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ثحبلآو يلاع˘لآ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآ ةرآزو تما˘ق
نيوكتلآ جمانرب جئاتن نع جآرفإ’اب يملعلآ

امك،0202/9102 جرا˘خ˘لا˘ب ي˘ما˘ق’آ
تآودنلآ ءاصسؤور مآزلإآ ىلع كلذك تمدقأآ
جئاتنلل عصسآو رصشنب ةيو˘ه˘ج˘لآ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لآ
لامكتصسآ نيحجانلل ةصصرفلآ حنم دصصق
يلاعلآ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآ ةرآزو تدد˘حو .ه˘تا˘ف˘ل˘م
خيراتب اهتقربأآ ةميلعت يف يملعلآ ثحبلآو

تآودنلآ ءاصسؤور ىلإآ يراجلآ ةيليوج4
تحت برغلآو فرصشلآو برغلل ةيوهجلآ

رخأآ يراجلآ ةيليوج01 خيرات883 مقر
ءاجو .مهتافلم نيينعملآ لامكتصس’ لجآ
ميلعت˘لآ ةرآزو ع˘صضت ه˘نآ» ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآ ي˘ف
جئاتنلآ مكتزوحب يملعلآ ثحبلآو يلاعلآ
جراخلاب يماق’آ نيوكتلآ جمانربل ةيئاهنلآ

ةذتاصسأ’اب ةصصاخلآ،0202-9102 ةنصسلل
رصشنلآ نا˘م˘صض بج˘ي ه˘ي˘ل˘عو ، ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لآ
لامكت˘صسآ نا˘م˘صض ل˘جآ ن˘م ا˘ه˘ل ع˘صسآو˘لآ
لبقملآ ءاعبرأ’آ موي لبق مهتافلم نيينعملآ

،9102 ةيليو˘ج01 خيرات˘ل فدا˘صصم˘لآ
لبقت نل اهنأآ يلاعلآ ميلعتلآ ةرآزو تدكأآو
بصسحو آذه . ددحملآ خيراتلآ دعب فلم يأآ

مئآو˘ق تن˘م˘صضت نإا˘ف ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘لآ لود˘ج
نيث˘حا˘ب˘لآ ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لآ لود˘لآ
اصسنرف ايناطيرب آدنك نم لك نييرئآزجلآ
نم ر˘ي˘غو ر˘صصم ، سسنو˘ت ا˘ي˘كر˘ت ا˘ي˘نا˘م˘لأآ

ي˘لا˘ع˘لآ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآ ةرآزو تح˘ت˘فو. لود˘لآ
ي˘صضا˘م˘لآ ل˘ير˘فأآ ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لآ ثح˘ب˘˘لآو
يماقإ’آ نيوكتلل يئا˘ن˘ث˘ت˘صس’آ ج˘ما˘نر˘ب˘لآ
ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لآ ةذ˘تا˘صسأ’آ ةد˘ئا˘ف˘˘ل ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
نورصضح˘ي ن˘يذ˘لآ ن˘ي˘م˘ئآد˘لآ ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لآو
م˘ي˘م˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح ،هآرو˘ت˘كد˘لآ ة˘حور˘˘طأ’
ىتح لمصشت˘ل ح˘ن˘م˘لآ هذھ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’آ

نأآ دعب آذهو ،ءآرجأ’آ ريغ هآروتكدلآ ةبلط
ثح˘ب˘لآو ي˘لا˘ع˘لآ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لآ ةرآزو تر˘˘قأآ

43 مقر رآر˘ق˘لآ ي˘ف تÓ˘يد˘ع˘ت ي˘م˘ل˘ع˘لآ

ددحملآ،9102 يفناج01 يف خرؤوملآ،
جما˘نر˘ب ي˘ف لو˘ب˘ق˘ل˘ل ءا˘ق˘ت˘ن’آ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل
ةنصس نآونعب جراخ˘لا˘ب ي˘ما˘قإ’آ ن˘يو˘كت˘لآ

ينطولآ جمانربلآ هنمصضت ام وهو،9102
،جراخلاب يماقإ’آ نيوكت˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’آ

ةصسداصسلآ ةداملآ تÓيدعتلآ تنمصضت دقو
،حنملآ هذه نم ةدافتصس’آ ميمعت ،ةعباصسلآو
رھغ هآرو˘ت˘كد˘لآ ة˘ب˘ل˘ط ى˘ت˘ح ل˘˘م˘˘صشت˘˘ل
لبق نم ةنلعملآ جئاتنلآ تءاجو .ءآرجأ’آ

مهتافلم ةصسآرد دعب يلاعلآ ميلعتلآ ةرزو
تاصسصسؤومل ةيمل˘ع˘لآ سسلا˘ج˘م˘لآ ل˘ب˘ق ن˘م
ناجللآ لبق نمو ،ةحورطأ’آ يف مهليجصست

313 مقر رآرقلآ يف ءاج يتلآ ةصصاخلآ

يذلآ ، يصضاملآ ليرفأآ8 يف خرؤوملآ،
هنأآ ،ركذلآ ة˘ف˘لا˘صسلآ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لآ ن˘م˘صضت
،نهلجصسملآ ءآرجأ’آ ريغ ةبلطلآ ءاقتنآ ررقت
ة˘يو˘ه˘ج˘لآ تآود˘ن˘لآ ا˘ي˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لآو

يوذ نيحصشرتملآ ن˘ي˘ب ن˘م ،تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل
ميلعتلآ ةرآزو تناكو .ةيرئآزجلآ ةيصسنجلآ
ردا˘صص رآر˘ق ي˘ف تطر˘ت˘صشآ د˘ق ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لآ

نو˘˘كي نأآ،9102 يف˘نا˘ج01 خيرا˘ت˘ب
ةماعلآ ت’دعملآ بصسح ابترم حصشرتملآ
يعماجلآ راصسملآ لÓخ اهيلع لصصحملآ

نيوكتلآ راصسم يف ةنصسلآ ةداعإآ نود نم

72 حصشرتلآ نصس ىدعتي ’ نأآ ىلع ،هصسفن
ةداه˘صش ى˘ل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ن˘صس

ىلع نيلصصاحلل32و ،بطلآ يف هآروتكد

نيزئاحلل ةن˘صس52و ،سسناصسيل˘لآ ةدا˘ه˘صش
سسدنهم ةداهصشو ر˘ت˘صسا˘م˘لآ ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع

ةداهصشوأآ يرامعم سسدنهم ةداهصشو ،ةلود

،نانصسأ’آ بط يف روتكدو ،يرطيب روتكد

د˘يوز˘ت م˘ت د˘قو .ة˘لد˘ي˘صصلآ ي˘ف رو˘ت˘˘كدو

ثحبلآ زكآر˘مو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لآ تا˘صسصسؤو˘م˘لآ

طورصشلاب يلاعلآ ميلعتلآ عاط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لآ

فلم تانوكمو لوبقلآ طورصشو ةينوناقلآ

ةيفيكو تاحصشرتلآ ميدقت لاجآآو حصشرتلآ

تاصسصسؤوملآ ىوتصسم ىلع تافلملآ ءاقتنآ

تاعماجل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لآ ةود˘ن˘لآو ،ة˘ي˘ل˘صصأ’آ

ةنجلو ،تاعماج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لآ تآود˘ن˘لآو

نيوكتلل ةينطو˘لآ ة˘ن˘ج˘ل˘لآ ىد˘ل ءآر˘ب˘خ˘لآ

.نطولآ جراخ ىوتصسملآ نيصسحتو

¯S°∏«º.±
نم ىدتنملآ تاي˘لا˘ع˘ف تكرا˘صشو

ر˘ئآز˘ج˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لآ رآو˘˘ح˘˘لآ ل˘˘جأآ
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صس بآز˘˘˘حأآ ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لآ

ةيعماج بخنو ةينطو تايصصخصشو
ة˘ي˘غ˘ب رآو˘ح˘لآ ة˘ي˘قر˘ت˘ل تا˘ي˘ع˘م˘˘جو
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلآ ة˘مزأ’آ ل˘ح˘ل لو˘صصو˘لآ
براقي ام ذنم دÓبلآ اهب رمت يتلآ
ىد˘ت˘ن˘م˘لآ م˘صضيو .ر˘ه˘صشأآ ة˘صسم˘خ˘لآ
بزح سسيئر اهنيب ةزراب تايصصخصش

،سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ل˘ع تا˘ير˘ح˘لآ ع˘ئÓ˘ط
دبع ملصسلآ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح سسي˘ئرو
ةلآدعلآ ةهبج سسيئرو ،يرقم قآزرلآ

امنيب .هللآ باج هللآ دبع ةيمنتلآو
تايصصخصش بايغ ىد˘ت˘ن˘م˘لآ ل˘ج˘صس
ى˘ل˘ع ،ةو˘عد˘لآ ا˘ه˘ل ته˘جو ة˘ي˘ن˘˘طو
ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘لآ ق˘˘ب˘˘صسأ’آ سسي˘˘ئر˘˘لآ رآر˘˘غ
ناقباصسلآ ة˘مو˘كح˘لآ ا˘صسي˘ئر ،لآورز
،روتيب نب دمحأآو يلآزغ دمحأآ ديصس
تامظنملآو بآزحأ’آ تعطا˘ق ا˘م˘ي˘ف
ليدبلآ ىوق» ءآول تحت ةيوصضنملآ
قلعتيو .ىدتنملآ آذه «يطآرقميدلآ
ىو˘˘ق˘˘لآ ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ر˘˘˘مأ’آ
ةفاقثلآ لجأآ نم عمجتلآ ،ةيكآرتصش’آ

يكآرتصش’آ بزحلآ ،ةي˘طآر˘ق˘م˘يد˘لآو
ة˘ي˘طآر˘ق˘م˘يد˘لآ ة˘كر˘ح˘لآ ،لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
رييغتلآ لجأآ نم داحت’آ ،ةيعامتج’آ

عافدلل ةيرئآزجلآ ةطبآرلآو يقرلآو
ةداق˘لآ ع˘م˘جأآو .نا˘صسنإ’آ قو˘ق˘ح ن˘ع
ة˘مو˘كح˘لآ ءا˘صسؤور و نو˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلآ
ةوعد يأآ آوقلتي مل مهنأآ نيقباصسلآ
ركنتصسآ نيح يف ،ةودنلآ روصضحل
تاحيرصصت سسمأآ فÓخ نب رصضخل
يف آوكراصشي نل مهنأآ يف سضعبلآ
هجوت م˘ل م˘ه˘نأآ ن˘ي˘ح ي˘ف ،ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لآ
ن˘كمو .سسا˘صسأ’آ ن˘م ةو˘عد م˘˘ه˘˘ي˘˘لإآ

بآز˘˘حأ’آ بلا˘˘ط˘˘˘م ء’ؤو˘˘˘ه با˘˘˘ي˘˘˘غ

لا˘م˘ع˘لآ بز˘ح ،ا˘ه˘ن˘مو ة˘صضرا˘ع˘م˘لآ
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لآ ل˘˘˘جأآ ن˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لآو
ىوقلآ ةهبج بزحو ةيطآرقميدلآو
سسل˘ج˘م ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘كآر˘˘ت˘˘صش’آ
با˘هذ˘لآ ةر˘كف سضفر˘تو ،ي˘صسي˘صسأا˘ت
لبق ،ةيصسائر تاباختنآ وحن ةرصشابم
ة˘ل˘حر˘م ن˘م˘صض تآر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثآد˘˘حإآ
زومر نم سصلختلل يصضفت ةيلاقتنآ
ق˘با˘ط˘ي ’ آذ˘˘هو .ق˘˘با˘˘صسلآ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لآ

تكراصش يتلآ رييغتلآ ىوق بلاطم
ثيح ،ينطو˘لآ رآو˘ح˘لآ ىد˘ت˘ن˘م ي˘ف
ى˘لإآ ي˘صضف˘ت ة˘طرا˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ت
عيزو˘ت ىر˘جو .ة˘ي˘صسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نآ

ةطخ حرتقت نيكراصشملآ ىلع ةقيثو
تلمصشو .دونب ةد˘ع ن˘م˘صضت˘ت ل˘ح˘لآ
ىدتنملاب ةصصاخلآ ةيماتخلآ ةقيثولآ
يف ةيصسائر تاباختنآ ميظنت حآرتقآ

ةوعد قÓطإاب أآدبت ،رهصشأآ6 فرظ
،ةينطو تايصصخصش هدوقت رآوح ىلإآ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘˘صسم ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ءا˘˘صشنإآو
سصي˘˘خ˘˘صشت كلذ˘˘ك ،تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’آ
اه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘لآ ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلآ ة˘مزأÓ˘ل
،اهتجلاعم طورصشو اهبابصسأآو ،دÓبلآ

تا˘ي˘لآ’آو ،ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لآ ة˘ي˘ف˘ي˘كو
تلخدأآو .كلذل ةمزÓلآ ةيروتصسدلآ
نم ةيئاهنلآ ةخصسنلآ يف تÓيدعت
تا˘ي˘لآا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تنا˘ك ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لآ
را˘ي˘ت˘خآو ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لآ
ا˘˘˘صسي˘˘˘ئر ة˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
سسي˘ئر˘لآ ن˘م ’د˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
فÓختصسآ اصضيأآو ،يلاحلآ تقؤوملآ
ايبعصش ةصضوفرملآ ةيلاحلآ ةموكحلآ
سصنلآ مدختصسآو .ةيقفآوت ةموكحب
لك داعبتصسآ» ةرابع كلذ نم ’دب
يف ةطروتملآ قباصسلآ ماظنلآ زومر
،«ا˘ي˘ب˘ع˘˘صش ة˘˘صضو˘˘فر˘˘م˘˘لآو دا˘˘صسف˘˘لآ

فآرطأ’آ لك نيب ةيقفآوت ةغيصصك

ءا˘˘غ˘˘لإآو ،ةود˘˘ن˘˘لآ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لآ
«ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م˘˘لآ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لآ» ح˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘صصم
ةد˘ه˘م˘م˘˘لآ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لآ«ـب ه˘˘صضيو˘˘ع˘˘تو
عم مآدصصل˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ،«تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ة˘ق˘ي˘ثو˘لآ تب˘لا˘˘طو .ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لآ ة˘˘يؤور
يذ˘لآ يرو˘ت˘صسد˘لآ ل˘ح˘لآ ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت«ـب
رو˘ت˘صسد˘لآ تا˘ي˘صضت˘ق˘م ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي
نآرمأآ امهرابتعآو ،يصسايصسلآ لحلآو

نم8و7 ةداملآ قفو نا˘مزÓ˘ت˘م
ل˘˘خد˘˘ت يأآ سضفر ع˘˘م ،رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لآ
نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘صشلآ ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘جأآ
رآوحلآ» نأآ ىلع ةددصشم.«ةيرئآزجلآ
زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس و˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلآ
ىلعو ينقتلآ بناجلآ يفو .»ةمزأ’آ

حرتقي ىرخأ’آ تآردابملآ لك رآرغ
ليكصشت» رآوحلل ينطولآ ىدتنملآ

تاباخت˘ن’آ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ئ˘ي˘ه
اهؤواصضعأآ بختني ،اهيلع فآرصشإ’آو
كÓ˘صسأ’آ» ي˘ف م˘ه˘ئآر˘ظ˘ن فر˘ط ن˘م
نيق˘ثو˘م˘لآ ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لآ ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لآ
ن˘م كلذ˘كو »ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘˘لآ ةذ˘˘تا˘˘صسأ’آ
نا˘˘˘صسنإ’آ قو˘˘˘ق˘˘˘ح تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج»
نيلثممو تابا˘ق˘ن˘لآو ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلآو
نوكي نأآ ىلع «ةبخانلآ ةئيهلآ نع
يأآ ن˘م ن˘يرر˘ح˘ت˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘لآ ءا˘˘صضعأآ
رآو˘ح˘لآ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م.ي˘˘بز˘˘ح طآر˘˘خ˘˘نآ
دا˘ع˘˘بإآ ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع طر˘˘ت˘˘صشي
رآوحلآ لوبقل ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب يد˘نا˘صسم
ىلع ةقفآوملاب رآوحلآ ىدتنم جرخو
ة˘ئ˘ي˘ه فر˘ط ن˘˘م رآو˘˘ح˘˘لآ ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
سسيئر اهيلإآ اعد ،ةل˘ق˘ت˘صسم ة˘ي˘ق˘فآو˘ت
لÓخ ،حلاصص نب رداقلآ دبع ،ةلودلآ

ةطيرصش نكل ،ةمأÓل ريخأ’آ هباطخ
ىو˘˘ق˘˘لآ ل˘˘كل رآو˘˘ح˘˘˘لآ ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘ُ̆ي نأآ
ةينطولآ تاي˘صصخ˘صشلآو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلآ
ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ةو˘عد˘لآ د˘نا˘˘صست م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لآ
ةدهعلآ ديدمت ةلواحم وأآ ،ةصسماخلآ

يف نوكراصشملآ عمجأآ امك .ةعبآرلآ
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ي˘˘ما˘˘ت˘˘خ˘˘لآ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لآ
ميظنتل ةلقتصسم ةينطو ةئيه سسيصسأات
آوقفتآو تاباختن’آ ىلع فآرصشإ’آو
ةقلعتملآ تآءآرجإ’آ نم ةمزر ىلع
ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘كصشتو ا˘ه˘ما˘ه˘مو ا˘ه˘ئا˘˘صشنإا˘˘ب
ةيصسايصسلآ ا˘ه˘ت˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسآ ةرور˘صضو
ىدتنملآ تفلو .ةيلاملآو ةيرآدإ’آو
يبعصشلآ ي˘ن˘طو˘لآ سشي˘ج˘لآ رود ى˘لإآ
جورخلل لح نع ثحبلآ راصسم يف
يذلآ دهعتلآ ىلع آزكرم ،ةمزأ’آ نم
ةدع يف سشيجلآ ةدايق هنع تربع
ةق˘فآر˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لآو تا˘ب˘صسا˘ن˘م
ةبهلآو ة˘ي˘م˘ل˘صسلآ ةرو˘ث˘لآ تا˘ع˘ل˘ط˘ت
نأآ نوكراصشملآ ر˘ب˘ت˘عآ و .ة˘ي˘ب˘ع˘صشلآ
آرود ي˘ب˘ع˘صشلآ ي˘ن˘˘طو˘˘لآ سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ةجلاعم يف ةمهاصسملآ يف اصساصسح
ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘لآ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘˘مزأ’آ

را˘صسم˘ل˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لآو ة˘˘ق˘˘فآر˘˘م˘˘لآو
نم جورخلل ،يرور˘صضلآ ي˘لا˘ق˘ت˘ن’آ
ةدآرإآ د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت را˘˘طإآ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘مزأ’آ
ه˘˘˘تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘تو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلآ بع˘˘˘˘صشلآ
نو˘كرا˘صشم˘لآ سصخ˘لو .ة˘عور˘صشم˘˘لآ
حا˘ج˘نإ’ ة˘˘ي˘˘عو˘˘صضو˘˘م˘˘لآ طور˘˘صشلآ
˘مآر˘ت˘˘حآ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لآ رآو˘˘ح˘˘لآ
ةقثلآ ةداعإآو ،ةي˘ب˘ع˘صشلآ تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لآ
وج قلخو ،رآوحلآ فآرطأآ لك نيب
ذاختآ لÓخ نم رآوحلآ آذهل دعاصسم
يأآر˘لآ ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘ل ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت تآءآر˘˘جإآ
آرو˘صصت ىد˘ت˘ن˘م˘لآ ى˘ن˘ب˘˘ت و .ما˘˘ع˘˘لآ
،ةمزأ’آ نم جورخلل قيرط ةطراخل
ي˘ن˘طو˘˘لآ ما˘˘ع˘˘لآ يأآر˘˘لآ ى˘˘لإآ مّد˘˘ق˘˘ُت

ةمئاقلآ ةطلصسللو ،ءآرثإÓل ةيصضرأاك
،د˘˘ّي˘˘صس ي˘˘ن˘˘طو رآو˘˘ح˘˘ل ةد˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ك
ي˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘غآر˘˘˘لآ تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشل˘˘˘لو
جورخلل ل˘ح دا˘ج˘يإآ ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لآ

.ةمزأ’آ نم

 رهسشأا6 فرظ يف تايسسائر ميظنتو  يودب ةموكح فÓختسساب تبلاط

 ةمزأ’ا لحل طاقن6 نم قيرط ةطراخب مدقتت  ةشضراعملا

نيلوبقملا تافلم لامكتسس’ لجأا رخأاك ةيليوج نم01ـلا خيرات تددح

جراخلاب يماقإ’ا نيوكتلا جمانرب جئاتن نع جرفت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

اهسسأارتي ةسصاخ ةنجل بيسصنت لÓخ نم
ةيلاملا ريزو

تاشسشسؤوم ةيامحب دهعتت ةلودلا
داشسفلاب نيمهتملا لامعأ’ا لاجر

نل ةلودلآ نأآ سسمأآ مجانملآو ةعانصصلآ ةرآزوب ٍماصس لوؤوصسم دكأآ
رثإآ ىلع تابوعصص هجآوت يتلآ تاصسصسؤوملآ نع «ىلختت»
ىصصوأآ امك .داصسف اياصضق يف مهعولصضل اهيلوؤوصسم نجصس
نم يتلآ ةينوناقلآ تايلآ’آ ديدحتب ةبصسانملآ تآذب يمهآرب
عم ةيداصصتق’آ تاصسصسؤوملل ن˘صسح̆لآ ر˘ي˘صسلآ ة˘يا˘م˘ح ا˘ه̆نأا˘صش
يتلآ عيراصشملآ يف لغصشلآ بصصانم ىلع ظافحلآ ىلع رهصسلآ
ا˘يا˘صضق بب˘صسب تقؤو˘م̆لآ ن˘ج˘صسلآ ي˘ف ا˘ه̆با˘ح˘˘صصأآ د˘˘جآو˘˘ت˘˘ي
يجولونكتلآو يعانصصلآ ريوطتلل ماعلآ ريدملآ دكأآو.«داصسف
ىلع ظافحلل ةيلآآ تثدحتصسآ ةلودلآ» نأآ يدومح ىفطصصم
ريزو اهصسأآرتي ةصصاخ ةنجل بيصصنت عم ينطولآ جاتنإ’آ ةآدأآ
هذه قيرط نع تايعصضولآ هذهب لفكتلآ متيصس ثيحب ةيلاملآ
يأآ ن˘ع ة̆لود̆لآ ى̆ل˘خ˘ت˘ت ن̆ل» لوؤو˘صسم̆لآ تآذ ع̆با˘تو.ة˘˘ي˘̆لآ’آ

،«ةيلآ’آ هذه هلجأآ نم تئصشنأآ يذلآ فدهلآ وهو ةصسصسؤوم
نيومت رثأاتي ’ يكل ةدهاج لمعت ةموكحلآ» نأآ افيصضم
يتلآ تامدخلآ نامصض ىلإآ ةفاصضإ’اب عيراصشملآ زاجنإآو قوصسلآ

لآؤوصس نع هدر يفو .»تايعصضولآ هذهب رثأاتت نأآ لمتحملآ نم
اهباحصصأآَ نِجُصس يتلآ تآرايصسلآ بيكرت عناصصم ريصصم لوح
هنأآ يدومح دكأآ ةلآدعلآ اهترصشاب يتلآ تاقيقحتلآ راطإآ يف
قلعت ءآوصس ةصسصسؤوملآ هيف طصشنت يذلآ لاجملآ ناك امهم»
ىرخأآ ةيداصصتقآو ةيعانصص ةطصشنأآ وأآ تآرايصسلآ ةعانصصب رمأ’آ
ناميلصس ،ماتخأ’آ ظفاح لدعلآ ريزو ناكو .»قرف دجوي ’ هنإاف
لوح يصسآرد موي لÓخ طرافلآ نينثإ’آ موي دكأآ دق يمهآرب
ةكرعملآ هذه نأآ «ينطولآ داصصتق’آ ةيامحو داصسفلآ ةحفاكم»
تاعباتم نامصض عم نوناقلل مراصصلآ قيبطتلآ» ىلإآ دنتصست
ليعفت عم ةآزآوملاب ةلداعلآ ةمكاحملآ تابلطتمل اقبط ماكحأآو
قيبطت عم ىصشامتت يتلآ تايلآ’آ زيزعتو تآءآرجإ’آ لك
نيكراصشملآ اعدو .«ةيداصصتق’آ تاصسصسؤوملآ ةيامحو نوناقلآ
يتلآ «ةيميظنتلآو ةينوناقلآ ماكحأ’آ» ةصسآرد ىلإآ ءاقللآ آذه يف
دÓبلآ لخآد ةبوهنملآ تاكلتمملآو لآومأ’آ عاجرتصساب حمصست
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روغسشلا تابثإا لوح ريرقت دادعإ’

ةينوناقلا ةنجللا عامتجا
مويلا ناملربلاب ةيرادإ’او

سسلجملاب تايرحلآو ة˘يرآدإ’آو ة˘ي̆نو̆نا˘ق̆لآ ة˘ن˘ج̆ل̆لآ ع˘م˘ت˘ج˘ت
بصصنم روغصش ةلاح ةصسآرد يف ءدبلل مويلآ ينطولآ يبعصشلآ

مدقت يتلآ ةلاقتصس’آ ببصسب ينطولآ يبعصشلآ سسلجملآ سسيئر
تابثإآ ريرقت دآدعإ’ آذهو طرافلآ عوبصسأ’آ براصشوب ذاعم اهب
ناملربلآ بتكم ىلإآ نينث’آ آدغ هليوحت متيصس يذلآ روغصشلآ
سسيمخلآ سسلجملل ديدج سسيئر را˘ي˘ت˘خآو ه˘ي̆ل˘ع تيو˘صصت̆ل̆ل
عمتجآ دق ينطولآ يبعصشلآ سسلجملآ بتكم ناكو.لبقملآ

ةصسائرب يلخآدلآ ماظنلآ نم81 ةداملل اقبط طرافلآ ءاثÓثلآ
ذاعم هفلك يذلآ ة˘جوا˘صسو˘م د˘م˘ح˘م سسل˘ج˘م̆لآ سسي̆ئر بئا̆ن
بتكملآ ءاصضعأآ ذخأآ دعبو بتكملل هتلاقتصسآ غيلبتب براصشوب

بصصنم روغصش ةلاح عامجإ’اب بتكملآ رقأآ ةلاقتصس’اب املع
اقفوو ةلاقتصس’آ ببصسب ينطولآ يبعصشلآ سسلجملآ سسيئر

سسلجملآ بتكم ررق يلخآدلآ ماظنلآ نم01 ةداملآ ماكحأ’
ينطولآ يبعصشلآ سسلجملآ سسيئر بصصنم روغصش فلم ةلاحإآ

تابثإآ ريرقت دآدعإ’ تايرحلآو ةيرآدإ’آو ةينوناقلآ ةنجللآ ىلع
بئان فيلكت عامجإ’اب سسلجملآ بتكم ررق امك.روغصشلآ
ىلإآ سسلجملآ نوؤوصش رييصستب » قآزرلآ دبع «سشبيرت» سسيئرلآ
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لح ىلإا دوقت قيرط ةطراخ يف ثحابتلل يبعسشلا كارحلا نع يلثممو ةينطو ةيسصخسش006 وحن روسضحب ةسضراعملا نم فايطأا سسمأا تقتلا
أادبت ،رهسشأا6 فرظ يف ةيسسائرلا تاباختن’ا ميظنت ىلإا ءاقللا اهب جرخ ةقيثو تعد ةنزاو تايسصخسشل تف’ بايغ طسسوو ةيسسايسسلا ةمزأ’ا

 .اهميظنتل ةلقتسسم ةئيه ءاسشنإاو راوح ىلإا ةوعد قÓطإاب

ةبانعو ةمسصاعلا،ةدكيكسس تاي’و نم نوردحني/ةدكيكسس

ةيلاطي’ا اينيدرشس وحن ةيعرشش ريغ ةلحر لششفي براقلا كرحم يف لطع
سسورحملآ ريغ «ديدحلآ سسأآر » ئطاصش نم تقلطنآ اباصش63 يلآوحل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلحر نأآ ةعاصس رخآآ ةديرجل رداصصم تركذ
تامولعملآ تآذ بصسحو. مهجآردأآ نودوعي مهلعج ام لطعت  مهلقي ناك يذلآ براقلآ كرحم لطعت دعب تلصشف دق ىصسرملآ ةيدلبب

ةبانع يتي’وو ، ةدكيكصس ةي’وب قطانم ةدع نم نوردحني ةنصس14 و91 نيب مهرامعأآ حوآرتت نيذلآ ةقآرحلآ ء’ؤوه نإاف
حلاصصم نيعأآ نم ابوره اعابت هيلإآ آولصستت نأآ دعب ىصسرملآ ةيدلبب ديدحلآ سسأآر ئطاصش نم براق نتم ىلع آوقطنآ ،ةمصصاعلآو
يف ئجافم بطع رهظ نأآ دعب ىصسرملآ ةيدلب لحآوصس ةلابق لايمأآ دعب ىلع تفقوت ةلحرلآ نكل لوأ’آ سسمأآ رجف، ةفلتخملآ نمأ’آ

لحآوصسلآ سسرح غÓبإآ نم فوخلآ نكل مهنم ددع سضفر مغر ةدوعلآ آوررقي نأآ لبق ديدصش بعرب مهباصصأآ ام وهو براقلآ كرحم
مت ام وهو ةصسبايلآ ىلإآ عوجرلآ نولواحيو نوناعي مهلعج،مهيلع سضبقلآ يلاتلابو مهداقنآ لجأ’ ةصصتخملآ ةينمأ’آ حلاصصملآو
يبعصشلآ كآرحلاب ريبكلآ لؤوافتلآ مغر ،ةدكيكصس ةي’وب ةريخأ’آ ةنوآ’آ يف ةوقب تداع ةقرحلآ تÓحر نأآ ىلإآ راصشي ظحلآ نصسحل
. ةوقبو دوعت ةرجهلآ ةرهاظ لعج عاصضوأ’آ ريغت مدع نكل ةيرصسلآ ةرجهلآ ةركف قلطي بابصشلآ لعج ىلع هتردقو
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ي˘ف تأ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تر˘سشأ˘ب د˘˘ق
ع˘يرأ˘سشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت دأ˘سسف أ˘يأ˘سضق
تنأ˘ك ي˘ت˘لا ءأ˘سضي˘˘ب˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةرازو ح˘لأ˘سصم أ˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشت
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘مأ˘سضت˘˘لا

ي˘عأ˘م˘ت˘ج’ا طأ˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
م˘ت˘ي˘سس ثي˘˘ح ، ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’ؤ˘˘ب
نيلوؤؤسسملا نم ددع عم قيقحتلا

اودأفتسسا بأبسش و عأطقلا ىلع
ةلسشنخ ةيدلب ميلقإأب جمأنربلا نم
ن˘ي˘ي˘لأ˘حو أ˘ق˘بأ˘سس ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م و
ىر˘˘خأا فار˘˘طأا ى˘˘لإا ة˘˘فأ˘˘˘سضإ’أ˘˘˘ب
بسسحو .ةيسضقلا يف نؤطرؤتم
ربخلا تدروأا ة˘ق˘بأ˘ط˘ت˘م ردأ˘سصم
ةقرفلا دارفأا نإأف ةعأسس رخآا ةيمؤيل
ةي’و نمأأب ةيدأسصتق’او ةيلأملا

ةيبأين ةميلعت ىلع ءأنبو ةلسشنخ
تر˘سشأ˘ب  ة˘ل˘سشن˘خ ة˘م˘˘كح˘˘م ن˘˘م
دأ˘سسف أ˘يأ˘سضق ي˘ف تأ˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ءأسضيبلا رئازجلا عيرأسشمب قلعتت
يف ةي’ؤلا ةمسصأع ةيدلب ميلقإأب
د˘ه˘ع ي˘ف و ة˘ق˘بأ˘سسلا تاؤ˘˘ن˘˘سسلا
طأ˘سشن˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘بأ˘سسلا ن˘ير˘يد˘˘م˘˘لا

صضعبو ةلسشنخ ةي’ؤب يعأمتج’ا
صسلجم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا ن˘م
ىلع ةفرسشملا حلأسصملاو يدلبلا

ثي˘ح ، ع˘يرأ˘سشم˘لا كل˘ت ة˘ع˘بأ˘˘ت˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا رد˘سصم˘˘لا ر˘˘ي˘˘سشي
رئازجلا جمارب نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

م˘ل ة˘ي’ؤ˘لا ة˘م˘سصأ˘ع˘ب ءأ˘سضي˘˘ب˘˘لا
ملو مهل ةدنسسم لأغسشأأب اؤمؤقي
فيظنتلا تأيلم˘ع ى˘ل˘ع اؤ˘فر˘سشي
ة˘ي˘لأ˘م غ˘لأ˘ب˘م ى˘ل˘ع اؤ˘ل˘سصح ل˘˘ب
فيظؤت لبأقم ني˘يÓ˘م˘لا تأ˘ئ˘م˘ب

نم ةددح˘م ةد˘م˘ل صصأ˘خ˘سشأا01

نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو ، ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘˘لأ˘˘سصم˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست

طأ˘˘سشن˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘بأ˘˘سس ن˘˘ير˘˘يد˘˘م

ح˘لأ˘سصم ءأ˘˘سسؤورو ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا

ح˘لأ˘سصم˘ب تارأ˘طإا و ة˘ير˘يد˘م˘لأ˘ب

عيرأسشملا كلتب ةقÓع ىلع ىرخأا

ءأ˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فأ˘˘˘˘سضإ’أ˘˘˘˘ب

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

مهفيظؤت م˘ت ن˘يذ˘لا صصأ˘خ˘سشأ’او

نم دكأأتلل نيديفتسسملا فرط نم

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تأ˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ء’ؤؤ˘ه مأ˘ي˘˘ق

د˘كؤؤ˘ي و ، ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل ن˘ي˘˘سسح˘˘تو

هذه نأأسشب ىؤكسشلا نأا ردسصملا

ةيمسسر تأهج أهتكرح عيرأسشملا

ىوأ˘كسش أ˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي’ؤ˘لأ˘˘ب

تلسصح تازوأ˘ج˘ت ن˘ع تأ˘ف˘ل˘مو

ءأسضيبلا رئازجلا جمارب رييسست يف

ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’ؤ˘ب

ي˘ف تأ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘˘م ءأ˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

فلملا ةلأحإا و ةمدأقلا عيبأسسأ’ا

ةيسضقلا يف رظنل˘ل ة˘بأ˘ي˘ن˘لا ى˘ل˘ع

ةيرأجلا تأقيقحتلا جئأتن بسسح

 .أيلأح
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يؤنسسلا فقؤتلا ةجمرب تمت

BRL نأ˘ب˘سضق ة˘ل˘فرد ةد˘حؤ˘˘ل

31 ن˘م ة˘ياد˘ب أ˘˘مؤ˘˘ي12 ةد˘م˘ل

راديسس» بكرم˘ب ي˘سضأ˘م˘لا ناؤ˘ج
ديدعلأب مأيقلا لجأا نم «رأجحلا

هذه حأجنإا لجأا نمو لأغسشأ’ا نم
ةنأيسصلا ةيريدم تدسشح ةيلمعلا

لمأع001 نم رثكأا ةيكينأكيملا
تأنأطب رييغتك تأيلآ’ا ةعجارمل

صصق˘˘˘لا ة˘˘˘لآ’ ط˘˘˘بر˘˘˘لا ل˘˘˘ماؤ˘˘˘˘ح

««05Cذنم أهرييغت متي مل يتلا
ةيريدم تمزتلاو ،ةلفردلا ليغسشت

MTG»، «« xCTA» نم لك

عطق ة˘عأ˘ن˘سصبMMA»» و
أمأا ،ددحم˘لا د˘عؤ˘م˘لا ي˘ف رأ˘ي˘غ˘لا

ىلع تل˘م˘ع˘ف ن˘يؤ˘م˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ءار˘˘سشلا تأ˘˘جأ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت
فقؤتلا اذه نمسضتو ،تأمدخلاو
ةنأيسص قيرف هيلع فرسشي يذلا

د˘يد˘ح˘لا نأ˘˘ب˘˘سضق ة˘˘ل˘˘فرد ةد˘˘حو
نم كئأبسسلا نيخسست نرف حÓسصإا

نأقيسس رييغتو «لأتكارفير» فرط

مسسقو14C صصقمل˘ل تي˘ب˘ث˘ت˘لا

1Sى˘لإا ة˘˘فأ˘˘سضإا ،نر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
تدنسسأا يتلا ديربتلا ةرئاد فيظنت

-SUDNI » ل˘˘مأ˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘˘لإا

«TEN،تنكمت ىرخأا ةهج نم
ةقطنملل ةنأيسصلاو ليغسشتلا قرف
عيزؤتو جأتنإ’ا مسسق نم ةيقرسشلا
صصخأ’أ˘بو ،ة˘ي˘ئأ˘بر˘ه˘كلا ة˘قأ˘ط˘لا
ه˘سسأار˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ،‘‘ب‘‘ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

يسسأسس ري˘خ˘ل˘ب ة˘مواد˘م˘لا صسي˘ئر

ن˘ي˘سسح˘˘ت تأ˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا ن˘˘م

يئأبرهكلا جأتنإ’ا ت’آا ديدجتل

،رأيغلا عطق نوزخم ذأفن رثإا ىلع

ة˘˘مÓ˘˘سسلا» ـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي أ˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

أأ˘˘سشنأا «ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ثداؤ˘˘˘ح˘˘˘لاو

دعب نع م˘كح˘ت˘ل˘ل زأ˘ه˘ج ق˘ير˘ف˘لا

522 ل˘˘˘سصف˘˘˘لا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘ل

ةقطنملا دوزي يذلا ،طلؤفؤليك

«بي˘بأ˘ف˘لأا» رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘سشلا

»ECA،«FAL» تاد˘˘˘حوو

دقو،«FPM»و«BRL»و

راد˘˘˘ي˘˘˘سس» ة˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس

3 ناؤ˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ «رأ˘˘ج˘˘ح˘˘لا

5 و لمعلا نع فقؤت عم ثداؤح

،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قؤ˘ت نود ثداؤ˘ح

ـب ققحم˘لا رار˘كت˘لا لد˘ع˘م رد˘قو

76,5 فد˘ه˘لأ˘ب ة˘نرأ˘ق˘م34,2

توأا ذنم ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا

ةرؤ˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘جرد أ˘˘مأا،6102

فدهلأب ةنرأقم40,0 ـب تردقف

ةسضحم ةينقت ةقيرط يهو80,0

ثداؤحلاو ةمÓسسلا أهيف بسسحت

دقو ،ةيعأنسصلا تأسسسسؤؤملا يف

نيزأهج ءأسشنإأب ناؤج رهسش زيمت

نسسحلا ريسسلا نأمسضل ةمÓسسلل

نأبسضق ةلفرد يتدحو فقؤت ءأنثأا

ةيعؤ˘ت ،ي˘لأ˘ع˘لا نر˘ف˘لاو د˘يد˘ح˘لا

ةيأمحلا صصؤسصخب Óًمأع1861

،ةأ˘ط˘غ˘م˘لا ر˘ي˘غ تأ˘˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا ن˘˘م

طأبسضلا رأبك نم قيرف لأبقتسسا

˘مأ˘ظ˘ن ع˘سضؤ˘ل عأ˘فد˘لا ةرازو ن˘م

ط˘ي˘ح˘م ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا

ؤيرأنيسسل نيرمت ءارجإا ،بكرملا

ة˘˘˘قورأ’ا ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح ع’د˘˘˘˘نا

ةطحملا ىؤتسسم ىلع ةيئأبرهكلا

ةجودزملا ة˘ل˘فرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئأ˘بر˘ه˘كلا

ةفرغلا يفو «مادنأت» درأبلا ىلع

ريغ بيبأنأ’ا ةلفردل ةيئأبرهكلا

.ةمحلملا

...ةلسشنخ ةيلو نمأاب ةيداسصتقلآو ةيلاملآ ةقرفلآ حلاسصم نأآ ةقباطتم رداسصم نم ةعاسس رخآآ ةديرج تملع

يرئآزجلآ قرسشلآ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

3275ددعلا9102 ةيليوج70 دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 نيبختنمو حلاسصم ءاسسؤور و عاطقل نيقباسس نيريدم ءاعدتسسآ بقتري

عيراسشم رييسست يف حئاسضف نأاسشب ةيراج ةينمأا تاقيقحت
ةلسشنخ ةيلوب ءاسضيبلا رئازجلا

BRL ةدحوب يئابرهكلآ جاتنإلآ تلآآ نيسسحتو كئابسسلآ نيخسست نرف حÓسصإآ

لسصفلا حيتافمل دعب نع مكحتلل زاهج ءاسشنإا
راجحلا راديسس بكرم يف طلوف وليك522 ـب

نمألآ ةيدج مدع ىلع اجاجتحآ /ةسسبت

هتقفسص يف ةغلابملآ مغر يلخآدلآ

ةيداسصتقإلا مولعلا ةيلك ةذتاسسأا
يكاردتسسإلا تاناحتمإا نوعطاقي

مؤلعلا ةيلكب أي˘ع˘مأ˘ج اذأ˘ت˘سسأا07 ءأ˘هز صسمأا رأ˘ه˘ن م˘ظ˘ن

رارق هبحأسص ةيجأجتحا ةف˘قو ة˘سسب˘ت ة˘ع˘مأ˘ج˘ب ة˘يدأ˘سصت˘قإ’ا

أهليجأأتل ةؤعدلاو ةيكاردتسس’ا تأنأحتمإ’ا ةسسارح فيقؤت

كلذ يتأأيو تÓفن’او بيسستلا ببسسب ربمتبسس رهسش ىلإا

يف كلذ لثمتيو يعمأجلا مرحلأب ةينمأ’ا فورظلأب ديدنتلل

م˘غر ي˘ل˘خاد˘لا ن˘مأ’ا ناؤ˘عأا مأ˘˘ه˘˘م ة˘˘يد˘˘ج مد˘˘عو ف˘˘ع˘˘سض

تلكوأا يتلا ةكرسشلل أهيف غلأبم ةرؤتأفب ةقفسص صصيسصخت

أمك ،نيمأأتلاو ةيأمحلا تأمدخب ناؤعأ’ا فيلكت ةمهم أهل

نأيب يف درو ثيح ت’أغسشن’ا نم ةلمج عفرل ةفقؤلا تءأج

ع˘سضؤ˘لا يدر˘ت ن˘ع Ó˘سضف ة˘ع˘مأ˘ج˘لا تأ˘بأ˘ق˘ن ن˘م كر˘ت˘سشم

ةعمأجلاو ةسصأخ لمعلا فورظ ىلع أبلسس رثا يذلاو ينمأ’ا

ةيبيدأأتلا صسلأجملا ةسصأخ نؤنأقلا بييغت دمعت ؤه ةمأع

ةفلتخم تأيفيكب لسصح يذلا طغسضلاو لخدتلا رارغ ىلع

ةيمهو ةسسفأنم قلخ بنأج ىلإا ت’وادملا نأجل لمع يف

يدر˘ت˘لا صضر˘ف˘ل ي˘فر˘ع˘لا ل˘˘كسشلا تاذ بسصأ˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

رثا يبلسس لكسشب ت’زأنتلا طخ هيجؤتو مأعلا عؤسضخلاو

صضرفو ةيؤبعسشلا بيلغت نع كيهأن ذأتسسأ’ا ةنأكم ىلع

ملعلا بأسسح ىل˘ع أ˘ه˘ي˘ف غ˘لأ˘ب˘م˘لا ت’ؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا ق˘ط˘ن˘م

.دسست قرف جهنم دأمتعاو مارتح’او
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قيرطلاب ةنتاب طبري يذلا قيرطلا
ابيرق ملتسسي برغ قرسش رايسسلا

ةنتأب ة˘ي’و ط˘بر عور˘سشم ة˘ن˘تأ˘ب ة˘ي’و م˘ل˘ت˘سست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

ؤهو ،رهسشأا ةعبرأا فرظ يف ،برغ قرسش رأيسسلا قيرطلأب

دير˘ف ة˘ن˘تأ˘ب ة˘ي’و ي˘لاو صسمأا ه˘ي˘ل˘ع ق˘فو يذ˘لا عور˘سشم˘لا

،لوأ’ا هرطسش يف ملك2.22 هزأجنا مت قيرطلا ،يدمحم

ةبسسن ،ةئملأب58 ةينفلا تآأسشنملا زأجنإا ةبسسن تغلب ثيح

ةي’ؤلأب لوأ’ا لوؤؤسسملا أعدو اذه ؛ةئملأب56 قيرطلا زأجنإا

لأغسشأ’ا ةريتو ع˘فر ى˘لإا زأ˘ج˘نإ’أ˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تأ˘سسسسؤؤ˘م˘لا

عسضو يف قÓطن’او لئأسسؤلاو لأمعلأب تأسشرؤلا ميعدتو

ىنسستي ىتح ،مأيأا01 هأسصقأا لجأا يف ةتفزملا ةنأسسرخلا

يذلاو ،رهسشأا40 دعب قيرطلا نم لوأ’ا رطسشلا مÓتسسا

ىلع ةليم ةي’ؤل ةعبأتلا ديعلا مؤغلسش ةيدلبب ةنتأب طبريسس

زأجنإا ةسساردل تأميلعت يلاؤلا ىطعأا أمك ؛مك26 ةفأسسم

قيرطلاو ةمرج تأطأسشنلا ةقطنم نيب طبري قيرط عورسشم

اذه ةيمهأا ىلع قأيسسلا تاذ يف ادكؤؤم .برغ قرسش رأيسسلا

ىلع صساروأ’ا ةمسصأعل أيقيقح أبسسكم دعي يذلا عورسشملا

ةلسشنخ رارغ ىلع ةروأجملا تأي’ؤلا طبر متيسس هنأا رأبتعا

ءأنيمب ةطيحملا قطأنملاو صصؤسصخلا هجو ىلع ةركسسبو

حبسصت نأا ةنتأب ةي’و نأسش نم ثيح ،لجيج ةي’ؤب نج نج

قرسش يف نييدأسصتق’ا نيلمأعتملا فلتخمل رؤبع ةقطنم

.رئازجلا
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 ايمومع انكسس8201 عيزوت
 ةليسسملا ةيلو

ةقفر ةليسسملا ةي’و يلاو نأسشوأا ميهاربإا صسمأا ءأسسم فرسشأا

ةي’ؤ˘ل˘ل مأ˘ع˘لا ن˘ي˘م’او ة˘ير˘كسسع˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘سسلا

ةيذيفنتلا ءاردم اذكو يئ’ؤلا يبعسشلا صسلجملا صسيئرو

و ةيعأمتج’ا تأنكسسلا نم نيديفتسسملل حيتأفملا عيزؤتب

تأئزجتلا نم نيديفت˘سسم˘ل˘ل تادأ˘ه˘سشلا و ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلا

ةدحو8201 يمؤمع نكسس صصخي أميف8201 ةيبارتلا

تأيدلبلا ربع يفير نكسس602 و ةي’ؤلا تأيدلبلا ربع

رادب اذهو ةليسسملا ةي’ؤلا ربع صضرأا ةعطق389 و ةي’ؤلا

دفاؤلل تنأك أمك ةليسسملأب يوÓمحلا دؤفنق ديهسشلا ةفأقثلا

0001 رسصنلا يح˘ب د˘هأ˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ئ’ؤ˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا ةرأ˘يز

زجنملا يقئأثؤلا طيرسشلا نم تأفطتقم ةدهأسشم نكسسم

و «ةليسسملا ةقطنم نم ةرؤثلا» ناؤنع تحت9102 ةنسس

نيدهأجملا صضعب يلع نيدهأجملا ةرازو نم ةمسسوأا عيزؤت

    . ةليسسملا ةي’و
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ةنتأب ةي’و يلاو ارخؤؤم نأأمط

،ةي’ؤ˘لا ة˘ن˘كأ˘سس يد˘م˘ح˘م د˘ير˘ف
ن˘كسسلا ؤ˘ب˘˘لأ˘˘ط م˘˘ه˘˘ن˘˘م أ˘˘م˘˘ي˘˘سس
مهتأفلم اؤعدوأا نيذلا يعأمتج’ا

متي ملو ةنتأب ةيدلب ىؤتسسم ىلع
ة˘م˘ئأ˘ق ن˘م˘سض م˘˘ه˘˘ئأ˘˘م˘˘سسأا جاردإا
ـلا يف أهنع نلعملا نيديفتسسملا

صصؤسصخب ،يسضأملا ناؤج42

أيمؤم˘ع أ˘ن˘كسس1241 ةمئأق
مدقت يتلا نؤعطلا نأأب ،أيرأجيإا
ةسساردب ىظحتسس ،نؤيسصقملا أهب
،ة˘هاز˘نو ة˘ي˘فأ˘ف˘سش ل˘كب ة˘ق˘م˘ع˘˘م
نأا قأ˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف اد˘˘˘˘كؤؤ˘˘˘˘م

’إا دؤ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ل تأ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘كسسلا

هر˘ب˘ت˘عا أ˘م ؤ˘هو أ˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ل

أ˘عد أ˘م˘ك ،ىؤ˘سصق˘لا ة˘˘يؤ˘˘لوأ’أ˘˘ب

ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ة˘˘ي’ؤ˘˘لا ي˘˘لاو

تأمؤ˘ل˘ع˘م˘لا ل˘كب ةرادإ’ا د˘يوز˘ت

دعأسست نأا أهنأأسش نم يتلا ةقيقدلا

ل˘كسشب ة˘م˘ئأ˘ق˘لا ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

أقفو ةيلمعلا لأمكت˘سساو ،ي˘ئأ˘ه˘ن

لؤمعملا نيناؤقلاو تأع˘ير˘سشت˘ل˘ل

ةعورسشم تادأفتسسا قيقحتل أهب

تأنيم˘ط˘ت˘لا ي˘تأأ˘تو .ة˘ق˘ح˘ت˘سسمو

رأحتن’ا ت’وأحم ديدع دعب هذه

يتلا تأ˘جأ˘ج˘ت˘ح’او يوأ˘كسشلاو

،نكسسلا نم نؤيسصقملا أهب مدقت

ءأ˘م˘سسأا اؤ˘˘مد˘˘ق م˘˘ه˘˘ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘لا

Ó˘˘هأا اؤ˘˘سسي˘˘ل ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل

،تأن˘كسسلا كل˘ت ن˘م ةدأ˘ف˘ت˘سسÓ˘ل

،أهب ىلوأا مه نم كأنه نأا مكحب

م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ ةأ˘˘عار˘˘م تم˘˘ت أ˘˘˘م اذإا

ءأ˘غ˘لإاو ،ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

تلمسش يتلا «ةف˘ير˘ع˘م˘لا» ة˘طؤ˘ك

ن˘عو ن˘ي˘بر˘ق˘م ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم

لبأقم أ˘ه˘ب اؤ˘مد˘ق˘ت أ˘ياز˘م ق˘ير˘ط

،تأ˘ن˘كسسلا هذ˘ه ن˘م ةدأ˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا

تار˘سشع ي˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح

تبثت نأا رظتني نيذلا صصأخسشأ’ا

مهتدأفتسسا ةيقحأا مدع تأقيقحتلا

.تأنكسسلا هذه نم

ايعامتجآ انكسس1241 ةمئاقل نوعطلآ عآديإآ لاجآآ ديدمت مت اميف

ةسساردب ىظحتسس نوعطلا »:ةنتاب يلاو
«ةيفافسش لكب ةقمعم
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 فلتخمب ةديدجلأ تانكسسلأ زاجنإأ لاغسشأأ ةعباتم لجأأ نم لجيج ةي’وب ةيئ’و ةنجل ليكسشت نع عوبسسأ’أ ةياهن نلعأأ
.ةي’ولأ قطانم
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تاو˘˘ق دو˘˘ه˘˘ج˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ةنيطنسسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف
شصاخ˘سشأ’ا ة˘يا˘م˘ح و ا˘ه˘لا˘كسشأا

ةيطبسضلا تنكمت ،مهتاكلتممو
ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةي’و نمأاب اسسينيسسام يجراخلا
ةيعمج كيكفت ن˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

شصاخسشأا30 نم نوكتت رارسشأا

03 و02 نيب مهرامعأا حوارتت
ةيلدعلا قباوسسلا يوذ نم ةنسس
ن˘يو˘كت ة˘ي˘سضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘˘ل

داد˘عإ’ا د˘سصق رار˘سشأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
د˘سض ح˘ن˘جو تا˘يا˘ن˘ج با˘كتر’
،تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا و شصا˘˘خ˘˘˘سشأ’ا
ن˘˘˘كسسم ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘˘سسلا
.ددع˘ت˘لا و ل˘ي˘ل˘لا فر˘ظ رـفاو˘ت˘ب
ر˘˘ثإا تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘قو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سض ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ىو˘˘˘كسش
ه˘ن˘˘كسسم شضر˘˘ع˘˘ت شصو˘˘سصخ˘˘ب

نيلوهجم لبق نم ةقرسسلا لعفل
،شضارغأ’ا نم ةعومجم تلاط
ةفثكملا ثا˘ح˘بأ’او تا˘ير˘ح˘ت˘لا

هبتسشم ةيوه ديدحت نم تنكم
ةط˘خ د˘ع˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ، ه˘ي˘ف
ىوتسسم ىلع ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلإا هليوحت و اسسينيسسام ةنيدم
لا˘م˘كت˘سس’ ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
دا˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ديدحت ىلإا حوت˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

و ةيل˘م˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘كير˘سش ة˘يو˘ه

قيقحتلا ،امهف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يذ˘ل˘لا
داق ركذلا يفلاسسلا عم قمعملا
ةقرسس ةيلمع يف مهعولسض ىلإا
رو˘ط ي˘ف ا˘ن˘كسسم تلا˘ط ىر˘خأا
نولعافلا ىلو˘ت˘سسا ن˘يأا زا˘ج˘نإ’ا

دعب ،ءانب شضارغأا و تاودأا ىلع
مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا
ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ي˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ل˘سصف˘ن˘˘م
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب او˘˘مد˘˘ق
.ةيلحملا
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يدؤوملا يعرفلا قيرطلا دهسش
لجيج ةي’وب ريهاطلا ةيدلب ىلإا
ءا˘سسم ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘˘عا˘˘سس ي˘˘ف
ريطخ رورم ثداح لوأ’ا شسمأا
نع لقي ’ ام ةباسصإا نع رفسسأا

د˘ع˘ب كلذو حور˘ج˘ب Ó˘ف˘ط21
ىلع ناك ةيعفن ةبكرم بÓقنا

. نوباسصملا لافطأ’ا اهنتم
ةيامحلا نم ردسصم بسسحو

نم ةريغسص ةنحاسش نإاف ةيندملا
ةهجوتم تناك «نيبراه » عون
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع ى˘˘لإا
ىلعو ريهاطلا ةيدلب نم اقÓطنا

شصاخسشأ’ا نم ريبك ددع اهنتم
را˘غ˘سصلا لا˘ف˘طأ’ا ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘˘غأا

نم برقلاب اهراسسم نع تجرخ
طاوسشأ’ا ةقطنمب قرطلا قرتفم
رمأ’ا ،ةري˘ب˘كلا ة˘عر˘سسلا بب˘سسب
ا˘˘ه˘˘بÓ˘˘ق˘˘˘نا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست يذ˘˘˘لا

Óفط21 نع لقي ’ ام ةباسصإاو
هذه˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ة˘بر˘ع˘لا˘ب او˘نا˘ك
ردسصملا تاذ بسسحو ،ةبكرملا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا بل˘˘˘غأا نإا˘˘˘ف

مهقيرط يف اوناك نيذلا لافطأ’ا
ل˘جأا ن˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ئ˘˘طا˘˘سش ى˘˘لإا
قرزأ’ا رحا˘سسلا ة˘قرز˘ب ع˘ت˘م˘ت˘لا

ةيسسايقلا ةرارحلا نم شصلختلاو
ششينروكلا ةمسصاع حاتجت يتلا
ريهاطلا ىفسشتسسم ىلإا مهلقن مت
رداغ ثيح جÓعلا يقلت لجأا نم
د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ء’ؤو˘ه بل˘غأا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح ن˘سسح˘ت
ة˘ثÓ˘ث ه˘ي˘ف ع˘سضو يذ˘لا تقو˘˘لا

ةيبطلا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت نو˘با˘سصم
حتفو .مهتاباسصإا ةروطخل ارظن
نع ت’ؤواسستلا باب ثداحلا اذه
شضعب اهب موقت يتلا تارماغملا
ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا
لقن لÓخ نم لجيج ئطاوسش
تابرعو تا˘ن˘حا˘سش ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا
نود رحبلا ئطاوسش ىلإا ةيعفن
ام وهو ةمÓسسلا لماوع ةاعارم
ةتيمم ثداوح يف ببسستي تاب
لوأا عقو يذلا كلذك ةريطخو
ديدعلا نأاو املع .ريهاطلاب شسمأا

ىتحو ةيلجيج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
تتاب ىرخأا تاي’و نم ةمداقلا
ىرحأ’اب وأا لحلا اذه ىلإا دمعت

ي˘ف ر˘˘ث˘˘كلا ا˘˘هدار˘˘فأا ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘لإا

تارا˘ي˘سسو ة˘ي˘ع˘˘ف˘˘ن تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش

ل˘جأا ن˘م ر˘ح˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت

ددع ربكأا لقنو لاومأ’ا داسصتقا

ىلإا ةدحاو ةلحر يف دارفأ’ا نم

ما˘م˘ج˘ت˘سسإ’او ة˘حار˘لا تاءا˘سضف

ي˘ف ةر˘م ل˘ك ي˘ف بب˘سست˘ي ا˘˘م˘˘م

تدوأا فارحناو طوقسس ثداوح

ء’ؤو˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب

.لافطأ’ا اسصوسصخو

ةميرجلأ ةحفاكم يف  نمأ’اب ةطرسشلأ تأوق دوهجل أديسسجت/ةنيطنسسق

دارفأا3 نم ةنوكم اسسينيسسام يحب لزانملا ةقرسس ةباسصع كيكفت

تافاعسسإ’أ مهيقلت دعب ىفسشتسسملأ أورداغ مهبلغأأ

 لجيجب ةيعفن ةبكرم بÓقنا يف حورجب Óفط21 ةباسصإا

ةنيطنسسق

 ىحرج فلخي زاغ ةروراق راجفنا
ةميسسج ةيدام رئاسسخو

دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

50 ـل قفاوملا شسمأا لوأا موي ،بورخلا يلجنم يلعب فيرسشلا

ةدحولاب د93 و راهنلا فسصتنم دودح يف،9102 ةيليوج

راجفنإا يف لثمتي لخدت لجأ’،10 ينكسسلا عمجملا80 ةيراوجلا
ةقسش لخاد ةجÓثلا كرحمل زاغلا ةفاسضإاب مهمايق ءانثأا زاغ ةروراق
»ب -م» ةيحسضلا ،نيتيحسض فلخ ثداحلا ،ثلاثلا قباطلاب ةرامعب

ىوتسسم ىلع تاباسصإا هل ةنسس67 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج نم
ركذ شسنج نم »ب -ب» ةيحسضلا ،ىنميلا ديلا يف حورج و نيلجرلا

و ىرسسيلا لجرلا قاسسلا يف داح فيزن هل ةنسس82 رمعلا نم غلبي
فرط نم امهليوحت مت ناتيحسضلا مسسجلا ىوتسسم ىلع حورج
.ةنيطنسسق شسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملا ىلإا ةيندملا ةيامحلا
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 ةركسسب ةي’و نم ردحني ةيحسضلأ

ةلسشنخ ةي’وب ةلبسش ةيرق داوب اقرغ لفط كÓه

ةنسس41 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ة˘ع˘م˘ج˘لا شسمأا لوأا ءا˘سسم ي˘ق˘ل.
ثيح. ةلسشنخ ةي’و ناريخ ةيدلبب ةلبسش ةيرق داوب اقرغ هعرسصم
ةبيرز ةيدلب نم ردحني يذلا ةيحسضلا نأا ةعاسس رخآا ردسصم ركذ
ايميلقإا ةعباتلا ةلبسش ةيرق ىلإا مدق ، ةركسسب ةي’ول ةعباتلا داولا

ةلسشنخ ةي’ولا ةمسصاع رقم بونج ملك08 يلاوح ناريخ ةيدلبل
عيباسسأ’ا يف ترهت˘سشا ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا ت’Ó˘سشب ة˘حا˘ب˘سسلا شضر˘غ˘ب
نيرسضاحلا شضعب لواح دقو ، داولاب قرغ نيأا ، ةقطنملاب ةريخأ’ا
رسصانع لخدت ةياغ ىلإا ، لسشفلاب تءاب مهت’واحم لك نكل هذاقنإا
ةحلسصم ىلإا هتلقنو لفطلا ةثج تلسشتنا يتلا ةيندملا ةيامحلا

ناريخ ةيدلبب ينطولا كردلا ةقرف. راسشسش ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح
تدأا يتلا ةيقيقحلا بابسسأ’ا فسشكل ثداحلا يف قيقحتلا ترسشاب
. اقرغ لفطلا كÓه ىلإا
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يف تايلوؤوسسملا ديدحتو
اعبط نيذللا بعÓتلاو ششغلا

ن˘م تا˘ئ˘م˘لا زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘م˘سصا˘ع م˘ي˘ل˘قإا˘ب ن˘كا˘سسم˘˘لا
ع˘˘˘فد يذ˘˘˘˘لاو ششي˘˘˘˘نرو˘˘˘˘كلا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘ب
ديدعلا مدهب رمأ’ا ىلإا ءانبلل
ةطيرخلا نم ا˘ه˘ت˘لازإاو ا˘ه˘ن˘م
ةينكسسلا ةنيدملاب ثدح امك

 .ناطيغزم ةديدجلا

مسسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘سشكو
يف ةي’ولاب نكسسلا ةيريدم
ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ةنوكم ةيئ’و ةنجل ليكسشت
حلاسصم ةدع نع نيلثمم نم
ةئيهتلا ، زيهجتلا رارغ ىلع
ةبقارم ة˘ير˘يد˘م ، ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘كسسلا

زا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘مو
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ن˘كسسلا
ل˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ة˘ي’و˘لا

ةيلمع شصخت ةريبك ةريغسص
نكاسسملا هذه زيهجتو زاجنإا
شصيسصرتلاو ءÓطلا اهيف امب
ىرخأ’ا تايلمعلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
رتفدل اهتاعارم نم دب’ يتلا
تافسصاوم˘لا اذ˘كو طور˘سشلا
ةيرورسضلا ةيلامجلاو ةينمأ’ا
نم نيديفتسسملل حمسست يتلا

يف اهمÓتسساب تانكسسلا هذه

 .ةديج ةيعسضو

ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه تعر˘سش د˘˘قو
نكسسلا ريدم اه˘سسأار˘ت˘ي ي˘ت˘لا
بسسح˘ب ا˘ي˘سصخ˘سش ة˘ي’و˘لا˘˘ب
تاجرخ يف امئاد ثدحتملا

عيراسشملا ديدع تلاط ةبقارم
نم تايد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا
ة˘ما˘يز رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا

لجيج ،ة˘ناو˘ع˘لا ،ة˘يرو˘سصن˘م

يتلا تاجرخلا يهو ةيليملاو
ة˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
ىدمو زاجنإ’ا ةفذو لاغسشأ’ا
موقت يتلا ت’واقملا مارتحا
عيرا˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م زا˘ج˘نإا˘ب
طورسشلل ةي’ولا˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا
رتفد يف اهيل˘ع شصو˘سصن˘م˘لا
د˘يد˘ح˘ت ةر˘˘م˘˘لا˘˘بو طور˘˘سشلا
لا˘˘ح ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
قر˘˘خ وأا ششغ يأا فا˘˘˘سشت˘˘˘كا
ذا˘˘خ˘˘˘تاو د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
ل˘ب˘ق ة˘يرور˘˘سضلا تاءار˘˘جإ’ا

 .ناوأ’ا تاوف

ىلع ةوطخلا هذه تءاجو
تا˘ب˘عÓ˘ت˘لاو ششغ˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ
ار˘خؤو˘م ا˘ه˘فا˘سشت˘كا م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةين˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا د˘يد˘ع˘ب
لجيج ةي’و ميلقإاب ةديدجلا

ن˘ي˘قر˘م˘لا شضع˘ب أا˘˘ج˘˘ل ثي˘˘ح
ىلإا نيلواق˘م˘لاو ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا
يف ةئيسس ءانب داوم فيظوت

.نكاسسملا تائم زاجنإا

ءاطخأاب مهمايق نع كيهان

˘مد˘عو زا˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ف ة˘˘حدا˘˘ف

ةمÓسسلا شسيياقمل مهمارتحا

شضع˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإا شضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف

ر˘مأ’ا ةد˘يد˘˘ج˘˘لا تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا

رو˘˘ه˘˘ظ ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘˘ج˘˘˘نا يذ˘˘˘لا

نكاسسملا شضعب يف تاققسشت

ر˘ي˘ها˘ط˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس

ةرامع مده ررقت نيأا لجيجو

ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ق˘باو˘ط ةد˘˘ع ن˘˘م

ناطيغزم ةديدجلا ة˘ي˘ن˘كسسلا

هيف تلاز’ يذلا تقولا يف

ة˘ي˘ن˘ع˘م ة˘ي˘ن˘كسس ة˘ي˘ن˘بأا ةد˘˘ع

يروفلا م˘ي˘مر˘ت˘لا وأا ة˘لازإ’ا˘ب

ةيلي˘م˘لاو ر˘ي˘ها˘ط˘لا ن˘م ل˘كب

ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظ ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب

رطخ ةباثمب اهتلعج تاققسشت

.اهباحسصأا ةايح ىلع ريبك

 اهنم تائملاب فسشتكأأ يذلأ صشغلأو صصئاقنلأ لظ يف

 لاغسشأا ةعباتمو ةبقارمل ةيئ’و ةنجل ليكسشت
 لجيجب ةديدجلا تانكسسلا

 دحأو عوبسسأأ لÓخ ريط ف’آأ4 نم رثكأأ قوفن/لجيج

 لجيجب نجاودلا يبرم ىدل ةحداف رئاسسخ
 ةيسسايقلا رحلا ةجوم ببسسب

مايأا ةدع ذنم81 ةي’ولا برسضت يتلا ةقوبسسملا ريغو ةيسسايقلا رحلا ةجوم ببسسب ةيقيقح ئراوط ةلاح لجيجب نجاودلا وبرم ششيعي
اوينم يتلا ةحدافلا رئاسسخلا بسسب ئراوطلا ةلاح لجيجب نجاودلا وبرم نلعأاو .ةي’ولا ميلقإا ربع نجاودلا ف’آا قوفن يف تببسست يتلاو
ربع طقف ريخأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ ريط ف’آا ةعبرأا نم رثكأا قوفن نع عوسضوملاب ةلسص ىلع رداسصم تثدحت ثيح ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ اهب

34 نم رثكأا ةرارحلا ةجرد تغلب نيأا ةعفترملا قطانملاب ةعقاولا كلت اديدحتو ةي’ولا نم تايدلب ةدع ىلع ةعزوملا نجادملا نم ددع
نع لقي ’ ام يسصحت يتلا لجيج ةي’وب نجاودلا يبرم طسسو رئاسسخلا ىوتسسم ةدايز يف مهاسس يذلا رمأ’ا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةجرد

ةياغ يف رمأ’ا نأا لجيج ةي’وب نجاودلا يبرم ةيعمج مسساب ثدحتملا دكأا ةلسص يذ قايسس يفو.ةيمسسرلا ماقرأ’ا بسسحب ةنجدم0051
اهلخادب ناك ام لك قفن امدعب ةتماسص نجادم ىلع اوظقيتسسا نم مهنمو لب مهنجاود مظعم مهسضعب دقف نيذلا نيبرملل ةبسسنلاب ةروطخلا

راغسص اديدحتو طاسشنلا اذه يف مهلاومأا لك اورمثتسسا نيذلا كئلوأا اسصوسصخ ةمدسصلاب ء’ؤوه شضعب باسصأا يذلا رمأ’ا تيكاتك نم
ىلإا راعسسأ’ا ةدوع لÓخ نم طسسوتملاو ريسصقلا نيندملا ىلع ةي’ولاب جاجدلا قوسس ىلع ثدحتملا بسسح شسكعني دق ام نيبرملا
مارغوليكلا رعسس لزن ثيح ناسضمر رهسش تبقعأا يتلا ةعبرأ’ا عيباسسأ’ا لÓخ قوبسسم ريغ ’ادتعا ةريخأ’ا هذه تدهسش امدعب عافترإ’ا

رعسسلا وهو مارغوليكلل ارانيد061 وحن ىلإا نايحأ’ا شضعب يف لسصوو لب رانيد002 نم لقأا ىلإا ةي’ولا قاوسسأاب جاجدلا نم دحاولا

 Ω.eù°©ƒO.ةريسصقلاب تسسيل ةرتف ذنم لجسسي مل يذلا
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و ةملاق ةيلول ةحسصلا ريدم عاديإاب، ةملاق ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق  لوألا سسمأا راهن نم ةرخأاتم ةعاسس يف رمأا
ةليقث مهت ةدعب مهتعباتم دعب  يطايتحلا سسبحلا  ةيبطلا تازيهجتلا عيب يف ةسصتخملاDERPOS ةكرسش بحاسص  نومم

... داسسفلا ةحفاكم نوناق يف لخدت

داسسفلا ةحفاكم نوناق يف لخدت ةليقث مهت  ةدعب  مهتعباتم دعب

صسبحلا نوممو ةملاق ةيلول ةحشصلا ريدم عاديإا

¯∫.YõGdójø

و شسÓتخأ  ةمهت رأرغ ىلع
ةءاصسإأ ، ةيمومع لأومأأ  ديدبت
لوصصحلأ ، ةفي˘ظو˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ

، ق˘ح ه˘جو نود˘ب  ة˘˘يز˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تأرر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ

هيف رمأأ يذلأ تقولأ يف ، ةيباتك
ةمكحملأ تأذل  قيقحتلأ يصضاق

أراطإأ05 ي˘لأو˘ح ع˘˘صضو˘˘ب
ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت ةحصصلاب

تاصسصسؤوملأ يريدم رأرغ ىلع
نيع و فوقصشوب  ةيئافصشتصس’أ
نبأ و يتانزلأ يدأو و يبرعلأ

ددع ىلإأ ةفاصضإ’اب ةملاقب رهز
و تاقفصصلأ ناجل ءاصضعأأ نم
ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘يرا˘صشت˘صس’أ نا˘ج˘ل˘لأ
بأو˘˘˘˘˘˘ن و تا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘صصلا˘˘˘˘˘˘ب
، ل˘ئا˘صسو˘لأ و ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ  ءأرد˘˘م
تأزيهجتلأ داتعلأ  ةنايصص ءأردم
و در˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘صسؤور و ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ
ءأردم دافتصسأ امك  ،نيبصساحملأ
جأر˘فإ’أ ن˘م ة˘يرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘صصلأ
لا˘م˘كت˘صسأ ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ تقؤو˘˘م˘˘لأ
تايطع˘م˘لأ بصسح و .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

نإا˘ف، ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ةيصضق يف نوعباتم ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ

شصا˘˘˘خ˘˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ دا˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

ي˘ف تف˘˘صشك يذ˘˘لأ  ششا˘˘ع˘˘نإ’ا˘˘ب

مل  همظعم نأأ تاقيقحتلأ هنأاصش

تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ى˘لإأ Ó˘صصأأ ل˘خد˘ي

يف هب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’أ

قئاثولأ هيف تتبثأأ يذلأ تقولأ

م˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لأ نأأ

ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م  ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘صسأ

تما˘ق ي˘ت˘لأ  ة˘ح˘صصلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

م˘ت ا˘م و˘ه و ، ه˘ت˘م˘ي˘ق د˘يد˘˘صست˘˘ب

ن˘م ة˘ح˘صصلأ ر˘يد˘م ه˘ب ة˘ه˘جأو˘م

ماق يذلأ قيقحتلأ يصضاق فرط

يذلأ داتع˘لأ كلذ ن˘م˘ث د˘يد˘صست˘ب

نم رثكأاب تاهجلأ شضعب هتردق

2 خيراتب م˘ي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م8

يذلأ تقولأ يف7102 ربوتكأأ

مÓتصس’أ رصضاحم هيف قلتي مل

تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م

91 و8 لأ ي˘ف ’إأ  ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

˘˘ما˘˘˘ق ه˘˘˘نأ يأأ7102 ر˘بو˘ت˘˘كأأ

لخدي مل دات˘ع ةرو˘تا˘ف د˘يد˘صست˘ب

شضعب عم ؤوطأوتلاب كلذ و Óصصأأ

تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسإ’أ
رصضاحم ىلع ءاصضمإ’اب  أوماق
مهنأأ مغر  يبطلأ داتعلأ مÓتصسأ
ا˘م و˘ه و ،ا˘ئ˘ي˘صش أو˘م˘˘ل˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل
يذلأ داتعلأ ةيصضق ىلع قبطني

و طورصشلأ رتافد و قباطتي ’
هتميق ديدصست و هؤوانتقأ مت يذلأ
’ ه˘˘نأ’ ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس’أ نود
يف بولطملأ داتعلأ عم قباطتي
هؤوأرصش مت يذلأ و طورصشلأ رتفد
بحاصص لومملأ شسفن دنع نم

ةنصسDERPOS ةكرصش

هابتنÓل تفلملأ ، ءيصشلأ7102
رو˘مأ’أ و تقو˘لأ كلذ ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأ

لصصحي مل ائيصش نأاك و ةيداع
نم تاقيقحتلأ ةيأدب ةياغ ىلإأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لأ فر˘˘˘ط
ر˘يد˘˘م ما˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘˘خ ة˘˘ح˘˘صصلأ
خ˘يرا˘ت˘ب ط˘ب˘صضلا˘ب و ة˘ي˘صضا˘م˘لأ

ءاعدتصساب92/50/9102
تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
لح داجيإأ لجأأ نم ةيئافصشتصسإ’أ
ق˘با˘ط˘م˘لأ ر˘ي˘غ دا˘ت˘ع˘لأ ة˘ي˘صضق˘ل

عمجأأ نيذلأ و  طورصشلأ رتفدل

ي˘ف ءا˘ج ا˘م بصسح  م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

أولصصتأ مهنأأ عام˘ت˘ج’أ ر˘صضح˘م

تاظفحتلأ عفر لجأأ نم دروملاب

فر˘ت˘˘عأ ا˘˘م˘˘ك   ،در˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأأ ’إأ

شسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘خآ’أ شضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ

أوملت˘صسأ Ó˘ع˘ف م˘ه˘نأأ  ر˘صضح˘م˘لأ

ر˘ي˘غ ا˘ه˘˘نأأ م˘˘غر تأز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

و  طور˘صشلأ ر˘ت˘˘فد˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م

˘˘˘مد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع أود˘˘˘˘كأأ نور˘˘˘˘خآأ

عفد ام وه و داتعلل مهمÓتصسأ

نم ديدعلأ يف لاصصت’اب  مهب

، دري مل هنأأ ’إأ لومملاب تأرملأ

يف  تاقيقحتلأ ةيأدب ةياغ ىلإأ

فر˘ط ن˘م كئا˘صشلأ ف˘ل˘م˘لأ أذ˘˘ه

اهرودب يتلأ و ةينمأ’أ حلاصصملأ

ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ه˘ت˘م˘˘ل˘˘صس

ي˘صضا˘ق ر˘مأأ ن˘يأأ... ه˘ي˘ف  ر˘ظ˘ن˘ل˘ل

ةملا˘ق ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ريدم عأديإاب لوأ’أ شسمأأ ءاصسم

نوم˘مو ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘صصلأ

05 ي˘˘لأو˘˘ح ع˘˘صضو و، شسب˘˘ح˘˘لأ

ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت ة˘ح˘صصلا˘˘ب أرا˘˘طإأ

.. ةيئاصضقلأ

ةملاقب ةيئابرهك ةقعشصب صصخشش لتقم
06رمعلأ نم غلبي «يئابرهك» ينهم لماع ، شسمأأ لوأأ ءاصسم يقل

لزنم ةقيدحب ةيئابرهك ةقعصصل هصضرعت دعب هعرصصم ، ةنصس

شضعبب موقي ناك نيأأ ، ةملاق ةنيدمب لابقتصس’أ نصسح يحب

نم هلقن مت يذلأ» ز ع»  ةيحصضلاب رمأ’أ قلعتيو تاحÓصصإ’أ

ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’أ ة˘ح˘ل˘صصم˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم فر˘˘ط

نيبت بيبطلأ فرط نم هتنياعم دعب و يبقع ميكحلأ ىفصشتصسمب

ىفصشتصسملأ تأذب ثثجلأ ظفح ةحلصصمب هعصضو متيل ىفوتم هنأأ

يف اقيقحت ةصصتخملأ  ينطولأ نمأ’أ حلاصصم تحتف اهتهج نم ،

.  ةثداحلأ

∫.YõGdójø                                      

 ئطاششب ةلفط صسهدت ةرايشس

ةدكيكشسب كراد ناج
ةرايصس تمدصص امدنع ،يواصسأام رورم ثداح شسمأأ ةحيبصص عقو

يديهم ن˘ب ي˘بر˘ع˘لأ ئ˘طا˘صشب5 مقر زكرملاب ةر˘ي˘غ˘صص ة˘ل˘ف˘ط

اهتباصصإأ ىلإأ ىدأأ ام ،راتمأأ01 نم رثكأ’ اهب تفذقو ةدكيكصسب

و ،شضرأ’أ ىلع ءامدلأ ةرثك هدكأأ يذلأ رمأ’أ ،داح يومد فيزنب

رصصانع اهدعب لخدتتل ةراحوب ىفصشتصسم ىلإأ اهلقن مت أروف

.ةرايصسلأ قئاصس فيقوت عم ةثداحلأ يف قيقحت حتفل كردلأ
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نيقيرح يف ةيعارز ليشصاحم فÓتإا

ةملاقب نيلشصفنم
اصس11 ةعاصسلأ ىلع عوبصسأ’أ ةياهن ةيصسيئرلأ ةدحولأ تلخدت

دومحم يتاعوب ةيدلبب ةصساكم ةتصشمب ، احابصص قئاقد01و

كه20 يلأوح فÓتإأ فلخ ثيح ،ةيعأرز ليصصاحم قيرح لجأ’

تأرجصش40 ـل يئزج قيرح ،مئاق ريعصش كه10 ،مئاق بلصص حمق

،ىرخأأ ةيعأرز ليصصاحم ةيامح مت دقو ،ششأرحأأ كه10و نوتيز

يتنحاصش20 ةيلمعلل ترخصس ثيح داصصح ةلآأو ةيباغ ةقطنم

ىلإأ ةفاصضإ’اب ،ةيد˘ل˘ب˘لأ ج˘ير˘ه˘صص ة˘ن˘حا˘صش ،نأو˘عأأ60و ءا˘ف˘طإأ

،دامخإ’أ ةيلمع يف جيرهصصب رأرج مهعم نينطأوم70 ةمهاصسم

ةدحولأ تلخدت قايصسلأ تأذ يفو .د34و اصس31 ىلع تهتنأو

زكرملأ نم معدب فولخم نيعل ةيندملأ ةيامحلل ةعباتلأ ةيوناثلأ

’أوز ةقيقد61و اصس31 ةعاصسلأ دودح يف ةكولمات مدقتملأ

نيع ةيدلبل ايميل˘قإأ ة˘ع˘با˘ت˘لأ يدو˘ج˘ل˘ب ة˘ير˘ق نور˘ق˘م˘لأ ة˘ت˘صشم˘ب

فÓتإأ فل˘خ ثي˘ح ،ة˘ي˘عأرز ل˘ي˘صصا˘ح˘م ق˘ير˘ح ل˘جأ’ ،فو˘ل˘خ˘م

كه65 يلأوح ةيامح مت دقو مئاق بلصص حمق كه61 يلأوح

،ءافطإأ تانحاصش40 ةيلمعلل ترخصس ثيح ،لوصصحملأ شسفن نم

تاباغلأ حلاصصم عم قيصسنتلاب أذهو ،انوع61و فاعصسإأ ةرايصس

،ةيدلبلأ جيرهصص ةنحاصش ،نيتفيفخ نيتنحاصش20 تصصصصخ يتلأ

ثأرحمب تأرأرج60 مهعم انطأوم52 ةمهاصسم ىلإأ ةفاصضإ’اب

 .د31و اصس51 ىلع تهتنأو دامخإ’أ ةيلمع يف

∫.Yõ Gdójø

ةمزح001 و ريعشش راطنق05 ذاقنإا

ةبانعب لوشسغلا زاجمب قارتحلا نم نبت
لجأأ نم شسمأأ لوأأ ةبانع ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت

زاجم ةقط˘ن˘م˘ب ق˘ير˘ح رأر˘غ ى˘ل˘ع ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ق˘ئأر˘ح دا˘م˘خإأ

ةفاج باصشعأأ عبرم رتم008 قأرتحأ فلخ ةدرابلأ نيعب لوصسغلأ

نكمت اميف، لحن قيدانصص5 و يكوصش نيت اعبرم أرتم05 و

يف راصشتن’أ نم هعنمو قيرحلأ دامخإأ نم ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ

قأرتح’أ نم ريعصش راطنق05 داقنأ مت ثيح ليصصاحملأ يقاب

رخآأ بناج نم .نبت ةمزح001 و نيت ةرجصش51 ىلإأ ةفاصضإ’اب

ديصصلأ نيع ةيرقب بلاطوب ةقطنمب حمق لوصصحم قيرح فلخ

نيل حمق تأراتكه5,4 يلأوح مايأأ لبق ةدرابلأ نيع ةيدلب

ةيرصشبو ةيدام تاي˘نا˘كمإأ ا˘ه˘ل تر˘خ˘صس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تمأدو،

نم تأرات˘كه5 ي˘لأو˘ح ذا˘ق˘نإأ م˘ت ن˘يأأ ف˘صصنو ة˘عا˘صس ي˘لأو˘ح

.حمقلأ لوصصحم

U°Édí.Ü

مهجوتنم عفدل مايأا30ـلا زواجتت ةدمل نورظتني مهنإا نوحÓفلا لاق

 ةيجاجتحا ةكرح نونششي  ةداقر نيع ةيدلب وحÓف
ةملاقب02 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغيو
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ة˘عو˘م˘ج˘م شسمأأ حا˘ب˘صص ن˘صش
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
ة˘م˘صصا˘ع بر˘˘غ ى˘˘صصقأأ  ةدا˘˘قر
ةيجاجتحأ ةكرح  ةملاق ةي’ولأ
قيرطلأ قلغب اهلÓخ نم أوماق

نيب ط˘بأر˘لأ02 مقر ين˘طو˘لأ
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسقو ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق ة˘˘˘ي’و
هجو يف شسيراتملأو ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب

ن˘˘˘يدد˘˘˘ن˘˘˘م ، رور˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لأ فور˘˘˘ظ˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘لإأ  مد˘ق˘ت˘لأ  ءا˘ن˘ثأأ ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘ي
بوبحلأ ةينواعتل نيزختلأ زكرم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘فا˘˘ج˘˘لأ لو˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لأو
حمقلأ نم مهجوتنم عفدل ةداقر
نيلوؤوصسملأ دعو مغر، هيعونب

م˘ه˘نأا˘ب ةر˘ي˘خأ’أ ر˘˘ه˘˘صشأ’أ لÓ˘˘خ
تÓيهصستلأ لك نوقلتي فوصس
مهجوت˘ن˘م ع˘صضو ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
يذلأ ءيصشلأ نأأ ’إأ ، نزخملاب

دو˘˘عو˘˘لأ شسكع م˘˘ه˘˘ع˘˘م ثد˘˘˘ح

نيجتح˘م˘لأ بصسحو ، ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لأ

يتلأ ةيعصضولأ هذه أومئصس مهنإاف

،  داصصح مصسوم لك عم رركتت

ذنم م˘ه˘نأأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ لا˘ق ن˘يأأ

شسردلأو داصصحلأ ةلمح قÓطنأ

ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط˘˘لأ ع˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘هو

تأرأرجلأو تانحاصشلل ةليوطلأ

ن˘˘˘م  نا˘˘˘ن˘˘˘طأا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لأ

بلصصلأو نيللأ هيعونب   حمقلأ

تح˘ت ، ة˘ل˘يو˘ط  ة˘˘فا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

لاق  ثيح ،قاطت’ ةرأرح ةجرد

ةدمل نورظتن˘ي م˘ه˘نأأ نو˘حÓ˘ف˘لأ

ع˘˘فد˘˘ل ما˘˘يأأ30لأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت

هذه ببصس نيعجرم، مهجوتنم

جا˘ت˘˘نإ’أ ةر˘˘فو ى˘˘لإأ ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط˘˘لأ

هذ˘ه ن˘يز˘خ˘ت˘لأ ن˘˘كا˘˘مأأ شصق˘˘نو

تلو˘˘˘ح جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’أ ي˘˘˘ف ةر˘˘˘فو˘˘˘لأ

ىلإأ ةمعن نم نيحÓفلأ تايموي

نزاخملأ تز˘ج˘ع نأأ د˘ع˘ب ة˘م˘ق˘ن

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةد˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

هذ˘˘ه ءأو˘˘ت˘˘حأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ

ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كلأ
ع˘˘˘فر كلذ˘˘˘بو بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لأ ن˘˘˘م
زكرم ى˘ل˘ع دو˘جو˘م˘لأ ط˘غ˘صضلأ
دعي يذلأ ةداقر نيعب نيزختلأ
ثي˘ح ن˘م ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ
وهو ، باعي˘ت˘صس’أو لا˘ب˘ق˘ت˘صس’أ
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا˘˘ب ىدأأ يذ˘˘لأ ءي˘˘صشلأ
تأذب مهبوبح غيرفتل نيمداقلأ
تقا˘ف ةد˘م˘ل را˘ظ˘ت˘نÓ˘ل ز˘كر˘م˘لأ

نايحأ’أشضع˘ب ي˘ف ما˘يأأ30لأ

05 قو˘ف˘˘ت ة˘˘يو˘˘ق ةرأر˘˘ح تح˘˘ت
هذ˘ه لÓ˘˘خ را˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘جرد

.نوحÓفلأ مايأ’أ

ىلع ةينعملأ تاهجلأ أوبلاط
لخدتلأ ةحÓفلأ حلاصصم اهصسأأر
عصضولأ أذهل دح عصضو لجأأ نم
لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘قرؤو˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لأ
نم ىرخأأ نيزخت زكأرم زاجنإأ
مهينغتو  مهنع نبغلأ عفر اهنأاصش
ن˘م ة˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ تا˘˘عا˘˘صسلأ ن˘˘ع
يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف  . را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’أ

نم رداصصملأ شضعب هيف تعجرأأ
هذه ببصس نأأ بوبحلأ ةينواعت
اهفرعت يتلأ ةري˘ب˘كلأ ر˘ي˘بأو˘ط˘لأ

ةر˘فو ي˘ه ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تقو يف حمقلأ جصضنو  جاتنإ’أ

ةصصاخ قطا˘ن˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ب د˘حأو
ينويلم قوفي جاتنإأ عقوتن نحنو
دفأوتلأ و  ، ةنصسلأ هذه راطنق
تقو ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

ل˘جأأ ن˘مو م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م ..د˘˘حأو
ةرئأد شسيئر لقنت عصضولأ ءأوتحأ

كرد˘لأ ح˘لا˘˘صصمو ي˘˘تا˘˘نز˘˘لأ دأو
نيأأ نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ى˘لإأ ي˘ن˘طو˘لأ
ع˘˘˘م تا˘˘˘˘صضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م أور˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
لفكتلاب مهدعو متو نيجتحملأ
تل˘ل˘كت ي˘ت˘لأو م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب
قيرطلأ حتفو ، جاجتح’أ  فقوب
تدا˘فأأ د˘قو ، ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ما˘˘مأأ
ناكملأ نيع نم رداصصملأ شضعب
أورصضحأأ دق رمأ’اب نيينعملأ نأأ
لمعتصست يت˘لأ تأد˘ع˘م˘لأ شضع˘ب
 . نيزختلأ يف

ةدكيكشسبءاشضيبلا ةحلشسألا ةلمح نم ئطاوششلا ريهطت
ةينمأ’أ تأءأرجإ’أ زيزعت ةلصصأوم راطإأ يف ،ةي’ولل ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ عم قيصسنتلاب ةدكيكصس ةي’و نمأأ حلاصصم تماق
تايلمع ميظنتب مهتاكلتممو مهحأورأأ يف مهتمÓصسو مهنمأأ ىلع ظافحلأو يمأرجإأ لمع يأأ نم نينطأوملأ نيمأات ىلإأ ةيمأرلأ ةيئاقولأو
،يديهم نب يبرعلأ ،ةلفلف ،ةدكيكصس ةنيدم ئطأوصش ةفاك تلمصش ،ةيرصشبلأو ةيداملأ لئاصسولأ ةفاك ريخصست لÓخ نم ةكرتصشم ةينمأأ

ةفاصضإأ ،ششيتفتو ةبقأرم طاقنو ةينمأأ زجأوح ةماقإأ يف كرتصشملأ ينمأ’أ ططخملأ ديصسجت و ،حلاصصملأو تأدحولأو قرفلأ عيمج ةكراصشمبو
تافلاخملأ فلتخم ةحفاكمو شصاخصشأ’أ طيقنتو ،نوفاطصصملأ اهداتري يتلأ نكامأ’أ تلمصش قاطنلأ ةعصسأو ةمهأدم تايلمع ميظنت ىلإأ

نع كيهان ةصصخر نودب تابكرملأ ةصسأرح طاصشن ةصسراممو ئطأوصشلأ ةيناجم، ةيمومعلأ ةحصصلأو ةفاظنلاب قلعت ام لافغإأ نود ،مئأرجلأو
ترفصسأأو ،تاعونمملأ فلتخمو ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ كÓهتصسأ ةحفاكمو يعرصش رربم نود شضيبأ’أ حÓصسلأ لمح اياصضق

شصخصش10 ، يعرصش رربم نود شضيبأ’أ حÓصسلأ لمح نع (20) مهنيب نم ،ةيئأزج اياصضق يف مهطروتل شصاخصشأأ5 فيقوت نع تايلمعلأ
امك ،يندب هأركإأ لحم رخآأ شصخصش ىلإأ ةفاصضإأ ،يصصخصشلأ كÓهتصس’أ شضرغل تأردخملأ ةزايح نع شصخصش و ةيلقع تأرثؤوم ةزايح نع

.ةيكيتصسÓب ت’واط20 ةيكيتصسÓب يصسأرك30 ، ةيصسمصش تÓظم80 زجح نع تايلمعلأ تأذ ترفصسأأ
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نم اهصضارتعا مت يتلا اهنم
ىر˘خأاو ل˘حاو˘صسلا سسار˘ح فر˘ط
رارغ ىل˘ع رو˘ب˘ع˘لا ي˘ف تح˘ج˘ن
ل˘حاو˘صسلا˘ب ط˘ح يذ˘لا برا˘ق˘˘لا
يف تبصسلا موي رجف ةيلاطيإ’ا
ءادعلا هيف ىمانتي يذلا تقولا
.ايلا˘ط˘يإا ي˘ف ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ها˘ج˘ت
مرصصنملا عوبصسأ’ا ةياهن قلطنا

ةعصست ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ل˘حا˘صس ن˘م
يديلقت براق نتم ىلع بابصش
ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘ل˘حر ي˘ف ع˘˘ن˘˘صصلا
ةر˘يز˘ج ل˘حا˘صس و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش

اوطح يتلا ةيلا˘ط˘يإ’ا ا˘ي˘ن˘يدر˘صس
ةعاصسلا دود˘ح ي˘ف ا˘ه˘ب م˘ه˘لا˘حر

م˘ت نأا د˘ع˘ب كلذو ار˘˘ج˘˘ف54:2
لحاوصسلا رفخ لبق نم مهذاقنإا
،روكذ˘م˘لا ي˘بوروأ’ا د˘ل˘ب˘لا ي˘ف
ز˘كر˘م ى˘لإا م˘هذ˘خأا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘˘ق
تافاع˘صسإ’ا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ر˘ي˘ت˘صسن˘م˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا
Ó˘ب او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ير˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

نأا˘صش كلذ ي˘ف م˘ه˘نأا˘˘صش ،ق˘˘ئا˘˘ثو
مت نيذلا ةي˘نا˘م˘ث˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
برق ةعمجلا ةح˘ي˘ب˘صص م˘هذا˘ق˘نإا
يت˘لا ا˘ي˘ن˘يدر˘صس ةر˘يز˘ج ل˘حاو˘صس
ها˘˘ج˘˘ت ءاد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘ما˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي

نيذلا نييعرصشلا ريغ نيرجاهملا

ن˘كا˘مأ’ا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا او˘˘ل˘˘ت˘˘حا

ةيمومعلا

ا˘ط˘ب˘تر˘˘م م˘˘ه˘˘م˘˘صسا ح˘˘ب˘˘صصأاو

هلقن˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فو كلذو ءار˘جإ’ا˘ب

ددنيو ةيلحملا ةفاحصصلا ايموي

نيذلا فرطتملا نيميلا ويصسايصس

راصشتنا يف اوم˘ها˘صس م˘ه˘نأا ود˘ب˘ي

يف نيرجاهملا هاجت ءادعلا اذه

سضر˘ع˘ت ثي˘ح ،ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ل˘˘ما˘˘ك

لت˘ق ة˘لوا˘ح˘م˘ل نا˘ن˘ثا نا˘ير˘ئاز˘ج

يف مر˘صصن˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن

مت نأا دعب كلذو ونÓيم ةنيدم

،ءاصضيب ةحلصسأاب امهيلع ءادتع’ا

ن˘م غ˘ل˘ب˘يو ا˘م˘˘هد˘˘حأا بي˘˘صصأا ذإا

ىوتصسم ىلع ةنعطل42 رمعلا

ىلع هلقن تعدتصسا نطبلا ىلعأا

،ىفصشتصسملا ىلإا ةعرصسلا حانج

03 رمعلا نم غلابلا يناثلا امأا

ل˘˘قأا تنا˘˘ك ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا˘˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘ع

تا˘˘بر˘˘صض ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ذإا ،ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ

هيدي ىلعأا يف سضيبأ’ا حÓصسلاب

هصسفن ةيامحل امهلمعتصسا نيذللا

،اهل سضرعت يتلا تابرصضلا نم

ة˘˘طر˘˘صشلا ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه

.ةانجلا فيقوت نم ةيلاطيإ’ا
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ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ةر˘ت˘ف˘لا م˘˘غر
يدي˘صس ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس ا˘هر˘ظ˘ت˘نا

ةماع ةبانع ةنيدمو ةصصاخ رامع
فصصن حبصسملا حاتتفا لجأا نم
دعب هنأا ’إا رامع يديصسب يبملوأا
ىلإا قري مل سسمأا لوأا هنيصشدت
نينطاو˘م˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت ىو˘ت˘صسم
نأا سسفن˘لا نو˘ن˘م˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا
ه˘ي˘ل˘˘ع و˘˘ه ا˘˘م˘˘م ل˘˘صضفأا نو˘˘كي

ي˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘صصا˘˘خ
سسيلو داو ها˘ي˘م ا˘ه˘نأا˘كو ي˘حو˘ت

ةصصاخ .يبملوأا ف˘صصن ا˘ح˘ب˘صسم

نورظتني او˘نا˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا

يصضاير˘لا حر˘صصلا اذ˘ه ن˘ي˘صشد˘ت

اوؤوجافتي نأا لبق ،تاونصس9 ذنم

اهنم يناعي يتلا سصئاقنلا ديدعب

ذ˘ن˘م نور˘ي˘ث˘كلا هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ثي˘˘ح

سسي˘لو ا˘صضو˘ح ى˘لوأ’ا ة˘ل˘˘هو˘˘لا

ن˘م ،ي˘ب˘م˘لوأا ف˘˘صصن ا˘˘ح˘˘ب˘˘صسم

تناك ةلوؤوصسملا تاهجلا اهتهج

لاغصشأا ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك تل˘طا˘م˘ت د˘ق

ىناع يذلا عورصشملا اذه زاجنإا

لا˘م˘هإ’ا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘صس

،0102 ة˘ن˘صس ذ˘ن˘م سشي˘م˘ه˘ت˘˘لاو

ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا ةرازو تط˘˘عأا ن˘˘ي˘˘ح

ر˘˘صضخأ’ا ءو˘˘صضلا ة˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو

حباصسم عيراصشم زا˘ج˘نإ’ ا˘ق˘با˘صس

ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ف˘˘صصنو ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا

نيأا ،ةي’ولل ىربكلا تايدلبلاب

ريبك يب˘م˘لوأا ح˘ب˘صسم˘ب تم˘عد˘ت

ازّهجم6591 يام91 بعلمب

ةرا˘˘ح˘˘لاو ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ةحاب˘صسلا ي˘صسرا˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صس’

زاجنإا مت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ما˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘ط

يبملوأا فصصن حبصسم عورصشم

ةيدلب قحتلتل ،را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ثي˘ح ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب را˘م˘ع يد˘ي˘˘صس
ه˘ب˘صش ح˘˘ب˘˘صسم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل سصصصخ

742 هردق ايلام افÓغ يبملوأ’ا
هز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأا ن˘˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
اريثك اومئصس نيذلا نينطاوملل
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘بذا˘˘˘كلا دو˘˘˘عو˘˘˘لا ن˘˘˘م
نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
ريغ ،مهليلغ ءافصشإ’ نوقباصسلا
لوأا هود˘˘ها˘˘صش يذ˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا نأا
اوناك يذلا حبصسملا و ائيصش سسمأا
تاو˘ن˘صس ع˘صست ذ˘ن˘م ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
.رخآا ائيصش
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ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تما˘˘ق
ةبانع ةي’و يلاو فارصشإا تحت
تب˘صسلا سسمأا «دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘˘ت»
نم ةدافتصس’ا تاررقم عيزوتب

ةلئاع009 نم رثكأ’ نكصسلا
تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت
نم تدافتصسا دق تناك ةي’ولا
نكصسلا عيراصشم نمصض تانكصس
يوقرت˘لاو ي˘مو˘م˘ع˘لا يو˘قر˘ت˘لا
يمو˘م˘ع˘لا يرا˘ج˘يإ’او م˘عد˘م˘لا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا رو˘˘˘صضح˘˘˘ب كلذو
باو˘نو ة˘ير˘كصسع˘لاو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نييلحم ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو نا˘م˘لر˘ب˘لا
هذه يتأا˘تو .ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ءارد˘مو
جمانربلا ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘˘صسم˘˘لا
ةدلخ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘حÓ˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘ت
با˘ب˘صشلاو لÓ˘ق˘ت˘صس’ا يد˘ي˘˘ع˘˘ل

لك نم ةيليوج50 ـل فداصصملا
تارر˘ق˘م ع˘يزو˘ت ل˘ف˘حو .ة˘˘ن˘˘صس
فلتخمب تانكصس نم ةدافتصسإ’ا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشأا ي˘˘ت˘˘لا غ˘˘˘ي˘˘˘صصلا
زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘˘لا
لمصش ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو659 ع˘˘يزو˘˘ت

انكصسم67 ةصصح ربع ةعزوم

–30 ةرصضخوب ايمومع ايوقرت

نكصسم003 ةصصح و ي˘نو˘ب˘لا

– ةصسوت˘ي˘لا˘كلا˘ب م˘عد˘م يو˘قر˘ت

انكصسم08 ة˘˘˘صصح و لا˘˘˘حر˘˘˘ب

لوصسغلا زاجمب ايراجيا ايمومع

001 ة˘صصح و ةدرا˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع –

ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع يرا˘˘˘ج˘˘˘يإا ن˘˘˘كصسم

ن˘ي˘ع – ي˘صشور˘˘ح˘˘لا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘يإا

انكصسم04 ة˘˘صصح و ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ع ا˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘يإا ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع

انكصسم612 ة˘صصح و د˘˘ي˘˘صصلا

ةصصحو ةصسابصسب ايراجيإا ايمومع

ايمومع ايرا˘ج˘يإا ا˘ن˘كصسم631

لصصاوتو .ةدرابلا ن˘ي˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لا

ةيلمع ةبانعب ةيئ’ولا تاطلصسلا

نم ةداف˘ت˘صس’ا تارر˘ق˘م ع˘يزو˘ت

ربع نيديفتصسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘كصسلا

كلذو ةي’ولا تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م

لبق نم دعملا جمانربلا راطإا يف

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

تائمل ةمصسب˘لاو ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدإا

اهلوصصح رظتنت يتلا تÓئاعلا

ربع ربصصلا غرافب نكصسلا ىلع

ىلع ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م

7 ةصصح نم نيديفتصسملا رارغ

.ةبانع ةيدلبب ةينكصس ةدحو ف’آا

ةيوجلا لاوحألا لادتعا ذنمو يتلا ةبانع ةيلو لحاوسسب ةريخألا عيباسسألا يف ديدج نم ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ران تلعتسشا
 عنسصلا ةيديلقت براوق نتم ىلع «ةقرح» تÓحر قÓطنا ابيرقت ةيموي ةفسصب دهسشت تحبسصأا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف3275ددعلا9102 ةيليوج70  دحألا6

www.akhersaa-dz.com

ونÓيم يف لتق ةلواحمل نييرئازج نيرجاهم ضضرعت

اينيدرسس لحاسس ىلإإ نابسش9 لوسصوو لعتسشت «ةقرحلإ» ران

 هل تسصسصخ يتلا ةريبكلا ةينازيملا و راظتنإلا نم تاونسس9 دعب

نينطإوملإ تاعلطت ىوتسسم ىلإإ قري مل رامع يديسس حبسسم

ةيامحل ةديدج ريبادت نع نلعت ةحÓفلا ةيريدم
قئارحلا نم ىربكلا عرازملا

 موحي بيرغ صصخسش يأإ نع غيلبتلإ
اهداسصح لبق بوبحلإ ليسصاحم لوح

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا سسمأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘˘لا˘˘صصم تعد
مصسوم قÓطنا عم رذحلاو ةطيحلا دخأا ىلإا امومع نينطاوملاو

سصخصش يأا نع غيلبتلاو ةبقارملا لÓخ نم9102/8102 داصصحلا
نم كلذو اهداصصح لبق ىربكلا ليصصاحملا لوح موحي بيرغ
ةيهيجوت ةرصشن يفو .اهب مازتل’ا بجوتصسي ةديدج ريبادت لÓخ
«ينطولا داصصتق’ا نيمأاتو انليصصاحم ةيامحل اعم «راعصش تحتو
نم نيحÓفلا ةيعوت ىلإا ةحÓفلا ةرازو قيرط نع ةريخأ’ا تعد
بوبصش ةلاح يف لجاعلاو عيرصسلا لخدتلا ىلع مهبيردت لÓخ
يدافتو داصصحلا ةيلمع ءدب لبق اديج تادصصاحلا ةبقارمو قيرح
رذحلاو (خلا..سشق ،بصشخ ، جاجزلا)قئارحلا ثودح تاببصسم كرت
زيهجت لوقحلاو تاقرطلا فاوح ىلع ةلعتصشم رئاجصسلا يمر نم
ىد˘م ة˘ب˘قار˘مو ق˘ئار˘ح˘لا ءا˘ف˘˘طإا ةز˘˘ه˘˘جأا˘˘ب تاد˘˘صصا˘˘ح˘˘لاو ت’آ’ا

ةحفاكمل ةيحطصس ثيراحمب ةزهجم تارارج ريفوتو اهتيحÓصص
نكامأا يف سشرلا ت’آاو ةءولمم هايم جيراهصص ريفوتو نارينلا مدقت
زيهجتو هتقو يف يلوأ’ا لخدتلا متي ىتح قئارح ثودح لامتحا
عنمو بهللاو تارارصشلا راصشتنا عنمي نامأا ءاطغب ةيحÓفلا ت’آ’ا

ةدوجوملا ةيحÓفلا تاحاصسم˘لا˘ب ة˘صسبا˘ي˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لاو سشق˘لا قر˘ح
اهصضرع ةيئاقو ةطرصشأا زاجنإاو ناوج حتافلا نم ءادتبا تاباغلا لخاد

لوح لاعتصشÓل ةلباقلا داوملاو تاتابنلا عيمج نم ةيلاخ راتمأا5
طاقنلاو ةينطولا ةيباغلا نكامأ’ا لخادب ةدوجوملا ةيحÓفلا عطقلا
ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم تنا˘كو.ق˘ئار˘ح˘لا˘ب ةدو˘ه˘ع˘م˘لا ءادو˘صسلا
ل˘ك تح˘صصن د˘ق دا˘صصح˘لا م˘صسو˘م قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘صشع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ل
ةلمعتصسملا ت’آ’ا زيهجتب داصصحلا ةيلمعب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

عم غلك01 ةعصس تاذ ءافطإا ةروراقب ةيعارزلا تاحاصسملا لخاد

لك لخاد لقأ’ا ىلع رتل0003 ةعصسب ءاملل جيرهصص دوجو ةرورصض
عم ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لوصصو لبق عيرصسلا لخدتلل لقح
وأا بÓّق زاهجب ادوزم نوكي داصصحلا ءانثأا رارج ريفوت ىلع ديكأاتلا

قيرحلا راصشتنا لبق عير˘صسلا ل˘خد˘ت˘ل˘ل «كور˘كر˘فو˘ك«ب فر˘ع˘ي ا˘م
ىلع دعاصس ام راطمأÓل اريبك اطقاصست تفرع ةنصسلا هذه نأاو ةصصاخ
ةيحÓفلا تاحاصسملا فاوح ىلع ةراصضلا باصشعأÓل فيثكلا ومنلا

.اهفافج دعب قئارحلا ع’دنا يف ادعاصسم Óماع نوكتصس يتلاو
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يدلبلا رسشحملا حتف ىلإا ةفاسضإا

بلاطت يديإرسس ةيدلب ةيمنت ةيعمج
راقبأ’إ لإوجت رظحب

سسلجملا سسيئر يديارصس ةيدلب ةيمنتو يقرلا حاتفم ةيعمج تعد
و راقبأ’ا لاوجت رظحل يلاجعتصسا رارق رادصصإاب يدلبلا يبعصشلا
ةيلحملا تاطلصسلا هتلعف املثم ينارمعلا طيحملا يف يصشاوملا
تقو برقأا يف يدلبلا رصشحملا حتف ةرورصضو رامع يديصس ةيدلبب
ىلع ترثأاو ةقطنملا تهوصش يتلا ةرهاظلا هذهل دح عصضو لجأا نم
اريبك ’ابقإا دهصشي يذلا فيصصلا لصصف لÓخ ةصصاخ اهتروصص
لاوجت رظنم نأا ثيح، يديارصس ةيدلب ئطاوصش ىلع نيفاطصصملل
مل اهلاوجت نأا امك افولأام حبصصأا ئطاوصشلاو عراوصشلا يف راقبأ’ا
مامأاو اصضيأا راهنلا حصضو يف امنإاو ليللا ةرتف ىلع ارصصتقم دعي
ببصستتو تارايصسلاو ةراملا محازت تحبصصأا ثيح، نيبختنملا نيعأا
ةرهاظ يصشفت لظ يفو ،نايحأ’ا نم ريثك يف يرورم ماحدزا يف
قطانملا نم ديدعلا تلوحت ينارمعلا جيصسنلا لخاد يصشاوملا ةيبرت
نود مانغأ’ا و راقبأ’ا رارغ ىلع تاناويحلا ةيبرتل تÓبطصسإا ىلإا
 .ةرركتملا نينطاوملا ىواكصشب ة’ابملا
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 بابسشلاو لÓقتسسلا يديعل ةجودزملا ىركذلل ةدلخملا تلافتحلا راطإا يف

تايدلب ةدع يف ةلئاع009 نم رثكأإ ىلع نكسسلإ نم ةدافتسسإ ررقم عيزوت

رسشحملاب مهتيسشام زجح متي اهل نوفلاخملاو دحألا نم ةيادب قيبطتلا متيسس اميف
مهميرغتو يدلبلا

راقبأ’إ لإوجت عنمب ةميلعت ردسصي رامع يديسس ريم
ءايحأ’اب يسشإوملإو

ةبيعصشلا ةقطنمب سصخأ’ابو ةيدلبلا بارت ىوتصسم ىلع يصشاوملا يبرم ىلإا ةميلعت رامع يديصس ةيدلب سسيئر هجو
ةطيحملا قطانملاو ينارمعلا جيصسنلا لخاد «مانغأ’او راقبأ’ا» يصشاوملا لاوجت عنم ةرورصضب يصضقت ةحلاملا نيعو

52/50/1102 يف خرؤوملا923 مقر يدلبلا رارقلل اقبط اذهو ةيدلبلاب يرصضحلا طيرصشلا لوط ىلع اذكو هب
متو اذه ةيلام ةمارغ ىلإا ةفاصضإ’اب يدلبلا رصشحملاب ةيصشاملا زجح ىلإا اهبحاصص سضرعي نوناقلل ةفلاخم يأا اذهلو

ةيليوج7 دحأ’ا دغ موي يأا عوبصسأ’ا ةيادب عم اهب لمعلا متي نأا ىلع9102 ةيليوج3 خيراتب ةميلعتلا هذه رادصصإا

يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر ربتعا دقو اذه ةينعملا تاهجلا ىوتصسم ىلع –نÓعإ’ا– ةميلعتلا قيلعت متو9102
دق  ةرتف ذنم رامع يديصس ةيدلب ءايحأا نأا ةصصاخ يصشاوملا يبرمل راذنإا ةباثمب نÓعإ’ا اذه رامع يديصس ةيدلبل

MƒQjá aÉQì     .ءايحأÓل يئيبلا عصضولا روهدت بناج ىلإا يصشاوملاو راقبأ’ا لاوجت ةرهاظل اريبك ايمانت تفرع

 مامحلا ناخسس نم برسست

 زاغلاب قانتخ’إ نم ءاسسن3 ذاقنإإ
ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع ةبانع ةيدلبب نمقي  ءاصسن3 سسمأا لوأا ةيندملا ةيامحلا رصصانع تلقن
ثعبنملا ،نوبركلا ديصسكأا يناث زاغب قانتخÓل نهصضرعت بقع انيصس نبا ىفصشتصسم ت’اجعتصسا

نهيدل ،ةنصس35 و81 نيبام نهرامعأا حوارتت ىثنأا سسنج نم اياحصضلا ،لزنملاب مامح ناخصس نم
انيصس نبا ىفصشتصسم ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع نهلقن ىعدتصسا امم نايثغ ةلاحو سسفنتلا يف ةبوعصص
،نينطاوملا لبق نم نيبولطم رذحلا و ةطيحلا ىقبت رخآا بناج نم،مزÓلا جÓعلا يقلت لجأا نم
لتقم يف ببصستت اهنأا بناج ىلإا يهف ،ةيقيقح ٍسسآام لكصشت ىقبت زاغلاب قانتخ’ا ثداوح نأا ةصصاخ
ةجيتن اهنم دارفأا وأا اهلمكأاب رصسأا ىلع تارملا نم ريثك يف تصضق دقف ،ةيمارد روصصب سصاخصشأا
’ جئاتن ىلإا ةدودعم تاعاصس يفو هنم ليلقلا برصست يدؤوي يذلا زاغلا ةروطخب لهجلا وأا لامهإ’ا
كردو ةيندم ةيامح نم ةزهجأ’ا فلتخم اهب موقت يتلا ةيصسيصسحتلا تÓمحلا مغرو .اهابقع دمحت
زاغلا عم لماعتلاو رذحلا يخوت مدع ببصسب ةرم لك رركتت زاغلاب قانتخ’ا ثداوح نأا ’إا اهريغو
 .سسيصسحتلاو ةيعوتلا تÓمح مغر نينطاوملا فرط نم ربكأا ةيدجب ىرخأ’ا راطخأ’ا فلتخمو
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

3275ددعلا9102 ةيليوج70  دحألا 7ةعاسسلا تاراوــح
www.akhersaa-dz.com

ةيمنتلاو ةرسسألا ربخم ةريدم ششايع حابسص روسسيفوربلا  عم  ةسشدرد ةعاسس  رخآا ـل تناك ةملوعلا ةرهاظ مامأا ةيرئازجلا ةرسسألل ةيوبرتلا تايدحتلا لوح ىلوألا ةينطولا ةودنلا ششماه ىلع
تاناهرلاو تايدحتلا عم اهتبكاومو ةديدجلا قافآلل ةيلمعلا تايلآلا لوح ةلوفطلاو ةأارملاو ةرسسلا قيفوتلاو تاسساردلل ينطولا زكرملل يملعلا شسلجملا ةسسيئرو مارجإلاو فارحنلا نم ةياقولاو

.ةملوعلا ةرهاظ مامأا ةيرئازجلا  ةرسسألل ةيوبرتلا تايدحتلاو يعامتجلا كولسسلاو ةيناسسنلا ميقلاو

:فسشكت ةعاسس رخآا ةديرج عم راوح يف  ششايع حابسص روسسيفوربلا/جيريرعوب جرب

ةيلوؤوسسملا نلمحتي تاهمأ’او نويزفلتلا ىلع نامدإ’ا ببسسب دحوتلاب باسصم فلأا005

¯MÉhQgÉ : ´. eƒS°≈

’و˘ح˘ت تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تفر˘ع
و م˘ي˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘˘ك
ل˘˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ و قÓ˘˘˘˘˘خأ’ا

هذه لعج امم ةرسسأ’ا ةسسسسؤوم
اهتفيظو ءادأا نع بيغت ةريخأ’ا

اهرودب ي˘ه˘ف ,ق˘با˘سسلا ي˘ف ا˘م˘ك
ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘ل ة˘˘ع˘˘سضا˘˘خ تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا

ا˘ه˘ن˘م ل˘ماو˘ع˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
يذلا و ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ة˘م˘لو˘ع˘لا
تت˘سش ه˘نأا ه˘ن˘˘ع لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي
م˘حÓ˘ت˘لا  ى˘ل˘ع ر˘ثأاو  ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سش
ةيم˘ي˘م˘ح˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا و ير˘سسأ’ا
ظحÓت ثيحب ةرسسأ’ا دارفأا نيب
تÓ˘ئا˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا

سسمغنم لكلا  نأا دجن رسسأ’او
نم سصو˘غ˘ي ه˘ف˘تا˘ه ة˘سشا˘سش ي˘ف
و ,ر˘خآا ى˘لإا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ع˘˘قو˘˘م
ايسضارتفا سصاخلا هملاع نيوكت
نأ’ ايسضارتفا دعي مل امبر  وأا

ه˘˘˘ل و ارود بع˘˘˘ل˘˘˘ي ا˘˘˘سضيأا اذ˘˘˘ه
ةفي˘ظو تب˘ي˘غ ن˘م ي˘ه ة˘ف˘ي˘ظو
لخاد ءاقدسصا هل لكلاف …ةرسسأ’ا
فلتخم نم ةيسضارتف’ا ملاوعلا
.ملاعلا لود

ةينطولا ةودنلا سشماه ىلعو
ةيوبرتلا تايدحتلا لوح ىلوأ’ا
ةرهاظ ما˘مأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘سسأÓ˘ل
ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت يذ˘لا ة˘م˘˘لو˘˘ع˘˘لا

ةيدل˘ب˘ب ير˘ف˘ي˘ف81 ة˘يو˘نا˘ث˘˘ب
جيريرعوب جرب بونج ةيدامحلا

ع˘م ة˘سشدرد ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآ’  نا˘˘ك
ي˘سشا˘ي˘ع حا˘ب˘سص رو˘سسي˘فور˘ب˘˘لا

ةيمنت˘لاو ةر˘سسأ’ا ر˘ب˘خ˘م ةر˘يد˘م
مارجإ’او فارحن’ا نم ةياقولاو
ي˘م˘ل˘ع˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ئرو
تا˘سسارد˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘˘ل˘˘ل
ةأار˘˘م˘˘لاو ةر˘˘سسأ’ا ق˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لاو
راو˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك ن˘يأا  ة˘لو˘ف˘ط˘لاو
قافآÓل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘لآ’ا لو˘ح
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘كاو˘˘˘مو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘ي˘ق˘لاو تا˘نا˘هر˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
يعامتج’ا كولسسلاو ةيناسسن’ا

ميلعتلاو قÓطلا ةرهاظ مقافتو
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لاو
يف مكحتلا ىدمو ةيعامتج’او
تافآ’ا ةهجاومو اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
اهتاسسراممو ميقلاو ةيعامتج’ا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’او
ةديدجلا  قافآ’او

هذه اذامل : سس
تلوانت يتلا  ةودنلا

ةرسسألل ةيوبرتلا تايدحتلا
ةرهاظ مامأا ةيرئازجلا
؟ تاذلاب مويلا ةملوعلا
ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م  ةود˘˘˘ن˘˘˘لا: ج

يف  ةيرئازجلا ةرسسأ’ا  نوك  ادج
يملع هيجوت ىلإا ةجاحلا دسشأا

ثي˘ح˘ب ي˘˘ن˘˘يو˘˘كتو ي˘˘ب˘˘يرد˘˘تو
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘سسج˘˘ت˘˘˘ت
كو˘˘˘ل˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف فرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ىلإا مويلا  جوحأا امو يعامتج’ا
تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ا˘ن˘˘كو˘˘ل˘˘سس ي˘˘ف  ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
م˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نأا بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسن’ا

ميقلا كلذكو ءانبأ’ا اهيلع اسشني
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

.انتيوه

مت ةلخادملا للخ نم : سس
اهنم رسصانع ةدع ىلإا قرطتلا

ةيناسسن’ا ميقلاو، تاناهرلا
ىلإا ةفاسضإا ةملوعلا ةبكاومو
لظ يف قلطلا بسسن عافترا

نأا نكمي له تارثؤوملا هذه
؟يلعف دحتب موقن

تادوهجم˘لا ل˘ك ن˘م˘ثأا: ج

نم نيلعافلا لك اهب موقي يتلا
ن˘ي˘ث˘حا˘بو ءار˘ب˘خو ن˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م
ي˘˘ند˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م و تا˘˘ئ˘˘ي˘˘هو
مكحتلا بجي كلذ عم ةازاومو
ةيعسضو ىلإا رظنلا يف يدعبلا
ثيحب موي˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا
تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘لإا ر˘ث˘˘كأا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن

ديسسجتل ةيلم˘ع تا˘ي˘لآاو ةد˘يد˘ج
ةكراسشمل ةرسسأ’ا هجاتحت ام لك
ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ن نأا بج˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ةئ˘سشن˘ت˘لاو ير˘سسأ’ا رار˘ق˘ت˘سس’ا
بي˘لا˘سسأ’او ءا˘ن˘˘بأÓ˘˘ل ة˘˘ير˘˘سس’ا
ةيبرت يف ةج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
وأا ن˘يد˘لاو˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘بأ’ا
سسمأا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا
تايلآ’ اسضيأاو كلذ ىلإا ةجاحلا

ةدع دوجول ارظن  ةديدج ةيلمع
ة˘˘ي˘˘لود تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق
ةيقرت ىلإا وعدت يتلا اهداومبو
هقوقحو لفطلاو ةأارملاو ةرسسأ’ا
ملو سسحن مل دعب لاز ام نكل
ي˘ه  ا˘ه˘نأ’ ءا˘ي˘سشأ’ا هذ˘ه ل˘ع˘ف˘ن

مهدنع   تقولا سسفن يف ةبئاغ
ءا˘ي˘سشأا ي˘ط˘ع˘ن نأا ا˘ندرأا ه˘ي˘ل˘˘عو
ا˘˘ن˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
داجي’ تاونسس ذ˘ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
نيماه نيسصسصختم ني˘ج˘ما˘نر˘ب

اسصسصخت امهو  يرئازج001%
ةلوفطلاو يلئاعلا عامتج’ا ملع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘يا˘˘عر˘˘لاو
سصسصخ˘تو ر˘ت˘سسا˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم
لمعلاو يلئاعلا عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ل˘ع
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نا˘سصسصخ˘ت ا˘م˘˘هو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
نيسصتخملا نيوكت يف ناعمجي
ام نيب يلئاعلا عامتج’ا ملع يف
و˘ه ا˘˘مو ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن فرا˘˘ع˘˘م و˘˘ه
تاراهم ميلعتل ةيناديم فراعم
كو˘˘˘ل˘˘˘سسلا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لو ر˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘ل
لوسصولل يراسضحلا يعامتج’ا
لك نيب عمجت ةيرئازج ةرسسا ىلا
ةر˘˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا  تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ة˘م˘لو˘ع˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘تر˘يا˘سسمو
اهميق لمهت ’ تقولا سسفن يفو
ة˘ي˘ن˘يد˘لاو ة˘ي˘قÓ˘خأ’ا ة˘ل˘ي˘سصأ’ا

يتلا ة˘ي˘نا˘سسن’ا م˘ي˘ق˘لا ة˘سصا˘خو
فينحلا اننيد اهيلإا وعدي

ةموظنملا رود ام: سس
هذه عجارت لظ يف ةيوبرتلا

ةبكاوم مدعو ميقلا
تقبسس يتلا تايجيتارتسس’ا
ذيملتلل ةددجتملا تابلطتملا

؟ هتاجايتحاو
ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت كا˘˘˘ن˘˘˘ه نإا: ج

مدعوا˘ف˘ع˘سض ا˘سضيأاو  ا˘ي˘م˘ي˘˘ق
يتلا تاي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا ة˘ب˘كاو˘م
ةددجتم˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا تق˘ب˘سس
م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ن˘ع˘ن ا˘ن˘˘نأا ثي˘˘ح˘˘ب  ةر˘˘سسأÓ˘˘لو
عمجلا يه ةيوبرتلا ةموظنملاب
سسفن يفو ةيملعلا فراعملا نيب
ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا فرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
نأا ظحول امو يوبرتلا كولسسلا

ةيعامتج’ا تافآÓلامقافت كانه
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خو ل˘˘˘خاد
ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘حو ر˘˘˘˘سسأ’ا سضع˘˘˘˘بو
ي˘طا˘ع˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع  عرا˘˘سشلا
مار˘جإ’او ة˘قر˘سسلاو تارد˘خ˘م˘لا

ا˘ن˘ك ي˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا سضع˘˘بو
اهفرع˘ن ا˘ن˘ح˘ب˘سصأا و ا˘ه˘ب ع˘م˘سسن
سسف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘سسرد˘˘نو ا˘˘هار˘˘نو
تاسسرامملا سضعب لثم تقولا
ةيناسسن’ا ميقلا مهف يف ةئطاخلا

سضع˘˘˘بو ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘يد م˘˘˘ه˘˘˘ف ي˘˘˘˘فو
تاسسرامملا
سضعبب ةطبترم˘لا  ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ي˘ه ي˘ت˘لا تادا˘ع˘لاو د˘ي˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

م˘لو ا˘ه˘˘سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘م
ة˘م˘ئÓ˘ت˘م ح˘ب˘˘سصت نا ع˘˘ط˘˘ت˘˘سست
يعامتج’ا ريغتلا عم ةفيكتمو
ىلإا امو يفاقثلاو يداسصتق’او
ة˘ب˘سسن م˘قا˘ف˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا  كلذ
م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا د˘˘حو˘˘ت˘˘لاو قÓ˘˘˘ط˘˘˘لا
مويلا دجن ثيح لبق نم اهظحلن

لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لا005
ةيلاع ة˘ب˘سسن ي˘هو ن˘يد˘حو˘ت˘م˘لا
ثح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا

دجوي امل يسصقتلاو  ةسساردلاو
ةر˘˘˘سسأ’ا ل˘˘˘خادو  ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
مهاسس نم ةظحÓم مت  اهسسفن
يتاو˘ل˘لا تا˘ه˘م’ا ن˘ه كلذ ي˘ف
ى˘ت˘ح ارا˘غ˘سص ن˘هءا˘ن˘با ن˘كر˘ت˘ي
Ó˘ما˘ك ا˘مو˘ي ن˘جر˘ف˘ت˘ي ع˘سضر˘˘لا

عنمي ثيحب تاعاسسو تاعاسسو
ابلسس رثؤوي ام وهو هكرحت نم
ا˘م  وأا ي˘ب˘سصع˘لا هزا˘ه˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ةبسسنلاب يكرحلا سسحلاب ىمسسي
نمو ةهج نم اذه لفطلا مسسجل

تارا˘ه˘م كا˘ن˘ه نإا ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج
ميلعتل رسسأ’ا هيجوتل ةيعامتجا
أادبت اهنوبسستكي يتلا فراعملا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘نأا م˘˘˘ه˘˘˘ب
ةعيبطو مهتاينهذو مهتاسسرامم
لجرلا نيب عمجت يتلا تاقÓعلا

ر˘ه˘ق˘لا ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب سسي˘˘ل ةأارملاو
ة˘سصا˘خو ا˘م˘هد˘ح’ ط˘˘ل˘˘سست˘˘لاو
نيب عمجت ةرسسأا حبسصتل لجرلا
لÓخ نم اهترسصاعمو اهتلاسصأا
˘مار˘ت˘حا ي˘هو ة˘ي˘نا˘سسن’ا م˘ي˘ق˘˘لا
سضار˘˘م’ا ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘لاو ر˘˘خآ’ا

ذا˘خ˘تاو  ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘˘فآ’او
لا˘˘˘سصت’او راو˘˘˘ح˘˘˘لاو رار˘˘˘ق˘˘˘لا

اذه لك مهنيب اميف لسصاوتلاو
هذ˘ه ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ت ة˘فا˘ق˘˘ث ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
موقن يتلا ةي˘ن˘يو˘كت˘لا تارود˘لا
اهب

اذه نأا نورت له : سس
وأا طقف ايميداكأا نوكي لمعلا

قيرط نع ايندم اسسح كانه

ىرخأ’ا تاسسسسؤوملاو تايعمجلا
؟  كلذب ةقلع اهل يتلا
ا˘ن˘نأا˘ب تر˘كذ نأاو ق˘˘ب˘˘سس: ج

م˘˘ت  عور˘˘سشم ي˘˘فو ا˘˘ند˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جا
بنا˘ج˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نم يلمعلا بناجلاو يميداكأ’ا

تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا طا˘˘˘سشن ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ريبك رود هل يندملا عمتجملاو
ه˘ي˘جو˘تو ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف
رسسأ’ا لخاد يعامتج’ا كولسسلا

كلذ ريغ ىلإا  ةيوبرتلا ةيلمعلاو
تافارحن’ا نم ةياقولاو بنجتل
هل ناك اذا  ةيعامتج’ا تافآ’او
تارود˘لا نأ’  ي˘م˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
تسسيلو امÓك تسسيل ةينيوكتلا
لب تابسسانم تسسيلو تاراعسش
اهلÓخ نم مهر˘طؤو˘نو م˘ه˘م˘ل˘ع˘ن
اميف  اهب نوموقي مهرودب مهو
عمتجملا يف ر˘سشت˘ن˘ت ى˘ت˘ح د˘ع˘ب
تارود˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةقÓعلا سصخي اميف ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
رار˘˘ق˘˘ت˘˘سس’او ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نيب يوبرتلا بناجلاو يرسسأ’ا
ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط اذ˘˘كو ءا˘˘ن˘˘بأ’او ءا˘˘بآ’ا
نيب عارسصلا نع ةديعبلا ةقÓعلا
مكحتلا ةي˘ف˘ي˘كو ءا˘ن˘بأ’او ءا˘بآ’ا
ءانب’ا هيجوتو ايجولونكتلا يف
لسصاوتلا ةفاقث ىلع ةظفاحملاو
ةسشقانم˘لاو راو˘ح˘لاو لا˘سصت’او
يت˘لا ر˘سسأ’ا سضع˘ب ن˘ع بئا˘غ˘لا
رخآ’ا نع دحاولا ةرطيسس اهيف
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث بو˘˘˘جو ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا
’و ن˘ي˘سسن˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب ةاوا˘˘سسم˘˘لا
ىثن’ا نع ركذلا زيمن  نأا نكمي

نوز˘ي˘م˘ت˘ي ءا˘˘ي˘˘سشأا ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط
ةيبرتلا يف نكل مهنيب اميف  اهب
ةاوا˘سسم كا˘ن˘ه نو˘كت نأا بج˘ي˘ف
ىت˘ح تا˘ب˘جاو˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف
ةيناسسن’ا ميقلا هذه ىقبت

روطتل كليلحت ام: سس
راسشتناو ةينورتكلإ’ا ةميرجلا

بايغو  ةيعامتج’ا تافآ’ا

اهسضعب ةلاقتسساو ةرسسأ’ا رود
ىلع يلك هبسش لاكتاو

يه امو  ةيوبرتلا تاسسرامملا
؟  يبرملا تافسصاوم

تا˘فآ’ا ن˘م ه˘ظ˘حÓ˘ن ا˘˘م: ج

ة˘م˘ير˘ج˘لا رو˘ط˘ت ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
مويلا تحبسصأا يتلا ةينورتكل’ا
ن˘˘م ل˘˘ك رود ع˘˘جار˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
ه˘ي˘جو˘ت ي˘ف ن˘يد˘لاو˘لاو ةر˘˘سسأ’ا
نبإ’ا نأا ثيحب مهتبقارمو ءانبأ’ا
نود ةيسضارتفا عقاوم يف جولي
ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق فرا˘˘ع˘˘م˘˘ل ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘مإا
اهبنجتيو اهيف مكحتلا عيطتسسي
ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ثؤو˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ح˘لا˘سصم˘لا ى˘˘لإا ر˘˘كسشلا  مد˘˘قأاو
تادوهجمب موقت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
نم ار˘ي˘ث˘ك ذ˘ق˘ن˘ت نأا تعا˘ط˘ت˘سسا
سضعب يف لوخدلا نم بابسشلا
تامظنمو ةيباهر’ا تامظنملا
تامظنمو تاردخملاب ةراجتلا
عمتجملا ةيسصوسصخ ىلإا ءيسست
كلذ ريغ ىلإا  هيف ةلبلبلا رسشنتو
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ن˘˘يد˘˘لاو˘˘لا رود ا˘˘ن˘˘هو
نأا ا˘م˘ك ن˘يو˘كت˘ل˘˘ل نا˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي
ن˘يد˘لاو˘لا وأا ةر˘سسأ’ا ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كح ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةيداسصتق’ا فورظ˘لا  ة˘ع˘ي˘ب˘طو
ة˘˘سشا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
ةهج نمو ةهج نم ترثأا  يتلا
ىرخأ’ا ةيجيتارتسس’ا نإاف ىرخأا
ذ˘خأا˘ت نأا ة˘لود˘لا  ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي
دعاسست يك كلذ رابتع’ا نيعب
ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘سسأ’ا
حبسصأانأا دعب ةسصاخ نيدلاولا
تاسسسسؤوملل ي˘ل˘ك ه˘ب˘سش’اكتا
سضا˘ير رود اذ˘كو  ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
سضاير رود نأا ريسشأاو  لافطأ’ا
نوكي نأا  اسضيأا بجي لافطأ’ا

ان˘يو˘كتو  ه˘ي˘جو˘تو ل˘ي˘لد كا˘ن˘ه
نأا ناك يأا سسيل  هنأ’  تايبرملل
سضا˘ير رود ي˘ف ة˘ي˘بر˘م ح˘ب˘سصت

املعم حبسصي نأا اذكو لافطأ’ا

يف نأا نوك ر˘ي˘غ˘سصلا ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل

ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا لود˘˘˘لا

ة˘ن˘ه˘م نو˘˘لو˘˘ت˘˘يو نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي

ام ةركبملا ة˘لو˘ف˘ط˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ءاربخ سسانأا م˘ه سسرد˘م˘ت˘لا ل˘ب˘ق

نوملعي  نويوبرتو نونوكتمو

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ع فرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لو

نكل كلذ ىلإا امو ةيجوغاديبو

رظنلا ةداعإا نحن انسصقني ام اذه

تا˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘م˘˘˘لا رود ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘ح

نو˘كت نأا  ا˘ن˘حر˘ت˘قأانهنيوكتو

ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘م ا˘˘˘سضيأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه

عامت˘ج’ا م˘ل˘ع ي˘ف تا˘ي˘ئا˘سصخأا

ملعو سسفنلا ملع يفو يلئاعلا

نو˘كي نأا بج˘ي ا˘م˘ك عا˘م˘ت˘˘ج’ا

تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ةلئاع˘لا ي˘ف ي˘ئا˘سصخأا ة˘يو˘بر˘ت˘لا

تاراهم لمحي يذلا  اذه هنأ’

كل˘˘˘ت ها˘˘˘نّو˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا

ا˘ه˘ب  ح˘ب˘˘سصي ي˘˘ك  تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا

ذيم˘ل˘ت˘لاو ةر˘سسأ’ا ن˘ي˘ب ا˘ط˘ي˘سسو

قيسسنتلاب هلكاسشم لحو ملعملاو

يناسسفنلا يئاسصخأ’ا عم

  ةرــــــيخأا ةمــــــلك
ن˘طاو˘م˘لا ى˘لا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ه˘˘جوأا

لو˘قأاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘طاو˘م˘˘لاو

تاي˘سصو˘سصخ˘ب نوزا˘ت˘م˘ت م˘كنأا

ةأارملا ةسصاخو لودلا يقاب نع

فراعمب جوتي نأا يغبني يذلاو

كولسسلا رطؤوي نا بجي  ةيملع

ام ىلإا وبسصن ىتح يعامتج’ا

نيلعافلا لك نم رئازجلا هجاتحت

نمو لجرلا نم ةرسسأ’ا نم اءدب

يكل بابسشلا نم اءدبو ةأارملا

ي˘ف نو˘كيو ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘ب ى˘قر˘ن

ي˘ف  ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا لود˘لا فا˘˘سصم

ةرسصاعملاو ةلاسصأ’ا نيب عمجلا

ي˘با˘ج˘ي’ا ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لاو

مارتحاو حماسستلا ةميق ديسسجتو

.رخ’ا
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كششلا يف داقميت ناجرهم

يلودلأ داقميت ناجرهم ماقيضس ناك أذإأ ام دعب ددحتي مل
ةيرثألأ داقمي˘ت ة˘ن˘يد˘م ه˘نا˘ضضت˘حأ ى˘ل˘ع تف˘كع يذ˘لأ
نونانف اهايحأأ ةعبط04 ـب ىطخ يذلأو ةنتاب ةيلوب
دÓبلل نهأرلأ عضضولأ نأأ ريغ ،ملاعلأ عاقب فلتخم نم
ةرهاظتلأ هذه نم لعج ،يبعضشلأ كأرحلأ هدهضشي امو
ماقتضس تناك أذإأ اميف راتحي ىربكلأ ةيلودلأ ةيفاقثلأ
اميف لذبت أدوهج نإاف كلذ مغرو ،اهؤواغلإأ متيضس وأأ
ريغ ،مايألأ مداق يف هتماقإل ابضسحت ريضضحتلاب قلعتي
تبلأ متي مل هتماقإأ ناكم أذكو جمانربلأو دعوملأ نأأ
نينطأوملأ نم أددع نإاف كلذ لباقم يفو ،دعب هيف
تقو يف أودان دق يندم عمتجمو تايعمج يلثممو
هتماقإأ تمت أذإأ ناجرهملأ ةعطاقم ىلإأ ديعبلاب سسيل
فور˘ظ˘لأ ن˘ضسح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإأ هذ˘ه ة˘ع˘ب˘ط˘لأ ءا˘غ˘لإأ لإأو
دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةنهأرلأ

ايقيرفإا سسلجم يف رئازجلا
 داشسفلا ةحفاكمل

ةرم «لÓعضش تيآأ» نيضسح يرئأزجلأ يضضاقلأ بختنأأ
يراضشتضسلأ سسلجملأ يف أوضضع يماين يف ىرخأأ
اهتدم ةدهع˘ل دا˘ضسف˘لأ ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘ق˘ير˘فإلأ دا˘ح˘تÓ˘ل
مويلأ لاغضشأأ لÓخ «لÓعضش» باختنأ ديعأأو.ناتنضس
يذيفنتلأ سسلجملل53 ـلأ ةيداعلأ ةرودلأ نم يناثلأ
ـلأ ةيئانثتضسلأ ةمقلل ةيريضضحتلأ يقيرفإلأ داحتÓل
.دحألأ مويلأ اهداقعنأ عمزملأ يقيرفإلأ داحتÓل21

ةبراغملا ىلع لحت خيشش نب ةنعل
قباضسلأ رئأزجلأ يلودلأ ةنعل نأأ ودبي
تأونقلأ ىدحإأ يف يلا˘ح˘لأ ل˘ل˘ح˘م˘لأو
دق خي˘ضش ن˘ب ي˘ل˘ع ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ضضا˘ير˘لأ

يف ثيح ةبراغملأ ىلع اعيرضس تلح
رضضخلأ هيف همدقي ناك يذلأ تقولأ
و نيبعÓلأ دقتني امئأد ناك اعئأر ءأدآأ
جيو˘ت˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘م˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ح˘ضشر˘ي
ةنعل سسمأأ لوأأ لحت نأأ لبق، ةلوطبلاب
رداغي و سسلطألأ دوضسأأ ىلع ريخألأ أذه
نأأ د˘ع˘ب ق˘ي˘ضضلأ با˘ب˘لأ ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘˘لأ
يف ينينيبلأ بختنملأ دي ىلع يضصقأأ
ع˘˘قأو˘˘م دأور ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م61 رودلأ
ن˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘ضصأو˘ت˘لأ
اضضيأأ مهيلع لحت هتنعل لعل ءأرحضصلأ يبراحم هجأوت يتلأ ةضصاخ تابختنملل هتاحيضشرت ةلضصأومب   خيضش
 .قيقضشلأ يبرغملأ بختنملل ثدح املثم

قÓط ةلاح فلأا56

8102 يف
ةلئاعلأو ينطولأ نماضضتلأ ةريزو تفضشك

ةنضسلأ يف جأوزلأ ددع نأأ «ةيلأدلأ ةينغ»

ددعو ةلاح000.043 ب ردق ةيضضاملأ

تايطعم بضسح ةلاح736.56 غلب قÓطلأ

8102 ةنضسل يفأرغميدلأ ومنلأ لوح ةماع

ءاضسن قÓط تلاح ليجضست مت» هنأأ ةفيضضم

نكلو قوف امف ةنضس56 تاغلاب تانضسم

.«ةليئضض» ةبضسنب ىقبت

ةدودعم اهمايأا «يودب» ةموكح
رون» لوألأ ريزولأ ةموكح مايأأ تتاب
را˘˘طإأ ي˘˘ف (ةدود˘˘ع˘˘م) «يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لأ

فرط نم ةطوبضضملأ قيرطلأ ةطراخ
وحن هجتت يتلأ ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ
ينطولأ رأوحل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج ةدا˘ي˘ق رأر˘قإأ

نع «يودب» نلعي نأأ بقترملأ نم ثيح
ةليلقلأ مايألأ لÓخ هتموكح ةلاقتضسأ
يذلأ تقولأ يف ةلودلأ سسيئرل ةلبقملأ
ءأر˘˘جإأ ى˘˘لإأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ ه˘˘ي˘˘ف عر˘˘ضشت˘˘ضس
تا˘ي˘ضصخ˘ضشلأ ن˘م دد˘ع ع˘م تلا˘˘ضصتأ
ةريدملأ ةئيهلأ نمضض نوكتل ةينطولأ
.رأوحلل

دششر نباب ةيبطلا تايافنلا ةجلاعمل روطتم زاهج
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن ع˘˘م˘˘ج عدو˘˘ت˘˘شسم ن˘˘ي˘˘ششد˘˘˘ت م˘˘˘ت
ىف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
لاف˘ت˘ح’او ا˘ن˘ماز˘ت د˘ششر ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا

لÓقت˘شس’ا يد˘ي˘ع˘ل75 ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب
رو˘˘ط˘˘ت˘˘م د˘˘˘ج ازا˘˘˘ه˘˘˘ج م˘˘˘شضي با˘˘˘ب˘˘˘ششلاو
ةجلاعم ىلع ل˘م˘ع˘ت ة˘ث˘يد˘ح تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
اهزرفت يتلا ةيبطلا تايافنلا ميقعتو
ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ةعاشس نم لقأا يف ةبانعب يئافششتشس’ا

غلك003 ب تردق ةيباعيتشسا ةقاطب
ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ل باو˘˘˘بأ’ا ح˘˘˘ت˘˘˘ف را˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف
تا˘ح˘شصم˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا

.ةلبقملا تارتفلا يف ةشصاخلا



 :يضاملب
ءاقللاو ةدئاز ةقثب اينيغ ءاقل لخدن نل“

”رغصم يئاهن ةباثمب نوكيس
ةلوطب ةباث˘م˘ب تنا˘ك ة˘ي˘ق˘ير˘فألأ م˘مألأ سسأا˘ك˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ رود ة˘ل˘حر˘م نأا˘ب ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ر˘شضخ˘لأ برد˘م د˘كأأ

سسوؤو˘ك˘لأ تأءا˘ق˘ل˘ب ه˘ب˘ششأأ نو˘ك˘ت˘شس ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ن˘ك˘لو ة˘ل˘ما˘ك˘لأ ة˘مÓ˘ع˘لأ د˘شصح د˘ع˘ب حا˘ج˘ن˘ب ته˘˘ت˘˘نأ ،ةر˘˘غ˘˘شصم
عم يشسفنلأ لماعتلأ نأاب اينيغ ءاقل نع ثيدحلاب سصاخلأ يفحشصلأ رمتؤوملأ يف سسمأأ يشضاملب حشضوأأو ،تايئاهنلأو
رداغي نأأ ملؤوملأ نم ،ةدششب ينزه رمألأ““ :لاق ،نينب مامأأ برغملأ بختنم جورخ نعو ،افلتخم نوكيشس تايرابملأ

بردم حشضوأأو ،““اينيغ ىلع زوفلل ىعشسنو عبطلاب انهابتنأ تفل رمألأو يدرف أاطخ ببشسب ةلوطبلأ قيرف وأأ بردم
رئأزجلأ دشض فقي ينيغلأ بختنملأ خيرات نأأ امك لشصافلأ ءاقللاب هبششأأ اينيغ ةأرابم نأاب قباشسلأ يبانعلأ بختنملأ

يراشسم ىلع طقف رثؤوي مل يدلأو““ :لاقو ،راشسملأ حيحشصتو زوفلأ ققحي نأأ يرئأزجلأ بختنملأ ىلع يلاتلابو
زاف يتلأ رطق عم هتبرجت رأركتل ىعشسي هنأأ ىلإأ يشضاملب راششأأو ،““ماع لكششب ةيناشسنإلأ هتايح يف ىتحو لب بعÓك

عم ءيششلأ سضعب افلتخم أأدبي روعششلأ نأأ احشضوم ليوط بايغ دعب ةيدوعشسلأ ىلع زافو جيلخلأ سسأاك بقلب اهلÓخ
ةخشسنلاب لولأ رودلأ نم جورخلأ ببشسب انيزح ناك هنأأ حشضوأأو ،تأزاجنإلأ سسفن رأركتل ىعشسي هنكلو رئأزجلأ
نأأ ىلإأ راششأأو ،ةمكحلاب كشسمتلأ ةرورشضب أروعشش هحنميو زفحمو عئأر رمأأ ةلماكلأ ةمÓعلأ دشصح نأأ أدكؤوم ةيشضاملأ

اقلعتم رمألأ نوكيشس ةميزهلأ ةلاح يفو ةيدجب ةأرابملل دعتشسأ هنأأ احشضوم هل رأذنإأ سسرج ربتعي برغملأ جورخ
لعجي نل لولأ رودلأ يف يرئأزجلأ بختنملأ هاقلت يذلأ حيدملأ نأأ ىلإأ راششأأو ،دأدعإلأ يف أاطخل سسيلو اينيغ ةوقب
نوريطي مهنأاب أورعششي لأأ نيبعÓلأ ىلعف عشضأوتلاب بلاطم قيرفلأ نأأ ةشصاخ ةدئأز ةقثب ةأرابملأ لخدي قيرفلأ

.ءامشسلأ يف
ديلو.ف

¯ Qeõ….…

اينابشسإاب نوخيخ ةمحلم مجن يمولب رشضخل دعبتشسأأ

ن˘يذ˘˘لأ سسل˘˘طألأ دو˘˘شسأأ ة˘˘شسك˘˘ن رأر˘˘ك˘˘ت2891 ةنشس
تا˘بر˘شض ل˘شضف˘ب ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لأ د˘ي ىل˘˘ع أر˘˘ك˘˘ب˘˘م أو˘˘جر˘˘خ

ءاشسم نوقحشسيشس يشضاملب لابششأأ نأأ عقوتو حيجرتلأ
نأاب حرتقأأو ،ةفيظن ةيثÓثب يليشسلأ بختنم مويلأ

بختنم ةحأزإاب ةرداقلأ ةيشسا˘شسألأ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ نو˘ك˘ت
ي˘ف زا˘ف يذ˘لأ لوألأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م ط˘ي˘ل˘خ  ي˘˘ل˘˘ي˘˘شسلأ
اينيك دشض تاعومجملأ يرود نم نيقباشسلأ نيءاقللأ

زئافلأ يناثلأ ق˘ير˘ف˘لأو،1-0 اغنأري˘ت˘لأ دو˘شسأأو0-2
فا˘˘شضأأو ،ف˘˘ئأو˘˘ط˘˘لأ مو˘˘ج˘˘ن ىل˘˘ع در نود ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

نأأ ي˘مو˘ل˘ب ر˘شضخ˘ل ر˘˘ك˘˘شسع˘˘م ي˘˘لا˘˘غ˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ بعÓ˘˘لأ

رودلل لهأاتلل  ةيوق ةشصرف مهيدل ءأرحشصلأ يبراحم

ءاقل يف زئافلأ مشصخلأ عشضأوت ببشسب  يئاهنلأ عبرلأ

يدنروب با˘شسح ىل˘ع تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ يرود ي˘ف د˘حأو

ايقيرفإأ ممأأ سسأاك يف ةكراششملأ قرفلأ فعشضأأ دحأ

3 ىق˘˘ل˘˘تو فأد˘˘هأأ4 ل˘˘ج˘˘شس يذ˘˘لأو،9102 رشصمب

نم يمولب رشضخل قباشسلأ يلودلأ رذح امك  ،فأدهأأ

م˘ج˘ن م˘ه˘شسأأر ىل˘عو ي˘ل˘ي˘شسلأ بخ˘ت˘ن˘م ي˘ب˘عل ةو˘ط˘خ

ددجت ببشسب هبايغ لمتحملأ اتياك يبان لوبرفيل

،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘با˘˘˘شصإلأ

وناماك أوشسنورف يشسنرفلأ ودروب مجن ىلإأ ةفاشضإلاب

خابد Óغنششنوم ايشسيروب بع ل يروأرت اميهأربإأو

ن˘˘م بلا˘˘طو ،أرا˘˘تا˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ىشسن˘˘˘ن نأأ نود

ن˘م د˘ح˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘ي˘شصل ة˘با˘قر سضر˘ف˘ب ي˘شضا˘م˘ل˘ب

أرا˘تا˘ي ة˘شصا˘خ ة˘ق˘ل˘ق˘م˘لأ م˘ه˘تا˘˘كر˘˘ح˘˘تو م˘˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ

تاحيرشصت نعو ،يدنروب ىمرم يف ةيئانث لجشسم

ليلقتلاب ةيشضاقلأ يرشضحلأ ماشسح يرشصملأ سسراحلأ

أركبم ناكلل مهترداغم عقوت نيأأ يشضاملب لابششأأ نم

ىلع زئاحلأ لاق ءاشسملأ أذه يليشسلأ بختنم دي ىلع

عيمجلأ نأأ يمولب رشضخل ةيقيرفإلأ ةيبهذلأ ةركلأ

يف ة˘ط˘ح˘م˘لأ ما˘قرألأو ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب دا˘ششأأ

يرشضحلأ ماشصع أدعام كلذ ىلع دهششت لوألأ رودلأ

ببشسب ءأرحشصلأ يبرا˘ح˘م˘ل أر˘ي˘ب˘ك ا˘ظ˘ي˘غ ن˘ك˘ي يذ˘لأ

.ةريهششلأ نامرد مأأ ةعقوم

”ناكلا نم جورخلا ةيلوؤسم لمحتأ“ :رانور
ممأأ سسأاكل يئاهنلأ نمث رودلأ نم ““سسلطألأ دوشسأأ““ جورخ بقع ديدششلأ هنزح نع يبرغملأ بختنملأ بردم رانور يفريه برعأأ

ةبيخب رعششأأ انأأ ،لهأاتلأ ىلع نينبلأ بختنم ئنهأأ““ :لاق ثيح ،حيجرتلأ تÓكرب نينبلأ بختنم دي ىلع9102 رشصم ايقيرفإأ
يه هذهو كلذك سسيل رمألأ نآلأو ةليمج تاقوأأ انششع دقل““ :لشصأويل ،““رظتنم ريغلأ ءاشصقإلأ أذه دعب ديدشش نزحو ةريبك لمأأ
ينقتلأ متتخيل ،““ثدحي مل كلذ فشسلل نكلو انحلاشصل لهأاتلأ مشسح انناكمإاب ناكو اندي يف تناك رومألأ““ :فيشضيل ،““مدقلأ ةرك
.““ءاشصقإلأ أذه ةيلوؤوشسم لمحتأأو ،برغملأ مجح نم بختنمل ةبشسنلاب لششف ةباثمب وه رودلأ أذه نم جورخلأ““ :يشسنرفلأ

سش.م

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اس00:02 ىلع مويلا) اينيغ – رئازجلا 9102 ايقيرفإ سأك

راوششملا ةلشصاومل راشصتنلا ةيمتح مامأا ““رشضخلا““

¯ ±.hd«ó

ةرهشس ةرهاقلاب يوجلأ عافدلأ بعلم نشضتحي
سسأا˘ك ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث˘˘لأ رود˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل مو˘˘ي˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘ب ،ر˘˘شصم˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ9102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ
هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
امب ةيريشصم ةأرابملأ رب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘ك˘لأ
نم لعجي ام وهو ،بولغملأ جورخ ةأرابم اهنأأ
أذه ،ةبوعشصلأو ةيمهألأ ةياغ يف ةأرابملأ

يف يرئأزجلأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ د˘جأو˘ت˘يو
طغشضل سضرعت نأأ ريغ ،ةديج ةيونعم لاح
ن˘˘م ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شسل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ة˘˘˘نوآلأ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
هيل˘ع أودأز ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأو ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإلأ
ىلع رداق بخ˘ت˘ن˘م لوأا˘ك ه˘ح˘ي˘ششر˘ت˘ب ل˘م˘ح˘لأ

د˘ع˘ب كلذو،9102 ايقيرفأ سسا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لأ
دمحم ءاقفر هب رهظ يذلأ ريبكلأ ىوتشسملأ

ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لأو لوألأ رود˘˘لأ ي˘˘˘ف سسرا˘˘˘ف
ه˘˘جأو˘˘ي ا˘˘م˘˘ك أذ˘˘ه ،ءأدأأو ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ
قوفتلأ ح˘ب˘شش ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ
يذلأ رملأ ،هيلع ينيغلأ بختنملل يخيراتلأ

يشضاملب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ برد˘م˘لأ ن˘م بل˘ط˘ت
أريبك أزيكرت ةأرابملأ هذهل هريشضحت لÓخ
ل˘ك˘ششب ل˘م˘ع ثي˘˘ح ،ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لأ بنا˘˘ج˘˘لأ ىل˘˘ع
ذ˘˘خأ ةرور˘˘شضب ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل عا˘˘ن˘˘قأ ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
وأأ يخأر˘ت˘لأ مد˘عو ،د˘ج˘لأ ل˘م˘ح˘م˘ب ةأرا˘ب˘م˘لأ
يف عوقولأ ةبغم نم ةدششب رذح امك نواهتلأ

مايألأ يف كلذك هلمع بناج ىلأ ،رورغلأ خف
نع مهينثو هيبعل هابتنأ دشش ىلع ةيشضاملأ
ىر˘خأأ ة˘يد˘نأ ع˘م م˘ه˘تأد˘قا˘ع˘ت ي˘ف ر˘ي˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

ي˘فو ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ سسأا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع أد˘˘ع˘˘ي˘˘ب
لوب يكيجلبلأ بردملأ لابششأ ىعشسي لباقملأ

لا˘ب˘ششأ ة˘ت˘غا˘ب˘˘مو ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لأ ثأد˘˘حل تو˘˘ب
و˘يرا˘ن˘ي˘شس رأر˘ك˘ت ل ا˘م˘لو ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب برد˘˘م˘˘لأ
ةرهشس يئجا˘ف˘م ل˘ك˘ششب ي˘شصقأأ يذ˘لأ بر˘غ˘م˘لأ
ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لأ بخ˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘ي ىل˘˘ع سسمأأ لوأ

يف رامثتشسلأ ي˘ف ي˘ن˘ي˘غ˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ بغر˘ي
،ر˘˘شضخ˘˘لأ ىل˘˘ع سضر˘˘ف يذ˘˘لأ ط˘˘غ˘˘شضلأ م˘˘ج˘˘ح
ثأدحأ لجأأ ن˘م مو˘ي˘لأ ه˘ح˘لا˘شصل ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسأو
ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م نأأو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شسل ةأا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ
نم ءا˘ج يذ˘لأ ه˘فد˘ه ق˘ق˘ح د˘ق ة˘ي˘ئأو˘ت˘شسلأ
ينعي ام ،يئاهن نمثلأ رودلأ غولب وهو هلجأأ
يأأ نودبو اهب ابحرم نوكتشس تافاشضإأ ةيأأ نأأ

.طغشض

لكو يميهارب ةدوعب لمتكي رشضخلا دادعت
يشضاملب ماما ةحاتم تارايخلا

وتروب يدان مجن مجن يميهأرب نيشساي كراشش
ةيعامجلأ تابيردتلأ نم ءزج يف ،قباشسلأ
ةررقملأ اينيغ ةهجأومل أدأدعتشسأ ،سسمأأ لوأأ
سسأاك ةلوطب نم يئاهن نمثلأ رودلأ يف مويلأ
سصر˘ف ىق˘˘ب˘˘ت كلذ ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألأ م˘˘مألأ
ة˘ف˘ي˘ع˘شض ا˘ي˘ن˘ي˘غ ةأرا˘ب˘م˘˘ب ي˘˘م˘˘ي˘˘هأر˘˘ب قا˘˘ح˘˘ل
يجÓع جمانربل ه˘عو˘شضخ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل

هتدعبأأ يتلأ مد˘ق˘لأ ل˘حا˘ك ي˘ف ه˘ت˘با˘شصإأ د˘ع˘ب
رود ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ا˘˘˘ي˘˘˘نأز˘˘˘ن˘˘˘ت ةأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع

يف يميهأرب كراششو ،ةلوطبلاب تاعومجملأ
تأرقف دهشش يذلأ يعامجلأ نأرملأ نم بناج

تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب بنا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت
ريدملأ يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج د˘ق˘عو ،ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لأ
هيبعل عم ةشسلج ،رئأزجلأ بختنمل ينفلأ

م˘ه˘ب˘لا˘طو ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لأ ة˘شصح˘لأ ة˘يأد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق
رود˘لأ ة˘ح˘˘ف˘˘شص ق˘˘ل˘˘غو د˘˘يد˘˘ششلأ ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دعب ةلهشس نوكت نل ةأرابملأ نأأ ةشصاخ ،لوألأ
أذ˘ه ،بو˘ل˘غ˘م˘لأ جور˘خ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف لو˘خد˘لأ

أزهاج رشضخلأ دأدعت نوكي نأأ رظتنملأ نمو
يذلأ رملأ مو˘ي˘لأ ةأرا˘ب˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت Ó˘م˘ت˘ك˘مو
نع ثحبي يذلأ وهو ،أريثك يشضاملب مدخيشس
،ةأرابملأ لتقل تقو عرشسأاب ليجشستلأو زوفلأ

ثي˘ح ،ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لأ و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘شسلأ رأر˘˘ك˘˘ت ع˘˘ن˘˘مو
زوفلأو ليجشستلل هلابششأ عم يشضاملب ىعشسي
رورملا˘ب حا˘م˘شسلأ مد˘عو ي˘م˘شسر˘لأ تقو˘لأ ي˘ف
.يفاشضإلأ تقولأ ىلأ

تزاف يتلا ةليكششتلا يف ةقثلا ديدجت وجن
 اينيكو لاغنشسلا ىلع

ر˘ك˘شسع˘م ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لأ ردا˘شصم˘لأ ر˘خآأ ترا˘˘ششأأ
ىلأ ة˘ير˘شصم˘لأ ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لأ ر˘˘شضخ˘˘لأ
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘˘لأ نأأ ىلأ ةر˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لأ

سسف˘ن ي˘ف ة˘ق˘ث˘لأ د˘يد˘ج˘ت مز˘ت˘˘ع˘˘ي ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
يناثلأو لوألأ نيءاقللأ تبعل يتلأ ةليكششتلأ

،لاغنشسلأو اينيك نم لك مامأ لوألأ رودلأ نم

ةرظتنملأ ةيري˘شصم˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ لÓ˘خ كلذو

ما˘مأ يرو˘ج˘لأ عا˘فد˘لأ بع˘ل˘م ي˘ف مو˘ي˘لأ ةر˘ه˘شس

،يئاهنلأ نمثلأ رودلأ راطأ يف اينيغ بختنم

ا˘˘ه˘˘ب طا˘˘حأأ ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ ة˘˘ير˘˘شسلأ م˘˘˘غرو

،ةر˘˘ي˘˘˘خألأ ر˘˘˘شضخ˘˘˘لأ تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب

بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م تا˘˘˘˘جرد˘˘˘˘م غأر˘˘˘˘فأ ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘حو

لأ ،نييمÓعإلأو ءابرغلأ نم تروبشسورتيب

ددجيشس يشضاملب نأأ ىلأ تراششأأ رداشصملأ نأأ

كلذو ،رشضخ˘ل˘ل ىلولأ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ ي˘ف ة˘ق˘ث˘لأ

ه˘˘ت˘˘ع تنا˘˘˘بأ يذ˘˘˘لأ تف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ ق˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لأ م˘˘˘غر

ىل˘ع تزا˘فو تب˘ع˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ

ةل˘ي˘ك˘ششت نإا˘ف ،كلذ ىل˘ع أدا˘م˘ت˘عأو ،ا˘ي˘نأز˘ن˘ت

اينيغ ةأرابم يف ةرظتنملأ ةيشساشسألأ رشضخلأ

سسيأر ىمر˘م˘لأ سسرا˘ح ن˘م ل˘ك˘ششت˘˘ت˘˘شس مو˘˘ي˘˘لأ

ن˘بو لا˘ط˘ع عا˘˘فد˘˘لأ ي˘˘فو ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م با˘˘هو

يف يرمعلبو يدنامو فأرطألأ ىلع ينيعبشس

يتأاي عجرتشسمك ةرويدق يتأاي مث ،روحملأ

ي˘ف م˘ث ،ر˘شصا˘ن ن˘بو ي˘لو˘غ˘ي˘ف ةر˘ششا˘ب˘م هد˘ع˘˘ب

يف ،حاجنوبو يليÓبو زرحم نم لك موجهلأ

ةباثمب روليدو سسانو لثم ءامشسأأ ىقبت نيح

يف اهب ةناعتشسلأ نكمي هدي يف ةحبأر قأروأأ

امنيب ،ئراط يأأ دوجو لاح يناثلأ طوششلأ

هنأ مكحب ةدعبتشسم يميهأرب ةكراششم ىقبت

.ةباشصإلأ دعب زهاج ريغ

ي˘˘ج˘˘˘ح ذا˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘ط˘˘˘ق
يقير˘فلأ دا˘ح˘تلأ ما˘ع ر˘ي˘تر˘ك˘شس
مامأأ ق˘ير˘ط˘لأ ““فا˘ك““ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل
ايقير˘فإأ م˘مأأ ة˘لو˘ط˘ب ة˘ما˘قإأ ءا˘ب˘نأأ

ي˘˘ف ي˘˘ج˘˘ح لا˘˘قو ،مأو˘˘عأأ4 ل˘˘˘ك
لوأأ حا˘ب˘شص م˘ي˘قأأ ي˘ف˘ح˘شص ر˘م˘تؤو˘˘م
م˘˘مألأ““ :ةر˘˘ها˘˘ق˘˘˘لأ بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب سسمأ
لو ن˘ي˘ما˘ع ل˘ك ما˘ق˘ت ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلأ

سصوشصخب رييغتلل ةين يأأ دوجو
نأأ حشضوأأو ،““مأوعأأ4 لك اهتماقإأ

م˘˘˘˘˘˘مألأ سسأا˘˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح
أر˘ه˘ب˘م ا˘حا˘ج˘ن ق˘ق˘ح ة˘ي˘ق˘ير˘˘فألأ

ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ما˘˘قرأأ ق˘˘ق˘˘حو
حا˘ت˘˘ت˘˘فلأ ل˘˘ف˘˘ح˘˘ل لا˘˘ح˘˘لأ سسف˘˘نو
لوح نييÓملأ هعبات يذلأ عئأرلأ
فا˘˘˘ك˘˘˘لأ نأأ ىلإأ أر˘˘˘ي˘˘˘ششم ،م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
تع˘˘با˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ما˘˘قرألأ ف˘˘ششك˘˘ي˘˘شس
ممأأ ءاهتنأ بقع لماكلاب ةلوطبلأ
تاكرشش ينامث عم دقاعتلأ ىلإأ أريششم ةيشسايق حابرأأ ىلع ““9102 ناك““ لشصحت نأأ يجح عقوتو ،ايقيرفأأ

نأل بئا˘شص رأر˘ق ا˘ف˘ي˘شص ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ة˘ما˘قإأ نأأ ىلإأ تف˘لو ،ة˘ير˘˘شصم ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘كر˘˘شش02و ة˘ي˘لود ة˘يا˘عر
ابوروأأ تايرود يف نوكراششي نييلودلأ ةقرافألأ نيبعÓلأ نم ةئملاب08 نأأ ترهظأأ تايئاشصحإلأ

يف ويديفلأ ةينقت ةبرجت مت هنأأ يجح فششكو ،مهتيدنأأ يف مهنكامأاب نيبعÓلأ لغششني دق كلذلو
سضعب يف يرشس لكششب اهقيبطت متيشسو ةينقتلأ ةدوج نم دكاتلل يرشس لكششب نكلو ةلوطبلاب نيتأرابم
عبرلأ يف ايمشسر اهقيبطت ل˘ب˘ق تأرأر˘ق˘لأ ي˘ف ي˘ن˘ف ل˘ك˘ششب ا˘ه˘ل˘خد˘ت نود ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ن˘م˘ث˘لأ رود تا˘يرا˘ب˘م
دأدولأ نيب باهذلأ ءاقل رأدأأ يذلأ يرشصملأ مكحلأ ةششيرج داهج نع فاقيإلأ عفر نأأ دكأأو ،يئاهنلأ
،ماكحلأ ةنجلل عجري رمأأ9102 ايقيرفأأ لاطبأأ يرود يئاهن باهذ يف يشسنوتلأ يجرتلأو يبرغملأ

نود لاح رأرقلأ يف رخأاتلأ نكلو ديبع يدهم يرئأزجلأ مكحلأ نع فاقيإلأ عفر مت هنأأ حشضوأأو
يئاهن باهذ يف يرشصملأ يلهألأو يشسنوتلأ يجرتلأ ءاقل بقع هفاقيإأ مت امدعب ةلوطبلاب هتكراششم
داحتلأ ماع نيمأأ أروماشس ةمطاف ةيلاغنشسلأ نييعت رأرقب يجح داششأأو،8102 ماع ايقيرفأأ لاطبأأ يود
ةعئأر ةشصرف اهنأأ احشضوم لبقملأ توأ رهشش نم ةيأدب فاكلأ ىلع ةفرششم ةنجل سسأأر ىلع يلودلأ
رو˘شضح ا˘ه˘ي˘ف سسي˘ل تا˘يرا˘ب˘م كا˘ن˘ه نأأ ا˘ن˘يأأر““ :م˘ت˘ت˘خأو ،فا˘ك˘لأ ل˘خأد حÓ˘شصإلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف نوا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل

يف ةوقب رشضحتشس ريهامجلأ نأأ دقتعأأ ،ةرثكب ريهامجلأ اهيف ترشضح ىرخأأ تايرابمو ريبك يريهامج
ديلو.ف.““ةمدقتملأ لحأرملأ تايرابم

 سسلطألا دوشسأا ةشسكن راركت دعبتشسأا““
““نينيبلا دي ىلع اركبم اوجرخ نيذلا

: يمولب

 ““راف““ ويديفلا ةينقت تقبط فاكلا
““!يرشس لكششب““ ناكلا تاعومجم يف

 :لاطع
نم سردلا ذخأن نا انيلع“

 ”نينيبو برغملا ةارابم
يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأو سسين يدان عفأدم لاطع فشسوي دكأأ

يئاهن عبر رود ي˘ف مو˘ي˘لأ ةر˘ه˘شس ةرر˘ق˘م˘لأ ا˘ي˘ن˘ي˘غ ةأرا˘ب˘م ة˘بو˘ع˘شص
لاقو ،رشصم اهفيشضتشست يتلأ،9102 ةيقيرفإلأ ممألأ سسأاك ةلوطب

اينيغ““ :ةأرابملأ قبشسي يذلأ يفحشصلأ رمتؤوملأ لÓخ سسمأأ لاطع
تأردق هيدلو ،نيزيمم نيبعل كلمي لب أريغشص ابختنم سسيل

بو˘ث ي˘ف ل˘خد˘ن ن˘لو ،““ل˘هأا˘ت˘لأو زو˘ف˘ل˘ل ىع˘شسن˘شس ا˘ن˘ن˘˘ك˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
عباتي مل هنأأ ىلإأ قباشسلأ ودأراب بعل راششأأو ،““رورغملأ بختنملأ

ببشسب ةطي˘شسب ةر˘ت˘ف˘ل ىو˘شس ،لولأ سسمأأ ن˘ي˘ن˘بو بر˘غ˘م˘لأ ةأرا˘ب˘م
دو˘شسأأ ة˘م˘يز˘ه نأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،تأر˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘م ه˘لا˘غ˘ششنأ
د˘كأأو ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل رأذ˘نإأ سسر˘ج ي˘ط˘ع˘ت ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ن˘م˘ث ي˘ف سسل˘طألأ

،اينيغ ة˘ب˘ق˘ع رو˘ب˘ع ىل˘ع ردا˘ق ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ نأا˘ب لا˘ط˘ع
بيترت أوردشصت دق رشضخلأ ناكو ،ءاقللأ عم رذحب لماعتلأ طرششب
ا˘ي˘ن˘ي˘ك ىل˘ع ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تأرا˘شصت˘˘نأ3 د˘ع˘ب ،ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لأ

جيوتتلل نيحششرم˘لأ زر˘بأأ ن˘م˘شض م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ي˘نأز˘ن˘تو لا˘غ˘ن˘شسلأو
ديلو.ف.يراقلأ بقللاب

 :توب لوب
ةئاملاب002 ءاطعإ انيلع“
  ”رئازجلا زواجتل اناوتسم نم

كلمي هبختنم نأاب ،توب لوب اينيغ بختنمل يكيجلبلأ بردملأ لاق
نمثلأ رودلأ ي˘ف مو˘ي˘لأ ةر˘ه˘شس ير˘ئأز˘ج˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن زوا˘ج˘ت ىل˘ع ةرد˘ق˘لأ
قيرف بردم حشضوأأو،9102 ةيقيرفإلأ ممألأ سسأاك ةلوطب نم يئاهنلأ
تعبات““ :ةأرابملأ لبق سسمأأ يفحشص رمتؤوم يف قباشسلأ ةمشصاعلأ داحتأ

تاهجأوم انمدق نحنو ،لولأ رودلأ يف ةيشضاملأ رئأزجلأ تايرابم
يف لشصفي ل““ :عباتو ،““ليجشستلأ ىلع ةردقلأ اندقتفأ اننكل ،ةيوق
ةلوطبلأ نكل ،دحأو زكرم ىوشس ،اينيغو رئأزجلأ نيب افيفلأ فينشصت
نعو ،““ةعئأرو ةيوق ةروشصب ترهظ رئأزجلأ نأل ،افلتخم اعقأو يطعت

،عئأر لمعب موقي يشضاملب““ :توب لاق ،رشضخلأ بردم يشضاملب لامج
ةئملاب002 ـب بعلن نأأ بحي ،لوألأ رودلأ يف هومدق ام ىلع مهئنهأأو
قباشسلأ وشسافانيكروب بختنم بردم دكأأو ،““رئأزجلأ روبعل انأوتشسم نم
رود يف حيجرتلأ تÓكرب سسمأأ لوأأ ةرهشس برغملأ ىلع نينب زوف نأاب
ةقيرط هل هنكل ،كشش Óب هبختنملو هل امهلم نوكيشس يئاهنلأ نمثلأ

لوحو ،نينب ةأاجافم نع ر˘ظ˘ن˘لأ سضغ˘ب ،ه˘ي˘ب˘عل ز˘ي˘ف˘ح˘ت ي˘ف ة˘شصا˘خ
ة˘ب˘ي˘ق˘ح كل˘مأأ ل““ :أر˘خا˘شس برد˘م˘لأ در ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ف˘ع˘شضو ةو˘ق طا˘˘ق˘˘ن
فاقيإأ لواحي˘شس ه˘نأا˘ب تو˘ب د˘كأأو ،““مÓ˘عإلأ ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت
.ةيلاعلأ تأركلأ عم لماعتلأ ربع ةشصاخ ،يرئأزجلأ موجهلأ

ديلو.ف

يفحشص رمتؤوم يف سسمأأ اينيغ بختنم بعل يروأرت اميهأربإأ دكأأ
نمثلأ رودلأ راطأ يف مويلأ رئأزجلأ عم هدÓب بختنم ءاقل قبشسي
بختنم مامأ هقيرف ىلع ابعشصو أدج ايوق نوكيشس ءاقللأ نأاب يئاهن

ح˘شضوأأ ،كلذ ع˘مو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل لوأ ح˘ششر˘˘مو يو˘˘ق ير˘˘ئأز˘˘ج
اميشسل ،ةمئاق ىقبت اينيغ هدÓب بختنم سصرف نأاب ثدحتملأ

ةلوطب يف نينب بختنم اهلطب ماك يتلأ ةريبكلأ ةأاجافملأ دعب
يذلأو يوقلأ يبرغملأ بختنملل هئاشصقإاب ةيقيرفألأ ممألأ سسأاك
برغملل نينيب ءاشصقأ““ :لاق ثيح ،يئاهنلأ غولبل اشضيأأ احششرم ناك
ي˘ف ة˘ح˘ششر˘م˘لأ ر˘ي˘غو ةر˘ي˘غ˘شصلأ قر˘ف˘ل˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ع˘˘ئأر ر˘˘مأأ
اتيك يبان بايغ نأأ يروأرت دكأأو ،““اينيغ بختنم لثم ةلوطبلأ

ةيوق ةبرشض دعي يزيلجنإلأ لوبرفيل يدان نأديم طشسو بعل
فاشضأأو ،قرافلأ ثأدحإأ ىلع رداق ريبك مجن هنأل اينيغ بختنمل
ا˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘شصر ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تآا˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف أور˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل هؤوÓ˘˘˘˘مزو ه˘˘˘˘نأأ
ةرورشض يف مهريكفت ردقب نيبعÓلأ زيفحتل ةينيغلأ  ةموكحلأ

رئأزجلأ ىلع زوفلأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ىل˘ع ز˘ك˘ير˘ت˘لأو دÓ˘ب˘لأ نأو˘لأ ف˘ير˘ششت
.يئاهن عبرلأ ىلأ روبعلأو

ديلو.ف

:يروارت
 انتطعأ نينيب»

ايوق ايونعم اعفد
 ”برغملل اهئاصقإب

:يكاز وداب
يه رئازجلا»
لوفا حشرملا
بقلب جيوتلل
 ”ناكلا

وداب يبرغملأ بختنملل قباشسلأ بردملأ داششأأ
بردم يشضاملب لامج هب ماق يذلأ لمعلاب ،يكأزلأ
نأأ ىلإأ ًأريششم يرئأزجلأ بختنملأ سسأأر ىلع رشضخلأ
بقلب رفظلل دحأو مقر نوحششرملأ مه رشضخلأ

قباشسلأ بردملأ لاقو ،رشصمب9102 ايقيرفأ سساك
اهتلقانت ةيفحشص تاحيرشصت يف دأدزولب بابششل
ىلع روكششم يشضاملب لامج““ :ةيبرغم مÓعأ لئاشسو
ىلع فرششيل ءاج دقل ،هب موقي يذلأ لمعلأ

ماق هنكل ،ريبك بختنم ءانب فدهب هدÓب بختنم
ىلع سسيلو عقأولأ يف تبثم أذهو ،نيبختنم ءانبب
هملشست ذنمو ،يشضاملب““ فاشضأأو ،““طقف قرولأ

ريغي مل ،يرئأزجلأ بختنملأ ىلع فأرششإلأ ديلاقم
فرع مث ةعومجملأ ىلع ظفاح لب ،نيبعÓلأ

سضرفو نيبعÓلأ نيب تÓتكتلأ نم سصلختي فيك
حور داعأأ امك ،بختنملأ لخأد طابشضنلأ
نيب سسفانتلأ عفر ىلع لمعو ةعومجملأ
يف سسيل رشضخلأ لكششم نأأ تبثأأ دقو ،نيبعÓلأ
موجنلأ ةرأدإأ ىلع رداق بردم يف نكلو نيبعÓلأ
بختنملأ ىوتشسم سصوشصخبو ،““اهيلع رفوتي يتلأ
بردم لاق ،ةقباشسملأ يف هظوظحو يرئأزجلأ
بختنملأ““ :ايلاح يديدجلأ ينشسحلأ عافدلأ
هريظن مويلأ ةرهشس جيوتتلل لوأأ حششرم يرئأزجلأ
دعب ،ايقيرفإأ ممأأ سسأاك يئاهن نمث رود يف ينيغلأ

و ءأدأأ ،تأراشصتنأ ثÓثب تاعومجملأ رود هزواجت
ديلو.ف.ةجيتن



يبانعلا ثارتلا ةيامحل ةنيدملا ةيعمج ميظنت نم

ادغ يبدألا ىهقملا روحم «ةيشصفحلا ةعلقلا»
ةيامحل ةنيدملا ةيعمج مظنت
ذاتسسألا ةدايق˘ب ي˘با˘ن˘ع˘لا ثار˘ت˘لا

ةيادب ادغ سشقرل ميركلا دبع
ىه˘ق˘م˘لا ي˘ف ءا˘˘سسم ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ن˘˘م
ا˘ما˘ه ءا˘ق˘ل «نو˘˘يزا˘˘ف˘˘ي˘˘ل» ي˘˘بدألا

ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا» لو˘˘˘˘ح رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ىل˘˘ع ل˘˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا «ة˘˘˘ي˘˘˘سصف˘˘˘ح˘˘˘لا

يح يف دجاوتتو ةبانع ةنيدم
ري˘ث˘ك˘لا ي˘ف˘خ˘ت ي˘ت˘لاو «ي˘بورا˘ك»
ةماهلا ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ن˘م
اد˘غ ا˘ه˘ل قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو

نم ةيسصفحلا ة˘ع˘ل˘ق˘لا نأا ة˘سصا˘خ
بج˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
مكحب ةبانع يف هيلع ظافحلا

ا˘ه˘ت˘م˘ي˘قو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ك˘˘م
دبع ذاتسسألا سصرحيو ،ةريبكلا
ىل˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ئاد سشقر˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا

ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ءو˘˘˘سضلا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
ةرهو˘ج» ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا يدا˘م˘لا
ةرور˘˘˘˘سض ىل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘سصيو «قر˘˘˘˘˘سشلا
ن˘م ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سساو ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

.ةبانع
ر.ناميلسس

ءايحإل ير˘ث ج˘ما˘نر˘ب داد˘عإا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا ما˘ق
فداسصملا بابسشلاو لÓقتسسلا يديعل75 ـلا ىركذلا
ةبسسانملا هذه تدهسش ثيح ةنسس لك نم ةيليوج50 ـل
ميظنتو تارسضاحم ءاقلإا يف تلثمت ةعونتم تاطاسشن
ن˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م ةذ˘˘تا˘˘سسأا ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت تاود˘˘ن
تاقباسسم ميظنتو ينطولا نمأÓل تاراطإاو نيدهاجم
كل˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘˘سست˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘يور˘˘˘ك تارودو ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ف
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تما˘ق دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو .ي˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت تارا˘يز م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
ءاد˘ه˘سشلا ءا˘ن˘بأا و ن˘يد˘ها˘ج˘م˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م
لÓقتسسإلا ديعل75 ـلا ىركذلاب لافتحلا ةبسسانمب
اهت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ير˘ك˘ف˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا ءار˘جإا ن˘ع Ó˘سضف
،لÓقتسسلا ديع ةبسسانمب ةبانع ةيلو نمأا حلاسصم
ةدئاف˘ل ةرا˘يز ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تم˘ظ˘ن ا˘م˘ك
دمحم» ةفاقثلا رادب دهاجملا فحتمل ةطرسشلا تاوق
نب» ديسسلا دهاجم ةطرسشلا دعاقتم طسشنو «فايسضوب

تا˘ي˘ح˘سضت˘لا لو˘ح ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘م «ح˘˘لا˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م سشيا˘˘ع
اننطو ليبسس يف يرئازجلا بعسشلا اهمدق يتلا ماسسجلا

هذ˘ه˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا ة˘˘ي˘˘سشع اذ˘˘هو ىد˘˘ف˘˘م˘˘لا
تاراطإلا يدان ىوتسسم ىلع كلذو ةميظعلا ىركذلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘ت قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأل
نع Óسضف ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا ءاد˘ه˘سش رو˘سصل سضر˘ع˘م
ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ف ة˘˘˘يور˘˘˘ك ةرود ءار˘˘˘جإا
قيرف نيب عمج يذلا و لÓقتسسلا ديعب لافتحلا
نيأا712 ماظنلا ظفح ةدحو قيرف و ةيلولا نمأا

ريدجلاو .حيجرتلا تابرسضب ريخألا اذهل زوفلا داع
ينمألا لاسصتلا ةفاقث سسيركت سضرغب هنأا ةراسشإلاب
ي˘سساد˘سسلا لÓ˘خ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأا ف˘˘ث˘˘ك يراو˘˘ج˘˘لا
يذلا رمألا ةيراوجلا هتاطاسشن يراجلا ماعلا نم لوألا
يوعمجلا لمعلا يف نيلعافلا نم ديدعلا هيلع ىنثأا

نمأا زا˘ه˘ج ا˘ها˘ن˘ب˘ت˘ي ي˘ت˘لا يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘يؤور ىل˘ع
˘˘مار˘˘جإلا رؤو˘˘ب ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو
رور˘م˘لا ثداو˘ح ر˘طا˘خ˘م˘ب سسي˘سسح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
تافآلا نم ةياقو˘لاو ر˘هاو˘ظ˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ت˘ي˘م˘م˘لا
.ةيعامتجلا

نيمأا لداع

ةيورك تارودو ةيركف تاقباسسمو ةيخيرات تارسضاحم اهنم

لÓقتشسلا ديع ىركذل اديلخت ةبانع نمأل ةعونتم تاطاششن
  «يملاسس ينيثأا» ةسصاخلا ةسسردملاب

يتداهش يف نيحجانلا ذيمقتلا ميركت
«مايبلا«و «مايكناسلا»

ءايلوأا ةيعمج هتمظن ايمير˘ك˘ت Ó˘ف˘ح ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن «ي˘م˘لا˘سس ي˘ن˘ي˘ثأا» ة˘سصا˘خ˘لا ة˘سسرد˘م˘لا تن˘سضت˘حا
ذيمÓتلا ءايلوأاو ةذتاسسألا روسضح تفرع يتلاو رمع يزير ديهسشلا يحب نئاكلا ةسسردملا رقم يف ذيمÓتلا
ةيئانثتسسا ءاوجأا يف «مايبلا«و «مايكناسسلا» يتداهسش ىلع نيلسصحتملاو نيحجانلاب ءافتحلا متو ،نيحجانلا

ةسسردملا نع نيلوؤوسسملاب «ةعاسس رخآا» تقتلاو ،لامج مهتداز يتلاو «نيحجانلا» ـب ةسصاخ ةسسبلأا اودترا ثيح
ةداهسش ناحتما زاتجا ثيح ةسسسسؤوملا اهيلع تلسصح يتلا جئاتنلا ماقرألاب اوفسشك ثيح «يملاسس ينيثأا» ةسصاخلا
ىلع مهنم22 لسصحتو ذيمÓتلا لك حجن ثيح ةئاملاب001 حاجنلا ةبسسن تناكو اذيملت45 يئادتبلا ميلعتلا

ىلع ةذيملت تلسصحتو لوبقم ريدقت ىلع5 و ديج ريدقت ىلع7 و ادج اديج ريدقت ىلع02 ،زايتما ريدقت
زاتجاو ،ةئام˘لا˘ب001 اسضيأا حاجنلا ة˘ب˘سسن تنا˘ك˘ف «ما˘ي˘ب˘لا» ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش ي˘ف ا˘مأا،01/01 لدعم
لدعم ىلعأا ناكو81 لدعم اولانو زايتما ريدقت ىلع مهنم4 لسصحتو اعيمج اوحجن ثيح اذيملت51 ناحتملا

ديج ريدقت ذيمÓت3 و ادج ديج ريدقت ذيمÓت6 لانو،23,81 «يملاسس ينيثأا» ةسسردم يف «مايبلا» ةداهسش يف
ةداهسش يف اسضيأا ةديج جئاتن ققحت نأا «ي˘م˘لا˘سس ي˘ن˘ي˘ثأا» ة˘سصا˘خ˘لا ة˘سسرد˘م˘لا ل˘مأا˘تو ،لو˘ب˘ق˘م ر˘يد˘ق˘ت ن˘يذ˘ي˘م˘ل˘تو
دمحم ةسسسسؤوملا نع لوؤوسسملا برعأاو ،ذيمÓت01 مسضي ةيعيبطلا مولعلا ةبعسش يف مسسق اهل ثيح ايرولاكبلا
.«مايبلا«و «مايكناسسلا» يتداهسش يف ةققحملا جئاتنلا دعب ةريبكلا مهتداعسس نع ةذتاسسألاو يملاسس رهاطلا

 سسافر ناميلسس
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لبق نم

فراطلاب رئب يف طقشس « رامح» جارخإا
نم تبسسلا سسمأا فراطلا ةيلوب ةيدودحلا ةمرك نيع ةيدلب ةدحول نيعباتلا ةيندملا ةيامحلا رسصانع تنكمت
رسصانع حجن ثيح ناكسسلا اهب مدقت ةدعاسسم بلط رثإا ىلع كلذو سشرحل ةتسشمب قيمع رئب يف طقسس » رامح» ذاقنإا
ىلع كلذو هذاقنإا متو سشرحل ةتسشمب هيف طقسس دق ناك رئب نم رامحلا جارخإا يف انرداسصم بسسح ةيندملا ةيامحلا
طقسس يذلا رئبلا رعق نم هجارخإا نع مهزجع بقع ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل ةقطنملا ناكسس اهب مدقت غÓب رثا

نيمأا لداع.هيف

ءارشضخلا نيعب تاونشس8 غلبي Óفط لتقت بعل ةحوجرأا
نئاكلا هتلئاع لزنم حطسس قوف ةحوجرأاب بعل رثإا ىلع هفتح تاونسس8 رمعلا نم غلاب لفط سسمأا ءاسسم يقل
اميف ةليسسملاب يوارهزلا يفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت نيأا ةليسسملا ةيلو ءارسضخلا نيع ةيدلبب
 .ةيحسضلا ةلئاع ةسصاخو ةيلولا ناكسس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمألا حلاسصم تحتف

    خوسشخسش حلاسص

ةلسشنخ

تنايزواتب يحÓف رارج بÓقنا ثداح بقع ةرشسأا بر لتقم
عقو ثداحلا .ناكملا نيعب هقئاسس لتقم نع ةلسشنخ ةيلوب تنايزوات ةيدلبب يحÓف رارج بÓقنا ثداح رفسسأا

ةقطنمب رمعلا نم تانيعبرألا يف ةرسسأا بر هدوقي ناك يحÓف رارج بÓقنا ىدأا نيأا ، تبسسلا سسمأا حابسص
عقومب ةيندملا ةيامحلا رسصانع لخدت دقو ، روفلا ىلع هقئاسس لتقم ىلإا تنايزوات ةيدلبل ةعبات ةيحÓف
قيقحتلا تنايزواتب كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا رسشاب امنيب ، سسياق ىفسشتسسم وحن ةثجلا لقن متو ثداحلا

  ب .نارمع.تيمملا ثداحلا يف

«ناكلا» يف اتياك يبان راوشم يهنت ةباصإلا
قيرفو اينيغ بخت˘ن˘م م˘ج˘ن ،ا˘ت˘ي˘ك ي˘با˘ن با˘ي˘غ د˘كأا˘ت
ةيقيرفإلا ممألا سسأاك ةلوطب ةياهن ىتح ،لوبرفيل
يمسسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو ،ة˘با˘سصإÓ˘ل9102 رسصم
هتقايل ديعتسسي نأا عقوتملا نم اتيك نإاف ،لوبرفيلل
يف كراسشيسسو ،يراجلا رهسشلا ةياهن لولحب ةيندبلا
اتي˘ك كرا˘سشو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل زد˘ير˘لا تاداد˘ع˘ت˘سسا

ر˘ق˘سشغد˘م د˘سض ا˘ي˘ن˘ي˘غ˘ل ىلوألا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ل˘يد˘˘ب˘˘ك
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك˘ب تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود˘˘ب
07 د˘ع˘ب بعÓ˘لا لد˘ب˘ت˘سسا ىر˘ج م˘ث،2-2 لداعتلا˘ب

ايريجين زوفب تهتنا يتلا ةيناثلا ةارابملا نم ةقيقد
،يدنوروب دسض ثلاثلا ءاقللا يف كراسشي ملو،0-1
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا ءار˘˘˘جإل ،دوو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘م ىلإا ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك دا˘˘˘˘عو
،لوبرفيلل يب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا فار˘سشإا تح˘ت تا˘سصو˘ح˘ف˘لا

اذهبوKة˘با˘سصإلا د˘ع˘ب ه˘ت˘لا˘ح ىل˘˘ع نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘طلاو
فو˘ف˘سص ي˘ف زر˘بألا بئا˘غ˘لا «زد˘ير˘لا» م˘˘ج˘˘ن نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس
ينطولا بختنملا مويلا هجاويسس يذلا اينيغ  بختنم
.«ناكلا» نم يئاهنلا نمث رودلا يف

سش.م

9102 رسصم ممأÓل ايقيرفإا سسأاك

ءارــــشضخلا اي كاعــــم سسيــــليبوم
كيرسشلا سسيلي˘بو˘م
يمسسرلا
ةيلارديفلل
ةر˘ك˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لاو مد˘ق˘˘لا
ّعجسشي، (أا) ينطولا
ة˘˘˘ّ̆ي˘˘˘˘سشع ر˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لا

با˘سسح˘ل م˘ه˘تارا˘ب˘˘م
سسأاكل يناثلا رودلا
9102 ايقيرفإا ممأا

23 ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘˘ف

12 نم ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا،

91 ىلإا ناو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج

9102 ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ج

˘˘˘˘ى˘˘˘˘˘َه˘˘˘˘˘نأا .ر˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘ب
ءارح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م
ىلوألا ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
تاعو˘م˘ج˘م˘لا رود˘ل
أا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ نود
نيردسصتم
ةعاسسلا ىلع ةيليوج70 دحألا موي اينيغ بختنم يئاهن نمثلا رودلا يف اوهجاويل، طاقن9 ـب ةثلاثلا ةعومجملا

دعب يئاهن نمثلا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت ا˘ي˘ن˘ي˘غ بخ˘ت˘ن˘م .ر˘سصم، ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ناو˘ج03 بعلمب ،(رئازجلا تي˘قو˘ت˘ب)00:02
مامأا ةميزه مث (2-2) رقسشغدم بختنم مامأا هلداعت دعب، طاقن4 ـب ةيناثلا ةعومجملا يف ثلاثلا زكرملا هلÓتحا

يئاهن عبرلا رودلل لهأاتيسس، ءاقللا اذه يف زئافلا قيرفلا .(2-0) يدنروبلا ىلع زوفو (0-1) ايريجين بختنم
عيجسشتو ةقفارم لايح هتامازتلل ّيفو ،سسيليبوم .راوفيد توك – يلام ةارابم لÓخ قّوفتملا هريظن هجاويو،
.هناكمو يسضايرلا دعوملا ناك امهم ،ينطولا قيرفلل طورسشملا ريغ همعد ددجي، رسضخلا

 !كنفلل ديعسسو قفوم ظح
!انلايد ارسضخلاو اندÓب ريازد

لاجر01و ناتأارما دجوت ثثجلا نيب نم

ةيشسنوتلا لحاوشسلا ةلابق ةقارحل ةثج21 لاششتنا
حيرسصت يفو سسنوتل ةيبونجلا لحاوسسلا ةلابق ةثج21 لاسشتنا ىلع تبسسلا سسمأا يسسنوتلا رمحألا لÓهلا نلعأا
سسرحلا تاوق تلسشتنا ميلسس يجنملا نيندمب يسسنوتلا رمحألا لÓهلا ةئيه سسيئر لاق .«سسارب سسنارف» عقومل
مايأا ذنم قرغ يذلا بكرملا ىلع اوناك مهنأا حجريو ةيبونجلا لحاوسسلا ةلابق تبسسلا حابسص ةثج21 يرحبلا

لاجر ةيقبلاو ناتأارما دجوت ثثجلا نيب نم هنأا ثدحتملا تاذ فاسضأاو.ارجاهم نينامث نم رثكأا هنتم ىلعو
سضمحلا ليلاحت ءارجإل سسباق ىفسشتسسم ىلإا ىقرغلا ثثج لقنتسسو .اماع03و02ـلا نيب مهرامعأا حوارتت
نيمأا لداع.رداسصملا تاذ بسسح مداقلا عوبسسألا علطم مهنفد متيسسو يوونلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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