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نإا˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘˘ن بسسحو
ر˘مآا˘ت˘لا˘ب نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

مهت يهو ،ماعلا ماظنلاب سساسسملاو

نم87و77 ناتداملا اهيلع بقاعت
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘˘نا˘˘ق

ءا˘سضق˘لا نو˘نا˘ق ن˘˘م482 ةدا˘م˘˘لا

نم77 ةدا˘م˘لا سصن˘تو.ير˘كسسع˘لا
مادعإ’اب بقاعي هنأا تابوقعلا نوناق
هنم سضر˘غ˘لا نو˘كي يذ˘لا ءاد˘ت˘ع’ا
وأا م˘كح˘لا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ا˘˘مإا
وأا نينطاوملا سضيرحت امإاو ،هرييغت
د˘سض حÓ˘سسلا ل˘م˘ح ى˘ل˘ع نا˘˘كسسلا
م˘ه˘سضع˘ب د˘سض وأا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
بارتلا ةدحوب سساسسملا امإاو ،اسضعب
ءادتع’ا مكح يف ربتعيو ، ينطولا
امأا.هذيفنت ةلواحم وأا ءادتع’ا ذيفنت

، تابوق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م87 ةداملا
نوكي يتلا ةرماؤوملا نأا ىلع سصنتف
تا˘يا˘ن˘ج˘لا با˘كترا ا˘ه˘ن˘م سضر˘غ˘لا

77 ةداملا يـف اهيلع سصوسصنملا
رسشع ن˘م ن˘ج˘سسلا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي
اهÓت اذإا ةنسس نـيرسشع ىلإا تاونسس

ه˘با˘كترا ي˘ف ئد˘ب وأا بكترا ل˘˘ع˘˘ف
سصنت نيح ي˘ف.ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل داد˘عإÓ˘ل

ءا˘سضق˘لا نو˘نا˘ق ن˘˘م482 ةدا˘م˘˘لا
سصخ˘سش ل˘˘ك نأا ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘كسسع˘˘لا
سسا˘سسم˘ل˘ل ر˘مآا˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج بكترا

وأا ةيركسسع ةليكسشت دئاق ةطلسسب

وأا ،ةيركسسع ةرئاط وأا ةيرحب ةنيفسس

ةليكسشتلا نمأاب وأا ماظنلاب سساسسملا

وأا ةيرحبلا ةنيفسسلا وأا ةيركسسعلا

ع˘˘م ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب بقا˘˘ع˘˘ي ،ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لا

ى˘لإا تاو˘ن˘سس سسم˘خ ن˘م لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

سصنلا سسفن بسسحو.تاونسس رسشع

سصن بجو˘˘م˘˘ب ، ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا مو˘˘ق˘˘˘ت
ّ

وأا نيسصخسش قافتا درجمب ، نوناقلا

،اهباكترا ىلع ميمسصتلا ىلع رثكأا

ةبوقعلا نم ىسصقأ’ا دحلا قبطيو

ة˘ب˘تر ى˘ل˘عأ’ا ن˘ي˘ير˘كسسع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

باكترا ىل˘ع ن˘ي˘سضر˘ح˘م˘لا ى˘ل˘عو

ةداملا سسفن فيسضتو.ةرماؤوملا كلت

ن˘مز ي˘ف ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا تم˘˘ت اذإا» ه˘˘نا

اهيف تنلعأا يسضارأا ىلعو برحلا

ئراوطلا ةلاح وأا ةيفرعلا ماكحأ’ا

سضرعت نأا نكمي فورظ ةيأا يف وأا

وأا ةيركسسعلا ةليكسشتلا نمأا رطخلل

نأا وأا ةرئاطلا وأا ةيرحبلا ةنيفسسلا

دئاقلا رارق ىلع طغسضلا ىلإا يمرت

ى˘˘سضق˘˘ي˘˘ف لوؤو˘˘سسم˘˘لا ير˘˘كسسع˘˘لا

تابيرسستلا ريسشتو.«مادعإ’ا ةبوقعب

ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا نأا ى˘˘لإا

د˘ي˘ع˘سسلا ع˘م ير˘˘كسسع˘˘لا ءا˘˘سضق˘˘لا

هلجنو رازن طروت تتبثأا ةقيلفتوب

.نيد˘م˘ح ن˘ب د˘ير˘ف لا˘م˘عأ’ا ل˘جرو

ناك نيدمح نب ديرف نأا يف هبتسشيو

يفط˘ل ه˘ل˘ج˘نو راز˘ن ن˘ي˘ب ط˘ي˘سسو˘لا

لوادت مت و .ةقيلفتوب ديعسس نيبو

نم ايناب˘سسإ’ راز˘ن د˘لا˘خ ر˘ف˘سس ر˘ب˘خ

ويد˘ي˘ف لواد˘ت م˘ت د˘قو جÓ˘ع˘لا ل˘جأا

راطم يف وهو هل ،رئازجلا يف قباسس

ريزولا ويديفلا رهظأا ثيح ،سسيراب

د˘حأا بر˘سض لوا˘ح˘ي و˘˘هو ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

همهّتا نأا دعب ،هاسصع˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

لÓ˘خ ءا˘مّد˘لا كف˘سس ي˘ف طرو˘ت˘لا˘˘ب

.ءادوّسسلا ةيرسشعلا
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ة˘طا˘سسو˘لاو راو˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ع˘م˘ت˘ج˘ت
امدعب كارحلا لعاوف سضعب عم مويلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘˘ف لوأ’ا سسمأا تسشقا˘˘˘ن
قسسنملا ةقفر، رميحلب رامع هسسأارت
ءاسضعأاو سسنوي مير˘ك ة˘ن˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا
توكبو ديع˘سس ن˘ب را˘ت˘خ˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةجردملا طاقن˘لا ، د˘م˘ح˘م ي˘نا˘كرا˘ب

ديدحت لجأا نم لامعأ’ا لودج ىلع
، راوحلا ت’وج د˘ي˘عاو˘مو ج˘ما˘نر˘ب

عامتج’ا دقع ةنجللا تررق ثيح
يف ةكرحلا ءاطسشن سضعب عم لوأ’ا

تناكو.ةمسصاعلا يف تقؤوملا اهرقم
تدكأا دق ةطاسسولاو راوحلا ةنجل
ةنجل ليكسشت نع قباسس تقو يف
تايسصخسش نم نوكتت ءامكحلا نم
ميظنت اهرار˘ق تن˘ل˘عأا ا˘م˘ك .ءار˘ب˘خو
عم روف˘لا ى˘ل˘ع راو˘ح˘ل˘ل تاروا˘سشم
تايسصخ˘سشلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا
عم ،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ج˘مار˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

متيسس لمع قئاثو يه تاحرتقملاو
يتلا تاحرتقملا دادعإ’ اهمادختسسا
ةينطولا ةودنلا لÓخ اهميدقت متيسس
تارواسشملا ةياهن يف دقعتسس يتلا
ة˘سسارد عا˘م˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.
ءاربخلاو ءا˘م˘كح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ة˘ل˘ي˘كسشت
ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ع˘˘م لا˘˘سصت’ا اذ˘˘كو
لك يف جرخ˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

نامسض ة˘ي˘غ˘ب كلذو.م˘لا˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م
كل˘˘ت ر˘˘ي˘˘غ ةد˘˘يد˘˘ج هو˘˘جو رو˘˘سضح
نم ماعلاو سصاخلا ىدل ةفورعملا
نأا رظتنم˘لا ن˘م ثي˘ح, ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ءÓ˘ق˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل م˘سضت

ما˘ع˘لا ق˘سسن˘م˘لا سسنو˘ي م˘ير˘ك ا˘ه˘ن˘ع
ءابطأا نم تاءافكو نيفقثم ةنجلل
ثد˘ح˘ت ثي˘ح ،م˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘ما˘ح˘مو
˘ما˘م˘سضنا ن˘ع لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع

نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا سسيئر
ةدا˘˘م˘˘ع سسي˘˘ئرو نا˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
دو˘جو ى˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ع˘˘م ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
اق˘ح’ م˘سضن˘ت˘سس ىر˘خأا تا˘ي˘سصخ˘سش
راوحلا ةئيه تناكو.ءامكحلا ةنجلل
ل˘˘˘ك نأا تد˘˘˘كأا د˘˘˘ق ة˘˘˘طا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لاو
مت ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لاو تا˘ي˘سضرأ’ا
ةيمارلا يعاسسملا راطإا يف اهميدقت
،دÓبلا يف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘مزأ’ا ل˘ح˘ل
ةيسساسسأا لمع ةقرو ةباثمب نوكتسس
يتلا ةدوسسم˘لا ة˘غا˘ي˘سصو داد˘عإا ي˘ف
اهميد˘ق˘تو ا˘هداد˘عإا ى˘ل˘ع ف˘كع˘ت˘سس
دعب اهدقع عمزملا ةينطولا ةودنلل
طقف ةراسشإÓل.راوحلا ت’اوج ءاهتنا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جا لوأا لÓ˘خ م˘ت د˘ق˘ف
سسمأا دقع يذلا ةطاسسولاو راوحلا
ديدحتو لمع ناجل ليكسشت لوأ’ا

م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سضعأاو ا˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م
نم نوكتت ءامكح ةنجل ثادحتسسا

نيذ˘لا ءار˘ب˘خ˘لاو تا˘ي˘سصخ˘سشلا ل˘ك
،ةئيهلا ىلإا مامسضن’ا ىلع اوقفاو
ا˘ه˘ب ن˘ي˘ع˘ت˘سست ة˘يرا˘سشت˘سسا ة˘ن˘ج˘ل˘ك
ءادأا يف ةفلتخم˘لا ا˘ه˘نا˘ج˘لو ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ديكأاتلا ةئيهلا تددج ام˘ك.م˘ه˘ما˘ه˘م
ط˘ي˘سسو˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
رظن تاهجو نيب بيرقتلاو ليلذتلل
ةود˘ن˘لا ءا˘ن˘ثأا ل˘˘عاو˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يو˘˘سضع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘عور˘˘سشم˘˘ل
نو˘نا˘ق˘لاو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سشنإا˘ب سصا˘خ˘˘لا
ر˘ي˘˘ي˘˘سستو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
عم ةمدا˘ق˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ت’اوج ميظنت يف يروفلا عورسشلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘عاو˘ف ل˘ك ع˘م راو˘ح˘لا
تايسصخسشلاو ةيندملاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
نم ةي’و لك ىوتسسم ىلع ةينطولا

.يرئازجلا رطقلا تاي’و

ركذ ام بسسح ،يفطل هنباو رازن دلاخ قبسسألا عافدلا ريزو ىلع يلودلا سضبقلا ءاقلإاب ارمأا سسمأا ةديلبلاب ةيركسسعلا ةمكحملا تردسصأا
 .ةماعلا ةينلديسصلا ةيرئازجلا ةكرسشلا ريسسم وهو ،نيدمح نب ديرف ىلع سضبقلاب ارمأا ةمكحملا سسفن تردسصأاو .يمومعلا نويزفلتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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هلجنو رازن دلاخ ىلع صضبقلاب  ةيلود رماوأا

اهدهسشت يتلا ةمزأÓل لح ىلإا لسصوتلل ىعسسم نمسض
رهسشأا ةتسس يلاوح ذنم دÓبلا

عمتجت راوحلاو ةطاسسولا ةنجل
كارحلا لعاوف عم مويلا
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يف مهبلاط˘م ى˘ل˘ع سسمأا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ظ˘فا˘ح

يبعسشلا كارحلا رمع نم42ـلا ةريسسملا

تحتو مل˘ك2 لوط ىلع تد˘ت˘ما ي˘ت˘لا
لعف در لوأا يف كلذو ،ةقراحلا سسمسشلا

نع نيلثمم ءاقل راوحلا ةنجل نÓعإا ىلع
.ءاعبرأ’ا مويلا ،ةبلط مهنيب نم بابسشلا

ةر˘ي˘سسم ي˘˘ف نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج بÓ˘˘ط جر˘˘خو

يلاوتلا ى˘ل˘ع42ـلا عو˘ب˘سسأÓ˘ل ةد˘يد˘ج
راوحلا اه˘ب راد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل ا˘سضفر
تاراعسشلا نيددرم ةطلسسلا هتحرتقا يذلا
زو˘مر ءا˘ق˘ب سضفر ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عاد˘˘لا ا˘˘ه˘˘تاذ
ة˘حا˘سس ي˘ف بÓ˘ط˘لا ع˘م˘˘ج˘˘تو .ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
مث قيتعلا ةبسصقلا يح لفسسأا ءادهسشلا

005 وحن اهيف كراسش ةريسسم يف اوهجوت
.يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘سس و˘ح˘ن سصخ˘سش
ةر˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» را˘˘ع˘˘سش بÓ˘˘ط˘˘˘لا دّدرو
اوربع ةريبك ةتف’ اوعفر امك «ةيطارقميد
يتلا ةقيرطلل مهسضفر نع اهلÓخ نم
ةئ˘ي˘ه˘لا ه˘ت˘ق˘ل˘طأا يذ˘لا راو˘ح˘لا ا˘ه˘ب راد˘ي
لظ يفو .ةطا˘سسو˘لاو راو˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

بÓطلا راتخا ةلطع يف تاعماجلا دوجو
دارفأاب «م˘ه˘فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت» نور˘سضا˘ح˘لا

نب راتخم تانامسض ئدهت ملو .مهتÓئاع
ةئيهل ةيسساي˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع ،د˘ي˘ع˘سس
عامتجا لوأا نأا دكأا يذلا سسمأا ،راوحلا

ثي˘ح ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘لا نو˘كي˘سس ،ي˘م˘سسر
با˘ب˘سش ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس
رايتخا نأا ىلإا اريسشم ،ةبلطلا نمو كارحلا
ه˘ن˘م فد˘ه˘لا راو˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف با˘ب˘سشلا
نأا بجي يتلا ةئفلا هذهل ةيولوأ’ا ءاطعإا
نأا ديعسس نب زربأاو .مويلا اهل ةملكلا دوعت
ةيسسايسسلا بازحأ’ا ءاسسؤور تكرت ةنجللا
لمكتسست نأا دعب راوحلا تاسسلج رخآا ىلإا
كارحلا لعاو˘ف ع˘م ثيد˘ح˘لا ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف
نأا ىلإا اتف’ ،يندملا عمتجملا تامظنمو
نم راوحلا يعاسسم سضاهجإا ديري نم ةمث
ةبوسسحملا فار˘طأ’ا سضع˘ب ن˘م ا˘ه˘ت˘ياد˘ب

ن˘ب فا˘سضأاو .ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘حا˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘خ ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا د˘˘ي˘˘ع˘˘سس

راوحلا يعاسسم ةرسشابم تررق اهعامتجا

دعي مل دÓبلا عسضو نأ’ ةعرسس ىسصقأا يف

ىلإا تا˘ف˘ت˘ل’ا مد˘عو ر˘ي˘خأا˘ت يأا ل˘م˘ت˘ح˘ي

راو˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه تط˘˘ب˘˘سضو .تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

ءدبل ايلخاد ايميظ˘ن˘ت Ó˘كي˘ه ،ة˘طا˘سسو˘لاو

اهنيب نم ناجل ةدع تئسشنأا ثيح ،اهلمع

ة˘ن˘ج˘لو مÓ˘عإ’ا ع˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

سصيخلتب موقتسس يتلا ةجمربلاو ليلحتلا

جار˘خ˘ت˘سساو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تاردا˘ب˘م˘لا ل˘ك

ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ا˘ه˘تا˘حار˘ت˘˘قا

،كارحلا يف نيلعافلاو بازحأ’اب يقتلتسس

ءاربخو ءامكح ةنجل ءاسشنإا متيسس نيح يف

.ةيراسشتسسا اهتمهم نوكتسس

42ـلا مهتريسسم يف

راوحلا اهب رادي يتلا ةقيرطلا صضفري يبÓطلا كارحلا

مهتلا يف اهيلع صصوسصنملا ةبوقعلا هذه
نيدمحلب ديرفو هلجن ،رازنل ةهجوملا

،رازن يفطل ،هلجنو ،رازن دلاخ ،دعاقتملا لارنجلا عباتي
رمآاتلا يتمهتب ،نيدمحلب ديرف ،امهلامعأا رييسستب فلكملاو
ا˘ق˘فو ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي م˘˘ه˘˘ت ي˘˘هو ما˘˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لاو
482 ةداملاو ،يندملا تابوقعلا نوناق نم87و77 نيتداملل
نوناق482 ةداملا سصنتو.ير˘ك˘سسع˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م
رمآاتلا ةميرج بكترا سصخسش لك نأاب» :يركسسعلا تابوقعلا

ةنيفسس وأا ةيركسسع ةيليكسشت دئاق ةطلسسب سساسسملا اهتياغ
ن˘مأا˘ب وأا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب سسا˘سسم˘لا وأا ،ة˘ير˘ك˘سسع ةر˘ئا˘ط وأا ة˘ير˘ح˘˘ب
،ةر˘ئا˘ط˘لا وأا ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ن˘ي˘ف˘سسلا وأا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا

ر˘سشع ىلإا تاو˘ن˘سس سسم˘خ ن˘م لا˘غ˘سشألا ع˘م ن˘ج˘سسلا˘ب بقا˘ع˘يو
قافتا درجمب ةرماؤوملا موقت» :ةداملا سصن فيسضيو.تاونسس
دحلا قبطيو ،اهباكترا ىلع ميمسصتلا ىلع رثكأا وأا نيسصخسش
ىلعو ةبتر ىلعألا نييركسسعلا ىلع ةبوقعلا نم ىسصقألا
ةرماؤوملا تمت اذإاو .ةرماؤوملا كلت باكترا ىلع نيسضرحملا

ةيفرعلا ماكحألا اهيف تنلعأا يسضارأا ىلع و برحلا نمز يف
رطخلل سضرعت نأا نكمي فورظ ةيأا يف وأا ئراوطلا ةلاح وأا
وأا ةرئاطلا وأا ةيرحبلا ةنيفسسلا وأا ةيركسسعلا ةليكسشتلا نمأا
لوؤوسسملا يركسسعلا دئاقلا رارق ىلع طغسضلا ىلإا يمرت نأا

نوناق نم «ةلدعم»77 ةداملا امأا.«مادعإلا ةبوقعب ىسضقيف
يذلا ءادتعلا مادعإلاب بقاعي» :هنأا ىلع سصنتف تابوقعلا

،هرييغت وأا مكحلا ماظن ىلع ءاسضقلا امإا هنم سضرغلا نوكي
دسض حÓسسلا لمح ىلع ناكسسلا وأا نينطاوملا سضيرحت امإاو
ةدحوب سساسسملا امإاو ،اسضعب مهسضعب دسض وأا ةلودلا ةطلسس
ءادتعلا ذيفنت ءادتعلا مكح يف ربتعيو .ينطولا بارتلا
ىلع رر˘ك˘م06 ةداملا ما˘ك˘حأا ق˘ب˘ط˘ت .هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘لوا˘ح˘م وأا
87 ةداملا سصنتو.«ةداملا هذه يف اهيلع سصوسصنملا ةيانجلا

اهنم سضرغلا نوكي يتلا ةرماؤوملا» :ىلع تابوقعلا نوناق نم
بقاعي77 ةداملا يـف اهيلع سصوسصن˘م˘لا تا˘يا˘ن˘ج˘لا با˘ك˘ترا

اذإا ةنسس نـيرسشع ىلإا تاونسس رسشع نم تقؤوملا نجسسلاب اهيلع
.اهذيفنتل دادعإÓل هباكترا يف ئدب وأا بكترا لعف اهÓت
تاوـنسس رسشع ىلإا سسمخ نم تقؤوملا نجسسلا ةبوقعلا نوكتو
هباكترا يف ئدب وأا بكترا لعف ةرماؤوملا Óت دـق نـكي مل اذإا
نيسصخسش قافتا درجمب ةرماؤوملا موقتو .اهذيفنتل دادعإÓل
ريبدت سضرعي نم لك .اهباكترا ىلع ميمسصتلا ىلع رثكأا وأا

سصوسصنملا تايا˘ن˘ج˘لا با˘ك˘ترا ىلإا ل˘سصو˘ت˘لا سضر˘غ˘ب ةر˘ماؤو˘م
سسبحلاب بقاعي هسضرع لبقي نأا نود77 ةداملا يـف اهيلع
000.07 ىلإا000.3 نـم ةمارـغبو تاونسس رسشع ىلإا ةنسس نم
ةسسرامم نم لعافلا عنمي نأا كلذ ىلع ةوÓع زوجيو رانيد

وأا نوناقلا اذه نم41 ةداملا يف اهيلإا راسشملا قوقحلا عيمج
.«اهسضعب

:لماه يناغلا دبع ةيسضق

«تقؤوملا صسبحلا نÓعز عاديإاب رمأاي ققحملا راسشتسسملا»
ققحملا راسشتسسملا نأا ايلعلا ةمكحملاب ماعلا بئانلل نايب دافأا
ايلاو هتفسصب نÓعز يناغلا دبع قباسسلا ريزولل مويلا عمتسسا
لماه يناغلا دبع ة˘ي˘سضق ي˘ف نÓ˘عز ع˘با˘ت˘يو.نار˘هو˘ل ا˘ق˘با˘سس
هجو نود يمومع فظوم فرط نم يدمعلا ديدبتلا مهتب

ح˘لا˘سصل وأا ح˘لا˘سصل ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ و˘ح˘ن ىل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلاو ق˘˘ح
هيلإا اهب دهع ةيمومع لاومأا وأا تاكلتمم رخآا نايك وأا سصخسش
وأا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو ،ا˘ه˘ب˘ب˘سسب وأا ه˘ت˘ف˘ي˘˘ظو م˘˘ك˘˘ح˘˘ب
ة˘سسرا˘م˘م را˘طإا ي˘ف ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘˘م اد˘˘م˘˘ع بسصن˘˘م
سضر˘غ˘ب تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ىل˘˘ع ه˘˘ف˘˘ئا˘˘ظو
نا˘˘ي˘˘ك وأا سصخ˘˘سشل ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ر˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘م ىل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
د˘ب˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا عاد˘يإا˘ب ار˘مأا ق˘ق˘ح˘م˘لا را˘سشت˘سسم˘لا رد˘سصأاو.ر˘خآا
.تقؤوملا سسبحلا نÓعز يناغلا
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ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد نم مغرلاب

ةبانعب يوهجلا حرسسملا ةحاسسب ةبلطلل ةفقو
ةبانعب يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملا مامأا ةفقو سسمأا نييعماجلا ةبلطلا نم ددع مظن

يف لجسسملا عافتر’ا نم مغرلابو طرافلا يرفيف22لا دنم رمتسسملا يبعسشلا كارحلل امعد
ةداع يتلا ةيعوبسسأ’ا تافقولا راطإا يف كلذو ةينطولا تايارلا اوعفر مهنأا ’إا ةرارحلا ةجرد
ليلق ناك ةبلطلا ددع نأا مغرلابو ءاثÓث موي لك يف نينطاوملا هيلإا مظنيو ةبلطلا اهمظي نم
ماظنلا زومر ليحر ىلإا اوعدت يتلا بلاطملا ةلمج ىلع ديكأاتلا ىرخأا ةرم اوددج مهنأا ’إا
اهيلإا تلسصو يتلا يسسايسسلا دادسسن’ا ةلاحو ةمزأ’ا يف ابابسس هنوري يذلا يلاحلا يسسايسسلا
اوددجو «تاباسصعلا دوجوب تاباختنÓل ’ » رارغ ىلع ةيسسايسس تاراعسش نيعفارو دÓبلا
قيبطتب ةبلاطملا اهيف ءاج ام زربأا اوعفر امك ةباسصعلا زومر ءاقبل مهسضفر ىلع ديكأاتلا اسضيأا

قرفتي نأا لبق تاطلسسلا لك ردسصم بعسشلا نأا نيتنمسضتملا روتسسدلا نم8و7 نيتداملا
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لوح يمييقت عامتجا يف » نومحد» لاقو

فايطشصلا مشسو˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيريدملا رقمب تابا˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كمو

ماعلا ريدملا هرشضح ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

ريدملاو فÓغوب مÓعوب ةيندملا ةيامحلل

ةرا˘ق ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا

هنأا ينطولا كردلا ةدايق نع لثممو ةبدهوب

يف بب˘شس ير˘ششب˘لا ل˘ما˘ع˘لا نا˘ك ف˘شسأÓ˘ل

موقت ةلودلاف كلذل قئارحلا هذه علدنا

يهو ةينمأا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘تو ا˘ه˘ب˘جاو˘ب

نإا Óئاق قايشسلا صسفن يف فاشضأاو ةيراج

ى˘لإا تا˘ف˘ل˘م˘لا مد˘ق˘ت˘˘شس ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم»

هريفاذحب نوناقلا قيبط˘ت م˘ت˘ي˘شسو ة˘لاد˘ع˘لا

ببشست يتلا يمارجإلا لمعلا اذه ةبقاعمل

ريزولا اعدو.» ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ ي˘ف

صسحلاب يلحتلا ىلإا نينطاوملا ةبشسانملاب

ةظفاحملاو قئارحلا نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لا

ةدع نأا ةرا˘ششإلا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو.»ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع

علدنا ةريخألا ةنوآلا يف تفرع تايلو

تاراتكهلا تائم ىلع تتأا ةلوهم قئارح

ةيعارزلا ليشصاحملاو يتابنلا ءاطغلا نم

قئارحلا كلت ربكا نم Óعلو بوبحلا نم

ل˘ج˘ي˘ج) تا˘يلو ي˘ف تع˘لد˘نا ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت

يفو ةني˘ط˘ن˘شسق˘ب ( صشحو˘لا ل˘ب˘جو ة˘شسب˘ت،

دقف ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم˘ل ة˘ل˘ي˘شصح

صضع˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا تف˘˘ل˘˘خ

ي˘˘ف د˘˘حاو مو˘˘ي لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو
رئاشسخ طرافلا رهششلا نم ريخألا عوبشسألا

8751 تاباغلا نم راتكه391 ـب ةردقم
حلاشصمل نايب هب دافأا امبشسح ةرمثم ةرجشش
ةيامحلا تادحو تماقو .ةيندملا ةيامحلا

ىلإا20 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف ةيندملا

41 ) قيرح27 دامخإاب9102 توأا30

قيرح12 ،لاغدأا قيرح41 ،ةباغ قيرح

قئارحلا هذه (ليشصاحم قيرح60 ،صشارحأا

راتكه391 ـب ةردقم رئاشسخ يف تببشست

،لاغدأا ةحاشسم راتكه652 ،ةيباغ ةحاشسم

و صشارحأا ةحاشسم622 ،حمق راتكه20

8757 و ن˘˘ب˘˘ت ة˘˘مز˘˘ح0443 ،صشئاششح
.ةرمثم ةرجشش
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نلعأا
لوح ءارآلا ربشس ةيلمعل ةيئاهنلا جئاتنلا نع
يتلا ،ةيزيل˘ج˘نإلا ة˘غ˘ل˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا ز˘يز˘ع˘ت
عقوملا ربع صصخشش نويلم نم ديزأا اهعبات
تظفاحو ، ةيلمع˘ل˘ل صصشصخ˘م˘لا ي˘م˘شسر˘لا
ة˘ي˘ب˘لا˘غ ة˘ب˘˘غر ى˘˘ل˘˘ع تيو˘˘شصت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
لا˘م˘عو ةذ˘تا˘شسأاو ة˘ب˘ل˘ط ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لكب نينطاومو يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب
ءوجللاو ةغللا هذه زيزعت ىلع مهحئارشش
لاقو.عاطقلا ريوطتل ايمشسر اهدامتعا ىلإا
عاطقلا نع لوألا لوؤوشسملا نأاششلا اذه يف
هتحفشص ىلع هل حيرشصت يف ديزوب بيطلا

صسيافلا» يعامتجلا لشصاوتلا ةكبشش ىلع
ُتدعو اَملثم هنأا صسمأا لوأا ءاشسم هرششن«كوب
رششنأا،9102 ةيليوج50 خيراتب هب

ُ
جئاتنلا 

هتقلطأا يذلا ءارآلا ربشس ةي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
لوح يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘غ˘ل˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا ز˘يز˘ع˘˘ت
ريزو حشضوأاو.يثحبلاو يع˘ما˘ج˘لا ط˘شسو˘لا
ه˘نا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ُهُتركذ اَمكو ،هِتاذ ىعشسملا يف ًةلشصاوم»

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا لÓ˘خ ي˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ن˘˘م˘˘ِشض
توأا لّوأا خ˘يرا˘ت˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘˘ل˘˘ل

يريدمل تاهيجوت ءادشسإا ّمت دقف،9102
ٍصشا˘ق˘ن ح˘ت˘ف ل˘جأا ن˘م عا˘ط˘ق˘لا تا˘شس˘ّشسؤو˘˘م

جور˘خ˘لا ل˘ف˘˘كي ا˘˘م˘˘ب ءا˘˘ّن˘˘بو ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م
بشسحو.نأاششلا اذهب لماكتم لمع طّطخمب

ربشس ةيلمع نإاف ريزولل روششنم يف ءاج ام
ةيزيلجنلا ةغللا لامعتشسا زيزعت لوح ءارآلا
و ي˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘شسو˘لا ي˘ف تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘ف

722.251.1 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا فر˘˘ع ي˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا
ن˘ي˘تو˘شصم˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف ةد˘˘ها˘˘ششم

لÓخ نم ريزولا راششأاو،صصخشش14749
«معن» ـب نيتوشصملا ةبشسن نأا روششنملا تاذ

ةبشسن تءاج نيح يف ، ةئاملاب3.49 تغلب

ريزو بشسحو.ةئاملاب7.5 ل ـب نيتوشصملا
عورششلا يرورشضلا نم هناف يلاعلا ميلعتلا
ةدا˘م ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كل ط˘ط˘خ˘م ع˘شضو ي˘˘ف
ربع يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا

صسرادملاو دهاعم˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ار˘ي˘ششم ثح˘ب˘لا ز˘كار˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
نيوكتلا يف ىلوأا ةلحرمك اهلامعتشسا»نأا
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو هارو˘ت˘كد˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
هب لومعم وه ام عم ايششامت كلذو رششنلاو
ةيمهأا ىلع اددششم ،«يلودلا ىوتشسملا لع

نيشسحتو رئازجلل ةيملعلا ةناكملا نيشسحت»

يلودلا ىوتشسملا ىلع يعماجلا بيترتلا

باطقتشسل يلودلا اهطيحم ىلع حاتفنلاو

جئاتن تيقلو.»بناجألا ةب˘ل˘ط˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

ةرشسألا لب˘ق ن˘م ر˘ي˘ب˘ك بي˘حر˘ت تيو˘شصت˘لا

ططخم عشضو ةيمهأاب اوبحر امك ةيعماجلا

لوشصولا نأا رابتعا ىلع ةطخلا هذه جاجنإل

بجي ةيزيلجنلاب ةي˘شسنر˘ف˘لا لاد˘ب˘ت˘شسا ى˘لإا

نأا نيددششم ةيشضرألا ديبعت ربع رمي نأا لوأا

ةغل˘لا دا˘ق˘ت˘نل ة˘عا˘ج˘ششلا ه˘ل تنا˘ك ر˘يزو˘لا

نأا بجو ، كلذل عورششم نÓعإاو ةيشسنرفلا

ليوط طيطخت ربع عورششملا اذه نوكي

ة˘غ˘ل˘لا ة˘نا˘كم ز˘يز˘ع˘ت ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ي ىد˘م˘˘لا

ةيبنجألا ةغللا ىلإا اهب لوشصولاو ةيزيلجنلا

ةر˘شسألا صضع˘ب˘لا ا˘عدو ،دÓ˘ب˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوألا

هب ريشسلاو عورششملا ناشضتحا ىلإا ةيعماجلا

.عقاولا صضرأا ىلع هديشسجتو نامألا رب ىلإا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو فششك
ىلع ايفحشص ءاقل هطيششنت لÓخ
ةيلو ىلا هتداق لمع ةرايز صشماه
دوقولا نيزخت ةقاط نأا ةنيطنشسق

ن˘م ا˘˘مو˘˘ي03 ى˘لإا ل˘˘شصت˘˘شس
لو˘ل˘ح˘ب ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا

ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا ، ر˘˘˘يزو˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو3202.
ةلودلا اهتقلطأا يتلا تارامثتشسلا

نيزختلا ز˘كار˘م ع˘ي˘شسو˘تو زا˘ج˘نإل
تارد˘˘ق نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

21ـب ايلاح ةردقملا دوقولا نيزخت
ىلع يتاذلا لÓ˘ق˘ت˘شسلا ن˘م ا˘مو˘ي
غولبل عفترتشس ينطولا ىوتشسملا

غولب لبق9102 ةياهن اموي81ـلا

ةيتاذلا ةيلÓقتشسلا نم اموي03

راششأا امك3202. ماعلا لولح عم
ي˘لود˘لا را˘ي˘ع˘م˘لا نأا ى˘لإا با˘قر˘˘ع

52 ني˘ب حوار˘ت˘ي دو˘قو˘لا ن˘يز˘خ˘ت˘ل

رئازجلا نأاب ادكؤوم ،اموي03و اموي
يتلا تارامثتشسلا لÓخ نم لمعت
لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

نيمدختشسمل˘ل مد˘ق˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
نم نيزخت˘لا تارد˘ق ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع

3202 لولحب اموي03 غولب لجأا
بول˘ط˘م˘لا ي˘لود˘لا را˘ي˘ع˘م˘لا و˘هو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب با˘˘قر˘˘ع ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك.
ديعبلاب صسيل نمز ذنم تدروتشسا
لباقم ةيطفنلا تاجتنملاو دوقولا

،ج.د تاراي˘ل˘م4 ةميقب ةرو˘تا˘ف
يتلا تارامثتشسلا عم هنأاب افيشضم
نإا˘ف ها˘ج˘تلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘قÓ˘طإا م˘˘ت
داريتشسا فيقوت ىلع ةرداق دÓبلا

.ةقاطلا تاجتنم
S°∏«º.±

زاجنإل ةلودلا اهتقلطأا يتلا عيراسشملا ببسسب
ةيوهجلا نيزختلا زكارم عيسسوتو

 دوقولل نيزخت ةقاط ققحتسس رئأزجلأ
3202 ةنسس اموي03 ىلإأ لسصت

ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ر˘˘يزو ف˘˘˘ششك
ةدج نم يدهملب فشسوي فاقوألاو
ةدايزب تبلاط رئازجلا نأا ةيدوعشسلا

ة˘شصا˘خ ة˘ي˘فا˘شضإا ةر˘ي˘ششأا˘ت0002
نم رثكأا ىلإا ددعلا لشصيل جحلاب

ف˘ششك ا˘م˘ك,ةر˘ي˘˘ششأا˘˘ت00083
ن˘ع عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘˘لا

لامكتشسل ةيرئازجلا ةثعبلا ةيزهاج
دوهجلا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ج˘ح˘لا م˘شسو˘م
نم لك يف ةعاشسلا دحل تلذب يتلا

ة˘كمو ةرو˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو ةد˘˘ج
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح,ة˘˘˘مر˘˘˘كم˘˘˘لا
بل˘ط˘لا تدد˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا«:دد˘˘شصلا

ىلع فكعت ةيدوعشسلا تاطلشسلاو
تناك ةكم نوك فلملا اذه ةشسارد
ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ششت
م˘ت˘ي م˘ل اذ˘ه˘˘لو ة˘˘ع˘˘شسو˘˘ت تا˘˘ششرو
ددشش امك .«عورششملا اذه ديشسجت
ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ر˘يزو˘لا
يتلا ةرايزلا صشماه ىلع اهب ىلدأا

جاج˘ح˘لا نوؤو˘شش بت˘كم ى˘لإا ه˘تدا˘ق
ديزملا لذب ةيمهأا ىلع ةدج زكرمب
يدحتلا عفر لجأا نم دوهجلا نم
وهو ةفلدزمو ةفرعو ىنم لك يف
نم صصرحلا نم ديزم ىلإا جاتحي ام
تاذ ثح ا˘˘م˘˘ك.«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا فر˘˘˘ط
يف ينافتلا ةرورشض ىلع ثدحتملا

ةدوعلا تÓحر لÓخ جاجحلا ةمدخ
ىلع مئادلا عابطنلا يطعي ام قفو
ج˘ح˘لا م˘شسو˘م ز˘ي˘م˘ي يذ˘لا حا˘ج˘ن˘لا
جا˘ج˘ح ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ى˘ل˘ع يد˘ه˘م˘ل˘ب د˘كأا˘ف ة˘ل˘ما˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةلماجملا تاريششأات˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا
ةجلاعم تمت نيذلا جاجحلا ةدئافل
ينطولا ناويدلا لبق نم مهتافلم
ىلع قيلعتلا اشضفار,ةرمعلا و جحلل
صضع˘ب ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خألا
نم ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه در˘ط ن˘ع ردا˘شصم˘لا
.ةيدوعشسلا تاراطملا يف جاجحلا
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مهتافلم ةجلاعم تمت نيذلا جاجحلا ةدئافل ةلماجملا تاريسشأاتب لفكتلا مت اميف

ةيدوعسسلأ تاطلسسلأ ىدل بلطب مدقتت رئأزجلأ
ةيفاسضإأ جح ةريسشأات0002 ةدايزل

مجانملا و ةعانشصلا ةريزو تفششك
اهتمل˘ك لÓ˘خ تر˘يزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج
نيع تنمشسإا عنشصمب اهتقلأا يتلا
اذه لوشصح نأا فيطشسب ةريبكلا
دا˘م˘ت˘عا ي˘تدا˘ه˘شش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألا
تن˘م˘شسلا جا˘ت˘نإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لود
بت˘˘كم فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘˘لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا
يذلا «إا.يب.أا» يكيرمألا ثاحبألا
تا˘ج˘ت˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج ى˘˘ل˘˘ع قدا˘˘شصي
ناذللاو ملاع˘لا ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا عا˘ط˘ق

«1يك» جوت˘ن˘م˘لا ةدو˘ج نا˘شصخ˘ي

ى˘˘ه˘˘نأا د˘˘ق «أا.ي˘˘˘ك1.«،«إا ي˘˘˘˘ب.أا«،
ةفشصب ةداملا هذه داريتشسا ةيلمع
امك.ريدشصتلل قافألا حتفو ةيئاهن
هذ˘ه جا˘ت˘نإا نأا ةر˘يزو˘˘لا تح˘˘شضوأا
صصيلقتب كلذ˘ك ح˘م˘شسي˘شس ةدا˘م˘لا
نأا ىلإا ةريششم ،داريتشسلا ةروتاف
ةداملا هذ˘ه ن˘م درو˘ت˘شست ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيلورتبلا رابآلا يف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا

ا˘يو˘ن˘شس ن˘ط ف˘˘لأا002 ي˘لاو˘˘ح

رلود نويل˘م03 يلاوح ةم˘ي˘ق˘ب
ة˘با˘ج˘ت˘شسلا˘ب ح˘م˘شسي˘شس ا˘˘م و˘˘هو
اذ˘كو كار˘طا˘نو˘˘شس تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حل

ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تا˘كر˘˘ششلا
تفا˘شضأاو.ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نيع عنشصم لوشصح نأا ةريزولا
يتلا تنمشسإلا ةعانشصل ةريبكلا

نييÓم3 ةيجاتنإلا هتردق قوفت
نيتداهششلا نيتاه ىلع ايونشس نط
م˘لا˘ع ى˘˘لإا جو˘˘لو˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس
قاو˘شسألا ي˘ف ة˘شصا˘خ, ر˘يد˘شصت˘˘لا
ةرا˘ج˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
يعاشسم راطإا يفو.ايبيل ةقيقششلا
يداشصتقلا عاطقلا زيزعتل ةلودلا
تر˘˘كذ ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ه˘˘ق˘˘˘شش ي˘˘˘ف
ىلع ر˘ئاز˘ج˘لا ةزا˘ي˘ح˘ب تر˘يزا˘م˘ت
قيقح˘ت˘ل تÓ˘هؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،يدا˘شصت˘قلا عÓ˘قإلا

داوملا ريفوت هنكمي بطق دوجو
كلذ يف امب لبقتشسملا يف ماخلا
كلذو طا˘ط˘˘م˘˘لا و كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب˘˘لا
ديدحلا عمجمو ةدكيكشس ةيلوب
و ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ةرÓ˘˘˘ب˘˘˘ب بل˘˘˘شصلاو
جا˘ت˘نإا ةد˘حوو ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.فيطشسب اهتدقفت يتلا ديدحلا
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ايونسس رلود نويلم03 هتميق ام دروتسست تناك

ةدام يف يتأذلأ ءافتكلأ ققحت رئأزجلأ
ريدسصتلأ وحن هجتتو يلورتبلأ تنمسسلأ

 يعماجلا فيطسس ىفسشتسسم

 تأراطإأ3 قح يف ىرخأأ ماكحأأ و ريدملل انجسس تأونسس5
رونلا دبع ةنداعسس يعماجلا ىفسشتسسملا ريدم، ةيئادتبلا فيطسس ةمكحم سسمأا حابسص تنادأا
امدعب، ميتنسس نويلم05 اهردق ةيلام ةمارغ و ةذفان نجسس تاونسس5ب يسضاقلب ديسسلا قباسسلا

و ةهو˘ب˘سشم تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإا رار˘غ ىل˘ع ىف˘سشت˘سسم˘لا ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف دا˘سسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ه˘ل ته˘جو
كردلا حلاسصم اهتحتف تاقي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘ه ءا˘جو ، ىف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ةقباطم ريغ تاقفسص ماربإا و رييسستلا يف ةينوناق تاقورخ ةدع فاسشتكا ىلإا تسضفأا ينطولا
ةيلام ةمارغ عم اذفان انجسس تاونسس ثÓثب ىفسشتسسملا نومم ةمكحملا ةئيه تنادأا امك، نوناقلل

تاقفسصلا لوؤوسسم و ةماعلا ةنيمألا نم لك قح يف ذفان نجسس ةنسس و، ميتنسس نويلم05 اهردق

GCjªø.Q. ميتنسس نويلم01 اهردق ةيلام ةمارغ عم

معنب نوتوسصي فلأا09 نم ديزأاو ةيلمعلل عباتم نويلم نم ديزأا

تاعماجلأ يف ةيزيلجنلأ دامتعأ لوح تيوسصتلأ جئاتن ىلع جأرفإلأ

نمألا حلاسصم حتف نع ةمسصاعلا رئازجلاب سسمأا نومحد نيدلا حÓسص ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نلعأا
 .يمارجإلا لمعلا اذه ةبقاعمل ةمارسصب نوناقلا قيبطت متيسس هنأا دكأاو تاباغلا قئارح ةجوم يف نيببسستملا ديدحتل تاقيقحت ةدع

ةلادعلل ةرسشابم لاحتسس نيطروتملا تافلم

نيببسستملأ ديدحتل ةينمأأ تاقيقحت
تاباغلأ قئأرح ةجوم يف
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م˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحؤ

ةد˘حو˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

ةيبطلاتافاعسسإ’ا ميد˘ق˘ت˘ل

نيفوقوملاةقارحللةمزÓلا

تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘سضر˘ع ل˘ب˘ق

ىد˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘˘لا

بسسن اميف رظنلل ةبانع ةمكحم

ةرازول ناي˘ب ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .م˘ه˘ي˘لإا

ىلإا راسشأا شسمأا ينطولا عافدلا

ل˘˘˘˘حاو˘˘˘˘سسلا شسر˘˘˘˘ح طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘حإا

ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ت’ؤاحم

نتم ىلع اوناك اسصخسش (04)

لكب عن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق

تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘عؤ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘م

شسار˘ح نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لاؤ

تا˘ي’ؤ ةد˘ع˘ب ل˘حاو˘سسلا ر˘˘ف˘˘خ

ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يؤ ة˘ي˘ل˘حا˘˘سس
ةدكيكسس ،فراطلا ، ةبانع نم
ةدع طابحإا نم ارخؤوم اونكمت
ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل ت’ؤا˘˘˘ح˘˘˘م
ن˘˘˘م شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا

نتم ىلع اوناك رامعأ’ا فلتخم
ةدؤزم عنسصلا ةيديلقت براوق
را˘˘ح˘˘بإ’ا دد˘˘سصب تا˘˘كر˘˘ح˘˘م˘˘ب

ىلإا توملا براوق ربع ةسسلخ
لبق ةيلاطي’ا اي˘ن˘يدر˘سس ةر˘يز˘ج

شضرع يف مهقيرط شضرتعت نأا

ةيرئازجلا ةيرحبلا تاوق رحبلا

ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘˘ح˘˘تؤ

كلت ئطاوسش تدهسش لباقملا

براوق قفدت يف اعجارت ةي’ولا

نم ىرخأ’ا ةفسضلا ىلإا ةقارحلا

ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ط˘سسو˘ت˘م˘لا

شسفنب ةنراقم9102 يراجلا

.يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا
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ناكسس شسمأا راهن حابسص ماق

ةيدلب لخدمب ششوسشبلا ةقطنم
ةمسصاع نع ةديعبلا بوطلا مأا

قلغب ملك06 يلاوحب ةي’ولا

اجاجتحا7 مقر يئ’ولا قيرطلا
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا فؤر˘ظ˘لا ى˘ل˘ع
بايغ ؤ نا˘كسسلا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
تاونق  ىتح ؤ ،زاغلاؤ ،ءاملا
نم يناعي يتلا يحلا فرسصلا

ؤ ،يحلا ناكسس ةيبلغأا اهبايغ
ا˘هد˘ق˘ت˘ف˘ي ي˘ت˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا اذ˘ك
ي˘ح˘لا نا˘كسس .م˘ه˘ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ؤ ةيطاطملا تÓجعلا اوعسضؤ

لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لا تا˘يؤا˘˘ح
نم تابكرملا اوعنمؤ قيرطلا
ربسسلا ةكرح لطع ام رؤرملا
تاطلسسلا عفد ام، ربتعم نمزل
شسيئر يف ةلثم˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘˘ئر ؤ،ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
تاطل˘سسلاؤ ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
كردؤ ة˘˘طر˘˘سش ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا

ي˘ف ار˘كب˘م رو˘سضح˘ل˘ل ،ي˘ن˘طؤ
د˘قؤ، ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف˘ل ة˘لؤا˘˘ح˘˘م
ؤ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م اؤرؤا˘˘ح˘˘ت

يحلا نم دفؤ عم ةسسلج اؤدقع
ةلجا˘ع لو˘ل˘ح˘ب ادو˘عؤ او˘مد˘قؤ
فر˘˘سصلا يرا˘˘ج˘˘م˘˘لؤ ءا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاؤ ي˘˘ح˘˘سصلا

زا˘غ ا˘مأا ،ارو˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

لاغ˘سشأ’ا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سسف ة˘ن˘يد˘م˘لا

نأ’ ار˘ظ˘ن ،ر˘˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه ر˘˘خاؤأا

عؤرسشملاؤ ،ةز˘ها˘ج تا˘سسارد˘لا

ا˘م˘ب˘سسح د˘ي˘سسج˘ت˘لا ق˘ير˘ط ي˘ف

يلثممل نولؤؤوسسملا هب حرسص

قيرطلا اوح˘ت˘ف ن˘يذ˘لا نا˘كسسلا

لجأا ن˘م م˘ه˘ل ة˘سصر˘ف او˘ح˘ن˘مؤ

.مهدوعؤ ديسسجت

قئأدحلأ ناكسس جرخي لقنلأ

عراسشلل

ة˘م˘سصا˘˘ع ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘غ

324 نا˘˘كسس ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

روفنط دوعسسم ايوقرت انكسسم

يف تاسشا˘ق’ م˘سسا˘ب فؤر˘ع˘م˘لا

ءازإا م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ن˘˘ع ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘لا

˘ماد˘ع˘ناؤ ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا م˘˘ه˘˘فؤر˘˘ظ

ىلع ،ةايحلا تايرؤرسض طسسبأا

ماد˘ع˘ناؤ ق˘ير˘ط˘لاؤ ءا˘م˘لا رار˘غ

عراسشلا ى˘لإا او˘جر˘خ˘ي˘ل، ل˘ق˘ن˘لا

نيلؤؤوسسملل مهتاوسصأا عامسسإ’

ؤ ةيلحملا تاطلسسلا ةبلاطمؤ

ءاهنإ’ لجاعلا لخدتلا ةيئ’ولا

ط˘˘سسبأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تؤ م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م

قلعتي رمأ’ا نأا اميسس مهقوقح

امهم ارسصنع دعي يذلا ءاملاب

هببسسب يذلا لقنلا ؤ ةايحلا يف

.ةيرابجإا ةلزع يف اولخد

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ0575ددعلا9102 توأا70 ءاعبرألا4

www.akhersaa-dz.com

نوردحني (اقأرح)81 هنتم ىلع كرحمب دوزم عنضصلأ يديلقت براق فيقوت نم سسمأأ لوأأ ةليل ةبانعب لحأوضسلأ رفخ سسأرح نكمت
.ةيلاطي’أ اينيدرضس ةريزج وحن ةيعرضشلأ ريغ ةرجهلأ ددضصب أوناك ةبانع ةنيدم نم

ةرركتملأ تاعاطقنإلأ ىلع اجاجتحأ قيرطلأ نوقلغي رذعملأ ناكسس
ةنتاببيئابرهكلأ رايتلأ يف

ةنتاب ةي’ؤ نيب طبارلا62 مقر يئ’ولا قيرطلا مهقلغب ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا رذعملا ةيدلب ونطاوم لؤأ’ا شسمأا ةليل نم رخأاتم تقؤ يف جتحا
رايتلا يف ةرركتملا تاعاطقنإ’ا ىلع مهنم اجاجتحا كلذؤ ،روحملا اذه ربع تابكرملا روبع نيعنام ،تÓجعلا قارحاؤ ةراجحلاب ،مهتيدلبؤ
ىلإا نايحأ’ا نم ريثك يف يدؤوت حاير اهبحاسصت يتلا ،ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةقطنملا اهدهسشت يتلا ةيدعرلا راطمأ’ا لÓخ اسصوسصخ ،يئابرهكلا
تÓحملا باحسصأا مهنم اميسس ،مهتزهجأاب تاعاطقنإ’ا هذه اهقحلت يتلا رارسضأ’ا وه ةقطنملا ينطاوم بسضغ نم داز امؤ ،رايتلا يف عاطقن’ا
اذه .فلتلا ةعيرسس ةيكÓهتسس’ا داوملا اذكؤ ديربتلا ةزهجأا فÓتإا ىلإا تدأا يتلا هذه ةرهاظلا يف ربكأ’ا ررسضتملا مهسسفنأا اؤربتعا نيذلا ةيراجتلا

تاذ عفرل مهتيدلب ميلقإاب ةنيطنسسفؤ ةنتاب يتي’ؤ نيب طبارلا30 مقر ينطولا قيرطلا عطقب اوماق دق كلذ لبق شسيدسسف ةيدلب ناكسس ناكؤ
ةيلاكسشإ’ لولح داجيإا ةينعملا تاهجلا نوجتحملا بلاط دقؤ ،ةنتاب ةي’ول ةقاطلا ريزؤ تداق يتلا ةرايزلا كلذ يف نيلغتسسم ،لاغسشن’ا
ةيرق كلذ نمؤ ،ةرمسشلا ةرئاد ناكسس هيف طبختي يذلا لاكسشإ’ا شسفن وهؤ ،راطمأا تطقاسست ؤأا حاير تبه ام اذإا ةمئاق ىقبت يتلا تاعاطقنإ’ا

ىلإا عجري نأا حجري يذلاؤ ثدحت ةيوج تاريغت يأ’ ابحاسصم تاب يذلا يئابرهكلا رايتلا عاطقنا لكسشم نم اهونطاق يناعي يتلا ةيسشاوكلا راكز
كلذ وه مهرمذت نم داز امؤ ،حاير تبه ؤأا راطمأ’ا تطقاسست ام اذإا ءابرهكلا عاطقنا نم نيقي ىلع ةيرقلا ناكسس تاب ذإا ،ليسصوتلا لباوك مدق
يذلا رحلا لسصف يف ءاوسس مهتايح مهمسساقت يتلا تاعاطقنإ’ا كلت حÓسصإ’ لاوط تاعاسسل نؤرظتني ذإا ،مهنكاسسم ىلإا رونلا ةداعإا يف ريخأاتلا
ةقطنملاب عسضولا ةسسارد راظتنا يف اذه .حايرلاؤ راطمأ’ا هب رثكت يذلا ءاتسشلا لسصف لÓخ ىتح ؤأا ،ةيويحلا ةداملا هذهل كÓهتسس’ا هيف رثكي

T°ƒT°É¿.ì.ةيوجلا تابارطسض’ا لÓخ اميسس ،ناكسسلا ىلع يئابرهكلا رايتلا عاطقنا مدع نمسضت لولح داجيإاؤ

لحأوضسلأ رفخ رقم ىلإأ مهليوحت مت/ةبانع

اينيدرسس ىلإأ راحبإلأ ددسصب أوناك «اقأرح»81 فيقوت
34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع ثدأوحلأ ديأزت دعب

كردلأ تأوق طاسسوأأ يف رافنتسسأ ةلاح
 لامرلأ يبرهم ةهباجمل لجيجب

ينطو˘لا كرد˘لا تاو˘ق فو˘ف˘سص ي˘ف را˘ف˘ن˘ت˘سسإ’ا ة˘لا˘ح تن˘ل˘عأا
يلحاسسلا طيرسشلا ةيامحؤ لامرلا يبرهم ةهجاومب ةفلكملا
كلذؤ تاونسس ذنم هقحÓي يذلا بهنلا رطخ نم لجيج ةي’ول
نيبرهملا تارسشعؤ ةريخأ’ا هذه نيب تاهجاوملا ددجت دعب

هقسش يف34 مقر جؤدزملا ينطولا قيرطلا ىلع اسصوسصخ
ةي’ولا ةمسصاع لخدم ةياغ ىلإاؤ اقرسش رانقلا ةيدلب نيب طبارلا

.نينثإ’ا ةليل قيرطلا اذه ىلع ىحرج ةعبسس طوقسسؤ لجيج
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ط˘سسؤ را˘ف˘ن˘ت˘سسإ’اؤ بهأا˘ت˘لا ة˘جرد ع˘فر م˘˘تؤ
يبرهمل يدسصتلاؤ يلحاسسلا طيرسشلا ةيامحب ةفلكملا ينطولا
لÓخ ء’ؤوه هب ماق يذلا يعونلا ديعسصتلا عم ةازاوم لامرلا
ةهجلا ئطاوسش نم ديدعلا ماحتقا لÓخ نم ةريخأ’ا مايأ’ا
تارؤانمب مهمايق نع كيهان لامرلا بهن لجأا نم Óيل ةيقرسشلا

ئطاوسشلا شضعب لخادم ىوتسسم ىلع ةقوبسسم ريغؤ ةينونج

رانقلا نيب طبارلا هقسش يف34 مقر ينطولا قيرطلاب اذكؤ
عونمملا هاجتإ’ا يف ريسسلا لÓخ نم لجيج ةي’ولا ةمسصاعؤ
ةيمامأا ةرانإا ىتح ’ؤ ميقرت تاحول لمحت ’ ةهّومم تانحاسشب
ةعبسس طوقسس يف نيريخأ’ا ءاثÓثلا ىلإا نينثإ’ا ةليل ببسست امم
لخدملاب ثلاث˘لا ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ى˘حر˘ج
نيبرهملا دحأ’ ةنحاسش تسساد امدعب ةي’ولا ةمسصاعل يقرسشلا
ةدايق ىعسستؤ .ةعبسسلا اياحسضلا اهنتم ىلع ناك ةرجأا ةرايسس
فوفسص يف بهأاتلا ةجرد عفر لÓخ نم لجيجب ينطولا كردلا

طيرسشلا ةسسارحب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا دار˘فأ’ا دد˘ع ةدا˘يزؤ ا˘هر˘سصا˘ن˘ع
عسضولا يف اددجم مكحتلا ىلإا نيبرهملل يدسصتلاؤ يلحاسسلا
ةداعإا ةرملابؤ ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ تÓفإ’ا ىلع فراسش امدعب

Óيل اميسس34 مقر ينطولا قيرطلا يلمعتسسمل ةنينأامطلا
ببسسب مايأا ذنم ء’ؤوه اهسشيعي يتلا بعرلا ةلاح لظ يف كلذؤ
رو˘ح˘م اذ˘كؤ رو˘ح˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ماد˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا رار˘˘كت
تعجارت يلحاسسلا قيرطلا ىلع ةكرحلا نأا ةجرد ىلإا تسسوسسات
لعفب ليللا نم ةريخأ’ا تاعاسسلا يف اهل ىوتسسم ىندأا ىلإا

بيرهتلا تانحاسش تÓجع تحت عوقولا نم قاّوسسلا فوخ
ام اريثك يذلا فايطسصإ’ا مسسوم زع يف دجوت ةي’ولا نأا مغر
.راهن ىلإا اهيلايل لّوح
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ليسصاحمل قئأرح80 ليجسست

42ـلأ لÓخ ةرمثم راجسشأأو ةيعأرز
ةنتابب ةعاسس

42 ـلا لÓخ ةيندملا ةيامحلل ةيلمعلا حلاسصملا تلجسس

ششئاسشحؤ ةيعارز ليسصاحم قئارح80 ةيسضاملا ةعاسس
رئاسسخ تفلخ ةي’ولا بارت نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘سسبا˘ي
ثيح نم اهمهأا نمؤ ةيعارزلا ليسصاحملا يف ةربتعم ةيدام
ماطيب يتيدلب نم لكب نيقيرح ةلجسسملا ةيداملا رئاسسخلا
ناكملاب بسش لؤأ’ا.ةتوتلا نيع ةرئادب ةفاعمؤ ةكيرب ةرئادب

ةيدلبب87 مقر ينطولا قيرطلا راوجب ةياسضلا ىمسسملا
ةدوسصحم ريغؤ ةدوسصحم ةديسصح قيرح رثإا ىلع ،ماطيب
ةربتعم ةيدام رئاسسخ قيرحلا فلخ ثيح ،ريعسش جوتنمل

30 ،دئاسصحلا نم تاراتكه70 يلاوح قارتحا يف تلثمت
حÓفل كلم دوسصحم ريغ ريعسشلا لوسصحم اهنم تاراتكه

كلم ةديسصحلا نم راتكه5.2ؤ ،ةنسس66 رمعلا نم غلبي

5.1 ىلإا ةفاسضإ’اب ةنسس17 رمعلا نم غلبي رخآا حÓفل

16 رمعلا نم غلبي رخآا حÓفل كلم ةديسصحلا نم راتكه
ةكيرب ةرئادل ةيوناثلا ةدحولا حلاسصم تلخدت دقؤ اذه ،ةنسس
رانلا راسشتنا عنمؤ قيرحلا دامخإا لجأ’ رازجلا ةدحؤ اذكؤ
نم دارفأا روسضحب ،ةرؤاجملا ةيعارزلا ليسصاحملا يقاب ىلإا
دقؤ ،هايملا جيرهسص يتنحاسشب يبعسشلا ينطولا ششيجلا

عقؤ دقف يناثلا قيرحلا امأا .د52ؤ اسس40 ةيلمعلا تماد
ىتأا ،ةتوتلا نيع ةرئاد ةفاعم ةيدلب طابرب ىمسسملا ناكملاب

يلك قارتحا يف تلثمت ةيدام رئاسسخ افلخم ناتسسب ىلع

52 ،نيت ةرجسش07ؤ ةسسباي ششئاسشح راتكه20 يلاوحل

50ؤ نامر ةرجسش51 ،نوتيز راجسشأا50 ،شصاجإا ةرجسش

يرلا بيبانأا رتم052ؤ يئابرهك كلسس رتم561 ،رابسص

ثيح ،ني˘حÓ˘ف ة˘ع˘برأ’ كل˘م،2م01 اهتحاسسم ةفر˘غؤ
قيرحلا دامخإ’ ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ىلع عبرتي يذ˘لا نا˘ت˘سسب˘لا ي˘قا˘ب ى˘لإا را˘ن˘لا را˘سشت˘نا ع˘ن˘مؤ

،ةرمثم ةرجسش006 ىلع يوتحيؤ تاراتكه01 ةحاسسم
بابسسأا ىقبت اميف ،فسصنؤ نيتعاسس ةيلمعلا تماد دقؤ
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ح˘˘لا

T°ƒT°É¿.ì.ةسصتخملا

 بلاطملأ مهأأ قيرطلأ و ءابرهكلأ ،زاغلأ ،ءاملأ/ةدكيكضس

نوجتحي قئأدحلأ و بوطلأ مأأ ناكسس

ةرهاظلأ ىلع ءاضضقلأ  لجأأ نم رايمألل تاهيجوت

 لجيجب رهسشأأ ةتسس لÓخ بلك ةّسضع فلأأ ليجسست
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ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘سسار

يلؤؤوسسمؤ ءاسسؤؤر لجيج ةي’وب

ة˘م˘سصا˘ع م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ششي˘˘˘نرو˘˘˘كلا

تاناويحلا ىلع ءاسضقلل تÓمح

بÓ˘˘˘كلا اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تؤ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘سضلا

تايدلب˘لا هذ˘ه م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

تاّسضعلا ددع ديازت لظ يف كلذؤ

هذه اه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لاؤ

ةريخأ’ا ةرتف˘لا لÓ˘خ تا˘ناو˘ي˘ح˘لا

ف’آا ة˘با˘سصإا ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘˘لاؤ

رداسص ريرقت فسشكؤ .شصاخسشأ’ا

نع لجيجب ةيحسصلا تاهجلا نع

0001 ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ل˘ي˘ج˘سست
بÓ˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘˘ّسضع
اها˘عر˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت اذ˘كؤ ةدرا˘سشلا
يسسادسسلا لÓخ تÓئاعلا شضعب

9102 ةيراجلا ةنسسلا نم لؤأ’ا
بعرم مقر وهؤ ةي’ولا ميلقإا ربع
ع˘سضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ ىد˘˘م شسكع˘˘ي
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ل يد˘˘˘سصت˘˘˘لا ةرؤر˘˘˘سضؤ
ف’آا تعقؤأا يتلا ةلاسضلا بÓكلا
ناكسسلا نيب ةريطخلا تاباسصإ’ا

ءاسضقلا تابؤ لافطأ’ا شصخأ’ابؤ
نايرؤرسض نارمأا اهدييحتؤ اهيلع
ح˘لا˘سصم ل˘خد˘ت بجو˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘م
ا˘كير˘سش نو˘كسس ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا
ءاسضقلا ةيل˘م˘ع حا˘ج˘نإا ي˘ف Ó˘عا˘ف

ةلاسضلا تاناويحلاؤ بÓكلا ىلع
اسضارمأا اهنم ريثكلا لمحت يتلا

م˘سسج لا˘ط˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا ءار˘˘ج ن˘˘م نا˘˘˘سسنإ’ا

لبق نم هل هجوت يتلا تاسضعلاؤ
ة˘ي’ؤ تسصحأاؤ .تا˘ناو˘ي˘ح˘لا هذ˘ه

0032 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي ’ ا˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ة˘˘لا˘˘سض تا˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘ّ̆سضع
نا˘سسنإ’ا ها˘ج˘ت بÓ˘كلا اد˘يد˘ح˘تؤ
˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘˘ع

تبرتقا ام˘ي˘ف8102 يسضقن˘م˘لا
روكذملا ددعلا فسصن كاردإا نم
ة˘ن˘سسلا ن˘م لؤأ’ا ف˘سصن˘لا لÓ˘˘خ
تاهجلا بسسح ديزي امم ةيراجلا
ةرؤر˘سض ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘˘سصلا

كرحتلاؤ ةرهاظلا هذهل تافتلإ’ا

يدسصتلاؤ اهنم د˘ح˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لا

بوجت يتلا ةدراسشلا تاناويحلل

اسصوسصخ ةي’ولا ءايحأاؤ عراوسش

ة˘ي˘˘با˘˘غ تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا ع˘˘م

ما˘يأ’ا لÓ˘خ د˘ه˘سشم˘ل˘ل ة˘سسر˘ت˘ف˘م

ي˘ت˘˘لا با˘˘ئذ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مؤ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

نم ابؤر˘ه ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع تم˘ح˘ت˘قا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ةرار˘˘ح˘˘لاؤ ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا

نينطاوملا شضعب ىلع اهئادتعاؤ

اهسسرتفا يتلا زوجعلل ثدح امك

ع˘˘ط˘˘قؤ ة˘˘ع˘˘ئا˘˘ج˘˘لا با˘˘ئذ˘˘لا د˘˘حأا

ةل˘م˘ي˘ج ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘ه˘ع˘با˘سصأا

.ةيلبجلا
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ةي˘مو˘ي تاءاد˘ت˘عا د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا
نمأ’ا صصقن لظ يف تاسشوانمو
ةيثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ىر˘حأ’ا˘ب وأا
م˘˘ظ˘˘ع˘˘˘م دو˘˘˘سسي يذ˘˘˘لا  ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ع˘˘جار˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
امم ةطرسشلاب ةسصاخلا تايرودلا
ةسصا˘خ بوا˘ن˘م˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج˘ي

ةمحر تحت ليللا تاعاسس لÓخ
فرط نم ةسسرامملا تاءادتع’ا
تا˘با˘سصع˘لا وأا ى˘سضر˘م˘لا برا˘˘قأا
ىفسشملاب رمأ’ا اهب ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا
ىلإا يدؤوت دق ةيماد تاراجسش دعب
ل˘ب˘ق ا˘هدار˘فأا د˘حأا ةا˘فو وأا ناد˘ق˘˘ف
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘سصو
.ت’اجعتسس’ا

ايدسسج ءادتعا02
ماعلا تلجسس ةيظفل تاءادتعاو

 دسشر نباب يسضاملا
ىف˘سشت˘سسم˘لا ح˘لا˘سصم تل˘ج˘سس

02 نم ديزأا دسشر نبا يعماجلا
تارسشع بناج ىلإا ايدسسج ءادتعا
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ظ˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘لا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ل˘ج˘سست ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا ر˘ئا˘˘سسخ˘˘لا

ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ح˘لا˘˘سصل ة˘˘سصا˘˘خ
ءاسسنلا بط ةحلسصم اذكو ةيبطلا

ةرايزلا تاعاسس جراخ ثدحت اهلك
ة˘لوا˘ح˘م ءار˘ج ى˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب

وأا ةوقلاب لوخدلا ىسضرملا براقأا
ة˘عا˘ق˘ل ى˘سضر˘م˘˘لا د˘˘حأا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
ةيلخادلا نيناوقلا ةفلاخمو جÓعلا
يقاب لج˘سست ا˘م˘ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل

ت’ا˘ح بب˘˘سسب ءاد˘˘ت˘˘ع’ا ت’ا˘˘ح
لجسست يتلا تاباسصإ’او ركسسلا
بورحلا لÓخ صضيبأ’ا حÓسسلاب
اذ˘˘كو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘˘لا
لوحتت يتلا تاراجسشلاو كراعملا

ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘˘لإا عرا˘˘˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘˘˘م
.مهدحأا ةباسصإا درجمب ىفسشتسسملا
ةعر˘سسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ي يذ˘لا
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’ا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘˘ل
ة˘˘حا˘˘سس لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت ا˘˘˘م نا˘˘˘عر˘˘˘سسو
ةحاسس ىلإا ت’اجعتسس’ا ةحلسصم
مقاطلا بايغ ةلاح يف ةكرعملل
ثي˘ح با˘سصم˘لا ةا˘فو وأا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت

بوانملا مقاطلل باسصملا عايسض
.نمأ’ا بايغ لظ يف

نم ديزأ’ طقف نمأا نوع05
ىفسشتسسملاب لماع ف’آا ةعبرأا

دسشر نبا يعماجلا
ط˘ق˘ف ن˘˘مأا نو˘˘ع05 يطغي

ح˘لا˘سصم وأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ي˘نا˘م˘ث
ىفسشتسسم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا
م˘سضت ي˘ت˘لا د˘سشر ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘ع ف’آا ة˘˘ع˘˘برأا

ن˘باو د˘سشر ن˘با˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
نا˘بر˘سضلا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو ءا˘˘ن˘˘ي˘˘سس
بط ،نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسأ’ا بط ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصم
ىفسشتسسموأا زاريت˘نا˘سسلا ،نو˘ي˘ع˘لا
از˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘سسيد˘˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
د˘˘˘˘سشر ن˘˘˘˘با ت’ا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
ام وهو ءا˘ن˘ي˘سس ن˘با ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سسا

ددعلاب ىفسشتسسملا ةرادإا هتفسصو
يف ةسصاخ يفاكلا ريغو ليئسضلا

دودحملا ةطرسشلا ناوعأا ددع لظ
تايرودب اقباسس معدي ناك  يذلاو
ىفسشتسسملا ةرادإا نأا املع ةسصاخ
ةيسصولا ةرازولا حلاسصم تلسسار
ةبانع˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا ح˘لا˘سصم˘لا اذ˘كو
ةلاحل يثراكلا عسضولاب اهراطخإ’
ىفسشتسسملا اهدهسشي يتلا نمأÓلا
.دسشر نبا يعماجلا

Óلا ببسسب لامعلا تا˘جا˘ج˘ت˘حا
 نمأا

وأا نينطاوملا حلاسصم تلطع
نم ديدعلا يف ىسضرملا

تابسسانملا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف لا˘م˘ع˘لا أا˘ج˘ل˘ي

لسشو جاجتح’ا ىلإا تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ىفسشتسسملاب حلاسصملا نم ديدعلا
لط˘ع˘ي ا˘م˘م د˘سشر ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا

نيذلا ىسضرملاب لفكتلا  ةيلمع
ت’اجع˘ت˘سس’ا ح˘لا˘سصم نو˘ل˘سصي

نأا املع ىلوأ’ا ةجرد˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف تل˘˘خد˘˘ت ةرادإ’ا

عسضولا مزأات عن˘م˘ل تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

ةر˘ها˘ظ ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘فو ن˘˘كل

دعب اموي ديازتت يتلا تاءادتع’ا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ن˘˘˘م د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل مو˘˘˘˘ي

حلاسصملا يقاب ىلإا ت’اجعتسس’ا

ءا˘˘سسن˘˘لا بط ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ة˘˘سصا˘˘خ

ت’وا˘ح˘م د˘ه˘سشن ن˘يأا د˘ي˘لو˘ت˘˘لاو

جرا˘خ صصا˘خ˘سشأا لو˘خد˘ل ة˘ي˘˘مو˘˘ي

ق˘˘ل˘˘خ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا تا˘˘˘قوأا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘سشوا˘˘˘ن˘˘˘م

ى˘سضر˘م˘لا برا˘قأاو ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا˘˘ب

ي˘ف اور˘ط˘سضي˘ل ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب

فلتخم اذكو نوسضرمملا ريخأ’ا

مدعل حلاسصملا فلتخمب نيلماعلا

يدا˘ف˘ت˘ل صضي˘بأ’ا رز˘ئ˘م˘˘لا ءاد˘˘ترا

فر˘ط ن˘م ءاد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ىلوأ’ا ةجردلاب ىسضرملا براقأا

ةلاحب مهنم ديدعلا باسصي نيذلا

نم نكمتلا مدع ءارج ةيريتسسه

صضيرملا ةحسص ىل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘ط’ا

يتلا ةقئÓلا ر˘ي˘غ ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا ما˘مأا

ن˘م ا˘ه˘ب نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسي وأا نو˘˘قÓ˘˘ي

صضع˘˘بو ن˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط

بلغأا يف ىفسشتسسملاب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

.تاقوأ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ىلع ءابطأ’او لامعلا قرؤوي سسوباك ىلإا دسشر نبإا يعماجلا ىفسشتسسملل ةعباتلا حلاسصملا فلتخم اهفرعت يتلا تاءادتع’ا ةرهاظ تلوحت
ةيبطلا ت’اجعتسس’ا حلاسصم ىوتسسم ىلع ةسصاخ ءاوسس دح

اياحسضلا ربكأا ىسضرملاو نوفظوملاو اريطخ ىحنم ذخأات تاءادتع’ا

دسشر نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب لماع ف’آا ةعبرأا ةيامحل طقف نمأا نوع05
مهيلثمم رايتخ’ باختن’ا ءارجإا ةيلمع لÓخ

 نوددجي ينوبلاب Óيل لامع
يباقنلا عرفلا يف ةقثلا

ةقطنمب Óيل ةيحسصلا داوملا ةكرسش لامع ارخؤوم ماق
ةكرسشل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ب لور˘سصلا
لامعلل يلحملا داحت’او يئاسضقلا رسضحملا روسضحب
قيرط نع عارتق’ا ءارجإا مت ثيح ينوبلاب نييرئازجلا
هلثمم اوراتخا نيذلا لامعلا لك روسضحبو قودنسصلا

ميدقلا يباقنلا عرفلا يف ةقثلا ديدجت متو لامعلا نم
ىلوأ’ا ةبترملا ىلع «حتاف ةزايب» حسشرملا لسصحت ثيح

لامعلا راتخا دقو اتوسص981 ىلع هتزايح لÓخ نم
ناك امئاد هنأ’ هيف ةقثلا اوددجو ميدقلا يباقنلا عرفلا
نم ديدعلا كيكفت عاطتسسا دقو مهحلاسصم ىلع عفادي
لÓخ ةباقنلا داسصح نمو لامعلا حلاسصل تازايتم’ا

ىهتنم Ó˘ما˘ع34 ن˘م ر˘ث˘كأا جاردإا ة˘ق˘با˘سسلا ةد˘ه˘ع˘لا

اذكو8102 ة˘ن˘سس ي˘ف Ó˘ما˘ع22 مي˘سسر˘تو  ،دو˘ق˘ع˘لا

03 نم رثكأا نيوكت اذكو ارخؤوم Óماع41 ميسسرت
يعامتج’ا لاجملا يف امأاو تسسيكراك ةقايسس يف Óماع

اهعاونأا فلتخمب تايفلسسلا نم لماع002 دافتسسا دقف

نم اودافتسسا امك9102 ةنسس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ

عيمجل جد0005 ـب ةردقملاو كرابملا رطفلا ديع ةحنم
عم ةيقافتا ماربإا ةقباسسلا اهتدهع لÓخ مت امكو لامعلا
جÓعلا نم Óيل لامع دا˘ف˘ت˘سسا د˘ق ا˘ه˘ن˘مو ة˘يد˘سضا˘ع˘ت˘لا
ءافسشلا ةقاطب ليعفت عم ليلاحتلاو ةعسشأ’او يناجملا

يف رارمتسس’اب تدهعت دق ةباقنلا اهتهج نمو001%
ةيبلت ة˘يا˘غ ى˘لإا لا˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ئاد عا˘فد˘لاو ا˘هرا˘سسم
اذكو ةينهملا وأا ةيعامتج’ا ءاو˘سس م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
.مهبسصانم يف لامعلا نم ددع ربكأا جامدإا ىلإا يعسسلا
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ةيناثلا ةجردلا نم قورحب تبيسصأا

سساطنقوب يح راحتن’ا لواحت ةاتف
رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ةاتف صسمأا لوأا ءاسسم تمدقأا

ةيدلبب صساطنقوب يحب نيزنبلاب راحتنا ةلواحم ىلع
ةيناثلا ةجردلا نم قورحب اهتباسصإا ىلإا ىدأا امم ةبانع
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘ه˘فا˘ع˘سسإا تعد˘˘ت˘˘سسا

مÓعإ’اب فلكملا فسشك .جÓعلل انيسس نبا ىفسشتسسم
ةعاسس رخآ’ ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاسصت’او
ةا˘ت˘ف فا˘ع˘سسإ’ صسمأا لوأا ءا˘˘سسم او˘˘ل˘˘خد˘˘ت ه˘˘ناو˘˘عأا نأا
صساطنقوب يحب ةيناثلا ةجردلا نم قورحب تبيسصأا

نم ةغلابلا ةاتفلا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا روفو

امم نيزنبلا هيلع بوكسسم اهمسسج ةنسس52 رمعلا
تفعسسأا ةيناثلا ةجردلا نم قورحب اهتباسصإا ىلإا ىدأا

حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع تل˘ق˘ن م˘ت نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع
انيسس نبا ىفسشتسسمب قورحلا ةحلسصم ىلإا ةعرسسلا

LªÉ∫.Ω                                    .مزÓلا جÓعلا يقلتل

يدافتو ءاملا برسش نم راثكإ’ا ىلإا تعد
 سسمسشلا  ةعسشأا تحت  ريسسلا

نينطاوملا رذحت ةيندملا ةيامحلا
رحلا ةجوم نم

ةجوم نم نينطاوملا ةبانعب  ةيندملا  ةيامحلا  ةيريدم ترذح
ةجرد  قوفتسس  نيأا  Óيل مويلا ةياغ  ىلإا   لسصاوتت  يتلا  رحلا

ةبانع ةيقرسشلا قطانملا صضعب ىلع ةيوئم ةجرد04  ةارارحلا
. فراطلا ، ةدكيكسس ،

تاعبقلا وأا ةيسسمسشلا ةلظملا لامعتسسا نينطاوملا تعد  ثيح
برسش نم راثكإ’او صسمسشلل رسشابملا صضرعتلا عنمل ةيقاولا
ةئيسس نكامأا يف دجاوتلا يدافتو،ةيفاك ةيمكب لئاوسسلا وأا ءاملا
ةليوط تافاسسمل صسمسشلا يف يسشملا نع عانتم’ا عم.ةيوهتلا

ةنمزملا صضارمإ’اب  نيباسصملا صصاخسشأÓل  ةبسسنلاب ةسصاخ
مهنأ’ كلذ،يركسسلا صضرم وأا يومدلا طغسضلا  عافترا ىلع
ةرورسض ىلا ةفاسضإا عم  صسمسشلا ةبرسضلً اسضرعت صسانلا رثكأا

لقأا مهف ةديدسشلا ةرارحلا تارتف يف بعللا نم لافطأ’ا ةيامح
ينطولا زكرملا نأا  ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو.نيغلابلا نم ةمواقم
قرسش تاي’و صضعب ةسصاخ ةيرسشن يف نلعأا ةيوجلا تاعقوتلل
نم  لكب رمأ’ا قلعتيوةديدسش ةرارح تاجرد دهسشتسس دÓبلا

تا˘جرد ل˘سصت˘سس ثي˘ح فرا˘ط˘لاو ة˘با˘ن˘عو ةد˘كي˘كسس  ة˘ي’و

ةظقيلا يعدتسسي امم ,ايلحم ةجرد04 زواجتت وأا ةرارحلا
ةعاسسلا ىلع ءاعبرأ’ا  مويلا ةياغ  ىلإا  رمتسستسس ثيح مودتسسو

Ó.eÉRhR  HƒY«û°áيل ةعسساتلا

يحلاب ةيهيفرتلا قفارملا مادعنا ءارج مهتاناعم ببسسب

تاطلسسلا لخدتب نوبلاطي رامع بياع ناكسس
ةيهيفرتلا قفارملاو تايرورسضلا مهأا مادعنا ببسسب اهنم نوناعي يتلا صصئاقنلاو ةيرزملا فورظلاب ةبانعب ديدحتلاب جاسسبلا رامع بياع ناكسس ددن
رسصتخت صسرادم ءانب يف دسسجتت ةينابسش قفارمو لكايه ءانب داجيإا لجأا نم ةيلحملاو ةيئ’ولا تاطلسسلا ىلإا ءادن ناكسسلا هجو ثيح ةيميلعتلاو
تاءاسضف اودجي مل نيذلا بابسشلا نم ف’آ’ا مسضي يحلا نأاو اسصوسصخ  ةيهيفرتلا قفارملل ماتلا بايغلاو رخآ’ ناكم نم لقنتلا ءانع مهيلع
لخدتلا ةرورسض ةيسصولا تاهجلا لك نودسشاني مهنإاف اذهلو ةريبك مهتاناعم مجح نأا ناكسسلا دكأا ثيح ةمات ةلزع يف مهلعجيو بعللاو  ةيقرتلل
نم ربتعت يتلا ةيفاقثلا زكارملاو ةسضايرلاو بابسشلا رودك ةيهيفرتلا زكارملا رارغ ىلع قفارملا فلتخم بايغ ءارج ةلزعلا نم مهلاسشتن’ لجاعلا
بعلل مهلزانم ةاذاحمب ةفسصرأ’ا وأا مدقلا  ةرك ةسسرامم تاقرطلا نوذختي مهمظعم لعج امم مهلافطأا بعلل زكارم مادعنا بناج ىلإا بلاطملا مهأا

يف ةسسردملا ىلإا لوسصولل مادقأ’ا ىلع ءيسشملاو قيرطلا عطقو اركبم ظاقيتسس’ا ىلإا نورطسضي صسردمتلا تقو وأا ةسساردلا مايأا يف امنيبو
لجاعلا لخدتلا ةينعملا تاهجلا ىلع بجي اذهلو ةعورسشم مهبلاطم امنيب ةيراقعلا ةيعوأ’ا مادعنا ناكسسلاةينعملا  لكسشملا نأا امك تقولا

.ةيعرسشلا مهبلاطم ةسساردو
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ح˘˘لا˘˘صصم بصسحو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
هنإاف ةبانع ةيلول ةحÓفلا ةيريدم
ليوحت ةيلمع ةعباتم راطإا يفو
م˘صسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘ط˘˘لا

اقيبطتو9102/8102 يحÓف˘لا
و ة˘حÓ˘ف˘˘لا ةرازو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
يرحبلا ديصصلاو ةيفيرلا ةيمنتلا

ءدب نم رهصش يلاوح يصضم دعبو
عم تنمازت نيأا ليو˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ ةورذ˘لا
ةيلول ةيحÓفلا حلاصصملا ريدمل

ةيعمب ““ متاخوب ريغصصلا ““ ةبانع
قر˘صشل˘ل يو˘ه˘ج˘لا عر˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر
كرتصشملا ينهملا ينطولا ناويدلل
لول˘ح ة˘ي˘صشع مو˘ح˘ل˘لاو ر˘صضخ˘ل˘ل

ى˘˘لإا كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘صضألا د˘˘ي˘˘˘ع
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاد˘˘حو ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
فوقول˘ل ة˘يلو˘لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

تا˘ي˘صصو˘ت˘لا ه˘˘ي˘˘لإا تلآا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف لاد˘ت˘عا سسم˘ت˘لا ن˘يأا ةر˘ي˘˘خألا

ةدصش ثيح ن˘م ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

21 ىد˘ع˘ت˘ت ل ثي˘˘ح ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘لا
راظتنلا يف ىصصقأا دحك ةعاصس
دادتصشإل اب˘صسح˘تو ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
مت ةرصشابم ديعلا يموي دعب ةورذلا
ةرصشابم ةيمتحب تاميلعت هيجوت

يناثلا مويلا يف ليوحتلا ةيلمع
وأا ق˘فو ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م د˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م

01 تبصسلا موي ليوحتلا سضيفخت

رثأاتي ل ثيح ءاصسم9102 توأا
ةجوم عم ةصصاخ مطامطلا جوتنم

ةيلولا حاتجت يتلا ةريبكلا رحلا
ر˘ي˘ي˘صستو ة˘ما˘ع ة˘ف˘صصب ن˘˘طو˘˘لاو
˘˘مار˘˘ي ا˘˘م ن˘˘صسحأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘مألا

ليوحت ةيلمع ةعباتمل ةلصصاومو
م˘صسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘طا˘م˘ط˘˘لا

راطإا يفو9102/8102 يحÓفلا
ةيصصولا ةرازولا تاميلعت قيبطت

طبصضب ةقلعتملا كلت اهنم ةصصاخ
قطانملا بصسح دودرملا ديدحتو
عا˘م˘ت˘جا كا˘ن˘ه نا˘ك تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
عرفلا سسيئر نم لك مصض يقيصسنت
ينطولا ناويدلل قرصشلل يوهجلا

ر˘صضخ˘˘ل˘˘ل كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا مو˘ح˘ل˘˘لاو
ح˘لا˘صصم˘˘لا ءا˘˘صسؤورو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا ما˘˘صسقألاو
ي˘ئلو˘لا سسل˘ج˘م˘لاو ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
مطامطلا ةبعصشل كرتصشملا ينهملا
م˘عد˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت بصسح م˘˘ت ن˘˘يأا
ج˘ئا˘ت˘ن ط˘ب˘صض ار˘خؤو˘م ة˘لد˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ه˘˘ج˘˘لا بصسح دودر˘˘م˘˘لا با˘˘صسح
ف˘˘˘ن˘˘˘صصلاو ي˘˘˘ق˘˘˘صسلا ة˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن
ةينقتلا ةنجللا لبق نم سسورغملا
مطامطلا ةبعصش ةعباتمب ةفلكملا

سضرغلا اذ˘ه˘ل ة˘صصا˘خ ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
قطانملا بصسح تلدعمب جورخلل
ةحنم عفدو باصسح ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ريدم دكأا امك ةيعانصصلا مطامطلا
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ة˘حÓ˘ف˘˘لا
ةرازو تاميلعتل مراصصلا قيبطتلا
ديصصلاو ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا
لا˘˘م˘˘كإا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
لا˘م˘كت˘صسإاو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةي˘ح˘صضأا تار˘ي˘صضح˘تو تا˘ب˘ي˘تر˘ت
 .كرابملا ديعلا
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ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘˘ب
يف ةبانع ةيلو نمأاب ،ةيئاصضقلا
كيكفت نم نيمرصصنملا نيمويلا

ايئاصضق نيقوبصسم رارصشأا ةيعمج
ةقرصس ا˘يا˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم
، ف˘ن˘ع˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب تارا˘ي˘˘صسلا

تايلو ىلإا اه˘طا˘صشن د˘ت˘م˘ي ثي˘ح
.ةرواجم
نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا

ةطرصشلل ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع
ةيعمج˘ل اد˘ح تع˘صضو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ايا˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم رار˘صشأا
لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب تارا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘قر˘˘صس

22 نيبام مهرامعأا حوارتت ،فنعلا

،ايئاصضق نيقوبصسمو ،ةنصس72 و

تايلو ىلإا مهطاصشن دتمي ثيح

لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘˘م

مهميدقت مت ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

مهقح يف ردصص نيأا ةلادعلا مامأا

ةيعمج نيوكت ةيانج نع عاديإا رمأا

با˘كترل داد˘عإلا سضر˘غ˘ب رار˘صشأا

سصا˘خ˘صشألا د˘صض ر˘ث˘كأا وأا ة˘يا˘ن˘˘ج

ة˘˘˘قر˘˘˘صسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘˘جو ،لاو˘˘˘˘مألاو

ليللا ،ددعت˘لا فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا

،ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صساو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لاو

سضي˘˘˘˘˘˘بألا حÓ˘˘˘˘˘˘صسلا ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حو

تاذ ي˘˘˘˘˘˘فو ،رو˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ن˘مألا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت قا˘ي˘˘صسلا

كي˘كف˘ت ن˘م ن˘ما˘˘ث˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا

مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج

نيقوبصسم ،ةنصس52و91 نيبام

ة˘قر˘صس ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م ،ا˘ي˘ئا˘˘صضق

مت نيأا ،فنعلا لامعتصساب لزانملا

ريرحتو نمألا رقم ىلإا مهدايتقا

اومدق هبجومب عامصس رصضحم مهل

نينثا قح يف ردصصيل ةلادعلا مامأا

ة˘يا˘˘ن˘˘ج ن˘˘ع سسب˘˘ح˘˘لا عاد˘˘يإا ر˘˘مأا

ة˘م˘ه˘ت˘ب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت

امي˘ف ،ف˘ن˘ع˘لاو دد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘صسلا

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘˘ت ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ع˘˘˘صضو

تاذ تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

غلبي سصخصش فيقوت نم ةيصضاملا

قوب˘صسم ،ة˘ن˘صس62 رم˘ع˘لا ن˘م

يراجتلا هلحم نم ذختا ،ايئاصضق

يف مومصسلا جيورتو عيبل اناكم

زجح ىلإا ةفاصضإا ،بابصشلا طاصسوأا

فلتخم نم اصسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق54
ن˘م ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘˘ب˘˘مو ،تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا

ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘يأا، ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘˘ع
هعم ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع
ةعورصشم ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ىلإا ةراصشإلا ردجتو،عيبلا سضرغب
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘صصم نأا
نم ،ةيطرصشلا اهتا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت
ه˘˘˘نأا˘˘˘صش ن˘˘˘م ا˘˘˘م ل˘˘˘ك عدر ل˘˘˘˘جأا
ةمÓصسو نطاوملا نمأاب سساصسملا

نينطاوملا وعدت امك ،ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ةميرجلا ةبراحم ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل
قيرط نع اهنع غيلبتلا لÓخ نم
ربع وأا ةينمألا اهتارقمب لاصصتلا
 .ءارصضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
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جوتنم نم اهتلومح غيرفتل اهرود رظتنت يتلأ تأرأرجلأو تانحاششلأ نم ريبأوط ةبانعب ةيعانشصلأ مطامطلأ ليوحت لماعم فرعت
راظتن’أ ةدم نأأو ةشصاخ ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف ةي’ولأ حاتجت يتلأ ةريبكلأ رحلأ ةجوم نم جوتنملأ رثأات نم فواخم طشسو مطامطلأ

 .نيحÓفلأ بشسحب ةعاشس41 ـلأ تأرملأ نم ريثكلأ يف زواجتت

ةي’ولأ برشضت يتلأ ةريبكلأ رحلأ ةجوم ببشسب جوتنملأ رثأات نم فواخم

مطامطلا ليوحت لماعم مامأا تارارجلاو تانحاسشلا نم ريباوط

تأرايشسلأ ةقرشس اياشضق يف مهيف هبتششم فيقوت مت اميف

فاسصفسصلاب فنعلا لامعتسساب لزانملا ةقرسس يف ةسصتخم رارسشأا ةيعمج كيكفت
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ءاثÓثلا سسمأا ةبانع ةيدلب تنلعأا

متيصس ةيرطيب ةبقارم ةطقن22 نع

كرابملا ىحصضألا ديع موي اهحتف

.نينطاوملا مامأا

ةبصسانمب هنأا ““ اهل نايب يف تلاقو

كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضألا د˘˘ي˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح

ةيمومعلا ة˘ح˘صصلا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو

يئاملا سسيكلا ةبراحم راطإا يفو

طا˘ق˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق ط˘ب˘˘صض د˘˘ق ه˘˘نا˘˘ف

ةيرطيب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

عقاوم50 اه˘ن˘م د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘صضأا

ى˘ل˘ع لوألا ير˘صضح˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا˘˘ب

ايداني˘م˘لا قو˘صس ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم

يدلبلا حبذم˘لا˘ب سسو˘ب˘ي˘صس ي˘ح˘بو

ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘بو ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘لاو

ة˘حا˘صسو ر˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ح˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘نا˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم

يناثلا يرصضحلا عاطقلابو ةيدلبلا

عاطقلا رقم نم لك سصيصصخت مت
ينصسحلا نصسح يفاق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لاو
ةحاصسو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ر˘ق˘م
˘˘ما˘˘ئو˘˘لا ة˘˘حا˘˘˘صسو دار˘˘˘م سشود˘˘˘يد

طاقن5 عصضو مت ثلاثلا عاطقلابو
لكب رمألا قلعتيو سضرغلا تاذل
عر˘˘ف˘˘لا فا˘˘صصف˘˘صصلا قو˘˘˘صس ن˘˘˘م
،ميرلا يحب نارودلا روحم يرادإلا

روصشاع يديصس يح انكصسم042

عاطقلا امأا انكصسم786 يح ،لدع

رقمب مهو طاقن3 عصضو مت عبارلا

ةفاصشكلا رقمو يرصضحلا عاطقلا

ة˘صشر˘ف˘لا داو ا˘˘ن˘˘كصسم041 يحو

رقم نم لك ربع سسماخلا عاطقلاو

مامأا ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صس ي˘ح عا˘ط˘ق˘لا

ةبقلا داو يحو دجصسملاو ةدايعلا

سسافر يحبو ةيندملا ةلاحلا عرف

اذ˘˘˘هو د˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا نو˘˘˘˘هز

ةيرطيب ةطقن دوجو ىلإا ةفاصضإلاب

 .ديعلا موي ءايحألا بوجت ةلقنتم

ةلقنتم ةدحأوو ةيرشضحلأ تاعاطقلأ ربع تعزو ةطقن22

ىحسضألا ديعل ةيرطيبلا ةبقارملا طاقن نع جرفت ةبانع ةيدلب

 ةيلاتتم تÓحر9 اهتقبشس

نم مويلا ريطت جاجحلل ةلحر رخآا
 ةسسدقملا عاقبلا وحن ةبانع راطم

انجا˘ج˘ح˘ل ة˘ل˘حر ر˘خآا ةر˘ئا˘ط مو˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘ل ف˘صصت˘ن˘م ر˘ي˘ط˘ت
ةصسدقملا عاقبلا وحن ةبانعب طاطيب حبار راطم نم نيمايملا

اهتقبصس نأا دعب كلذو ،ةجاحو جاح003 ةبارق اهنتم ىلع

لوأا تقلطنا ثيح .ةيلاتتم تÓحر9 ةيصضاملا مايألا يف
هاجتاب ةبانعب طاطيب حبار راطم نم هللا تيب جاجحل ةلحر

ةعاصسلا ىلع يصضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج91 موي ةصسدقم˘لا عا˘ق˘ب˘لا
““ةعاصس رخآا““ ـل قبصس ثيح ،قئاقد سسمخو ءاصسم ةعبارلا

راط˘م ن˘م جا˘ج˘ح˘لا قÓ˘ط˘نا تÓ˘حر خ˘يراو˘ت تر˘صشن نأاو

لك نتم ىلع تÓحر01 ـب ةنصسلا هذه ةردقملاو ،ةبانع

،ةيقرصش تايلو5 نم نيمداق ةجاحو جاح003 ةبارق اهنم
ىوتصسم ىلع ةيميظنتلا تاءارجإلا تناك قايصسلا تاذ يفو
،اهرداصصم نم ةعاصس رخآا هتملع ام بصسح ةديج راطملا

ةينع˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا فر˘ط ن˘م دو˘ه˘ج˘لا تر˘فا˘ظ˘ت ثي˘ح
ىلع رهصسي ىرخأا ةهج نم،ماعلا اذهل جحلا مصسوم حاجنإل
تاراطإا نم نوكملا ةيرئازجلا ةثعبلا قيرف جاجحلا ةمدخ
ةيامح لاجرو ءابطأاو نيدصشرمو ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو نم
جحلا كصسانم ءادأا ىلع جاجحلا نودعاصسي ،مهريغو ةيندم
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ر˘يزو نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل ،ة˘ح˘ي˘ح˘صص قر˘˘ط˘˘ب
ناويدلل ماعلا ريدملاو يدهملب فصسوي روتكدلا فاقوألاو
ةنيد˘م˘لا ز˘كر˘م˘ب سسمأا او˘ع˘م˘ت˘جا ةزوز˘ع ف˘صسو˘ي ي˘ن˘طو˘لا
ةثعبلا تاراطإاو ةرونملا ةنيدملا زكرم سسيئر عم ةرونملا
eÉRhR HƒY«û°á                                        .ةنيدملاب ةيرئازجلا

زيزعتل تأدحولأ عيمج دينجت اهنيب نم
ةبانعب تاقرطلأ زجأوح يف ةبقأرملأ

ةلمج ذختي ينطولا كردلا
نينطاوملا نيمأاتل تاءارجإلا نم

ىحسضألا ديع مايأا
ططخم ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تعصضو
نامصض ىلإا فدهي فايطصصإلا مصسوم ططخمل يليمكت ينمأا
كلذو،كرابملا ىحصضألا ديع مايأا نينطاوملل ةنيكصسلاو نمألا

ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ما˘ك ر˘ي˘خ˘صست لÓ˘خ ن˘˘م
يف ةبصسانملا هذه ءاصضق نم نطاوملا نكمتي ىتح ةينقتلاو
˘مÓ˘عإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تف˘صشك  . ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ن˘مألا ن˘م و˘˘ج
نم هنأا ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملاب لاصصتلاو
ةيبايصسنلا نام˘صض ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا ن˘ي˘ب
يف ةلقنتملا و ةلجارلا تايرودلا فيثكت لÓخ نم ةيرورملا
، ةيصشا˘م˘لا قاو˘صسأا˘ك ا˘يرور˘م ا˘ما˘حدزا د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا
،هيفرتلاو ةيلصستلا نكامأاو تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لا ، ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا

ككصسلا ر˘ب˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘مو ير˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ريفوت ىلإا ةفاصضإا ،رباقملاو ةدابعلا رود ،حباذملا ،ةيديدحلا
تاعمج˘ت˘لا ن˘ي˘مأا˘تو د˘ي˘ع˘لا ةÓ˘صص ءادأل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا
زيزعتل تادحولا عيمج دينجت متيصس امك ،ىربكلا ةيناكصسلا
لئاصسولا لامعتصساب ، تاقرطلا زجاوح ىوتصسم ىلع ةبقارملا
ريصسلا ثداوحل ايدافت ةعرصسلا ةب˘قار˘م˘ل تارادار˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
اذه،نينطاوملل ةريثك تÓقنت نم ديعلا مايأا هفرعت امل ارظن

ةعاصسلا رادم ىلع ةمدخلا يف5501 رصضخألا مقرلا ىقبيو
مهل ةدعاصسلا دي ميدقت ةيغب نينطاوملا تاءادنل ةباجتصسÓل

لخدتلا ةعرصس يعدتصست يتلا ةئراطلا تلاحلا اصصوصصخ
ةبانعب ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا او˘عد˘ت ا˘م˘ك،
دعاوق مارتحا عم تÓقنتلا ءانثأاو ةقايصسلا يف رذحلاب مازتللا
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““ةلئاع لكل فعشسم““ راعشش تحت

تافاعسسإلا لاجم يف ةينيوكت ةرود
ةيندملا ةيامحلل ةيلوألا

ءاثÓثلأ سسمأأ ةبانع ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم تنلعأأ
يف9102 ة˘ن˘شسل ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ةرود˘لأ م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع

مهرامعأأ حوأرتت نيذلأ نينطأوملأ ةدئافل ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ
أذه يتأاي .““ةلئاع لكل فعشسم““ راعشش تحت ةنشس05و81 نيب
ةيريدملأ فرط نم رطشسملأ جمانربلأ راطإأ يف نايبلأ بشسحب
تافاعشسإ’أ ئدابم ةيقرتب قلعت˘م˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ
فراعملأ ليشصحت لجأأ نمو سضيرعلأ روهمجلأ ةدئافل ةيلوأ’أ
ذاقنإأ لجأأ نم فاعشسإ’أ تا˘كر˘ح˘ل د˘ي˘ج˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘يرور˘شضلأ
يرجي نيوكتلأ نأأ ام˘ل˘عو م˘ه˘تا˘ي˘ح ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأو ا˘يا˘ح˘شضلأ

ءأرجإاب متتخي ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ لاجم يف اموي12 رأدم ىلع
نيحجانلأ نيحششرتملل تأداهشش اهدعب م˘ل˘شست ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت را˘ب˘ت˘خأ

ربمتبشس رهشش نم ءأدتبأ ةشسأردلأ ةيأدب خيرات نوكي نأأ ىلع
أذه يف ةكراششملأ يف نيبغأرلأ ةريخأ’أ تعد أذهلو.لبقملأ
ةبانع ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم نم برقتلأ نيوكتلأ

نيمأأ لداع.ةقفرملأ قئاثولاب مهتافلم عأديإ’



ىلإا ةصسام ةجاحب فيطصسب ةلتلا ةيدلب
 يفيرلا معدلا و ةيومنتلا عيراصشملا

، فيطسس ةي’و نع ملك63 يلاوحب دعبت يتلا ةلتلا ةيدلب دعت
’ اهنأا ثيح فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع ةسشمهملا تايدلبلا نم
راطإ’ا نيسسحت اهنأاسش نم يتلا ةيومنتلا عيراسشملل رقتفت لازت
ةيدلب نطقي. يفيرلا عباطلا تاذ ةيدلبلا هذه ناكسسل ىسشيعملا

مهبلغأا ةمسسن ف’آا8 نم ديزأا ، يحÓفلا عباطلا تاذ ةلتلا
د’وأا، رئبلا ةكرح حوردب د’وأا يتاسشم ىلع نوعزوم، نوحÓف
يف اهقح نم دفتسست مل يتاسشملا هذه ،نوقع د’وأا ، صسابع
يقاب رارغ ىلع ةيحÓفلا و ةيومنتلا عيراسشملا نم ةدافتسس’ا
نأا ثيح ءاسصقإ’ا و صشيمهتلا ةسسايسس ببسسب، ةي’ولا تايدلب
ببسسب ةبعسص ةايح فورظ نوهجاوي ةيدلبلا هذهب نيحÓفلا

لكسشملا وه ءاملا دعي و ، ةايحلل ةيرورسضلا قفارملا ىندأا بايغ
رفح ديمجت ببسسب ةلتلا ةيدلبب نوحÓفلا ههجاوي يذلا ريبكلا
برسشلا هايم لامعتسسا ىلإا مهب عفد يذلا رمأ’ا وهو، باقن’ا
هرودب ىدأا ام وه و ، اهنوبري يتلا يسشاوملا و مهيسضارأا يقسسل
،رحلا لسصف يف اميسسل بورسشلا ءاملا يف بذبذتلا و صصقنلا ىلإا

يكتسشي كلذكو ،فÓعأ’ا صصقن نم نوحÓفلا ىكتسشي امك
ةليوط تاونسس ذنم مهيلع تسضرف يتلا ةلزعلا نم ىرقلا ناكسس
ةيدلبلا رقم ىلإا لوسصولا و لقنتلا يف تابوعسص نودجي ثيح
زاغ̆لا عور˘سشم د˘ع˘ي و ،ة̆ئر˘ت˘ه˘م̆لا تا˘قر˘ط̆لا ة˘ي˘ع˘سضو بب˘سسب
هنم تدافتسسا يذلا و ، ناكسسلا ء’ؤوهل ةبسسنلاب املح يعيبطلا
تزواجت يذلا و  ،فيطسس ةي’وب ةينكسسلا تاعمجتلا بلغأا

رقتفت امك، ةئاملاب08 ةي’ولا ىوتسسم ىلع هب ةيطغتلا ةبسسن
يف ايندت ىرخأا ىرق دهسشت اميف جÓع تاعاق ىلإا ىرقلا صضعب
عطقو لقنت̆ل̆ل م˘ع˘فد˘ي يذ̆لا ر˘مأ’ا و˘ه و، ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ̆لا

دسصق ةنخسسلا مامح ةرئاد وأا ةيدلبلا زكرم ىلا ةليوط تافاسسم
ةيلحملا تاطلسسلا تدكأا ىرخأا ةهج نم نقحلا ذخأا وأا يوادتلا

ةعسسب يئام نازخ زاجنإا مت هنأاب قباسسلا ةيدلبلا صسيئر ناسسل ىلع

نوقع د’وأا  يتيرق ةياغ ىلإا تاونقب هطبرو، بعكم رتم0001
زاجنا مت امك، تاخسضملا عسضو ىوسس قبي مل و ، صسابع د’وأا و
ثيح  ةلتلا ةيدلب زكرم ناكسس ديوزتل ةلابسش ةتسشمب ناث بقن

مت هنأاب انل دكأا تاقرطلا بناج يفو . ةيناثلا يف رتل52 عزويسس

57 مقر ينطولا قيرطلاب ةيدلبلا رقم طبري يذلا قيرطلا ديبعت
قيرطلل رابتع’ا ةداعإاب ةفاتكل ةيرق ىلع ةلزعلا كف مت امك،
ىلع ةلابسش ةتسشمب هطبرل هتلمكت قÓطنا راظتنا يف يدلبلا

متيسس امك ، رئبلا ةكرح ةيرق ةياغ ىلإا هتلمكت و ، ملك3 ةفاسسم

نم اقÓطنا ، ملك1 ةفاسسم ىلع ةوراحسصلا قيرطلا ديبعت

نيب طبارلا قيرطلا ةيئهت متيسس امك،57 مقر ينطولا قيرطلا

بعلملاب ارورم57 مقر ينطولا قيرطلا و ديدج رئب ةتسشم

، ةيلوأا ةيلمعك يداولا ىسصحب ملك5.1 ةفاسسم ىلع يدلبلا
. Óبقتسسم هديبعت متي نأا ىلع

Gjªø Q

يف  لئاوألا نيقوفتملا ميركت
ةيميلعتلا راوطألا يف ةصساردلا

وزو يزيتب ةثÓثلا
نيملسسملا ءاملع ةيعمج صسمأا لوأا راهن ةحيبسص لÓخ ترداب
ةدئافل يميركت لفح م˘ي˘ظ˘ن˘ت̆ب وزو يز˘ي˘ت  عر˘ف̆ل ن˘ي˘ير̆ئاز˘ج̆لا
فلتخمل ةيمسسرلا تاناحتم’ا يف نيقوفتملا لئاوأ’ا ذيمÓتلا
هتنسضتحا زيمملا و جيهبلا  لفحلا اذه .   ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا
زيت ةي’و يف  ةعلاطملل ةيمومعلا ةبتكملاب تارسضاحملا ةعاق

نم ديدعلا  روسضح تفرع لفحلا اذه ميسسارم نإاف ملعلل .وزو ى
ينطولا و يلحملا ىوتسسملا ىلع  ةزرابلا ةيملعلا  تايسصخسشلا
ةي’ولاب فاقوأ’ا و ةينيدلا نوؤوسشلا ريدم كلذ رارغ ىلع ركذن
يذلا و ىسسيع ةسشيعوب ديسسلا ارخؤوم هبيسصنت مت يذلا ديدجلا

هليوحت مت  يذلا »يارود يحي» ديسسلا قبسسأ’ا ريدملل افلخ  ءاج
صسادرموب ةي’و ىلإا فاقوأ’ا و ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم صسأار ىلع
هتدوعب  هتداعسس نع ةسشيعوب  ديسسلا  ربع لفحلا اذه لÓخ و .
لÓخ بسصانملا نم ديدعلا اهيف  دلقت يتلا وزو يزيت ةي’و ىلإا
ىلع ريدمك لغتسشي ناك ثيح ةيسضاملا ةريخأ’ا  تاونسسلا
لسصتم قايسس يف و . اسشتفم ناك امك ةمئÓل يمÓسس’ا دهعملا
قلعتي ام لك ةمدخ ىلع لمعيسس هنأاب  ثدحتملا صسفن فاسضأا
روسسيفوربلا  دكأا هتهج نم و .  ةي’ولا هذه يف  ينيدلا  لاجملاب

نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج صسيئر بئان  وه يذلا يبلاط رامع
ءاج وزو ىزيت ةي’و هتنسضتحا يذلا لافتح’ا اذه نأاب نييرئازجلا
اذه و ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا يف نيقوفتملا عيمجل  اميركت
لينل  ملعلا يف روطتلا و رارمتسس’ا  لجأا نم مهل اعيجسشت
نيجتنمو نيثحاب اوحبسصي ىتح.  ةسساردلا يف ايلعلا تاجردلا
.مامأ’ا ىلإا  مدقتلا يف  ةيسساسسأ’ا  ةوقلا  ربتعت يتلا  ملعلا دÓب يف
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ر˘ه˘˘سشلا ن˘˘م توأا2 ذنم تقل˘ط̆نا
ثلاث  ةياغ ىلإا رمتسستسس يتلا و ،يراجلا

لك لبقتسسا دق و.   توأا رهسش نم ةعمج
موي راهن ةحيبسص ذنم ،راوزلا ةيرقلا لهأا
يف ةداعلا هيلع ترج امك ، ىلوأ’ا ةعمجلا
ذنم ةرهاظتلا تفرعو .ةيسضاملا تاونسسلا
نيذلا حايسسلا و راوزلل اريبك ادفاوت اهتيادب
فا˘سشت˘كا ل˘جأا ن˘م نا˘˘كم˘̆لا نود˘˘سصق˘˘ي
عافترا ىلع عقي يذ̆لا ي̆ل˘ب˘ج̆لا ع˘قو˘م̆لا

تناك امك ،رحبلا حطسس نع ارتم3881
نم مهل ةريبك ةسصرف لافتح’ا ميسسارم
يف محللاب يسسكسسكلا قبط قوذت لجأا

ةداعلا ترج امك يوخأا و ينماسضت وج
،»روهطن ورزب يسسنسسا»ـب لافتح’ا دنع
توأا ره˘سش ن˘م ى̆لوأ’ا ة˘ع˘م˘ج̆لا را˘ي˘ت˘خا
ورزاون» ةدعو تحتتفا ثيح ،لافتحÓل

دوعيل ،توأا2 موي ةقبوز ةيرقب »روهطن
ةعمجلا موي »وسستع ثآا» ةيرق ىلع رودلا

»ي̆لاد˘ع ثآا» ة˘ير˘ق م˘ت˘ت˘˘خ˘˘ت˘̆ل ،توأا9

61ـل قفاوملا ،ةعمجلا موي ت’افتح’ا
.توأا

و يحايصس  امهلوأا نديعب لمحت ةرهاظتلا
ينيدو يفاقث رخآلا

ةميدقلا ةداعلا هذه نأاب فورعملا نم
اهميظنت نتليليا ةقطنم ناكسس داتعا يتلا
ي˘فا˘ق˘ث ر˘خآ’ا و ا˘م˘ه̆لوأا ن˘يد˘ع̆ب ل˘م˘ح˘ت
لÓخ نم متي يحايسسلا بناجلاف ،ينيدو
جرا˘خ ن˘م فو˘ي˘سضلاو راوز˘̆لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘حا˘ي˘سس ع˘قاو˘م فا˘سشت˘كا ن˘م ة˘˘ي’و˘̆لا

امم ،ةلي˘م˘جو ة̆بÓ˘خ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ظا˘ن˘مو
ىعسسي نيح يف ،ةحايسسلا عيجسشتب حمسسي
ءا˘ي˘˘حإا ى˘̆لإا ،ةدا˘˘ع˘̆لا هذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع نا˘˘كسسلا

ةميد˘ق تادا˘عو تار˘ها˘ظ˘تو تا˘ب˘سسا˘ن˘م

ةبحملاو نواعتلا رسصاوأا نم ديزت ةثوروم
.ىرقلا ناكسس نيب حماسستلاو

»رو˘ه˘ط̆ن ورزأا» ءا˘ي˘حإا ةدا˘ع فر˘˘ع˘˘تو
ا˘ق˘فو ،ةدا˘ع̆لا هذ˘ه̆ب لا˘ف˘ت˘ح’ا رار˘م˘˘ت˘˘سسا
ةراتخملا ىرق̆لا نا˘ج̆ل ه˘ع˘سضت ج˘ما̆نر˘ب̆ل
يتلا ةدعولا دادعإا و ،تاريسضحتلا يلوتل
لبق امايأا متي ثيح ،عيمجلل ةحوتفم نوكت
يتلا تامزلتسسملاو يحاسضأ’ا ءانتقا كلذ
ىتح ،»ةدعولا» ريسضحتل اه˘ي̆ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
ريسضحتل دعوملا يف ةثÓثلا ىرقلا نوكت
لبجلا اذه دسصقي ثيح ،بوانتلاب ةدعولا
نم Óئاه اددع نتليليإا ىرق طسسوتي يذلا
نم نو˘تأا˘ي ن˘يذ̆لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆لاو حا˘ي˘سسلا

،ةيحسضأ’ا ميدقتل ةي’ولا ىرق فلتخم
ىلاعتو هناحبسس قلاخلا ركسشل ةقيرطك
ينامأا قيقحت بلطو ءاعدلا عم همعن ىلع
ذنم نوربتعي ناكسسلا نأا ةسصاخ ،عيمجلا
.ةباجتسسم لبجلا قوف نم ةوعدلا نأا نورق

ةم˘ق̆لا هذ˘ه فو˘ي˘سضو راوز ف˘سشت˘كي
صسانلا دوعسص ةداع خوسسر ىدم ،ةيلبجلا

ةرخسص يأا ،»روهطن ورزأا» ةرخسص ىلع

نع م3881 اهعافترا غلبي يتلا رهظلا
دجوي ثيح ،ةمقلا غو̆ل˘ب̆ل ر˘ح˘ب̆لا ح˘ط˘سس
هدّيسش يذ̆لا ح̆لا˘سص ي̆لو̆ل ر˘ي˘غ˘سص ما˘ق˘م
و امير˘كت ،ه˘تو˘م د˘ع̆ب ة˘ق˘ط˘ن˘م̆لا نا˘كسس
لمع يتلا هاركذ و ه˘ت˘ي˘سصخ˘سشل اد˘ي̆ل˘خ˘ت
ناك ه̆نأا ة˘سصا˘خ ،ا˘ه˘ظ˘ف˘ح ى̆ل˘ع نا˘كسسلا

دعاسسملا دي دمب لخبي ’ اميكح Óجر
رمأا وأا ةلكسشم ةيأا يف هدسصق نم لكل

.ريسسع
و »رهظلا ةرخصض »وأا »روهطن ورزأا»

ةرخصضلاب نفد يذلا حلاصصلا يلولا تامارك
ىلإا ،»روهطن ورزأا»ـب ت’افتح’ا دوعت

نم اهنم ثيح ،ةريثك تاياكحو صصسصق
نطقي ناك احلاسص ايلو نأا ىلإا اهعجرأا

هنوك ،هل اميركت اهب نفد دقو ،ةرخسصلا
دعاسسي و نيدلا مدخي هتايح ةليط ناك
مهتاعازنو مهلكا˘سشم ل˘ح˘يو صصا˘خ˘سشأ’ا
هنأا ىلإا نوريسشي نورخآاو ،ةيملسس ةقيرطب

ءاسسنلا تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي̆ب ،ى˘سضم ن˘مز لÓ˘خ
ق˘˘˘ب˘˘˘ط نر˘˘˘سضح˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘خ˘˘˘˘سصلا قو˘˘˘˘ف
ه˘̆بو ن˘˘˘ح˘˘˘سصلا ط˘˘˘ق˘˘˘سس ،ي˘˘˘سسكسسكلا

،ارتم3881 عافترا ىلع نم يسسكسسكلا
نم هاوتحم غرفي ملو رسسكني مل ثيح
ةراسشإا هوربتعا يذلا رمأ’ا ،يسسكسسكلا
،نا˘كم̆لا كلذ̆ب ة˘مار˘ك دو˘جو ى̆ل˘ع لد˘ت
ىلع ناكملا اذهب لافتح’ا ناكسسلا ررقيل
نيحلا كلذ ذنم مت امك ،ةوقو نأاسش هل نأا
رهسش لول˘ح ع˘م ةازاو˘م تاد˘عو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ثرحلا ةيادب مسسوم قبسسي يذلا ،توأا

.ةيغيزامأ’ا ةمانزرلل اقفو ،عرزلاو
’إا ،ريطاسسأ’او صصسصقلا تفلتخا امهم

ةدعولا هذه ةيمهأا ىلع اوعمجأا ناكسسلا نأا
ن˘ي̆ب تا˘فÓ˘خ̆لاو تا˘عاز˘˘ن˘̆لا صضف ي˘˘ف
ةبحملاو نواعتلا رسصاوأا ديطوتو ،ناكسسلا

ءارقفلا ماعطإا ،ىرخأا ةهج نمو ،ةهج نم
ةحرفلاو لي˘ب˘سسلا ير̆با˘عو ن˘ي˘كا˘سسم̆لاو
تيقب يتلا ةميدقلا ةداعلا هذه اهفلخت يتلا

،ةقطنملا ناكسس ناهذأاو لوقع يف ةخسسار
ة˘ي̆ل˘م˘ج ىر˘كذ ه̆ل ى˘ق˘ب˘ت ر̆ئاز̆لا ى˘ت˘˘حو
حاجنلاو ريخلاب لؤوافت اهلك امÓحأا لمحيو
هيلإا ردجت امك .ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم̆لا ةا˘ي˘ح̆لا ي˘ف
يلبجلا يحايسسلا عقوملا اذه نإاف ةراسش’ا

3881 عافترا ىلع ع̆با˘ق̆لا ي˘سسودر˘ف̆لا
نم نوتأاي ايونسس راوزلا ف’آا بطقتسسي

توأا رهسش يف اسصوسصخ نطولا ءاحنأا لك
ي˘سسن˘سسأا» يد˘ي̆ل˘ق˘ت̆لا صسر˘ع̆لا رو˘سضح̆ل
ثÓث همسسا˘ق˘ت˘ت يذ̆لا »رو˘ه˘ط̆ن ورزو̆ب
ثجيلخث و ةلدع ثيآاو ةقبوز يه ىرق
صضوعت ’ ةسصرف اهنأا امك .وسستع ثيآا

ممق ةعورو لامجب عا˘ت˘م˘ت˘سسÓ̆ل راوز̆ل̆ل

جولو ذنمو ،فيسصلا مايأا  ةخماسشلا ةرجرج

يوتلملا يرخسصلا قيرطلا طيحم رئازلا

لافطأاو ءاسسن دجنف .ناكملا ىلإا يدؤوملا

»يسسنسسأا»ريسضحتب ةينعملا ةيرقلا لاجرو

اذه ميظن˘ت̆ل م˘ه˘ي̆بأا ةر˘كب ن˘ع ن˘ير˘سضا˘ح

نم راوزلا لاب˘ق˘ت˘سساو يو˘ن˘سسلا ع˘م˘ج˘ت̆لا

مه˘ما˘ع˘طإا̆ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ن˘سسحأا ن˘ي˘سسن˘ج̆لا

فرط نم رسضحملا محللاو يسسكسسكلا

نيح يف ،ةبسسانملا هذهل تاعوطتم ةوسسن

صشابكلاو لوجعلا حبذب لاجرلا فلكتي

تحت اذهو نونسسحملا اهب قدسصتي يتلا

ناكملا نيمأات نولوتي نيذلا نابسشلا ىأارم

فلكتت ي˘ت̆لا ىر˘ق̆لا نا˘ي˘عأا تا˘م˘ي̆ل˘ع˘تو

لوادتلاب يونسسلا صسرعلا اذهب لافتح’اب

بيسصنت  متي امك ،عيباسسأا ةثÓث رادم ىلع

عمتجت ثيح لب˘ج̆لا ح˘ف˘سس تح˘ت ة˘م˘ي˘خ

ىلوتت يتلا »ةيلحملا ناوخإ’ا ةعومجم»

زع هلل تÓسسوتلاو ةينيدلا حئادملا ديدرت

تاذ يف دجن امك ،مهتيعدأا ةيبلتل لجو

تا˘عر˘ب˘ت ع˘م˘ج̆ل ا˘˘قود˘˘ن˘˘سص ة˘˘م˘˘ي˘˘خ˘̆لا

ءافسش وأا بيرغ ةدوع ببسسب نيقدسصتملا

ءاسسنلا نم مه راوزلا ةيرثكأاو .،مهل صضيرم

ل˘ب˘ج̆لا  ة˘م˘ق̆لا قو˘ف  ند˘ع˘سصي ي˘تاو̆ل̆لا

نيرجاهملا نهد’وأا نيداني اهنمو ةبيجعلا

نأا ن˘هدا˘ق˘ت˘عا ي˘فو را˘ح˘ب̆لا ءارو ا˘م ى˘̆لإا

اذه لسصأا ىلإا ةدوعلل و تلسصو نهتاوسصأا

نيفراعلا صضعب انل دكأا يونسسلا لافتح’ا

اذه نأا ةلفتحم̆لا ىر˘ق̆لا نا˘ي˘عأاو ه˘ت˘سصق̆ب

دج نع ابأا ثراوتمو رتاوتم قيرعلا ديلقتلا

ا˘م̆ئاد نو˘ف˘ي˘سضت˘˘سسم˘̆لا ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح ،

روسضحل كانه ىلإا نيدفاوتملا ءاسضرإ’

.ةيونسسلا ةرهاظتلا هذه

«روهطن ورزأا ةدعو »ـب ىمسسي ام وأا «روهطن ورزاون يسسنسسا» ةداع ءايحإ’

  راوزلا فلآا لبقتصست وزو يزيتب «ةقبوز» ةيرق

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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. ةنسس لك اهميظنت ةقبوز ةيرق تداتعا يتلا  ةرهاظتلا هذه «روهطن ورزاون يسسنسسا »  وا «روهطن ورزا ةدعو»ب ىمسسي ام  ءايحإا لجأا

 فيطسس ةي’وب عسضولا مامأا ةزجاع تيقب تايدلبلا

زاجنإا  مغر عيمجلا ىلع  مهقطنم نوصضرفي نويعرصشلا ريغ راجتلا
 ةيراجتلا تÓحملا نم ريثكلا عيزوت و ةيراوج قاوصسأا

¯ Gjªø Q

ةي’وب تا˘يد̆ل˘ب̆لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا  تي˘ق̆ب
مأا  عراوسشلا ميظنت مامأا ةزجاع،فيطسس
ةعابلا صضرفي ثيح ،ةيوسضوفلا ةراجتلا
مغر ،عيمجلا ىلع مهقطنم نويوسضوفلا
ع˘يزو˘تو ةر˘ي˘ث˘ك ة˘يراو˘ج قاو˘سسأا زا˘˘ج˘̆نإا

،اهسشورع ىلع ةيواخ تلازام تÓحم
ت’واطب عراوسشلا هيف جعت تقو يف
 ةيوسضوف

ةعابلا ىلع برحلا ةلودلا نÓعإا ،ذنم
لÓخ ةيوسضوفلا قاوسسأ’او ،نييوسضوفلا
تاطلسس تعراسس ، ة˘ي˘سضا˘م̆لا تاو˘ن˘سسلا

م˘هأا ى̆ل˘ع ءا˘سضق̆لا ى̆لإا ف˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و
اهتمدقم يفو لاجملا اذه يف قاوسسأ’ا
م˘سسإا̆ب فور˘ع˘م̆لا را˘م˘ع ة˘سشا˘ب˘˘ع قو˘˘سس

هتلازإا ةي̆ل˘م˘ع تف̆ل˘ك يذ̆لا ،ي̆لو˘يرد̆ن’
تهتناو ،ةطرسشلا دارفأا نم تائملا دينجت
تاباسصإا اهنيح تفلخ تاهجاومب ةيلمعلا

ة˘ط˘ق˘ن̆لا هذ˘ه ة̆لازإا ع˘مو ،ن˘ي˘ب̆نا˘ج̆لا ن˘م
قاوسسأا زاجنإ’ جمانرب ريطسست مت ءادوسسلا

و ،ةي’ولا تايدل̆ب ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا̆ب ة˘يراو˘ج

ةئملاب08 ةيطغت ىلإا رمأ’ا مويلا لسصو
ةيماظ̆ن ة˘يراو˘ج قاو˘سسأا̆ب تا˘يد̆ل˘ب̆لا ن˘م

لسصا نم ةيدلب34 رفوتت ثيح ،ةمرتحم

،ةيراجت تاءاسضف ىلع ةي’ولاب ةيدلب06
ةدوجوملا تÓح˘م̆لا تا˘ئ˘م ع˘يزو˘ت م˘تو

داعمو اديدج ايراوج اقوسس65 يلاوحب

ةمدقم يف فيذسس ةيدلب يتأاتو  ،هليهأات

0011 يلاو˘ح تعزو ثي˘ح تا˘يد̆ل˘ب̆لا
ةيراوج قاوسسأا  نم تدافتسسا امدعب لحم
فيرطلا نيعو رامع ةسشابعو باسضهلاب
زاجنإا راظتنا يف يايحي يحو يسساحلاو

ةيدلبلا قتاع ىل˘ع ا˘يرا˘ج˘ت Ó˘ح˘م544
لازآا نيع ،ةملعلا اهدعب يتأاتو ،راوطابلاب
يتلا ،تايدلبلا يقاب اذكهو ناملو نيعف
ةنيزخ تفلك ةيراوج قاوسسأا زاجنإا تفرع
مكلا اذه مغرو ،تاميتنسسلا رييÓم ةلودلا
يف ةكلهتسسملا ،ةيلاملا غلابملا نم لئاهلا

ةرابجلا تادوهجملا مغرو لاجملا اذه

بلغأا نا ’إا عيمجلا فرط نم ةلوذبملا
ه˘جو ي˘ف ة˘ق̆ل˘غ˘م تلازا˘م قاو˘سسأ’ا هذ˘ه
هذه نوديفتسسملا قلغأا  ثيح ،نينطاوملا
،اهمÓتسسإا نم لئÓق مايأا دعب تÓحملا

ة˘قزأ’او عراو˘سشل̆ل ة˘ي˘ب̆لا˘غ̆لا دا˘˘ع ثي˘˘ح
ناكمأ’ا نم اهريغو دجاسسملا تاحاسسو
ريخ يسساحلا قوسس يف انلو ،ةيمومعلا
يذلا لازآا نيع قوسس هنأاسش هناسش ،ليلد

091 لسصأا نم طقف راجت40 هيف يقب
نم تانيع درجم ىقبت هذهو ،اديفتسسم
تاطلسسلا تلعج ،ةيثراك ةيئ’و ةرهاظ
فرسصتلا ةيفيك يف ةرئاح فقت ةيلحملا

تايدلب فلتخمب ةراجت̆لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإ’

ةفاث˘كب ة˘فور˘ع˘م̆لا كل˘ت ة˘سصا˘خ ة˘ي’و̆لا

يف أاجلت ةينعملا تاهجلا لعج ام ،اهناكسس

تارذعإا ريرحت ىلإا ت’احلا نم ريثك

تاراذعإا40 ه˘ي˘جو˘ت˘̆ل تل˘˘سصو

قاحتلإ’ا نع نيفلختم̆لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم̆ل̆ل

ي˘ف ىر˘ج ا˘م رار˘غ ى̆ل˘ع ،م˘ه˘تÓ˘˘ح˘˘م˘̆ب

و ةعاقوب ةريبكل نيع ،لازآا نيع ،فيطسس

ة˘ي’و ند˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غ و نا˘م̆ل و ن˘ي˘˘ع

.فيطسس

ةنيطنسسق

 رايلم20 نم رثكأاب يلام فÓغ صصيصصخت
ةينكصس تادحو زاجنإل

ةغيسصب ةينكسس ةدحو005 زاجنإ’ عيراسشم نم اذكو جد رايلم2 هردق يلام فÓغ نم ةنيطنسسق ةي’و تدافتسسا

.يفيرلا نكسسلل ةيلام ةحنم052و معدملا يوقرتلا نكسسلا

ةدئافل اهحنم مت ج.د رايلم2 ةينازيم نأاب ةي’ولا هذه ىلإا لمع ةرايز بقع ةيفحسص ةودن لÓخ ريزولا حسضوأاو
،دعب اهمÓتسسا متي مل يتلا ةينكسسلا عقاوملا فلتخم ربع ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا لامكتسسا لجأا نم ةنيطنسسق
ربعملا نكسسلا تابلطب لفكتلاب حمسسيسس ةي’ولا هذهل صصسصخملا ديدجلا ناكسسإ’ا جمانرب نأا ىلإا ريزولا راسشأاو
صصيسصختو ةئبعت لÓخ نم نكسسلا جمارب معدو ةقفارمب ةلودلا مازتلا ادكؤوم تايدلبلا ربع اميسس ’ اهنع
«يلجنم يلع» ةديدجلا ةنيدملل ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو ،ا˘هد˘ي˘سسج˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يرور˘سضلا ل˘ئا˘سسو˘لا
نيذلا نينطاوملل ةيسشيعملا فورظلا نيسسحت ىلع رارمتسساب لمعت ةلودلا نأا ىلع دوجلب ديسسلا دكأا ةنيطنسسقل

LªÉ∫ HƒYµÉR.ينارمعلا بطقلا اذهل نونطقي



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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ىفسشتسسم يف ’إإ ثدحي ’
سسابسسبلإ

006 علتبأ يذلأ فراطلاب سسابسسبلأ ىفسشتسسم لوحت
نيذلأ ةي’ولأ ناكسس ىدل ةتكن ىلإأ ميتنسس رايلم
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ميخم نم دفؤ مايق نم أوبجعت
ام سسكعت ةيرولكلف ةوطخ يف ىفسشتسسملأ ةرايزب
ىلإأ لوحت يذلأؤ  حؤر لب لكيهلأ أذه هيلإأ لسصؤ
ميدقتل احرسص نوكي نأأ سضوع نيفاطسصملل رأزم
نأأ وه عوسضوملأ يف بيرغ˘لأؤ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ

ىهابتي نأأ دأرأأ ىفسشتسسملاب لماع وه ميخملأ ريدم
هلعج امم هلم˘ع نا˘كم˘ب ن˘ي˘يؤأر˘ح˘سصلأ ةو˘خإ’أ ما˘مأأ

يذلأ يلحملأ ماعلأ يأأرلأؤ ىسضرملأ طخسس لحم
فرسصتلأ أذه نم ةحسصلأ ةيريدم تمسص برغتسسأ

ببسسب اقبا˘سس ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘ق ل˘ما˘ع˘لأ أذ˘ه نأأ ا˘م˘ل˘ع
.نذإأ نؤد ةيزفلت تاحيرسصت

 بسضاغ ةدكيكسس يلإو
ةجهل˘لأ يد˘يد˘سش ن˘ي˘نا˘ي˘ب ةد˘كي˘كسس ي˘لأؤ رد˘سصأأ
امهيف ربع امهنع ةخسسن ةعاسس رخآأ ةديرج تملتسسأ

أؤرسشن نيذلأ نييفاحسصلأ دحأأ نم مراع بسضغ نع
،نيينايبلأ سصن يف ءاج امبسسح ةطولغم تامولعم
قيرطلل ةمؤرك يدامح ناكسس قلغب قلعتم لؤأ’أ
ي˘لأؤ د˘ن˘ف ثي˘ح ،ن˘كسسلأ ع˘يزو˘ت˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
قيرطلأ قلغ لوح تامولعم نم ءاج ام ةدكيكسس
تلجسس ةهج ’ؤ هنأأ احسضوم ،تلجعلأ قأرحإأؤ
وه يفاحسصلأ نأأ ام˘ك ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه
لك نيب نم عوسضوملأ أذهل سضرعت يذلأ ديحولأ

ةبذاك تامولعم نمسضت يذلأ ةي’ولأ ييفاحسص
ف˘ي˘سضي نأأ ل˘ب˘ق ،نا˘ي˘ب˘لأ سصن بسسح ة˘طو˘ل˘˘غ˘˘مؤ
سسفنؤ ةدير˘ج˘لأ سسف˘ن سصخ˘ي ا˘ي˘نا˘ث ا˘نا˘ي˘ب ي˘لأو˘لأ
لا˘م˘ع ما˘ي˘ق ن˘ع ثد˘ح˘ت ي˘فا˘˘ح˘˘سصلأ ل˘˘سسأر˘˘م˘˘لأ
لجأأ نم لمعلأ ريزؤ بكوم ةلقرعؤ جاجتح’اب
ؤ مهبسصانم نم مهلسصف دعب مهفاسصنإاب ةبلاطملأ
ةرايز للخ تاجاجتحأ ةيأأ لجسست مل هنأأ ةدكيكسس يلأؤ فوفرد يرجح بتكم نع رداسصلأ نايبلأ حسضؤأأ
 .عقأولاب هل ةقلع ’ ’ايخؤ افيلأات دعي لاقملأ يف ءاج ام نأأؤ ريزولأ

ةلمح ىلع دري يوانرب
ناكلإ ميظنت نم ةيرخسسلإ

م˘ي˘ل˘سس فؤؤؤر ،ة˘سضا˘ير˘لأؤ با˘˘ب˘˘سشلأ ر˘˘يزؤ دّد˘˘ج
تقؤ يف اهقلطأأ يتلأ هتاحيرسصت ديكأات ،يؤانرب
سسأاك ميظنت ىلع رئأزجلأ ةردق سصوسصخب قباسس
تلق معن» :يؤانرب ميلسس فؤؤؤر دكأأؤ .ايقيرفإأ ممأأ
انيقلت لا˘ح ي˘ف ،نا˘كلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل نؤد˘ع˘ت˘سسم ا˘ن˘نأأ
سضعبلأ» :افيسضم «تاطلسسلأ نم رسضخأ’أ ءوسضلأ
كل˘م˘ن ا˘ن˘نأأ ىرأأ ن˘كل ة˘ير˘خ˘˘سسب ر˘˘مأ’أ أذ˘˘ه ذ˘˘خأأ
«كلذ لجأأ نم ةمزللأ بعلملأ

ىوقأإ بيترت يف رئإزجلإ ةناكم هذه
رفسسلإ تإزإوج

يف رفسسلأ تأزأوج ىوقأ’ افينسصت هؤؤاكرسشؤ يلنيه رسشؤوم عسضؤ
رفسسلأ نكمي يتلأ لؤدلأ ددع نع ةسسأرد ردسصأأ نأأ دعب ،ملاعلأ
ةلؤد05 رسشؤوملأ عسضؤ ،رئأزجلل ةبسسنلابؤ .ةريسشأات نؤد اهيلإأ
دنع ةريسشأاتب ؤأأ ةريسشأا˘ت نؤد ا˘ه˘ي˘لإأ ر˘ف˘سسلأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ةريسشأات ىلإأ نويرئأزجلأ جاتحي ’ لاثملأ ليبسس ىلعؤ ،لوسصولأ
لوخد مهنكميؤ ، رؤدأوكإ’أ ؤأأ ايزيلام ؤأأ غنوك غنوه ىلإأ رفسسلل

سسأأرلأؤ فيدلاملأ رزج لثم ، لوسصولأ دنع ةريسشأاتب نأدلب ةدع
ر˘ف˘سسلأ زأو˘ج ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،خ˘لأ .. نا˘ن˘ب˘لؤ ،ل˘سشي˘˘سسلأؤ ر˘˘سضخأ’أ
.ماعلأ أذه رفسسلأ تأزأوج ىوقأأ نمسض49 ةبترملأ يف يرئأزجلأ

 نيعونمم ريغ ةبانع رايمأإ
ةلطعلإ نم

ةبانعب ةيئ’ولأ تاطلسسلأ نأأ ( ةعلطم )رداسصم ترسسأأ
لجأأ نم تايدلبلأ ءاسسؤؤرل رسضخأ’أ ءوسضلأ تحنم
تأءأر˘جإل˘ل ا˘ق˘فؤ ة˘يو˘ن˘سسلأ ل˘ط˘ع˘لأ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘˘كم˘˘ت
نأاسشلأ أذه يف اهب لوم˘ع˘م˘لأ تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأؤ ة˘يرأدإ’أ

تأرأدإلل اقبسسم مد˘ق˘م˘لأ بل˘ط˘لأ ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘ت كلذؤ
عوبسسأأ ذنم ةلطع يف ةبانع ريم دجأوتي ثيح ةينعملأ

.عوبسسأ’أ أذه مهلطع نم رايمأ’أ ةيقب ديفتسسيسس ؤ

 اجاجتحإ ريم ةلاقتسسإإ
يلإولإ تاحيرسصت ىلع

بزحل يمتنملأو فراطلأ ةي’وب نوتيزلأ دأو ريم مدقأأ
سسحأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سس’أ ىل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

ةقطنملل يلأولأ ةرايز ءانثأأ نينطأوملأ مامأأ ةناهإ’اب
ديوزت عورسشم لوح بلط يأأ قلتي مل هنأاب حرسص ثيح

ريملأ هلاق ام سسك˘ع أذ˘هو بور˘سشلأ ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
لوؤوسسملأ ةلواط ىلع فلملأ نأاب نينطأوملل حرسص يذلأ
لاقلأو ليقلأ رداسصم بسسحو-63- ةي’ولأ ىلع لوأ’أ

.حيحسصلأ وه ريملأ مÓك نإاف



رئازجلا زاجنإب ديعس

نÓيم سضفر ةبوعسص دكؤوي رسصان نب
ةراعتسا ديري نمل وروأ نييقم5
 طقف دحاو مسومل سانو مدآ
ىلإإ لاقتنلاب طبترملإ سسانو مدآإ يرئإزجلإ همجن عيب رعسس يلاطيإلإ يلوبان يدان ددح

يلوبان ويسشتلاك““ نويزفلتل اقفوو ،ةيلاحلإ ةيفيسصلإ تلاقتنلإ ةرتف لÓخ يسسنرفلإ ليل
ىلع لوسصحلإ طرتسشإ دق يلاطيإلإ بونجلإ يدان نإاف ،تنرتنإلإ ةكبسش ىلع ثبي يذلإ ““42

53 لباقم هدقع ءإرسش ةيلسضفأإ عم ،دحو مسسومل بعÓلإ ةراعإإ لباقم وروأإ نييÓم5 غلبم

ودروب نم امداق سسانو عم دقاعتلإ لجأإ نم وروأإ نييÓم01 عفد دق يلوبان ناكو ،وروأإ نويلم

نم يبيب سسلوكين يرإوفيإلإ لاقتنإ ةقفسص لسشف مغرو،7102 فيسص يف
رثؤوي مل كلذ نأإ لإ ،لانسسرأإ بوسص بعÓلإ لقتنإ دعب ،يلوبان ىلإإ ليل

ةقفسص سصوسصخب سضوافتلإ Óسصإو نيذللإ نييدانلإ ةقÓع ىلع
جرخأإ دق يلاطيإلإ بونجلإ يدان نأإ ركذي ،سسانو مدآإ يرئإزجلإ

يتوليسشنأإ ولراك هبردم نم رإرقب هتاباسسح نم سسانو
،نميألإ حانجلإ زكرم يف ةديدج لولح نع ثحابلإ

سصوسصخب ةيئاهن ةروسصب رمألإ حسضتي نأإ رظتنيو
عوبسسألإ ةياهن لبق ليل ىلإ سسانو لاقتنإ ةقفسص

ةخسسنلإ نأإ ةسصاخ ،ريدقت ىسصقأإ ىلع لبقملإ
9 موي ايمسسر أإدبتسس يسسنرفلإ يرودلإ نم ةديدجلإ
هتبرجت يف قلأات نأإ سسانول قبسسو ،يلاحلإ توأإ
ةرتفلإ لÓخ ودروب عم ةقباسسلإ ةيسسنرفلإ
هعم كراسش ثيح،7102و5102 نيب ةدتمملإ

ام افده61 يف اهلÓخ مهسسأإ ةإرابم06 يف
.ليجسستو ةعانسص نيب

ديلو.ف

1202 ايقيرفإ ممأ سأك ةفاضتسق نوزهاج :يوانرب
ايقيرفإإ ممأإ سسأاك ةلوطب ميظنتل ،رئإزجلإ دإدعتسسإ ىدم نع رسسفتسسإ دق ““فاك““ مدقلإ ةركل يقيرفإلإ داحتلإ نأإ سسمأإ لوأإ يوانرب ميلسس فوؤور ،يرئإزجلإ ةسضايرلإ ريزو فسشك

إذه فيسضتسسي نأإ ةوق لكب ىنمتأإو ،ةلوطبلإ ميظنت اهل ررقملإ نوريماكلإ سضيوعتل ىعسسن ل نحن““ :يفحسص رمتؤوم لÓخ ،يوانرب لاقو ،ئراط يأإ ثودح لاح يف،1202

ءانب يف رلود رايلم5.1 ترمثتسسإ رئإزجلإ ،نوزهاج نحنف كلذ انم بلط لاح يفو ،ناكلإ ميظنتل تايناكمإلإ اهيدل رئإزجلإ نأإ دقتعأإ““ :عباتو،““1202 ايقيرفإإ ممأإ سسأاك دلبلإ

زوفلاب ،بقللاب تجوت امدنع،0991 ماع ،ةدحإو ةرم ايقيرفإإ ممأإ سسأاك تفاسضتسسإ دق رئإزجلإ نأإ ىلإإ راسشي ،““ةيبوروأإ لود ىتح هيلإإ لسصت مل مقر إذهو ،ةيسضايرلإ تآاسشنملإ

.اسضيأإ (0 -1) ةيئاهنلإ ةإرابملإ يف لاغنسسلإ ىلع راسصتنلإ دعب ،يسضاملإ رهسشلإ ةلوطبلإ يف يناثلإ اهبقل رئإزجلإ تزرحأإو،(0 -1) ايريجين ىلع يئاهنلإ يف
ديلو.ف

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةقفصلاو قيف نوتسا نم برتقي ةمحر نب
وروأ نويلم02 ىلا لصت دق

نأاب ةفيحسصلإ تدكأإو ،ةمحر نب ديعسس يرئإزجلإ يلودلإ بعÓل ةيلبقتسسملإ ةهجولإ نع ةيناطيربلإ ““سسربسسكإإ““ ةفيحسص تفسشك
هجتيل ،Óيف نوتسسأإ فرط نم هل مدقملإ سضرعلاب لبقو يرئإزجلإ همجن ليحر ىلع إريخأإ قفإو دق يزيلجنإلإ دروفتنيرب يدان
.ةمداقلإ ةليلقلإ تاعاسسلإ نوسضغ يف ةزاتمملإ ةجردلإ ىلإإ دئاعلإ قيرفلإ إذه عم عيقوتلإ وحن تنسشومت نيع ةنيدم نبإ

ديلو.ف
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،مدقلإ ةركل ةفر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ تر˘سشن
هلÓخ نم تدد˘ح ،ي˘م˘سسر˘لإ ا˘ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ا˘ه˘ل ا˘نا˘ي˘ب
نيتطبإرلل ىلوألإ ثÓثلإ تلوجلإ جمانرب خيرإوت
ي˘ت˘لإ ،سسي˘ل˘ي˘بو˘م ة˘ي˘نا˘ث˘˘لإو ىلوألإ ن˘˘ي˘˘ت˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ
تإذ بسسح˘بو .يرا˘ج˘لإ ر˘ه˘سشلإ ف˘سصت˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس
ديدحت متي مل ةيدنألإ سضعب كانه هنإاف ،نايبلإ

،اهبعÓم ةيزهاج مدع ببسسب اهتإءاقل ءإرجإإ ناكم
،(ىلوألإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ) ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن قر˘˘˘ف رإر˘˘˘غ ىل˘˘˘ع

داحتإإو ءاع˘برألإ ل˘مأإ ،ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘مأإ ،و˘يزرأإ ي˘ب˘م˘لوأإ
ة˘ئ˘ي˘ه تح˘سضوأإ ا˘م˘ك .(ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ) سشإر˘˘ح˘˘لإ

قلطنتسس ىلوألإ ةطبإرلل ىلوألإ ةلوجلإ نأاب ،رإودم

رإدم ىلع يرجتو يراجلإ توأإ51 موي يمسسر لكسشب

مت نيح يف ،هتإذ رهسشلإ نم71 ةياغ ىلإإ يأإ ،مايأإ3

سسفن ن˘م42و91 يمويل ةيناثلإ ة˘لو˘ج˘لإ تج˘مر˘ب
يتقباسسمب ةينعملإ قرفلإ تايرابم نأإ ثيح ،رهسشلإ

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ““فا˘ك˘لإ““ سسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ لا˘ط˘بأإ ة˘ط˘˘بإر

ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،يرا˘˘ج˘˘لإ توأإ91 ىلإإ ا˘ه˘˘تإءا˘˘ق˘˘ل
ىلإإ ةرواسسلإ ةبيبسش مامأإ ةليلم نيع ةيعمج ةهجإوم
بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لإ ق˘˘˘ير˘˘˘ف طا˘˘˘ب˘˘˘ترإ بب˘˘˘سسب ،ق˘˘˘حل خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
يموي ددح اميف ،ةيبرعلإ تايفسصتلإ يف ةكراسشملاب

يتلإ ،ةثلاثلإ ةلوجلإ تايرابم ءإرجإل ،توأإ13و03
دا˘˘ح˘˘تإإ يءا˘˘ق˘˘ل نأإ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع .ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك بع˘˘ل˘˘ت نأإ ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘ي
يبملوأإ مامأإ ةرقم مجن ،فيطسس قافو مامأإ ةمسصاعلإ

ىلوألإ ة˘ط˘بإر˘لإ ن˘م حا˘ت˘ت˘فإلإ ءا˘ق˘ل م˘˘سسر˘˘ب ف˘˘ل˘˘سشلإ
ىلع ةطلسسملإ ةبوقعلإ ببسسب ،روهمج نودب بعليسس
ةإزإوملاب .يسضاملإ مسسوملإ ذنم مجنلإو ““ةراطسسوسس““

ةطبإرلإ تايرابمل ةيلعفلإ ةقÓطنإلإ نإاف ،كلذ نم

.يلاحلإ توأإ32 موي نوكيسس ةيناثلإ
:ىلوألإ ةلوجلإ ىلوألإ ةطبإرلإ تايرابم جمانرب

:توأإ51 سسيمخلإ

- ةركسسب داحتإإ (ةركسسبب يرفيف81 بعلم) -

.(اسس00:12) ودإراب كيتيلتأإ

- يإد نيسسح رسصن (رسصانعلاب توأإ02 بعلم) -

.(اسس03:02) لئابقلإ ةبيبسش

جرب يلهأإ (جيريرعوب جربب توأإ02 بعلم) -

.(اسس00:02) دإدزولب بابسش - جيريرعوب

بابسش - ةرواسسلإ ةبيبسش (راسشبب توأإ02 بعلم) -

.(اسس00:02) ةنيطنسسق
- ةمسصاعلإ داحتإإ (نيغولوبب يدامح رمع بعلم) -

.روهمج نودب (اسس00:02) فيطسس قافو
(بعلملإ ناكمو ةإرابملإ تيقوت ديدحت متي مل) -
.(روهمج نودب) فلسشلإ يبملوأإ - ةرقم مجن

:توأإ61 ةعمجلإ

- رئإزجلإ ةيدولوم (يبملوألإ ةيليوج5 بعلم) -

(اسس03:02) ةليلم نيع لمأإ
- نإرهو ةيدولوم (نإرهوب ةنابز دمحأإ بعلم) -

(اسس03:02) سسابعلب داحتإإ

:ةيناثلإ ةلوجلإ

توأإ91 نينثإلإ

(اسس00:02) ةركسسب داحتإإ - لئابقلإ ةبيبسش

(اسس03:02) رئإزجلإ ةيدولوم - ودإراب كيتيلتأإ

(اسس00:02) ةرقم مجن - دإدزولب بابسش

(اسس03:02) ةمسصاعلإ داحتإإ - ةنيطنسسق بابسش

يإد نيسسح رسصن - فلسشلإ يبملوأإ توأإ42 تبسسلإ

(روهمج نودب) (اسس00:02)

(اسس00:02) نإرهو ةيدولوم - فيطسس قافو

(اسس03:02) جيريرعوب جرب يلهأإ - سسابعلب داحتإإ
ىلإإ اهتجمرب مت) ةرواسسلإ ةبيبسش - ةليلم نيع لمأإ
(قحل تقو
:ةثلاثلإ ةلوجلإ

توأإ03 ةعمجلإ

(اسس00:02) فلسشلإ يبملوأإ - ةركسسب داحتإإ

(اسس00:02) ةليلم نيع لمأإ - ةمسصاعلإ داحتإإ

نودب) (اسس00:02) سسابعلب داحتإإ - ةرقم مجن
(روهمج

دإدزولب بابسش - يإد نيسسح رسصن توأإ13 تبسسلإ

(اسس03:02)

(اسس03:02) فيطسس قافو - جيريرعوب جرب يلهأإ

(اسس00:02) لئابقلإ ةبيبسش - ودإراب كيتيلتأإ

(اسس03:02) رئإزجلإ ةيدولوم - ةرواسسلإ ةبيبسش

.(اسس03:02) ةنيطنسسق بابسش - نإرهو ةيدولوم

سسيليبوم ةيناثلإو ىلوألإ ناتفرتحملإ ناتطبإرلإ

¯ ±.hd«ó

ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ بعÓ˘˘لإ دد˘˘سش
ط˘سسو بعل ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإإ
د˘يد˘ج˘لإ ي˘لا˘˘ط˘˘يإلإ نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن

دجإوتلاب ةياغ˘ل˘ل د˘ي˘ع˘سس ه˘نأإ ىل˘ع
مج˘ح˘ب ق˘ير˘ع ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ي˘ف

ن˘˘˘ع ا˘˘˘ف˘˘˘سشا˘˘˘ك ،““ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لإ““
ممأإ سسأاك بقل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأإ
ي˘˘˘ف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لإ

نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس““ :ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لإ

نو˘كأإ نأإو نÓ˘ي˘˘م ي˘˘ف د˘˘جإو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ق˘ير˘ع˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ إذ˘ه ن˘˘م إءز˘˘ج

نمو ملاعلإ ةيدنأإ ربكأإ نم نÓيم
،““ه˘˘ي˘˘لإإ لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلإ سضفر بع˘˘˘سصلإ

دحألإ موي نلعأإ دق نÓيم ناكو
ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘˘ت طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ
ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسإإ ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

سسم˘خ˘ل د˘ق˘ع˘ب ي˘لو˘ب˘مإإ ن˘م ا˘مدا˘˘ق
،ق˘ير˘ف˘لإ فو˘ف˘سص م˘˘عد˘˘ل تإو˘˘ن˘˘سس
ةلا˘سسر ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ ه˘جوو
دعأإ““ :Óئا˘ق نÓ˘ي˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج ىلإإ
ةيسضرأإ ىل˘ع لا˘ت˘ق˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لإ
،““ةئملاب002 ة˘ب˘سسن˘ب بع˘ل˘˘م˘˘لإ

رئإزجلإ بختنم عم هتبرجت نعو
رئإزجلإ بختن˘م˘ل بع˘لأإ““ :ثد˘ح˘ت
ام ،ريبك سسامحب تإونسس3 ذنم

ناك ايقيرفأإ ممأإ سسأاك يف ثدح
ةياغلل ديعسسو قدسصي لو اسشهدم
تجوتو ،““ةلوطبلإ يف ثدح امب
ةرملل ايقيرفأإ ممأإ سسأاكب رئإزجلإ
1-0 زوفلاب اهخيرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لإ

ةلوطبلإ يئاهن يف لاغنسسلإ ىلع

نب مهسسأإو ،رسصم يف تميقأإ يتلإ
جيو˘ت˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘سصب ر˘سصا˘ن
،ايقيرفأإ ممأإ سسأاك بقلب رئإزجلإ

ي˘ف بعل ل˘سضفأإ ةز˘ئا˘˘ج د˘˘سصحو

بحاسص رسصان نب قلأاتو ،ةلوطبلإ
ع˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ةرو˘˘سصب ا˘˘ما˘˘ع12ـلإ
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لإ م˘˘سسو˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإإ

ع˘ن˘سص ةإرا˘ب˘م83 سضا˘˘˘˘خ ثي˘˘˘˘ح

نÓيم لسصإويو ،فإدهأإ3 اهلÓخ
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لإ ي˘ف ه˘فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘˘ت
نآلإ ىت˘ح ح˘ج˘ن ثي˘ح ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلإ

م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لإ ع˘˘˘˘م د˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف

ريهظلإو ويل لي˘ئا˘فإر ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لإ
Óسضف ،ز˘يد˘نا˘نر˘ه و˘ي˘ث ي˘نا˘ب˘سسإلإ

إدإر ي˘ن˘سسو˘ب˘لإ ط˘سسو˘˘لإ بعل ن˘˘ع
.سشتينورك

ةبانع داحتإ قيرف مويلإ ءاسسم هجإوي
بكرمب إءاسسم03:71 نم ةيإدب ايدو

ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ يدا˘˘ن ة˘˘ب˘˘ي˘˘قرو˘˘ب ما˘˘م˘˘ح
ىلإإ ديدجلإ دعاسصلإ ناميلسس يسضايرلإ
نوكتسسو ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ىلوألإ ة˘ط˘بإر˘لإ

ة˘˘يدو˘˘لإ ة˘˘جر˘˘خ˘˘لإ ة˘˘ه˘˘˘جإو˘˘˘م˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه
م˘˘˘هإرد ن˘˘˘ي˘˘˘ع سصبر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ

ة˘˘˘يدو˘˘˘لإ تإءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإر˘˘˘˘لإو
لا˘˘ب˘˘سشأإ ا˘˘هإر˘˘جأإ ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘˘لإ
ي˘ف م˘ه˘عور˘سش ذ˘ن˘م ةرإر˘غو˘ب برد˘م˘لإ
م˘سسو˘م˘ل˘ل تإر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لإو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لإ
ا˘م ة˘جر˘خ˘لإ هذ˘ه نو˘ك˘ت˘سسو ،د˘يد˘˘ج˘˘لإ

ة˘يدو˘لإ تا˘جر˘خ˘لإ ي˘ف ةر˘ي˘خألإ ل˘ب˘˘ق
مهإرد نيع يف داحتلإ اهسضوخي يتلإ

لإزامو ،نطولإ سضرأإ ىلإإ ةدوعلإ لبق
قيقحت نع ثحبي ةبانع داحتإ قيرف
ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘قألإ ىل˘˘˘˘ع يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘نإ
ق˘ير˘ف˘لإ نأإ ة˘سصا˘خ ة˘يدو˘˘لإ تإءا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ

˘˘ما˘˘مأإ ىلوألإ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘سسخ
ةياجب ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأإ ة˘ي˘نا˘ث˘لإو ةر˘ك˘سسب

يسسلإ““ مامأإ يباجيإلإ لداعتلاب ىفتكإو
ي˘˘ف (3-3) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ““ي˘سس سسأإ

يف رخأات˘م دا˘ح˘تلإ ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك ة˘ل˘با˘ق˘م
.تابسسانم3 يف ةجيتنلإ

نم راذح نكل مرتحم سسفانملا
تاباسصإ’ا

˘مو˘ي˘لإ ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تإ ق˘ير˘ف ه˘جإو˘˘ي˘˘سس
““SSA““ ناميل˘سس ي˘سضا˘ير˘لإ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لإ

هقيقحت دعب ةسصاخ مرتحم يدان وهو
ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ ىلإإ ةرإد˘˘˘ج ن˘˘˘ع دو˘˘˘ع˘˘˘سصل˘˘˘ل
بردملإ قفتإ دقو ،ةيسسنوتلإ ىلوألإ

ىل˘ع ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ ع˘˘م ةرإر˘˘غو˘˘ب
ي˘سسنو˘ت˘لإ يدا˘ن˘لإ نأل ا˘يدو ه˘ت˘ه˘˘جإو˘˘م
ير˘ي˘سضح˘ت˘لإ ق˘ل˘غ˘م˘لإ ه˘سصبر˘˘ت ير˘˘ج˘˘ي
نأإو هل قبسسو ،ةبيقروب مامح بكرمب

زاف ثي˘ح ن˘ي˘ت˘يدو ن˘ي˘ت˘ه˘جإو˘م سضا˘خ
بع˘ل˘م˘ب يدو˘ع˘سسلإ ة˘لإد˘ع˘لإ يدا˘ن ىل˘˘ع

،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘عا˘بر˘ب سسنو˘˘ت˘˘ب هز˘˘ن˘˘م˘˘لإ
يريتسسنملإ داحتلإ مامأإ ايدو مزهنإو

ريكذتلل،(3-2) ةجيتنب ريتسسن˘م˘لا˘ب
ناميل˘سس ي˘سضا˘ير˘لإ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لإ يدا˘ن˘ف
ىقبيو ،سسنوت˘ب ل˘با˘ن ة˘يلو˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ي
نم إورذحي نأإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ن˘م بو˘ل˘ط˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نأل تا˘˘با˘˘سصإÓ˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لإ
ا˘ه˘ي˘ب˘عل بع˘˘ل˘˘ي ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لإ ة˘˘يد˘˘نألإ

نم تايدولإ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ي˘ند˘ب عا˘فد˘نا˘ب
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأإ ة˘˘نا˘˘ك˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لإ ل˘˘˘جأإ

.مهقيرف ةليكسشت

ءاقل ءاطخأا حيحسصت ديري ةرارغوب
““يبمسسايجلا““

ه˘ي˘ب˘عل ن˘م ةرإر˘غو˘ب برد˘˘م˘˘لإ بل˘˘ط
ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصتو ة˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلإ ةرور˘˘˘˘سضب
ءا˘ق˘ل˘لإ ي˘ف ا˘هو˘ب˘ك˘ترإ ي˘ت˘˘لإ ءا˘˘ط˘˘خألإ
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ما˘˘مأإ ي˘˘سضا˘˘م˘˘لإ يدو˘˘لإ

م˘غرو ن˘ي˘˘فد˘˘ه دا˘˘ح˘˘تلإ ىق˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح
مل هنأإ لإإ ةجيتنلإ ليدعت يف هحاجن
ىلع لداعتلإ ىلع ظافحلإ نم نكمتي
نيذلإ ““ةيوا˘ج˘ب˘لإ““ ما˘مأإ مز˘ه˘نإو ل˘قألإ

،ىمر˘˘م˘˘لإ ما˘˘مأإ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ر˘˘ث˘˘˘كأإ إو˘˘˘نا˘˘˘ك
ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘سسخ˘˘لإ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع تد˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘تو
.ةيدولإ تإءاقللإ يف ةيناثلإ

ةرملل ايدو ةركسسب داحتا ةهجاوم وحن
ةيناثلا

ةجمرب وحن ةبانع داحتإ قيرف هجتي
ةر˘ك˘سسب دا˘ح˘˘تإ ما˘˘مأإ ي˘˘نا˘˘ث يدو ءا˘˘ق˘˘ل

بسسح كلذو ةعمجلإ ةحيبسص وأإ إدغ
““نابيزلإ ءانبأإ““ هكلمي يذلإ جمانربلإ
م˘˘˘ه˘˘˘سصبر˘˘˘ت نو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لإ
ن˘ي˘ع ي˘˘ف هور˘˘جأإ يذ˘˘لإ ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لإ

سسفانم ““ةبنانعلإ““ دجي نلو ،مهإرد
ق˘ب˘سس ي˘ت˘لإ ةر˘ك˘سسب دا˘ح˘˘تإ ن˘˘م ل˘˘سضفأإ

م˘˘ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ لوأإ ي˘˘˘ف ا˘˘˘هو˘˘˘ه˘˘˘جإو نأإو
را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م يد˘˘˘يرد بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لإ

لابسشأإ زوفب ةإرابملإ تهتنإو راجحلاب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب يوا˘˘ن˘˘ك˘˘ل ر˘˘يذ˘˘ن برد˘˘˘م˘˘˘لإ
.ةفيظن

 ر.ناميلسس

مجاهم ،إرابيإإ سسنإرب يلوغنوكلإ تاب
دسسحي ل فقو˘م ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ

د˘ق˘ع˘ل˘ل ه˘مإر˘ت˘حإ مد˘ع بب˘سسب ،ه˘ي˘ل˘˘ع
بعÓلإ ناكو ،هيدان عم هطبري يذلإ
نم ىندأإ وأإ ن˘ي˘سسو˘ق با˘ق ،ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لإ
همامسضناب ةقلعتملإ تإءإرجإلإ ءاهنإإ
نأإ لبق ديدجلإ يكيجلبلإ هيدان ىلإإ

لوسصو مدعل ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ر˘خأا˘ت˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي
بعÓ˘˘لإ ع˘˘˘قوو ،ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سست ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو
نود ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘˘لإ كجر˘˘ل˘˘يو تو˘˘سشر˘˘ي˘˘ل
،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لإ دا˘˘ح˘˘تإ ةرإدإإ ىلإإ عو˘˘جر˘˘لإ
يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ع˘˘˘فد يذ˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘مألإ
ة˘قا˘ط˘ب˘لإ لا˘سسرإإ مد˘ع ىلإإ ي˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ
ىلع سضوا˘ف˘ت˘لإ ل˘ب˘ق بعÓ˘ل ة˘ي˘لود˘لإ

إرا˘ب˘يإإ نو˘ك˘ي˘سسو ،د˘ق˘ع˘لإ خ˘سسف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ىلإإ ديدجلإ هيدان ليثمت نم امورحم

ةرإدإإ عم هتيسضقل ةيوسست داجيإإ ةياغ
،ر˘خآإ قا˘ي˘سس ي˘فو ،ي˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ

ةمسصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ ق˘ير˘ف ة˘ث˘ع˘ب تردا˘غ
ةمسصاع يماين ىلإإ لولإ سسمأإ ءاسسم

يدا˘˘ن ةا˘˘˘قÓ˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت ،ر˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لإ
باهذ راطإ يف ،ةعمجلإ إذه بإدينوسس
لا˘ط˘بأإ ة˘ط˘بإر ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘˘ت˘˘لإ رود˘˘لإ
ةا˘ي˘ح˘لإ““ ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأإ ر˘˘كذ˘˘ي ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإإ

ة˘ير˘ف˘سسب ل˘ف˘ك˘ت ن˘م و˘ه ““مو˘ي˘لور˘ت˘ي˘˘ب
كسشو ىلع ناك يذلإ ةراطسسوسس بعل

ببسسب ،ةسسفانملإ هذه نم باحسسنلإ
ىلع اهنم يناعي يتلإ ةيلاملإ ةقئاسضلإ

مدعو ،يكنبلإ هباسسح ديمجت ةيفلخ
رفسسلإ فيلاكت عفد ىلع ةرإدلإ ةردق
ىلإ رداسصملإ رخي ريسشتو ،رجينلإ ىلإإ
ءإر˘سش مز˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لإ ة˘كر˘˘سشلإ نإ
ه˘كÓ˘م ن˘م ي˘م˘سصا˘ع˘لإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ م˘˘ه˘˘سسإ
تل˘خ˘ت ي˘ت˘لإ دإد˘ح ة˘ل˘ئا˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ

تل˘طا˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لإ بئا˘˘سصم˘˘لإ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع
تدوأإ يتلإو ةريخألإ ةدملإ يف مهيلع
،سشإرحلإ نجسس ىلإ دإدح يلع مهنباب
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خدإ يذ˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘˘ملإ
.لكاسشملإ نم ةمإود يف ةمسصاعلإ

ديلو.ف

تايدولا يف يونعم زوف نع ثحبت ةنوب
(ءاسسم03:71 ىلع مويلإ) ةبانع داحتإ  -ناميلسس يسضايرلإ لبقتسسملإ

نلد˘˘ع ةرو˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لإ ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ سسمأإ م˘˘˘سسح
يذ˘لإو ةدو˘بد˘ب م˘ي˘هإر˘ب بعÓ˘لإ ة˘ق˘ف˘˘سص ة˘˘ند˘˘خو˘˘ب

ةر˘ي˘خألإ ة˘نوآلإ ي˘ف ه˘ئا˘سضمإإ لو˘ح كو˘ك˘سشلإ تما˘ح
اهاقلت يتلإ سضورعلإ ةرثكو همودق هرخأات ببسسب
هلعج يذلإ رمألإ نإرهو ةيدولومل قباسسلإ بعÓلإ

يف قف˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق ،إد˘ي˘ج ه˘ت˘سسإرد˘ل ثير˘ت˘لإ ل˘سضف˘ي
عقوو ،ةروسضخلإ يف ءاسضمإÓل ةندخوب عم ريخألإ
عم هطبري دقع ىلع قباسسلإ ةوإرمحلإ بعل سسمأإ
ةرإدإلإ ةقفر بعÓلإ ىهنأإ ثيح ،نيماعل ةروسضخلإ

لوأإ ة˘ل˘ي˘ل ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘سس ي˘ف تإءإر˘جإلإ ة˘˘فا˘˘ك
ىلع بعÓلإ يسضمي نأإ ررقملإ نم ناك ثيح ،سسمأإ

ة˘ي˘سصخ˘سشلإ رو˘مألإ سضع˘ب لإإ ،ة˘ح˘ي˘ب˘سصلإ ي˘˘ف هد˘˘ق˘˘ع
دوعيل ،دعوملإ يف مودقلإ نع رخاتي بعÓلإ تلعج
سسنا˘ب˘سسو˘سسلإ ي˘ه˘ن˘يو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ىلإإ ةر˘˘ه˘˘سسلإ ي˘˘ف
رخأات مغرو ،اميسسل ةيدنألإ ديمع ىلإإ مامسضنلاب
ة˘˘فا˘˘ك م˘˘سسح ة˘˘ند˘˘خو˘˘˘ب ةرإدإإ نأإ لإإ بعÓ˘˘˘لإ مود˘˘˘ق
ل˘يو˘ح˘ت ل˘جأإ ن˘م ةر˘خا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لإ
.قيرفلإ سصبرت يف لوخدلل سسنوت ىلإإ بعÓلإ

باقلأ’اب زوف نأا ديرأاو يتملك دنع تنك ““ : ةدوبدب
““ةنيطنسسق يف

د˘˘كأإ ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘ك˘˘سشب هءا˘˘سضمإإ د˘˘˘ع˘˘˘بو

ةيقب نع ةنيطنسسق بابسش سضرع راتخإ هنإ ةدوبدب
هتبغر و باقلألاب زوفلإ يف هتبغر ببسسب سضورعلإ
بعللإو ديمعلإ فوفسص ىلإإ مامسضنلإ يف ةقبسسملإ

ة˘ب˘غر تسسم˘ل د˘ق˘ل ““ Ó˘˘ئا˘˘ق  ،ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلإ را˘˘ظ˘˘نأإ تح˘˘ت
ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لإ ي˘˘ف ةرو˘˘˘سضخ˘˘˘لإ ةرإدإإ ىد˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

سضرعلاب ددرت نود عنتقإ ينلعج ام وهو ،يتامدخ
قيرفل مامسضنلاب امتهم تنك يننأإو ةسصاخ اقبسسم
دنع نو˘كأإ نأإ ل˘مآإ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش م˘ج˘ح˘ب ر˘ي˘ب˘ك

مدقتلإ ىلع قيرفلإ دعاسسأإ نإو عيمجلإ نظ نسسح
يدا˘˘ن˘˘لإ ع˘˘م يد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘سشت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘عأا˘˘سس ،ر˘˘ث˘˘˘كأإ

ط بيجن.““يدل ام لسضفأإ ميدقتو

ةنطينسسق بابسش

نـــــيمسسومل ةدوــــبدبل عــــقوي ةــــندخوب

فيصول عم دقاعتلا يف بغري يسنرفلا زتيم
ةجردلإ يدان زتيم لبق نم ابولطم ودإراب كيتلتأإ يدانل نميألإ ريهظلإ ،فيسصول مثيه تاب
فسشكو ،نميألإ ريهظلإ زكرم يف ديدج بعÓب هفوفسص زيزعتل يعاسسلإ ،يسسنرفلإ ةيناثلإ

تلاقتنلإ ةرتف يف زتيمل مامسضنÓل ةوقب احسشرم تاب دق فيسصول نأاب ““تانإرغ ميت““ عقوم
مجن لاطع فسسويب فيسصول مثيه نييرئإز˘ج˘لإ ن˘ي˘ظ˘حÓ˘م˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ه˘ب˘سشيو ،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلإ

سسين يدان ددح يذلإو ،ودإراب يدان نابسش ةسسردم نم رخآلإ وه جرختملإ ،رئإزجلإ بختنم
هتاقÓطناب فيسصول زرب ،يعافدلإ هزكرم مغرو ،هيف طيرفتلل وروأإ نويلم07 غلبم يسسنرفلإ
نم ليجسستو ةعانسص نيب ام فإدهأإ6 يف مهسسأإ امك ،ةرحاسسلإ هتاغوإرم ىلع Óسضف ةعيرسسلإ

يف فيسصول لخدو ،يسضاملإ مسسوملإ لÓخ تاقباسسملإ فلتخمب اهيف كراسش ةإرابم23 ةلمج
سسرام رهسش يف كراسش ثيح ،يسضاملب لامج ينطولإ بردملإ تاباسسح يف ةريخألإ ةرتفلإ

مل هنأإ ريغ،9102 ايقيرفأإ ممأإ سسأاك تايفسصتب ايبماغ مامأإ ةهجإوملإ يف ايسساسسأإ ،يسضاملإ
ةلوطب˘لإ ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج م˘هرا˘ت˘خإ ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض د˘جإو˘ت˘ي
نم ةنسس92 دعب هخيرات يف ةيناثلإ ةرملل يرئإزجلإ بختنملإ اهب زاف يتلإ ممÓل ةيقيرفلإ
هيبعل نم3 قيوسست يف ةريخألإ تإونسسلإ لÓخ مهسسأإ دق ودإراب يدان نأإ ركذي ،راظتنلإ

ديرفو ،سسين ريهظ ،لاطع فسسويو ،نير بعلم عفإدم ،ينيعبسس نب يمإر مهو ،اسسنرف ةيدنأل
ليجل يجيعن ايركز هفإده يلاحلإ يفيسصلإ وتاكريملإ لÓخ ،قوسس امك ،هيجنأإ مجاهم ،يلÓملإ

ةريخألإ ةرتفلإ يف ريبك لكسشب نييرئإزجلإ نيبعÓلإ مهسسأإ تعفترإو ،يلاغتربلإ يتنسسيف
زتيم ةليكسشت مسضتو ،ايقيرفأإ ممأإ سسأاك بقلب زوفلإ يف ءإرحسصلإ يبراحم بختنم حاجن دعب
اجديكوأإ ردنسسكلأإ ىمرملإ سسراح ام˘هو ن˘ير˘خآإ ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج ن˘ي˘ب˘عل ا˘ه˘فو˘ف˘سص ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لإ

ديلو.ف.ةيحلوب قيفر مجاهملإو

زربأ لازغ
فادهأ
ايرودبمس
يلاطيإلا

و˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك““ ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘سشك
لوإ ءاسسم يلاطيإلإ ““وتاكريم
حانجلإ لإزغ ديسشر نأاب سسمأإ
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ير˘˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ ي˘˘˘لود˘˘˘˘لإ
دق يزي˘ل˘ج˘نإلإ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
قيرف˘لإ ةردا˘غ˘م˘ل ا˘ح˘سشر˘م تا˘ب
ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلإ و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف
ي˘˘ف د˘˘جإو˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ

ايرودبمسس ةرإدإإ عم تاسضوافم
نمسض هتع˘سضو ي˘ت˘لإ ي˘لا˘ط˘يإلإ
طخ˘لإ م˘ي˘عد˘ت˘ل ا˘ه˘فإد˘هأإ زر˘بأإ
تإذ را˘سشأإو ،ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ما˘˘مألإ
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم نأإ ىلإ ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
ي˘˘ف نود˘˘جإو˘˘ت˘˘ي ا˘˘يرود˘˘ب˘˘م˘˘˘سس
ل˘جأإ ن˘˘م ة˘˘عا˘˘سسلإ د˘˘سض قا˘˘ب˘˘سس
ع˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تإ ىلإ ل˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لإ
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ي˘ف م˘˘ه˘˘ئإر˘˘ظ˘˘ن
قÓغإإ لبق لإزغ عم دقاعتلل
إرت˘ل˘ج˘نإإ ي˘ف تلا˘ق˘ت˘نلإ قو˘سس
.يراجلإ توأإ8 موي

ديلو.ف

يكيجلبلا يرودلا ىلإ ارابيإ لاقتنا لقرعي ةمصاعلا داحتا

د˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو يدا˘˘ن ةرإدإإ ترر˘˘˘ق
ثيح ،يسضإرتلاب ،ينايفيإإ ينا˘ي˘ف˘يإإ ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لإ
لثمت ،وروأإ فلأإ23 غلبم ىلع بعÓلإ لسصحيسس
ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لإ ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأإ4 بتإور
اهتبكترإ يتلإ ةلتاقلإ ءاطخألإ نيب نم ينايفيإإ
لسشف ثيح ،رامح ناسسح قباسسلإ سسيئرلإ ةرإدإإ
يأإ سضخ˘˘ي م˘˘لو ة˘˘فا˘˘سضإلإ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘لإ

ةيلاحلإ ةرإدإلإ تررقو ،هيدان سصيمقب ةإرابم
تاسضوافم يف تلخدو ،هتامدخ نع ءانغتسسلإ

نأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجتو ،دقعلإ خسسفب تهتنإ هعم
يوتسشلإ وتاكريملإ يف يدان˘ل˘ل مدا˘ق˘لإ ،ي˘نا˘ي˘ف˘يإإ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ىلإإ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب دد˘˘ه د˘˘ق نا˘˘ك ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لإ
لوسصحلإ لجأإ نم ،اف˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ تا˘عزا˘ن˘م˘لإ

نيبح˘م˘لإ د˘حأإ ل˘خد˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق ،ه˘قو˘ق˘ح ىل˘ع
فÓ˘خ˘لإ ل˘˘ح˘˘ل ةرإدإلإ ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘سسو˘˘ت˘˘يو
ديلو.ف.ةيدو ةقيرطب

ينايفيإ دقع خسفي فيطس قافو

ثÓثلا ت’وجلا جمانرب خيراوت ديدحت
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةنتابب علعلشلا لبج قيرح يف يئاهنلا مكحتلا
ةصسصسؤوملأ ،تاباغلأ حلاصصم ة˘ق˘فر ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ تن˘ك˘م˘ت
ةينطولأ ةريصضحلأ ةباغب قيرح دامخإأ نم ،ةينعملأ تاهجلأ ديدعو صسأروأ’أ ةيفيرلأ ةصسدنهلل ةيوهجلأ

يف لوأ’أ صسمأأ ءاصسم ،ةاملات لوك ىمصسملأ ناكملاب ةنتاب ةرئأد ةبعصشلأ يدأو ةيدلب علعلصشلأ لبجب ةمزلب
صسمأأ حابصص ىتح ئراط يأ’ ابصسحت ةلصصأوتم ةصسأرحلأ ةيلمع ىلع ءاقبإ’أ عم ،ءاصسم ةعباصسلأ ةعاصسلأ دودح
نيع ةيوناثلأ ةدحولاب هرقم ىلإأ لخدتلأ ناكم لقنتملأ لترلأ نأوعأأ رداغ ثيح ،ةمهملأ ةياهن ةياغ ىلإأو
فلخ دقو ،يصضاملأ تبصسلأ موي هبوصشن ذنم ،ناكملاب نيلخدتملأ نأوعأ’أ ددع صصيلقت يلاتلابو ،ةتوتلأ
ذإأ ،ةباغلأ يقاب ذاقنإأ مت اميف ،اهمجح ديدحت دعب متي مل يتابنلأ ءاطغلأ نم ةربتعم ةيدام رئاصسخ قيرحلأ
ةرخصسملأ ةيرصشبلأو ةيداملأ لئاصسولأ لكل اهللغتصسأو ةلخدتملأ ءافطإ’أ قرفل لاعفلأو عيرصسلأ لخدتلأ نأأ
ةورثلأ ةيامح ةمث نمو ربكأأ رئاصسخ ليجصست نود لاح يذلأو يصسايق تقو يف هدامخإأ نم اهنكم ةيلمعلل
تاهجلأ فرط نم قيقحت لحم قيرحلأ بابصسأأ هيف ىقبت تقو يف ،اهيلإأ نأرينلأ دأدتمأ رطخ نم ةيباغلأ
.ةصصتخملأ

ح.ناصشوصش

 ريتنقا يف بولطم سراف

عم دقاعتلأ ةركفب ونيروت يدان˘ل د˘يد˘صشلأ ما˘م˘ت˘ه’أ ن˘ع تثد˘ح˘ت د˘ق ة˘ي˘ف˘ح˘صصلأ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تنا˘ك
دوجو لابصس يدان بردم دكأأ امل ،ثأدحأ’أ يف رييغت لصصحي نأأ لبق .صسراف ميلصس دمحم يرئأزجلأ يلودلأ

ريتنإ’أ امهو ،ديدجلأ مصسوملأ يف ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر نابعليصس نييدانو يرئأزجلأ يلودلأ نيب تاصضوافم
بردم يتنوك وينوطنأأ نأأ ىلع تاحي˘صضو˘ت ،كلذ د˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإأ ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت ر˘صشن˘ت˘ل ،ا˘ت˘ن’ا˘تأأو
ىوتصسم ىلع دوجوملأ غأرفلأ دصسي ىتح ،صسراف عم دقاعتلأ يف عأرصسإ’أ بلط دق نوكي ريتنإ’أ
.رصسيأ’أ قأورلأ

ةنتابب مقس دقوأ يف رئب لخاد نم ةثج لاشتنإ

ىلع ،صسمأأ لوأأ ةملاقب ةغأرف دأو ةيدلب ناكصس زتهأ
ي˘ف ق˘هأر˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض حأر ة˘ع˘˘صشب ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘قو
ي˘ت˘لأ ردا˘صصم˘لأ بصسح و ، ر˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ةر˘˘صشع ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلأ
دحأاب نلمعي نيقهأرم نيب راجصش نأأ، ربخلأ تدروأأ

«يطصساب » ةيرقب ةنئاكلأ ةيعانصصلأ مطامطلأ لوقح
ة˘ن˘ع˘ط˘ب ا˘م˘هد˘حأأ ل˘ت˘ق˘م ىلإأ ىدأأ ه˘غأر˘ف دأو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
قلعتيو ،ردصصلأ نم ىرصسيلأ ةهجلأ ىوتصسم ىلع لجنم
61 ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لأ » خ ر» ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضلا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأ’أ

ردحني يذلأ ةيحصضلأ نإاف رداصصملأ تأذ بصسحو ،ةنصس
61 رخأ’أ وه غلا˘ب˘لأ ي˘نا˘ج˘لأو ه˘نا˘صشحو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘م

ينجب ةصصاخلأ لوقحلأ ىدحإأ يف اعم نلمعي ، ةنصس
ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تع˘قو ثي˘ح ة˘غأر˘ف دأو ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لأ

يتلأ مطامطلأ قيدانصص ددع لوح ةيملك تاصشوانم
اهللخ نوصضاقتي يتلأ و دحأو لك فرط نم اهينج مت
تاصشوانملأ روطتت نأأ لبق ،اهددع بصسح ةيلام غلابم
ةطصسأوب ةبرصض هيجوتب مهتملأ ماق نيأأ برصضلأ ىلإأ

ىل˘ع ةر˘صشا˘ب˘م ه˘ت˘با˘صصأأ ة˘ي˘ح˘صضل˘˘ل » ل˘˘ج˘˘ن˘˘م» ةدا˘˘ح ة˘˘لآأ
نا˘˘ك˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ةد˘˘ما˘˘ه ة˘˘ث˘˘ج ه˘˘تدرأأ بل˘˘ق˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘˘صسم
ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم فرط نم هلقن مت ةيحصضلأ،
فو˘˘ق˘˘صشو˘˘ب ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ىلإأ
ة˘نا˘صشحو˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا˘˘ف ةرا˘˘صشإل˘˘ل ،
ةا˘م˘صسم˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ ط˘˘ب˘˘صضلا˘˘ب
ةصصاخ هفرعي نم لك هل دهصشي و بأ’أ ميتي ،«ةلمطلأ»
كو˘ل˘صسلأ ن˘صسح˘ب يو˘نا˘˘ث˘˘لأو ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘تذ˘˘تا˘˘صسأأ

نم لوقحلأ يف لمعلاب هتلئاع ليعي ناك و ،ةيبرتلأو
نم، ةبعصصلأ ةيداملأ هفورظل لاملأ صضعب ينج لجأأ

ةزومكبب ينطولأ كردلأ ةقرف ةرصشابم تماق اهتهج
ي˘نا˘ج˘لأ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘˘ع ىلإأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
د˘يد˘ح˘ت˘ل ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ىلإأ ه˘ل˘يو˘ح˘تو
هذ˘˘ه با˘˘ك˘˘ترأ ىلإأ ه˘˘ب تدأأ ي˘˘ت˘˘لأ ع˘˘˘فأود˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘صسأ’أ
...ةعصشبلأ ةميرجلأ

نيدلأزع.ل

 مطامطلأ ينج قيدانصص ددع لوح تاصشوانم بصسب

ةملاقب ةغارف داوب لجنمب هليمز لتقي قهارم

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ه˘ك ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نا˘ب نو˘ن˘˘طأو˘˘م صسمأأ ما˘˘ق
20 هرطقو رتم71 هقمع ،رئب نم ةنصس16 رمعلأ

يمومصسأ ةتصشمب ،رتم20 هب هايملأ بوصسنم ،رتم
نويعلأ صسأأر ةرئأدب ملصس د’وأأ ةيدلبب رامع ةبعصش
ظفلو رئ˘ب˘لأ ل˘خأد ط˘ق˘صس ة˘ي˘ح˘صضلأ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
نم هرمأ’ نطفتي نأأ لبق كانه ةريخأ’أ هصسافنأأ

لوصصو لبق هتثج لاصشتناب أوماق ،نينطأوم فرط

نيعب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تافاعصسإأ
ظفح ةحلصصم ىلإأ ةثجلأ ليوحتب تماق يتلأ رصساج

تأءأر˘جإ’أ ما˘م˘تإأ د˘ع˘ب ة˘نأور˘م ىف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لأ
،ينطو˘لأ كرد˘لأ دأر˘فأأ ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘مزل˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
د˘ن˘ع فو˘قو˘ل˘ل ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأ
.هبابصسأأ

ح.ناصشوصش

قيلعت نود ةروصص

وزو يزيت

ةضضماغ فورظ يف ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ ةعبرأأ ةافو
نم ’أوز ةثلاثلأ ةعاصسلأ دودح يف وزو يزيت ةي’و يف ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم صسمأأ راهن ةحيبصص للخ تلخدت
رانأ ةقطنمب «تأوت «ىمصسملأ يحلاب ةصضماغ فورظ يف مهعرصصم أوقل دق ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ ةعبرأأ لقن لجأأ
نم ناغلبي نيلفطو ةنصس22 رمعلأ نم غلبت ةباصش و لجر مه ، اياحصضلأ نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و . للمأ
يعماجلأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم أولقن دق و ، ةنصس11و31 رمعلأ

ىلإأ لصصوتلأ لجأأ نم ةقمعم تايرحت ترصشاب ، ةصصتخملأ ةينمأ’أ حلاصصملأ اهتهج نم و. وزو يزيتب ريذن دمحم
 . ةقطنملأ ناكصس ىدل نيريبك أرعذوً ءايتصسأ تفلخ يتلأ ةثداحلل ةيقيقحلأ تاصسبلملأ و فورظلأ

داعصس ليلخ

ديعس داليم ديع
ةتوكتكلل ىلوأ’أ ةعمصشلأ ءافطإأ ةبصسانمب

ماغرد نيلا ةديور
ةدجلأ و لحيك يلع دجلأ ناف9102 ةيليوج92 موي

نونمتي ةلئاعلأ ةفاكو ةكيصسم
ديدم رمعو ةديعصس ةايح اهل

ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لأو ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عر تح˘˘˘˘˘ت
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ك˘˘لأ

 ةميرو
ماع ةئامل لابقع

كوربم نيفلأ

رّصُقلا لافطفا لوح طولغم نايب نم أربتي نمفا
رذُحي ،يعامتج’أ لصصأوتلأ عقأوم ربع هلوأدت متي «طولغم» نايب نم ،ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدملأ تأأربت
.كوبصسيفلأ ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ربع هترصشن امل اقفو ،«نيدوقفملأ رود نولثُمي رصصق لافطأأ» نم
مهتزوحب ،نيدوقفملأ رود نولثمي ،رصصق لافطأأ نم نينطأوملأ لك رذحن» : طولغملأ نايبلأ صصن يف ءاجو

8451 يناجملأ رصضخأ’أ مقرلاب أولصصتأ ،مكنم ةجأذصسو ةين نصسح نع كانهل مهذخأأ أولواحت لف ،نكصس نأونع

.«رذحلأ و ةطيحلأ ،ةطرصش زكرم برقألل مهذخ وأأ،
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