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بق˘˘˘˘˘ع «ضسنو˘˘˘˘˘ي » ح˘˘˘˘˘˘سضوأا
نأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جا
ضسيئرل هميدقت˘ل ز˘ها˘ج ر˘ير˘ق˘ت˘لا
ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘لود˘لا

ة˘ق˘ي˘ثو˘لاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لاو
ن˘م باز˘حأÓ˘ل تم˘ل˘سس ة˘˘ي˘˘لوألا
ضضعب ةق˘فاو˘م ع˘م ا˘ه˘ئار˘ثإا ل˘جأا
فرط نم درلا ضضفرو بازحألا
راوحلا ةئيه قسسنم دكأاو .ىرخأا
لوسصحلا طرسش طاقسسإا مت هنأا

يدر˘ف ع˘ي˘قو˘˘ت006 ىلع
ىل˘ع ضضور˘ف˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘سسا˘ئر˘˘لا
بسسحو.تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نلا نو˘˘˘نا˘˘˘ق
هنأا ةطاسسولا ةنجل نم رداسصم
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا طور˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ةدا˘˘ه˘˘سش ةزا˘˘ي˘˘˘ح طر˘˘˘سش ا˘˘˘سضيأا

ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
نم ىلع قيرطلا عطق ضضرغب
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘˘لا ءاد˘˘˘بإل بدو به
تارا˘م˘ت˘سسا بح˘˘سسو ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا
تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسلاو ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘لا
لي˘لد ر˘ب˘كأا ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا

ضسمأا تع˘˘م˘˘ت˘˘جاو . كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةئيهل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تب˘سسلا

ةرولب دسصق راوحلاو ةطاسسولا

نأا ثي˘˘˘ح را˘˘˘كفألاو ءارآلا ل˘˘˘ك

مسساوقل لوسصولل ىعسست ةنجللا

ءاسشنإاو ماهمب ةقلعتم ةكرتسشم

ديدحت اذكو تا˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ط˘ل˘سس

اذ˘ه ي˘فو ي˘ع˘˘سضو˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

دبع» ةئيهلا وسضع دكأا ددسصلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا «لو˘ل˘ج ن˘ب با˘هو˘لا

م˘˘سساو˘˘ق˘˘ل لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘˘سست

ءاسشنإاو ماهمب ةقلعتم ةكرتسشم

ديدحت اذكو تا˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ط˘ل˘سس

قفتي لكلاو ،يعسضولا نوناقلا

ة˘ط˘˘ل˘˘سس ءا˘˘سشنإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

ا˘˘˘هرود نو˘˘˘كي تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا

يف تاباخ˘ت˘نلا ى˘ل˘ع فار˘سشإلا

كرتسشم وه امب ذخأÓل ةلواحم

تكراسش يتلا بازحأÓل ةبسسنلاب

ةئيهلا و˘سضع لا˘قو.راو˘ح˘لا ي˘ف

نأا «لو˘ل˘ج ن˘˘ب با˘˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع»

لك ةرولب دسصق عمتجت ةئيهلا

جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘كفألاو ءارآلا

ةنجللا نأا امك.يقفاوت روسصتب

م˘˘سساو˘˘ق˘˘ل لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘˘سست

ءاسشنإاو ماهمب ةقلعتم ةكرتسشم

ديدحت اذكو تا˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ط˘ل˘سس

تاذ فاسضأاو .يعسضولا نوناقلا

ىلع قف˘ت˘ي ل˘كلا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سس ءا˘˘˘˘˘سشنإا ةرور˘˘˘˘˘سض
ا˘˘˘هرود نو˘˘˘كي تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا
يف تاباخ˘ت˘نلا ى˘ل˘ع فار˘سشإلا

كرتسشم وه امب ذخأÓل ةلواحم
تكراسش يتلا بازحأÓل ةبسسنلاب
عامتجلا ضصسصخو راوحلا يف
نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘سسارد˘˘ل
ةينطولا ةطلسسلا ءاسشنإاب قلعتملا
تاباختنلا ةبقارم˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

ة˘سسارد˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ضصسصخو
ن˘م ة˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘سضع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ضصاخلا هقسش ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘ب
عفرتسسو.ةيسسائرلا تاباخ˘ت˘نلا˘ب
نم ةقيثول˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘خ˘سسن˘لا
راو˘˘ح˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ق˘˘سسن˘˘م ل˘˘ب˘˘˘ق
ى˘لإا ضسنو˘ي م˘ير˘˘ك ة˘˘طا˘˘سسو˘˘لاو
ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ةو˘لد˘˘لا ضسي˘˘ئر
ةيئاهنلا ةخسسنلا مسضتو حلاسص
ة˘ط˘ل˘سسلا ل˘ي˘˘كسشت˘˘ل ا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نوناق˘لا عور˘سشمو تا˘با˘خ˘ت˘نلا
اديهمت تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل يو˘سضع˘لا
نا˘م˘لر˘ب˘لا ر˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘هر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل
لبق ةبخانلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘عد˘ت˘سساو

. يراجلا ربمتبسس51

¯YÉO∫ GCe«ø

تاباق˘ن˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك تعد
ةيوسضنملا تاباقن˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةماع تايعمج دقعل اهءاول تحت
ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو ضسلا˘˘ج˘˘م وأا
معد قرط يف ثحبلاو عسضولا
ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘˘لا

. هفادهأا قيقحتو
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف تدد˘˘جو

م˘˘˘عد˘˘˘لا˘˘˘ب كسسم˘˘˘ت˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘سسلا
يب˘ع˘سشلا كار˘ح˘ل˘ل طور˘سشمÓ˘لا
ة˘ع˘طا˘ق˘م رار˘م˘ت˘سساو ي˘م˘ل˘˘سسلا
امب ايبعسش ةسضوفرملا ةموكحلا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لاو ق˘˘فاو˘˘ت˘˘˘ي

ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلاو ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ي˘عا˘˘سسلا
لجا نم ةملكلا ديحوتو قفاوتلا
عر˘سسأا ي˘ف ة˘مزألا ن˘م جور˘خ˘لا

نايب يف ةباقن21 تركذو.تقو
ة˘با˘ق˘ن˘لا ر˘ق˘م˘ب ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جإا جو˘ت
ة˘ح˘سصلا ي˘سسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
نأا˘ب ة˘ع˘ن˘ت˘ق˘م ا˘ه˘نأا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ىرت مل يتلا ةعوفرملا تافلملا
عم ةلحارلا ةموكحلا عم رونلا
فر˘ع˘ت نأا ن˘كم˘ي ل ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
ف˘ير˘سصت ة˘مو˘كح ع˘م ا˘جار˘ف˘˘نإا
ة˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عألا
يباقنلا لتكت˘لا ط˘برو .ا˘ي˘ب˘ع˘سش
هامسسأا ام حاجنب هبلاطم ققحت

ة˘ي˘م˘˘ل˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ةرو˘˘ث˘˘لا
يف ةلثمتملا ىربكلا اهبلاطمو
ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لودو ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج

.ةيعامتجإلا تايرحلاو نوناقلاو

ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘˘ك ترذ˘˘˘˘حو
بقاوعلا نم ةيرئازجلا تاباقنلا
عسضولاب لفكتلا مدعل ةريطخلا
بعسصلا ينه˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
جاهتنإاب كلذو مهتÓئاعو لامعلل
ها˘˘ج˘˘تا ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
تاونسس ذنم ةعوفرملا مهبلاطم
ةرد˘ق˘لا ف˘ل˘م˘ب لا˘ث˘˘م تبر˘˘سضو
تايرحلاو د˘عا˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ئار˘سشلا

نايبلا باحسصأا ىدبأاو.ةيباقنلاو
رو˘˘ع˘˘سش مد˘˘ع ن˘˘م م˘˘ه˘˘فو˘˘˘خ˘˘˘ن

ةيلوؤوسسملاب دلبلا ىلع نيمئاقلا

ة˘يدا˘سصت˘قإلا تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ما˘˘مأا

ةبعسصلا ةيعامتجإلاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو

ي˘ف د˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

بيهرلا ع˘جار˘ت˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف

مÓ˘عإلاو ة˘ح˘سصلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ك

كسسم˘ت˘˘لا اودد˘˘جو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

كار˘ح˘ل˘ل طور˘سشمÓ˘لا م˘عد˘˘لا˘˘ب

رار˘م˘ت˘سساو ي˘م˘ل˘سسلا ي˘ب˘ع˘˘سشلا

ةسضوفرملا ةمو˘كح˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م

كار˘ح˘لاو ق˘فاو˘ت˘ي ا˘م˘ب ا˘ي˘ب˘˘ع˘˘سش

. هبلاطمو يبعسشلا

حششرتلإ تإرامتشسإ بحشس ةيلمع يف ىشضوفلإ ةلاح ءاهنإإ فدهب

نيحسشرتملا ىلع ةيعماجلا ةداهسشلا طارتسشا حارتقا
ةلبقملا تايسسائرلل

تاباختن’إ ميظنتل ةلقتشسم ايلع ةئيه ءاششنإإ ىلإإ تعد

ةمزألا نم جورخلا لبسس حرطت نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا
جورخ لجأا نم ديحولا ليبسسلا نأا جاحلا نب رمعأاو دنحم ،دهاجملا ةباينلاب ماعلا اهنيمأا ناسسل ىلع نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا تدكأا
هذه نأاب «بوتويلا» يف اهتانق ىلع ةمظنملا هترسشن ويديف يف جاحلا نب زربأاو «ديدج ضسيئر باختنا» وه اهب رمت يتلا ةمزألا نم دÓبلا
نع نÓعإلا ةياغ ىلإا اهتيادب نم ةريخألا هذه ىلع فرسشت تاباختنلا ميظنتل ةلقتسسم ايلع ةئيه ءاسشنإاب لإا رمت نل ةوطخلا
ةياهنلا ىلإا ةيادبلا نم تاباختنلا ىلع فارسشإلاب لفكتت ةرادإلا نع ةلقتسسم ةئيه ءاسشنإا بجي كلذ ققحتي يكل هنأا حسضوأاو«.جئاتنلا

ةفاك ىلإا ءادن ثدحتملا هجوو.طقف ماعلا لاملل ردهو تقولل ةعيسضم ةمظنملل ةبسسنلاب ربتعت يتلا ةينطولا ةودنلا نع ءانغتسسلاو
ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمألا ىلع رمعاو دنحم در ىرخأا ةهج نم .هبسسح ةنهارلا ةمزألا زواجتل تاينانألا كرتو لزانتلل فارطألا
يذلا ةهبجلا راعسش عاجرتسسا ةرورسض لوح نايب رادسصإاب ةمظنملا زواجتو ةيبنجأا تادنجأا ةمدخب همهتا يذلا يعيمج دمحم ينطولا

ةمهت نأاو وزو يزيت ةيلاردف ىوتسسم ىلع بزحلا يسسسسؤوم نم هنأا ةباينلاب نيدهاجملا ةمظنم نيمأا لاقو.نييرئازجلا لكل كلم وه
ناملربلا ىوتسسم ىلع رامعتسسلا ميرجتل نوناق نسسب ةمظنملا بلطم لطع نم وه نÓفألا نوك ةيعقاو تسسيل ةيبنجأا تادنجأا ةمدخ
نÓفألا ليوحتب ضصاخلا ريخألا نايبلا نأا رمعاو لوقي ةمظنملا تانايب رادسصإاب هدارفتسسا لوحو.ةئيهلا ةسسائرو ةيبلغألا كلمي هنأا مغر

.طقف4 ضضرتعاو ةماعلا ةنامألا يف اوسضع31 هيلع توسص فحتملا ىلإا
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يملشسلإ يبعششلإ كإرحلل طورششمÓلإ معدلاب كشسمتلإ تددج

يودب ةموكح ةعطاقم لسصاوت ةيرئازجلا تاباقنلا ةيلاردفنوك

ربمشسيد رهشش يف لوبقلإ تإرابتخإ ءإرجإإ متي
9102

ةاسضقلا ةبلطلا فيظوتل ةقباسسم حتف
لبقملا ربوتكأا رهسش

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا ةر˘ت˘ف لد˘ع˘لا ةرازو تدد˘ح

ىوتسسم ى˘ل˘ع9102 ةن˘سسل ا˘ي˘سضا˘ق ا˘ب˘لا˘ط742 فيظو˘ت˘ل

13و31 نيبام نوكتسس يتلاو ءاسضقلل ايلعلا ةينطولا ةسسردملا
رهسش يف لوب˘ق˘لا تارا˘ب˘ت˘خا ءار˘جإا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع مدا˘ق˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردسصو ةنسسلا هذه نم ربمسسيد

ةينطو ةق˘با˘سسم ح˘ت˘ف ن˘م˘سضت˘ي رار˘ق44 ددعلا يف ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ةاسضقلا ةقباسسم فرعتسسو9102 ةنسسل ةاسضق ةبلط فيظوتل

ةيمسسرلا ةديرجلا يف اهيلع عيقوتلا مت يتلاو9102 ةنسسل
ءاغلإا اهنيب نم ،ةقباسسلا تاقباسسملاب ةنراقم تارييغتلا ضضعب

ةقباسسملا ءارجإا خيرات دنع رثكألا ىلع ةنسس53 نسس غولب طرسش
حسشرتلا نوكيل ءاسضقلل ةينطولا ةقباسسملاب قاحتلÓل حسشرتلل
ةداهسش ىلع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘م ،كلذ˘ب
فلم نمسضتيو .اهل ةلداعم ةداهسش وأا قوقحلا يف ضسناسسيللا
بلطو ةاسضقلا ةبلطلا فيظو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل ح˘سشر˘ت˘لا
ةخسسنو حسشرتملا فرط نم عدوم وهو .ةقباسسملا يف ةكراسشملا

نم ةخسسنو .يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب يف حاجنلا ةداهسش نم
.اهلداعت يت˘لا ةدا˘ه˘سشلا ن˘م وأا قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف ضسنا˘سسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘سش
ةيراسس ةداهسشو ةين˘طو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ن˘م ة˘خ˘سسن كلذ˘كو
ةمدخلا هاجت حسشرتمل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا تب˘ث˘ت لو˘ع˘ف˘م˘لا
،يتامغز مسساقلب نم عقوملا يرازولا رارقلا يف ءاجو .ةينطولا
عاديإا خيرات دنع فظوم ةفسص هل يذلا حسشرتملل ضصخرت هنأا
يف هتلاقتسسا لوبقب دهعتتو ةقباسسملا يف ةكراسشملاب فلملا

عفد لسصوو ةثيدح ةيسسمسش روسص عبرأاو يئاهنلا هحاجن ةلاح
تارابتخلا يف حاجنلا دعب حسشرتملا لمكيو ليجسستلا قوقح

ديزي ل ةيبط تاداهسش3 نمسضتي يذلا هحسشرت فلم ةيباتكلا
نأا تبثت ماع بيبط اهملسسي ةداهسشو رهسشأا ةثÓث نع اهخيرات
بيبط اهملسسي ةداهسش ىلإا ةفاسضإلاب ةديج ةحسص يف حسشرتملا

ريغ حسشرتملا نأا تبثت يتلاو ةيردسصلا ضضارمألا يف ضصسصختم
ضضارمألا يف يئاسصخأا اهملسسي ةداهسشو دعم ضضرم يأاب باسصم
طرتسشي امك .ةيلقعلا هاوق لماكب حسشرتملا عتمت تبثت ةيلقعلا
نود نم تاونسس عبرأا ةدمل نيوكتلا ةعباتمب يباتك دهعت ميدقت
تا˘ه˘ج˘لاو ءا˘سضق˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘نا
نيوكتلا ةرتف لÓخ نييعت بسصنم لك لوبق اذكو .ةيئاسضقلا

ةيئاسضقلا ةرادإلا ةمدخب يباتك دهعت ميدقت كلذكو هتياهن دنعو

حسشرتلا فلم ءافيتسسا نم دكأاتلا دعبو.ةنسس51 نع لقت ل ةدمل
ةيئاسضقلا قباوسسلا نم دكأاتلاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورسشلل
ةقباسسملل ءاعدتسسلاو فل˘م˘لا عاد˘يإا ل˘سصو ه˘ل م˘ل˘سسي ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل

نيرابتخاو لوبقلل ة˘ي˘با˘ت˘ك تارا˘ب˘ت˘خا5 ةقباسسم˘لا ن˘م˘سضت˘تو
لوبقلل ةيباتكلا تارابتخلا فدهتو .يئاهنلا لوبقلل نييوفسش
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف ح˘سشر˘ت˘م˘لا تارد˘ق ن˘ع ف˘سشكلا ى˘˘لإا

ةينوناقلا هتامولعم مييقتو هبو˘ل˘سسأا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو ضصي˘خ˘ل˘ت˘لاو
لوبقلل نايوفسشلا نارابتخلا فدهيو ةيحلا تاغللا ىلع هحتفتو
مييقتو حسشرتملل ةينوناقلا تامولعملا نم دكأاتلا ىلإا يئاهنلا

يسضاقلا ماهم ةسسراممل هدادعتسساو هتيسصخسشو هركف حتفت ىدم
.يوفسشلا ريبعتلا يف هتاردقو
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بيطلإ»يملعلإ ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ ريزو
:فششكي..«ديزوب

ةياهن رتسساملا تÓيجسست حتف ةداعإا»
«يراجلا ربمتبسس رهسش

«ديزوب بيطلا «يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فسشك
ةسصاخلا تÓيجسستلا ةباوب حتف ةداعإا متيسس هنأا تبسسلا ضسمأا
لاقو.يراجلا ربمتبسس رهسش ةياهن تاعماجلا ةفاك ربع رتسساملاب
ةينورتكللا ةسصنملا ربع ةبلطلا دحأا لاؤوسس ىلع هدر يف ريزولا
لماعتلا متي فيكو رتسساملا يف ليجسستلا دعوم لوح لسصاوتلل
مت ةيكاردت˘سسا تا˘نا˘ح˘ت˘ما نوزا˘ت˘ج˘ي فو˘سس ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ع˘م
تاسسسسؤوملا مظعمب ةيليوج رهسش يف رتسساملا يف ليجسستلا

نم ةئام˘لا˘ب08 يأا) ةسسسسؤوم لك نم ني˘جر˘خ˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
هنأا ريزولا فاسضأاو(ةيعماجلا ةسسسسؤوملاب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا
ةنسسلا ءاهنإا يف تاسسسسؤوملا ضضعب هتفرع يذلا رخأاتلل ارظن

يف رخأات نم هنع بترت امو اهتقو يف9102/8102 ةيعماجلا
يف نيوكت˘ل˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘لا را˘ب˘ت˘عا˘بو ضسنا˘سسي˘ل˘لا تادا˘ه˘سش ح˘ن˘م

وه (ةسسسسؤوم لكب ةيقبتملا بسصانملا نم ةئاملاب02 ) رتسساملا
ةيسضرألا حتف ررقت هنإاف عيمجلل ةسصرفلا ةحاتإلو ينطو ليجسست
رهسش نم ريخألا عوبسسأÓ˘ل ر˘ت˘سسا˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

4775ددعلا9102 ربمتبسس80  دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تاي’و نم ديدعلا نم نيمداقلا نيرفاصسملا تائم ظاظتكا ببصسب ةمراع ىصضوف ةعمجلا ضسمأا لوأا ةليل نم رئازجلا تاراطم فلتخم تدهصش
اهيف تلخد يتلا ةيلاملا ةقئاصضلا ببصسب امامت اهئاغلإاو تÓحرلا فقوت ببصسب ناريطلل (روزا لغا) ةكرصش ضسÓفإا نم نيررصضتملاو نطولا

.«نديورجإا يقزرأا» ةيرئازجلا لوصصأ’ا وذ ماعلا اهريدم ةافو دعب ةصصاخ
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نيقلاع اوقب نورفاصسملا نأا ثيح
وأا لفكت يأا نود تاراطملا يف
ة˘صسل˘ف˘م˘لا ة˘كر˘صشلا ن˘م صضيو˘ع˘˘ت
«نيدموب يراوه راطم» دهصشو .
ءاغلإا ببصسب ىصضوف صسمأا يلودلا

لغيا» ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا تÓ˘حر
نود اصسنرف وحن رئازجلا نم «روزآا
وهبب ن˘ي˘ه˘ئا˘ت˘لا ن˘ئا˘بز˘لا صضيو˘ع˘ت
مهب ل˘ف˘كت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف را˘ط˘م˘لا

مهتاهجول لقنت˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
ىلع مهبصضغ نيرفاصسملا بصصو
ق˘ل˘غ بب˘صسب ة˘كر˘˘صشلا ي˘˘لوؤو˘˘صسم
راطملا يف ةكرصشلا كيباصش عيمج
فواخم طصسو نيلوؤوصسملا بايغو
يف مهلمع بصصان˘م م˘ه˘ناد˘ق˘ف ن˘م
قاحتللا نع مهرخأات ءارج اصسنرف
قاحتلاب ذيمÓتلا رخأاتو مهبصصانمب
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
ةركذت اوددصس مهنأا نيدكؤوم اصسنرف
ءا˘غ˘لإا د˘ع˘بو ا˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا

 .مهصضيوعت متي مل تÓحرلا

«روزا ل˘˘غآا» ة˘˘كر˘˘صش تن˘˘ل˘˘˘عأاو
اهتÓحر عيمج فيقوت نع ناريطلل
ةليل نم اًرابتعا رئازجلا ىلإاو نم

صضيوعت نود تبصسلا ىلإا ةعمجلا

ر˘كاذ˘˘ت اور˘˘ت˘˘صشا ن˘˘يذ˘˘لا با˘˘كر˘˘لا

د˘ع˘ب ا˘ه˘طو˘ط˘خ ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘حر˘˘لا

ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل بل˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت

يصضاملا عوبصسألا ةيادب صسÓفإلا

.دد˘ج ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘ل˘ل

ةيوج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘صش تنا˘كو

هنأا تدكأا اهل نايب يفو ةيرئازجلا

لقنب نييصضاملا نيمويلا يف تماق

مهتاهجو ىلإا ةصسصسؤوملا يرفاصسم

ن˘ي˘ت˘ل˘˘حر م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

ة˘صسصسؤو˘م˘لا تصصوأا د˘قو.ن˘ي˘˘ير˘˘خأا

ركاذت ءارصشب اهن˘ئا˘بز ا˘ه˘نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع

اهيف يتلا تÓحرلا صصخت ةديدج

صسداصسلا خيرات دعب ةدوعلا تÓحر

ىلع تدكأا امك.يراجلا ربمتبصس

صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا دو˘˘˘˘جو

ءا˘˘غ˘˘لإا ءار˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لا

نيع˘برأاو ع˘برأا ا˘هدد˘عو م˘ه˘تÓ˘حر

نع وأا ايروف عفدلا ناك ءاوصس ةلحر

ناك اذإا امأا ةيكنبلا مهتاقاطب قيرط
تلا˘كو د˘ن˘ع ن˘م ةر˘كذ˘ت˘لا ءار˘صش
لإا مهيلع امف ةحايصسلاو رافصسألا
ةقيرط ىلإا لصصوتلل اهنم برقتلا
ر˘يد˘ج˘لاو .صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ت˘˘ي
نار˘ي˘ط˘لا ة˘كر˘صش ل˘ث˘م˘ت ةرا˘صشإلا˘ب

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 روزأا ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘يإا
اصسنرف ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ط˘بار˘لا تÓ˘حر˘لا

نيفظوملا بصصانم ددعو رئازجلاو

.فظوم053 ب ردقت رئازجلا يف

¯YÉO∫ GCe«ø

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ترد˘˘˘˘صصأا
ةصصاخ ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ي˘ف يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو  ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
˘ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
اهلÓخ نم صضرفت اهل يلخادلا

ةقلعتملا تارار˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
يذلا ةذيملتلاو ذيملتلا مادنهب
ل˘˘ك كلذ ي˘˘ف ةدد˘˘˘ه˘˘˘م بج˘˘˘ي
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا كل˘˘ت˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ة˘مرا˘صص ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب
.اهل نيفلاخملل

ديدعلا اهحرط ةركفلا ةيادبو

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م

لو˘خد˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

متو0202/9102 يصسردملا

تانÓعإلا ةحول يف ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت

ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘ج عÓ˘˘طا م˘˘تو

ذيمÓتلا ربجت اهيلع ذيمÓتلا

لوخد عنمو رزئملا ءادترا ىلع

وهو لإا ةصسصسؤوملا ىلإا ذيملتلا

ة˘مر˘ت˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ي˘فو ه˘يد˘تر˘ي

م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئلو

لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م اذ˘˘˘كو ه˘˘˘بÓ˘˘˘طو

نود˘˘تر˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا

ةقيصضلاو ةقز˘م˘م˘لا ل˘يوار˘صسلا

فر˘ط ن˘م ا˘هواد˘ترا داز ي˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘صسن˘ج˘لا Ó˘ك ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘صسارد˘˘لا م˘˘صساو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

تلو˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م ى˘˘لإا «ة˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لا»

ع˘ن˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ

ثيح ثانإÓل ري˘صصق˘لا صسا˘ب˘ل˘لا

مهصسبÓم نوكت نأا بجوتصسي

راقو˘لا تا˘ي˘صضت˘ق˘م ع˘م ق˘ف˘ت˘ت

ى˘ل˘ع تدد˘صش ا˘م˘ك ة˘م˘صشح˘لاو

لوخدب حامصسلا مدع ةرورصض

عم ىفانت˘ت ة˘قÓ˘ح˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

عم ةيوبرتلا ةعامجلا تايقÓخأا

ق˘˘ي˘˘حا˘˘صسم ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ع˘˘˘ن˘˘˘م

اذه تايتفلل ةبصسنلاب ليمجتلا

عن˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تد˘كأاو

ة˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘تاو˘˘˘ه˘˘˘لا بل˘˘˘ج

˘مر˘ح˘لا ل˘خاد ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو

عيمج ىلإا ةفا˘صضإلا˘ب يو˘بر˘ت˘لا

عن˘م˘يو نذألا تا˘عا˘م˘صس عاو˘نأا

داوملا ل˘كو غ˘ب˘ت˘لاو ن˘ي˘خد˘ت˘لا

بابلا قلغيو ةحصصلاب ةراصضلا

55و ة˘ع˘با˘صسلا ة˘عا˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘كو ا˘حا˘ب˘صص ا˘ق˘ي˘قد

صضر˘ع˘ت تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

ةيبيدأات تابوقع ىلإا اهبحاصص

هيلع صصني ام بصسح ةمراصص

.نوناقلا

 تاي’و ةدع يف نيقلاع اولظ نيرفاصسملا تائم

ناريطلل «روزأا لغآا»تÓحر فقوت ببصسب تاراطملا يف ىصضوف

ىودعلا   ةحنم  ىلع مهلوصصح مدع ببصسب

 تايفصشتصسملا لصشب نوددهي ةيرادإلا كÓصسألا لامع
نم مهنامرح ببصسب نطولا تايفصشتصسمب ماصسقألاو حلاصصم عيمج ىوتصسم ىلع حوتفم بارصضإا يف لوخدلاو لمعلا نع فقوتلاب ةحصصلا عاطقب ةيرادإلا كÓصسألا لامع نم تائملا دده

.يبطلا هبصشلا كصسب طقف اهطبرو مهل اهفرصص ةنصسلا هده نييلاملا نيبقارملا صضفر لبق تاونصس01 دنم اهنم نوديفتصسي اوناك يتلا ىودعلا رطخ ةحنم

اهنم نوناعي يتلا ةرقحلاو صشيمهتلل ادح عصضو لجا نم لخدتلل «يواريم دمحم» ةحصصلا ريزو نودصشاني مهنإاف تايفصشتصسملاب ةحصصلا عاطق لامع نم ةئفلا هذه تاحيرصصت بصسحو

ةحنملا نإا رابتعاب نييلاملا نيبقارملا صضفر ببصسب ةداعلاك مهل اهفرصص مدعب ارخؤوم اوئجافت مهنأا لإا اهنم اوديفتصسي نأا ررقملا نم ناك يتلا ىودعلا رطخ ةحنم نم مهنامرح دعب

تايفصشتصسملاب ةيرادإلا كÓصسألا لامع نأا نيدكؤومو . عيرصسلا لخدتلا ىلإا ةرازولا نييعاد مهقح يف افاحجإا هوربتعا يذلا رمألا مهريغ نود طقف يبط هبصشلا كلصس صصخت ةروكذملا

ىوتصسم ىلع ىودعلا رطخ ىلع صضيوعتلا نأا ةراصشإÓل .نطولا تايلو فلتخم يف ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا لصشو ديعصصتلا ةيادب لبق لاجآلا برقا يف مهتيعصضو ةيوصستل نوعلطتي

ماهمب ةفلكم نيترادإا امهرابتعاب نيدهاجملاو نماصضتلا يترازو نم لك ىدل ةمدخ ةلاح يف نيعوصضوملا ةحصصلا عاطقل نيمتنملا نيفظوملل ةبصسنلاب فرصصي ةيجراخلا حلاصصملا

مامأا يواكصش عفرل تايلولاب ةحصصلا ءاردمل تاميلعت تبصسلا صسمأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ىطعأا لصصتم قايصس يفو .ةيصساصسألا ماهملا نمصض لخدت ةيحصص

عفر ةرورصض ىلع يعامتجلا لوخدلا ةبصسانمب نطولا تايلول ةحصصلا ءاردمب هعمج ءاقل لÓخ ريزولا ددصشو.ةيحصصلا تاصسصسؤوملا يمدختصسم دصض فنعلا يف نيببصستملا دصض ةلادعلا

هذهب موقي نأا بابصسألا تناك امهم صصخصش يأل قحي ل هنأاب ادكؤوم اهارجم ذخأات ةلادعلا تاءارجإا كرتو ةحصصلا يمدختصسم ىلع نيدتعملا لك دصض يندم فرطك صسيصسأاتلاو يواكصش

ططخم نع ريزولا فصشك فنعلل ةصضرع رثكألا حلاصصملا ةمدقم يف يتأات يتلا ةيبطلا تلاجعتصسلا حلاصصم ىلع طغصضلا فيفختلو .ةماع ةفصصب عاطقلل ةلقرعملاو ةرصضملا لاعفألا

تاصصوحفلا جارخإا ميعدتل تامدخلا ةددعتملا تادايعلا ددع نم عفرلاو ةبقارم ةزهجأا بيصصنتو نمألا ناوعأا نيوكتو يفاكلا يبطلا هبصشو يبطلا كلصسلاب حلاصصملا هذه ديوزت ىلإا فدهي

.تايفصشتصسملا نم ةصصصصختملا
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ةمصشحلاو راقولا تايصضتقم عم قفتت ضسبÓم ذيمÓتلا ىلع ضضرفي يلخاد ماظن

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا يفةقزمملا ليوارصسلا و ةحصضافلا ةصسبلألا ءادترا عنم

دصصتقملا فيقوت عم ةازاوم/ لجيج
 ريهاطلا ىفصشتصسمل قباصسلا

ددع  يف تاقيقحتلا لصصاوت
عاطقب ةصصاخلا تاقفصصلا نم

 ةحصصلا
تحتف يتلا تاقيقحتلا فلمل ديدج روطت يف
ةياهن نلعأا لجيجب ةحصصلا عاطق يف ارخؤوم
ق˘˘با˘˘صسلا د˘˘صصق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع عو˘˘ب˘˘صسألا
وهو ريهاطلا˘ب د˘ي˘ع˘صسلا بود˘ج˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل
فيقوت نم طقف مايأا ةثÓث دعب ءاج يذلا رارقلا
نم ددعو ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا تاذ˘ل ق˘با˘صسلا ر˘يد˘م˘لا
صصخت اياصضق يف مهتنادإا تمت نيذلا نيدروملا
ةقباصسلا ةرادإلا اهتمربأا يتلا تاقفصصلا صضعب
. روكذملا ىفصشتصسملل
دصصتقملا فيقوت ن˘ع عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ل˘عأاو
ريهاطلاب ديعصسلا بودجم ىفصشتصسمل قباصسلا

ليهأاتلا ىفصشت˘صسم ر˘يد˘م ا˘ي˘لا˘ح ل˘غ˘صشي يذ˘لاو
تهجو امدعب كلذو ةنصسكات ةيدلبب يكرحلا
يتلا تاقفصصلا صضعب يف بعÓتلا ةمهت هيلإا
اذه ناك موي روكذملا ىفصشتصسملا ةرادإا اهتمربأا
ىفصشتصسملا اهب يلام فرصصتمك لغتصشي ريخألا
ق˘با˘صسلا هر˘يد˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت نأا و ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لا

نم نينثا بناج ىلإا نيرخآلا نييرادإلا صضعبو
تلازل ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف ن˘˘يدرو˘˘م˘˘لا

ةدع ءاعدتصسا لظ يف اهيعارصصم ىلع ةحوتفم
راطإا يف ةلادعلا مامأا لوثملل نيرخآا  صصاخصشأا

كلذ ى˘˘لإا. اهنأاصشب ةلصصاوت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

«ةعاصس رخآل » عÓطإلا  ةنصسح رداصصم تفصشك
ةحصصلا عاطق يف رخآا قيقحت حتف نع صسمأا
نم ديدعلا صصخي يذلا قيقحتلا وهو لجيجب
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘مار˘بإا م˘˘ت  ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
تايف˘صشت˘صسم صضع˘ب  صصخ˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘صضا˘م˘لا
كلذو ةيراوجلا تادايعلا نم ددع اذكو  ةيلولا
ةينمألا تاهجلا تغل˘ب ي˘ت˘لا تا˘ب˘ير˘صست˘لا د˘ع˘ب
يف تافلاخم لوصصح نع ارخؤوم ةيئاصضقلاو
ىوتصسم ىل˘ع تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا صضع˘ب
ةهيب˘صش ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا تاءا˘صضف˘لا صضع˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فا˘˘صشت˘˘كا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت˘˘ب
تاهجلاب عفد يذلا رمألا ريهاطلا ىفصشتصسم
دكأاتلا ةيغب قيقحتلا اذه ةرصشابم ىلإا ةيصصولا

نيقيلاب كصشلا عطقو تامولعملا هذه ةقيقح نم
ةيديك تاغÓبا درجم تناك نأا ام صصوصصخب
ةذفان هوجو نيب تاباصسحلا ةيفصصت اهنم فدهلا
بجو قئاقحب قلعتي رمألا نأا مأا  عاطقلا يف
تابوقعلا طيلصستو اهيلع نيلوؤوصسملا ديدحت
ديازت لظ يف اذه ثدحي ، مهيلع ةبصسانملا

اهعجري يتلاو ةيلولاب ةحصصلا عاطق لكاصشم
اذه لاط يذلا داصسفلا ىوتصسم  ىلإا صضعبلا
. ةريخألا تاونصسلا لÓخ  عاطقلا
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يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

امدعب كلذو ققحم توم نم سصاخششأأ ةشسمخ نع لقي’ام ذاقنإأ نم سسمأأ لوأأ لجيج ةي’وب ةيندملأ ةيامحلأ رشصانع حجن
ذاقنإ’ ماه داتع ريخشست مت ثيح ةي’ولأ ةمشصاع برغ ةيروشصنم ةمايزو ودنوأأ ، يششراموب ئطأوششب رحبلأ جأومأأ مهترشصاح

. كÓهلأ ىلع أوفراشش امدعب ةشسبايلأ ىلإأ مهجأرخإأو نيينعملأ
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ة˘يا˘م˘ح˘لآ ح˘لا˘˘سصم بسسح˘˘بو
ةريخأ’آ هذه دآر˘فأآ نا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لآ
ىلع نيسصخسش ذاقنإآ يف آوحجن
ي˘سشرا˘˘مو˘˘ب ئ˘˘طا˘˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي’و˘لآ ة˘م˘سصا˘ع بر˘غ
لك نم رحبلآ جآومأآ مهترسصاح
ريخسست بلطت يذلآ رمأ’آ بناج
نم ددعو ةبلسص فسصن قرآوز
لوسصو˘لآ ل˘جأآ ن˘م ن˘ي˘سصآو˘غ˘لآ
نير˘سصا˘ح˘م˘لآ ن˘ي˘سصخ˘سشلآ ى˘لإآ
، كÓ˘ه˘لآ ى˘ل˘ع ا˘فرا˘سش ن˘يذ˘˘ل˘˘لآ

ءاهز ذاقنإ’آ ةيل˘م˘ع تر˘م˘ت˘سسآو
جآرخإآ متي نأآ لبق ةعاسس فسصنلآ
طسسو ةسسبا˘ي˘لآ ى˘لإآ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لآ
ءا˘قد˘سصأآو ي˘لا˘هأ’ ر˘ي˘ب˘˘ك ق˘˘ل˘˘ق
نيذللآ نيروكذملآ ن˘ي˘سصخ˘سشلآ

ةيندملآ حلاسصم تاميلعت افلاخ
ى˘لإآ ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لآ تعد ي˘˘ت˘˘لآ
رحبلآ قامعأآ يف راحبإ’آ بنجت
. ريخأ’آ آذه ناجيهل آرظن

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘غو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب آد˘يد˘ح˘تو ي˘سشر˘مو˘˘ب
ح˘ج˘ن ة˘نآو˘ع˘لآ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ود˘˘نوأآ

يفو ةيندملآ ة˘يا˘م˘ح˘لآ ر˘سصا˘ن˘ع
ذاقنإآ يف ابيرقت نمآزتم تيقوت
ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘م ر˘خآآ ضصخ˘سش
و˘ه جآو˘مأ’آ ه˘تر˘سصا˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

لخدت نكمو ، رحبلآ لخآد رخآ’آ

ريخأ’آ آذه جآرخإآ نم نيسساطغلآ

تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’آ ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘مو ا˘˘˘ي˘˘˘ح

ي˘ت˘لآ ها˘ي˘م˘لآ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يرور˘˘سضلآ

كلذك لاحلآو هفوج ىلإآ تللسست

مت ثيح ةيروسصنم ةمايز ةيدلبب

ريسصم نم نيرخآآ نيباسش ذاقنإآ

امهيسسفن آدجو ا˘مد˘ع˘ب لو˘ه˘ج˘م

ي˘ت˘لآ ة˘ي˘تا˘ع˘˘لآ جآو˘˘مأ’آ ط˘˘سسو

نم ةديعب ةفاسسم ىلع امهتبحسس

مهم داتع ريخسست متو ، ئطاسشلآ

رسصانع لبق نم ةيلمعلآ هذه يف

آوحجن نيذلآ ةيند˘م˘لآ ة˘يا˘م˘ح˘لآ

امهجآرخإآو نيقيرغلآ فقلت يف

ن˘م ة˘لا˘ح ط˘سسو ة˘سسبا˘ي˘˘لآ ى˘˘لإآ

فسشك كلذ ىلإآ فوخلآو رعذلآ

ةحايسسلآ عاطق ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لآ

دد˘˘ع غو˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب

آورآز ن˘˘يذ˘˘لآ ن˘˘ي˘˘فا˘˘˘ط˘˘˘سصم˘˘˘لآ

ة˘يآد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لآ ئ˘˘طآو˘˘سش

ةياغ ى˘لآو فا˘ي˘ط˘سصإ’آ م˘سسو˘م

توأآ ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘لآو ع˘˘˘˘˘بآر˘˘˘˘˘لآ

نييÓم ةرسشعلآ ءاهز يسضقنملآ

د˘ع˘ت˘ب˘ي’ م˘˘قر و˘˘هو فا˘˘ط˘˘سصم

ي˘ت˘لآ تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لآ ن˘˘ع آر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

ة˘ي˘سصو˘لآ تا˘ه˘ج˘لآ ا˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو

غولب لامتحآ نع تثدحت يتلآو

عم فاطسصم نويلم11لآ زجاح

يذلآ فايطسصإ’آ م˘سسو˘م ة˘يا˘ه˘ن

ةف˘سصب را˘ت˘سسلآ ه˘ي˘ل˘ع لد˘سسي˘سس

رهسشلآ نم نيثÓثلآ يف ةيمسسر

. يراجلآ
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ة˘ي˘سسي˘ئر˘لآ ةد˘˘حو˘˘لآ تل˘˘خد˘˘ت
هللآ ءاطع نب ةيندملآ ةيامحلل
ي˘ف ضسمأآ مو˘ي ف˘ير˘سشلآ د˘م˘ح˘م
احاب˘سص ة˘ن˘ما˘ث˘لآ ة˘عا˘سسلآ دود˘ح

عمجملآ31 ةيرآوجلآ ةدحولاب

لجأآ نم كلذ و40 ينكسسلآ

آوقسشنتسسإآ اياحسض60 فاعسسإآ
نو˘بر˘˘كلآ د˘˘ي˘˘سسكأآ يدا˘˘حأآ زا˘˘غ
ءا˘م˘لآ نا˘˘خ˘˘سس ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لآ
اياحسضلآ ،خبطملآ يف دوجوملآ

مهرامعأآ تحوآرت ىثنأآ ضسنج نم

آوناك ةنسس24 و رهسشأآ40 نيب
ضسفنتلآ يف ةبوعسص نم نوناعي

و ناكم˘لآ ن˘ي˘ع˘ب آو˘ف˘ع˘سسأآ ثي˘ح
ي˘ل˘ع ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإآ آو˘˘ل˘˘ق˘˘ن
.يلجنم

دورو د˘ع˘ب ر˘خآآ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لآ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لآ ح˘˘لا˘˘سصم
نينطآوم فر˘ط ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
ىلعأآ نم ضصخسش طوقسس لوح
لامرلآ دآوب دسشآر يديسس رسسج
نم دكأاتلآ دعب ةنيطنسسق ةيدلب

مت تافسصوملآ لوح ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لآ
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لآ تآءآر˘جإ’آ ذا˘خ˘تإآ
مزÓلآ دآدعتلآو دا˘ت˘ع˘لآ ر˘ي˘خ˘سست

ةيامح نوع05 يف لثمتملآو
ةمعدم بترلآ فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م

قلسستلآ ة˘قر˘فو ا˘سسا˘ط˘غ21ـب
،ةرعولآ كلاسسملآ يف فرعتلآو
تآرايسس ةثÓث و لخدت يتنحاسش
تح˘˘ت ،فا˘˘ع˘˘سسإآ ن˘˘ي˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘سسو
ة˘يا˘م˘ح˘لآ ر˘يد˘م د˘ي˘سسلآ فآر˘˘سشإآ
ديقعلآ ةنيطنسسق ةي’ول ةيندملآ
ثح˘ب˘لآ ة˘ي˘ل˘م˘ع ،د˘م˘حأآ ة˘جرآرد

لا˘˘˘مر˘˘˘لآ دآو˘˘˘ب ط˘˘˘ي˘˘˘سشم˘˘˘ت˘˘˘لآو

تللك ،ثيح نيمو˘ي˘ل تر˘م˘ت˘سسآ

ضسفنب ةيح˘سضلآ ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا˘ب

افلا˘سس ةرو˘كذ˘م˘لآ تا˘ف˘سصو˘م˘لآ

و ة˘ع˘سسا˘ت˘لآ ة˘عا˘سسلآ دود˘ح ي˘˘ف

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ا˘حا˘ب˘سص ف˘˘سصن˘˘لآ

نم هلاسشتنآ مت ،ناطيسشلآ رسسج

قلسستلآ ةقرف و نيسساطغلآ فرط

ةرعو˘لآ ن˘كا˘مأ’آ ي˘ف فر˘ع˘ت˘لآو

ثثجلآ ظفح ةحلسصم ىلإآ هلقنو

.يعماجلآ ىفسشتسسملاب

  نييÓم ةرششعلأ ةي’ولأ ئطأوشش أورأز نيذلأ نيفاطشصملأ ددع براق اميف

 لجيجب رحبلا جاومأا مهترصصاح امدعب توملا نم صصاخصشأا ةصسمخ ذاقنإا

 اهع’دنأ نم تاعاشس01 دعب قئأرحلأ ىلع ةرطيشسلأ تمت

طولبلا راجصشأا نم تاراتكه5 مهتلي قيرح
ةلصشنخب ةزماط يف يبلحلا ربونصصلاو

ءافطإآ نم لمعلآ نم تاعاسس01 دعب ةنيدملآ ةيامحلآ نآوعأآ ةعمجلآ ىلإآ ضسيمخلآ ةليل نكمت

5 ىلع ىتأآ ةي’ولآ ةمسصاع برغ ةزماط ةيدلبب نوميم نيع ةيرقب ريطيح ةقطنم يف بسش قيرح
رفو ، رويطلآو ةيربلآ تانآوي˘ح˘لآ ضضع˘بو ي˘ب˘ل˘ح˘لآ ر˘بو˘ن˘سصلآو طو˘ل˘ب˘لآ را˘ج˘سشأآ ن˘م تآرا˘ت˘كه
يف بسش هبابسسأآ لهجت يذلآ لوهملآ قيرحلآ بهللآ ةنسسلأآ نم افوخ ةديدع قطانم ىلإآ نونطآوم

يتلآ طولبلآ راجسشأآ نم تآراتكه5 تمهتلآو ةقطنملآ تاباغ ىلإآ بهللآ ةنسسلأآ تدتمآ مث ضشآرحأآ
راجسشأآ ىلإآ بهللآ ةنسسلأآ دتمت مل ظحلآ نسسحلو يبلحلآ ربونسصلآ راجسشأآ آذكو ةقطنملآ اهب رخزت
ةيرب تانآويح قوفن يف ببسست يذلآ قيرحلآ ناكم نع ةديعب ريغ دجوت يتلآ يسسلطأ’آ زرأ’آ

ةنسسلأآ نع آديعب ىرخأآ نكامأآ ىلإآ ريطيح ةقطنم ونطآوم رفو ، رويطلآ عآونأآ ضضعبو بائذلاك
ةرآرحلآو ةيرسشب دي لعفلل نوكي نأآ انردسصم دعبتسسي ملو ، ةلوهجم اهبابسسأآ لآزت ’ يتلآ بهللآ
بابسسأآ نيب نم ةماع ةفسصب ةي’ولآو ةقطنملآ ىلع بهت يتلآ ةراحلآ حايرلآ آذكو ةديدسشلآ

تاباغلآو ةنيدملآ ةيامحلآ نآوعأآ لبق نم دهجلآ نم تاعاسس01 دعب هدامخإآ مت يذلآ قيرحلآ

 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä. ةيئآدب لئاسسوبو نينطآوملآ لبق نم ةلاعف ةكراسشمبو

لامرلأ دأو نم ينيشسمخ ةثج لاششتنأ مت امنيب/ةنيطنشسق

يلجنم يلعب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا6 قانتخا

ةنتاب

يف نوتيزلا ةبعصش ةتصشم ناكصس
ميصسقتلا لكصشم نوناعي تابحرلا

يميلقإلا ءامتنلاو يرادإلا
ةيدلبب ةنئاكلآ نوتيزلآ ةبعسش ةتسشم ناكسس بلاطي
ةيلفسسلآ ةيحانلاب نونطا˘ق˘لآ م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس ،تا˘ب˘حر˘لآ
،ةيدلبلآ رقمو ةتسشملآ نيب ط˘بآر˘لآ يد˘ل˘ب˘لآ ق˘ير˘ط˘ل˘ل
،ةنتاب ةي’و يلآو مه˘سسأآر ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لآ تا˘ه˘ج˘لآ
قلعت ا˘م˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإآو ل˘جا˘ع˘لآ ل˘خد˘ت˘لآ
ضصوسصخلآ هجو ىلع قلع˘ت˘م˘لآو م˘ئا˘ق˘لآ م˘ه˘ل˘كسشم˘ب
ناكسس أاجافت نيأآ ،ةيدلبلل يميلقإ’آو يرآدإ’آ ءامتن’اب
يتلآو ةريخأ’آ يسضآرأ’آ حسسم ةيلمع دعب ةتسشملآ
نمو ةبقيقلآو تابحرلآ يتيدلب ىوتسسم ىلع تمت

ايميلقإآ نومتني آوحبسصأآ مهنأآ حسسملآ ططخم لÓخ
جآرختسسآ يف Óكسشم مهل قلخ امم ،ةبقيقلآ ةيدلبل
ىلع نآرمعلآو نكسسلاب ةقلع˘ت˘م˘لآ ق˘ئا˘ثو˘لآ ف˘ل˘ت˘خ˘م
لاقو ،نكسسلآ تابثإآ تآداهسشو ءانبلآ ضصخر رآرغ
ةلودلآ ةناعإآ ىلع لوسصحلآ قح آودقف مهنأآ ناكسسلآ
كانهو ،قوقحلآ نم اهريغو يفيرلآ نكسسلاب ةقلعتملآ

ىل˘ع آو˘ل˘سصح˘ت ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ ضضع˘ب˘ل ة˘ق˘لا˘ع ت’ا˘ح
آودجو دقو يفيرلآ نكسسلآ نم ةدافتسس’آ تآرآرق
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘˘لآ ضصخر ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لآ ي˘˘ف Ó˘˘كسشم
ةيوسست راظتنآو مهفقوت ىلإآ ىدأآ امم مهتيدلب ىوتسسم
.مهتانكسس زاجنإآ يف عورسشلل مهتيعسضو
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لخدتلاب يلأولأ أوبلاط اياحشضلأ

051 ىلع بصصني يراقع يقرم
ةنتابب ينكصس عورصشم يف ةيحصض

يف ةلآدعلآ رظنت نأآ انطآوم051 ـلآ براقي ام رظتني
دق آوناك لايتحآو بسصن ةثداح يف اياحسضك مهتيسضق
نيتنسسلآ ذنم ،يراقع يقرم فرط نم اهل آوسضرعت
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ا˘يا˘ح˘˘سضلآ ،ن˘˘مز˘˘لآ ن˘˘م
يقرم ىلع ءآرسشلاب آوماق نأآ دعب ،ةرواجم تاي’وو

عورسشمل ،قر˘سشلآ ي˘بور˘نآl.r.a.s ةكرسشل يراق˘ع
عم قفتآ دق ناك ،ةتوتلآ نيع قيرطب دجآوتم ينكسس
دعوم لوسصوبو هنأآ ريغ ،ميلسستلآ دعوم ىلع نئابزلآ
اججحتم ةكرسشلآ ةيفسصت نع نلعأآ حيتافملآ ميلسست
نم ددع بسسح اهدعب موقيل هكيرسش عم لكاسشمب
يكتسشي ثيح ،ينطولآ بآرتلآ جراخ رآرفلاب اياحسضلآ
مل يتلآ ةيئاسضقلآ تاطلسسلآو ةلآدعلآ لطامت اياحسضلآ
نم لك هيف ضضفر تقو يف ،ةيسضقلآ يف انكاسس كرحت

ة˘يرا˘ق˘ع˘لآ ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لآ ة˘لا˘ف˘كلآو نا˘م˘سضلآ قود˘ن˘˘سص
ىلع عيب دوقعل م˘ه˘كÓ˘ت˘مإآ م˘غر ا˘يا˘ح˘سضلآ ضضيو˘ع˘ت
عفر اياحسضلآ دجو د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ق˘ثو˘م م˘ي˘ما˘سصت˘لآ
نوقلعي يذلآ ديحولآ ليبسسلآ ةي’ولآ يلآول مهآوكسش
عا˘جر˘ت˘سسآو م˘ه˘ل˘كسشم ل˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ’ا˘مآ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةموسضهملآ مهقوقح
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  ةيح ةريخذ و ايران اشسدشسم زجحي فيطشسب ياب حلاشص نمأأ

ةقرصسلاب نيمهتملا دحأا لزنم ةمهادم
 روظحم حÓصس نع فصشكت

يف لثمتم آروظحم ايران احÓسس ضسمأآ لوأآ ، فيطسس ةي’وب ياب حلاسص ةرئآدب نمآ’آ حلاسصم تزجح
طسسوب ةعقآولآ لزانملآ دحأ’ ةمهآدم لÓخ، ةيح ةريخذلآ نم ةيمك عم «اطيريب» عون نم ضسدسسم

. ةقورسسم ةنيمث ءايسشأآو ميتنسس نويلم09 ةميقب يلام غلبم زجح بناج ىلإآ ، ياب حلاسص ةنيدم
حلاسص ةرئآد نمأ’ ةيئاسضقلآ ةطرسشلآ حلاسصم ىدل ىوكسشب نينطآوملآ دحآ مدقت دعب تءاج ةيلمعلآ
حلاسصم تلقنت كلذ رثآ ىلع و ، هتلئاع دآرفأآ عم هبايغ ةرتف ءانثأآ ةقرسسلل هلزنم ضضرعتب ديفت ، ياب
ىلع رثع لزنملل قيقدلآ ضشيتفتلآ دعب و، كوكسشلآ مهلوح تماح نيذلآ ضصاخسشأ’آ دحأآ لزنم ىلإآ نمأ’آ

ىلع نمأ’آ حلاسصم ترثع امك ، لزنملآ حطسسب يكيتسسÓب ضسيك لخآد ماكحإاب أابخم يران ضسدسسم

حلاسصم تنكمت و، نيتيران نيتجآرد و ةلاقن فتآوه عم ميتنسس نويلم09 يلآوحب ردق يلام غلبم
نيباسش و لزنملآ بحاسصب رمأ’آ قلعتي و نيمهتملآ عيمج فيقوت نم ةعباتملآ و تايرحتلآ دعب نمأ’آ
.نيرخآآ

هقح يف ردسص نيأآ ناملو نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلآ ليكو مامأآ ضسدسسملآ بحاسص ميدقت مت دقو

حابسص لثميسس و ، ةسصخر نودب روسضحم يران حÓسس ةزايح ةمهتب ةذفان تآونسس3 ةدمل نجسسلآ
.ةيروهمجلآ ليكو مامأآ ةقرسسلاب نيمهتملآ نيباسشلآ مويلآ
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 ةلششنخ

يعار لتقم ةميرج يف قيقحتلا لصصاوي كردلا
 قيقحتلل نيفظوم يعدتصسيو رابابب منغ

نأاسشب ةلسشنخ ةي’وب ينطولآ كردلآ رسصانع اهيرجت يتلآ تاقيقحتلآ نأآ ةقباطتم رداسصم نم ةعاسس رخآآ تملع
يدؤوت دق يتلآ جئاتنلآ ضضعب ىلإآ تلسصوت دق طرافلآ عوبسسأ’آ راباب ةيدلبب منغ عآر اهتيحسض حآر يتلآ ةميرجلآ
ترج تاقيقحتلآ نأآ ةعاسس رخآآ تملع امك ، هتيسشام ىلع تلوتسسآو يعآرلآ تلتق يتلآ ةباسصعلآ دآرفأآ فسشك ىلإآ

نآوعأآ رثع نأآ دعب ةيسضقلآ يف قيقحتلآ راطإآ يف ةيندملآ ةيامحلآ نم رسصانعلآ نم ضضعب و ةقطنملآ نم لآوم عم
راباب ةيدلب تناكو .ةميرجلآ فاسشكنآ لبق رخآآ يعآرل هوملسس يذلآ ةيحسضلآ عيطق نم دوقفم ضشبك ىلع ةيامحلآ
ماسشه ) ىعدي رمعلآ نم تانيرسشعلآ فسصتنم يف باسش اهتيحسض حآر ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع تزتهآ دق

دمع ثيح ، لتقلآ ةيلمعل مهذيفنت دعب نومرجملآ اهيلع ىلوتسسآ يتلآ ةيسشاملآ نم اعيطق ىعري ناك ( يوآرحسص
ةهجو وحن اهب رآرفلآ مث هعيطق ىلع ءÓيتسس’آو منغ يعآر لتق ىلإآ ددعلآ و ةيوهلآ ةلوهجملآ ةباسصعلآ دآرفأآ

يوآرحسص ةيحسضلل ةداح ةلآاب ضسأآرلآ وحن تابرسض ةدع هيجوت ىلع تمدقأآ مانغأ’آ ةقرسس ةباسصع نأآ ثيح ، ةلوهجم

ةميرجلآ ناكم نع آديعب هتثجب آومر مث ، راباب ةيدلبب ةبيطحل يدآوب نطاقلآ و ةنسس62 رمعلآ نم غلابلآ ماسشه
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عورششمل لوألا سسدنهملا دعي
عباقلا ماظنلا ةيمرح دحأا نرقلا
نجشس يف ةباشصعلا ةقفر نآلا
ىلإا دÓبلا ترج يتلاو سشارحلا
ةورث فازن˘ت˘شساو ف˘ل˘خ˘ت˘لا نو˘تأا
ن˘م ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع ة˘˘بار˘˘ق˘˘ل بع˘˘ششلا
ةحيشضف ل˘شسل˘شسم ن˘كل .ن˘مز˘لا
لازل ل˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي م˘˘˘ل نر˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ةريخألا ه˘تا˘ق˘ل˘ح ي˘ف Ó˘شصاو˘ت˘م
عطقمل فراطلا ةيلوب ةيقبتملا

ثي˘ح ،ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب م˘ل˘ك78
ذنم عورششملاب لاغششألا تفقوت

تنا˘ك ا˘مد˘ن˘ع2102 ةنشس
» لا˘جو˘ك » ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا ة˘كر˘˘ششلا

اقÓطنا عورششملا زاجنإاب ةفلكم
ارورم جيريرعوب جرب ةيلو نم
،ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق ،ف˘ي˘ط˘شس تا˘يلو˘ب
ر˘ي˘خألا ع˘ط˘ق˘م˘لا م˘ث ةد˘˘كي˘˘كشس
ط˘ير˘˘ششلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا فرا˘˘ط˘˘لا
قوشسلا لمر ة˘يد˘ل˘ب˘ب يدود˘ح˘لا
تز˘ج˘نأا ن˘˘يأا فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب
لا˘غ˘ششألا ة˘ي˘˘نا˘˘با˘˘ي˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا
ار˘˘ظ˘˘نو ،فرا˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
لا˘غ˘ششألاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘˘ل
ة˘كر˘ششلا ة˘ب˘لا˘ط˘مو ة˘ي˘˘فا˘˘شضإلا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ةدا˘˘يز˘˘لا˘˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
ىلإا ىدأا امم عورششملا ةفلكتل
ةكرششلا دقع خشسفو امامت هفقوت

عورششملا ثعب ةداعإاو ةينابايلا
هزا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ن˘˘شسأا يذ˘˘لا
» كينيشس » ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘كر˘ششل˘ل
ى˘ل˘ع فرا˘ط˘لا ة˘يلو ع˘ط˘˘ق˘˘م˘˘ل

ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك م˘ل˘ك78 ة˘فا˘˘شسم
لا˘غ˘ششألا زا˘ج˘نإا ة˘م˘˘ي˘˘ق ترد˘˘ق

رايلم48 عورششملاب ةيقبتملا
لاغ˘ششألا تق˘ل˘ط˘نا ثي˘ح ،را˘ن˘يد

نأا ىلع7102 ةنشس عورششملاب
ة˘ن˘شس ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ت˘˘ي

ميلشست ديعاوم نأا ريغ9102
ة˘˘يلو ي˘˘ف سسي˘˘˘ل ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
قطانم ل˘كب ل˘ب ط˘ق˘ف فرا˘ط˘لا
نأاو رابتعا يأا اهل سسيل دÓبلا
ةبشسنلاب ائيشش لكششي ل تقولا
وهو نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل
ع˘م˘جأا ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ر˘˘خأا
ىلعو ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

دم˘ح˘م ق˘با˘شسلا ي˘لاو˘لا م˘ه˘شسأار

ةرازو نم نيلوؤوشسمو بتاكلب
متي نأا ىلع ةيمومعلا لاغششألا

33 ةفاشسمب لوأا عطقم ميلشست

ملك78 عو˘م˘ج˘م ن˘م م˘ل˘˘ك
ناعرذلا ةيدلب نم يأا فراطلاب
عم روفشصع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا

ة˘ياد˘ب وأا8102 ةن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن

حتفيو ريدقت رخأاك9102 ةنشس
رايشسلا قيرطلا يلمعتشسم مامأا

ىحشضأا نيلوؤوشسملا ملح نأا ريغ
.امهو

ملعي بياسلا لاملا »
لاغشأ حئاضف «ةقرسلا

رايسلا قيرطلا
دحأا يف » ةعاشس رخأا » تقرطت

ناوج رهشش يف ةيشضاملا اهدادعأا
ق˘ير˘ط˘لا عور˘ششم نأا ي˘شضا˘م˘˘لا
د˘˘˘ه˘˘˘ششي فرا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ي˘˘ف تا˘˘قا˘˘ق˘˘ششناو تا˘˘˘عد˘˘˘شصت
ىوتشسم ىل˘ع د˘ب˘ع˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

حئاشضف نع كيهان رواحم ةدع
عشضخت ل يتلا روشسجلا زاجنا
ل يتلا اهب لومعملا سسيياقملل

راتمأا5.5 نع اهعا˘ف˘ترا ل˘ق˘ت
ة˘كر˘˘ح ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل ي˘˘ك عا˘˘ف˘˘ترا
يف تانحاششلل ةبشسنلاب رورملا

ة˘ي˘نا˘كشس ردا˘شصم تر˘كذ ن˘ي˘˘ح
نأا˘ب عور˘ششم˘لا اذ˘ه˘ب ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
سصيشصرتل تب˘ل˘ج ي˘ت˘لا ة˘بر˘تألا
را˘ط˘مألا ا˘ه˘ت˘فر˘ج د˘ق ق˘ير˘˘ط˘˘لا

نايع دوهشش بشسح اذهو ةريخألا
˘مو˘ق˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘˘شصلا ة˘˘كر˘˘ششلا نأاو
قو˘ف ق˘ير˘ط˘لا تي˘فز˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
تلغ˘ت˘شسا د˘قو ةر˘ششا˘ب˘م بار˘ت˘لا
ليل˘لا فر˘ظ ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘كر˘ششلا
لظ يف تايلمع˘لا هذ˘ه˘ب مو˘ق˘ت˘ل
ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘كلا با˘˘ي˘˘غ˘˘لا

تاه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
رمألا وهو ةلوؤو˘شسم˘لا ة˘ي˘شصو˘لا
قطانملا هذه ناكشسب عفد يذلا
هذه يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
فرط نم ة˘هو˘ب˘ششم˘لا لا˘غ˘ششألا

لاملا ىلع ظافحلل ةكرششلا هذه
اروثنم ءابه بهذيشس يذلا ماعلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ةلا˘˘ب˘˘˘مل ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا با˘ي˘غ˘ب ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
يماعلا لوقلا حشصيل ةيناديملا
بياشسلا لاملا » نأاششلا اذه يف
ا˘ي م˘ت˘نأا ن˘يأا˘ف » ة˘قر˘شسلا م˘˘ل˘˘ع˘˘ي
  ؟.. نيلوؤوشسم

نم ديدج رخأ لصف
عيراشم تاساكتنا

فراطلا
نأا˘ششل˘˘ل نو˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا ىر˘˘ي

رخأات نأا فراطلا ةيلوب يلحملا
اهميلشست مدعو عيراششملا زاجنإا
لج˘شس م˘قر دد˘ح˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف
ة˘ن˘ع˘ل ا˘ه˘نأا˘كو فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘ب
يف ىوشس ةقطنملا هذه قحÓت
نيلوؤوشسملا وأا عيراششملا لششف
هذهل مهبلج متي نيذلا نيلششافلا

هذه يبختنم نأا نيح يف ةيلولا
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ءاو˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ثدحف نييناملربلا وأا نييلحملا

ةيتاذلا حلاشصملا مهمه جرح لو
مهتامامتها رخأا ةماعلا ةحلشصمو
مهباعشش نوفرعي ل ةكم لهأاف »
،ا˘ه˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م فرا˘ط˘لا ة˘ب˘كنو »
تلا˘ج˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ل˘˘ششف
عيراششمو ثبع ةئيهتلا عيراششم
اهيورت ىرخأا تاياكح تاقرطلا
،لاف˘طأÓ˘ل مو˘ن˘لا ل˘ب˘ق ز˘ئا˘ج˘ع˘لا

عيراششمب نو˘ب˘عÓ˘ت˘ي نو˘لوا˘ق˘م
اذه يف دناشست ةرادإلاو تاقرطلا
ل ر˘كذ˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘عو ثب˘ع˘لا
ق˘ير˘ط˘لا م˘عد عور˘ششم ر˘شصح˘لا
مقر ينطولا قيرطلل يبانتجلا

تأاششنمب ةجلثوب ة˘ن˘يد˘م˘ب44
مت ثيح تاناشضيفلا بنجتل ةينف
يشضاملا ءا˘ت˘ششلا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ
دنشسا ثيح تا˘نا˘شضي˘ف˘لا بب˘شسب

د˘م˘ح˘م ق˘با˘شسلا ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
تا˘كر˘ششلا ىد˘حإا ى˘لإا بتا˘˘كل˘˘ب

ة˘ي˘ن˘ف˘لا تأا˘ششن˘م˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نل
يبانتجلا قيرطلا اذهل ةريغشصلا

ىدعتت ل زاجنإلا ةدم نأا ركذو

هتنت مل لاغششألا نكلو اموي02
د˘يد˘م˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف
عشضولا نكل نيرهشش ىلإا لاجآلا
ناكشسب عفد امم وه امك يقب
ةكرح ميظنت ىلإا ةجلثوب ةنيدم
ينطولا قيرطلا قلغو ةيجاجتحا

هذه زاجنإلا رخأات دعب44 مقر
ع˘فد ا˘م˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا تآا˘˘ششن˘˘م˘˘لا
لق˘ن˘لا تا˘ن˘حا˘شش ن˘م ة˘نا˘شسر˘ت˘ب
قششب رايشسلا قيرطلا عورششمل
نع ابلشس رثأا امم ةنيدملا طشسو
ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘˘شسو نا˘˘˘كشس
ثع˘ب˘ن˘م˘لا را˘ب˘غ˘لاو ج˘˘ي˘˘ج˘˘شضلا
تا˘˘عد˘˘˘شصت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
جرخيل مهتÓ˘ح˘مو م˘ه˘ن˘كا˘شسم˘ل
قباشسلا يلاولا ديشسلا ىرخأا ةرم
نا˘كشس د˘ع˘يو بتا˘كل˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
فوشس عورششم˘لا نأا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
لحرو رهششأا ةعبرأا دعب يهتني
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا سسف˘ن ي˘ف ي˘˘لاو˘˘لا
لازلو ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ل
ى˘ل˘ع فر˘ششي يذ˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا
هتقÓطنا نم ةلماك ةنشس ةبارق
هذهف . دعب لاغششألا هب هتنت مل
ل˘كا˘ششم ن˘˘م ثي˘˘غ ن˘˘م ةر˘˘ط˘˘ق

. فراطلا عيراششم لششف
يرعت فيصلا راطمأ

تاطلسلاو لاحلا عقاو
كرحتلاب ةبلاطم

وأا ف˘ي˘شصلا را˘ط˘مأا تف˘˘ششك
ةلاشسغ » ةيماع˘لا˘ب ى˘م˘شست ا˘م˘ك
قطانم مظعم لاح عقاو » حرطلا
اهعراوشش قر˘غ˘ت ي˘ت˘لا فرا˘ط˘لا

عم لزانملا ىلإا هايملا برشستتو
يرعي امم ،راطمأÓل ةرطق لوأا

ةئيه˘ت˘ل˘ل جلو˘كير˘ب˘لا ع˘يرا˘ششم
ةنيزخلا تفل˘ك زا˘ج˘نإلا ة˘ث˘يد˘ح
ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ششا˘˘ششهو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا
ةف˘قو ي˘عد˘ت˘شسي ا˘م˘م ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسل˘˘ل كر˘˘ح˘˘تو
هذ˘ه ة˘ي˘˘عو˘˘ن ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ةمراشصلا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
تاطلشسلا اهب تدان املاط يتلا
عقاولا يف مجرتت ملو ةيئلولا
ل˘با˘ن˘لا ى˘ل˘ع ل˘با˘ح˘˘لا بل˘˘غ˘˘ي˘˘ل
ا˘م ف˘ي˘شصلا تار˘ط˘˘ق ف˘˘ششكتو
يتلا ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘ه ن˘ع ي˘ف˘خ
مشساوملا يف اهباحشصأا ججحتي
راطمألا طقاشست ةوقب ةيوتششلا
.فيشصلا لشصف يف

سصشصق رر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ناكشس ةا˘نا˘ع˘م تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘شسو
فراطلا ةيلو قطا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
تح˘شضأا ى˘ت˘ح تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ع˘م
سسجاه ةيعي˘ب˘ط˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه
عقاو لظ ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس
ةدارإا بايغ عم سشهلاب فشصو
ةلوؤو˘شسم˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
حبششلا اذه ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا بي˘ن˘ج˘ت˘ل
م˘شسو˘م ل˘ك ي˘ف دد˘˘ج˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
زع يف ةرملا هذه نكل ،يوتشش
نا˘كشس با˘˘شصأا ثي˘˘ح ف˘˘ي˘˘شصلا

ةيلحاشسلا ةيحايشسلا ةلاقلا ةنيدم
سسمأا لوأا راهن اريبك اعلهو افوخ
تحاتجا يتلا تا˘نا˘شضي˘ف˘لا د˘ع˘ب
نيأا ةلاقلا ةنيدم ءايحأا فلتخم
ى˘ل˘ع لو˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح تشضر˘˘ف
ةفراجلا لويشسلا ببشسب اهناكشس
ةيدام رئاشسخ يف تببشست يتلا

ي˘ن˘طاو˘م˘ب تع˘فد ا˘م˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يف قيقحتلاب ةبلاطملل ةقطنملا

ةددهم زاجنلا ةث˘يد˘ح ع˘يرا˘ششم
ويرانيشسلا سسفن وهو ،رايهنلاب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كشس ه˘˘˘ششا˘˘˘ع يذ˘˘˘لا
ىر˘˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘مو سسا˘˘˘ب˘˘˘شسب˘˘˘لا

دعب ةيشضاملا مايألا يف فراطلاب

وحن ذنم فيشصلا راطمأا طقاشست

تا˘ط˘ل˘شسلا تنا˘ك د˘ق˘ف .عو˘ب˘شسأا

بب˘شس ع˘جر˘ت ةر˘م ل˘ك ة˘ي˘ئلو˘لا

ءات˘ششلا ل˘شصف ي˘ف تا˘نا˘شضي˘ف˘لا

اهحيرشستو دودشسلا ءÓتما ىلإا

ةدع تانا˘شضي˘ف ى˘لإا يدؤو˘ي ا˘م˘م

طقشس ةرملا هذه نكلو قطانم

ةلاشسغ» ءام يف ويرانيشسلا اذه

هلوقت نأا نكمي اذامف » حرطلا

تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا

 ؟ فيشصلا

ة˘˘˘يلو نا˘˘˘كشس ر˘˘˘˘ششب˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

فيشصلا راطمأا نم اريخ فراطلا

و˘˘حÓ˘˘ف لذ˘˘كو ر˘˘قو ر˘˘ح د˘˘ع˘˘˘ب

ة˘قÓ˘ط˘نلا ل˘جأا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

يذلا ثرحلا م˘شسو˘م˘ل ةر˘كب˘م˘لا

لإا راطمألا رخأاتب رخأاتي ام ةداع

ةمقن ىلإا تلوحت ةمعنلا هذه نأا

ةيتح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ف˘ع˘شض بب˘شسب

ىرخأاو فرشصلا تاونق دادشسناب

تا˘˘عو˘˘ل˘˘˘ب داد˘˘˘شسناو ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق

زا˘˘ج˘˘نإا بو˘˘˘ي˘˘˘عو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

ببشست اذه لك ةئيهتلا عيراششم

دحأا دكأا ثيح ،تاناشضيفلا يف

تقو يف نييلحملا نيلوؤوشسملا

ةعاشس رخأل » حيرشصت يف بيرق

نم مئادلا فراطلا لكششم ناب »

تاناشضيفلل ةددجت˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا

ل˘˘ششف ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘شسح سصخ˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم

تاناشضيفلا نم ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘˘ل تد˘˘شصر ي˘˘ت˘˘لاو

ةلئاط لاومأا ةيمومعلا ةنيزخلا

ج˘مار˘ب˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف كلذ˘˘ل

بعÓت نأاب ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

هذه زاجنا تاكرششو نيلواقملا

ةرادإلا ة˘يد˘ج مد˘عو ع˘يرا˘ششم˘لا

ببشس عيراششملا هذه ةعباتم يف

ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا ةا˘˘˘شسأا˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه

سسجاه ىقبت يتلا تا˘نا˘شضي˘ف˘ل˘ل

يذ˘˘لا م˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘يلو˘˘˘لا نا˘˘˘كشس

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل ة˘˘ف˘˘قو بل˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي

زا˘ج˘نإا ثراو˘ك ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل

ع˘ل˘ت˘ب˘ت ا˘مو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم

.بعششلا لاومأا نم سضرألا

روتشسملا تفششك ةريخألا راطمألاو زاجنإلا يف ششغ

فراطلاب ىرخأا ةرم رركتت رايضسلا قيرطلا نم نرقلا ةحيضضف
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اياصضقلا نم ديدعلا باكترا يف طروتم ريطخ مرجم ىلع سضبقلا ءاقلإا يف  مرصصنملا عوبصسأ’ا ةياهن ةبانع نمأا حلاصصم تحجن
.ةيئاصضقلا تاهجلاو ةينمأ’ا رصصانعلا فرط نم ثحب لحم ّدعي هلعج امم
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ةيعونلا ةيل˘م˘ع˘لا ت˘ّم˘ت ثي˘ح
نيح مرضصنملا عو˘ب˘ضسألا ة˘يا˘ه˘ن
ةبانع˘ب ة˘طر˘ضشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت
ن˘مألا ح˘لا˘ضصم ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘˘ب
لوألا ،نماثلا ،عضساتلا يرضضحلا

ير˘˘ضضح˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصمو
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ر˘˘˘ضشع ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
طروت يذلا ريطخلا سصخضشلا
اياضضقلا نم ريثكلا باكترا يف
نم ثحب ّلحم ّدعي هتلعج يتلا

امدعب ةينمألا تا˘ط˘ل˘ضسلا فر˘ط
ر˘ماوأا ةّد˘ع ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘ضص
حلاضصملا لعج ام وهو سضبقلاب
عرضشت افلاضس ةروكذملا ةينمألا
ةحاطإÓل هنع ثحبلا ةيلمع يف
هتعباتمل ةلادعلا ىلإا هميدقتو هب
،هيلإا ةبوضسنملا ةديدع˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ب
تلق˘ن˘ت د˘ق˘ف قا˘ي˘ضسلا تاذ ي˘فو
ىلع افلاضس ةروكذملا حلاضصملا

ةحاطإلا لجأا نم ةعرضسلا حانج

ةدكؤوم تامولعم دورو دعب هب
دحأاب هيف هبتضشملا دجاوت اهدافم
ن˘˘يأا ،رو˘˘ضشا˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضس ءا˘˘˘ي˘˘˘حأا

تأاد˘ب ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘˘خ تع˘˘ضضو
عيمج عبتتو هل دّضصرت ةيلمعب

نم ددع ماق تقو يف هتاوطخ
نأا لبق هترضصاحمب نمألا دارفأا
هيلع سضبقلا ءاقلإا يف اوحجني
لامكتضسل نمألا رقم ىلإا هلقنو
ة˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تاو تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا
يئاضضقّ فلم هقح يف زجنأا امنيب
ةيروهمجلا ليكو مامأا هب لثم
ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضاقو
ةبوضسنملا مهتلاب هتعباتمل ةبانع
رخآا» رداضصم تفضشك امك ،هيلإا
طروتم هيف هبتضشملا نأاب «ةعاضس

تايلمع6 نم ديزأا باكترا يف
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عإلا˘˘ب ة˘˘ق˘ّ̆ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
حÓ˘ضس لا˘م˘ع˘ت˘ضسا˘ب سصا˘خ˘ضشألا
ىلإا ةفاضضإا مجحلا ريبك سضيبأا
امك حرجلاو برضضلاو ةقرضسلا

هتاّيلمع يف ريخألا اذه مدختضسا
ءادوضس «ايضساد» عون نم ةرايضس
سسفن نم اهتقرضسب ماق  نوللا
يحلا

ّ
يديضسب هيف نطقي يذلا 

ىمضسملاب رمألا قلعتيو ،روضشاع

72 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «د.م.غ»
نم ثحب لحم دعي يذلا ،ةنضس

نأا دع˘ب ة˘ي˘ن˘مألا ةز˘ه˘جألا فر˘ط
نم ة˘ل˘ضسل˘ضس ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘ضص
نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب ر˘˘ماوأا
عو˘˘ب˘˘ضسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت
ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم مر˘˘˘ضصن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ما˘˘ث˘˘لاو ع˘˘ضسا˘˘ت˘˘لا ير˘˘ضضح˘˘لا
ن˘مألا ح˘لا˘ضصم ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘˘ب
رضشع ثلاثلاو لوألا يرضضحلا

˘مر˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘م
بعر˘لا ر˘ضشن نأا د˘ع˘ب ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ةرا˘م˘لا سسو˘ف˘˘ن ل˘˘خاد ع˘˘ل˘˘ه˘˘لاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لاو
ريبك ددع اهتيحضض حار ةقرفتم
طضسو ةقر˘ضسل˘ل سصا˘خ˘ضشألا ن˘م
ديدهتلا قيرط نع ،ةبانع ةنيدم

بضسح ل˘عا˘ف˘لا سسف˘ن فر˘ط ن˘م
ا˘يا˘ح˘ضضلا ءلؤو˘˘ه تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
اعيمج مهتاحيرضصت تناك نيذلا

ةراضشإلا ردجت ،امامت ةهباضشتم
مامأا مّدق دق ريخألا اذه نأا ىلإا
لي˘كو ما˘مأا ل˘ث˘م ا˘م˘ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا
قيقحتلا ي˘ضضا˘قو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ترد˘˘ضصأا
ه˘عاد˘يإا˘ب ي˘ضضق˘ت ر˘˘ماوأا ة˘˘ع˘˘برأا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا تقؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘ضسلا
امك ،هتم˘كا˘ح˘م ة˘ضسل˘ج ة˘ج˘مر˘ب
دق نينطاو˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا رد˘ج˘ي
ةلوذبملا تادوه˘ج˘م˘لا˘ب اودا˘ضشأا
ارخؤوم ةبانع ةيلو نمأا رضصانعل

د˘ح ع˘ضضو˘ب تما˘ق ا˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
نيمرجملا نم ريبك ددع طاضشنل

جردني امم ،ةريخألا ةنوآلا لÓخ
تاباضصعلا ةدراطم ةناخ نمضض
سصيلخت لجأا نم ني˘فر˘ح˘ن˘م˘لاو
علهلاو بعر˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.نومرجملا ءلؤوه هببضسي يذلا
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ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا و˘˘ضسا˘˘ط˘˘غ مو˘˘ق˘˘ي
ةير˘ح˘ب˘لا  ن˘م ة˘قر˘فو  ة˘ي˘ند˘م˘لا
نع ثحبلا  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب  ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نيع ئطاضشب دو˘ق˘ف˘م˘لا ق˘ير˘غ˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب سسور˘ح˘م˘لا ر˘ي˘˘غر˘˘بر˘˘ب
ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل  كلذو،يد˘يار˘ضس
.يلاوتلا  ىلع

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تق˘˘ل˘˘˘ت
سسمأا لوأا ءاضسم  ةبانعب ةيندملا
نم غلبي باضش قرغ هدافم ءادن

ئطاضشلاب ةنضس22 يلاوح رمعلا
ر˘بر˘ب  ن˘ي˘ع˘ب  سسور˘ح˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع،يد˘يار˘ضس  ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ي˘ضسا˘˘ط˘˘غ ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ن˘ي˘ع ى˘لإا  ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
يطاطم قروزب ةزهجم ناكملا

ي˘ف ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘ت˘˘ل ثح˘˘ب˘˘لا تاودأاو
لإا دوقفملا نع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةياغ ىلإا هيلع روثعلا متي مل هنأا

ام بضسح، سسمأا راهن فضصتنم
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم هتفضشك

نأا تفاضضأا يتلاو»ةعاضس رخآا»ــل
ةقرف اهيف كراضشت ثحبلا ةيلمع
روضضحب  ةينطولا ةيرحبلا نم
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا  كرد˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘جر
تاذ يفو،ايميلقإا  ن˘ي˘ضصت˘خ˘م˘لا
ةقرف  ةيامحلا  تدنج قايضسلا

رو˘خ˘ضصلا ي˘˘ف  ثح˘˘ب˘˘ت  ىر˘˘خأا
ةعاضس رخأا تملعو اذه،ةيرحبلا
نم ردحني دوق˘ف˘م˘لا ق˘ير˘غ˘لا نأا

ةيلمع ىقبتل ،فوضس داو ةيلو
ن˘ي˘ح ى˘لإا ة˘ل˘ضصاو˘ت˘˘م  ثح˘˘ب˘˘لا
رد˘ج˘تو،ق˘ير˘غ˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا

ريغ ئطاوضشلا  نأا ىلإا ةراضشإلا
ةمÓضسو ةحضص ددهت ةضسورحملا
ةيامحلا تعد ثيح،نيفاطضصملا
م˘˘ضسو˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا
ةحابضسلا  مدع  ىلإا فايطضصلا
.اهتروطخ نم  ةرذحم  اهيف

    نجصسلا هعاديإاب يصضقت رماوأا ةعبرأا ةيئاصضقلا تاهجلا هقح يف تردصصأا

 اياصضقلا نم ديدعلا يف طّروتم ريطخ مرجمب ةحاطإلا

ةديدجلا ةنيدملل مزÓلا مامته’ا ريفوت نع ةزجاع لازت ام تاطلصسلا

لقنلا زيزعتب ةبلاطملل مهعفدتو «ضشيرلا عارذ» ناكصس كرحت ةلزعلا
ةيلولا ةمضصاع ىلإاو نم لقنلا لئاضسو يف ريبكلا سصقنلا نع مهضضاعتما نع ةبانع ةيلو بنعلا داو ةيدلبب عقاولا «سشيرلا عارذ» جمدملا يرضضحلا بطقلا ناكضس ربع
.ةيضصولا تاهجلا ىلع طغضضلا اوررق مهبلاطم قيقحت لجأا نمو ةعضساضش ةحاضسم ىلع عبرتت يتلا ةنيدملا هذه ءايحأا نيب ىتحو
لقنلا لكضشم ىلإا اههابتنا تفلو ةيلولاب ةيلحملا تاطلضسلا كيرحتل دنجتلا لجأا نم يحلا ينطاق ةفاك ىلإا ةوعد «سشيرلا عارذ» ةديدجلا ةنيدملا ناكضس نم ددع هجو
،مزÓلا لكضشلاب رفوتم سسيل ةبانع ةيدلبو ةريخألا هذه نيب لقنلا نأاب «سشيرلا عارذ» ناكضس ىري ثيح ،مهتايح مهيلع سصغنت يتلا ءادوضسلا طاقنلا ربكأا نيب نم دعي يذلا

زيزعتل اهتجاح ىلإا ةفاضضإلابو اهنأا اهناكضس ىري يتلا ةديدجلا ةنيدملا ىلإا مهليحرت مت نيذلا ناكضسلل ريبكلا ددعلاب ةنراقم تÓفاحلا نم ليلق ددع سصيضصخت مت ثيح
ذيمÓتلا ىلع بعضصي ام وهو رفوتم ريغ يضسردملا لقنلا نأاو اضصوضصخ ءايحأا فلتخم نيب لقنلل تاطحم قلخ ىلإا اضضيأا ةجاحب يهف ةيلولا ةمضصاع نيبو اهنيب لقنلا
تÓفاحلا طخ لقن ىلإا ةفاضضإلاب لقنلا راعضسأا ةعجارم لقنلا ةيريدم ىلع هنأا يحلا ناكضس ىريف كلذ ىلإا ةفاضضإلاب ،مهلزانم ىلإا ةدوعلاو ةضساردلا دعاقمب قاحتللا

دجاوتت يتلا ىلوألا ةطحملا فÓخ ىلع اهل لوضصولا لهضسلا نم نوكيو ةنيدملا طضسو نم ةبيرق اهرابتعاب «نيدلا رون سشوك» ةطحم ىلإا «ميهاربإا يديضس» ةطحم نم
هئÓمز ةيقب ةقفر عطتضسي مل يذلا ريدملا ةلواط ىلع بلاطملا هذه عضضو لجأا نم لقنلا ةيريدم رقم ىلإا مويلا هجوتلا ناكضسلا نم ددع ررق دقو اذه ،ةنيدملا لخدم دنع
.دقارم اهب ةيتنمضسإا تابعكم درجم تحبضصأا يتلا ةديدجلا ةنيدملا يف ةلجضسملا ةريثكلا سصئاقنلا رييضست نييلحملا نيلوؤوضسملا نم

h. g`

    هنع ةعصساو ثحب ةيلمعب ةيندملا ةيامحلا وصساطغ موقي اميف

 يديارصسب ضسورحملا ريغ ربرب نيع ئطاصشب  دوقفم قيرغ

 عراصشب ريصصملا سسفن لفط يقل اميف
 نيصسح ةلصسع

بقع ةفلتخم تاباصصإل ضضرعتت ةاتف
ةمركلا يحب عفترم نم اهطوقصس

راجحلاب
بقع ةروطخلا  ةتوافتمو ةفلتخم  تاباضصإل ةاتف تضضرعت

ةرئادل  ايرادإا  عباتلا ةمركلا يحب راتمأا6 ولع  نم اهطوقضس
لخدتلا ىعد˘ت˘ضسا ا˘م˘م،مر˘ضصن˘م˘لا عو˘ب˘ضسألا  ة˘يا˘ه˘ن را˘ج˘ح˘لا
ىلإا  اه˘ل˘ق˘نو  ا˘ه˘فا˘ع˘ضسإل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر˘ل يرو˘ف˘لا
.ىفضشتضسملا

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب  لاضصتلاو مÓعإلاب فلكملا فضشك
يحب مرضصنملا سسيمخلا اولخدت  هناوعأا نأا ةعاضس رخأل ةبانعب
ىلع،عفترم نم ةاتف طوقضس هدافم ءادن مهيقلت رثا ةمركلا
ةنياعملاو لوضصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا

تاباضصإل تضضرعت ةنضس81 رمعلا نم غلبت ةاتفلا نأا نيبت
نيع يف اهفاعضسإا تعد˘ت˘ضسا ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيبطلا تلاجعتضسلا ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع اهلقن مث ناكملا
ىلإا ةلوهجم ةثداحلا بابضسأا ىقبتو اذه،مزÓلا جÓعلا يقلتل

ةلثامم ةثداح تعقو  مويلا سسفن يفو،رطضسألا هذه ةباتك ةياغ
غلبي لفط طقضس نيأا،ةبانع ةنيدم طضسو نيضسح ةلضسع عراضشب

هضضرعت  ىلإا ىدأا امم راتمأا3 عفترم نم ةنضس21 رمعلا نم
لقن مث،ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعضسأا ةفلتخم تاباضصإل
جÓعلا يقلتل دضشر نبا ىفضشتضسمب ةيبطلا تلاجعتضسلا ىلا
ظافحلل ةعجانلا لبضسلا مهأا نم رذحلاو ةطيحلا ىقبتو،مزÓلا

.نينطاوملا ةمÓضس ىلع
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«يبيايدلا» دوقع باحصصأا طصسو نايلغ
 روجألا بصص رخأات ببصسب

ىلع ةد˘عا˘ضسم˘لا زا˘ه˘ج دو˘ق˘ع با˘ح˘ضصأا ةا˘نا˘ع˘م سسمأا ته˘ت˘نا
م˘ه˘تر˘جأا بضص ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت نأا د˘ع˘ب كلذو ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘˘مدإلا

ناك ثيح ،اموي51 ةبارقب اهدعوم نع ترخأات يتلا ةيرهضشلا

نأا هنأاضش نم ام وهو يضضاملا توأا32 خيراتب اهبضص سضرتفي
لوخدلا ءبع فيفخت نم دوقعلا هذه نم نيديفتضسملا دعاضسي
يأا م˘يد˘ق˘ت و˘ه ة˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه بضضغ ن˘˘م داز ا˘˘مو ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا
اذه ببضس سصوضصخب ةيضصولا تاهجلا لبق نم اهل تاريضسفت
يف أاطخ دوروب ججحتلا مت ةدملا لوط ىلإا رظنلابو ريخأاتلا
ءاهتنا دعبو اذه ،روجألا بضص اهلÓخ نم متي مل يتلا ةقيثولا
جامدإلا ىلع ةدعاضسملا زاهج دوقع باحضصأا ىنمت ةمزألا
.رارمتضساب ثدحت تاضسرامملا هذه لثم حبضصت ل نأا ينهملا
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ينوبلا «زاغلنوصس» ةلاكو ىلع وطصس ةيلمع
ةيراجتلا ةلاكولا نأا «ةعاضس رخآا» ـل ةقباطتم رداضصم تفضشك
ةياهن تناك ينوبلا ةيدلب ىوتضسم ىلع «زاغلنوضس» ةضسضسؤومل
ثي˘ح ،و˘ط˘ضسلا تا˘با˘ضصع ىد˘حإل ا˘فد˘ه مر˘ضصن˘م˘لا عو˘ب˘ضسألا
ةقرضس يف اوحجن ةريخألا هذه دارفأا نأا رداضصملا تحضضوأا
ةلاكولاب ةضصاخلا ةيئاوهلا تافيكملا دحأل ةيجراخلا ةدحولا
يتلاو عيباضسأا لبق ديد˘ج˘لا ا˘هر˘ق˘م تح˘ت˘ت˘فا ي˘ت˘لا ةرو˘كذ˘م˘لا
دعب ىلعو «ينوبلا دمحأا» يعماجلا بطقلا راوجب دجاوتي

اقيقحت حتف يذلا «3 ةرضضخوب» يرضضحلا نمألا رقم نم راتمأا
.مهفيقوتو ةانجلا ةيوه ديدحت لمأا ىلع ةيضضقلا يف
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4775ددعلا9102 ربمتبسس80 دحألا 7ىرقو ندم
www.akhersaa-dz.com

نم ةقطنملأ ةيامح يلاتلابو ،تاعولابلأو نايدولأ ةئيهتو فيظنت لجأأ نم ةريبك ةيرسشب و ةيدام تايناكمإأ ،ةنيطنسسق ةي’و تسصسصخ
.يرخلأ لسصف لولح عم ةقطنملأ اهدهسشت يتلأ ةيئاجفلأ راطمأ’أ دعب تاناسضيفلأ رطخ
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ةبسسن ةيلمعلأ هذه تفرع ثيح
ةيلمع تّمت امدعب ةمدقتم زاجنإأ
تايافنلأ فلتخم ة˘لأزإأو ،ة˘ي˘ق˘ن˘ت˘لأ

نأويدلل أرهاب احاجن ربتعي ام وهو
فر˘سشي ثي˘ح ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
يمسسا˘ق د˘ي˘سسلأ يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

حا˘ج˘ن ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش نا˘˘سضمر
ةم˘سصا˘ع نو˘كت نأأ ه˘ن˘مو ة˘ل˘م˘ح˘لأ
أذ˘ه ي˘ف ةد˘ئأر ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘˘سشلأ
.لاجملأ

ن˘˘˘م ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘خآأ تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
نأويدلأ نأا˘ب ة˘قو˘ثو˘م˘لأ ا˘هردا˘سصم
هتدافتسسأ ذنمو  ريهطتلل ينطولأ

د˘˘ي˘˘سسلأ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ه˘˘لوؤو˘˘˘سسم ن˘˘˘م
يوه˘ج ر˘يد˘م˘ك نا˘سضمر ي˘م˘سسا˘ق
بسص ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’أ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
يف ةلود صسدنهم˘ك ه˘تر˘ب˘خ ل˘ما˘ك
عاطقلاب قباسس لوؤوسسمك و يرلأ
˘ما˘ه˘م ر˘يو˘ط˘ت  ي˘ف تا˘ي’و ةد˘ع˘ب
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ و «ا˘˘نوأأ» ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
قيقحت اهنأاسش نم ةديدج ت’اجم
ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ة˘ي˘قر˘تو ي˘لا˘م نزأو˘˘ت
ةيتحتلأ ةينبلأ نايرسش ربتعت يتلأ
ءاطعإاب لي˘ف˘ك ا˘ه˘حا˘ج˘نو ة˘ي’و˘ل˘ل

يتلأ ةنيطنسسق نع ةفرسشم ةروسص
ة˘ي’و نو˘كت˘ل ا˘ه˘ي˘لوؤو˘سسم د˘ن˘ج˘˘ت
يفو ،تاعاطقلأ لك يف ةيجذومن
يمسساق ديسسلأ نإاف قايسسلأ صسفن
مسسق صسيئرك لمع يذلأ ناسضمر

صسيئركو7991 ةنسس ذنم يرلأ
ىدل عيراسشم˘لأ ر˘ي˘ي˘سست و ة˘ج˘مر˘ب
ة˘ح˘ل˘سصم صسي˘ئر و ير˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م
نع كي˘ها˘ن فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ب ير˘لأ

ريهطتلأ نأويدب ةبانع ةقطنم ريدم

ميد˘ق˘ت ه˘نا˘كمإا˘ب6102 ذنم
لوأ’أ لوؤوسسملأ أأدب ثيح ةفاسضإ’أ

و اهتاطاسشن رسشن ةداعإأ يف اهيلع
زجعلأ ليلقت لجأأ نم اهماهم عيونت
و ا˘ق˘با˘سس نأو˘يد˘˘لأ ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس يذ˘˘لأ
،حا˘برأ’أ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ى˘˘لإأ لو˘˘سصو˘˘لأ

را˘طإأ ي˘ف ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه بسصيو
˘مد˘عو نأو˘يد˘˘لأ ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سص ذا˘˘ق˘˘نإأ
ى˘ل˘ع ير˘سصح ل˘˘كسشب دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’أ
نم ي˘لا˘م˘لأ م˘عد˘لأو تأد˘عا˘سسم˘لأ
لÓخ ن˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
نأأ نكمي ىرخأأ ت’اجم لÓغتسسأ

نم ،ةيفاسضإأ لأومأأ قفدت نمسضت
اهدأدعإأ مت يتلأ لمعلأ ةطخ  لÓخ
طسسوتملأ و ريسصقلأ ىدملأ ىلع
ن˘م ع˘سضو˘لأ ح˘ي˘ح˘سصت˘ب ي˘سضق˘تو
ت’ا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’أ لÓ˘˘خ
حجرملأ نم و اقباسس ةلمهم تناك
ة˘ي˘لا˘م˘لأ درأو˘م˘لأ ن˘م˘سضت˘سس ا˘ه˘˘نأأ
ةي’وب نأو˘يد˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘م˘ه˘م˘لأ
نإا˘ف أذ˘ه ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةي’وب  ريهطتلل ينطولأ نأويدلأ»
هر˘يد˘م ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةريخأ’أ ةنوأ’أ يف لمعي يوهجلأ

هذ˘ه ع˘يو˘ن˘ت˘ل قر˘ط دا˘˘ج˘˘يإأ  ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع را˘سصت˘ق’أ مد˘عو ة˘ط˘˘سشنأ’أ

اسساسسأأ ةلثمتملأ ةيديل˘ق˘ت˘لأ ه˘ما˘ه˘م
وأأ ةيت˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ب˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ ي˘ف
ة˘م˘ه˘م ن˘م˘سضت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘كب˘˘سشلأ
ت’اجملأ نيب نم و اهب لفكتلأ
ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ ي˘˘ه ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
ع˘يرا˘سشم˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م و تآا˘سشن˘˘م˘˘لأ
لÓ˘خ ن˘م عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘˘لأ
ع˘˘م دو˘˘ق˘˘ع تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
نأو˘يد و ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ
و يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأ و ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لأ

ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لأ و ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ءأرد˘˘˘م

زاجنإأ أذ˘كو ،ءا˘ن˘ب˘لأ و ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لأ
حلاسصل يحسصلأ فرسصلأ عيراسشم
عيمجو نايدولأ فيظنت و تايدلبلأ
ة˘˘ل˘˘سص تأذ ىر˘˘خأ’أ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأ
و˘هو ،ي˘ح˘سصلأ فر˘˘سصلأ لا˘˘ج˘˘م˘˘ب
هذه نمسض جردني يذلأ  ططخملأ
ديري يتلأ ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لأ
اهديسسجت ناسضمر يمسساق ديسسلأ
قر˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ ة˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
نأويدلأ نإاف ري˘كذ˘ت˘ل˘ل  ،ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةنيطنسسق ةي’وب  ريهطتلل ينطولأ
و ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ فر˘˘ع˘˘ي
را˘سشت˘نأ رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلأ

تاعولاب˘لأ ة˘ي˘ط˘غأأ ة˘قر˘سس ةر˘ها˘ظ
را˘˘ط˘˘مأ’أ ها˘˘ي˘˘م فر˘˘سص تأو˘˘ن˘˘قو
يحسصلأ فرسصلأ تأونق ةيطغأأو
ةليسصحلأ فسشكت ثيح ،ةيديدحلأ

ام وهو ،اهنم تائملأ ةقرسس نع
’أو˘مأأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ د˘ّب˘كي

تقو يف رييÓملأ ىلإأ لسصت ةريبك
ةروطخ ةقر˘سسلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘كسشت

ن˘م تا˘قر˘ط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ام أريثك نيذلأ ،تابكرملأ باحسصأأ
ءأر˘ج تأو˘ن˘ق˘لأ ر˘ف˘ح ي˘ف نو˘ع˘˘ق˘˘ي
ةيديدحلأ اهت˘ي˘ط˘غأأ ن˘م ا˘هد˘ير˘ج˘ت

ام ،نوقئاسسلأ اهل هبتني نأأ نودب
ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘خآأ أا˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘ّ̆كسشي
ّنأأ ا˘م˘ل˘ع ،ن˘طأو˘م˘لأو ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
ىلإأ يدؤوت يتلأ ةيسسيئرلأ بابسسأ’أ
ةفاق˘ث˘لأ با˘ي˘غ ي˘ه تا˘نا˘سضا˘ي˘ف˘لأ
نم ريثكلأ ىدل ةينأرمعلأو ةيندملأ
راسشتنأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ،نينطأوملأ
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلأ تا˘ع˘م˘ج˘˘م˘˘لأ
ةيذاحم تانكسس زاجنإأو ،ةيوسضوف
يذ قايسس يفو ،نايدولأ يراجمل

نأويدلأ نم ردسصم فسشك ،ةلسص
ةفاك دينجت نع ،ريهطتلل ينطولأ
ة˘ير˘سشب˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’أ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ئرا˘˘ط ّيأ’ ا˘˘ب˘˘سسح˘˘˘ت
،بهأات ةلاح يف لخدتلل قرف عسضو
ةيلم˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م مو˘ق˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
د˘ع˘ب ءأدو˘سسلأ طا˘ق˘˘ن˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ر˘ط˘م˘˘لأ طو˘˘ق˘˘سس
ف˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست
ىوتسسم ىلع ةيكيناكيمورد˘ي˘ه˘لأ

ةي’ولأ ميلقإ’ ةعباتلأ زكأرملأ ةفاك
لدي هنإاف ءيسش ىلع لد نإأ أذهو
ةربخلأ و ةديسشرلأ ةسسايسسلأ ىلع
نأويدلأ ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلأ
.ريهطتلل ينطولأ
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ءو˘˘سسو ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع
عوبسسأ’أ ةياهن تمت˘ت˘خأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسأأ رأد˘˘م ى˘˘ل˘˘عو
يسسردملأ  باتكلأ  عيبل صضرعملأ
مأأ ركبوب رأون ةفاقثلأ رأدب ماقملأ
ينطولأ نأويدلأ ميظنت نم يقأوبلأ
تح˘ت  ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ تا˘عو˘ب˘ط˘م˘ل˘ل

يسسردم لوخد لجأأ نم)  نأونع
ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لأ تفر˘˘ع ثي˘˘ح ( ح˘˘جا˘˘ن
رأوز˘لأ ه˘ي˘جو˘ت ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك ا˘˘سصق˘˘ن
اظا˘ظ˘ت˘كأ ق˘ل˘خ ا˘م˘م م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو
نيأأ نم يردت Óف نيريبك اعفأدتو
جورخلأ رمم نيأأ ’و لوخدلأ رمم
ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘كلأ دأد˘˘عأ’أ م˘˘سضخ ي˘˘ف
د˘قو ، ذ˘ي˘مÓ˘تو ءا˘ي˘لوأأ ن˘يد˘˘فأو˘˘لأ

دأوملأ نيوانع عيمج هيف تسضرع
ةيئأدتب’أ ةلحرملأ نم ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
اهبعسش لكب ةيوناثلأ ةلحرملأ ىلإأ
صضرعملأ ىلع نيمئاقلأ عجرأأ نيأأ.
دأد˘عأ’أ ى˘لإأ ظا˘ظ˘˘ت˘˘ك’أ با˘˘ب˘˘سسأأ
لظ يف هي˘ل˘ع ن˘يد˘فأو˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلأ

ى˘ل˘˘ع ىر˘˘خأأ ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن با˘˘ي˘˘غ
صصأو˘˘خ˘˘لأ تا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كم ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ن˘م ا˘ح˘ير˘سصت كل˘م˘ت ’ ا˘˘ه˘˘نو˘˘كل
اهل حمسسي  ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو
ءأدوسسلأ ةطقنلأ امنيب  عيبلأ ةيلمعب
ود˘˘سصت˘˘ق˘˘م صضفر و˘˘ه ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ
لمحت تايونا˘ث˘لأو تا˘ط˘سسو˘ت˘م˘لأ

يسسردملأ باتكلأ عيب  ةيلوؤوسسم
ةبا˘ج˘ت˘سسأ مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ة˘ن˘سسلأ ذ˘ن˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل ةرأزو˘˘لأ
لأز ’ ل˘˘˘كسشم˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ

م˘ه ة˘ي˘ح˘سضلأ ى˘ق˘ب˘يو ، ا˘حور˘ط˘˘م
يف نيسسردمتملأ مهءانبأأو ءايلوأ’أ

نع ثحب˘لأ ي˘ف رأو˘طأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ردسصم˘لأ صسف˘ن ف˘ي˘سضيو با˘ت˘كلأ
ةرأزولأ لبق نم انل حرسص ول هنأأ
ىلع  صصأوخلأ تاب˘ت˘كم˘ل ع˘ي˘ب˘لا˘ب

لأز ’ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘سسلأ رأر˘˘˘غ
يف مكحتلأ نم نكمتنو لكسشملأ

فيفختلأو ةهج نم رومأ’أ مامز
صضعب نم  ءايلوأ’أ لقنت ةاناعم نم
نا˘م˘ع˘ن قو˘سسك ةد˘ي˘ع˘ب˘لأ ر˘ئأود˘˘لأ

ةنايكسسم ةرئأد وأأ اهتايدلب صضعبو
لجأأ نم ةسسبت دودح يف ةعقأولأ
ع˘م ا˘ن˘ث˘يد˘ح ي˘˘فو ، بت˘˘كلأ ءأر˘˘سش
ىلع أريثك أوباعأأ ءايلوأ’أ صضعب
مل يتلأ يقأوبلأ م’ ةيبرتلأ ةيريدم
رفظلل لقنتلأ قاسشمو بعاتم عأرت

نأأ اهل فيكف ةيسسردملأ بتكلاب
ز˘ي˘م˘م ي˘سسرد˘م لو˘خد˘ب ى˘ها˘ب˘ت˘˘ت
يف بأذعلأ انعرجت ءايلوأ’أ نحنو
نم دعت يتلأ بتكلأ ءانتقأ ليبسس
ة˘لا˘ح ي˘فو ا˘ن˘ئا˘ن˘بأ’ تا˘يرور˘سضلأ
انئانبأأ صضرعتي اهراسضحإأ ةلاحتسسأ
فور˘ظ˘لأ ةا˘عأر˘م نود در˘ط˘لأ ى˘˘لإأ
تÓئاعلل ةيلاملأ ’و ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
لأز˘ي ’ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ق˘ف˘لأو ةزو˘ع˘م˘لأ
ن˘م م˘ه˘ت˘سصح نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘˘نءا˘˘ن˘˘بأأ
ةاناعملأ مجح نأأ نيفيسضم. ةلودلأ
ةيسسردملأ ةح˘ن˘م˘لأ ع˘م تف˘عا˘سضت
زايتما˘ب ة˘ن˘ح˘م ى˘لإأ تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لأ
عا˘ط˘ق˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ كرأد˘ت˘ي ل˘ه˘ف
أذه ىلإأ ةيدؤوملأ بابسسأ’أ ةيبرتلأ
لو˘˘خد˘˘لأ قÓ˘˘ط˘˘نأ ي˘˘ف ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لأ
... ةديج فورظ يف يسسردملأ

 أديدج أريدم ناسضمر يمسساق بيسصنت مت اميف

قفأ’ا يف ةريبك تايدحتو ناهرلا بسسكت ةنيطنسسق «انوأا»

ةمراع ىسضوف ضضرعملأ دهسش اميف / يقأوبلأ مأأ

ذيمÓتلل بتكلا عيب نوسضفري تاطسسوتملاو تايوناثلا ودسصتقم

ةدكيكسس

قئادحلاب تاسشاق’ ناكسس
 نوثيغتسسي

هيلع بقلي امك وأأ دوعسسم روفنط يح ربتعي
ةيد˘ل˘ب ي˘ف ءا˘ي˘حأ’أ ى˘قرأأ ن˘م ثا˘سشا˘ق’ م˘سسا˘ب

هنكل ا˘ن˘كسس324 ه˘تا˘ن˘كسس دد˘عو ق˘ئأد˘ح˘لأ
لوزعم هنأ ثيح ةديدع لكاسشم يف طبختي
ينأرمع˘لأ ج˘ي˘سسن˘لأو ءا˘ي˘حأ’أ ي˘قا˘ب ن˘ع ا˘ما˘م˘ت
أذهل ةيوناث كلاسسمو قرط دوجو مدع ببسسب
كل˘سسم وأأ ق˘ير˘ط د˘جو˘ي ثي˘ح د˘يد˘ج˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ

ه˘ت˘ط˘غ و رو˘هد˘ت˘م ه˘نو˘ك ق˘ئ’ ر˘ي˘غ ي˘˘سسي˘˘ئر
ىلع بعسص امم بسصقلأو باسشعأ’أو كأوسشأ’أ
ىلع أرطخ حبسصأأ كلذك هيف ريسسلأ تابكرملأ
ناكسس يناعي امك نمأ’أ صصقن بسسب نيلجأرلأ
عم انمأز˘ت و ل˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ت˘لأ مأد˘ع˘ن’أ ن˘م ي˘ح˘لأ
ةريح يف تÓئاعلأ تحبسصأأ يسسردملأ لوخدلأ

مهتسسأرد دعاقمب نوقحتليسس فيك مهئانبأأ ىلع
ةفاسضإ’اب،لقن˘لأ دو˘جو مد˘عو صسرأد˘م˘لأ د˘ع˘ب˘ل
امك  يحلاب ةيئأدتبأ ةسسردم دوجو مدع ىلإأ
دوزتلأ ةسصاخو ىرخأأ لكاسشم ةدع نم نوناعي
أذه ديفتسسي ثي˘ح بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلأ ها˘ي˘م˘لا˘ب

هنأأ  مغر هايملأ نم رتكأأ وأأ اموي51 لك يحلأ
ةدكيكسس ةي’و يلأو فرط نم دوعو مهل ناك
ع˘˘م ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ح˘˘ب فو˘˘فرد ير˘˘ج˘˘˘ح
قيسسنتلاب يراقعلأ يقرملأ و ةيدلبلأ يلوؤوسسم
يف دوعو درجم ىقبت نكل هايملأ ةسسسسؤوم عم
ناكسسلأ بلغأأ رطسضأ أذهل  اهديسسجت راظتنأ
نكامأأ ىلإأ ءوجللأو ةغراف مهلزانم كرت ىلإأ
فورظ رفوتت نيأأ رأرقتسس’أ نع ثحبلل ىرخأأ
نم نيلوؤوسسملأ يحلأ ناكسس دسشاني و، ةايحلأ
ةداعإأ لجأأ نم مهدوعو ذيفنت دسصق لخدتلأ لجأ

.ناكسسلأ ةايحل رأرقتسس’أ

M«ÉI HƒOjæÉQ 

لحن ةيلخ031 عيزوت
ةدكيكسسب

يف ةدكيكسس ةي’و نم قطانم ةدع تدافتسسأ
يفيرلأ طسسولاب ةيحÓفلأ ةطسشنأ’أ ميعدت راطإأ

ةي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘سصلأ م˘عد لÓ˘خ ن˘م
تردق ثيح ،ةؤولم˘م ل˘ح˘ن ا˘يÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ف˘ير˘لأ
ةدتمملأ ةرتفلل ةريخأ’أ ةيعو˘ب˘سسأ’أ ة˘ل˘ي˘سصح˘لأ

9102/80/92 ةياغ ىلإأ22 /9102/80نم

و8102 ةن˘سس ة˘سصح ن˘م ا˘هوا˘ن˘ت˘قأ م˘ت ي˘ت˘لأ

00.000.000.08 ـب يلاملأ اهفÓغ ردقملأ

ةيدلب نم لك تسسم ةؤولمم لحن ةيلخ031 جد

،ةيلخ03 قئأدحلأ ،ة˘ي˘ل˘خ04 تيوز˘لأ ن˘ي˘ع

ةدئافل ةيلخ04 ةدكيكسس و ةيلخ02 ةبأزع

ةعزوملأ ة˘ي˘م˘كلأ نأأ ا˘م˘ل˘ع ،أد˘ي˘ف˘ت˘سسم418

0888 عومجم نم0568 ـب تردق ةقباسسلأ

.اهعيزوت عمزملأ

ì.HƒOjæÉQ

 ةدكيكسس

0031 نم ديزأا زجح
ةبازعب رمخ ةروراق

ةربتعم ةيمك ةبأزعب ةطرسشلأ حلاسصم  تزجح

8031 ـب تردق ةيلو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م

لهك فيقوت مت ةيلمعلأ تأذ لÓخو. ةروراق

جيورت ددسصب ناك ةنسس84 رمعلأ نم غلبي
دورو دعب˘ف.ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأأ ز˘ج˘حو ، رو˘م˘خ˘لأ

د˘˘حأأ  ةزا˘˘ي˘˘ح لو˘˘ح  ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةيمكل  صصاخسشأ’أ
متيل هلزنم صشيتفتب أوماق يلئاعلأ هلزنم لخأد
تأروراق نم ةروكذملأ ةيمكلأ ىلع روثعلأ
ميدقت متيل .ءاسضيب ةحلسسأأ ىلإأ ةفاسضإأ رومخلأ
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

.تقؤوملأ صسبحلأ هعدوأأ يذلأ ةبأزع ةمكحم

M«ÉI HƒOjæÉQ



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

47759ددعلا9102 ربمتبسس80دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

فراطلاب اهيمارح اهيماح

مأيق لوح أقيقح˘ت فرأ˘ط˘لأ˘ب هأ˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘لأ˘سصم تح˘ت˘ف
ةأنق لأمعتسسأب بورسشلا هأيملا ةقرسسب صسأبسسبلأب فورعم يعأنسص
اذهو جأتنإلا يف أهلأمعتسساو هأيملا  ةقرسسل أهب حرسصم  ريغ ةيرسس
هل˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا تمأ˘ق يذ˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا لوؤو˘سسم˘لا ؤو˘طاو˘ت˘ب
دبك أمم ةيزمر ةروتأف ددسسي نأك يعأنسصلا اذه نأا بيرغلاو
.نييÓملا تأئمب رئأسسخ ةسسسسؤوملا

ةليسملاب رئب يف طقس بلك ذاقنإ

نأكملأب د54أسس8 ةعأسسلا دودح يف ةليسسملا ةيلو حلملا نيع ةيدلبب ةيندملا ةيأمحلا ةدحو صسمأا ءأسسم تلخدت
تمت ثيح رتم02 يلاوح هقمع رئب يف طقسس بلك ذأقنإا ةيلمع صصوسصخب صشيرلا نيع ةيدلب نيعلا صسأار ىمسسملا
صسيئر فارسشإا تحت ناوعأا70 عم فأعسسإا ةرأيسسو ءأفطإا ةنحأسش ةيلمعلا هذهل رخسس ثيح ةنسسح فورظ يف ةيلمعلا

. ةليسسملا ةيلوب ةيندملا ةيأمحلأب مÓعإا فلكملا ةعأسس رخأل هب حرسص أم بسسح اذهو لوأا مزÓم حلملا نيع ةدحو ىدحتت راجحلا ةظفاحم

ميظنتب يعيمج ارخؤوم أهّنيع يتلا رأجحلأب نÓفألا ةظفأحم تبلأط
بتكملا نم ءأسضعأا3 مهو ةيلولل بزحلا يثوعبمل يرسس ءأقل
بئأنلا أهكلمي يتلا «ةسشيسشلا» ىهقم ءأقللا ميظنتب اذهو يسسأيسسلا
يقل حارتقلا اذه نإأف لأقلاو ليقلا ردأسصم بسسحو لدجلل ريثملا
ىوتسسم نم اومدسص نيذلا يسسأيسسلا بتكملا  ءأسضعأا بارغتسسا
بزحلا يف رأمسسم رخآا قدتسس أهنأا اوربتعا يتلا ةظفأحملا ةنيمأا
.ةبأنع ةيلول ديتعلا

ىرخأ ةرم لجأتت ةاضقلا ةكرح

ىلوألا ةرملا يف ةررقم تنأك أمدعب ةينأثلا ةرملل طرأفلا صسيمخلا  ةررقم تنأك يتلا ةأسضقلا ةكرح تلجأأت
تأهجو  يف  فÓتخا ىلإا عجار ةكرحلا ليجأأت نإأف ةيئأسضق ردأسصم بسسحو طرأفلا توأا62و52 يموي
ةيلئأعلا تلأحلا طقف ل˘ث˘م˘ت˘سسو اد˘ج ةدود˘ح˘م نو˘كت نأا ر˘يزو˘لا د˘ير˘ي ثي˘ح ة˘بأ˘ق˘ن˘لاو ةرازو˘لا ن˘ي˘ب ر˘ظ˘ن˘لا

.صضأق0002 نم رثكأا لمسشتسس ةعسساو ةكرح نع ىرخأا ردأسصم ثدحتت نيح يف ةرغأسشلا بسصأنملاو

نويلم03

يف رفاسم

راطم

! لوبنطسا
نع ديدجلا لوبنطسسإا رادم ةرادإا تنلعأا
أبأيإاو أبأهذ رفأسسم نويلم03 أهليجسست

ءدب ذنم يأا رهسشأا5 يف رأطملا ربع
ليرفأا6 يف ةل˘مأ˘ك ه˘ت˘قأ˘ط˘ب ل˘م˘ع˘لا
نأا ع˘قو˘ت˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ي˘سضأ˘م˘لا
ىلإا ديدجلا يلودلا رئازجلا رأطم لسصي
دييسشت مغر أيونسس رفأسسم نييÓم01
تاونسسلا يف ه˘ب ن˘ي˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘ط˘ح˘م
.ةيسضأملا

 شغلا تاحيص رخآ

هكاوفلا يف

نئأبزلا بأطقتسسإل ةديدج ةليح ىلإا هكاوفلا ةعأب نم اددع أأجلي
درجمب هنأا ثيح صصأجإلا تأبح ىلع رمحأا غبسص عسضو يف لثمتت
لأيتحلا يف عادبإلا اذه مأمأاو ةعدخلا  فسشكنت أهلسسغب مأيقلا
نييوسضوفلا ةعأبلا عم أسصوسصخ ةظقيلاو نطفتلا نطاوملا ىلعف
لأيتحلا لسصي نأا نكل يدأع مهدنع نازيملا يف صشغلا حبسصأا نيذلا
.اريطخ حبسصأا رمألأف ىوتسسملا اذه ىلإا



هريظن ىلع سسمأأ لوأ ءاشسم نينب بختنم زاف

يتلأ ةيدولأ ةأرابملأ يف،2-1 رأوفيد توك
مدقتو ،اشسنرف يف نوك ةن˘يد˘م˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج

زر˘بأل د˘ق˘˘ت˘˘فأ يذ˘˘لأ رأو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
لأوشسكامو ،اهأز ديرفلوك رأرغ ىلع هيبعل

18 ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف ،ي˘ب˘ي˘ب لو˘˘ك˘˘ي˘˘نو ي˘˘نرو˘˘ك
لأدوج نأأ ريغ ،يلاشسأ يجور فده لشضفب
ةقي˘قد˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ن˘ب˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ لد˘ع ،و˘شسود

نا˘ف˘ي˘ت˘˘شس مر˘˘شضخ˘˘م˘˘لأ زر˘˘ح˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق،28
ي˘˘ف بجا˘˘ن˘˘شسل˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ فد˘˘ه ،و˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘شس

ع˘م ن˘ي˘ن˘ب بخ˘ت˘ن˘م ي˘ق˘ت˘ل˘يو،78 ةق˘ي˘قد˘لأ
د˘غ ةر˘ه˘شس ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضم

5 بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘يدو ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلأ
دحت مامأ نوكي˘شس ثي˘ح ،ي˘ب˘م˘لوألأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج
.ايقيرفأ لاطبأ ةهجأوم يف أدج بعشص

ديلو.ف

 سفانملا نياعو «ةليفلا» مامأ «بجانسلا» ءاقل عبات

ىلع ةريخألا تاضسمللا عضضي يضضاملب
نينبلا هجاوتضس يتلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا

رئازجلا نم راوع برقي بماشيد لهاجت
هعانقإل ،رأوع ماشسح ،يشسنرفلأ نويل يدان نأديم طشسوتم نم نيبرقملأ سضعب عم ،أرخؤوم هتلاشصتأ مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتلأ أأدب

تايفشصتل أرخؤوم ةاعدتشسملأ يشسنرفلأ بختنملأ ةمئاق نع لشصألأ يرئأزجلأ رأوع بايغ حتفو ،ءأرحشصلأ يبراحم بختنمل مامشضنلاب
هتلئاع ىنمتت امنيب ،يئاهنلأ هرأرق ذاختأ لبق ثيرتلأ يف رأوع بغريو ،يلودلأ بعÓلأ لبقتشسم لوح تانهكتلأ باب،0202 وروأ
ةبشسانم نم رثكأأ يف ةيشسنرفلأ ةفاحشصلأ هتحششر دقو ،نويل يبعل زربأأ نم (اًماع12) رأوع ربتعيو ،رئأزجلأ سصيمقب هتيؤور

.يرئأزجلأ بختنملأ نم هبرقت دق ،هل ةوعدلأ هيجوت يف بماششيد هييديد ينفلأ ريدملأ ةلطامم نأأ ريغ ،كويدلأ فوفشص ميعدتل
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ايقيرفأ سسأاكل ةلهؤوملأ تايفشصتلأ

ارــــكأا نم نيــــمث لداــــعتب نودوــــعي رــــضضخلا لاــــمآا
سضرف نم اماع32 نود ةئفل ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ بختنملأ نكمت
امه˘ن˘ي˘ب ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ي˘ف (1-1) ةجيتنب ي˘نا˘غ˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن ىل˘ع لدا˘ع˘ت˘لأ

ثلاثلأ يوفشصتلأ رودلأ باهذ باشسحل «أركأأ» بعلمب سسمأ لوأ ةيششع
اهتلحرم ةررق˘م˘لأ9102 ممأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ سسأا˘ك˘ل ل˘هؤو˘م˘لأ ر˘ي˘خألأ و
ليجشستلأ باب ناقرز مدآأ يرئأزجلأ بعÓلأ حتتفأ و ،رشصمب ةيئاهنلأ

نع ةجيتنلأ نويناغلأ لدع امنيب رشضخلأ حلاشصل (03) ةقيقدلأ يف
دافتشسأ و،56 ةقيقدلأ يف ةدوأد دمحم اهذفن ءأزج ةبرشض قيرط

يف قفخأأ لوألأ طوششلأ يف ىلوأأ ءأزج ةبرشض نم يناغلأ بختنملأ
ةينطولأ ةليكششتلأ تناكو،53 ةقيقدلأ يف  وواي هأوبيي اهليجشست
تا˘مد˘خ˘ب تم˘عد˘ت د˘ق ي˘ل˘ي˘تا˘ب سشت˘ي˘فودو˘ل ي˘شسنر˘ف˘لأ ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لأ
يذلأ يوأدوب ماششه ،نأديملأ طشسو امه و امهو نيفرتحملأ نيبعÓلأ
01 موي بايإلأ ةأرابم يرجتشس و ،يشسنرفلأ يجنأأ يدان مجاهم يلÓملأ ديرف مجاهملأ و يشسنرفلأ سسين يدان عم أرخؤوم فرتحأ
ىلع ريخألأ و ثلاثلأ رودلل تلهأات دق رئأزجلأ تناكو ،ءاشسم عبر لأ ةعشساتلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب فيطشسب54 يام8 بعلمب ربمتبشس

ةكراششمب رشصمب ربمفون22 ىلإأ8 نم اماع32 نود9102 ناكل ةيئاهنلأ ةلحرملأ يرجتشس و،3-1 و0 –0 ةيئأوتشسلأ اينيغ باشسح
ديلو.ف.ويكوطب0202 دايبملوأأ ةرود ىلإأ رشصم ةرود يف ىلوألأ ةثÓثلأ تابختنملأ لهأاتت ثيح ،تابختنم8

ةمصاعلا داحتا

يرئأزجلأ يشضايرلأ داشسفلأ ةحفاكمل يلودلأ داحتلأ سسيئر ماق
ةيلول بابششلأ و ةشضايرلأ ءاقدشصأأ ةيعمج ميركتب رأزم دأرم

ءاشضعأأ اهب ماق يتلأ ةفداهلأ تاطاششنلأ و تأدوهجملأ ريظن ةبانع
و يشضايرلأ داشسفلأ و فنعلأ ةبراحم يف مهشسيشسأات ذنم ةيعمجلأ
و ن˘ير˘شصا˘ن˘م˘لأ ة˘فا˘ك ن˘ي˘ب ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ حور˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل ةو˘˘عد˘˘لأ
«سسكايفلأ» ةئيه باجعأ تلان تأردابم يف ىمأدقلأ و نييشضايرلأ
ةيعمجلل يلودلأ داحتلأ مشساب ةشصاخ و ةزيمم ةيده تمدق يتلأ
ي˘عأد˘لأ ل˘ي˘ب˘ن˘˘لأ ا˘˘هرا˘˘شسم ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘شضم˘˘لأ ىل˘˘ع ا˘˘هز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘ل
سسي˘ئر ف˘ششكو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ ة˘هأز˘ن˘لأ و ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششل˘˘ل
يلودلأ داحتلأ سسيئر تاملك نأأ سسيوروب ديجملأ دبع ةيعمجلأ
ناك يذلأ روشضحلأ يف ترثأأ رأزم دأرم  يشضايرلأ داشسفلأ ةحفاكمل
و نييمÓ˘عإلأ و تا˘شضا˘ير˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لأ ن˘م ا˘ج˘يز˘م
هوجو˘لأ ن˘ي˘ب ن˘مو ،ر˘شضا˘ح نا˘ك يو˘شسن˘لأ ر˘شصن˘ع˘لأ ىت˘حو با˘ب˘ششلأ
سسي˘ئرو بعÓ˘لأ ،سشأر˘ششر ن˘ي˘˘مأأ د˘˘ي˘˘لأ ةر˘˘ك بعل تر˘˘شضح ي˘˘ت˘˘لأ

يديأرشس يشضا˘ير˘لأ م˘ج˘ن˘لأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل يوا˘ه˘لأ ي˘شضا˘ير˘لأ يدا˘ن˘لأ
ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لأ يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر بئا˘ن ،نا˘شسح ي˘ب˘ل˘˘ت
ي˘كو˘ل˘م ق˘ي˘ف˘شش ،ي˘شسيروأأ لا˘مآأ ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘كر˘ح˘لأو ة˘شضا˘˘ير˘˘لا˘˘ب
يو˘ع˘م˘ج ط˘ششا˘ن فور˘خ د˘م˘ح˘م ،ي˘لود˘لأ م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لأ ي˘ف را˘ششت˘˘شسم
،سسنو˘يو˘ب ةرد˘ع ،ة˘لو˘ف˘ط˘لأ ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع سضو˘ف˘˘مو
متو ،فرششلأ فويشضو ىرخآلأ هوجولأ نم ديدعلأو يحان ةديرف
دا˘شسف˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل د˘ي˘لأ ي˘˘ف د˘˘ي˘˘لأ ع˘˘شضو  ةرور˘˘شض ىل˘˘ع عا˘˘م˘˘جإلأ
رئأزجلأ نأأ أودكأأ و ةريخألأ تأونشسلأ يف ىغط يذلأ يشضايرلأ

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ءا˘˘هز˘˘ن سصا˘˘خ˘˘ششأل ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
ةشصرف بابششلأ و ةشضايرلأ ءاقدشصأأ ةيعمج توفت ملو  ،تلاجملأ
ةيفرشش ةحول هحنمو هميركتب تماق ثيح دأزم دأرم ـل اهلابقتشسأ

اهب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ دأر˘م دورو˘لأ ن˘م ة˘قا˘ب و ة˘ير˘يد˘ق˘ت و

.نطولأ جراخ و لخأد ةنشس52 نم ديزأ ةليط يرئأزجلأ
 رٍ.سس

نيريضسملا ىلع رانلا حتفي ويضشأا
رفضصلا ةطقن ىلإا دوعت «ةراطضسوضس»و

ن˘ع ،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلأ تن˘˘ل˘˘عأأ
،وزو يزيتب ربمفون لوأأ بعلمل يمشسرلأ اهدامتعأ

تأءا˘ق˘˘ل نا˘˘شضت˘˘حل أز˘˘ها˘˘ج نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ه˘˘نإا˘˘ف كلذ˘˘بو
ءاجو .ةيداع ةفشصب ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةشسفانم
فاكلأ نم قيرف اهب ماق ةرايز بقع بعلملأ ليهأات
رخأأ ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ي˘شضا˘م˘لأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي بع˘ل˘م˘ل˘ل
ةنجللأ تبجعأأ ثيح ،بعلملاب تأأرط يتلأ تأريغتلأ

ذختت اه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م أر˘خؤو˘م تثد˘ح ي˘ت˘لأ تأرو˘ط˘ت˘لا˘ب
و˘˘هو ،سسمأأ لوأأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نÓ˘˘عإلأ م˘˘ت يذ˘˘لأو ا˘˘هرأر˘˘ق
ليهأاتب لئابق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرأدإأ بل˘ط ىل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘لأ

مامأأ يحلاشص سسراحلأ ءاقفر لعجيشس ام أذه ،اهلقعم
رود˘˘لأ ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لأ ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسأ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإأ
ايروح ايقيرفإأ لاطبأأ ةط˘بأر ة˘شسفا˘ن˘م˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ

،ربمتبشس41 مو˘ي وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘م ىل˘ع ير˘˘كا˘˘نو˘˘ك
ةيليوج5 بعلم ىلع هبعل ررقملأ نم ناك يذلأو
قيرفلأ ةرأدإأ لشصف˘ت˘شسو أذ˘ه ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ي˘ب˘م˘لوألأ

يف ةيمشسر ةفشصب ءاقللأ ءأرجإأ ناكم يف يلئابقلأ
يحوت تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لأ ة˘فا˘ك نأأ و˘لو ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘عا˘شسلأ

يريشضحت يدو ءاقل يفو .ربمفون لوأاب لابقتشسلاب
لئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ة˘ل˘ي˘ك˘ششت تمز˘ه˘نأ ،سسمأأ لوأأ ىر˘ج

يذلأو ،رفشصل فدهب يأد نيشسح رشصن اهفيشض مامأأ
ةأرابم يف ،نيقيرفلأ نيب سصرفلأ يف ائفاكت فرع

نوكيشس يتلأ ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘ششت دو˘ل˘ي˘ف برد˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ف كر˘ششأأ
رودلأ باهذ نم ماهلأ ءاقللأ يف ايشساشسأأ اهنم%09

ثيح ،ينيغلأ يركانوك ايروح دشض يناثلأ يديهمتلأ
كرأد˘تو ءا˘ط˘˘خألأ ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت˘˘ل ا˘˘شسرد ة˘˘يدو˘˘لأ تنا˘˘ك
يتلأو ،ةمهملأ مداقلأ تبشسلأ ةعقوم لبق سصئاقنلأ
بقترملأ ةدوعلأ ءاقل لبق ةمشساح اهتجيتن نوكتشس
نإا˘ف ،ةرأدإلأ ن˘م بر˘ق˘م رد˘شصم˘ل ا˘ق˘فوو .ا˘ي˘ن˘ي˘غ ي˘˘ف
ن˘م ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع بر˘˘عأأ ،دو˘˘ل˘˘ي˘˘ف تر˘˘بو˘˘ه برد˘˘م˘˘لأ
كل˘م˘ي ثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘غ˘لأ ير˘كا˘نو˘˘ك ا˘˘يرو˘˘ح سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

طاقن لÓغتشسأ ىلع لمع˘ي˘شسو ه˘ن˘ع ة˘م˘ي˘ق تا˘مو˘ل˘ع˘م

تبشسلأ ة˘ي˘ششع ح˘ير˘م زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘م ه˘ف˘ع˘شض
أريششم ،ةيحيرأاب اينيغب بايإلأ ءاقل بعلب هل حمشست
خيرملأ سسكع ىلع هعافد يف قيرفلأ ةوق نأأ ىلإأ
،لوألأ رود˘لأ ي˘ف «يرا˘ن˘ك˘لأ» ها˘شصقأأ يذ˘لأ ي˘نأدو˘شسلأ

ايوروح نع ةركف يدل» يشسنرفلأ ينقتلأ لاق ثيح
ذ˘خأا˘ن نأأ بج˘ي ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل يو˘ق ق˘ير˘ف و˘هو ير˘كا˘˘نو˘˘ك
نأأ دو˘˘ل˘˘ي˘˘ف ح˘˘شضوأأو .«د˘˘ج˘˘لأ ل˘˘م˘˘ح˘˘م ىل˘˘ع ةأرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ

سضع˘ب د˘ها˘ششو ،ر˘ي˘ب˘ك م˘شصخ و˘ه ير˘كا˘نو˘˘ك ا˘˘يورو˘˘ح
اهنإأ» Óئاق هتاظحÓم لجشسو هب ةشصاخلأ تايرابملأ

بنجتل اهيف نيرذح نوكن نأأ بجيو ةريبك ةأرابم
سسيل ايروح عافد» فاشضأأو ،«ةراشس ريغ تآاجافم يأأ

رثكأأ نوكن نأأ بجي كلذل ،خيرملأ عافد لثم امومحم
كرتن نل ،ةحيرم ةجيتنب زوفلل موجهلأ يف ةيلعاف
قيقحتل انعشسوب ام لك لذبنشسو ةفدشصلل ةشصرف يأأ
.«زوفلأ

بيجن.ج

لئابقلأ ةبيبشش

راضصنألا حيري ةيقيرفإلا ةضسفانملا يف ربمفون لوأا بعلم يف لابقتضسلا ميضسرت

¯ ±.hd«ó

نم ةيأدب مويلأ ءاشسم يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ دعتشسي

ابشسحت ةريخألأ ةيبيردتلأ ةشصحلأ ءأرجل ةشسداشسلأ ةعاشسلأ

5 بعلمب دغ ةرهشس ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ يدو˘لأ ن˘ي˘ن˘ب˘لأ بخ˘ت˘ن˘م ءا˘ق˘ل˘ل

ينطو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ دأد˘ع˘ت د˘جو˘ي ثي˘ح ،ي˘ب˘م˘لوألأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ةيحانلأ نم لاح نشسحأ يف نيبعÓلأ لكو Óمتكم يرئأزجلأ

يتلأ ةريخألأ تابيردتلأ هتفششك ام وهو ،ةيونعملأو ةيندبلأ

برد˘م˘لأ ز˘كر د˘قو أذ˘هو ،حا˘ج˘نو˘ب دأد˘غ˘ب ءا˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘ل ع˘˘شضخ

ةريخألأ ةيبيردتلأ سصشصحلأ لÓخ يشضاملب لامج ينطولأ
عم عون˘ت˘م˘لأو نزأو˘ت˘م˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ة˘ل˘ما˘ك˘ت˘م ة˘مو˘ظ˘ن˘م ىل˘ع

سضكر˘لأ سصشصح ن˘ي˘ب بلا˘غ˘لأ ي˘ف حوأر˘ت يذ˘لأو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
يتلأ ةيقيبطتلأ تأءاقللأ ةجمربو تايئانثلأو ةركلاب بعللأو
هيلع دامتعلأ يوني يتلأ ليكششتلأ عشضو ىلع أريثك هدعاشست
عشضيشس هناب يحوت تأرششؤوملأ لك نأ مغر ،دغلأ ةأرابم يف
داجيل اهلÓخ نم دهمي يتلأ ةديدجلأ رشصانعلأ يف ةقثلأ

ي˘فو تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسأ ن˘م مدا˘ق و˘ه ا˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ئأد˘ب

1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فأ سسأا˘ك ىلأ ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
لامج ينطولأ بردملأ داع ،هتأذ قايشسلأ يفو ،نوريماكلاب

بختنم عمج يذلأ ريخألأ يدولأ ءاقللأ ةعجأرم ىلأ يشضاملب

ه˘ب زا˘ف يذ˘˘لأو سسمأ لوأأ ءا˘˘شسم ا˘˘يدو رأو˘˘ف˘˘يد تو˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب

كلذ ناك ثيح ،اشسنرف يف1 –2 ةجيتنب بجانشسلأ بختنم

نم ةأرابملأ ةنياعمل داع يذلأ يشضاملبل هيبنت ةباثمب ءاقللأ

هيبعÓل دكؤوي نأ لبق ،سسفانملأ ةوق ىدم ىلع فوقولأ لجأأ

ءا˘ق˘ل˘لأ نأو ا˘م˘ي˘شسل يدو˘لأ ن˘ي˘ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ل˘ب زو˘ف˘لأ ةرور˘شض ىل˘ع

أروشضح فرعيشس يذلأ يبملوألأ ةيليوج5 بعلم يف يرجيشس

زوفلأ وه روهمجلأ كلذ هقحتشسي ءيشش لقأو أريبك ايريهامج

.ءأدألأو ةجيتنلاب ةأرابملاب

 ةبانع ةيلول بابششلأ و ةشضايرلأ ءاقدشصأأ ةيعمج نم ةردابمب

دازم دارم مركي يضضايرلا داضسفلا ةحفاكمل يلودلا داحتلا صسيئر ميركت
«ةيراوفيقا ةليفلا» ـب حيطت نينبلا

يضاملب لابشأ رذنتو

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شش تي˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘˘˘مألأ تتا˘˘˘˘˘˘˘ب
،ا˘مزأا˘تو أد˘ي˘ق˘ع˘˘ت ر˘˘ث˘˘كأأ ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
نلدع ماع˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لأ رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب
ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م ن˘˘م با˘˘ح˘˘شسنلأ ،ة˘˘ند˘˘خو˘˘ب
ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ف˘ششن˘م˘لأ ي˘مرو
ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ ا˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلأ

ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘قÓ˘ط˘˘نل ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ي˘˘شضتو
را˘شصنألأ ل˘ع˘ج ا˘م ،د˘يد˘ج˘لأ م˘شسو˘˘م˘˘لأ

هاجت ديد˘ششلأ م˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع نور˘ّب˘ع˘ي
قرا˘ط ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘شسأأر ىل˘˘عو ةرأدإلأ

«ر˘فا˘ن˘شسلأ» تي˘ب نأأ ود˘˘ب˘˘يو .ة˘˘مأر˘˘ع
تاعاشسلأ لÓ˘خ تأد˘ج˘ت˘شسم فر˘ع˘ي˘شس
ماعلأ ريجانملأ ريشسي ثيح ،ةلبقملأ

سسلجمل هتلاقتشسأ ميدق˘ت˘ل ة˘ند˘خو˘ب
«را˘˘˘بآلأ» ة˘˘˘كر˘˘˘شش ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسمو ةرأدإلأ
بقع ،يدانلأ مهشسأأ ةيبلاغل ةكلاملأ

لبق نم ةب˘ي˘هر تا˘طو˘غ˘شضل ه˘ّشضر˘ع˘ت
ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لأ ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ بب˘˘شسب را˘˘شصنألأ
م˘ي˘شسن بعÓ˘لأ ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف و˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
ةطقن عمجب ةف˘ي˘ع˘شضلأ ة˘قÓ˘ط˘نلأو
نيتميزه) تأءاقل ثÓث نم ةديحو
ةرت˘ف ق˘ير˘ف˘لأ سشي˘ع˘ي ن˘يأأ ،(لدا˘ع˘تو

م˘قا˘ط˘لأ تلا˘ط تأدا˘ق˘ت˘˘نأو ة˘˘ب˘˘ي˘˘شصع
،نا˘فل سسي˘ن˘يد هدو˘ق˘ي يذ˘لأ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

نلد˘˘ع ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ه˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘قو
لششف راشصنألأ بشسح يذلأو ةندخوب
د˘ع˘ب ه˘ي˘لإأ تد˘ن˘شسأأ ي˘ت˘لأ ه˘ت˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ف
قرا˘˘ط ق˘˘با˘˘شسلأ ر˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘قإأ

نيماع ةدمل هفاقيإأ مت يذلأ ةمأرع
يور˘ك دا˘شسف ا˘يا˘شضق بب˘شسب ن˘˘يذ˘˘فا˘˘ن
لّمح ذإأ ،يشضاملأ مشسوملأ ةياهن يف

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلأ قّا˘˘˘˘˘˘ششع
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘ند˘˘خو˘˘ب˘˘ل
مهبشسح هلششفو تابأد˘ت˘نلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ن˘˘˘˘يزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل بل˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘ف
ةداعإأو ةفاشضإلأ ميدقت نوعيطتشسي
سضام مشسوم دعب ةكشسلأ ىلإأ قيرفلأ

يذلأ سسك˘ع دود˘ح˘لأ د˘ع˘بأل ط˘شسو˘ت˘م
بق˘ل˘ب ي˘خ˘يرا˘ت ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق
ىري ،ق˘ل˘ي˘شسلأ سسف˘ن ي˘فو .ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

بو˘غر˘م ر˘ي˘غ ح˘ب˘شصأأ ه˘نأا˘ب ة˘ند˘خو˘˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘شش ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ة˘قرو˘لأ هو˘ح˘ن˘م˘ي م˘ل ن˘يذ˘لأ «را˘˘بآلأ»
سسلجم ل˘خد˘ت ىل˘ع Ó˘شضف ،ءا˘شضي˘ب˘لأ
هح˘ن˘م مد˘عو ه˘ت˘ي˘حÓ˘شص ي˘ف ةرأدإلأ
اياشضقلأ يف فرشصتلل ةلماكلأ ةيرحلأ
ام وهو ،يشضايرلأ بناجلاب ةقلعتملأ

بشسح˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘˘ششت˘˘لأ دودر˘˘م ىل˘˘ع ر˘˘ثأأ
بابشش راشصنأأ نأأ ىلإأ راششي .ةندخوب
سسمأأ لوأأ أو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قأ ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘شسق
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ أو˘˘˘خ˘˘˘بوو تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لأ

بب˘˘شسب نا˘˘فل ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأو
ه˘˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘ظ يذ˘˘˘لأ تها˘˘˘ب˘˘˘لأ دودر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ي˘ف ثÓ˘ث˘لأ ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
ةنيطنشسق بابشش نأأ ركذي .ةلوطبلأ

د˘˘م˘˘ح˘˘˘م» كل˘˘˘م˘˘˘لأ سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششي
،ةلطبلأ ةيبرع˘لأ ة˘يد˘نأÓ˘ل «سسدا˘شسلأ

باهذ يف ةيشضرم ةجيتن ققح ثيح
ىل˘ع بل˘غ˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع،23ـلأ رود˘˘˘˘˘لأ
دحأول ةيثÓثب ين˘ير˘ح˘ب˘لأ قر˘ح˘م˘لأ

ةرر˘ق˘م˘لأ با˘يإلأ ةأرا˘ب˘م را˘ظ˘ت˘˘نأ ي˘˘ف
.يراجلأ ربمتبشس رهشش نم71 موي
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نأاب «زوين غنين˘ف˘يأ ر˘ت˘شسششنا˘م» ع˘قو˘م لا˘ق
زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ بعÓ˘˘لأ
رهشش ةياغ ىلأ هدÓب بختنم نع بيغيشس
نو˘ك˘ي ن˘ل ه˘نأا˘ب ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،مدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن

نيرظتنملأ نييدولأ نيءاقللأ يف أرشضاح
أءز˘ج زر˘ح˘م نا˘˘كو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ششلأ ي˘˘ف
زوفلأ نم نكمت يذلأ بختنملأ نم ايشساشسأأ

ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألأ م˘˘مألأ سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب
ةيليوج رهشش يف لاغنشسلأ بختنم باشسح

زرحم نإاف هتأذ عقوملأ بشسحبو ،يشضاملأ
ر˘˘ه˘˘ششلأ ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ردا˘˘غ˘˘ي ن˘˘ل
،ي˘لود ف˘قو˘ت ةر˘ت˘ف دو˘جو م˘غر ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ

نأا˘ب ا˘ه˘تأذ ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششلأ تر˘˘كذو
ن˘˘ل زر˘˘ح˘˘م نأأ ىلإأ دو˘˘ع˘˘˘ي كلذ ي˘˘˘ف بب˘˘˘شسلأ

لول˘ح ىت˘ح ءأر˘ح˘شصلأ ي˘برا˘ح˘م ع˘م بع˘ل˘ي
ر˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م ،مدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘شش
ةأرابم يف نينب بختنم هريظن هجأويشس
ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘شس كلذ د˘ع˘بو ،ن˘ي˘ن˘ثلأ أد˘غ ة˘يدو
02 مو˘˘ي بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ

ممألأ سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
ةأرابم ماقت نأأ ىلع ،نييلحملل ةيقيرفألأ
،ربوتكأأ81 موي نيبختن˘م˘لأ ن˘ي˘ب با˘يإلأ

عيطت˘شسي ن˘ل زر˘ح˘م نأأ ة˘ك˘ب˘ششلأ تح˘شضوأأو
ا˘ه˘نأل أر˘ظ˘ن ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ

ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘شصح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ام وهو ةينطولأ تايرودلأ يف نودجأوتي

ة˘ك˘ب˘ششلأ ترا˘ششأأو ،سضا˘ير ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ل
أر˘ب˘خ د˘˘ع˘˘ي ر˘˘مألأ كلذ نأأ ىلإأ ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ
لويدرأوغ بيب بردملل ةبشسنلاب أديعشس
نكم˘م رد˘ق ر˘ب˘كأا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلأ دو˘ي يذ˘لأو
ةيلودلأ تاكراششملأ نع أديعب هيبعل نم
نكمتي امبرو ،تاباشصإلأ اهيف رثكت يتلأو

ةكراششملأ نم قباشسلأ يتيشس رتشسيل بعل
موي أديدحتو ربمفون رهشش يف رئأزجلأ عم
ي˘ف ا˘ي˘ب˘مأز بخ˘ت˘ن˘م ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م د˘˘ن˘˘ع11
1202 ايقير˘فأأ م˘مأل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘شصت˘لأ

.نوريماكلأ يف اهتماقإأ ررقملأو
ديلو.ف

¯ ê.fé«Ö

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإأ تي˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘خأد رو˘˘˘˘˘مألأ تدا˘˘˘˘˘ع
ل ثيح ،رف˘شصلأ ة˘ط˘ق˘ن ىلإأ ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

ة˘˘˘مزألأ ة˘˘˘ي˘˘˘شضق ي˘˘˘ف ر˘˘˘كذ˘˘˘ي د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
يمشصاعلأ يدانلأ اهششيعي يتلأ ةيلاملأ

˘˘ما˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘عأد˘˘شص ل˘˘ك˘˘ششت تتا˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
يذ˘لأ ي˘م˘شصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ي˘ف سصا˘˘خ˘˘لأو
ن˘˘˘˘˘ع بأر˘˘˘˘˘˘شضإأ ي˘˘˘˘˘˘ف هو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘عل ل˘˘˘˘˘˘خد
مرشصنملأ ءاعبرألأ ةيششع تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
ةقلاعلأ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ
ةتشس نم ديزأل مهبتأور أولاني مل نيأأ
ددجلأ نيد˘فأو˘لأ ىلإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ر˘ه˘ششأأ
طيشسب ءزج ىتح أوفوتشسي مل نيذلأ

نيطلأ نم دأز امو ،دقاعتلأ لأومأأ نم
ق˘˘˘با˘˘˘شسلأ بعÓ˘˘˘لأ ه˘˘˘ب حر˘˘˘شص ا˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘˘ب
دا˘ح˘تإلأ ذا˘ق˘نإأ ة˘ن˘ج˘ل و˘شضعو ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل

رو˘مأأ ةد˘ع ح˘˘شضف يذ˘˘لأ و˘˘ي˘˘ششآأ ن˘˘ي˘˘شسح
جرخ ويششآأ نيشسح .قيرفلأ يف كاحت

را˘شصنأÓ˘ل ةرو˘شصلأ ح˘شضوو ه˘ت˘˘م˘˘شص ن˘˘ع
نيأأ ،داح˘تإلأ ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ىل˘ع ن˘ي˘ق˘ل˘ق˘لأ
د˘˘حأأ ىل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ق˘˘ل˘˘˘طأأ
ها˘˘ج˘˘تأ ،سسمأأ لوأأ ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأ

ق˘ير˘ف˘لأ نأا˘ب أر˘˘ي˘˘ششم يدا˘˘ن˘˘لأ ير˘˘ي˘˘شسم
لكششملأو ،طقف سصاخششأأ ثÓث هريشسي
ىلع رييشستلأ يف ائيشش نوهقفي ل مهنأأ

ةمشصاعلأ داحتإأ» أدرطتشسم هلوق دح
ل ةرأدإلأ ي˘ف سصا˘˘خ˘˘ششأأ ثÓ˘˘ث هدو˘˘ق˘˘ي
مهل تشسيلو رييشستلأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك نو˘فر˘ع˘ي
سصا˘خ˘ششأأ وأأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم ع˘م تا˘قÓ˘ع يأأ
ةمزأل لح داجيإل ةلودلأ يف نيماشس
دح دنع ويششآأ فقوتي ملو .«قيرفلأ
نيلوؤوشسملأ ءلؤوهل يئأوششعلأ رييشستلأ

ةوط˘خ يأا˘ب أو˘مو˘ق˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب د˘كأأ ل˘ب
ق˘˘ن˘˘ع ن˘˘م دا˘˘ح˘˘تإلأ سصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘˘ل ةدا˘˘˘ج

ةر˘ب˘خ˘ل˘ل نور˘ق˘ت˘ف˘ي ثي˘˘ح ة˘˘جا˘˘جز˘˘لأ
ةريبك تابوع˘شص نأأ أد˘كؤو˘م تا˘قÓ˘ع˘لأو
يدا˘ن˘لأ تلا˘غ˘ششنأ ل˘ق˘ن ي˘ف م˘ه˘ت˘ه˘˘جأو
نأأ بج˘ي ل» Ó˘ئا˘ق ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل

نيريشسملأ ءلؤوه راشصنألأ ىلع بذكن
ل مهلبقتشسي ل ةيدلبلأ سسيئر ىتح

يأاب أوموقي ملو تاقÓع ةيأأ نوكلمي
ة˘مزأÓ˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘هو
م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ه ل˘˘˘ك» فا˘˘˘شضأأو ،«ة˘˘˘ي˘˘˘شضخ˘˘˘˘ششلأ
نا˘ك ءا˘م˘لأ ىت˘ح ،م˘ه˘بو˘ي˘جو م˘˘ه˘˘لأو˘˘مأأ

ن˘˘ي˘˘برا˘˘شض ءا˘˘ي˘˘فوألأ را˘˘شصنألأ هرد˘˘شصم
سضر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘تإلأ ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصم
ةايحلأ» ةكرشش ةقيقح نعو .«طئاحلأ

ثد˘˘ح˘˘لأ تع˘˘ن˘˘شص ي˘˘ت˘˘لأ «مو˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ب تل˘˘ف˘˘ك˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأأ ل˘˘ي˘˘قو أر˘˘خؤو˘˘م
ةلئاع مهشسأأ ءأرشش يف اهتبغرو رجينلأ

ةرا˘ط˘˘شسو˘˘شس را˘˘شصنأأ ل˘˘لد˘˘م د˘˘كأأ ،دأد˘˘ح
لو ة˘ي˘هأو ة˘بذ˘ك در˘ج˘م ا˘ه˘نأأ ،ق˘با˘شسلأ
ا˘˘ه˘˘˘ل دو˘˘˘جو وأأ ة˘˘˘كر˘˘˘ششلأ هذ˘˘˘ه˘˘˘ل سسا˘˘˘شسأأ

ل ةيمهو ةكرشش اهنإأ لاق ثيح اينوناق
،ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ع˘شضب ا˘˘ه˘˘لا˘˘م سسأأر ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ة˘كر˘شش مو˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ي˘˘ب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لأ» فدرأأو
ن˘ع ل˘ي˘لد˘لأو ةدو˘جو˘م ر˘ي˘غو ة˘ي˘م˘هو
ةر˘˘˘ششع˘˘˘لأ قو˘˘˘ف˘˘˘ي ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘م سسأأر كلذ
يد˘ب˘ت نأأ لو˘ق˘ع˘م ر˘ي˘غ أذ˘هو ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ةيشضاير ةكرشش مهشسأأ ءأرشش يف اهتبغر
ابذكو اقافن انافك كلذل ،رايلم001 ـب

ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو .«ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ را˘˘˘شصنأأ ىل˘˘˘˘ع
ي˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘مو قا˘˘˘ششع م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل ،ىر˘˘˘خأأ
ةيعشضودوشسألأو رمحألأ يزلأ باحشصأأ

قطانلأ نأأ ثيح ،ةيقي˘ق˘ح˘لأ م˘ه˘ق˘ير˘ف
نإأ لاق ناميريت نيمأأ يدانلل يمشسرلأ

حيحشصلأ قيرطلأ يف ريشسي ءيشش لك
ثيح ،ةلكششملأ لحل ريثكلأ قبتي ملو
سسرد˘ت ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ نأأ ىلإأ را˘˘ششأأ

ي˘˘ف تأرأر˘˘˘ق ن˘˘˘ع جر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسو ع˘˘˘شضو˘˘˘لأ
،لجاعلأ بيرقلأ يف قيرفلأ ةحلشصم
ا˘م˘ب «ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لأ دلوأأ» مد˘˘شصي نأأ ل˘˘ب˘˘ق
ىلإأ رو˘مألأ دا˘عأأ يذ˘لأ و˘ي˘˘ششآأ ه˘˘ب حر˘˘شص
كل˘م˘ي ه˘نأأ ىلإأ أر˘ي˘ششم ر˘ف˘˘شصلأ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ي˘ف ا˘ي˘عأد ه˘لو˘ق˘ي ا˘م ىل˘ع ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لدأأ
فا˘˘ف˘˘ت˘˘˘للأ ىلإأ را˘˘˘شصنألأ ه˘˘˘تأذ تقو˘˘˘لأ

ي˘ف ة˘ب˘ع˘ل ه˘كر˘ت مد˘عو ق˘ير˘ف˘لأ لو˘ح
مهحلاشصم د˘ي˘حو˘لأ م˘ه˘م˘ه سسا˘نأأ يد˘يأأ
عوقو لبق مهبو˘ي˘ج ئ˘ل˘مو ة˘ي˘شصخ˘ششلأ
تر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسأ نإأ لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ثرا˘˘˘ك˘˘˘˘لأ
دا˘ح˘تإلا˘ف ه˘ي˘ل˘ع ي˘ه ا˘م ىل˘ع عا˘˘شضوألأ

تقو˘لأ ي˘ف ل˘يد˘˘ب لو لأوز˘˘لا˘˘ب دد˘˘ه˘˘م
يدا˘ن˘ل˘ل رو˘مألأ م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ىو˘˘شس ن˘˘هأر˘˘لأ
ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ي˘˘فوألأ لا˘˘جر˘˘لأو يوا˘˘ه˘˘لأ
.ةمزألأ نم جورخلل دوشسألأو رمحألأ

 بششيبشش دمحم يملاعلأ لطبلأو بردملأ فأرششإأ تحت

 ةبانعب نانعلب ةعاق يف «وف غنوكلا» ةضضاير بيردت
نع ةبانع ةنيدم طشسوب «أزيليإأ» يح يف ةدجأوتملأ «بولك نانعلب» ةيشضايرلأ ةعاقلأ تنلعأأ
دمحم يملاعلأ لطبلأو بردملأ فأرششإأ تحت «وف غنوكلأ» ةشضاير يف تÓيجشستلأ يف عورششلأ
ةزيمملأ ةشضايرلأ هذه ةشسرامم يف نيبغأرلأ لك ةيشضايرلأ ةعاقلأ ىلع نومئاقلأ اعدو ،بششيبشش
ةشضاير كل˘م˘تو ،ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع رو˘م˘ي˘م˘ع عرا˘شش ي˘ف ة˘عا˘ق˘لأ ىلإأ أو˘مد˘ق˘ت˘ي نأأ ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف˘لأو
 .ةيقأرلأ ةيلاتقلأ تاشضايرلأ نم اهنأأ ةشصاخ رئأزجلأ يف قاششعلأ نم ريثكلأ «وف غنوكلأ»

 ر.سس

ربمفون رهش ىتح رضخلا نع زرحم بايغ دكؤي يزيلجنإلا مقعقا

نيبعقلا ةمئاق نم ينادوس يصقي سوكايبملوا بردم
ابوروأ لاطبا يرود يف ةكراشملاب نيينعملا

يف ابوروأأ لاطبأ يرود يف ةكراششملاب ةينعملأ ةمئاقلأ نع ينانويلأ سسوكايبملوأأ يدان نلعأأ
يرودلأ يف أرشضاح ناك هنأأ مغر ينأدوشس يبرعلأ لÓه مشسأ نم تلخ يتلأو ديدجلأ مشسوملأ
هليمزو هنطأوم ةمئاقلأ ي˘ف ر˘شضح ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ل˘ب˘ق يو˘ف˘شصت˘لأ
نيشساي يشسنوتلأ ،نايبرعلأ نامجن˘لأ كلذ˘كو ،ة˘يز˘ن˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ،ق˘ير˘غإلأ قÓ˘م˘ع ع˘م د˘يد˘ج˘لأ

ىلإأ لشصوت دق زنيترام ورديب سسوكايبملوأأ بردم نأأ ودبيو ،يبرعلأ فشسوي يبرغملأو حايرم
دحل دوهعملأ هأوتشسم هتداعتشسأ مدع ببشسب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود نم ينأدوشس داعبإأ ةرورشض

ىوتشسم ىلع نآلأ نم ماع يلأوح لبق ةيوق ةباشصإل سضرعت دق بعÓلأ ناك ذإأ ،ةظحللأ
لÓه داعبإأ دعبو ،يزيلجنإلأ تشسيروف ماهغنتون يدان عم طششني ناك امدنع ةبكرلأ ةطبرأأ
ابوروأأ لاطبأأ يرود نم ةلبقملأ ةخشسنلأ يف يرئأزجلأ ليثمتلأ رشصتقيشس ،ينأدوشس يبرعلأ

ىلإأ ةفاشضإأ ،سسوكايبملوأأ ةمئاق نمشض دجوي وهف اقباشس هركذ مت املثمو ،ةيزنب نيشساي ىلع
نايفشس ىلإأ لوشصو ،يتيشس رتشسششنام عم زرحم سضايرو مÓغ يزوف يلوبانل رشسيألأ ريهظلأ

ذإأ ،لوبرفيل يدان بقللأ لماح عم يشسورعل رشساي باششلأ كلذكو ،يأرشس ةطلغ مجن يلوغيف
.ةقباشسملأ هذهل ابشسحت يزيلجنإلأ يدانلأ اهنلعأأ يتلأ ةمئاقلأ يف اشضيأأ همشسأ ءاج

ديلو.ف

ةنيطنشسق بابشش

ماهتإلا صصفق يف ةرادإلاو ناكرب ةهوف ىلع قيرفلا



قيلعت نود ةروصص

ةلاكو رقم ةبآوب نوقلغيو نوبسضاغ بابسش
 رتاعلآ رئب يف يتنمسسإآ رآدجب ليغسشتلآ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

نييرئازجلا حايسلل ةءاسإلا ةمهت نم آربتي ديعس يفاص
راسشتنإ دعب هتقح’ يتلإ نييرئإزجلإ حايسسلل ةءاسسإ’إ ةمهت نم ،ديعسس يفاسصلإ ،يسسنوتلإ يسسائرلإ حسشرملإ أإربت
ابوروأإ حإوسس همÓكب دسصقي هنأاب احسضوم ،«نيناعيجلإ» ـب هدÓب نوروزي يذلإ حايسسلإ نم ةئف هيف فسصي ويديف
ةنتفلإ يكرحم نم سضعبلإ كانه» :مويلإ ،كوبسسيافلإ ربع ةيمسسرلإ هتحفسص يف ديعسسلإ يفاسصلإ بتكو.ةيقرسشلإ

بو˘جوو ة˘ي˘سسنو˘ت˘لإ ة˘حا˘ي˘سسلإ ن˘ع د˘ي˘ع˘سس ي˘فا˘سصلإ ي˘سسا˘ئر˘لإ ح˘سشر˘م˘لإ مÓ˘ك إوذ˘خأإ ،ر˘ك˘ع˘لإ ءا˘م˘لإ ي˘ف ن˘يد˘ئا˘سصلإو
وه لب ،ًاتاتب هناسسل ىلع يتأاي مل ام وهو ،نييرئإزجلإ حايسسلإ مجاهي هنأإ إومعزو هقايسس نم هوجرخأاف اهريوطت
فتسضأإو.«هبعسش باسسح ىلع دلبلإ إذه تإريخب عتمتلل نامثأ’إ سسخبأاب نوتأاي نيذلإ ةيقرسشلإ ابوروأإ حإوسس دسصقي
يف انئاكرسشو اننإريجو انلهأإ مه لب نيحئاسس إوسسيل نييرئإزجلإو دحإو بعسش رئإزجلإو سسنوت» :ددسصلإ تإذ يف
.«رامعتسس’إ لاكسشأإ لك نم ةّبيطلإ يبرعلإ برغملإ سضرأإ ريرحتل لاسضنلإو ةمواقملإ

كإرطنوسسب لغسش بسصانم سصيسصختب ةبلاطملل /ةسسبت

نم ةعومجم ،راهن سسمأإ راهن مدقأإ
ر˘˘تا˘˘ع˘˘لإ ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف با˘˘ب˘˘˘سشلإ

09 يلإوحب ةسسبت ةي’ولإ بونجب

ليغسشتلإ ةلاكو رقم قلغ ىلع ،ملك
اهتبإوب ىلع ي˘ت˘ن˘م˘سسإإ رإد˘ج ءا˘ن˘ب˘ب
يهو ةوط˘خ˘لإ تءا˘جو ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لإ
لا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘سشأإ ن˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘سش
،ةريخأ’إ ةنوآ’إ يف تاجاجتحإ’إ
بابسشل لغسشلإ بسصانمب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

نم يناع˘ي ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ
بلا˘ط د˘قو ،سشي˘م˘ه˘ت˘لإو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لإ
ي˘˘˘لإو˘˘˘لإ رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
لخدتلإو مه˘ت’ا˘غ˘سشن’ عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل

ة˘˘˘ي˘˘˘طإر˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ ف˘˘˘˘قو ل˘˘˘˘جأ’
فيظوتلإ ي˘ف ة˘ف˘ير˘ع˘م˘لإ ة˘سسا˘ي˘سسو

ة˘يدا˘سصت˘ق’إ تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ
كإر˘ط˘نو˘سس ةد˘عا˘ق ا˘ه˘ن˘مو ة˘لود˘ل˘˘ل
فتهي بابسشلإ لظو ،دمحإ ةلقعب

بت˘ك˘يو ةر˘ق˘ح˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل
نإرد˘˘ج ىل˘˘ع د˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ تإرا˘˘˘ع˘˘˘سش
ةتافتلإ كلذ دجي نأإ ىسسع ةلاكولإ

وحن ةيلحملإ تاطلسسلإ نم ةبئاسص
ح˘˘ب˘˘سش ا˘˘ه˘˘ك˘˘ه˘˘نأإ ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه

لوسصحلإ وه ديحولإ اهلمأإو ةلاطبلإ
م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م˘˘سضي ل˘˘غ˘˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ىل˘˘˘ع

 .روسسيملإ قزرلإ
نايفسس ةزمحلإ ^

ةنيدمب تبسسلإ إذه نينطإوملإ نم ف’آÓلإ جرخ
مهسضفر نع ريبعتلل ،ةياجب ةي’و قرسش ،ةطإرخ

ةد˘˘ن˘˘جأ’إ ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لإ تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’إ ءإر˘˘˘جإإ
ل˘ب˘ق يأإ ،ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لإ ة˘ط˘ل˘سسلإ فر˘ط ن˘م ة˘سضور˘ف˘م˘لإ
ي˘ف نور˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لإ بلا˘˘طو.يرا˘˘ج˘˘لإ ما˘˘ع˘˘لإ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
نع جإرفإ’اب ةنيدملإ عرإوسش تباج يتلإ ةريسسملإ

رييغتلاب مهكسسمت نع إوربع امك ،كإرحلإ يلقتعم
ءإدنل ةباجتسسإإ ةري˘سسم˘لإ ي˘تأا˘تو.ما˘ظ˘ن˘ل˘ل يرذ˘ج˘لإ

ح˘˘ئإر˘˘سش ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف إو˘˘˘عد ،ة˘˘˘طإر˘˘˘خ با˘˘˘ب˘˘˘سش ه˘˘˘ه˘˘˘جو
’ا˘م˘ك˘ت˘سسإ» ةو˘ق˘ب ة˘كرا˘سشم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لإ
يأإرلإ ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ع˘م ا˘ًن˘ما˘سضتو ما˘ظ˘ن˘لإ د˘سض ا˘ن˘لا˘سضن˘ل
،«ة˘ن˘هإر˘لإ فور˘ظ˘لإ ل˘ظ ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘ًسضفرو
تبسسلإ مويلإ ةريسسم.ءإدنلإ ىوحف يف ءاج ام قفو
لوأإ ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ر˘ه˘˘سشأإ7 دعب يتأات ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس7

،ةيخيراتلإ ةطإرخ اهتدهسش ىربك ةدسشاح ةرهاظم
زيزعلإ دبع قباسسلإ سسيئرلل ةسسماخلإ ةدهعلإ دسض
تائم جرخ ي˘سضا˘م˘لإ ير˘ف˘ي˘ف61 يفف .ةقيلف˘تو˘ب
اًمÓعأإ نيعفإر ،ةمراع تاجاجتحإ يف نينطإوملإ
رإر˘سصإ’ ر˘ي˘ب˘ك˘لإ م˘ه˘سضفرو م˘لأ’إ ن˘ع ر˘ب˘˘ع˘˘ت ءإدو˘˘سس
دعقُملإ ةقيلفتوب زيزعلإ دبع سضرف ىلع ةطلسسلإ

نويلم04 م˘ك˘ح˘ي سسي˘ئر˘ك ،كر˘ح˘ت˘م ي˘سسر˘ك ىل˘ع
ةر˘ي˘سسم˘لإ كل˘ت تنا˘كو.ة˘سسما˘خ˘لإ ةر˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئإز˘˘ج

اهدهسش ىرخأإ تإرهاظمل ىلوأ’إ ةرإرسشلإ ةمخسضلإ
يف يبعسشلإ كإرحلإ علدني نأإ لبق ،ةيرئإزج ندم
ل˘خد)مو˘ي˘لإ ة˘يا˘˘غ˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم و˘˘هو ،ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف22

،ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لإو رإر˘˘˘˘سصإ’إ سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب (03ـلإ ه˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأإ
ة˘لود ءا˘سسرإإو ما˘ظ˘ن˘لإ ي˘ف يرذ˘ج ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ثإد˘˘حإ’

.نوناقلإو قحلإ

تايسائرلل اًضفر ةطارخ يف ةدشاح ةريسم

ooderoOةيمأ’إ وحمل يملاعلإ مويلإ ناييحت «أإرقإ» ةيمأ’إ وحمل ةيرئإزجلإ ةيعمجلإو

يكراب ةشئاع ةموحرملا ميركت
ةيمفا دض اهلاضنل

80 ـلل فداسصملإ ،ةيمأ’إ وحمل يملاعلإ مويلإ «أإرقإ» ةيمأ’إ وحمل ةيرئإزجلإ ةيعمجلإوooderoO نم لك تيحأإ

.«تاغللإ ددعتو ةيمأ’إ وحم» راعسش تحت ةنسسلإ هذه عسضو يذلإو ،ماع لك نم ربمتبسس
ةمإرك نم ءزج لثمي يذلإ ميلعتلإ ةيمهأاب رّكذيل ،وكسسنويلإ ةمظنم هتقلطأإ يذلإ يملاعلإ مويلإ إذه يتأاي
.مإدتسُسمو فقُثم عمتجم ةماقإإ يف ةفرعملإ ماهسسإاب إذكو ناسسنإ’إ قوقحو
ام˘ه˘ت˘كإر˘سش را˘طإإ ي˘ف،6002 ما˘ع ذ˘ن˘م «أإر˘قإ» ة˘ي˘مأ’إ و˘ح˘م˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإوooderoO لمعتو
عيراسشملإو تاطاسشنلإ نم ديدعلإ ديسسجت لÓخ نم كلذ و رئإزجلإ يف ةيمأ’إ ةبراحم ىلع ،ةيجيتإرتسسإ’إ
لك يف (فيفع) ةأإرملإ جامدإإو ميلعت و نيوكتل زكإرم ةسسمخ زيهجتو ءانبب اميسس’ رمأ’إ قلعتي.ةكرتسشملإ

ماسسب ن˘ي˘عو وزو يز˘ي˘تو (ل˘ج˘ي˘ج) سشورد˘خ ىي˘ح˘ي د’وأإو ،(ة˘ل˘قرو) ن˘ي˘سسا˘م˘تو ،(ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق) بور˘خ˘لإ ن˘م
سصاخسشأ’إ3102 ماع ذنم ئفاُكت يتلإ ةيمأ’إ وحملooderoO ةزئاج سسيسسأات ىلإإ ةفاسضإ’اب ،(ةريوبلإ)
ميركتل ةبسسانم ةيمأ’إ وحمل يملاعلإ مويلإ دعي.ةيمأ’إ ةحفاكمو ةفرعملإ ةيقرت يف مهسُست يتلإ تاسسسسؤوملإو
تلعج يتلإو مرسصنملإ يام رهسش ةينملإ اهتفو يتلإ ،«أإرقإ» ةيعمجل ةقباسسلإ ةسسيئرلإ ،يكراب ةسشئاع ةلحإرلإ

يف اهتدإرإإooderoO دكؤوت ،ًايعامتجإ ةلوؤوسسم ةسسسسؤومك.ةديدع تإونسسل ًايموي ًاحافك ةيمأ’إ ةبراحم نم
.ةفرعملإو ملعلإ ةيقرتو لهجلإ ةحفاكم ليبسس يف ةليبنلإ اهماهم يف «أإرقإ» ةيعمج ةقفإرم

رورم ثداح يف دمحأ يقوم يفاولب يناملربلا ةافو
نيب طبإرلإ قيرطلاب مويلإ عقو رورم ثداح يف ،دمحأإ ي’وم يفإولب ،ينطولإ يبعسشلإ سسلجملاب بئانلإ يفوت
يف تسسإرن˘م˘ت ة˘ي’و ي˘ف ر˘ئإز˘ج˘لإ ل˘مأإ ع˘م˘ج˘ت بز˘ح ن˘ع ل˘حإر˘لإ بخ˘ت˘نإو.تسسإر˘ن˘م˘ت ة˘ي’و˘ب ل˘ق˘م ن˘ي˘عو كإرو
7102. ةنسس يام يف ترج يتلإ ةيعيرسشتلإ تاباختنإ’إ

 تاضيوعت سنوت نم بلطتس ليئارسإ
 رقود رايلم53 ـب

تاكلتمملإ نع ر’ود رايلم052 اهردق ةيدام تاسضيوعتب نإريإإو ةيبرع لود عبسس ةبلاطمل ليئإرسسإإ دعتسست
ماع ةيربعلإ ةلودلإ سسيسسأات نÓعإإ دعب ،لودلإ كلت نم «رإرفلإ ىلع إوربجأإ» نيذلإ دوهيلإ اهكرت يتلإ لوسصأ’إو
ةإواسسملإ ةريزو ناسسل ىلع ءاج تاسضيوعلإ هذه نع ثيدحلإ نأإ هيف دكأإ إريرقت «22 فيسصر» عقوم رسشنو8491.
يذلإ يخيراتلإ ملظلإ حيحسصتل تقولإ ناح» :تلاق ذإإ ،يلاحلإ ربمتبسس نم سسماخلإ يف ليئيلمغ Óيغ ةيعامتج’إ

إود˘˘ق˘˘ف ن˘˘يذ˘˘لإ دو˘˘ه˘˘ي˘˘لإ لو˘˘سصأإ ن˘˘م ف’آ’إ تا˘˘ئ˘˘م ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسإو ،نإر˘˘يإإو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع لود ع˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف دو˘˘ه˘˘ي˘˘لإ ه˘˘ل سضّر˘˘ع˘˘˘ت
تاسسمللإ عسضو نآ’إ متي هنأإ «توسشإدح» ةان˘ق ن˘ع «ل˘ي˘ئإر˘سسإإ فوأإ ز˘م˘يا˘ت» ع˘قو˘م هر˘سشن ر˘ير˘ق˘ت ل˘ق˘نو.«م˘ه˘تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م
نع ر’ود رايلم53 ةميقب سضيوعت ىلع لوسصحلل سسنوت ىلإإ فلم ميدقت متيسسو سضيوعتلإ تابلط ىلع ةريخأ’إ
نأإ ريرقتلإ فسشكو .ر’ود رايلم51 هردق سضيوعت عفدب ايبيل َبلاُطتسس امك ،اهيف ةدوقفملإ ةيدوهيلإ لوسصأ’إ
تدكأإ لباقملإ يف.نميلإو نإريإإو رسصمو ايروسسو قإرعلإو برغملإ نم ر’ود رايلم002ـبً اسضيأإ بلاطتسس ليئإرسسإإ

 .نأ’إ دح ىلإإ سضرغلإ يف يمسسر راعسشإإ يأإ ىقلتت مل ةلودلإ نأإ حيرسصلل ةيسسنوت ةيمسسر رداسصم
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