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ق˘فأو ح˘لا˘شص ن˘ب نإا˘˘ف ،ه˘˘ب˘˘شسحو

يفوقوم سصخت تأءأرجإأ6 ىلع
مÓعإلأ لئاشسو حتفو ،تأريشسملأ
ل˘جأأو ،ا˘هر˘ي˘غو ،ن˘ي˘شضرا˘ع˘م ما˘˘مأأ
ةموكح˘لأ ل˘ي˘حر بل˘ط˘م ي˘ف ثب˘لأ
بشسحو .ة˘ي˘نو˘نا˘ق ق˘ئأو˘˘ع دو˘˘جو˘˘ل

عو˘ب˘شسألأ أذ˘ه» نإا˘ف سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك
فر˘ع˘ت م˘ل أذإأو ..ا˘م˘شسا˘ح نو˘˘كي˘˘شس
نإاف ذيفنتلأ ةيأدب ةشسائرلأ تأدهعت
يف رظنلل عمتجيشس رأوحلأ قيرف
بهذي دقو هطاششن ديمجت ةيناكمإأ
تفششك و.«ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘شسف˘ن ل˘ح ى˘لإأ

6 نم ةمئاق نع ،نايب يف ةشسائرلأ
ىلع فأرششإÓل ةلقتشسم تايشصخشش
فور˘ظ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل رأو˘ح تا˘˘شسل˘˘ج
برقأأ يف ةيشسائر تاباختنأ ءأرجإل

نم فلكملأ قيرفلأ نوكتيو .تقو
نيب ناملربلأ سسيئر) سسنوي ميرك

قشسن˘م˘ك (4002و2002 يماع
و˘ب˘ع ن˘ب ة˘ح˘ي˘ت˘فو ،ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
نأر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ) يرا˘˘˘˘هز˘˘˘˘ل د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘بو
سساملل ل˘ي˘عا˘م˘شسإأو ،(نا˘يرو˘ت˘شسد
نب باهولأ دبعو ،(يداشصتقأ ريبخ)

ن˘ب ن˘يد˘لأ ز˘˘عو ،(ي˘˘با˘˘ق˘˘ن) لو˘˘ل˘˘ج
نايب يفو  .(يعماج ذاتشسأأ) ىشسيع
ن˘ب نأأ ة˘شسا˘ئر˘˘لأ تد˘˘كأأ ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ث

هدأدعتشسأ ءاقللأ لÓخ نلعأأ حلاشص
اه˘ب بلا˘ط ة˘ئد˘ه˘ت تأءأر˘جإأ رأر˘قإل
تلو˘ج حا˘ج˘نإأ ل˘جأأ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
نويرئأزجلأ لزن سسمأأ لوأأو .رأوحلأ
ر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م عرا˘˘ششلأ ى˘˘لإأ

كأرحلأ ةيأد˘ب ذ˘ن˘م32ـلأ ةعمجل˘ل

نÓعإأ نم ةعاشس42 دعب ،يبعششلأ
ة˘ن˘ج˘ل ة˘ل˘ي˘كششت ن˘˘ع ،ح˘˘لا˘˘شص ن˘˘ب

سسلجم سسيئر اهدوقي يتلأ ،رأوحلأ
،سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك ،ق˘˘ب˘˘شسألأ بع˘˘˘ششلأ

،ةنج˘ل˘لأ هذ˘ه نأا˘ششب ما˘شسق˘نأ ط˘شسو
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلأ كلذ˘˘كو
نم يذلأ ،رأوحلأ ةدايقل اهرايتخأ
ميظنت ى˘لإأ ق˘ير˘ط˘لأ د˘ي˘ه˘م˘ت ه˘نأا˘شش
تفد˘ه˘ت˘شسأو .ة˘ي˘شسا˘ئر تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نأ
.سسنوي ميرك نيجتحملأ تأراعشش
ةئيهلأ وشضع نورهاظتملأ رشصاحو
تأراششتشسأ رئأزجلأ» ةيعمج سسيئر
،سسا˘م˘لل ل˘ي˘عا˘م˘شسإأ «ر˘يد˘˘شصت˘˘ل˘˘ل

هلوبق ببشسب ،ةعمجلأ ةرهاظت لÓخ
ع˘˘فأدو .رأو˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘لأ

هّنأأ دكأأ هّنأأ ريغ ، هشسفن نع سساملل
ميظنت رأوحلأ ةدايق قتاع ىلع عقي
بأز˘حأأو تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ع˘˘م رأو˘˘ح»
كأر˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م سسا˘˘نأأو ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘نو
ماشسقنأ كانهو .«قافتأ ىلإأ لشصوتلل

ةنجل لوح نيرهاظتملأ فوفشص يف

نأأ مهنم قيرف ربتعأ دقف ،رأوحلأ

ريغ نمو ،كأرحلأ لثمت ل ةنجللأ

ةنجللأ ءا˘شضعأأ ل˘ب˘ق˘ي نأأ لو˘ب˘ق˘م˘لأ

كأر˘ح˘لأ بلا˘ط˘ي يذ˘لأ يود˘ب ءا˘ق˘˘ب

سضعبلأ ظفحت نع Óشضف ،هليحرب

رهزل لثم ،ةنجللأ يف ءاشضعأأ ىلع

ىلإأ يمتنملأ نوناقلأ ريبخ يديزوب

يذلأ ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح

تأد˘ه˘ع˘لأ ح˘ت˘ف أورر˘˘ب ن˘˘م˘˘م نا˘˘ك

نأأ نيح يف ،ةقيلفتوب مامأأ ةيشسائرلأ

ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لأ هذ˘ه د˘يأأ ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه

اهنأأو ةشصاخ ،لح ةيأدب اهنأأ سساشسأأ

نع جأرفإلأ لثم طورششب تمدقت

ريرحتو ،نييشسا˘ي˘شسلأ ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لأ

ى˘ل˘ع تق˘فأو ة˘ط˘˘ل˘˘شسلأو ،مÓ˘˘عإلأ

.كلذ
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ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘˘ئر سضر˘˘˘ع
ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

– لح˘لأ ن˘م أءز˘ج نو˘كي˘ل ه˘تا˘مد˘خ
ن˘م دÓ˘ب˘لأ جر˘خ˘ي˘شس يذ˘لأ ه˘ب˘˘شسح

 .ةيشسايشسلأ اهتمزأأ

،قبشسألأ ةحايشسلأ ريزو بشسح و
ةيمشسرلأ هتحفشص ربع روششنم يف
ق˘ي˘ق˘ح˘ت» نإا˘ف ،«كو˘ب˘شسيا˘ف» ى˘˘ل˘˘ع

ةيعقأولأ يب˘ع˘ششلأ كأر˘ح˘لأ بلا˘ط˘م
لوا˘ن˘ت˘م˘ب ي˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م˘˘لأو
نأأو ،تاينلأ تقدشص نإأ نآلأ عيمجلأ
وهو ديحو قيرطب يهل كلذ ةيلآأ

 .«لوؤوشسملأو ديشسلأ رأوحلأ

بجي يذلأ رأوحلأ كلذ» فاشضأأو
ءأرجإأ ىلإأ هتاجرخم يف لشصي نأأ
فرششت ةهيزنو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن تا˘با˘خ˘ت˘نأ

ةينطو ةطلشس اهلحأرم عيمج ىلع
يأأ نع أديعب تاباختنÓل ةلقتشسم

بعششلل ققحتيو اهب ةرأدإÓل ةقÓع
هشسف˘ن˘ب ه˘شسف˘ن م˘كح˘ي نأأ ي˘ف ه˘ل˘مأأ
لإأ مهللأ دحأأ نم ةياشصو يأأ نود
كأرحل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ ة˘ق˘فأر˘م

 .«تاباختنلأ كلت ةهأزن نامشضب

نآلأ ثحب يأأ نإأ» :لوقي عباتو
أرر˘ب˘م نو˘كي ل د˘˘ق لا˘˘كششألأ ي˘˘ف
ناحتمأ لإأ مهللأ يفاكلأ لكششلاب
هيلع مكحي يذلأو اهقدشصو تاينلأ
ةيدجلأو رأوحلأ تاجرخم راظتناب

هت˘با˘ج˘ت˘شسأ ىد˘مو ه˘ي˘ف ة˘عر˘شسلأ و

ةيعوشضوملأ و ةيعقأولأ بلاطملل

نأأ انم رظتن˘م» ا˘ف˘ي˘شضم ،«كأر˘ح˘ل˘ل

امدنع اميشسل لحلأ نم ءزج نوكن

كر˘ت˘ن لو ن˘طو˘لا˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

اَنِب لشصي أرايخ وأأ Óمأأ وأأ ةشصرف

ل امب هيف طرخنن لو لحلأ ىلإأ

اهب انمأأ يتلأ ئدابملأ عم سضقانتي

.«ةينطولأ ةعامجلأ راطإأ يف

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ1475ددعلا9102 ةيليوج82 دحألا2
www.akhersaa-dz.com

قسسنم دكأأو .ايئاهن هلح ىتحو هطاسشن ديمجت وأأ ةئدهت تأءأرجإاب اهدوعو ذيفنت لجأأ نم ةسسائرلل عوبسسأأ ةلهم ينطولأ رأوحلأ قيرف حنم
طرسشك حلاسص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئرل عراسشلأ ةئدهتل بلاطم ةعبسس عفر ،«كوبسسياف» عقومب هتحفسص ىلع سسمأأ ،سسنوي ميرك رأوحلأ

 .هلمع يف عورسشلل

سسنوي ميرك رأوحلأ قيرف قسسنم

«اهتإدهعت ذيفنتل اعوبسسأإ ةسسائرلإ انلهمأإ»
 لمحلأ عسضو ءانثأأ نيتديسس ةافو ةيفلخ ىلع

ناميلسس ىفسشتسسم مامأإ جاجتحإ
ةليسسملاب تإريمع

ةيجاجتحأ ةفقوب نينطأوملأ نم ةريبك ةعومجم تمدقأأ

تأريمع ناميلشس ىفششتشسم و ةيلولأ رقم نم لكب

لمحلأ عشضو ءان˘ثأأ ن˘ي˘تد˘ي˘شس ةا˘فو ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع أذ˘هو

ريدم ليحر عم لخدتلاب ةيلولأ يلأو أوبلاط نوجتحملأ

يف لمأوحلأ ةافو بابشسأأ لوح قيقحتلأو ىفششتشسملأ

ءوشس و لامهإÓل تقو برقأ يف لولح داجيإأ و ةرم لك

ةرأزولأ يونت يتلأ قيقحتلأ ةنجل سضفر و رييشستلأ

تاقيقح˘ت˘لأ ن˘يأأ .ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بشسح ى˘ل˘عو ا˘ه˘لا˘شسرإأ

قيقحت ةنجل تاحيرشصت امأأ ةحشصلأ ريزو اي ةقباشسلأ

يف قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ةرأزو ن˘م ة˘يرأزو

ةدحأو ةعاشس42 فرظ يف نيلماح نيتأأرمأ ةافو يتثداح

نأ و ،يوئر دأدشسنل ىرخألأ و داح يولك روشصق اهدنع

ربع اهلثم لجشست ةيلولاب ةيداعلأ ريغ لمأوحلأ تايفو

اميف ةيرأزولأ ةنجللأ سسيئر حيرشصت بشسح أذهو ،ملاعلأ

فورظ يف ةعشسوم تاق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مألأ ح˘لا˘شصم تح˘ت˘ف

ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب، ن˘ي˘ت˘ل˘ما˘ح˘˘لأ ن˘˘ي˘˘تأأر˘˘م˘˘لأ ةا˘˘فو ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح

ةلئاع تهجو ثيح، تأري˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘شس ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ

ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ةرأدإأ ى˘لإأ ما˘ه˘تلأ ع˘با˘شصأأ ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘شضلأ

يتلاح ىلإأ يشضفملأ يبطلأ ريشصقتلاب مهايإأ نيمهتم

ةليشسملأ ةيلو نمأاب ةيئانجلأ ةقرفلأ ترششابو ةاـــفولأ

ةأأرمإأ تيقل ثيح ةراششإÓل ةيشضقلأ يف ةقمعم تاقيقحت

ىفششتشسمب سسمأأ ةليل ةنشس53 رمعلأ نم ةغلابلأ لماح

تأريمع ناميلشس ىفششتشسم نم اهلقن دعب يوأرهزلأ

ئرا˘ط ي˘ح˘شص ل˘كششم˘ل ة˘عر˘شسلأ حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع أذ˘˘هو

امأأ ديشضاعملأ ةيدلب نم تءاج ةيحشضلأو يح اهدولومو

تيفوت ةن˘شس52 رمعلأ نم ةغلا˘ب˘لأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ي˘ح˘شضلأ

يف أذهو موي ةليشسملاب تأريمع ناميلشس ىفششتشسمب

دبل نايع دوهشش بشسح أذهو ةبوانملأ ةبيبطلأ بايغ

رششبلأ ةايح دقفت يتلأ تافرشصتلأ هذهل دح عشضو نم

ىلإأ ..ةدلولأ ةلواط ىلع ءاشسن تافو لشسلشسم لأزم

ىتم ىلإأ ثدحي أذام ةليشسملأ لهأأ اي ؟؟نيأأ ىلإأ . ؟؟.ىتم

أدج ملؤوم ءيشش سسانلأ حأورأاب بعÓتلأو لامهإلأ أذه

فششكل قيقحت حتف ناشسللأ ليوط قلع اميف فشسؤومو

وأ ىفششتشسملأ نم ريشصقت ةجيتن وه له ةافولأ ببشس

لوخدلأو لمحلأ ءانثأأ نهشصحف يف ءاشسنلأ نم نواهت

تاف دق اهيف تقولأ نوكي ةقيقد رخأ يف ىفششتشسملل

حبشصأ ثيح هفششتكن نأأ بجي ام أذه عشضولأ كرأدتل

نام˘ي˘ل˘شس ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ةدلو˘لأ تا˘عا˘ق˘ب تو˘م˘لأ بعر

امنإأو قيقحتلأ يعدتشسي ل ةليشسملاب ديلوتلل تأريمع

دنعو اهتيلوؤوشسم لمحت ةيمشسر ةهج لك ىلع عدرلأ

بوني نم وأأ تأريمع ناميلشس ىفششتشسم ريدمب انلاشصتأ

اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ نع راشسفتشسلأ لجأأ نم هنع

نم ىقلتن مل اياحشضلأ تÓئاع ةشصاخو ةيلولأ ناكشس

.درلأ
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لحلأ نم أءزج أونوكي نأأ مهنم رظتنملأ نإأ لاق

لماسشلإ رإوحلإ يف هتامدخ صضرعي ةنيرق نب
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ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ز˘˘ك ر˘˘م˘˘˘لأ ف˘˘˘ششك
تاقرطلأ ر˘ب˘ع ن˘مألأو ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ثدأوح لوح اهرششن ةليشصح يف
ىلع ددجلأ نيزئاحلأ نأأ رورملأ

نع لقت ي˘ت˘لأ ة˘قا˘ي˘شسلأ ة˘شصخر

4242 عوقو يف أوببشست نيتنشس
ىو˘ت˘شسم˘لأ ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م ثدا˘˘ح
لوألأ يشسأدشسلأ لÓخ ينطولأ

.ةيراجلأ ةنشسلأ نم

نأأ رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لأ تأذ ح˘˘˘˘شضوأأو
يتلأ ةقا˘ي˘شسلأ ة˘شصخر با˘ح˘شصأأ

تأونشس01 ىلإأ5 نم حوأرتت

ثداح9792 عوقو يف أوببشست

.رورم

ل نيذلأ نوقئاشسلأ ببشست امك
يف ةقايشس ةشصخر ىلع نورفوتي

ثداح0331 عوقو
اشضيأأ هتأذ ردشصملأ راششأأو.رورم
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلأ نأأ ى˘لإأ

7771 عوقو يف اشضيأأ أوببشست
،ىر˘خأأ ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.رور˘˘م ثدا˘˘ح

61.86 نأأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘لأ تزر˘˘˘بأأ
نيطروتملأ نيقئاشسلأ نم ةئاملاب
ىلع رورملأ ثدأوح عوقو يف
سسفن لÓخ ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘شسم˘لأ
نيب ام مهرام˘عأأ حوأر˘ت˘ت ةر˘ت˘ف˘لأ

ةئاملاب72 نأأو ةنشس42 و81

93 و03 نيب ام مهنشس حوأرتي

با˘ب˘شسأأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.ة˘˘ن˘˘شس

ترا˘ششأأ ،ثدأو˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه عو˘˘قو

،ةطرفملأ ةعرشسلأ ىلإأ ةليشصحلأ

مأرتحأ مدع ،ةريطخلأ تأزواجتلأ

ةرطيشسلأ نأدقف ،ةينمألأ ةفاشسملأ

.ةريطخلأ تأروانملأو

سسفن ركذ ،كلذ ىلإأ ةفاشضإلاب

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘مأو˘ع˘لأ رد˘˘شصم˘˘لأ

تلÓتخلأ اهنيب نم ةبكرملاب

،ءأوشضألأ مأدعنأ ،ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لأ

ىلع ةوÓع ،ةلاعفلأ ريغ لمأرفلأ

نم طيحملاب ةطبترملأ لمأوعلأ

ة˘يو˘ج˘لأ لو˘˘حألأ ءو˘˘شس ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

.رورملأ تأراششإأ مأدعنأو

كلذك ةليشصح˘لأ تزر˘بأأ ا˘م˘ك

ف˘ي˘ف˘خ˘˘لأ نزو˘˘لأ تا˘˘ب˘˘كر˘˘م نأأ

.رورم ثداح1308 يف تببشست

هيف تببشست يذلأ تقولأ يف

ثداح004 يف ةرجألأ تأرايشس

ثداح598 يف تا˘ن˘حا˘ششلأو

.ينطولأ ىوتشسملأ ىلع رورم

تاقرطلأ ربع نمأ’أو ةياقولل ينطولأ زك رملأ اهرسشن ةليسصح بسسح

ةقايسسلإ صصخر ىلع ددجلإ نوزئاحلإ اهببسس تاقرطلإ ثرإوك

جراخلأ نم هدأريتسس’ تأرانيدلأ رييÓم تقفنأأ

تإونسس5 لÓخ راطنق نويلم14 زواجتي مل حمقلإ نم رئإزجلإ جاتنإإ
نم8102 يف جد رايلم022 نع ديزي ام بوبحلأ ةبعشش يف يحÓفلأ جاتنإلأ ةميق غولب يرامع فيرشش ،يرحبلأ ديشصلأو ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو سسمأأ فششك

نم ةئاملاب5.7 لثمت ةبعششلأ هذه يف جاتنإلأ ةميق نأأ ،بوبحلأ ةبعشش ةيمنت لوح ةينطولأ ةودنلاب هتلخأدم لÓخ يرامع حشضوأأو .بلشصلأ حمقلأ نم جد رايلم141 اهنيب

تاشسشسؤوملأ يف لمعلأ بشصانم اهيلإأ فاشضت لمع بشصنم نويلم2.1 نم ديزأأ رفوت ةبعششلأ هذه نإاف ،ريزولأ اهشضرع يتلأ ماقرأÓل اقفوو .دÓبلل يحÓفلأ جاتنإلأ يلامجإأ

 .(ةيئأذغلأ نئاجعلأو تايولحلأ عناشصم) ةيوناثلأ تÓيوحتلأو (قيقدلأو بوبحلأ نحاطم) ةيلوألأ ةيليوحتلأ ةعانشصلأ يف ةطششانلأ

ةحلاشصلأ ةيلامجلأ ةحاشسملأ نم ةئاملاب14 لداعي ام يأأ راتكه نويلم3,5 ةحاشسمب ةيحÓف ةرمثتشسم فلأ006 نم رثكأأ رئأزجلاب بوبحلأ جاتنإأ لاجم يف طششنتو

يذلأ يرامع بشسح3102-8102 ةرتفلأ لÓخ راطنق نويلم14 جاتنإلأ لدعم زواجتي مل ثيح «ايبشسن اعشضأوتم» لأزي ل ةبعششلأ جاتنإأ نأأ ريغ .ريزولأ بشسح ،ةعأرزلل
دروتشسن يذلأ نيللأ حمقلل ةبشسنلاب ةشصاخ دأريتشسلأ ىلإأ ءوجللأ انيلع سضرفي امم ةداملأ هذه نم ةيكÓهتشسلأ تايجاحلأ دشسل يفكي ل» جاتنإلأ نم مجحلأ أذه نأأ ربتعأ

جامدإلأو لماكتلأ قيقحت» ىلإأ فدهت لاجملأ أذه يف ةموكحلأ ةيجيتأرتشسإأ نأأ ريزولأ دكأأ ،بوبحلأ ةبعشش ةيمنتل ةلوذبملأ دوهجلأ نعو .«ةديأزتمو ةربتعم تايمك هنم
فدهب ،سصاخلأو ماعلأ نيعاطقلأ نيب تأءأرجإلأو تأردابملأ عيمج ريطأات لÓخ نم كلذو ةيئأذغلأ ةعانشصلأو ةيحÓفلأ ةبعششلأ ىوتشسم ىلع ميقلأ لشسÓشسو تاقلح نيب

 .«دحأولأ راتكهلأ يف دودرملأ ىوتشسم اميشسل ةيجاتنإلأ تأردقلأ ليعفتو ومنلأ سشمأوه نيشسحت قيرط نع يحÓفلأ جاتنإÓل لثمألأ نيمثتلأ

اهيلع قداشصملأ روذبلأ لامعتشسأو ريوطت زيفحتو ةيتابنلأ فانشصألأو درأوملأ نيمثتو ةيامح زاهج قيرط نع روذبلأ نيشسحت جمانرب زيزعت» ىلإأ ةيجيتأرتشسإلأ هذه يمرت و
ةقيرطب هايملأ لÓغتشسأو ةدمتعملأ ةيوشضعلأ ةدمشسألأو تÓخدملأ لامعتشسأو سسييقتلأو تافشصأوملأ ديحوت زاهج زيزعت نع Óشضف اهلامعتشسأ ىلع نيعرأزملأ عيجششتو

 .«ةينÓقع

يحÓفلأ جاتنإلأ ةمظنأأ ثيدحت فدهب ةيعأرزلأ قطانملأو ليشصاحملأ فلتخمل ةفيكملأو ةشصاخلأ ةيحÓفلأ تأزيهجتلأو تأدعملأ ريفوت ةيمهأأ ىلع ريزولأ دكأأ امك
لقنلأ سصخي اميف ةيتشسجوللأ تأردقلأ زيزعت» ىلع لمعلأ متي و .جوتنملأ فلت ةبشسن سصيلقتو تاعأرزلأ ةننكم عيشسوت Óخ نم لوشصحملأ ةيعونو جاتنإلأ فيثكتو
.ريزولأ فيشضي ،«بوبحلأ ةبعششل عجنأأ طبشضل يرأدإلأو ينهملأ ريطأات نيشسحتو نيعرأزملأ دينجتو عيزوتلأ ةمظنأأ نيشسحتو نيزختلأ تاقاطو
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ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ط˘صضا ا˘م˘˘ي˘˘ف
نو˘˘صضر˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ع˘ن˘صصلا ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م تارا˘˘ي˘˘صسلا

ةيلمع ديمجت ىلإا وتاكيبلاك
ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا بب˘˘˘صسب ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةطرافلا ةرتفلا لÓخ راعصسأ’ا
ىلإا راعصسأ’ا ةدوع راظتنا يف
ف˘قو˘ت ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت عا˘˘ف˘˘ترا
ةيلمع يف نيدمتعملا ءÓكولا
نع ةيرئازجلا تارايصسلا عيب
ىلع ا˘ت˘قؤو˘م تا˘ب˘ل˘ط˘لا لو˘ب˘ق
تاعباتملاو لكاصشملا ةي˘ف˘ل˘خ
ءاردمو يري˘صسم˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
.رئازجلاب تاكرصشلا كلت

نويلم002 ـب ةميدقلا ولوبلا
م˘قر ةرا˘ي˘صسلا ر˘ع˘صس ل˘صصو

نييرئازجلا ةقوصشعم وأا دحاو
لمحت يتلا ولوبلا دحاو مقر

ىلإا4102 تاونصس مي˘قر˘ت

ضشتام ولوب ـل ةبصسنلاب5102

002 ىلإا تازيهجتلا لماكب

تصضرع6102 ولوبو نويلم
ةبانع ةي’ول ريخأ’ا قوصسلاب

ةنراقم ميتنصس نويلم042 ـب
يتلا ةديدجلا ولوبلا راعصسأاب

ةياغ ىلإا7102 ميقرت لمحت

ضضرعت  يتلاو8102 ميقرت

انويلم082 ى˘˘˘لإا062ـب
ل˘ما˘كب و˘لو˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

افوز˘ع د˘ه˘صشتو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ىلع ريبكلا لابقإ’اب ةنراقم
لجصست يتلا ةميد˘ق˘لا و˘لو˘ب˘لا
رهصشأ’ا لÓخ امصشتحم ادجاوت
ةيبلغأ’ا عجارت امدعب ةريخأ’ا

ببصسب عيبلا نع اهيكلام نم
مدعو داريتصس’ا ةيلمع فقوت
ةيلحم و˘لو˘ب˘لا˘ب ن˘ئا˘بز˘لا ة˘ق˘ث
.عنصصلا

اهعاونأا عيمجب اتويوتلا بايغ
بلطلا ةدايز مغر

قاو˘˘صسأا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘صست
امات ابايغ رئازجلاب تارايصسلا
عيم˘ج˘ب  ا˘تو˘يو˘ت˘لا تارا˘ي˘صسل
ن˘م د˘ع˘ت ا˘ه˘نأا م˘غر ا˘ه˘˘عاو˘˘نأا
ي˘ف بل˘ط ر˘ث˘كأ’ا تا˘كرا˘م˘لا
ـل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا
نادو˘˘صس ا˘˘ه˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب ضسيرا˘˘˘ي
ميقرت لمحت يتلاو ةريغصصلاو

ة˘يا˘غ ى˘لإا7002 تاو˘ن˘˘صس

0102.

ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ضضفر˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ربع اهع˘ي˘ب˘ب قو˘صسلا ا˘ه˘لا˘خدإا

يعامتج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ببصسب قاوصسأ’ا جراخ اذكو
عا˘ف˘ترا م˘˘غر بل˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك

031 ىلإا لصصت يتلا راعصسأ’ا

ةرا˘ي˘صسل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ي˘بو˘˘ك ضسيرا˘˘ي

ىدعت اميف8002 ةنصس ميقرت

071 نادوصس ضسيرايلا رعصس

يتلا ةرايصسلل ةبصسنلاب انويلم

ىلإا2102 ةنصس ميقرت لمحت

ةرايصسلا د˘ع˘تو3102 ةنصس
اميف قاو˘صسأ’ا˘ب ا˘ب˘ل˘ط ر˘ث˘كأ’ا
ضسكليه اتويوتلا رعصس ىدعت

ةنصس م˘ي˘قر˘ت˘ب نو˘ي˘ل˘م052

0102.

ونور تارايسس راعسسأا  عافترا
ةميدقلا

تارا˘ي˘صس را˘ع˘صسأا تد˘˘ه˘˘صش
ةرايصسل ةبصسنلاب  ةصصاخ ونور
ياو باتصسو لوبماصس  ونور

انويلم051 يلاوحب5102
تناك يتلا راعصسأ’اب ةنراقم
رهصشأا ةعصضب لبق اهب ضضرعت
لا˘˘˘ب˘˘˘قإ’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ةرايصس ءارصش ىل˘ع م˘صشت˘ح˘م˘لا
ع˘ن˘صصلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘ب˘م˘صس
نيب ام راعصسأاب ضضرعت يتلاو

يهو نويلم051 ىلإا041
ة˘نرا˘ق˘م ة˘صضف˘خ˘ن˘˘م را˘˘ع˘˘صسأا
ةميد˘ق˘لا تارا˘ي˘صسلا را˘ع˘صسأا˘ب

041 تد˘ع˘ت وأا تغ˘ل˘ب ي˘˘ت˘˘لا

.انويلم841 ةياغ ىلإا

ضضرعت ةميدقلا ازيبإلا
ةديدجلا نم ىلغأا راعسسأاب

5102 ازيب’ا رعصس لصصو

ىلإا071 نم6102 ىتحو

002 تدعتو انوي˘ل˘م081
ازيبإا ةرايصسل ةبصسنلا˘ب نو˘ي˘ل˘م
ن˘م تد˘ق˘ف ي˘ت˘لا ن˘ي’ كÓ˘˘ب

ةيلمع في˘قو˘ت د˘ع˘ب قاو˘صسأ’ا
تحوار˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف دار˘˘ي˘˘ت˘˘˘صس’ا
يتلا ةديد˘ج˘لا از˘ي˘ب’ا را˘ع˘صسأا

ىتحو8102 ميقرت ل˘م˘ح˘ت

ىلإا061 ن˘ي˘ب ا˘˘م9102

نع لاق˘يا˘مو ا˘نو˘ي˘ل˘م071
ي˘˘˘قا˘˘˘ب ن˘˘˘ع لا˘˘˘ق˘˘˘ي از˘˘˘ي˘˘˘بإ’ا
رئازجلاب ةعنصصملا تارايصسلا

تواصست يتلا نويلو ادوكصسك
ع˘م ا˘ه˘ن˘م ةد˘يد˘˘ج˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا
ة˘م˘يد˘ق˘لا تارا˘ي˘صسلا را˘˘ع˘˘صسأا
راعصسأا تقاف اميف ةدروتصسملا
ة˘م˘يد˘ق˘˘لا تارا˘˘ي˘˘صسلا ضضع˘˘ب
ة˘˘صصا˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا
.نويل ةرايصسل ةبصسنلاب

ىلع ظفاحت ةريبكلا تارايسسلا
اهراعسسأا

تد˘ه˘صش يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ا˘عا˘ف˘ترا ة˘م˘يد˘ق˘لا ةر˘ي˘غ˘صصلا

51 ى˘˘لإا ل˘˘صصو ا˘˘صسو˘˘صسح˘˘م
طقف نيرهصش فرظ يف ةئملاب
ف˘ي˘صصلا ل˘˘صصف ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ر˘خآا ردا˘صصم بصسح ظ˘فا˘˘ح˘˘ت
وأا ةريب˘كلا تارا˘ي˘صسلا ة˘عا˘صس
(نيصشخلا لايرتملاب )فرعي ام
ع˘م هرا˘ع˘صسأا ى˘ل˘ع قاو˘صسأ’ا˘ب
ضضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ط تادا˘˘˘يز
ناو˘ق˘ي˘ت˘لا ة˘صصا˘خ تارا˘ي˘صسلا
ىد˘ل ضضر˘ع˘ي يذ˘لا د˘يد˘˘ج˘˘لا

ـب تارا˘˘ي˘˘صسلا ع˘˘ي˘˘ب ت’ا˘˘كو

ىلإا لصصو اميف انويلم945

ةبانع قو˘صسب ا˘نو˘ي˘ل˘م085
نيريخأ’ا ن˘ي˘عو˘ب˘صسأ’ا لÓ˘خ
ناو˘ق˘ي˘ت˘لا˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
تاد˘ع˘م˘لا ف˘صصن˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ميقرت لمحت (روفنوك يمود)

يذلا تقولا يف9102 ةنصس
عاو˘˘نأا ي˘˘قا˘˘ب ه˘˘ي˘˘˘ف تف˘˘˘ت˘˘˘خا
ضضرعت تناك يتلا تارايصسلا
عجارت ببصسب قباصس تقو يف
عاونأ’ا هذه لثم ىلع بلطلا

.تارايصسلا نم
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تاراتكه ةد˘ع ق˘ئار˘ح˘لا تف˘ل˘تأا

ا˘نر ’ا˘تو ةد˘ج˘كي˘ت تا˘با˘غ ن˘م

ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘˘لا عاو˘˘نأ’ا تار˘˘صشعو

مايأ’ا يف اهددع فعاصضت يتلا

اميصس ’ ةريوبلا ةي’وب ةريخأ’ا

ثي˘˘ح,ي˘˘قر˘˘صشلا لا˘˘˘م˘˘˘صشلا ي˘˘˘ف

لÓخ نارينلا ةنصسلأا تدعاصصت

يتأاتل ةيصضا˘م˘لا ة˘عا˘صس84 ـلا

ن˘م تارا˘ت˘كه˘لا تار˘صشع ى˘ل˘ع

يتلا طولبلا راجصشأا و تاباغلا

’ات» يف ةصصاخ ادامر تحصضأا

ة˘يد˘ل˘ب تا˘ع˘ف˘˘تر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘نر

كلذكو .ةريوبلا قرصش جيراهصص

تم˘ح˘ف˘ت ثي˘˘ح, ةد˘˘ج˘˘كي˘˘ت ي˘˘ف

اهريغو وغاملا دورق نم ديدعلا

ل˘ع˘ف˘ب ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا عاو˘نأ’ا ن˘˘م

لوؤو˘˘˘صسم ح˘˘˘صضوأاو .نار˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘لا

قئارحلا نأا تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب

نيريخأ’ا ني˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ تب˘صش

،ةدجكيتل ةيخانملا ةطحملا يف

ل˘خد˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع لاز˘˘ت ’ ثي˘˘ح
.ة˘ل˘صصاو˘ت˘م تا˘با˘غ˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
يف رثكأا ايلج عصضولا حبصصأاو
عا˘ف˘ترا بب˘˘صسب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
حايرلا ةعرصسو ةرارحلا تاجرد
امم ةيلبجلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
ىر˘ق˘لا نا˘كصس فوا˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي
ةدع نارينلا ترمدو .ةطيحملا

ديدعلاو تاتابنلا نم تاراتكه
يف امب تاناويحلا فانصصأا نم
بنارأ’او ف˘˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا كلذ
كلذ˘˘كو ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘يزا˘˘ن˘˘خ˘˘˘لاو
عيرصسلا لخد˘ت˘لا ’و˘ل و.را˘ق˘بأ’ا
حلاصصمل عباتلا لقنت˘م˘لا ل˘تر˘ل˘ل
رارصضأ’ا تناكل ةيندملا ةيامحلا
عبصس دعب و تنكمت ثيح ،ربكأا
ةرط˘ي˘صسلا ن˘م اً̆ب˘ير˘ق˘ت تا˘عا˘صس
.ناري˘ن˘لا ءا˘ف˘طإاو ق˘ير˘ح˘لا ى˘ل˘ع
تعلدنا يتلا قئارحلا تببصستو
هذه يف نيريخأ’ا نيمويلا يف
ةريوبلا ةي’وب ةيلبجلا قطانملا
عفترا ثيح, ةميصسج رارصضأا يف
تاو˘˘ن˘˘صسلا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ا˘˘هدد˘˘˘ع

.ةيندملا ةيامحلل اًقفو ةقباصسلا
ةياغ لإا و يصضاملا ناوج ذنمف

نم رثكأا ليجصست مت ةيليوج02

ا˘ًق˘فو ة˘با˘غ ق˘ير˘ح ةرؤو˘˘ب004
ةيامحلا ةيريد˘م ه˘تد˘عأا ر˘ير˘ق˘ت˘ل
حصضوأاو .ةريوبلا ةي’ول ةيندملا
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘صصت’ا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
نأا ،فصسوي ةدبع لوأ’ا مزÓملا

تناك تبصش يتلا قئارحلا مظعم
ة˘ي˘با˘غ ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
لوصصولا رذع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ب˘جو
ةلقنتملا قرفلا فرط نم اهيلإا
يف ةدنجملا ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةيامحلا قرف ترطصضاو.ناديملا
نم ةدعاصسملا بلط ىلإا ةيندملا
مهديوزتل لÓيوغأا ةيرق ناكصس
ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
يذ˘لا ق˘ير˘ح˘لا ءا˘ف˘طإا ة˘ل˘صصاو˘م

نم تاراتكه01 نم رثكأا رمد
نم تارصشعلا كلذ˘كو تا˘با˘غ˘لا
.ةرمثملا راجصشأ’ا
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ةميدقلأ تأرايشسلأ راعشسأأ يف يشسايق عافترأ لجشس امدعب عيباشسأأ ةدع ذنم قوبشسم ريغ أدوكر ةبانعب تأرايشسلأ قوشس دهششت
0102 يتنشس نيبام اميقرت لمحت يتلأ تأرايشسلل ةبشسنلاب انويلم51 ىلإأ01 نيب ام ردقت ةدايز تلجشس يتلأو ةدروتشسملأ

5102 ىلإأ

طقف نيرهشش فرظ يف انويلم51 ىلإأ01 نم تأدايز تفرع

Óيبسس اهيلإا عاطتسسا نمل ةميدقلا تارايسسلا
لوقحلاب ةحداف رئاشسخ ريزانخلأ ناعطق تقحلأأ اميف

قطانم ةدعب تاعورزملأو

ريثي ديسصلا قدانب ميلسست ةيلمع لطعت
 لجيجب فايرألا ناكسس تاجاجتحا

ةي’و نم ةدع قطانمب ثدحلا عنصص ديصصلا قدانب فلم لصصاوي
مت يتلا ةحلصسأ’ا هذه نم تاعفد ميلصست ةيلمع رخأات لظ يف لجيج
لبق تاينيعصستلا فصصتنم ةينمأ’ا حلاصصملا فلتخم ىدل اهعاديإا
بقع ة˘ن˘صس ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘عإا ي˘ف عر˘صشي نأا
نم ناكو.ةي’ولاب ةينمأ’ا فورظلا هتفرع يذلا ريبكلا نصسحتلا
ةصصاخلا ديصصلا قدانب نم ةديدج تاعفد ميلصست متي نأا ضضرتفملا
ةدجاوتملا ضشيجلا نزاخم نم اهبلج دعب لجيج ةي’و ينطاومب
ضسرام رهصش رخاوأا ةنتابو ةليم يتي’وب اديدحتو تاي’و ةدعب
ةلوهجم بابصسأ’ تيغلأا وأا تلطعت ةيلمعلا هذه نأا ريغ يصضقنملا

لب˘ق ن˘م تارا˘ع˘صشإا قدا˘ن˘ب˘لا با˘ح˘صصأا ن˘م تار˘صشع˘لا ي˘ق˘ل˘ت م˘غر
هذه لÓخ مهقدانب بحصس ةيناكمإا ضصوصصخب ةيصصولا تاهجلا
ةدوعلا لظ يف اميصس قدانبلا هذه باحصصأا ةظيفح راثأا ام ةرتفلا
لصصف ةيادب عم ةي’ولا يداوبو ىرق ىلإا ريزانخلا ناعطقل ةيوقلا
ام ةيحÓفلا لوقحلاو عرازملا تارصشعل ةريخأ’ا هذه ماحتقاو عيبرلا
تافلم ةيوصست ةيلمع تلاز’و  .نيحÓفلل ةحداف رئاصسخ يف ببصست
نمأ’ا حلا˘صصم ىد˘ل تعدوأا ي˘ت˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب د˘ي˘صصلا قدا˘ن˘ب

ع˘ل˘ط˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘مزأ’ا ع’د˘˘نا ة˘˘ي˘˘صشع
مغرلا ىلع كلذو تابقعلاو بعاتملا نم ةلمج هجاوت تاينيعصستلا

طصسو  ةيئ’ولا تاطلصسلا ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا ضسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ن˘م
اهعاجرتصسا يف عارصسإ’ا ىلع مهثح لجأا نم قدانبلا هذه باحصصأا

قبصسو .ضضرغلا اذهل ّتنصس يتلا تاءارجإ’ا ةلمج نم ةدافتصسإ’او
ا طئاصسولا فلتخم ربع ةعصسوم ةلمح تقلطأا نأاو لجيج تاطلصسل
باحصصأا ثح لجأا نم ةيلحملا مÓعإ’ا لئاصسو ىتحو ةيعامتجإ’ا
مهل حمصست يتلا تافلملا ةيوصست يف عارصسإ’ا ىلع ديصصلا قدانب
يذلا يبصسنلا لصشفلا باقعأا يف كلذو ةحلصسأ’ا هذه ةداعتصساب
دودحم ددع ىوصس عاجرتصسا متي مل ثيح ىلوأ’ا ةلمحلا هب تينم
نيينطولا كردلاو نمأ’ا حلاصصم ىدل تعدوأا يتلا قدانبلا نم
يتلا تÓيهصستلا نم مغرلا ىلع كلذو تاينيعصستلا لئاوأا لجيجب
لمعلا اذكو مهتحلصسأا عاجرتصسا يف نيبغارلا ةمذ ىلع تعصضو
لاصصتإ’ا لجأا نم ةينمأÓلا كÓصسأ’ا فلتخم هب تماق يذلا رابجلا
.اهعاجر˘ت˘صسا ي˘ف عار˘صسإ’ا ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو قدا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه با˘ح˘صصأا˘ب
عاجرتصسا يف لجصسملا رخأاتلا فلملاب ةلصص ىلع رداصصم تزعأاو
تÓئاعلا ضضعب اهتدجو يتلا تاديقعتلا ىلإا لجيجب ديصصلا قدانب
«ةصضيرفلا » تاءارجإاب اهنم قلعت ام اميصس بولطملا فلملا نيوكتل

حÓصسلل يقيقحلا كلاملا تدقف يتلا تÓئاعلل ةبصسنلاب اصصوصصخ
ةردابملا مدعو فلملا دادعإا ةيلمع ديمجت ىلإا ةريخأ’ا هذهب عفد امم
ءودهلا ةدوع دعب اهب تبلاط املاطل يتلا اهقدانب عاجرتصسا ىلإا

هيف تدجو يذلا تقولا يف ةي’ولا عوبر ةفاك ىلإا ةنيكصسلاو
ةيرادإ’ا قئا˘ثو˘لا ضضع˘ب جار˘خ˘ت˘صسا ي˘ف ل˘كا˘صشم تÓ˘ئا˘ع˘لا ضضع˘ب
تÓجصس يف ةدراولا ءاطخأ’ا لعفب روكذملا فلملا يف ةبولطملا
فلتخم اهتفرع يتلا ةنمقرلا ةيلمع دعب ةديدجلا ةيندملا ةلاحلا
اهلعجام دÓيملا تاداهصشو جاوزلا دوقع اديدحتو ةيرادإ’ا قئاثولا
قئاثولا ىلع لوصصحلا نم نكمتت نأا نود مكاحملا ةقروأا يف هيتت
يتلا اهقدانب عاجرتصساب اهل حمصست نأا اهنأاصش نم يتلا ةبولطملا

فلتخمب ةصسدكم تلاز’ يتلاو اهعاديإا ىلع ةليوط تاونصس ترم
.ضضرغلا اذهل تئصشنأا يتلا تاعدوتصسملا
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وزو يزيتو ةريوبلأ ،صسأدرموب تاباغل ةينأويحلأو ةيتابنلأ ةورثلأ ىلع يتأات قئأرحلأ

ثيغتسست رئازجلا تاباغ

هلخأدب ةدحأو ةلئاع نم صصاخششأأ ةثÓث قرغ دعب مايأأ لبق ةريبك ةثراك دهشش

 لجيجب نقاريا دسسب ةحابسسلا نم تاريذحت
 هب ةريطخ تارايت فاسشتكا دعب

تاي’ولا فلتخم نم نيمدا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو حا˘ي˘صسلا دود˘صسلا ر˘ي˘ي˘صست ة˘لا˘كو ن˘م نو˘صصت˘خ˘م رذ˘ح
ةبيهرلا ةثراكلا دعب لجيج ةي’وب نقاريا دصسب ةحابصسلا ةبغم نم ةي’ولا قطانم ضضعب اذكو ةرواجملا
رمأ’ا قلعتيو ةدحاو ةلئاع نم ضصاخصشأا ةثÓث ةايحب تدوأا يتلاو مايأا لبق ريخأ’ا اذهب تعقو يتلا
تدوأا يتلا ةثداحلا هذه تناكو .دصسلا اذهب اقرغ مهفتح اوقل دق اوناك نيذلاو امهدحأا نباو نيقيقصشب
مت يتلا تارايتلا نع ثيدحلا ةدوعل ةبصسانم فيطصس ةي’و نم نوردحني نيذلا ةثÓثلا اياحصضلا ةايحب
اذهب اوفوت نيذلا ضصاخصشأ’ا نم ديدعلا بحصس ءارو تناك اهنأاب لاقي يتلاو نقاريا دصسب اهفاصشتكا
دصسلا اذه ءانب يف اومهاصس ضصاخصشأاو خويصش قباصس تقو يف اهنع ثدحت يتلا تارايتلا يهو ريخأ’ا

دصسلا اذهب ارخؤوم اوفوت نيذلا ةثÓثلا ضصاخصشأ’ا ةافو يف رصشابملا ببصسلا اهنأاب اودكأاو تاونصس ذنم
تاي’ولا ينطاومل تاريذحت قÓطإا ىلإا دودصسلا رييصست ةلاكو نم نيصصتخمب عفد يذلا رمأ’ا
نودفاوتي نيذلاو لجيج ةي’ول ةعباتلا ىرخأ’ا قطانملا ضضعبو ةليمو فيطصس اديدحتو ةرواجملا
مايقلا ةبغم نم ةرحاصسلا ةعيبطلا طصسو تقولا ةيصضمتو ةحابصسلا لجأا نم روكذملا دصسلا ىلع ةوقب
ةعتملا نع نيثحابلل ةيقيقح ةلبق ىلإا فيصص علطم لك لوحتي يذلا روكذملا دصسلا لخاد تارماغمب
فلتخمو ظاظتكإ’ا نم ابوره تاءاصضف اذكه يف ةحابصسلا نولصضفي نيذلاو رحبلا ئطاوصش نع اديعب
راوزلل ريبك دفاوت لجيجب نقاريا دصس فرعيو اذه .رحبلا ئطاوصش اهفرعت يتلا ةنيصشملا رهاظملا

ىلإا لّوحتي نيأا ءاتصشلا لصصف يف ىتحو ةنصسلا مايأا ةليط لب فيصصلا لصصف يف ضسيل ةعيبطلا قاصشعو
ثداوحلا رصسفي ام دصسلا ةاذاحمب اهعمجتو جولثلا لطاهت دنع اصصوصصخ نويعلا اهقصشعت ةرحاصس ةحول
يف اروفحم لظيصس دوصسأا ةعمج يف ةدحاو ةلئاع نم ضصاخصشأا ةثÓث قرغ ةثداح اهرخآاو هب ةرركتملا
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تقو ىلإا تناك يتلا نيلفلا ةورث قرحو بيرهت ةيلمع لاحفتشسا ءارج نم كلذو تابرشضلا نم ديزملا لجيج ةي’وب تاباغلا عاطق ىقلت
. جراخلا ىلإا ةريخأ’ا هذه ريدشصت لعفب ةيبنجأ’ا ةلمعلل يشساشسأ’ا لخدلا ردشصمو سشينروكلا ةمشصاعب ةنيزخلل لوأ’ا دروملا ديعبب سسيل
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يف تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تل˘ج˘سس

ةعاسس42 لÓخ وزو يزيت ةيلو

تارسشعلا علدنإا ةيلوب ةيسضاملا
تتأا ي˘ت˘لا و تا˘با˘غ˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ن˘˘م
ن˘˘˘م فلآلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأا
و ةرمثملا راجسشألا و تاراتكهلا

لا˘˘غدألا ، ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘م
، ه˘ت˘ف˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح و .صشار˘˘حألاو
ةيريدم نم ةبرقم ةقوثوم رداسصم
وزو يزيت ةيلوب تاباغلا ةظفاحم
ةرو˘ط˘خ˘ل ار˘ظ˘ن و ا˘ه˘ح˘لا˘سصم نإا˘ف
ةيئاسضق ىوكسش تعدوأا عاسضوألا

فلتخم نا˘ب د˘ي˘ف˘ت ، لو˘ه˘ج˘م د˘سض
قئارحلا لج نأاب نيبت تارسشؤوملا
و ىرقلا نم ديدعلا ربع ةعلدنملا
ىقبت وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ر˘سشاد˘م˘لا

ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘عا˘ف ل˘ع˘˘ف˘˘ب و ة˘˘يد˘˘م˘˘ع
رمألا وه و دحاو تقو يف اهبوسشنل
نم ا˘هدا˘م˘خإا ة˘ي˘ل˘م˘ع بع˘سص يذ˘لا
يف ، ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لبق
˘ما˘ه˘تلا ع˘با˘سصأا ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ن˘˘ي˘˘ح
فار˘˘طألا صضع˘˘ب د˘˘˘سض ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
ة˘ي˘با˘غ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م˘لا
هذه ءارو فوقولاب نيمهتم راوجلاب
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب تعدوأا ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘˘لا
ليكو ىدل لوهجم دسض يواكسش

و . وزو يزيت ةمكحمب ةيروهمجلا
ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسح
تلعتسشا يتلا ،ناري˘ن˘لا م˘ي˘ح˘ج نإا˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘با˘غ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
ام لك تعلتبا ،وزو يزيت ةيلول
ةرمثملا راجسشألا نم ،اهمامأا يتأاي
˘˘˘ما˘˘˘سسجأا ى˘˘˘ت˘˘˘ح و ،لزا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا و
ملسست مل يتلا ةفيعسضلا تاناويحلا

قئارحلا هذه تدأا امك اهتنسسلأا نم
تاناويحلا نم فلآلا عرسصم ىلإا
و بلاعثلا و بائذلا اهنيب نم،ةيربلا
. ةدرقلا

نإاف ةراسشإلا هيلإا ردجت امك و

51 ني˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي و˘غا˘م˘لا در˘ق

اهدرج مت يتلا تاييدثلا نم ةليسصف
بر˘غ˘م˘لا و ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ذ˘خ˘˘ت˘˘ي و
ي˘ف ة˘سصا˘خ صشي˘ع˘ي و ، ه˘ل ا˘ن˘طو˘˘م
ناروكعا ة˘يد˘ل˘ب˘ب طو˘ل˘ب˘لا تا˘با˘غ
تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ صصل˘˘ق˘˘ت ه˘˘ن˘˘˘كل
فÓتإلا ببسسب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ي˘خألا
ه˘ط˘سسو لا˘ط˘ي ل˘ظ يذ˘لا بي˘˘هر˘˘لا
اذه يف رمألا قلعتي و ،يعيبطلا
صضر˘ع˘ت˘ي يذ˘لا ءا˘ط˘غ˘˘لا˘˘ب دد˘˘سصلا
وغاملا دعيو .قئار˘ح˘ل˘ل رار˘م˘ت˘سسا˘ب
يف صشيعت يتلا ةردانلا ةدرقلا نم
نم ذختتو ءاتسش عيقسصلاو جولثلا
تاباغلاب ةاطغملاو ةرعولا قطانملا

 .اهل أاجلم

وزو يزيت

قئإرحلإ نأاب دكؤوت وزو يزيتب تاباغلإ ةظفاحم
 ةلعتفم ةماه ةينإويح و ةيباغ ةراسسخ يف تببسست يتلإ
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ريغ نينطاوملا نم ددع بلاطي
ةريخألا مئاوقلا ن˘م˘سض ن˘ي˘جرد˘م˘لا
ن˘ع Ó˘سضف ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كسسل˘˘ل
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘ع˘ط˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
مهتا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد ةرور˘سضب ،د˘ي˘ب˘عأا
يف ةدافتسسلا نم مهنيكمتو ةيدجب

 .لاجآلا برقأا

نيبلاطملا ن˘م صضع˘ب˘لا ع˘م˘ج˘تو
طسسو ةيدلبلا رقم مامأا ،نكسسلاب

فر˘ع ا˘م˘ك ،نا˘˘ق˘˘ت˘˘حلا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
ةفاخم افثكم اينمأا ادجاوت ناكملا

رخآل حسضوأاو .تاقلزنا يأا ثودح
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا صضع˘ب ة˘عا˘سس
،ةنيدملا ءايحأا فلتخم نم اومدق
مهتاناعمو راظتنلا نم اولم مهنأاب
اوأاجافت مهنكل ،رخآل موي نم دادزت
ةيعامتجلا تانكسسلا عيزوت مدعب

د˘ب˘ع د˘ي˘سسلا ي˘لاو˘لا او˘ب˘لا˘ط ثي˘˘ح
رهسسلاو ديكأاتب نوديع˘سس ع˘ي˘م˘سسلا

لبق نيديفتسسملا ةمئاق دادعإا ىلع

ووذ مهنأا رابتعاب ،ناكسسلا ليحرت
ارخؤوم دافتسسا نمب ةنراقم ةيولوأا
صسف˘ن ي˘˘ف و ،ه˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت بسسح˘˘ب
ةثÓث صسمأا لوأا حابسص ماق قايسسلا

يف يعامتجلا نكسسلا يبلاط نم
ة˘˘يلو˘˘˘ب نو˘˘˘م˘˘˘حر دلوأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
يف مهتويب عاتم قرحب ،ةنيطنسسق
ريغ فرسصت يف ،ةيدلبلا ىنبم ةحاب
رب قوبسسم

ّ
ةبعسصلا مهفورظب هور

و اه˘نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘نإا نو˘لو˘ق˘ي ي˘ت˘لا
غلبم ريفوت نم مهنكمت نود تلاح

،ةنسس ةدمل ةقسش راجيإا ةميق ديدسست

فراسشم ىلع هنأاب مهدحأا ركذ اميف

اومظن دق نوينعملا ناك و ،قÓطلا

ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا تا˘˘كر˘˘ح

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ما˘˘سصت˘˘علا˘˘ب

،يراجيإا يمومع نكسسب ةبلاطملل

مهب لفكتلاب دوعو مهل تمدق ثيح

ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض م˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘سسأا جاردإا و

اهعيزوت رظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘سصح

 .ةفئاسصلا هذه لÓخ

ةيدلبلا ةحاشس لباقم مهشضارغأا قرح ىلع مهمادقإا دعب/ةنيطنشسق

نكسسلإ يف مهقحب نوبلاطي نومحر د’وأإ نم نونطإوم

ةنيطنشسق

راجسشأ’إ نم تإرسشعلإ قإرتحإ

ةديسصحلإ نم ةربتعم تاحاسسمو
لÓخ ةنيطنسسق ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت

ةدحو ،ةنيطنسسق تادحو نم لكب ةريخألا ةعاسس42

ةدحو و نايزوب ةماح ةدحو ،ديبعأا نيع ةدحو بورخلا

،ةيعارز ليسصاحم قئارح علدنا لجأل دارم صشوديد

.راجسشأا و دئاسصح ،ةسسباي باسشعأا

مت لخدتلا قرف ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا دا˘م˘خإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب

اعبرم ارتم021 و اراتكه42 يلاوح قارتحا ليجسست

ةردقم ة˘سسبا˘ي با˘سشعأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ةد˘ي˘سصح˘لا ن˘م

نم ةرجسش22 و عبرم رتم0683 و راتكه ةعبرأاب

أÓك ،ربو˘ن˘سص ةر˘ج˘سش03 فلز˘ت و عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م

د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع بب˘سسب كلذ و˘ط˘˘بر0082 :تاناو˘ي˘ح

تايلمع و ةيم˘ح˘م˘لا ة˘حا˘سسم˘لا ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب

ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر فر˘ط ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

تانكسس80،ةيوناث،ةباغ20 ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

004 و ريهطت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل بت˘كم،تارا˘ي˘سس،ةروا˘ج˘م

فلتخ˘م˘ل ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘حا˘سسم˘لا و را˘ق˘بأا و م˘ن˘غ صسأار

.قئارحلا
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حرسسمب ينقتل ريطخ طوقسس

تإريسضحتلإ ةيسشع داقميت
ريطخ طوقسس رثإا ةغ˘ي˘ل˘ب تا˘با˘سصإا ى˘لإا ي˘ن˘ق˘ت صضر˘ع˘ت

كلذو داقميت حرسسمب حكرلا صسوق ىلعأا نم هل صضرعت

14 ـلا ةعبطلا ناسضتحل ةمئاقلا تاريسضحتلا لÓخ

ىوهو نزاوتلا دقف ةيحسضلا ،يلودلا داقميت ناجرهمل

،ةجرحلاب تفسصو تاباسصإاب هتباسصإا ىلإا ىدأا ام اسضرأا

ةحلسصم ىلإا ة˘عر˘سسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م

دقري نيأا يعماجلا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا

هل ىرجأا يذلا يبطلا مقاطلا بسسحو صشاعنإلا ةحلسصمب

يف يهو قلق˘ل˘ل و˘عد˘ت ل ه˘ت˘لا˘ح نا˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع

.نسسحت
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 تإداهسش يف نيقوفتملإ ميركت

ةنتابب ةثÓثلإ رإوطأ’إ
ميركت لفح ةنتاب ةيلول ةيبرتلا ةيريدم صسمأا تماقأا

ةيمسسرلا تاناحتملا يف نيقوفتملا ةبلطلا فرسش ىلع

دمحم ةفاقثلا رادب كلذو ،ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأÓل

ةقفر نو˘مر˘كم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا هر˘سضح ،ة˘ف˘ي˘ل˘خ ـلا د˘ي˘ع˘لا

اميسس ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ءاردم بناج ىلإا ،مهئايلوأا

رو˘ط˘لا ي˘ف˘ف ،ة˘ي˘لا˘ع حا˘ج˘ن بسسن تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘˘م

ىلع اول˘سصح˘ت اذ˘ي˘م˘ل˘ت441 م˘ير˘كت م˘ت ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ةداه˘سش ي˘ف نو˘مر˘كم˘لا ا˘مأا01\01 ةل˘ما˘ك تلد˘ع˘م

اولسصحت اذيملت53 مهددع غلب دقف طسسوتملا ميلعتلا

لدعم ربكا وهو96.91و68.81 نيب تلدعم ىلع

صسايلا ذيملتلا هيلع لسصحت ينطولا ىوتسسملا ىلع

اذيملت92 ميركت مت امك ،ةتوتلا نيع ةنيدم نبا ينايز

ن˘ي˘ب تلد˘ع˘م˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع Ó˘سصح˘˘ت˘˘م

ةئف نم اذيملت61 ىلإا ةفاسضإلاب55.81و53.71

مهنيب نم ةثÓثلا راوطألا يف ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ

ايرولاكبلا ةداهسش ىلع لسصحتملا ديزوب يناه ذيملتلا

ةقفر اينطو هميركت متيسس ثيح15.71 غلب لدعمب

ةدا˘ه˘سش ي˘ف ا˘ي˘ئلو ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ن˘لا

لوألاو55.81 لدعم بحاسص ةدومح صسايلا ايرولاكبلا

صسايلا طسسوتملا ميل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف ا˘ي˘ن˘طو

يف تاسسسسؤوم ثÓث ءاردم ميركت مت امك اذه ،ينايز

جئاتن قيقحت يف بيترتلا ةرادسص تلتحا يوناثلا روطلا

اهتردسصت ايرولاكبلا ةداهسشل حاجنلا ةبسسن يف ةفرسشم

.ةئاملاب28 ـلا تقاف ةبسسنب ةسصاخلا دسشر نبا ةيوناث
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ق˘ئار˘ح˘لا ة˘˘جو˘˘م تب˘˘ب˘˘سست د˘˘قو
ىلع ةيلولا اهتدهسش يتلا ةريخألا

ةر˘ي˘خألا ة˘ثÓ˘ث˘لا ع˘ي˘˘با˘˘سسألا راد˘˘م
لقيل ام علدنا يف تببسست يتلاو

تايدلب ةدعب اريبك اقيرح71 نع

اراتكه65 فÓتإا يف ةيلولا نم

رثكأا اهنم ةيبا˘غ˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ن˘م
راجسشأا نم ةرجسش فلآا ةسسمخ نم
ه˘ب ج˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ل˘ف˘لا طو˘˘ل˘˘ب˘˘لا

يطغ˘يو ل˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تا˘با˘غ
ناو ةريخألا هذه نم ةلئاه تاحاسسم
لازل ا˘ه˘ن˘م م˘ظ˘عألا داو˘˘سسلا نا˘˘ك
لÓغتسسا يأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي لو Ó˘م˘ه˘م
. ةيسصولا تاهجلا لبق نم

تا˘ي˘ئا˘˘سصحإا ن˘˘ع ف˘˘سشكلا م˘˘تو
يف لجسسملا عجارتلا نأاسشب ةعيرم
اذكو لجيج ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ل˘ف˘لا جا˘ت˘نإا
ةيلمع ن˘ع تم˘ج˘ن ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا

و˘ح˘ن ةور˘ث˘لا هذ˘˘ه بير˘˘ه˘˘تو قر˘˘ح
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةروا˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘˘يلو
ةنيطنسسق ىتحو ةليم ، ةدكيكسس
ثدحتت صصوسصخلا اذهبو ، ةنتابو
ن˘ع ف˘ل˘م˘لا˘ب ة˘ل˘سص ى˘ل˘ع ردا˘سصم
لÓ˘خ ر˘ي˘يÓ˘م˘لا تا˘ئ˘˘م˘˘ب ر˘˘ئا˘˘سسخ
ءارو نم طقف ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘ما˘ع˘لا
تا˘با˘غ˘لا قر˘ح ةر˘ها˘ظ لا˘ح˘ف˘˘ت˘˘سسا

ةفلتخم قرطب نيلفلا بيرهت اذكو
د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا جرا˘خ ق˘طا˘ن˘م و˘˘ح˘˘ن
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لا تار˘سشع حا˘ج˘˘ن
ن˘م ى˘ت˘سش تا˘با˘غ ي˘ف نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي

قو˘ط˘لا زوا˘ج˘ت ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو
هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘سض يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘مألا
مازح˘لا ي˘ف تار˘غ˘ث ح˘ت˘فو ةر˘ي˘خألا
جاتنإا قطانم مهأا ىلع بورسضملا
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ا˘م˘ي˘سس ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘ي˘ل˘ف˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ن˘م ة˘ي˘قر˘˘سشلا
يهو رسصنعلاو ةراطسسلا ، ةيليملا

راجسشأا يطغت يتلا قطانم مهأا نم
. اهتاباغ نم ربكألا ءزجلا نيلفلا

لجيجب تاباغلا عا˘ط˘ق د˘ب˘كت˘يو
ءار˘ج ن˘م ىر˘˘خألا و˘˘ل˘˘ت ةرا˘˘سسخ˘˘لا

راجسشأا قرحو نيلفلا بيرهت ةيلمع
بسسح ي˘ط˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «طو˘˘ل˘˘ب˘˘لا »

06 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘م˘سسر تار˘يد˘˘ق˘˘ت

ام لجيج ةيلو تاباغ نم ةئاملاب
ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي

نم ددع ربكأا مسضت يتلا تايلولا
ل˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأا

ن˘ي˘ل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ل لوألا رد˘˘سصم˘˘لاو
ع˘جار˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘م˘لا ي˘هو ا˘ي˘˘ن˘˘طو

05 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘نإا

لاحلا هيلع ناك امب اسسايق ةئاملاب
ة˘ياد˘بو تا˘ي˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سس
كلذ نع بترتام لكب تاينيعسستلا

ن˘ي˘ل˘ف˘لا تا˘ي˘م˘ك ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت ن˘˘م
ا˘م˘˘ي˘˘سس ةد˘˘ع لود ى˘˘لإا ةرد˘˘سصم˘˘لا
ه˘تد˘كأا ا˘م و˘هو ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بوروألا
ةرادإا لب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا

صصوسصخب لجي˘ج˘ب ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م
اهريدسصت مت يتلا نيلفلا تايمك
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ لود˘˘لا صضع˘˘ب و˘˘ح˘˘ن
. ءانيملا اذه ربع ةيسضاملا

ةي’ولا نم ةيقرششلا ةهجلاب قوبشسم ريغ ’احفتشسا هبيرهت تايلمع دهششت اميف/ لجيج

 اقيرح71 يف ينيلفلإ طولبلإ نم ةرجسش ف’آإ ةسسمخ نم رثكأإ فÓتإإ
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نيذلا نوينعملا، ناوج رهششل مهبتاور فرشص رخأات نم ةبانع ةي’وب ليغششتلا لبق ام دوقع راطإا يف نيدقاعتملا نم ريبك ددع وكششي
مهبتاور فرشص رخأات ببشسب اريثك نوناعي مهنأاب ةعاشس رخآ’ اودكأا ،ةعونتم تاعاطقب ةفلتخم بشصانم نولغتششي

 ناوغز ةربقم نم تناك ةيادبلا

رباقملا فيظنت تايلمع رسشابت ةبانع ةيدلب
كرابملا ىحسضألا ديعل ابسسحت

،رباقملا فيظنت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب
لاغصشأ’ا تنمصضت ثيح ،كرابملا ىحصضأ’ا ديعل ابصسحت
سشئا˘صشح˘لا عز˘ن،ر˘با˘ق˘م˘لا ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا قر˘ط˘لا ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت،

مت دق و، تارمملا رييجت،رباقملا ىوتصسم ىلع باصشعأ’او
بار˘ت˘لا ع˘فر م˘ت ثي˘ح ناو˘غز ةر˘ب˘ق˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت سسمأا لوأا
نأا امك. ماكرلا عفر و ةراصضلا باصشعأ’ا عزن ،مكارتملا
ةربقم رارغ ىلع رباقملا عيمج لمصشتل ةلصصاوتم ةيلمعلا
ةحل˘صصم فر˘ط ن˘م ،سسا˘ط˘ن˘قو˘بو د˘يد˘حو˘ب ،بر˘ح يد˘ي˘صس

ديع لولحل دادعتصسا دجاصسملا و سسرادملا و رباقملا ةنايصص
،فيظنتلا ،سشئاصشحلا عزنب موقتصس نيأا، كرابملا ىحصضأ’ا
رييجتلا ،ءارصضخلا اياقبلاو سضاقنأ’ا عفرو عمجلا ،سسنكلا
حلاصصم لمعت رخآا بنا˘ج ن˘م .را˘ج˘صشأ’ا ر˘ي˘ي˘ج˘ت ،ي˘ل˘خاد˘لا
ىلإا ةفاصضا تاقرطلا نم ةبرتأ’ا ةلازإاو فيظنت ىلع ةيدلبلا

ةيلمعلا تلمصش ثيح ةراصضلا تارصشحلاو سسومانلا ةبراحم
دقو ،ءانيصس نبا ىفصشتصسم طيحمل فيظنت ةلمح سسمأا لوأا
عمجو تافلخملا نم طيحملا فيظنت ، لاغصشأ’ا تنمصضت
فيظنت ىلإا ةفاصضإ’اب ،ىفصشتصسملاب ةرصشتنملا تاروراقلا
ةيدلب تجمرب اهلبقو.هايملا لامعتصساب تÓجعتصس’ا مصسق
بهذلا يداو يح ىوتصسم ىلع ةعصسوم فيظنت ةلمح ،ةبانع
،ينقتلا مدرلا ةصسصسؤومو ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم عم قيصسنتلاب
نم كلاصسملاو تاحاصسملا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت لا˘غ˘صشأ’ا تل˘م˘صش د˘قو
مودرلا عفرو ،ةراصضلا سشئاصشحلا عزن ،ةرصشتنملا ةمامقلا

U°Édí. Ü.تافلخملاو

 صصاخششأا ةعبرأا نم ةنوكتم

ةقرسس فرتحت ةيمارجإا ةكبسشل دح عسضو
 ةدرابلا نيعو يديارسسب يسشاوملا

ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو تنكمت
ةيمارجإا ةكبصشل دح عصضو نم يصضاملا عوبصسأ’ا لÓخ
عبرأا نم ةنوكتم ةي’ولا بارتب يصشاوملا ةقرصس فرتحت
كردلا تادحو تايرحت دعب ةيلمعلا تءاج ثيح سصاخصشأا
نيلاوملا تفدهتصسا ةفلتخم وط˘صس تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

ن˘ي˘عو يد˘يار˘صس ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ي˘صشاو˘م˘لا با˘ح˘صصأاو
رايتخاو ةا˘عر˘لا د˘صصر˘ت˘ب ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه مو˘ق˘ت ن˘يأا،ةدرا˘ب˘لا
ىلع ي˘لو˘ت˘صستو تÓ˘ب˘ط˘صسإ’ا م˘ح˘ت˘ق˘ت˘ل بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا

انلصصفت دعت مل ىحصضأ’ا ديع نأاو ةصصاخ،ةيصشاملا سسوؤور
نم ينطولا كردلا رصصانع نكمتيل ،تادودعم مايأا ’إا هنع

73و52 نيبام مهرامعأا حوارتت نيذلا نيمهتملا فيقوت
ردجتو،ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت مث .ةنصس
ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا نأا ىلإا ةراصشإ’ا
ذاختاو ىحصضأ’ا ديع مايأا نيمأاتب اصصاخ اططخم ترطصس
ةفاصضإ’اب ةيصشاملا لقن ةبقارم سصخي اميف تاءارجإ’ا عيمج
اهطيحمو اهلخادم ةبقارمو يصشاوملا قاوصسأا نيمأات ىلإا

eÉRhR HƒY«û°á .ةينعملا حلاصصملا عيمج عم قيصسنتلاب

ةقطنملاب ةميدقلا ةيخيراتلا ملاعملا مدقأا نم دعي

دجسسم ءانب ةداعإا ةيلمع قÓطإا
راجحلاب ءانيسس نبا

ءانيصس نبا دجصسم ديدجتو ةئيهت ةداعإا ةيلمع عيباصسأا ذنم تقلطنا
ةيخيراتلا ملاعملا ربكأاو مهأا نم دعي يذلا راجحلا ةنيدم طصسوب
يف ناك امدعب لÓقتصس’ا تاونصس لÓخ دجصسم ىلإا تلوح يتلا
طصسوب ةصسينكك نييصسنرفلا فرط نم لغتصسي يرامعتصس’ا دهعلا

كنوم لارنجلل ةبصسن راجحلا ةنيدمل ميدقلا مصس’ا  ليفريزيد ةنيدم

ططخملا دعأا دقو6581 ةنصس يف راجحلا ةيدلبل مكاح لوأا يزيد
بتكم راجحلا ط˘صسو˘ب ءا˘ن˘ي˘صس ن˘با د˘ج˘صسم ءا˘ن˘ب ةدا˘عإ’ د˘يد˘ج˘لا
نع ةلوؤوصسملا ةيعمجلا حلاصصل اهب عربت ةقطنملا نم تاصسارد
نوؤوصشلا ةرازو فرط نم اينوناق ةلوخملا وأا ةعباتلاو ءانبلا ةداعإا
ةداعإ’ عصضخيصس يذلا ءانيصس نبإا دجصسم دعيو فاقوأ’او ةينيدلا
زجنأا راجحلا ةنيدم طصسوب دجصسم مدقأا ةديدجلا ريياعملا قفو ءانب
ططخملا عصضو دقو تانينامثلا تاونصس نارفغلا دجصسم هدعب
فلتخم ربع دجصسملا اهيصستكيصس يتلا ةديدجلا ةلحلا وأا ديدجلا
ديدجلا ينارمعلا زارطلا قفو نوكتصس يتلاو ةنيدملا طصسوب ءايحأا
ةنيدملا طصسو نيزيل اصصاخ ايمÓصسإا اقنور دجصسملا ديزيصس يذلا
ىلوت دقو تاونصس ةدعل هلامهإا مت ماه يخيرات ملعمب قيلي لكصشب
ةيلمع تقلطأا يتلا ةينيدلا تايعمجلاو راجحلا ناكصس ةردابملا

.ةنيدملاب دجصسم مدقأ’ رابتع’ا ةداعإاو دجصسملا ءانب ةداعإا
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ةرم لك يف و مهنأاب اولاق ثيح

،د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘˘م ى˘˘لإا نو˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي

مغر ،ةغرا˘ف م˘ه˘تا˘با˘صسح نود˘ج˘ي

نم42 موي اهنودجي اوناك مهنأا

ريغ، ريدقت رثكأا ىلع رهصش لك

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘خأ’ا ر˘˘ه˘˘صشأ’ا ي˘˘ف ه˘˘نأا

د˘ي˘ع و ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ع˘م تن˘ماز˘ت

ارخأات نوظحÓي اوؤودب ،ىحصضأ’ا

امك ،مه˘ب˘تاور فر˘صص ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك

نم نيديفتصسملا نم ديدعلا ربع

ةنيدمب لي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع

ءاو˘˘صس ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ةماعلا وأا ةصصاخلا تاصسصسؤوملاب

اذه نم مهرمذتو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسإا ن˘ع
فصشك نوعفدي مهنأا مغر رخأاتلا

رهصش لك نم52 لبق روصضحلا
د˘ع˘ب خ˘صضت م˘ل م˘هرو˘جأا نأا ر˘ي˘˘غ،
سسمأا موي ةياغ ىلإا،ديربلا زكارمب
د˘ن˘ع ق˘ل˘ق ة˘لا˘˘ح ل˘˘كصش ا˘˘م و˘˘هو
نو˘ف˘ظو˘م˘لا بلا˘˘ط و ،م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

ارصسأا نوليعي نيذلا كئلوأا ةصصاخ
و ،مهبتاور فرصص يف ليجعتلاب
ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا او˘˘عد
نع اصضوع ددحم خيراتب مازتل’ا
رثؤوت يتلا ةرركت˘م˘لا تÓ˘ي˘جأا˘ت˘لا
نم،ةيمويلا م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس
با˘ح˘صصأا ة˘ئ˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘خآا بنا˘ج
رث˘كأ’ا ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع

تلاط مهتاناعم نأا ثيح اصشيمهت
ةيأا ءارجإا دنع رخبتت، مهمÓحأا و
م˘ه˘تر˘ب˘خ Ó˘ف .ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘صسم
.تيعُر مهتي˘ع˘صضو ’و تب˘صست˘حا
نوكت نأا ردجأ’ا نم ناك نيح يف
ي˘ف ة˘يو˘لوأ’ا ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل
م˘ه˘تادا˘ه˘صشل ا˘مار˘ت˘حا ف˘ي˘ظو˘ت˘˘لا

يتلا ناديملا يف مهتربخل انيمثتو
ىدل تاونصس ةعصست نع لقت ’
لصصحي م˘ل اذ˘ه ن˘كل .م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
ةليلق ت’اح ءانثتصساب فصسأا لكب
نم.ةيرازولا تاعاطقلا سضعب يف
ةي’ول ليغصشتلا ةير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘˘ع تد˘˘كأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

تقولا نامصض ىلع امئاد اهصصرح

قاروأا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا

ديدصست مث نم و ةيرهصشلا ةعباتملا

امك ةددحملا اهلاجآا يف روجأ’ا

زاهج نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تنأا˘م˘ط

ينهملا جامدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لا

PIADىلع لوصصحلا دعب و هنأا

كلذل سصصصخملا يلاملا فÓغلا

مهبتاور نم ةداف˘ت˘صسإ’ا م˘ه˘ن˘كم˘ي

ةصصاخ، ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف

و ةريثكلا تاراصسفتصس’ا لظ يف

لوصصحلا خيرات لوح ت’ؤواصستلا

قل˘ع˘ت˘م˘لا ير˘ه˘صشلا بتار˘لا ى˘ل˘ع

.9102 ناوج رهصشب

مهبتاور بشص متيشس يلاملا فÓغلا ىلع لوشصحلا دعب هنأا نيديفتشسملا نئمطت ليغششتلا ةيريدم

 بسص رخأات نم ليغسشتلا لبق ام دوقع لامع ءايتسسا
ناوج رهسش بتاور
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تافلم باحصصأا ةاناعم لازت ’

يديصسبapL نكصسم005

وبتت˘كم و ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ى˘صسي˘ع

apL ا˘˘ن˘˘كصسم056 عور˘˘˘˘صشم

لظ يف ةلصصاوتم ءاقرزلا ةكربلاب

اهجهتنت يتلا ة’ابمÓلا ةصسايصس

مغر مهع˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

نوطبختي يتلا ةيرزملا فورظلا

بلاط ثي˘ح، تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف

نكصسم005 تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘صصأا

ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صسب م˘عد˘م يو˘˘قر˘˘ت

ة˘ي˘م˘صس’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب

،ة˘ي’و˘لا˘ب م˘ه˘ب˘صسح ةز˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةعاصس رخآا ـل مهثيدح يف اوفاصضأاو

ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب نأا

2102 ةنصسAPL تانكصس ةصصح

ةيمصس’ا مئاوقلا نع جارفإ’ا متو

ىرخأ’ا تايدلبلاب نيدي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل

ملو ي˘نو˘ب˘لاو لا˘حر˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع

مل يتلا ةبانع ةيدلب ىوصس قبتت

ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع نآ’ا د˘˘ح˘˘ل جر˘˘ف˘˘ت
جرفلا نورظتن˘ي م˘ه˘نأاو ة˘ي˘م˘صس’ا

هوربتعا ام وهو تاونصس6 ذنم
لقعلا هلبقتي ’و لوقعم ريغ ارمأا

ناك اذإا ام لاح يف مهبصسح هنأ’
ة˘ي˘م˘صس’ا ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا

تاونصس6 بلطتي نيديفت˘صسم˘ل˘ل
هذه عيزوتب كلاب امف رثكأا امبرو
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا
ء’ؤو˘ه نا˘كو، تاو˘ن˘صسو تاو˘ن˘صس
تافقو ةدعب اوماق دق نونطاوملا
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ا˘˘هر˘˘خآا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ن˘كصس م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل،
ةيدلب دودح يف وأا ىصسيع يديصسب

نل مهنإاف كلذ ريغ مهنأاو ةبانع
اومهتا امك ،رخآا لح يأاب اولبقي
نم عقاوملا يف بعÓتلاب افارطأا
دجوت يتلا ةقطنملاو راقعلا لجأا

فارطأ’ا نم ديدعلا عامطأا لحم
ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو ، هود˘˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
جارفإ’ا و لخدتلاب يلاولا اوبلاط

بيرقلا يف نكصس005 ةمئاق نع
ن˘م او˘ل˘م م˘ه˘نأا ة˘صصا˘خ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
نم دفن مهربصصو ةبذاكلا دوعولا
بعÓتت يتلا ةيلحملا تاطلصسلا
عور˘صشم ي˘ب˘ت˘ت˘كم م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،

ءاقرزلا ةكربلابapl انكصسم056
ع˘م ن˘ير˘˘مأ’ا نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي و˘˘لاز˘˘ي ’
ي˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘لا سسا˘طر˘ك ة˘كر˘˘صش
ءاهنإا سصخي اميف قافت’ا تفلخا
رثكأا ددحملا تقولا يف عورصشملا

تاطلصسلا فقت نيح يف، ةرم نم
هذه ءازيا نيديلا ةفوتكم ةيلحملا
عورصشملاب ةلصصاحلا تازوا˘ج˘ت˘لا

لبقتصسملا ةيع˘م˘ج ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تد˘˘بأا، ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا

ةكربلا ان˘كصسم056 لبقتصسم˘لا
نم ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ي˘نو˘ب˘لا˘ب ءا˘قرز˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘طا˘˘م˘˘ت
مهتيصضق ةجلا˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لاو
يقرملا عم تاونصس ذنم ةقلاعلا
تب˘لا˘ط ا˘م˘ك، ي˘كر˘ت˘لا يرا˘ق˘ع˘لا

مهتايلوؤوصسم لمحتب نيلوؤوصسملا
ةيرزملا مهتيع˘صضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو
ر˘خآ’ عو˘ب˘صسأا ن˘م م˘قا˘ف˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ي˘كر˘˘ت˘˘لا بر˘˘صض بب˘˘صسب
بصسحو، طئاحلا سضرع نيناوقلا
يلاولا رارق ذ˘ن˘م ه˘نإا˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيكرتلا ةكرصشلل عورصشملا ةداعإاب

ى˘ل˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا م˘˘غرو سسا˘˘طر˘˘ك
ة˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا ةد˘˘م˘˘لا دد˘˘ح˘˘ي لود˘˘ج
هنا ’إا.لاغصشأ’ا ةروريصس ةيفيكو

لاغصشأ’ا نإاف رهصشا3 ةبارق دعبو
فلخي˘ل،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ها˘م ى˘ل˘ع تل˘ظ
ىرخأا ةرم قافت’ا كلذب يكرتلا
سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘˘ك نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ق˘ف˘ت˘م˘لا لا˘غ˘صشأ’ا ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

نكل يصضاملا رهصشلا لÓخ اهيلع
دوعولا عي˘م˘ج نإا˘ف ة˘عا˘صسلا د˘ح˘ل

او˘ل˘م˘ح ا˘م˘ك، قرو˘لا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘ح
ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
د˘ي˘ع˘صصت˘ب اودد˘هو ة˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
و راوحلا باب قلغ ببصسب ةجهللا
 .رفصصلا ةطقنل مهتداعا

 ءاقرزلا ةكربلاب انكشسم056و ىشسيع يديشسب نكشسم005عورششم رارغ ىلع

لسصاوتت معدملا يوقرتلا نكسسلا عم نينطاوملا ةاناعم
ةبذاكلا دوعولا ببسسب
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يف رسصان نيدلا نيز حسضوأا و

راد˘ب ا˘هد˘ق˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن
اذ˘ه نأا جار˘سس د˘م˘ح˘م ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

حرسسملل52 ـلا و˘˘˘ه جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا
هئاسشنإا ذنم ةدكيكسسل يوهجلا

ةيحر˘سسم˘لا ي˘ه و9002 ةنسس
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘سشع ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘لا
.لافطأÓل ةهجوملا تايحرسسملل

نأا ل˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ فا˘˘سضأا و
ا˘ه˘جا˘ت˘نإا م˘ت «ن˘ي˘ن˘ح» ة˘ي˘حر˘سسم
ةيتفلا ةيعم˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تسسسسأا˘ت ي˘ت˘لا «ن˘˘ف˘˘لا م˘˘عار˘˘ب»

 .(8102) يسضاملا ماعلا

«ني˘ن˘ح» ة˘ي˘حر˘سسم ي˘كح˘ت و
اهتهج نم هب تدافأا ام بسسح
نب ءامسسأا اهتجرخم و اهتفلؤوم
باعلأا رجتم بحاسص ةسصق دمحأا
يف لإا ركفي ل عسشج ةينورتكلإا

ةبعل يرتسشي ثيح لاومألا ينج
مسسا لم˘ح˘ت ةد˘يد˘ج ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا
ربتعت ي˘ت˘لا و «ر˘كا˘كسسلا ةا˘ت˘ف»
نود لافطألاب ةرسضم و ةريطخ
ررسض نم هثدحت امل ثارتكلا
هظح ءوسسل و هنأا لإا لافطأÓل
و تارماغملل ةبحملا هتنبا نإاف
بع˘ل˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه فا˘˘سشكت˘˘سسلا
و اهدلاو ريذحت مغر ةبعللا هذهب
ف˘˘ي˘˘سضت و .ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘سصأا

ملاع ةاتفلا لوخدب هنأا ةجرخملا

اهرطخ و اهرسش فسشتكت ةبعللا

و ا˘ه˘ت˘ي˘ب ى˘لإا ةدو˘ع˘لا لوا˘ح˘˘ت˘˘ف

ررقتل ىودج نود نكل اهملاع

«ركاكسسلا ةا˘ت˘ف» ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا

ل و اهريغ ارخآا يذؤوت ل ىتح

كلذو اهدعب نم لافطأا اهبعلي

ةينÓعإا ةلمحب اهمايق قيرط نع

د˘˘ن˘˘ع و ا˘˘هد˘˘سض ة˘˘ي˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت
هبنؤوي ةلم˘ح˘ل˘ل ا˘هد˘لاو ةد˘ها˘سشم
ررقيل هتنبل لسصح امو هريمسض
ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ن˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلإا ةبعللا فقوي و ةيسصخسشلا
نأا˘ب د˘م˘حأا ن˘˘ب تفا˘˘سضأاو. د˘˘بألا
اهتدوار ةسصقلا هذه ةباتك ةركف
ةميلألا ثادحألا دعب نيتنسس ذنم
ةجي˘ت˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘سشا˘ع ي˘ت˘لا
تو˘ح˘لا‘ ة˘ي˘نور˘ت˘كللا ة˘ب˘ع˘ل˘˘لا
ة˘ب˘تا˘˘كلا هذ˘˘ه رر˘˘ق˘˘ت˘˘ل «قرزألا

جارخإا اعيبر42 ـلا تاذ ةباسشلا
سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه
با˘˘ع˘˘لألا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب لا˘˘ف˘˘˘طألا
ا˘ه˘نأا و ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

21 و5 نيب ام لافطأÓل ةهجوم

هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشيو .ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس
قر˘غ˘˘ت˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا

نم نيلثمم5 ةقيقد05 اهسضرع

سسيقلب رارغ ىلع ثانإا3 مهنيب
ةلوطبلا رود يدؤوت يتلا ةولكوب
نأا تدكأا يتلا و نينح تنبلا و
ي˘˘˘ت˘˘˘لا راودألا ل˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
تايحرسسملا ديدع يف اهتسصمقت
ةيسصخسش ربتعت اهيف تلثم يتلا
ا˘˘˘ه˘˘˘نأل بع˘˘˘سصألا «ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ح»
نأا بج˘ي و ةد˘ق˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
كل˘م˘ت ا˘ه˘نأل ةرا˘ه˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘يدؤو˘˘ت
.اهلسصوت نأا اهيلع ةلاسسر

رادب  «نينح» ناونعب لافطأÓل اهجوم اديدج ايحرضسم Óمع «نفلا معارب» ةيعمج عم قيضسنتلاب ةدكيكضسل يوهجلا حرضسملا جتنأا
 .ةيفاقثلا ةضسضسؤوملا تاذل ةينفلا ةرئادلا سسيئر موي هب دافأا امبضسح ةي’ولا ةمضصاعب جارضس دمحم ةفاقثلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةــفاقثلأ راــبخأأ1475ددعلا9102 ةيليوج82  دحألا6
www.akhersaa-dz.com

 ةدكيكضسل يوهجلا حرضسملا

 لافطألا ىلإا هجؤم ديدج لمع «نينح»
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،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو زر˘بأا

سسيمخلا موي دباعلب ميكحلا دبع
،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘سضا˘م˘لا
ىل˘ع ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ع˘ي˘ج˘سشت ة˘ي˘م˘هأا
ملعتلا تاراهم ةي˘م˘ن˘تو ةءار˘ق˘لا
ةبسسن «ع˘جار˘ت» ل˘ظ ي˘ف ي˘تاذ˘لا
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئور˘ق˘˘م˘˘لا
دباعلب ديسسلا لا˘قو .ةر˘سصا˘ع˘م˘لا

ميركت لفح ىلع هفارسشإا لÓخ

ي˘˘ف ل˘˘ئاوألا01لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ي˘ف «ي˘بر˘ع˘لا ةءار˘ق˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت»

ةردابملا هذه نأا ،ةعبارلا هتعبط
تامل˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘سست»
ةيمهأاب يعولا ةدايز ىلع لمعتو
ملعتلا تاراهم ةي˘م˘ن˘تو ةءار˘ق˘لا
دقانلا يليلحتلا ركفلاو يتاذلا

ديسصرلا ءارثإاو كرادملا عيسسوتو
ن˘ي˘سسح˘ت ن˘ع Ó˘سضف ،يو˘˘غ˘˘ل˘˘لا

ىد˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا تارا˘˘ه˘˘م
ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘لا˘ج˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ىد˘˘ل اذ˘˘كو
مامأا ريزو˘لا ح˘سضوأاو.«ر˘ج˘ه˘م˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسو ءارزو˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع
ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإلا
يتلا ةقباسسملا هذه نأا ،رئازجلاب
ةيتارامإلا يبد ةنيدم اهنسضتحت
ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا فا˘˘سضت˘˘ل ي˘˘تأا˘˘ت
ة˘با˘ت˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
كلذو ،«يدÓب مÓقأا» ةيعادبإلا
ا˘˘ن˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا» يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف
ةبسسن عجارت لاق امك هيف لجسسن
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئور˘ق˘˘م˘˘لا
فراجلا دملا ببسسب ةرسصاعملا
ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘˘ل

ىلإا را˘سشأاو.«تنر˘ت˘نلا ة˘سصا˘خو
ادادت˘ما» د˘ع˘ي عور˘سشم˘لا اذ˘ه نأا
يرازولا هعاطق لم˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ي˘ت˘لا ه˘ت˘سسا˘ي˘سس ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘يو
يف م˘كح˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ي˘مر˘ت
اميسسل ،ةيسساسسألا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةرازو نأا ازربم ،«ةيبرعلا ةغللا
يف ناوتت مل» ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تاءارجإلا نم ةعو˘م˘ج˘م ذا˘خ˘تا

يف ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت ل˘جأا ن˘م
دودرم عفرو يسسردملا طسسولا
ه˘جو ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ، ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ةيجهنم ةلدأا دادعإا سصوسصخلا
تا˘غ˘ل˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
يف ءاطخألا ةجلاع˘م تا˘ي˘ف˘ي˘كو
ءار˘ثإا اذ˘كو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تا˘جا˘ت˘˘نإا
ديدجتو ةيسسرد˘م˘لا تا˘ب˘ت˘كم˘لا

ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘فو .»ا˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘سصر

،لاسصتلا ريزو لاق ، ةبسسانملاب

،ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا

ىلع ءاسضقلا نأا ، يحبار نسسح

ن˘م بع˘سشلا ن˘ي˘˘كم˘˘تو ة˘˘ي˘˘مألا
ايازم ن˘م د˘ع˘ت ه˘خ˘يرا˘ت ة˘فر˘ع˘م
ةريزو تعد ، اهتهج نم .ةءارقلا
ى˘لإا ،ي˘سسادر˘م م˘ير˘م ،ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
نوزفحي نيذلا ءايلوألا عيجسشت
ةدكؤوم ،ةءارقلا بح ىلع مهءانبأا
ل˘م˘ع˘ي» يرازو˘لا ا˘˘ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق نأا

يف ةءارقلا ةيقرت لجأا نم ادهاج
ةذيملتلا نإاف ، ةراسشإÓل.«رئازجلا

ريمألا ةيوناث ن˘م ة˘م˘ي˘ع˘ن ر˘ي˘ب˘ك
يه مناغتسسم ةيلوب رداقلا دبع
ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع تل˘سصح˘ت ي˘ت˘˘لا
رئازج˘لا ل˘ث˘م˘ت˘سس ثي˘ح ،ى˘لوألا
ةءار˘ق˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت» عور˘˘سشم ي˘˘ف
.ة˘ع˘بار˘لا ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف «ي˘بر˘ع˘لا
يدحت» عورسشم قلطنا ،ريكذتلل

5102 ةن˘سس «ي˘بر˘ع˘لا ةءار˘ق˘لا

نب دم˘ح˘م خ˘ي˘سشلا ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب
كراسشي ثيح ،موتكم لآا دسشار

94 نم ةبلط مسسوملا اذه يف

.ةيبرع ةلود61 اهنيب نم ةلود

 اهتيمهأا زربي ةيبرتلا ريزو

ةيئورقملا ةبصسن «عجارت» لظ يف ةءارقلا ىلع ذيملتلا عيجصشت

هتحنجأاب قلحي ناربج ليلخ ناربج
نيدلا تيب تاناجرهم ءامصس يف «ةرصسكتملا»

تمدق ،يبرعلا نادجولا اورثأا نيذلا نيلحارلا ءارعسشلاو ءابدألا دجم ةمهلتسسم
ةحنجألا) ةيئانغلا ةيحرسسملا ماعلا اذه نانبل لبجب نيدلا تيب تاناجرهم
سضرعلا ءاج .ناربج ليلخ ناربجل مسسلا تاذب ةياور نع ةذوخأاملا (ةرسسكتملا
نم ةيلخادلا ةحابلاب ةيحرسسملا اهيف مدقت لايل ثÓث لهتسسم يف ءاعبرألا ليل
نادرفلا ةناد ةيرطقلاو نامعن ميدن ينانبللا مدق ثيح ،يباهسشلا نيدلا تيب رسصق
.لحارلا رعاسشلا ةياور نم ةسسبتقملا ةيقيسسوملا ةيحرسسملا

ماسسرلاو بتاكلاو رعاسشلا اهطخ دق ناك ةياور سضرعلا يف نونانفلا دسسجيو

ديلاقتلا عم هتاناعم اهيف مدقيو ماع ةئم نم رثكأا لبق (3881-1391) ناربج
لمحت ةسصق نيتعاسس ىدم ىلع روهمجلا عبات ثيح عمتجملا يف ةيلابلا

ةيرحو ةراسسخلاو ملألاو نيدلاو جاوزلاو بحلا سشقانتو يناغألا نم ةعومجم
.ةرجهلاو رايتخلا

نم داع نيح رسشع ةنماثلا رمع يف ناربج هسشاع بح لوأا ةسصق ةياورلا لوانتتو
ىلع اهرابجإا متي ةاتف بح يف عقيل ةدحتملا تايلولا يف تاونسس سسمخ ةلحر
.بحلا ىلع ولعت مهتدارإاو لهألا حلاسصم نكل هديرت ل سصخسش نم جاوزلا

بسسانتيل تÓيدعت هيلع تلخدأا نكل ندنل يف ماع لبق سضرعلا ميدقت قبسسو
نوكيسس نانبل نأا نومظنملا ربتعاو .ةيرسصعلا تادجتسسملاو تاريغتلا عم
رود نامعن ميدن يدؤويو .ملاعلاو طسسولا قرسشلاب ةلوج يف ىلوألا ةطحملا

ىلإا ةفاسضإا ةيزيلجنإلا ةغل̆لا̆ب تسضر˘ع ي˘ت̆لا ة˘ي˘حر˘سسم̆لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا نار˘ب˘ج

زرتيورل (اماع43) نامعن لاقو .ندنل يف دنإا تسسو موجن نم نينانف ةعومجم
امامت مهفأاو كانه اهباسشت ىرأا انأاف ندنل يف تسشع ينانبل سصخسشك يل ةبسسنلاب»
.«ىرخأا ةلودب لاسصتلاب رعسشتو رخآا ناكم يف سشيعت امدنع رعسشت فيك
فيكو ارجاهم نوكت نأا رعسشت فيك ،نآلا ثدحت لازت ل ءايسشألا» فاسضأاو
هيف ديري عمتجم يف أاسشني نأاب ءرملا رعسشي فيك ،كنطو ةرداغم نيح رعسشت
هذه لكو ،جاوزلا بيترتو ،هيلع لوسصحلا كنكمي ل هنأا ينعي ديلقتلاو ائيسش
لو اقح قدسصي ل رمأا اذهو ،تÓئاعلا نم ديدعلا ىلع رثؤوت لازت ام ءايسشألا
.«ةأارملا قوقحل اتوسص ناك مكو ءاسسنلل ةاواسسملاب ناربج نمؤوي ناك مك اميسس
ةيبرغ ةعومجم عم ةيزيلجنإلا ةغللاب سضرعلا انمدق ببسسلا اذهل» Óئاق عباتو
ملاعلا ءاحنأا عيمج ىلإا رفاسسي اباسش ناك دقل ،ناربج هيلع ناك ام اذه نأل ةيلود وأا

ç.¥«ىرخأا تاغلب بتكو

وزو يزيتب ناقزوب لحاضسلا ةيرق هتنضضتحا

يفاقثلا ناجرهملا تايلاعف ماتتخا
61 ـلا هتعبط يف «نف يكحا»

يفاقثلا ناجرهملا تايلاعف ىلع راتسسلا لدسسأا ةزيمم ةجيهب ةيلافتحا ءاوجأا يف

يديلقتلا «لافنركلا» ميظنتب تمتتخا ةرهاظتلا61 . ـلا هتعبط يف «نف يكحا»
ةريبكلا ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه ناسسملت ةيلول» سسونسس ينب ةقطنمل عباتلا «ذاريا
لماك عوبسسأا رادم ىلع وزو يزيتب ناقزوب لحاسسلا ةيرق اهتنسضتحا يتلا

و ةيبنجألا لودلا فلتخم نم اومدق نيفقثملا و نينانفلا نم ، ديدعلا ةكراسشم
نإاف ةراسشإلا هيلإا ردجت امك و . جراخلا نم و رئازجلا نم قطانم ةدع نم
ركت ىلإا فدهت ةيبعسشلا ةرهاظتلا

ّ
ةفاقثلا ةفسسلف و عراسشلا يف ةفاقثلا ةركف سسي

يزيت ةيلولل ةيماردلاو ةيفارغوتامنيسسلا ةطبار لبق نم ةمظنملا و عيمجلل

N∏«π S°©ÉO.وزو

«رئازجلا ةنيدم ىلع ؤطصسلا» باتك فلؤؤم نايب رايب يرحتلا يفحصص ةافو
ةنيدم ىلع وطسسلا» باتك فلؤومو يرحتلا يفحسصو بتاكلا سسيمخلا موي ءاسسم يفوت

موي هتنلعأا امبسسح ,سسيراب نم برقلاب ىفسشتسسم يف ةنسس18 رمع نع نايب رايب ,«رئازجلا
يف ةينطولا ةمدخلا ةيدأات ىدافت يذلا نايب رايب عبات دق و .ةيسسنرفلا ةفاحسصلا ةعمجلا سسمأا
ةلاكوب اررحم حبسصيل ةيسسايسسلا مولعلا و قوقحلا يف تاسسارد ريرحتلا ةروث نابإا رئازجلا
يفو .ينيسشنوأا راناكو تسسيمونوكيا ليفون ول ةيعوبسسأاو سسيربسسكل مث ةيسسنرفلا ءابنألا

هادهأا يذلا سساملألا ةيسضق يف لاعف ارود هتاباتك لÓخ نم بعل ينيسشنوأا راناك ةديرج

زرابلا هقيقحت امأا .(9791 يف) ناتسسيد راكسسيج سسيئرلل ىطسسولا ايقيرفإاب اسساكوب روطاربما

يذلا «0381 ويلوي بهن ةيلمع يف قيقحتلا :رئازجلا ةنيدم ىلع وطسسلا» هباتك وهف رخآلا

نم رئازجلا ةنيدم نئازخل ةمخسضلا تاقرسسلل قرطت هيفو «4002 نولب» رسشنلا راد نع ردسص

.ةبخانلا ةئيهلا هيجوتو ةوسشرل رسشاعلا زلراسشل ةيرسس ةدسصرأا ليكسشت لجأا
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تناك ندملا نأاب خيراتلا دهششيو
عادبإلا ةلجعل يشسيئرلا زفحملا امود
ةرا˘شضح̆لا د˘ه˘م ا˘ن˘ي˘˘ثأا ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘ف˘̆لا
ةشضهنلا زكرم اشسنرولف ىلإا ةيقيرغإلا
نونفلا ةمشصاع كرويوينو ،ةيبوروألا
ةيملاعلا برحلا باقعأا يف ملاعلا يف
ازكرم تناك يتلا ندنل ىتحو ةيناثلا
يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجلا تلوحتلل
يفو .تاينيتشسلا يف ايناطيرب اهتدهشش
ثحابلا عشضو ةثلاث̆لا ة˘ي˘ف̆لألا ع̆ل˘ط˘م
ةيرظن اديرولف درا˘ششت˘ير ي˘م˘يدا˘كألا

روط˘ت̆ل̆ل د˘ه˘م˘ي را˘كت̆بلا نأا ا˘هدا˘ف˘م
ىلإا نونا˘ن˘ف̆لا ل˘ق˘ت̆نا اذإا˘ف ،ي̆نار˘م˘ع̆لا
ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا وأا ةر˘ي˘ق˘ف˘̆لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘̆لا
،صصيخرلا نكشسلا نع اثحب ةروجهملا
اهنولمجيو ةقطن˘م̆لا نو˘ن˘يز˘ي م˘ه̆نإا˘ف
تاعمتجملا هذه ىلع دفاوتي مث نمو
.ةطشسوتملا ةقبط̆لا دار˘فأا ة˘ح˘ت˘ف˘ن˘م̆لا

يف اديرولف ركذ،7102 ماع يف نكل
نأا ،«ثيدح̆لا نار˘م˘ع̆لا ة˘مزأا» ،ه̆با˘ت˘ك
نونفل̆ل م˘شصاو˘ع تنا˘ك ي˘ت̆لا ند˘م̆لا
غلب ذإا .ا˘هرا˘هدزل ة˘ي˘ح˘شض تح˘ب˘شصأا
نميهو ،هتورذ يقبطلا توافتلا اهيف
نوروطملاو ءايرثألا اهعراوشش ىلع
نع اثحب نونانفلا اهرداغو ،نويراقعلا

تدهشش دقو .ةديدج قطانم وأا ندم
يف تاريغت ملاعلا يف نونفلا ةطيرخ
زكارم م˘ج̆ن ع˘ط˘شسو ،ةر˘ي˘خألا ة̆نوآلا
ةيلاملا زكارملا نع اديعب ةديدج ةيفاقث
ريثأاتل اهنونف ع˘شضخ˘ت لو ،ة˘ي˘م̆لا˘ع̆لا
اميف صضرعنشسو .يبرغلا نفلا خيرات
دهششم̆لا ق˘ح˘ت˘شسي ند˘م صسم˘خ ي̆ل˘ي
.ايملاع امامتها اهيف رهدزملا يعادبإلا

يتيس وكيسكيم

ه˘ي˘ف ل˘غ˘˘ششن˘˘ي يذ˘̆لا تقو˘̆لا ي˘˘ف
بمار˘ت د̆لا̆نود ي˘˘كير˘˘مألا صسي˘̆ئر˘̆لا
˘مو˘شسر̆لا صضر˘فو نارد˘ج̆لا ة˘˘ما˘˘قإا˘̆ب
يعادبإلا دهششملا حبشصأا ،ةيكرمجلا
اطاششن رثكأا ةيكيشسكملا ةمشصاعلا يف
،ى˘˘˘˘˘شضم تقو يأا ن˘˘˘˘˘م ارا˘˘˘˘˘˘هدزاو
ريظنلا عطقنم لابقإا ةنيدملا تدهششو
ءاشضف ن˘ع ن˘ي˘ث˘حا˘ب̆لا ن˘ي̆نا˘ن˘ف̆لا ن˘م
ةنيدملا تزاحو.مهتاعادبإا نع ريبعتلل

تا˘م˘ي˘م˘شصت̆لا ة˘م˘شصا˘ع بق̆ل ى̆ل˘ع

ةمظنملا ن˘م8102 ماعل ةيم̆لا˘ع̆لا
زرطلا ببشسب ،تاميمشصتلل ةيملاعلا
ا˘ه˘عو̆ن ن˘م ةد˘ير˘ف˘̆لا ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘̆لا

.ةنيدملا يف ةقÓخلا تاميمشصتلاو
ءايزألا تويب اشضيأا ةنيدملا نشضتحتو
تر˘ه˘ت˘ششاو ،ة˘ي̆ل˘م˘ع̆لاو ة˘ير˘˘شصع˘̆لا
حلشصت يتلا ةديدجلا تا˘م˘ي˘م˘شصت̆لا̆ب
ةافو ىلع دوقع رورم دعبو.نيشسنجلل
رهششأا ،اريفير و˘غ˘ي˘يدو و̆ل˘ها˘ك ةد˘ير˘ف
ن˘ف˘̆لا رو˘˘ط˘˘ت ،كي˘˘شسكم˘̆لا ي˘̆نا˘˘ن˘˘ف
عمقلا تاونشس تب˘ع̆لو ي˘كي˘شسكم̆لا
وكلوليتÓت بÓط ةحبذم باقعأا يف

ي˘ف ار˘ي˘ب˘˘ك ارود،8691 ما˘˘ع ي˘˘˘ف
،يكيشسكملا ينفلا دهششملا ليكششت

ةينفلا ةشضهنلا حمÓم تلمتكا ىتح
.تاينينامثلا رخاوأا يف ةيكيشسكملا

ة˘م˘شصا˘ع˘̆لا مو˘˘ي˘̆لا تح˘˘شضأا د˘˘قو
ن˘ي˘ع̆لو˘م̆ل̆ل اد˘شصق˘م ة˘ي˘كي˘شسكم˘̆لا
ولخي ل ي˘ت̆لا ،ةر˘شصا˘ع˘م̆لا نو˘ن˘ف̆لا̆ب
،ةيشسايشسلا ةعزن̆لا ن˘م ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

صضرعم لثم ،اهشضراعم بطقتشستو
نم رثكأا هيف كراششي يذلا ،وكام انوز

ةين˘ف̆لا لا˘م˘عألا را˘ج˘ت ،ا̆نا˘ن˘ف051
.ملاعلا ءاحنأا فلتخم نم ةرشصاعملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف صضرا˘˘ع˘˘م ءاد˘˘شصأا تددر˘˘˘تو
ده˘ششم̆لا ي˘ف ةر˘شصا˘ع˘م ة˘ي˘كي˘شسكم
فوأا صسوا˘ه» ل˘ث˘م ،ي̆لود̆لا ي˘˘ن˘˘ف˘̆لا

ن˘ششدو ،«و˘توز̆نا˘م˘يرو˘˘ك«و «ا˘˘غا˘˘غ
ةعاق يف «نوكيليشس نولاشس» صضرعم
،اقباشس فاجلا فيظنتلل ارجتم تناك
ددعتم يركفلا ءارثإÓل اجمانرب مظنيو
ةأار˘م̆لا ا˘يا˘شضق م˘عد˘ي تا˘شصشصخ˘ت̆لا

.نييلثملاو
،ي˘كشسنا˘ج˘˘يرد نورا˘˘شش لو˘˘ق˘˘تو

«درز˘˘˘ي˘˘˘ف اذ» ر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘˘شص
ةمشصاعلا يف ،ةركتبملا تاميمشصتلل
ي˘ف او̆نا˘ك حا˘ي˘شسلا نإا ،ة˘ي˘كي˘شسكم̆لا
درجمب ئطاوششلل نوهجوتي يشضاملا
،كي˘شسكم̆لا را˘ط˘م م˘ه˘ماد˘قأا أا˘ط˘˘ت نأا
ة˘ن˘يد˘م̆لا ي˘ف نو˘م˘ي˘ق˘ي نآلا م˘ه˘ن˘كل
.ي˘عاد̆بإلا د˘ه˘ششم̆لا̆ب عا˘ت˘م˘ت˘˘شسÓ˘̆ل
يتيشس وكيشسكم ةنيدم نإا» :فيشضتو
امامتها ةريخألا ةنوآلا يف بطقتشست

.»ليثم هل قبشسي مل اريبك
ةقراشلا

يبدو يبظ وبأا اترامإا تناك املاط
.ةقراششلا ةرامإا نم ءاوشضألا نافطخت
ةيتاوم نآلا تحبشصأا ةشصرفلا نكل

اهيلع طلشُستو قلأاتتل ةقراششلا ةرامإل
ىلإا كلذ يف لشضفلا دوعيو ،ءاوشضألا
يمشساقلا دمحم نب ناطلشس خيششلا

رعششلاو نفلاب علوملا ةقراششلا مكاح
ه˘ت˘ن̆با تلو˘تو.ة˘قÓ˘˘خ˘̆لا ه˘˘ت˘̆ل˘̆ئا˘˘عو
،يمشسا˘ق̆لا رو˘ح ة˘خ˘ي˘ششلا ىر˘غ˘شصلا
ى˘̆ل˘˘ع تل˘˘شصح ي˘˘˘ت˘˘̆لا ة˘˘̆نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘̆لا
نونفلل ديلشس ةيلك نم صسويرولاكب
ميظنت ةيلوؤوشسم ،ندنل يف ةليمجلا
(ن˘ي˘ما˘ع ل˘ك ما˘ق˘ت ة˘ي̆لا˘ع˘ف) ي̆لا˘ن˘ي̆ب

تماقأا امنيبو .اماع61 ذنم ةقراششلا
رفوللا لثم ،ىربكلا ةيملاعلا فحاتملا

جرا˘خ ا˘ه̆ل ا˘˘عور˘˘ف ،م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘غو˘˘غو
ة˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسإلا نإا˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘ششلا

زيمت رشس امه ةيعاولا تاميمشصتلاو
نأا ل˘مأا˘ت ي˘ت̆لا ةرا˘˘مإلا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘̆نو
لولحب تايافنلا تابكم نم صصلختت

ىطخب ةقراششلا ىعشستو0202. ماع
ةفاقثلاو عادبإÓل ازكرم حبشصتل ةثيثح
حب˘شصأا د˘قو ،تارا˘مإلا ي˘ف نو˘ن˘ف̆لاو
يف ة˘قرا˘ششلا ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث̆لا د˘ه˘ششم̆لا
تايلاعفلاب Óفا˘ح ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘شسلا

،اروطت رثكألا ةيفاقثلا تاناجرهملاو
نفلل ةقراششلا يلاني̆ب تا˘ي̆لا˘ع˘ف ل˘ث˘م
م˘ي˘م˘شصت̆لا ي˘̆لا˘˘ن˘˘ي˘̆بو ر˘˘شصا˘˘ع˘˘م˘̆لا
،ا˘ث˘يد˘˘ح ن˘˘ششد يذ˘̆لا ،ي˘˘كي˘˘فار˘˘غ˘̆لا

.ةيمÓشسإلا نونفلا ناجرهمو

،نونفلل ة˘قرا˘ششلا ة˘شسشسؤو˘م د˘ع˘تو
ازكرم ،يمشساق̆لا رو˘ح ا˘هر˘يد˘ت ي˘ت̆لا
مظنتو ،ةقطنملا يف رشصاعملا نفلل
رادم ىلع جماربو ةطششنأا ةشسشسؤوملا
مÓفألا ناجرهمو يلانيبلا اهنم ،ماعلا

نييلحم̆لا ن˘ي̆نا˘ن˘ف̆لا ة˘ما˘قإا ل˘يو˘م˘تو
ةيبيرجت مÓفأا ناجرهمو ،نييلودلاو
رونلا ةريزجو نينانفلا تاهويدتشساو
.نونفلل

ة˘˘قرا˘˘ششلا ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م تشصشصخو
ةفرغلا» عورششمل امئاد احانج نونفلل
ىلع ةريبك ةرهشش ققح يذلا «ةرطاملا

ي˘ن˘ف ل˘م˘ع و˘هو ،مار˘غ˘ت˘شسنإا ع˘˘قو˘˘م
صشوك صسناه نم لك هزجنأا يلعافت

،8102 ماع ،صسار˘كتروأا نا˘يرو̆ل˘فو
ة˘˘م˘̆ئاد ىر˘˘خأا تا˘˘عور˘˘ششم ة˘˘˘م˘˘˘ثو
يف ذيف˘ن˘ت̆لا د˘ي˘ق نو̆نا˘ن˘ف ا˘ه˘م˘م˘شصي
،نيد يفلاب نانف̆لا م˘م˘شصو.ة˘قرا˘ششلا

ةبتكم وهو ،يفاقثلا «يوارلا» ىهقم
ةرا˘مإا ي˘ف ا˘ث˘يد˘ح ح˘ت˘˘ت˘˘فا م˘˘ع˘˘ط˘˘مو
ا̆باذ˘ج ى˘ق˘ت̆ل˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأاو ،ة˘˘قرا˘˘ششلا
.ةنيدملا يف نينانفلاو نيممشصملل

نششُد ،يشضاملا ماعلا ربمفون يفو
يكيفارغلا ميمشصتلل «ةركف» يلانيب
«ةر˘كف» ة˘شسشسؤو˘م ه˘ف˘ي˘شضت˘شست يذ̆لا

و˘يد˘ت˘˘شساو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث ة˘˘شصن˘˘م ي˘˘هو
يلانيبلا ذختاو ،يكيفارغلا ميمشصتلل
ن˘˘م رو˘˘ج˘˘ه˘˘م كن˘̆ب ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م
يف كراششيو ،هل ارق˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا

.ةلود02 نم اممشصم04 يلانيبلا
،يم˘شسا˘ق̆لا م̆لا˘شس ح˘ي˘ششلا لو˘ق˘يو

تريغت ةقراششلا نإا ،يلانيبلا صسشسؤوم
ةليلقلا تاونشسلا يف ةعراشستم ةريتوب
ةقطنم ةرا˘يز̆ب ي˘شصو˘يو ،ة˘ي˘شضا˘م̆لا

.ةيعماجلا ةنيدملا نم برقلاب حليوم
ع˘ق˘ت» :ي˘م˘شسا˘ق̆لا خ˘ي˘ششلا لو˘ق˘يو

فار˘طأا ى̆ل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج̆لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘̆لا
بل˘ق تد˘غ د˘قو ،ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ة˘˘قرا˘˘ششلا
بلق ةقطنمل افل˘خ صضبا˘ن̆لا ة˘ن˘يد˘م̆لا
ةرا˘يز̆ب ح˘شصن˘يو.»ةر˘حا˘شسلا ة˘قرا˘ششلا

«1791» زكرمو نونفلل ايارم زكرم
فحتمو رشصاعملا ينف̆لا م˘ي˘م˘شصت̆ل̆ل
نينا˘ن˘ف̆لا ن˘ع ا˘مأا .نو˘ن˘ف̆ل̆ل ة˘قرا˘ششلا
ح˘شصن˘ي˘ف ،ة˘قرا˘ششلا ي˘ف ن˘ي˘عد˘ب˘م˘̆لا
صسدنهم ،ولاك رامع لامعأا ةدهاششمب
،راطعلا رام˘عو ،م˘م˘شصمو يرا˘م˘ع˘م
رشصان نانفلاو ،ي˘فار˘غو˘تو˘ف رو˘شصم
.هللا رشصن

دارغلب

ن˘ع عا˘ط˘ق̆نلا ن˘م تاو˘ن˘شس د˘ع̆ب
،ةيملاعلا ةيفاقثلاو ةي˘ن˘ف̆لا تا˘كر˘ح̆لا

ن˘ف˘̆لا ةراد˘˘شص ى˘̆لإا دار˘˘غ˘̆ل˘̆ب تدا˘˘ع
تقو̆لا ي˘فو .ا̆بوروأا ي˘ف ر˘شصا˘ع˘م˘̆لا
مامشضنÓل ايبرشص هيف دعتشست يذلا
اهتمشصاع ريشست ،ي̆بوروألا دا˘ح˘تÓ̆ل
حبشصت̆ل ة˘عرا˘شست˘م ى˘ط˘خ̆ب دار˘غ̆ل̆ب
يداو˘ن˘̆لا ةاو˘˘ه˘̆ل ة˘˘ي˘˘م˘̆لا˘˘ع ة˘˘ه˘˘جو
دارغلب ترهتششا ذإا ،ةيليللا يهÓملاو
ةرخازلا ةبخاشصلا ةيليللا اهتايحب ارخؤوم
نم دتمت يتلا تايلاعفلاو تÓفحلاب
بوه بيهلا رايت ىلإا ةيبعششلا نونفلا

ا˘ه̆نأا ن˘ع Ó˘شضف .د˘يد˘ج̆لا ي˘̆بر˘˘شصلا
يرامعملا زارطلاب نيعلوملل ةهجو
ةرا˘م˘ع̆لا̆ب ى˘˘م˘˘شسي يذ˘̆لا در˘˘ج˘˘م˘̆لا
نع ةنيدملا دا˘ع˘ت̆با م˘غرو.ة˘ي˘ششحو̆لا
ءانثأا دوقعل ةيملاعلا ةينفلا تارايتلا

تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘شست̆لا ي˘ف نا˘ق̆ل˘ب̆لا بور˘˘ح
يف ةي˘ن˘ف̆لا صسراد˘م̆لا نأا لإا ،ا˘هد˘ع̆بو
فرحلا صسيردت ىلع تظفاح دارغلب
ءافشضإا يف مهشسأا امم ،ةيوديلا ةينفلا

لامعألا نم ريثكلا ىلع زيمم عباط

،8102 ماع يفو.ةنيدملا يف ةينفلا
نفلل «ربوتكأا نولا˘شص» ي̆لا˘ن˘ي̆ب تف̆ل
راظنأا دارغل̆ب ة˘م˘شصا˘ع̆لا̆ب ر˘شصا˘ع˘م̆لا

فاشضتشسا ذإا ،ملاعلا يف نونفلا يبحم
صضرعو ونوأا وكوي ةينا̆با˘ي̆لا ة̆نا˘ن˘ف̆لا
يف نينانفلا رابك نم ةبكوك لامعأا
ن˘م ة˘ب˘خ̆ن لا˘م˘عأا بنا˘ج ى̆لإا م̆لا˘ع̆لا
.نييبرشصلا نينانفلا

نفلا فحتم دارغلب تددج امنيبو
لامعألا هيف صضرُعت يذلا رشصاعملا
،ايفÓشسوغوي دهع نم ةميدقلا ةينفلا
داز دارغلب يف ةثيدحلا صضراعملا نإاف
،ةرشصاعملا ةينفلا لامعألاب اهمامتها

را˘ت˘شسغو˘يو ا˘ن˘يرد صضرا˘˘ع˘˘م ل˘˘ث˘˘م

ينفلا دهششملل ةآارم دعت يتلا ،ريفولو
يتلا تاءاشضفلا تحبشصأاو.ةن˘يد˘م̆لا̆ب
بهاو˘م̆ل̆ل ة˘ن˘شضا˘ح نو̆نا˘ن˘ف ا˘هر˘يد˘ي
ةرهششلل ةشصرفلا مه̆ل ح˘ي˘ت˘تو ة̆با˘ششلا
حبشصأا هشسفن تقو̆لا ي˘فو .ة˘ي˘م̆لا˘ع̆لا

ازكرم روجهملا «انÓ˘غ˘ي˘شس» ع˘ن˘شصم
.دارغلبب عراششلا نفل

راكاد

نو˘كت نأا بر˘غ˘ت˘شسم̆لا ن˘˘م صسي˘̆ل
،ملاعلا يف ابابشش رثكألا ةراقلا ايقيرفأا

تحت اهناكشس نم ةئملا يف06 نإاف

ة˘م˘شصا˘ع̆لا ن˘كل .ا˘ما˘ع52 نشس
را˘ششت̆نا ل˘شضف̆ب ،را˘كاد ة˘ي̆لا˘غ˘˘ن˘˘شسلا

ماعلا لاوط جاومألا بوكر ةشضاير
يشساي˘شسلا نأا˘ششلا̆ب ا˘ه˘ب˘ع˘شش ما˘م˘ت˘هاو
،ر˘شصا˘ع˘م̆لا ن˘ف˘̆لا د˘˘ه˘˘ششم را˘˘هدزاو
ةو˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ه˘˘جاو ي˘˘ف تح˘˘˘ب˘˘˘شصأا
برغ ىشصقأا يف راكاد عقت.ةيبابششلا
لي˘ج̆ل̆ل Ó˘ق˘ع˘م د˘ع˘تو ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ةرا˘ق
نيممشصملاو ن˘ي̆نا˘ن˘ف̆لا ن˘م د˘يد˘ج̆لا

لوأا لا˘غ˘ن˘شسلا نو˘كت˘شسو .بÓ˘ط̆لاو
باعلألا ةرود فيشضتشست ةيقيرفأا ةلود

2202. ماع يف بابششلل ةيبملوألا
يذ̆لا ،«ترأا كاد» ي̆لا˘ن˘ي̆ب د˘˘ع˘˘يو

يلانيب مدقأا،9891 ماع يف صسشسأات
يلانيب̆لا ط̆ل˘شسيو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ةرا˘ق ي˘ف
بدألاو رشصاعملا نفلا ىلع ءوشضلا

صضراعملا ىلع زيكرتلا عم ايقيرفأا يف
يف ايونشس ماقيو.لاغنشسلا يف ةثيدحلا
ةشضومل̆ل را˘كاد عو˘ب˘شسأا ناو˘ج ر˘ه˘شش
يعناشصو ةاوه مامتها بطقتشسي يذلا
رثكأا هيف كراششيو ،ملاعلا يف ةشضوملا

يبار يليشس لثم ،اممشصم03 نم
يتلا ،ةيلاغنشسلا ءايزألا ةممشصم ،نيك
ةيلمعلا ءايزألا نيب جزملاب ترهتششا

تيدوي صسشسأاو .ةيديل˘ق˘ت̆لا ة˘ششم˘قألاو
«صسكاو و˘ت˘̆نا˘̆ب» ة˘˘كر˘˘شش د˘̆نو˘̆ل˘˘كيإا
ةعونشصملا جاومألا بوكر تاجتنمل
روشصملا لامعأا تزربو .ايقيرفأا يف
،بويد روتكيف رم˘ع ي˘فار˘غو˘تو˘ف̆لا
يديلقتلا روشصتلا نف نيب جزمي يذلا
ةيبعششلا ةفاقث̆لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بر˘غ ي˘ف
.ةرشصاعملا

ءادوشسلا ةراشضحلا فحتم نششُدو

ةرظن رييغتل،8102 ماع ةياهن يف
لامعألاو يقيرفألا خيراتلا ىلإا ملاعلا
ةراقلا نم ةرشصاعملا ةيقيرفألا ةينفلا

ى̆ل˘ع نو˘م̆ئا˘ق̆لا ر˘˘كذو .ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو
نوكي نأا وه هنم صضرغلا نأا فحتملا
ءادو˘˘شسلا بو˘˘ع˘˘ششلا در˘̆ل اد˘˘ي˘˘شسج˘˘˘ت
ىلع ايداشصتقاو اينفو ايفاقثو ايشسايشس

ايفاقث ءاوشس مهتاراشضحب فافختشسلا
فحتملا ن˘م˘شضت˘يو .ا˘ي˘جو̆لو˘ن˘كت وأا
مولعلا روطت يف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا تا˘ما˘ه˘شسإا

عراوشش يف رثان˘ت˘تو.ا˘ي˘جو̆لو˘ن˘كت̆لاو
ةينف صضراعم ةيلا˘غ˘ن˘شسلا ة˘م˘شصا˘ع̆لا

ل˘˘ي˘˘شسي˘˘شس صضر˘˘ع˘˘م ل˘˘ث˘˘م ،ة˘̆باذ˘˘ج
برغ يف رشصاعملا نفلل ،يروخاف
زاربإا ىلع هتاشضورعم زكرتو ،ايقيرفأا
.ةيموقلا ةيوهلاو دÓبلا خيرات

كوكناب

نييÓم ة˘ي̆نا˘م˘ث ن˘م ر˘ث˘كأا صشي˘ع˘ي
صشششعت يتلا ةنيدملا هذه يف صصخشش
رتوتلا اهيلع ميخ˘يو ى˘شضو˘ف̆لا ا˘ه˘ي˘ف
نو˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘̆لا ل˘˘˘ظو .ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
صصقرلاب ةباقرلا نومواقي نويدنلياتلا

نفلاو ةيرادجلا تاموشسرلاو ءانغلاو
.يفارغوتوفلا ريوشصت̆لاو ر˘شصا˘ع˘م̆لا
ن˘ي̆نا˘ن˘ف̆لا ن˘˘م اد˘˘يد˘˘ج Ó˘˘ي˘˘ج ن˘˘كل
عمجتشسا فحاتملا ى̆ل˘ع ن˘ي˘م̆ئا˘ق̆لاو
قرطب هتشضراعمب رهج˘ي̆ل ه˘ت˘عا˘ج˘شش
دشض ةينف ةكرح اهنع صضخمت ةديدج
يناغأا ويديف عطاقم تققحو.نايغطلا
ةموكحلا دقتنت يتلا ةديدجلا بارلا

نويلم05 نم رث˘كأا ة˘يد̆نÓ˘يا˘ت̆لا
تقلو ،بويتوي عقوم ىلع ةدهاششم
ل˘˘ث˘˘م ،عراو˘˘ششلا ي˘̆نا˘˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘عأا
يتلا ،ليشسنيتشس كيديهو صسيفشسكيلأا

ةيشسايشس ةشضراعم اهتايط يف لمحت
.ايملاع ىدشص

كوكناب يف ينف يلانيب لوأا ميقأاو

مظن هشسفن ماعلا يفو،8102 ماع
تير˘كارو˘˘ك يد˘˘ن˘̆ل˘˘يا˘˘ت˘̆لا نا˘˘ن˘˘ف˘̆لا
صضورعلل ا̆نا˘جر˘ه˘م يا˘ششد̆نو̆نا̆نورأا

ي˘ف تر˘ششت̆ناو .و˘يد˘ي˘ف̆لا ع˘طا˘˘ق˘˘مو
لثم ،ةديدع ةين˘ف صضرا˘ع˘م ة˘ن˘يد˘م̆لا

اهل نا˘ك ،«ي˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘ي˘شس» صضر˘ع˘م
ى̆ل˘ع كو˘كنا̆ب ع˘شضو ي˘˘ف ل˘˘شضف˘̆لا

نيثحابلل ةيملاعلا تا˘ه˘جو̆لا ة˘طرا˘خ
ة˘يو˘˘ي˘˘شسآلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘̆لا لا˘˘م˘˘عألا ن˘˘ع
لو˘ق˘تو.از˘ي˘م˘ت ر˘ث˘كألا ةر˘˘شصا˘˘ع˘˘م˘̆لا
ي˘ف تكرا˘شش ي˘ت̆لا ،Ó˘ي˘شس كار˘مو˘شس
يت وي̆ل̆بد» صضر˘ع˘مو ة̆نا˘ح صسي˘شسأا˘ت
ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ق˘̆لا د˘˘ت˘˘ششي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» :«فإا
.نينانفلا تاعاد̆بإا ر˘هدز˘ت ،ع˘م˘ت˘ج˘م̆لا

يف ةريبك ةدايز ةنيدملا تدهشش دقو
تاونشسلا يف ةينفلا صضراعملا دادعأا
وه نفلا نأا ىلع لدي اذهو ،ةريخألا
لا˘شصيإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘̆لا˘˘ع˘˘ف ر˘˘ث˘˘كألا ةادألا
تا˘عو˘شضو˘م ي˘ف صسا˘ن̆ل̆ل ل̆ئا˘شسر˘̆لا

زيجت ل تلؤواشست ةراثإا وأا ةشساشسح
.«اهيلإا قرطتلا ةيلومششلا تاعمتجملا

ملاعلا يف اعادبإ رثكفا سمخلا ندملا نمض ةيبرع ةنيدم
.ةفلتخم تافاقث نيب لخإدتو يركف حقÓت ةلسصحم يه لب ،مهدرفمب نينانف نهذ اهنع قتفتي مل ،دئاسسلإ داقتعÓل افÓخ ،ةيعإدبإلإ تاتلفلإ نإإ
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يسسبسسلا ةيسصو يف ءاج اذام

،لحارلا يصسنوتلا سسيئرلا لجن ،يصسبصسلا ظفاح فصشك
مايأا لبق هدلاو اهكرت يتلا ةيصصولا ،يصسبصسلا دياق يجابلا

ى˘صصوأا هد˘لاو» نإا ،ي˘صسب˘˘صسلا ظ˘˘فا˘˘ح لا˘˘قو.هتا˘فو ن˘م
دÓبلا نأابو ،نيدحوم اونوكي نأاب هتافو لبق نييصسنوتلا
سصرل نييصسنوتلا ةوعد ىلع اددصشم ،مهقانعأا يف ةنامأا
راصسمو ةروثلا بصساكم ىلع ظافحلا لجأا نم فوفصصلا
لحارلا سسيئرلل ناك يذلا ،دÓبلا يف يطارقميدلا لاقتن’ا
ىصضوفلا تاهويرانيصس سسنوت بينجتو ،هئاصسرإا يف رود
يصسبصسلا دياق يجابلا لحارلا سسيئرلا ناكو.«تابÓقن’او
اهكرت سسنوت بابصشل هتيصصو نإا ،قباصس تقو يف لاق دق
.9002 ةنصس ذنم هفلأا باتك يف

كوبسسيافلا ىلع عابت سشابكلا
تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلا تأÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ما
ءارصشلاو عي˘ب˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

لصصاوتلا تا˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ع˘ي˘ب سضر˘غ˘ب كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا
ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ سشا˘ب˘˘كلا
ؤو˘ج˘˘ل˘˘ي ثي˘˘ح ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا
ى˘لإا سضور˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

ة˘ت˘ف˘˘ل˘˘م تارا˘˘ب˘˘ع ع˘˘صضو
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ها˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
ا˘˘˘ي ل˘˘˘طا˘˘˘ب» و «ل˘˘˘جا˘˘˘ع»
ع˘ي˘ب˘ل˘ل سشا˘ب˘كو «ن˘طاو˘˘م
عقاو˘م داور ها˘ب˘ت˘نا بل˘ج˘ل
يف يعامتج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

نكامأ’ ةلودلا ديدحت لظ
عيبلا ةيلمع عنمو سضرعلا
.يئاوصشعلا

رخآا راعسشإا ىلإا ةعونمم ةحابسسلا
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تلازا˘˘م
ةحابصسلا ةيار ع˘فر˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘حا˘ب˘صسلا ر˘ط˘خ وأا ة˘عو˘ن˘م˘˘م
ةيقرصشلا تا˘ي’و˘لا ئ˘طاو˘صشب
روهظ ببصسب عيباصسأا ةدع ذنم
لكصشت يتلا ةيبلصسلا تارايتلا
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تارا˘˘ي˘˘ت
بذ˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ثيح لخادلا ىلإا نيفاطصصملا
عوبصسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ةد˘ح تدادزا
كل˘˘˘ت تتا˘˘˘ب ثي˘˘˘ح طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ىتح ارطخ لكصشت تارايتلا

ةحابصسلل نودمعي نيذلا ىلع
.طقف ئطاوصشلا نم برقلاب

فلأا02 نم رثكأا
موي يف فاطسصم
 ةبانع ئطاوسشب

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تصصحأا
سسي˘م˘خ˘لا ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
فلأا02 ن˘م ر˘ث˘كأا مر˘صصن˘م˘لا

ة˘با˘˘ن˘˘ع ئ˘˘طاو˘˘صشب فا˘˘ط˘˘صصم
قطانم نم اومد˘ق ة˘صسور˘ح˘م˘لا

يف مهلطعب عت˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
   .ةبانع

داسسفلا رطاخمب ةيعوتلا لاجم يف ةمئألا نيوكت
فصسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو دكأا
ةحفاكم يف كراصشي˘صس ه˘عا˘ط˘ق نأا ،يد˘ه˘م˘ل˘ب
تاراطإ’او ةمئأ’ا نيوكت لÓخ نم داصسفلا

يدجصسملا باطخلا يف سصصصح سصيصصختو
دا˘˘صسف˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل
ةفاحصصلل حيرصصت يف يدهملب لاقو.هبابصسأاو
نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سسيئرب هئاقل بقع
را˘طإا ة˘ما˘قإا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘صسف˘˘لا
فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو نيب نواعتلل
دا˘صسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا سسي˘صسح˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
.اهنم ةياقولاو ةرهاظلا هذه رطاخمب هتيعوتو

 لاحرب ريخلا سسان
ايموي ءاملا نم رتل05 عزوت

عيزوت ةيلمع لصصاوت لاحرب ريخلا سسان ةيعمج لازت ’
لاغصشأ’ا لامع ىلع ةيموي ةفصصب ةدمجملاو ةدرابلا هايملا
تارايصسلا باحصصأا ،نييمصسوملا راجتلا سضعب ،ةيمومعلا
،ين˘طو˘لا كرد˘لا ز˘جاو˘ح ،قر˘ط˘لا بناو˘ج ى˘ل˘ع ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا
لابج يلاعأا يف نيصضبارملا دونجلا تانكث اصضيأاو ةطرصشلا
بصسح ايموي تاجرخ3 لÓخ نم اذهو،يبياطصشو تاعرتلا
رتل05 نم رثكأا عيزوت متي نيأا ةلجصسملا ةرارحلا تاجرد
.ةجرخ لك يف
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ىمرم سسراح نأاب ةيدوعصس ةيمÓعإا ريراقت تدافأا
ىقلت د˘ق ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيار ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م

د˘ع˘ب ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا سضور˘ع˘˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع
ىل˘ع ه˘لو˘صصحو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف سسرا˘˘ح ل˘˘صضفأا˘˘ك ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا زا˘˘ف˘˘ق˘˘لا

دق يحلوبم نإاف ةيمصسرلا ريغ رداصصملا بصسحبو
م˘˘غر ا˘˘بوروأا ي˘˘ف فار˘˘ت˘˘ح’ا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ىد˘˘˘بأا

،2202 ىت˘˘ح قا˘˘ف˘˘ت’ا يدا˘˘ن ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا
ايقيرفأا ممأا سسأاك ةلوطبل ةينفلا ةنجللا تراتخاو
ا˘مد˘ع˘ب ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف سسرا˘˘ح ل˘˘صضفأا˘˘ك ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا راو˘صشم لاو˘ط ط˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

قا˘ف˘ت’ا ىمر˘˘م سسرا˘˘ح نأا ىلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ترا˘˘صشأاو
اذ˘ه ،ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘صس ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ر˘ك˘˘صسع˘˘م˘˘ل م˘˘صضن˘˘ي˘˘صس
دافتصسا يتلا ةحارلا ةرتف ءاهتنا بقع ،ءاثÓثلا

د˘ع˘يو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب ما˘˘ت˘˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يدوعصسلا قافت’ا قيرف رصصانع زربأا نم يحلوبم
يصضاملا مصسوملا لÓ˘خ ز˘ي˘م˘م ل˘ك˘صشب ر˘ه˘ظ ا˘م د˘ع˘ب
م˘˘˘مأ’ا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘مو
راصصتن’ا يرئازجلا بختنملا ققحو ،ةيقيرفإ’ا

جوتيل در نود فدهب يلاغنصسلا هريظن باصسح ىلع
يف ةيناثلا ةرملل ةيقيرف’ا ممأ’ا سسأاك ةلوطبب
يدا˘˘ن ىلإا ر˘˘مأ’ا لوأا ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م م˘˘صضناو ،ه˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ةرصشع ةنماثلا يف ناك امدنع ايليصسرم كيبميلوأا

رمتصساو،2002 ما˘ع كلذ نا˘كو ،ط˘ق˘ف هر˘م˘ع ن˘˘م
ليطتصسملا لخدي مل هنأا مغر تاونصس عبرأ’ هدقع

،يصسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م ة˘يأا ي˘ف ر˘صضخأ’ا

ي˘˘ف هد˘˘ق˘˘ع ىه˘˘ت˘˘نا نأا د˘˘ع˘˘بو،6002 ءا˘˘ت˘˘صش ي˘˘˘فو
““نايثولديم فوأا زتراه““ يدان ىلإا مصضنا ،ايليصسرم
نأا نود طقف رهصشأا ةتصسل يقب ثيح ،يدنلتكصس’ا

ة˘˘˘يأا ي˘˘˘ف ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا بعÓ˘˘˘ك ا˘˘˘صضيأا كرا˘˘˘˘صشي
لقتنا،6002 ف˘˘˘ي˘˘˘صص ي˘˘˘فو ،ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ىلإا م˘صضنا ثي˘ح ،نا˘نو˘ي˘لا ىلإا ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
ه˘ع˘م سضا˘خو سسو˘ير˘ي˘ب سسو˘ك˘˘ي˘˘ن˘˘ثإا يدا˘˘ن

ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م سسم˘˘خ
اهدعب ،اصضيأا ينانويلا سسوكيلوتيناب نيرع
ه˘˘لا˘˘حر با˘˘صشلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا د˘˘صش
كا˘ب˘صش ىم˘ح ثي˘ح ،نا˘با˘ي˘لا ىلإا ه˘ج˘˘تاو
ربكأا هعم سضاخ يذلا ويكوير يدان

هتريصسم ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م دد˘ع
Óيوط مدي ملو ،(ةارابم22)
ثي˘˘ح ،ا˘˘˘بوروأا ن˘˘˘ع ه˘˘˘قار˘˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف دا˘˘˘ع

يدا˘ن فو˘˘ف˘˘صص ىلإا م˘˘صضن˘˘ي˘˘ل
يرا˘غ˘ل˘ب˘لا ا˘ي˘فو˘صص ا˘˘ي˘˘فÓ˘˘صس
ءاقل52 ه˘ع˘م سضا˘˘خ يذ˘˘لا

ءادأا د˘ع˘ب4102 ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘ف م˘˘ث
لقتنا ليزاربلا لايدنوم يف ديج

نو˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لدÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ن ىلإا
يف بعل يحلوبم نأا مغرو ،يكريمأ’ا

ةنصس61 تحت اصسنرف يبختنم فوفصص
ءاد˘˘ن ىب˘˘ل ه˘˘نأا ’إا ،ة˘˘˘ن˘˘˘صس71 تحتو
ماع نم يام يف نادعصس حبار بردملا
رصضخلا ركصسعم ىلإا مامصضنÓل0102
تا˘صسفا˘ن˘م˘ل ار˘ي˘صضح˘˘ت ار˘˘صسيو˘˘صس ي˘˘ف
سصيمقلا ىدترا دقو ،ملاعلا سسأاك
ةر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيدو ةيلود ةارابم يف ىلوأ’ا

ءار˘ح˘صصلا و˘برا˘˘ح˘˘م ا˘˘هر˘˘صسخ
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب
.ادنلريأا

 يسنرفلا نايمأ
يوادوب ديري

نم ديدعلا مامتها ربخ ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشك
باصشلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا تامدخب ةيلحملا ةيدنأ’ا

يف ةدصشب بغري يذلا نايما يدان ةصصاخو ،يوادوب ماصشه
يتلا ةريبكلا تÓهؤوملا ىلا رظنلاب ،هتامدخ ىلع لوصصحلا

نيب نم نوكي ن’ احصشرم ىقبي يذلاو وداراب بع’ اهكلتمي
يف نيقباصسلا هئÓمز عم لصصح املثم Óبقتصسم ةعمÓلا ءامصسأ’ا

نإاف ،اهتاذ رداصصملا بصسحبو ،ينيعبصس نبو لاطع ةروصص
جراخلا يف فارتح’ا وحن ةتباث تاوطخب ايلاح ريصسي يوادوب
نكمت امدعب ،هناصضتح’ برقأ’ا ةيصسنرفلا ةلوطبلا نوكتل
بناج ىلاو ،يلاغتربلا يرودلاب قاحتل’ا نم يجيعن هليمز
اهتبغر تدبأا يتلا ةيصسنرفلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا دجوت نايما

رئازجلا ““ابغوب““ ـب بقلملا يوادوب تامدخ ىلع لوصصحلا يف
ليلو مينو تصسيربو نويرول نم لك ةيدنأ’ا كلت سسار ىلعو
.نيرو

ديلو.ف

يضاملب ـل ادعاسم ىيحي رتنع نييعت وحن
ايقيرفا سساك بقلب هجيوتت مغر لوأ’ا ينطولا بختنملا ميظنتو لكيه اصضيأا سسمتصس ،اهب مايقلا ،يصشطز نيدلا ريخ ““فاف““ مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا سسيئر مزتعي يتلا تاحÓصص’ا نأا ودبي

ةمحلم لطب رود نأاب رداصصملا تاذ تحصضواو ،يصضاملب لامج هدوقي يذلا مقاطلل مامصضنÓل ةوقب احصشرم تاب دق ،ىيحي رتنع رصضخلل قبصسأ’ا دئاقلا نأا رداصصملا سضعب نم ملعو،9102 رصصمب
يلاحلا ماعلا ريجانملاب ةحاطإ’ا ينعي امم بختنملل ماع ريجانم وأا ريدمك يأا نويلروأا يدان يف ايلاح هب موقي يذلا رودلل اهباصشم نوكيصس امناو ،اينف نوكي نل ،هقاحتلا ميصسرت لاح يف نامرد مأا

نل نيذلا يصسنرفلا يدانلا يلوؤوصسم ةداهصشب نويلروأا عم ريبك لمعب ،رئازجلا يف ةريبكلا هتيبعصش نع Óصضف رصضخلا عم ةديج تاقÓعب ظفتحي يذلا ىيحي رتنع موقيو ،نادم ميكح رصضخلل
ديلو.ف.ةلوهصسب هيف نوطرفي
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سضا˘ير ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
يصضاملب لامج هنطاوم لبقتصسم نع زرحم
ممأ’ا سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا بق˘ع ،ر˘صضخ˘لا برد˘م

دق يصضاملب ناكو ،رصصمب9102 ةيقيرفإ’ا
بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا دا˘ق
يبراحم خيرات يف ةيناثلا ةرملل يقيرفإ’ا
رصصم يف تميقأا يتلا ةلوطبلا يف ،ءارحصصلا

لعج امم ،راظتن’ا نم ةنصس92 دعب كلذو
يف زرحم لاقو ،رئازجلا يف ايموق Óطب هنم
دق يصضاملب لامج ناب ةيفحصص تاحيرصصت

ةريبك ةبصسن هلو ،رئازجلل ايوق اقيرف عنصص

ةلوطبلاب جيو˘ت˘ت˘لا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ج˘ن ي˘ف

ر˘ت˘صسصشنا˘م بع’ ه˘ف˘صصو ثي˘ح ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

فا˘˘صضأاو ،ر˘˘صشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بعÓ˘˘لا ه˘˘نإا ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس

ا˘ن˘ح˘ن˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب““ :ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م حا˘˘ن˘˘ج

ي˘ف ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ن ا˘ن˘ك ي˘ت˘لا ءا˘ي˘صشأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا

ي˘ف ل˘صضف˘لا ل˘كو ،ا˘بو˘هو˘م ا˘برد˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

زر˘˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘با˘˘˘تو ،““ه˘˘˘ي˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ج˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ناك يأا بردم˘لا رار˘ق مر˘ت˘ح˘ن““ :ه˘تا˘ح˘ير˘صصت

رارمتصس’ا وأا ليحرلاب ،ةلبقملا ةرتفلا يف

ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م

،““ي˘صضا˘م˘ل˘ب رار˘ق نو˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘يو نو˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘صس

ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا لو˘˘ح ار˘˘خؤو˘˘م ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘صشت˘˘ناو

بق˘˘ع ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل بيرد˘˘˘ت سضر˘˘˘ع

رارمتصسا نم مغرلا ىلع ،يقيرفإ’ا جيوتتلا

2202. ىتح يرئازجلا بختنملا عم هدقاعت

ءارزولا صسيئر ةحفاشصم مدع دمعتأا مل““

““رشصملا

باقن˘لا زر˘ح˘م سضا˘ير ف˘صشك ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘ف

˘مد˘˘ع هد˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع ىلوأ’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل

سسيئر ،يلوبدم ىفطصصم روتكدلا ةحفاصصم

ايقيرفإا ممأا سسأاك مÓتصسا دنع ،رصصم ءارزو

نم ةرتفلا يف رصصم اهتفاصضتصسا يتلاو9102

لاقو ،يلاحلا ةي˘ل˘يو˘ج91 ىتح ناو˘ج62

““لايدنوم زنوأا““ ةلجمل تاحيرصصت يف زرحم

ة˘ح˘فا˘صصم مد˘ع د˘م˘ع˘ت˘ي م˘ل ه˘نإا ،ة˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ه˘˘نأا ىلإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،ير˘˘˘صصم˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر

روتكدلا هنأا فرعي نك˘ي م˘ل لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب

Ó˘صصأا ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نا˘كو ،ي˘لو˘بد˘م ىف˘ط˘˘صصم

:ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا ح˘˘صضوأاو ،ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘صصم˘˘ل

ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘ح˘˘فا˘˘صصم˘˘ل ه˘˘ج˘˘تأا˘˘صس تن˘˘ك““

سسأاك˘لا مÓ˘ت˘صس’ ي˘نودا˘ن م˘ه˘نأا ’و˘ل ير˘صصم˘لا

زرحم متتخاو ،““اروف كرحتلا ىلع تربجأاو

وأا يرصصملا بعصشلا عم ةلكصشم يأا يدل سسيل»:

نوثدحتي نم كرتأاو ،رصصم يف لوؤوصسم يأا

.““مهثيداحأ’

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يرصملا ءارزولا سيئر ةثداح نع ثيدحلل داع

يشضاملب هذختي رارق يأا مرتحن““ :زرحم
 ““هـــــلبقتشسم صصوـــــشصخب

تاونصس3 ىلإا دتمي دقعب

نايتيإ تناس ىلإ ايمسر مضنيزوبدوب
هعقوم ربع يصسنرفلا يدانلا راصشأاو ،زوبدوب سضاير يلودلا عم هفوفصص ميعدت ،تبصسلا سسمأا ،يصسنرفلا نايتيإا تناصس يدان نلعأا
يف يهتنت ،مصساوم3 هتدم دقع ىلع بعÓلا عقويصسو ،ةنصس92 بحاصص مصض ىلع ينابصسإ’ا سسيتيب لاير عم قفتا هنأا ىلإا ،يمصسرلا

يصضاملا مصسوملا ،اقباصس وصشوصس مجن ىصضقو ،نايتيإا تناصس هقيرف عم7 مقر سصيمقلا ،زوبدوب سضاير يدتريصسو،2202 ماع فيصص
نأا ىلإا ،قباصس تقو يف ةيفحصص ريراقت تراصشأاو،1202 فيصصل اًدتمم ناك سسيتيب لاير عم هدقاعت نأاب اًملع ،وغيف اتليصسل اًراعم
ع.سش.م.وروي نويلم5.3 لباقم تمت ةقفصصلا

ةجردلا يرود ةيدنأا دحأا سسن’ يدان حتف
همجن مامأا ليحرلا باوبأا ،يصسنرفلا ةيناثلا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،تار˘˘ها˘˘ت يد˘˘ه˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
بيليف لاقو ،ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

،يصسنرف˘لا لا˘م˘صشلا يدا˘ن برد˘م ،ه˘ي˘ن˘تا˘نو˘م
:ةثلاثلا ةيصسنرفلا ةانقلل هل تاحيرصصت يف

ىل˘ع ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ا˘ن˘ق˘ف˘˘تا““
ةلأاصسم نم يئاهن˘لا تار˘ها˘ت ف˘قو˘م د˘يد˘ح˘ت
سسأاك ةقباصسم باقعأا يف ليحرلا وأا ءاقبلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي تار˘ها˘ت““ :ع˘با˘˘تو ،““ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا
ةصصرف يأا ةيدجب سسردنصسو ةنصس92 رمعلا

،““يلاحلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ هل حاتت
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘صض ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح د˘˘˘جو˘˘˘ي و˘˘˘ه““ :م˘˘˘تأاو
نأا ر˘ي˘غ ،ل˘ي˘حر˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ة˘ن˘ك˘م˘م ل˘ظ˘ت ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ئا˘ق˘ب ة˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإا
يرئازجلا بختنملا عفادم““ ثحبيو ،““اصضيأا

تا˘˘يرود˘˘لا د˘˘حأا ي˘˘ف ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م سضو˘˘خ ىل˘˘˘ع
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
مدقو ،هئÓمز نم ريبك ددعب ةوصسأا ةيلاحلا
ي˘برا˘ح˘م˘ل ة˘يو˘ق ة˘فا˘صضإا قÓ˘م˘ع˘لا ع˘فاد˘م˘لا

لو˘ع ثي˘ح ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ءار˘˘ح˘˘صصلا
ي˘ف ا˘ي˘صسا˘صسأا ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هر˘ب˘ج˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘صصت
،ة˘لو˘ط˘م ة˘حار ةر˘ت˘ف˘ل نو˘كر˘لا ىل˘ع ة˘˘با˘˘صصإ’ا

كراصشو ،يصساصسأ’ا هزكرم رصسخي هلعج ام وهو
ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ن˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف تار˘˘ها˘˘ت

جوت يتلاو ،رصصمب ايقيرفأا ممأا ةقباصسم لÓخ
رود يف اينازنت ما˘مأا د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ،ر˘صضخ˘لا ا˘ه˘ب
يئا˘ه˘ن˘لا رود ي˘ف لا˘غ˘ن˘صسلا ما˘مأاو تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
دق تار˘ها˘ت نأا ر˘كذ˘ي ،Ó˘يد˘ب ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد ي˘ت˘لا

ةصصلختصسملا تاركلا ددع يف اعئار امقر ققح
يرود ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘خ˘صسن˘لا تا˘صسفا˘ن˘م لÓ˘˘خ

ا˘˘ق˘˘فو كلذو ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا
زكرملل ع˘با˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك د˘صصر˘م تاءا˘صصحإ’

ثي˘ح ،““سسي˘صس““ ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘صسارد˘ل˘ل ي˘˘لود˘˘لا
121 ةلمج نم ةرك001 سصÓختصسا يف حجن

،ةقباصسم˘لا ي˘م˘جا˘ه˘م˘ب ه˘ع˘م˘ج ا˘ي˘ئا˘ن˘ث ا˘عار˘صص
ايبوروأا02ـلا ز˘كر˘م˘لا كلذ˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘ل
.ةئملاب28 قوفي حاجن لدعمب

ديلو.ف

رادار ىلعيحلوبم
ابوروأا يف ةيدنأا ةدع

ضيوعتل حشرمسانو
 ليل يف يبيب

طورصش ىلع قفاو يلاطيإ’ا يلوبان نإا يصسنرفلا ليل سسيئر ،زيبول دراريج لاق
تاحيرصصت يف ،زيبول فاصضأاو ،يبيب سس’وكين ،يراوفيإ’ا حانجلا عم دقاعتلا
نويلم08 غلابلا انبلط ىلع يلوبان قفاو““ :ةيلاطيإ’ا ““تروبصس وتوت““ ةفيحصصل
سضورع4 كانهف ،بعÓلا ةبغر ىلع رمأ’ا فقوتي نآ’او ،يبيب عيبل وروأا
هنأا دقتعأاو ،نينث’ا اذه هتزاجإا نم يبيب دوعيصس““ :عباتو ،““همصضل ىرخأا
،يصضاملا ماعلا يف ءاقبلا هنم انبلط ،عوبصسأ’ا فصصتنم يف هرارق مصسحيصس
لجأا نم سسمأا ،يلوبان يدان يبيب ليكو رازو ،““فيصصلا اذه ليحرلاب هاندعوو
ليكو نأا ““سستروبصس ياكصس““ ةكبصش تركذو ،بعÓلا دقع ليصصافت ىلع قافت’ا

هيلع قفاوي مل ام وهو ،ايونصس وروأا نييÓم5 ىلع بعÓلا لوصصح بلط ،يبيب
،يرئازجلا سضرع يف يلوبان ريكفت ىلإا ةكبصشلا تراصشأاو ،يبونيترابلا ولوؤوصسم
يدانلا سسيئر قلعو ،ليل ةرادإا نم بيحرت طصسو ،ةقفصصلا نمصض ،سسانوأا مدآا
،ليدب مصض ىلإا جاتحنصس يبيب ليحر دعب““ :Óئاق ،رمأ’ا اذه ىلع يصسنرفلا

،““اصسنرف يف ودروب سصيمقب قلأات نأا قبصس ثيح ،هليحر سضيوعت سسانوأا عيطتصسيو
،فيصصلا اذه ،ىربكلا ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا ىلإا لاقتن’اب يبيب طبتراو
مصسوملاب ةارابم14 يف افده32 هليجصست دعب ،دتيانوي رتصسصشنام كلذ يف امب
.يصسنرفلا يرودلاب يناثلا زكرملا ىلع ليل لوصصح يف مهاصس ام ،يصضاملا

ديلو.ف

تارهات مامأ ليحرلا باوبأ حتفي سنق

ينيعبس نب ـب همامتها ددجي يناملقا خابدقغنشنوم
،رصصم يف ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك بقلب ارخؤوم زئافلا ،رئازجلا بختنم موجن دحأا عم دقاعتلاب همامتها يناملأ’ا خابدÓغصشنوم ايصسوروب يدان ددج
،رصضخلا رصسيأا ريهظ ينيعبصس نب يمار مصضل وروأا نويلم5.7 هتميق سضرعب مدقت دق يناملأ’ا يدانلا نأا ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص تركذو
ناك سضورعملا يداملا لباقملا نأا ’إا ،يصضاملا ماعلا فيصص يف ينيعبصس نب مصض لواح دق خابدÓغنصشنوم نأا ىلإا ةفيحصصلا تتفلو ،نير قيرفو
بعÓلا ءارغإا ،يناملأ’ا يدانلا ت’واحم مغر اماع42بحاصص ينيعبصس نب عيب ىلع قفاوت نل نير ةرادإا نأا ““بيكيل““ تحجرو ،افيعصض

يمار دقع نأا ىلإا تتفلو ،اغيلصسدنوبلا يف ةديدج ةرماغم سضوخب يرئازجلا
،ديدجلا مصسوملا ةياهنب يهتني يصسنرفلا نير يدان عم ينيعبصس نب

نم ينيع˘ب˘صس ن˘ب د˘ع˘يو،0202 فيصص يف اد˘يد˘ح˘تو
،ن˘ير ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا

سسأا˘ك بق˘ل˘ب ه˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسو
تÓ˘كر˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ا˘˘صسنر˘˘ف
نا˘˘صس سسيرا˘˘ب با˘˘˘صسح ىل˘˘˘ع ح˘˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا

.يرودلا لطب نامريج
ديلو.ف

يليقب ديري يسنرفلا ودروب
وروأ نويلم2 ضرعيو
تامدخب همامتها ىدبأا دق ودروب يدان نأاب ،يصسنرفلا ““نادنوريج بيو““ عقوم دكأا

عم9102 ايقيرفا سساك بقلب ارخؤوم جوتملا يليÓب فصسوي يرئازجلا يلودلا
وروأا نويلم2 غلبم دصصر دق يصسنرفلا يدانلا نإاف ،ردصصملا تاذل اقفوو ،رصضخلا

تÓيوحتلا ةرتف لÓخ يصسوتلا يجرتلا هيدان نم يرئازجلا يلودلا مصضل
ينطولا بختنملا يبع’ زربأا نم يليÓب ربتعيو ،ةيلاحلا ةيفيصصلا

لامج بردملا ةليكصشت يف هقطنم سضرف نم نكمت امدعب ،يرئازجلا
هعم جوت يذلا يصسنوتلا يجرتلا يف ةيصساصسأا ةعطق ربتعي امك ،يصضاملب

بلطتي ام وهو ةياغلل ابعصص هيف طيرفتلا لعجي ام باقلأ’ا نم ديدعلاب
.يلاملا سضرعلا عفر

ديلو.ف

برـــــغملاو رئازجلا نـــــيب عارـــــشصلا لـــــعششت اشسنرف يف ةـــــطششان ةدـــــيدج ةـــــيورك ةـــــبهوم ناصس سسيراب بع’ ببصسب ةبعللا سسفنل ةيبرغملا ةعماجلاو مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا نيب ىرخأا ةرم عارصصلا ددجت رئازجلا يهو ،رباكأ’ا عم تابختنم3 ليثمتل رايتخ’ا يف قحلا كلمي يذلا ،يقيفوت نيدلا زع يصسنرفلا نامراج
يدان عم يفارتحا دقع ىلع ارخؤوم عقو ،ةيرئازج مأاو يبرغم بأا نم اصسنرف ديلاوم نم يقيفوت دعيو ،اصسنرفو برغملاو ةعماجلا نأا ىلإا ةيمÓعإا ريراقت تراصشأاو ،ةريبك تاناكمإا نع ةنصس02ـلا بحاصص نابأا نأا دعب ،نامراج ناصس سسيراب

يدافتل اذهو اركبم قابصسلا تلخد ثيح ،Óبقتصسم برغملا ليثمتب بعÓلا عانقإ’ ىعصست عجقل يزوف ةدايقب ةيبرغملا
ةريبك ةبرصض ةباثمب برغملا نم هعايصض ناكو ،برغملا نم ’دب رئازجلل بعللا لصضف يذلا رصصان نب ليعامصسا ويرانيصس يف بع’ نصسحا بقل ىلع هلوصصحو رصصمب9102 ايقيرفا سساك يف رصضخلا عم تفلملا هقلات دعب اميصس’ ةبراغملا لكل
،ةيصسنرفلا ةمصصاعلا يدانب ناديم طصسو زكرم يقيفوت لغصشيو ،يلاطيإ’ا نÓيم يدان فوفصصب اميصسر هقاحتلاو ةلوطبلا

.لبقملا ناوج ىلا رمتصسي قيرفلا عم دقعب طبترم هنأا امك
ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو فرط نم اقيرح02 دامخإأ مت اميف

ةعاشس84 لÓخ لاغدألاو تاباغلا نم اراتكه09 نم ديزأا مهتلت قئارحلا
¯ U°Édí. Ü

تايلو سضعب اهتده˘ضش ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ تف˘ل˘خ
5.17 ـب ةردقم رئاضسخ ،نيموي لÓخ نطولأ

،لاغدألأ نم أراتكه52و ،تاباغلأ نم أراتكه
ءاجو .ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصمل نايب بضسح
قئأرح ةحفاكم زاهج راطإأ يف » نايبلأ يف
و ة˘ي˘عأرز˘لأ ل˘ي˘ضصا˘ح˘م˘لأ ،لا˘غدألأ ،تا˘با˘غ˘˘لأ
ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ تأد˘حو تما˘ق ،ل˘ي˘خ˘ن˘˘لأ

هذه ،ينطولأ بأرتلأ ربع قيرح02 دامخإاب
5.17 ب ةرد˘˘ق˘˘م ر˘˘ئا˘˘ضسخ تف˘˘ل˘˘خ ق˘˘ئأر˘˘ح˘˘لأ

،لاغدألأ نم أراتكه52 ،تاباغلأ نم راتكه
نم رات˘ك˘ه001 ،حمق˘لأ ن˘م تأرا˘ت˘ك˘ه30

و تÓخن01 ،نبت ةمزحأأ0686 ،سشئاضشحلأ
تأدحو اه˘ت˘ه˘ج ن˘م.«ةر˘م˘ث˘م ةر˘ج˘ضش2862

اقيرح02 دامخإاب تماق ،ةيندملأ ةيامحلأ
قئأرحلأ اهزربأأ ل˘ع˘ل .ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع

يز˘ي˘تو ةر˘يو˘ب˘لأ تا˘يلو ر˘ب˘ع تع˘لد˘نأ ي˘ت˘˘لأ
ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لأ كل˘˘ت ا˘˘هر˘˘ط˘˘خأأ و،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘بو وزو
تاحاضسم ىلع تتأأو نقلزوأأو ودافكأأ تاباغب

ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ تر˘ط˘ضضأو ،ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘با˘غ
ةلما˘ح˘لأ ة˘يدو˘م˘ع˘لأ تأر˘ئا˘ط˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘ضسأ ىلإأ
ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصلأ تأر˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لأو ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘ل˘˘ل ءا˘˘˘ف˘˘˘طإلا˘˘˘ب
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ق˘˘˘ئأر˘˘˘ح تع˘˘˘لد˘˘˘نأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك.رأر˘˘˘˘ضضألأ

ةربتعم ةيباغ تاحاضسم ىلع تتأأ ةريوبلاب
دقو ،ولابغأأ تاباغ أذكو ةرجرج ةريظحب
هذهب ةعقأولأ ىرقلأ ناكضسو نونطأوملأ هجو
حلاضصم ترطضضأو ،ةثاغتضسأ تأءأدن قطانملأ
نأو˘˘عأا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ
جربو ةيدملاك ةرواجم تايلو نم نييفاضضإأ

ة˘يا˘م˘ح˘لأ تأد˘حو تل˘ج˘ضس ا˘م˘ك .ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
نم قطانم ةدع يف Óخدت2106 ،ةيندملأ
52 نيب ام ،ةدت˘م˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ،ن˘طو˘لأ

سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘ضص ة˘يا˘غ ىلإأو ،ة˘ي˘لو˘ج72 ىلإأ
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بضسح ،تب˘˘˘ضسلأ
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لأ تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت تل˘˘˘م˘˘˘ضشو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لأ
اهنم ،اهتا˘طا˘ضشن تلا˘ج˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لأ

،ة˘˘ي˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ثدأو˘˘˘ح˘˘˘لأو ،رور˘˘˘م˘˘˘لأ ثدأو˘˘˘ح
ةزهجألأ ،قئأرحلأ دامخإأ ،يحضصلأ ءÓجإلأ
،ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم تلخدتو .ةينمألأ

،رور˘م ثدا˘ح71 ي˘ف ،ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘ن لÓ˘خ
76 ة˘با˘ضصإأو ،سصخ˘˘ضش21 ةا˘فو ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘ضست

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصح ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ثأأ تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضسو .ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآأ
ة˘˘با˘˘ضصإأو ،ن˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش ةا˘˘˘فو˘˘˘ب ،ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ضسق
مأدطضصأ رثإأ ىلع ،حورجب نيرخآأ نيضصخضش
ا˘ضضيأأ م˘ت ا˘م˘ك .ق˘ي˘ف˘خ˘لأ نزو˘لأ ن˘م ن˘ي˘ترا˘ي˘˘ضس
ةدحأو ةلاح اهنيب نم ،ىقرغ ةثÓث لاضشتنأ

ن˘ي˘ت˘لا˘˘حو ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ئ˘˘طا˘˘ضشب ا˘˘قر˘˘غ ي˘˘فو˘˘ت˘˘م
.ةيئاملأ تاعمجملاب اقرغ نييفوتم

نيرخآ ةسمخ ةباصإو نيصخش لتقم
ةملاقب تيمم رورم ثداح يف

،ةملاق ةيلوب راملأ هئزج يف سسأرهأأ قوضس و ةبانع يتيلو نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ دهضش
ثداحلأ ،ةغيلب تاباضصإاب نيرخآأ ةضسمخ ةباضصإأو نيضصخضش لتقم فلخ ،عورم رورم ثداح سسمأأ موي ةحيبضص

ةدحولاب اموعدم ءاضضيب نب نيع مدقت˘م˘لأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘ضصم ه˘ل تل˘خد˘ت يذ˘لأ
نيترايضس مأدطضصأ يف لثمت و ،ءاضضيب نب نيعب ةزومكوب ةيرق ىمضسملأ ناكملاب عقو ،فوقضشوبب ةيوناثلأ
(ب ع) وعدملأ لتقم فلخ ام وهو ،»802 وجيب» عون نم ةيناثلأ و ،«لأو تيرق» عون نم ىلوألأ ،نيتيحايضس
ا˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت ن˘ير˘خآأ سصا˘خ˘ضشأأ ة˘ت˘ضس بي˘ضصأأ ا˘م˘ي˘˘ف ،نا˘˘ك˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ضس24 رم˘ع˘لأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ

ىفضشتضسم و فوقضشو˘ب ىف˘ضشت˘ضسم ىلإأ ا˘هر˘ثإأ ىل˘ع أو˘ل˘ق˘ن ،ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘ضصإا˘ب ة˘ن˘ضس04 و80 ني˘ب
ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ (ب سس) ىعد˘ي ل˘ف˘ط قرا˘ف˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل أو˘˘ع˘˘ضضخ ن˘˘يأأ ،نا˘˘عرذ˘˘لأ
ةحلضصم ىلإأ نيتيحضضلأ ةثج تلوح ثيح ،هب تقحل يتلأ ةغيلبلأ تاباضصإلاب أرثأاتم ةايحلأ ةنضس11 رمعلأ

نم ،ةقطنملأ ناكضس ىدل ىضسألأ و نزحلأ نم ريثكلأ ثداحلأ أذه فلخ دق و أذه ،ىفضشتضسملاب ثثجلأ ظفح
نيدلأ زع.ل.نيثداحلأ بابضسأأ يف اقيقحت تحتف ينطولأ كردلأ حلاضصم اهتهج

روظحم سضيبأأ حÓضسب اهبحاضص ديدهتب ماق نأأ دعب / ةبانع

ةنيدملا طشسو ةيران ةجارد قرشس ينيرششع فيقوت
يف نطقي رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف باضش فيقوت نم مرضصنملأ عوبضسألأ ةياهن رضشاعلأ يرضضحلأ نمألأ نكمت
مجحلأ نم فيضس لامعتضساب ةنضس02 هرمع باضش دده نأأ دعب كلذو ةبانع ةيدلبب نولوكل «ناموضش تاك يل»
نم لقأأ يف رضشاعلأ يرضضحلأ نمألأ رضصانع نكمت نيأأ ىوكضش ةيحضضلأ عدوأأ روفلأ ىلع هتجأرد قرضسيو ريبكلأ

ةجأردلأ هيف ئبخي يذلأ ناكملأ ىلع مهلدأأ نمألأ رقم ىلإأ هدايتقأ دعبو يذلأ يناجلأ فيقوت نم ةعاضس42
ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مدق هب˘جو˘م˘ب فو˘قو˘م˘ل˘ل عا˘م˘ضس ر˘ضضح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت د˘قو أذ˘ه ، ا˘ه˘تدا˘ع˘ت˘ضسأ تم˘ت ي˘ت˘لأو
.هيلإأ ةبوضسنملأ ةمهتلأ ةهجأوم ةياغ ىلإأ تقؤوملأ سسبحلأ هعأديإاب رمأأ نيأأ  سصاضصتخلأ ميلقإأ ةمكحمب

 ب.م

يتيدلب نم لكب تقؤملا سبحلا نيصخش عاديإ
ةليسملا ةيقوب هوز نب و ميهارب يديس دقوأ

لأومأأ سسÓتخأ ةمهتب تقؤوملأ سسبحلأ نيضصخضش عأديإأ نع ةقوثوم رداضصم نم ةعاضس رخآأ ةديرج سسمأأ ءاضسم تملع

يف أذهو ةليضسملأ ةيلو بونج هوز نب و ميهأرب يديضس دلوأأ يتيدلب نم لكب أذهو يمهولأ رامثتضسÓل تهجو

خوضشخضش حلاضص.مهتمكاحم راظتنأ

 روزرزلا ةيدلبب ةيئام ةكرب نم لفط ةثج لاشتناو..
ةيلوب روزرزلأ ةيدلبب ةرابحل ةقطنمب ةيئام ةكرب يف ةفتح ةنضس41 رمعلأ نم غلبي لفط سسمأأ ءاضسم يقل

هلقنو ةبوعضصب هلاضشتنإأ متو د64 اضس31 ةعاضسلأ دودح يف ةليضسملأ ةيلوب رورضس نب ةدحو تلخدت ثيح ةليضسملأ

ناكضس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاضصم تحتف اميف رورضس نب ىفضشتضسمب ثثجلأ ظفح ةحلضصم ىلإأ

خوضشخضش حلاضص.لفطلأ ةلئاع ةضصاخو ةيلولأ

تاردخملا ةزايح ةمهتب نيصخش فيقوت
ةملاقب كقهتسقل

ةطرضشلأ تأوقل ةعباتلأ تأردخملأ ةحفاكم ةقرف تنكمت ،ةملاق ةيلو يف هعأونأأ ىتضشب مأرجإلأ ةحفاكم راطإأ يف
ىلع ،ةنضس72و02 نيبام امهرامعأأ حوأرتت امهيف هبتضشم نيضصخضش فيقوت نم ، ةملاق ةيلو نمأاب ةيئاضضقلأ

نأاضشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختإأ دعبف .ةملاقب انكضسم041 يحو يلومغم يحي يح نم لك ىوتضسم
ةجوزممو ةفوفلم ةراجيضسو مأرغ37.0 نزوب تأردخملأ نم ةعطق ىلع امهتزوحب روثعلأ مت ،امهيف هبتضشملأ

ايئاضضق افلم امهدضض نوك و ،ةيضضقلأ يف قيقحت حتف ثيح ،ةطرضشلأ زكرم ىلإأ امهليوحت مت روفلأ ىلع.تأردخملاب
هبتضشملأ .ةعورضشم ريغ ةقيرطب يضصخضشلأ كÓهتضسلأ سضرغل جلاعم فيك عون نم تأردخملأ ةزايح لعف نع
.ةذفان ةيلام ةمأرغ و أذفان اضسبح نيرهضشب امكح امهقح يف ردضص نيأأ ،ةملاق ةمكحم مامأأ امدق امهيف

نيدلأ زع.ل

ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت رخآلأو سسبحلأ نهر عضضو امهدحأأ

 ةبانع ةنيدمب يرئازج رجاهم ىلع نايدتعي ناباشش
،رطق يف لمعي يرئأزج ينوناق راضشتضسم وه و رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف لجر مرضصنملأ عوبضسألأ ةياهن سضرعت

يزلاب نمألأ لاجر نأأ لإأ ،هتقرضس ةلواحمو ةنضس81 رخآلأو يناثلأ دقعلأ يف امهدحأأ نيباضش فرط نم ءأدتعل
امهدايتقأو امهفيقوتو نايدتعملأ ةدراطمب أوماق نيأأ روفلأ ىلع مهلخدت لÓخ نم ،فقوملأ أوذقنأأ يندملأ
دعبو أذه ،حلاضصملأ تأذ مامأأ ىوكضش مدقي هيلع ىدتعملأ ناك ءانثألأ كلت نيف ،رضشاعلأ يرضضحلأ نمألأ رقم ىلإأ

هعضضو رغضصألأو سسبحلأ انضس ربكألأ عأديإاب رمأأ ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ نافوقوملأ ميدقت
.ةيانج سساضسأأ ىلع ةيضضقلأ فييكت عم ،ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت

ب.م
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