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هجو باطخ يف ،حلاصص نب دكأأو
يف ررق هنأأ ،ةمألل سسمأأ ةيصشع
اهلوخي يت˘لأ تا˘ي˘حل˘صصلأ را˘طإأ
خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لأ ه˘˘ل
˘مو˘ي˘ب ة˘ي˘صسا˘˘ئر˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

،9102 ربمصسيد21 سسيمخلأ
ب˘ّ̆ل˘˘غ˘ُ̆ي˘˘ل نأوألأ نآأ ه˘˘نأأ أد˘˘كؤو˘˘م
ةمألل ايلعلأ ةحل˘صصم˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘لأ

دعت اهنوك ،تأرابتعلأ لك ىلع
رمألأ نأل ،اننيب كرتصشملأ مصساقلأ
لبقتصسمو اندلب لبقتصسمب قلعتي
ى˘لإأ ة˘لود˘لأ سسي˘ئر ا˘م˘ك.ا˘ن˘ئا˘ن˘˘بأأ
ةطقن دعوملأ أذه لعجل دنجتلأ
ةلود˘لأ د˘يد˘ج˘ت را˘صسم˘ل قل˘ط˘نأ
ةوقبو ايعامج لمعلأو ،ةيرئأزجلأ

قاقحتصسلأ أذه حاجنإأ لجأأ نم
نم نييرئأز˘ج˘لأ ن˘ِكم˘ي˘صس ه˘نو˘ك
ع˘ت˘م˘ت˘ي د˘يد˘ج سسي˘˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ
سسيئر ،ةيعرصشلأ طورصش لماكب
ريصصم ةدا˘ي˘ق ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ذ˘خأا˘ي
تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ة˘˘م˘˘˘جر˘˘˘تو دل˘˘˘ب˘˘˘لأ
ىلع حلاصص نب ددصش امك.انبعصش
لكصشتصس ةيصسائرلأ تاباختنلأ نأأ
ن˘م ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘˘ير˘˘ف ة˘˘صصر˘˘ف
ةقثلأ ءاصسرإأ نم نكمت نأأ اهنأاصش
،تقولأ سسفنب ،نوكتو دلبلأ يف
نم لخدي ي˘ت˘لأ ة˘بأو˘ب˘لأ ة˘با˘ث˘م˘ِب

ةدعأو ةلحرم يف انبعصش اهللخ
ٍةي˘طأر˘قو˘م˘يد ة˘صسرا˘م˘م˘ل د˘طو˘ت

لغتصسأو.ديدج عقأو يف ةيقيقح
لجأأ نم ةصصرفلأ ةلودلأ سسيئر
تانطأو˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ةو˘عد

ربمصسيد21 مو˘ي ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ى˘˘لإأ

م˘˘˘هدل˘˘˘ب خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصل
نصسح يف ا˘ي˘عا˘م˘ج ة˘م˘ها˘صسم˘لأو
ريطصستو ديدجلأ مهصسيئر رايتخأ

،د˘˘عأو˘˘لأ م˘˘هدل˘˘ِ̆ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
دأدجألأ هِب ملح يذلأ لبقتصسملأ

˘˘مو˘˘ي˘˘لأ ه˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ي و ،ءا˘˘˘بآلأو
ةلودلأ سسيئر حصضوأأ امك.ءانبألأ
نينو˘نا˘ق˘لأ نأأ ه˘ث˘يد˘ح م˘صضخ ي˘ف
ةطلصسلاب نيقلع˘ت˘م˘لأ ن˘يد˘يد˘ج˘لأ
تاباختنلل ةلقت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ل˘˘خدأأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘بو
ة˘قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غو ة˘ما˘ه تأر˘ي˘غ˘˘ت
يذلأ ج˘ه˘ن˘لأ ر˘هو˘ج˘لأ ي˘ف تصسم
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ب ًلو˘˘م˘˘ع˘˘˘م نا˘˘˘ك
نأاب أدكؤوم.اندلب يف تاباختنلأ

ظ˘حل ا˘م˘ك ،تأر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه
ا˘بأو˘ج نو˘كت˘ل تءا˘ج ،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لأ

تقولابو ،ن˘ي˘ككصشم˘ل˘ل ا˘ح˘صضأو
نومصضم مجرتتل تتأأ اهنإاف ،هتأذ
،انبعصشل ةعور˘صشم˘لأ تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لأ

ةدايصس ل˘كب ،را˘ت˘خ˘ي نأأ ه˘ن˘كم˘تو
ة˘ي˘صصخ˘صشلأ ،ة˘ي˘فا˘ف˘صشو ة˘ير˘˘حو
ةمهمب اهفيلكت يف بغري يتلأ
يقابل ةباجتصسلأو رييغتلأ ةدايق
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ ا˘˘عد ي˘˘ت˘˘˘لأ بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ
حلاصص نب ددصشو أذه .نويرئأزجلأ

تتأأ تأر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘لود˘لأ نأأ ى˘ل˘ع د˘كؤو˘˘ت˘˘ل كلذ˘˘ك
ىلإأ امد˘ق ي˘صضم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع
يجهنم ديصسجت لجأأ نم مامألأ
بع˘صشلأ هد˘صشن˘ي يذ˘لأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘˘ل
ري˘طأا˘ت ر˘ي˘ه˘ط˘ت ر˘ب˘ع ،ير˘ئأز˘ج˘لأ
دا˘˘صسف˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو ،ة˘˘˘لود˘˘˘لأ

ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صسلأ ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسأو

تا˘با˘خ˘ت˘نأ ر˘ب˘ع تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةهأزنلأ تا˘نا˘م˘صض ل˘كب ة˘طا˘ح˘م
هذ˘ه نأأ ى˘لإأ را˘صشأأو.ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘صشلأو
رو˘˘ط˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘هو تا˘˘ب˘˘صست˘˘كم˘˘˘لأ
لول ققحتي˘ل ن˘كي م˘ل ي˘با˘ج˘يإلأ
فلتخ˘م ن˘ي˘ب ع˘صسأو˘لأ ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ

ريبعتلأ أددجم ،ةلودلأ تاصسصسؤوم
نافر˘ع˘لأو ر˘يد˘ق˘ت˘لأ ر˘عا˘صشم ن˘ع
،يبعصشلأ ينطولأ سشيجلأ دأرفأل
ىلع ،ايلعلأ هتدايق ركذلاب اصصاخ
ةصصلخملأو ةرم˘ت˘صسم˘لأ ا˘هدو˘ه˘ج
يروتصسدلأِ ج˘ه˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ًظا˘ف˘ح
ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘صش ِة˘ق˘فأر˘م˘ب مأز˘ت˘للأو
ليب˘صس بي˘ل˘غ˘ت˘ب ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ را˘صسم
هجوتلاب كصسمتلأ ديكأاتو رأوحلأ
فده˘ك ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نل˘ل
سسي˘˘ئر بر˘˘عأأو .ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسأ
هذ˘˘ه نأا˘˘ب ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي ن˘˘ع ة˘˘لود˘˘˘لأ
ل˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلأ
ع˘جا˘ن˘لأو د˘ي˘حو˘لأ ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ
ن˘م ر˘ئأز˘ج˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس يذ˘˘لأ
يف اهصشيعت يتلأ ةمزألأ زواجت
أذه نأأ ىلإأ أريصشم ،نهأرلأ تقولأ
ة˘ي˘ب˘لا˘غ را˘ي˘خ ح˘˘ب˘˘صصأأ را˘˘ي˘˘خ˘˘لأ
ر˘مألأ و˘˘هو ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بع˘˘صشلأ
ى˘˘˘لإأ و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأأ لا˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لأ
نب لاق هباطخ ماتخ يفو.حايترلأ

ردقب تاباختنلأ هذه نأأ حلاصص
دعت اصضيأأ يهف ،ةيرورصض دعت ام
نكمتصس اهنوك لجعتصسم ابلطم
ا˘ه˘ت˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘˘صسأ ن˘˘م ا˘˘ندل˘˘ب
ةهجأومل يعيبط لكصشب ريصسلأو
نيلاجملأ يف ىربكلأ تايدحتلأ
.يعامتجلأو يداصصتقلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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 ربمشسيد21 يف ديدجلأ مهشسيئر رايتخإأ نشسحل نييرئأزجلأ اعد

يشسائرلإ عإرتقÓل ةبخانلإ ةئيهلإ يعدتشسي حلاشص نب
سسيمخلأ موي اهميظنت خيرات ددح يتلأ ةيشسائرلأ تاباختنÓل ةبخانلأ ةئيهلأ سسمأأ ،حلاشص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ىعدتشسأ

حل˘صصإلأ ة˘كر˘ح سسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عأ.لبقملأ ربمشسيد21
ةطلصسلأ ينيوغ يلليف ينطولأ
تاباختنلل ةلقتصسملأ ةي˘ن˘طو˘لأ
عأرتقأ لجأأ نم نامصض» ةباثمب
ةدا˘ي˘صسلأ سسر˘كي ر˘ح و فا˘˘ف˘˘صش
يف ين˘يو˘غ دا˘صشأأ و .»ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
و تأرا˘˘طإأ ع˘˘م ه˘˘ط˘˘˘صشن ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
يفاقثلأ زكرملاب هبزح يلصضانم
ة˘لود˘لأ مأز˘ت˘لأ«ـب د˘يز˘ي د˘م˘ح˘مأ
ل˘ح دا˘ج˘يإل ق˘فأو˘ت˘لأ ة˘ق˘فأر˘م˘˘ب
نم دلبلأ اهصشيعت يتلأ ةمزألل

ةرح تاباختنل ريصضحتلأ للخ
ةدأرإأ ا˘ه˘ي˘ف مر˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘فا˘˘ف˘˘صش و
ةقداصصملأ نأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م «بع˘صشلأ

ن˘ي˘يو˘صضع˘لأ ن˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ةينطولأ ةطلصسلا˘ب ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
تاباختنلاب ةفلكملأ ةلقتصسملأ

سسكع˘ي «ي˘با˘خ˘ت˘نلأ ما˘ظ˘ن˘˘لأ و
ايلعلأ تاطلصسلل ةنصسحلأ ةدأرإلأ
يف دلبلاب هجتت و دلبلأ يف
لا˘˘ق و .«ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ها˘˘˘ج˘˘˘تلأ

يصسايصسلأ رأو˘ح˘لأ نإأ» :ي˘ن˘يو˘غ
يطختل ديحولأ ل˘ي˘ب˘صسلأ ى˘ق˘ب˘ي
ن˘م ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ح˘م˘صسي و ة˘˘مزألأ
ه˘بز˘˘ح نأا˘˘ب أر˘˘كذ˘˘م » جور˘˘خ˘˘لأ
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي و رأو˘˘˘ح˘˘˘لأ م˘˘˘عد˘˘˘˘ي»
لولح حأرتقأ لجأأ نم رأرمتصساب
و .»دلبلأ ةحلصصمل ةمدخ ةءانب
يئاهنلأ ريرقتلأ فصصو نأأ دعب
و رأو˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل
لماصشلأ و فافصشلأ«ـب ةطاصسولأ

ةيمهأأ ين˘يو˘غ زر˘بأ «ع˘ما˘ج˘لأ و
ةئيهلأ هذه هب تماق يذلأ لمعلأ
ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘ت ة˘يو˘˘صست دأد˘˘عإأ» ـل
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م و ءأرآأ را˘˘ب˘˘ت˘˘˘علأ

تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
سسف˘ن˘ل أدا˘ن˘ت˘صسأو .«ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ
تا˘جر˘خ˘م˘لأ» نإا˘ف ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ريرقتلأ اهنمصضتي يتلأ ةيقفأوتلأ

رأوحلل ةينطولأ ةئيهلل يئاهنلأ
نو˘كت نأأ ن˘ي˘ع˘ت˘ي ة˘طا˘˘صسو˘˘لأ و
اهدامتعل قير˘ط ة˘قرو ة˘با˘ث˘م˘ب
يتلأ ةمزألأ ةيوصست ىعصسم يف
ينيوغ اعد و .«دلبلأ اهصشيعت

ز˘يز˘˘ع˘˘ت و ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإأ كلذ˘˘ك
ظا˘ف˘ح˘لأ و ة˘لود˘لأ تا˘صسصسؤو˘˘م
نأأ دعب و .ةينطولأ ةدحولأ ىلع
كأرحل˘ل ي˘م˘ل˘صسلأ ع˘با˘ط˘لأ زر˘بأأ
يرذج رييغت لجأأ نم يبعصشلأ
ةي˘صسا˘ي˘صسلأ ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت نأا˘ب دا˘فأأ
و ةعورصشملأ بلا˘ط˘م˘لأ م˘عد˘ت»
لك نع أديعب ةءانب لولح حرتقت
نأا˘˘˘صشلأ ي˘˘˘ف و .»تأروا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘كر˘ح سسي˘ئر ا˘عد ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ةلصصأوم ىلإأ ينطولأ حلصصإلأ

ة˘ي˘م˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘لود˘لأ دو˘ه˘ج
را˘ب˘ت˘علأ ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘˘م
ربعم˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ بلا˘ط˘م˘لأ

امك نينطأوملأ فرط نم اهنع
سصئاقنلأ كرأدت ةيمهأأ ىلع حلأأ
ةصصاخ اهحيحصصت و ةلجصسملأ

م˘˘عد˘˘لأ جذو˘˘م˘˘ن˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م
و .نآلأ ىلإأ دمتعملأ يعامتجلأ
دق سشيجلأ» نأاب ينيوغ فاصضأأ

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ه˘تا˘مأز˘ت˘لا˘ب ى˘˘فو
و بع˘˘˘صشلأ قو˘˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ةينطولأ ةدايصسلأ ىلع ةظفاحملأ

ةبيصصعلأ ةرتفلأ هذه يف ماق و
ةديج ةقفأرمب دلبلأ خيرات نم
نإأ» :لا˘˘˘˘˘ق و «.بع˘˘˘˘˘˘صشلأ ةدأرإل
بعصشلأ) ةقطنم يف نآلأ ةركلأ

ةيلمع ةلصصأومل (نييصسايصسلأ و
و ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ةد˘˘حو˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت
تاباختنأ ربع اهيلع ةظفاحملأ

بج˘ي ةر˘ح و ة˘فا˘ف˘صش ة˘ي˘˘صسا˘˘ئر
.»لاجآلأ برقأأ يف اهئأرجإأ

S°∏«º.±

رحو فافشش عأرتق’ ةنامشض اهتربتعأ

ةطلشسلإ ليكششتب نيئنهملإ لوأإ حÓشصإلإ
تاباختنÓل ةلقتشسملإ ةينطولإ

¯  S°∏«º.±

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ق˘صسن˘م˘لأ ف˘صشك
، رأو˘ح˘لأو ة˘طا˘صسو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

نع سسمأأ ةحيبصص سسنوي ميرك
ةينطولأ ةطلصسلأ ءاصضعأأ ءامصسأأ
.تابا˘خ˘ت˘نلأ ة˘ب˘قأر˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف سسنو˘˘ي لا˘˘قو
أددع تمصض ةمئاقلأ نإأ ،ةيفاحصص
أريصشم ،ةي˘ن˘ه˘م˘لأ تأءا˘ف˘كلأ ن˘م
ةطلصسلأ ءاصضعأأ نيب نم نأأ ىلإأ

ة˘˘˘لود˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ردأو˘˘˘˘ك
ةلأدعلأ عاطق يفو تاعماجلأو
ا˘ه˘صسأأر˘ي مل˘عإلأو ةا˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لأو
د˘م˘˘ح˘˘م ق˘˘با˘˘صسلأ لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
ه˘˘ت˘˘ي˘˘كز˘˘ت تم˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘فر˘˘˘صش
ةطلصسلأ نوكتت ثيح .عامجإلاب
دبع هطيليل ،دوعصسم هلأدع نم
،ن˘يد˘لأ رو˘ن ير˘مو˘ق ،د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأ

،د˘ي˘صشر نأدر˘˘ب ،جا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘مد˘˘خ
امك.ري˘صشب دا˘ن˘م ،ر˘ي˘ن˘م سشا˘غز˘م
لله ،ل˘فو˘ن ه˘نأد˘ح ن˘م نو˘كت˘ت
يد˘ي˘غز ،حا˘بر˘لو˘ب ا˘ي˘لا˘ع ،ى˘ن˘˘م
،هظيفح يتورزت ،نصسحل دمحم

د˘˘ب˘˘ع طل˘˘ي˘˘م ،م˘˘ير˘˘ك نا˘˘ف˘˘ل˘˘خ

ءاصضعألأ ىلإأ ةفاصضإلاب.ظيفحلأ

هر˘˘˘قو˘˘˘ب ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م يوأد˘˘˘ع˘˘˘˘صس

،رودق يناث هللأ دبع ،ليعامصسأ

يديصس يلصشيع ،نانح يوأرصصق

.هد˘˘ي˘˘ع˘˘صس يوأز˘˘م˘˘ح ،د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مأ

ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

ه˘جوز ى˘ل˘ي˘ل ي˘ف و˘˘صس ،د˘˘م˘˘ح˘˘م

يصس هجوز ايروصص زول ،يتامصس

سسيت˘فأأ ،لا˘م˘ج ه˘ف˘لا˘خو˘ب ،ر˘ي˘صشب

نوكتت امك.يفرصش دمحم ،لامك

نب فيرصش دمحم ءاصضعألأ نم

ىو˘ل˘صس ،عأرزذ ي˘ل˘ع ،بو˘ه˘˘ي˘˘م

دبع نب ،يصسأد لامأأ ،مغلصشوب

برا˘ك .ن˘ي˘مألأ ى˘ف˘ط˘صصم ه˘ل˘˘لأ

،نامحرلأ دبع ينثمحر ،هنيربصص

،ع˘ي˘بر هرأر˘غو˘˘ب ،ح˘˘بأر د˘˘م˘˘ح˘˘م

و˘كير˘ك ،ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع ي˘ل˘˘ب˘˘صش

نايز هبأرعل.لداع مزاقروب ،رثوك

باهوب ،هيصضأر هصسيدوب ،لامك

،دحأو˘لأ د˘ب˘ع يرود˘م ،د˘لا˘خ ن˘ب

،هميرك ينأوت هداق ،راجنوب هدع

.هقيتع ناصشيراح
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لد˘ع˘لأ ر˘يزو, ة˘ي˘كز˘ت سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص تم˘ت
ةقحاصسلأ ةيبلغألاب ي˘فر˘صش د˘م˘ح˘م ق˘با˘صسلأ

ميظنتل ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلل اصسيئر
و˘ه ي˘فر˘˘صش د˘˘م˘˘ح˘˘م نا˘˘كو.تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ
ة˘صسا˘ئر˘ل مد˘ق˘ت يذ˘لأ د˘ي˘حو˘لأ ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ
د˘م˘ح˘م ل˘غ˘صش د˘ق˘ف ةرا˘صشإل˘ل،تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

،2002 يتنصس لدعلل أريزو بصصنم يفرصش

37 رمعلأ نم غلابلأ ،يفرصش دمحم2102.و

يف،6491 ربوتكأأ51 ديلأوم نم ةنصس
ةرأدإلل ةينطولأ ةصسردملأ نم جرخت .ةملاق
،ةر˘كصسب˘ب ما˘ع˘لأ ي˘عد˘م˘لأ بصصن˘م ل˘غ˘صش ،

ةنيطنصسق ،يقأوبلأ مأأ ،ةملاق ،فيطصس ،ةبانع
لدعلأ ةرأزول اًماع ا˘ًن˘ي˘مأأ ح˘ب˘صصأأو.ة˘يا˘ج˘بو

أراصشتصسم مث،1991 و9891 يماع نيب

،2002 ىلإأ9991 نم ةيروهمجلأ ةصسائرب

ي˘ئا˘صضق˘لأ م˘صسق˘لأ ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ت9002. مث
يف سسناصسيل ،ةرأدإل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسرد˘م˘لأ
ي˘ف تأرد˘خ˘م˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ةرأدإأ ،قو˘ق˘ح˘˘لأ
يف هأروتكد ،ةصصا˘خ˘لأو ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ مو˘ل˘ع˘لأ
ي˘صضا˘ق بصصن˘م ي˘فر˘صش ل˘غ˘˘صش .نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
يف ماعلأ بئانلأو قيقحتلأ يصضاق ، قيقحتلأ

مث2791- 9891. ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘كا˘ح˘م
نم لدعلأ ةرأزو ماع نيمأأ بصصنم لغصش

راصشتصسمك لمع امك،1991 ىلإأ9891
نم م˘صسق˘لأ سسي˘ئر˘كو ،ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب

مت2002 نأوج رهصش يفو7991-1991.
ةصسائر يف راصشتصسم ،لدع ريزوك هنييعت

لدعلل ريزوك هنييعت ديعأأ امك ،ةيروهمجلأ

ىرخأأ ةهج نم.2102 ربمتبصس رهصش يف
،حلاصص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ىفعأأ
ةلقتصسملأ ايلعلأ ةئيهلل ماعلأ نيمألأ سسمأأ
ةصسائرلأ نايب لاقو.هماهم نم تاباختنلل
حلاصص نب رداقلأ دبع نإأ اقفو ،ةيروهمجلأ
نم ةئيهلل ماعلأ نيمألأ ،فولخم دأؤوف ىفعأأ

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ سسي˘صسأا˘ت˘ل أد˘ي˘ه˘م˘ت كلذو ،ه˘ما˘ه˘م
هرقأأ يذلأ ديدجلأ نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘فو ةد˘يد˘ج˘لأ

دبع ,ةلود˘لأ سسي˘ئر نا˘كو.بأو˘ن˘لأ سسل˘ج˘م
نينوناقلأ ىلع عقو دق ,حلاصص نب رداقلأ
ةلقتصسملأ ةطلصسلاب نيقلعتملأ نييوصضعلأ
ام بصسح ,تاباختنلأ ماظنبو تاباختنلل
يف ءاجو .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘صسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأأ
نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر عقو» :نايبلأ

يوصضعلأ نوناقلأ ىلع تبصسلأ موي حلاصص

ةلق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

لدعي يذلأ يوصضعلأ نوناقلأو تاباختنلل

خرؤوملأ61 - 01 يوصضعلأ نوناقلأ ممتيو

ماظنب قلع˘ت˘م˘لأ6102, توأأ52 يف

ل˘ك ءا˘ف˘ي˘˘ت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘ب كلذو ,تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

,رو˘ت˘صسد˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي ي˘ت˘لأ تأءأر˘˘جإلأ

ه˘يأأر يرو˘ت˘صسد˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ غ˘ل˘ب نأأ د˘ع˘˘بو

ةطلصسلأ رب˘ت˘ع˘تو .»ة˘لود˘لأ سسي˘ئر˘ل ا˘ه˘لو˘ح

و ةمئأد ةطلصس تاباختنلأ ةبقأرمل ةينطولأ

و ,زيحت نودب ا˘ه˘ما˘ه˘م سسرا˘م˘ت ,ة˘ل˘ق˘ت˘صسم

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ ل˘˘حأر˘˘م ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت

و تاباختنلل ريصضحتلأ نم ءدب ,ةيباختنلأ

أرورم ,ةيلوألأ جئاتنلأ نع نلعإلأ ةياغ ىلإأ

را˘صسم˘لأ ا˘ه˘ن˘م˘صضت˘ي ي˘ت˘لأ ل˘حأر˘م˘˘لأ ل˘˘كب

.يباختنلأ

نويمÓعإأ مهنيب نم أوشضع05 نم نوكتت
نوناق لاجرو ةذتاشسأأ ، نويقوقح،

ءامشسأإ نلعي سسنوي ميرك
ةينطولإ ةطلشسلإ ءاشضعأإ

تاباختنلإ ةبقإرمل ةلقتشسملإ

تاباختنÓل ةلقتشسملأ ايلعلأ ةئيهلل قباشسلأ ماعلأ نيمأ’أ ماهم حلاشص نب ىهنأأ اميف

يفرشش دمحم قباشسلإ لدعلإ ريزول يديألإ عفرب ةيكزت

ةيلوؤوشسملأ لمحت مهلوبق ىلع تاباختن’أ ةبقأرمل ةينطولأ ةطلشسلأ ءاشضعأأ ركشش

بعششلل ةملكلإ عاجرإإ يف لثمتت انتمهم«:يفرشش دمحم
«مداقلإ هشسيئرل هرايتخإ ديشسجتو

تاحيرشصت يف ،يفرشش دمحم ,تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ة˘ب˘قأر˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘شسلأ سسي˘ئر د˘كأأ
.ةلودلأ ءانب لامكتشسأو ديشسجت هماهم نم نإأ ديدجلأ هبشصنم يف هتيكزت سشماه ىلع ةيفحشص
هشضرفي ام ’إأ،ديق يأأ نود ةلماكلأ هقوقحب نطأوملأ معني نأأ يه،مهتمهم نأأ ،يفرشش حشضوأأو
ةكلشسلأ نأأ قايشسلأ سسفن يف أدكؤوم .«نوناقلأو قحلأ ةلود» ةرابع هيلع قلطي يذلأ ،نوناقلأ
,دعاشصلأ ليجلأو ةروثلأ ليج نيب لشصو ةزمه ةباثمب نوكتشس تاباختن’أ ةبقأرمل ةينطولأ

يذلأ ،قيمعلأ ينعملاب ةيروثلأ ةلاشسرلأ ريرمت نمشضي يذلأ ليجلأ انك«:ددشصلأ أذه يف لاق ثيح
ي˘فر˘شش د˘م˘ح˘م مز˘ت˘لأ ا˘م˘ك .«ةد˘لا˘خ˘لأ ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘جر˘م ىق˘ب˘ي يذ˘لأو ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ ح˘ير˘شصت ه˘ن˘م˘˘شضت˘˘ت
لاق يتلأ ةيلوؤوشسملأ لمحت مهلوبق ىلع ،تاباختن’أ ةبقأرمل ةينطولأ ةطلشسلأ ءاشضعأأ ركششب

قيقحتل مويلأ ءاج راظتن’أ نم ةليوط تأونشس دعبو هنأأ ،يفرشش دكأأ امك.أدج ةليقث اهنأأ اهنع
يشسيئرلأ بلطملأ ديشسجت لÓخ نم اندأدجأأ هب ماق ام جيوتت لجأأ نم ،ةيقيقحلأ ةقÓطن’أ
أأدبم قيقحت لجأأ نمو ةفافششو ةهيزن ةقيرطب لبقملأ هشسيئرل بعششلأ رايتخأ يف نمكي يذلأ

  ±.S°∏«º.لدعلأ اهشساشسأأ ةيوق ةلود ءانبو نينطأوملأ نيب ةأواشسملأ



يتلاو ةبقترملاو ةريخألا ةيوجلا تابلقتلا ضصوصصخب ةيئاقولا تايصصوتلا نم ةلمج ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تهجو
فافصض ىلعو رايهنلاب ةددهملا عقاوملاب دجاوتلا نينطاوملا ىلع عنمي اهبجومب يتلاو نطولا تايلو نم ديدعلا اهدهصشت

 .ةيدصسجلا مهتمÓصس ىلع اظافح نايدولا
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ةي’وب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
د˘حأ’ا شسمأا تعد ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘شسق
ى˘لإا ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ربع ةيوجلا تارششنلا ةعباتم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو
لشصاوتلا ع˘قاو˘مو ة˘ير˘شصب˘لاو
بنج˘تو ا˘هر˘ي˘غو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةدد˘ه˘م˘لا ن˘كا˘مأ’ا˘ب د˘جاو˘˘ت˘˘لا
فقشسأ’او روشسجلاك رايهن’اب
راجششأ’ا تحت فوقولا مدعو
ءا˘بر˘ه˘كلا ةد˘م˘عأا وأا ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘لا

ثودح ءانثأا لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لاو
د˘خ’او ة˘يد˘عر˘لا ف˘˘شصاو˘˘ع˘˘لا
حايرلا راطخأا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
وأا فو˘قو˘لا بن˘ج˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةعفترملا قطانملا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا
بن˘˘ج˘˘تو طو˘˘ق˘˘شسلا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
يدافتل تارامعلا تحت ريشسلا
وأا تاتا˘ب˘ن˘لا شصي˘شصأا طو˘ق˘شس
حلاشصملا تاذ تهبنو روهزلا
هنا اهن˘ع تلا˘ق تا˘ي˘شصو˘ت ي˘ف
تابلق˘ت˘لا شصو˘شصخ˘ب (ة˘ي˘ن˘مأا)
تا˘˘ت˘˘ف’ تا˘˘حو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لا
ةدد˘ه˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا را˘ه˘˘ششإ’ا
ةيتاعلا حايرلا ءانثأا طوقشسلاب

Óشضف ةيخانملا تابلقتلا لÓخ
ةنا˘ي˘شصب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘تو˘عد ن˘ع
يراجمو تاونقو تا˘عو˘لا˘ب˘لا
تب˘˘لا˘˘طو ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ير˘˘˘شصت
ي˘˘مر مد˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
اي˘ئاو˘ششع ة˘ما˘م˘ق˘لاو خا˘شسوأ’ا

ناك نإاو ةرايشسلا ةدايق بنجتو
ارذ˘˘˘ح ق˘˘˘ئا˘˘˘شسلا ن˘˘˘كي د˘˘˘ب’و
˘مر˘ت˘ح˘يو ة˘عر˘شسلا ف˘˘ف˘˘خ˘˘ي˘˘ف
بن˘˘ج˘˘ت˘˘˘يو رور˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق
تحشصنو ةيدوأ’ا نم بارتق’ا
يف ة˘حا˘ب˘شسلا وأا ر˘ي˘شسلا مد˘ع˘ب

كر˘ب˘˘لاو ة˘˘ق˘˘فد˘˘ت˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
دود˘˘شسلاو ة˘˘يدوأ’ا يرا˘˘ج˘˘˘مو
ةو˘˘ق ن˘˘م ة˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا مد˘˘عو
وأا Ó˘جار تن˘ك ءاو˘شس ق˘فد˘ت˘˘لا
حا˘م˘شسلا مد˘ع ار˘ي˘خأاو ا˘ق˘˘ئا˘˘شس
جرا˘˘خ بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل

ئراط يأا ثودح دنعو لزنملا
لا˘˘شصت’ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا تعد
ىلع ةيندملا ةيامحلا حلاشصمب

ماقرأ’ا وأا1201 وأا41 مقرلا
بر˘قأ’ا تاد˘˘حو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا
.مهدجاوتل

ةبقترملاو ةريخألا ةيوجلا تابلقتلا ضصوصصخب ةيئاقو تايصصوت تهجو

نكامفاب دجاوتلا نم رذحت ةيندملا ةيامحلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا شسي˘˘ئر د˘˘كأاةيدوفا فافض ىلعو رايهنقاب ةددهملا

دو˘ع˘شسم شصاو˘خ˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘شصل˘˘ل
افيشض هلوزن ىدل شسمأا يربمعلب

«حابشصلا ف˘ي˘شض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع
ةا˘ن˘ق˘˘لا جاو˘˘مأا ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ي يذ˘˘لا
ةود˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاذإ’ا
ةيلقعلا تارثؤوملا لوح ةينطولا
يف مهاشستشس مويلا مظنتشس يتلا
نيشسح˘ت˘ل تادو˘ه˘ج˘م˘لا شسير˘كت
ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
نأا يربمعلب حشضوأاو.ة˘لدا˘ي˘شصل˘ل
وه ةودنلا هذه ميظنت نم فدهلا
يتلا تا˘بو˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا
رييشست يف ةلدايشصلا اهنم يناعي
ةيودأا دعت يتلا ةيلقعلا تارثؤوملا
نينيعم ىشضرمل ةهجوم ةيشساشسأا
ينقتلا ءاوشس بناوجلا عيمج يف
انلمع ثيح, ينمأ’او ينوناقلاو
رييغت ى˘ل˘ع تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ذ˘ن˘م
ةيودأ’ا هذهب ةشصاخ˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ةحشصلا يترازو نيب ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ةودنلا هذه» نأا فاشضأاو .»لدعلاو
ىلعو ترازو ةدع مشضتشس يتلا

لد˘ع˘لاو ة˘ح˘شصلا ا˘ترازو ا˘ه˘شسأار
، روا˘ح˘م ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ت˘˘شس
ينوناقلا روحملا يف اهلوأا لثمتي
بناجلاب قلعتي يناثلا روحملاو
ىلإا قرط˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ي˘ب˘ط˘لا
ةزا˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ةينهملا ةيلوؤو˘شسم˘لاو ف˘شصو˘لاو
ن˘ي˘ح ي˘ف، ءا˘ب˘طأ’او ة˘لدا˘ي˘شصل˘˘ل

ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا ز˘˘كتر˘˘ي
قر˘ط˘ت ا˘م˘˘ك.»ي˘˘ن˘˘مأ’ا بنا˘˘ج˘˘لا
نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت ى˘لإا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘ف هراد˘˘شصإا م˘˘ت يذ˘˘لا40/81

ف˘كع˘ت ثي˘ح4002 ر˘ب˘م˘شسيد
كارششإاب هنييحت ىلع لدعلا ةرازو
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو
ةقداشصم˘ل˘ل ة˘مو˘كح˘ل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت

هيتفرغب ناملربلا لبق نم هيلع
يذيفنت موشسرم رششن بناج ىلإا
ا˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةد˘ير˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
اذه رييشست˘ل ي˘ن˘ق˘ت را˘طا ع˘شضو˘ل
لك نأا ادكؤوم.ةيودأ’ا نم عونلا

ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
نم ديدع˘لا ع˘فر ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
نأاو ة˘لدا˘ي˘شصلا ى˘ل˘ع ل˘كا˘ششم˘˘لا
حشضوتو لمعلا فورظ مهل نمؤوت

تارثؤوم˘لا هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ع˘فرو ة˘ق˘ي˘قد ة˘ف˘شصب ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ن˘عو.تا˘شسبÓ˘م˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
رششنو نوناقلا نييحت رخأات ببشس
ة˘˘˘يودأ’ ة˘˘˘طو˘˘˘ب˘˘˘شضم ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
نا˘م˘شضل ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

،نمآا عشضو يف ةنهملا ةشسرامم
ع˘شضو م˘ت ه˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا

ةرازو تل˘˘˘˘شسار ثي˘˘˘˘˘ح لواد˘˘˘˘˘ج
لد˘ع˘لا ةرازو ا˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘ح˘˘شصلا

هذهب غيلبتلل ةيلخادلاو عافدلاو

.ةي’و84 ىوتشسم ىلع لوادجلا

S°∏«º.±

40/81 نوناقلا نييحتب ليجعتلا اهنأاصش نم

ةينهملا فورظلا نيشسحتل ةينطو ةودن
ةيلقعلا تارثؤوملاب ةشصاخ ةلدايشصلل ةينمألاو

يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم تنكمت
غلبي شصخشش فيقوت نم لوأ’ا

قو˘ب˘شسم ،ة˘ن˘شس12ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ةيشضق يف هيف هبتششم ،ايئاشضق
لا˘م˘ع˘ت˘شسإا˘ب لا˘ق˘ن ف˘تا˘ه ة˘قر˘˘شس
يف هفيقوت مت نيأا ، ةيران ةجارد
تاذ تنكمت امك ، شسبلت ةلاح
فتاهلا عاجرت˘شسإا ن˘م ح˘لا˘شصم˘لا

ذا˘خ˘تا م˘ت ثي˘ح، ة˘قر˘˘شسلا ل˘˘ح˘˘م
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تنكمت قايشسلا تاذ  يفو . هقح
يناثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم
نيقوبشسم نيشصخشش فيقوت نم

و81 رمعلا نم ناغلبي ايئاشضق

ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ،ة˘ن˘شس92
نع لاقن ف˘تا˘ه ة˘قر˘شس ي˘ت˘ي˘شضق

ةبي˘ق˘ح ة˘قر˘شسو ف˘ط˘خ˘لا ق˘ير˘ط
د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت ة˘˘يود˘˘ي

رو˘ظ˘ح˘˘م˘˘لا شضي˘˘بأ’ا حÓ˘˘شسلا˘˘ب

مت نيأا  ةيران ةجارد لامعتشساب

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘˘تا

ا˘هرود˘ب ا˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا

يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم تنكمت

30 في˘قو˘ت ن˘م ،ر˘ششع يدا˘ح˘لا

م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت ،  شصا˘˘خ˘˘ششأا

هبتششم ،ةنشس62 و12 نيبام

ن˘م ة˘قر˘شسلا ا˘يا˘شضق ي˘ف ، م˘ه˘ي˘ف

،ف˘قو˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ب˘كر˘م ل˘˘خاد

برشضلا ،ةيودي ةبيقح تفدهتشسا

حÓ˘شسلا˘ب نا˘˘يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو

ة˘قر˘شسلا ، رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لا شضي˘˘بأ’ا

مت نيأا ،ةبكرم لخاد نم رشسكلاب

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا

.مهقح يف ةمزÓلا

eÉRhR HƒY«û°á   

ةفلتخم اياصضق  يف نيرخآا  ضصاخصشأا5 ىلع ضضبقلا ءاقلإا اميف

ةبانعب لاقن فتاه ةقرشس صسبلتم ينيرششع فيقوت

ن˘مأا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تما˘˘ق

˘ما˘يأا ر˘ششع˘لا ي˘ف ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و

ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘شس ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا

ةيطرششلا تايلمعلا نم ديدعلاب

ن˘˘مأ’ا شصا˘˘˘شصت˘˘˘خا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب

008 تغ˘ل˘˘ب  ثي˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ى˘لإا تشضفأا ة˘ي˘طر˘شش ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ةزايح لحم شصخشش54 فيقوت

53 و،ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا

ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م شصخ˘˘˘˘شش

،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

،ثحب لحم شصخشش88 فيقوت

يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م شصخ˘شش091

تما˘ق ا˘م˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘يا˘˘شضق

يناثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم

قاطنلا ةعشساو ةيطرشش ةيلمعب

65 ةلاح شصحف نع ترفشسأا،

شصاخششأا50 فيقوتو شصخشش

تاجاردلا ةب˘قار˘م ،ثح˘ب ل˘ح˘م

نودب ةد˘حاو ز˘ج˘ح ع˘م ة˘يرا˘ن˘لا

نأا ىلإا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘تو،ق˘ئا˘ثو

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

نم ةيطرششلا اهتايلمع لشصاوت

ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م ل˘˘ك عدر ل˘˘˘جأا

ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مأا˘˘˘ب شسا˘˘˘شسم˘˘˘لا

وعدت امك هتاكل˘ت˘م˘م ة˘مÓ˘شسو

ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةميرجلا ةبراحم يف ةكراششملا

اه˘ما˘قرأا ر˘ب˘ع لا˘شصت’ا˘ب كلذو

eÉRhR.Ü. ةيفتاهلا

قئاثو نودب تاجاردلا  زجحو ةبقارم ىلإا ةفاصضإا

091و ثحب لحم صصخشش88 فيقوت
ةبانعب ةفلتخم اياشضق يف نيطروتم صصخشش

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو ترذ˘˘ح
ةقباشسم يف نيكرا˘ششم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
نم ثلاثلا روطلا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ل˘˘جأا

يف،0202-9102 ةيعماجلا ةنشسلا ناونعب

61 ى˘لإا ر˘بو˘ت˘كأا51 نم ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

9102-0202 ةيعماجلا ةنشسلا نم ربمفون
اهيبكترم شضرعتشس ششغ ت’واحم يأا نم

ةرازولا تددحو . تاونشس5ـل ءاشصقإ’ا ىلإا
قاحتل’ا ةقباشسم ةيفافشش نامشضل اطورشش
را˘طإا ي˘ف اذ˘هو رو˘ط˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا˘˘ب

21 يف خرؤوم1 مقر لمحي يرازو روششنم
قاحتل’ا تاقباشسم نأا» ه˘ي˘ف ءا˘ج ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
ىلع د˘حاو مو˘ي ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت ثلا˘ث˘لا رو˘ط˘لا˘ب
،ةلهؤوملا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘شسم

ىلإا ربوتكأا51 نم تاقباشسملا جمربت ثيح

ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ءا˘شسم ر˘ب˘م˘فو˘ن61

حتفت هنأا«روششنملا فاشضأاو0202-9102
ع˘ي˘م˘ج˘ل هارو˘ت˘كد˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا
ةداهشش وأا رتشساملا ةداهشش ىلع نيلشصاحلا
نيوكتلا ةبعشش يف اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأا

ح˘ششر˘م˘لا نو˘كي ’ نأاو ،ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ح˘˘م
يف هاروتكدلا يف نيوكتلا ةلوازمل Óجشسم
’ نأا بجي امك ،يلاعلا ميلعتلل ةشسشسؤوم يأا
ةيبيدأات تابوقع ببشسب درط ةلاح يف نوكي
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘يو .ة˘ق˘با˘شسم˘لا ءار˘جإا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
نع نيحششرملا مÓعإا ةيعماجلا ةشسشسؤوملا

ديربلا ة˘ط˘شساو˘بو ي˘با˘ت˘ك ءا˘عد˘ت˘شسا ق˘ير˘ط
،ة˘ي˘شصن ة˘لا˘شسر ق˘ير˘ط ن˘ع وأا ي˘نور˘ت˘كل’ا

نم ءادتبا ناموي لجأا نيحششرملا حنمي ثيح
ةلمتحملا نوعطلا ميدقتل جئاتنلا رششن خيرات
متي امك ،ط˘خ˘لا ر˘ب˘ع ا˘ير˘شصح مد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو
هاشصقأا لجأا يف ةمدقملا نوعطلا يف لشصفلا

نأا يلاعلا ميلعتلا ةرازو تمزلأاو .ةعاشس84
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘با˘ت˘كلا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا ىر˘˘ج˘˘ت
دحاولا ةعاشسلا ىلع ديدحت˘لا˘بو ،ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا

متي ،ني˘ي˘با˘ت˘ك ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘ما ق˘ير˘ط ن˘ع ’اوز

،02 نم02 ىلإا0 نم ةمÓعب اهيف مييقتلا
فراعملا ىوتشسم مي˘ي˘ق˘ت˘ب ا˘شسا˘شسأا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
،اهيف همكحت ىدمو حششرملا ىدل ةيشساشسأ’ا

ي˘ف ه˘ن˘يو˘كت لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت ي˘ت˘لاو
كراششيو .ةينعملا ةبعششلا يف يناثلا روطلا

هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجل يف وشضع لك

حي˘ح˘شصت˘لا ع˘م ع˘ي˘شضاو˘م3 داد˘عإا ي˘˘ف
لكل ةقباشسملا موي كلذ نوكيو ،يجذومنلا
ق˘ل˘غ˘م فر˘ظ ل˘خاد ه˘ع˘شضو م˘ت˘يو نا˘ح˘ت˘˘ما

ءارجإا موي مشسقلا شسيئر فرط نم موتخمو
ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ت˘كلا تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا
نيب نم ناحتم’ا عوشضوم بحشسل ةعرقلا
تاناحتم’ا ءارجإا موي ةحرتقملا عيشضاوملا
لوؤوشسمو مشسقلا شسيئر روشضحب ،ةيباتكلا
نامشض بجيو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجل
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘حار˘˘م ل˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘خ ة˘˘˘ير˘˘˘شسلا
ةيلمع نأا رو˘ششن˘م˘لا فا˘شضأاو .تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا
ةرششابم قلطنت ةرفششملا قاروأ’ا حيحشصت

،مويلا تاذ يفو يباتك ناحتما لك ءاهتنا عم

اهتنياعم متت ششغ ةلواحم لك نأا ةدكؤوم

ةقباشسملل ةيباتكلا تانا˘ح˘ت˘م’ا ءار˘جإا ءا˘ن˘ثأا

ع˘ي˘م˘ج ن˘م در˘ط˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘˘شص شضر˘˘ع˘˘ت

’ ةدمل ينطولا ىوتشسملا ىلع تاقباشسملا

ة˘بو˘جأا ع˘شضخ˘تو .تاو˘ن˘شس50 ن˘ع ل˘ق˘ت

ربتعتو جودز˘م ح˘ي˘ح˘شصت ى˘لإا ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا

نيتطقنلا لدعم ةليشصح ةحونمملا ةطقنلا

لقي نيحيحشصتلا نيب قراف دوجو ةلاح يق

نيب قراف دوجو ةلاح يفو ،طاقن ةثÓث نع

متي ،طاقن3 قوفي وأا يواشسي نيحيحشصتلا

ةلاحلا هذه يفو ،ثلاث حيحشصت ىلإا ءوجللا

رثكأ’ا نيتمÓعلا لدعم ةيئاهنلا ةمÓعلا دعت

تامÓعلا نيب قورفلا تواشست اذإاو ،ابراقت

ىلعأا لدعم ةيئاهن˘لا ة˘مÓ˘ع˘لا د˘ع˘ت ثÓ˘ث˘لا

عورششلا متيو .اهيلع لشصحتملا نيتمÓعلا

دييقت يف ح˘ي˘ح˘شصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع

رشضحم يف نيحششرملل ةحونمملا تامÓعلا

’ امك ،لافغإ’او ةيرشسلا دعاوق ةاعارم عم

قداشصملا ةيئاهنلا جئاتنلا نوكت نأا نكمي

بجي امك ،نعط وأا ليدعت يأا لاح اهيلع

ةيلمع ةرششابم نيحجانلا ني˘ح˘ششر˘م˘لا ى˘ل˘ع

اءدب اموي51 ىدعتي ’ لجأا يف مهليجشست

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’ا خ˘يرا˘ت ن˘م

نيحجانلا نيحششرملل نكمي ’و ةقباشسملل

ى˘ل˘ع ’إا ،ل˘ي˘ج˘شست˘لا تا˘ق˘˘با˘˘شسم ةد˘˘ع ي˘˘ف

.طقف ةدحاو ةيعماج ةشسشسؤوم ىوتشسم

ةقباصسملا نينقتل اديدج اروصشنم ردصصت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

نيششاششغلل تاونشس5 ـل ءاشصقإلاو «هاروتكدلا» ةقباشسم يف ةكراششملا طورشش يه هذه
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مهدوقع ديدجت مدع ةيفلخ ىلع ““سسادل ““ لامع نم ريبك ددع يواكشش عم ةازاوم

 لجيجب ““مانل ““ لامع طسسو تاجاجتحا
 مهروجأا بسص يف رخأاتلا ببسسب

ببشسلا ءارو ةلواقم لاغششأا نأا حجري /يقاوبلا مأا

ةكرب يف لجرو نيقيقسش نيلفط كÓه
ةليلم نيعب ةيئام

يقاوبلا مأا ةيلو ةليلم نيعب يزياقر يح ناكشس سسمأا ءاشسم زتها
ن˘ي˘ل˘ف˘ط سصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث كÓ˘ه ر˘˘ثا ة˘˘م˘˘ي˘˘لأا ة˘˘ع˘˘جا˘˘ف ع˘˘قو ىل˘˘ع
8 يلاوح اهقمع ةيئام ةكرب يف امهذاقنإا لواح لجرو نيقيقشش
ل˘خاد لا˘حوألا ر˘ث˘ك˘ل ار˘ظ˘ن ر˘ي˘شصم˘لا سسف˘ن ىق˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق را˘˘ت˘˘مأا
(بينم.ب) نيموحرملاب رمألا قلعتيو كلذ نود لاح ةرفحلا

7 لفط (ءاهب.ب) / ةنشس11 ةلفط (ءاميشش.ب) / ةنشس34 لجر
ةد˘حو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘م˘ه˘ئÓ˘جإاو ا˘م˘ه˘ي˘ت˘ث˘ج لا˘ششت˘نا م˘ت˘˘ي˘˘ل تاو˘˘ن˘˘شس
.ةليلم نيع ىفششتشسم ىلإا ةليلم نيع ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا

نآلا ة˘يرا˘ج ةر˘ف˘ح˘لا غ˘ير˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘تو اذ˘˘ه
نمألا حلاشصم ترششاب تقو يف ةعبار ةيحشض دوجو ةيلامتحل
لامهإلا اذ˘ه ي˘ف ة˘ب˘ب˘شست˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بهذت اميف. ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ا˘ه˘ق˘ح ي˘ف ذا˘خ˘تاو بي˘شست˘لاو
ةفلكملا تلواقملا ىدحإا اهيف تببشست ةرفحلا نأا ةعلطم رداشصم
ليفك هدحو قي˘ق˘ح˘ت˘لا ىق˘ب˘ي كلذ ىلإا.. ي˘ن˘ك˘شس عور˘ششم زا˘ج˘نا˘ب
.تاشسبÓملا فششكب

راهز دمحأا

لبحب ةقلعم لجر ةثج ىلع روثعلا
فيطسس يف ناملو نيعب

ةقلعم ،هرمع نم عيارلا دقعلا يف لجر ةثج ىلع نونطاوم رثع
بونج ةعقاولا ناملو ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرو˘ششر˘شش ة˘ير˘ق ي˘ف ل˘ب˘ح˘ب
ةيحشضلا ناف ةثداحلا نم ةبرقم رداشصم بشسحو ،فيطشس ةيلو
يف هلها عرشش نيا نيموي يلاوح ذنم راظنلا نع ىفتخإا يذلا
ل˘ب˘ح˘ب قو˘ن˘ششم ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي˘ل نا˘ك˘م ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ثح˘ب˘˘لا

يتفاح ىلع ةدنشسم ةيششخ ةحول يف قلعم و هتبق لوح فوفلم
هلزنم نع ةديعب ريغ ةرفحلا هذه لخاد ةيلدتم هتثج و ةرفح

ىلا تلقنت يتلا ينطولا كردلا حلاشصم راطخا مت ثيح ،يلئاعلا
ح˘لا˘شصم تل˘ق˘ن˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ثدا˘ح˘لا حر˘شسم ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل نا˘˘ك˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

،فايشضوب دمحم ىفششتشسم ىلا ةيحشضلا لقنل ةيندملا ةيامحلا
ل يتلا ةيشضقلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاشصم تحتف اميف
.ةشضماغ اهبابشسأا لازت

ر.نميأا

ةميقب تارهوجم ةقرسس زغل كف
 فيطسس يف ةملعلاب ميتنسس نويلم006

ثلا˘ث˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘شصو˘˘ت
ةقرشس نم مايا لبق تنكمت ةباشصع فيقوت نم ، ةملعلا ةنيدمب
لاملا باحشصا لزانم دحا نم ميتنشس نويلم006 غلبمب تارهوجم
ةيحشضلا ىوكشش ىلع اءانب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ف˘ي˘ط˘شس ي˘ف ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب
ذ˘خا و ة˘قر˘شسل˘ل ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه ي˘ح˘ب ه˘لز˘ن˘م سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
ثيح نميتنشس نويلم021 هردق يلام غلبم و ةلئاعلا تارهوجم
سضعب يف هابتششلا مت و ةيشضقلا يف اقيقحت رشصاعلا تاذ ترششاب
د˘ع˘ب و،ءار˘ث˘لا ر˘ها˘ظ˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ن˘يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘شش
ةملعلا نم يغئاشصل تارهوجملا عي˘ب˘ب او˘فر˘ت˘عا م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

م˘ت و ،ة˘ل˘ما˘ك تا˘قور˘˘شسم˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسإا م˘˘ت ن˘˘يأا و ““ىل˘˘ع˘˘ل˘˘ب““ ي˘˘ح˘˘ب
يذلا و ةملعلا ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘ما م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
بابششلا عاديا مت ثيح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق ىل˘ع م˘ه˘لا˘حا م˘هرود˘ب
تحت يغئاشصلا عشضو مت اميف قيقحتلا ةمذ ىلع تقؤوملا سسبحلا
. قيقحتلا لامكتشسا ةياغ ىلا ةيئاشضقلا ةباقرلا

ر.نميأا

ةكبسش قيرط نع ةليسسملاب لاتحم فيقوت
يعامتجلا لسصاوتلا

مامح ةرئاد نمأل ةيئاشضقلا ةطرششلا لاجر سسمأا ءاشسم نكمت
بشصنلاب قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم ةليشسملا ةيلو نمأاب ةعلشضلا

55رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي (10) سصخشش م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت لا˘ي˘ت˘حلاو
93رمعلا نم غلابلا ةيحشضلا مدقت نيا ةيشضقلا عئاقو دوعت ةنشس
لايتحلاو بشصنلا ةيلمعل هشضرعت اهدافم ةيمشسر ىوكششب ةنشس
لجأا نم اراعتشسم مشسإا لمحي كوبشسيف باشسح بحاشص فرط نم
ىلع اهعيزوتل ةبعشصلا ةلمعلاب ربتعم يلام غلبم لاشسرإاب هماهيإا
غلبم بشصب ماق ثيح غلبملا نم ةيوئم ةبشسن هئاطعإا عم ءارقفلا

،نيتعفد ىلع ج.د000954 ـب ردق هيف هبتششملا باشسح يف يلام
بحا˘شص ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ن˘ع ير˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘بو
ميدقتو ةيشضقلا يف يئاشضق فلم زاجنإا عم هفاقيإا مت باشسحلا
ما˘م˘ح ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا فار˘طألاو ف˘ل˘م˘لا
ع˘شضو˘ب ر˘مأا ثي˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘˘ق ىل˘˘ع ه˘˘لا˘˘حأا يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘ل˘˘شصلا
ةباقرلا ري˘باد˘ت تح˘ت ة˘ن˘شس55 رمعلا نم غلا˘ب˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
مÓعألاب فلكملا ةعاشس رخأل حرشص ام بشسح اذهو ةيئاشضقلا

 .ةليشسملاب يئلولا نمأاب
خوششخشش حلاشص

دبؤوملا نجشسلا ةبوقع هقح يف ردشص

فراطلاب رارف ةلاح يف ناك ريطخ مرجم فيقوت
فراطلاب ةلاقلا ةرئاد نمأاب نمألا يرشضح نمألا حلاشصم تنكمت
يف ردشص رارف ةلاح يف ناك ريطخ مرجم فيقوت نم ارخؤوم

،اياشضق ةدع يف هطروت رثا ىلع دبؤوملا نجشسلا ةبوقع هقح
ةيشضقلاو ةلودلا كÓمأل يدمعلا قرحلا ةيانجب ىلوألا قلعتت
رشسكلاو ددعتلا فرظب ةنرتقملا ةقرشسلا ةيانج سصخت ةيناثلا

دقع˘لا ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ر˘ي˘غ˘لا كل˘م م˘ي˘ط˘ح˘ت ة˘ح˘ن˘ج ىلا ة˘فا˘شضإلا˘ب
ايئاشضق افلم دشض زجنأا ةلاقلا ةنيدم نم ردحنيو رمعلا نم ثلاثلا

يف ردشص نيأا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هبجومب لوح
 م.ن.تقؤوملا سسبحلاب رمأا هقح
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ام دوقع لا˘م˘ع ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ر˘ب˘عو
مهبسضغ نع لجيجب ليغسشتلأ لبق
م˘ه˘˘ب˘˘تأور بسص ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘خ˘˘سض مد˘˘عو ة˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلأ

داتعملأ دعو˘م˘لأ لÓ˘خ م˘ه˘تا˘با˘سسح
ي˘ف م˘ه˘ب˘˘سسح بب˘˘سست يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ

م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘لو م˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘م ل˘كا˘سشم
أوناك مهنم ريثكلأ نأأو اسصوسصخ
ى˘˘ل˘˘عو رو˘˘جأ’أ هذ˘˘ه نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

فيراسصملأ سضعب ديدسستل اهتلآاسض
ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ لو˘خد˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ

ف˘ي˘سصلأ ل˘سصف فز˘ن˘ت˘سسأ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
مهتأرخدم لك ةريثكلأ هتابسسانمو
يذلأ رمأ’أ ةيلا˘م˘لأ م˘ه˘تا˘طا˘ي˘ت˘حأو
اسضوسصخ ريبك جرح يف مهعسضو
ا˘م˘ك ى˘لوأ’أ ةر˘م˘لأ تسسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأأو
اهيف رخأاتت يتلأ ء’ؤوه سضعب لوقي
بسص ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ

نم .دد˘ح˘م˘لأ تقو˘لأ ي˘ف م˘ه˘ب˘تأور
نم تأرسشعلأ ىكتسشأ ىرخأأ ةهج
نو˘˘لأز˘˘ي أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لأ لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
““ دوقع راطإأ يف ةفلتخم تاطاسشن

ديدجت مدع نم لجيجب ““سسأد’
، ةلاطبلأ ىلع مه˘ت˘لا˘حإأو م˘هدو˘ق˘ع

أوقرط مهنأاب ء’ؤوه نم ديدعلأ دكأأو
ديدجت لجأأ نم بأوبأ’أ نم ريثكلأ

ةلسصأومب مهل حا˘م˘سسلأو م˘هدو˘ق˘ع
انأذأأ دجت مل مهتأءأدن نأأ ريغ لمعلأ

راظتنإ’أ مهنم بلط ثيح ةيغاسص
ىرخأأ ةرم مهب لاسصتإ’أ نيح ىلإأ

مل كلذ نأأ ريغ مهدوقع ديدجتو
مغرلأ ىلع ء’ؤوه لاق امك ثدحي
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف رور˘˘م ن˘˘م
تاهجلأ نوينعملأ دسشانو .مهفيقوت
ةيريد˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘ي˘سصو˘لأ
ل˘جأأ ن˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ طا˘˘سشن˘˘لأ
لا˘كسشإ’أ أذ˘ه ة˘يو˘˘سست˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ

م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م ى˘لإأ م˘ه˘˘تدا˘˘عإأو
مهتÓئاعو نوسشيعي مهنأاب نيدكؤوم
يذ˘˘لأ طا˘˘سشن˘˘لأ تأد˘˘ئا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرجأ’أ ىلع ىرحأ’اب وأأ هنوسسرامي
نولسصحتي يتلأ ةديهزلأ ةيرهسشلأ

أوناك يتلأو طاسشنلأ أذه ءاقل اهيلع
اهفرسص يف أولا˘ق ا˘م˘ك نود˘ه˘ت˘ج˘ي
تايجاحلأ سضعب دسسل اهلامعتسسأو
مهتسسرامم عم ةأزأوم ةيرورسضلأ
مهل حمسست ةرح ىرخأأ تاطاسشنل
بلغتلأو يرهسشلأ مهلوخدم عفرب

عسضو يذلأ ةسشي˘ع˘م˘لأ ءÓ˘غ ى˘ل˘ع
. رقفلأ ةبتع ىلع مهبلغأأ

جيريرعوب جرب

تÓهمم عسضوب نيبلاطم ريسشايلا ةيدلبب50 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي نوسسردمتم
¯ ´.eƒS°≈

ةيئأدتبإ’أ ةسسردملأ ذيمÓت سسمأأ ةحيبسص مدقأأ

جرب برغ ريسشايلأ ةيد˘ل˘ب˘ب ير˘ف˘ي˘ف81 يحب

يف50 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ جيريرعوب
و تÓهمم عسضوب نيبلا˘ط˘م ة˘ن˘يد˘م˘لأ ل˘خد˘م
و تانحا˘سشلأ ن˘كر ي˘ف ى˘سضو˘ف˘لأ ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإأ
،ناتسسدنولكلأ تأرا˘ي˘سسو ل˘ق˘ن˘لأ و تأرا˘ي˘سسلأ

ءانثأأ ذيمÓتلأ ىلع أرطخ لكسشت تحبسصأأ يتلأ
دكأأو .مهسسرأدم˘ب قا˘ح˘ن˘لإÓ˘ل ق˘ير˘ط˘لأ زوا˘ج˘ت
يف ايلاح مهئانبأ’ ديحولأ يماحلأ نأأ ءايلوأ’أ

نيذلأ ةطرسشلأ نأوعأأ مه تÓهمملأ بايغ لظ
ي˘جرا˘خ˘لأ ن˘مأ’أ فر˘ط ن˘م م˘هر˘ي˘خ˘˘سست م˘˘ت˘˘ي
ةد˘عا˘سسم˘ل ةورذ˘لأ تا˘عا˘˘سس ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سشا˘˘ي˘˘لا˘˘ب
عنم و ، نامأاب قيرطلأ زايتجإأ ىلع ذيمÓتلأ
قرتفم يف فقوتلأ نم تانحاسشلأو تأرايسسلأ

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ح˘ل˘م .نا˘نرو˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘ع ما˘˘مأأ قر˘˘ط˘˘لأ
ذيمÓتلل تأرممو تÓهمم عسضو يف عأرسسإ’أ
اهدهسشت يتلأ ريسسلأ ةكرح نم و مهتيامحل
دعت يتلأو أراهنو Óيل اهفرعت يتلأ قيرطلأ

نأأ ثيح تانحاسشلأو تأرايسسلل اينطو أرمم
ذفنملأ اهنأأ امك معاطملأ ىلع رفوتت ةنيدملأ
ة˘ن˘يد˘م˘لأ جر˘خ˘م˘ب را˘ي˘سسلأ ق˘ير˘ط˘ل˘ل د˘ي˘˘حو˘˘لأ
.يبرغلأ

ةدكيكشسب ظاظتكاو ةطلتخم سضيحارم

قيرطلا نوقلغي ةزلتب ءايلوألا
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قيرطلأ ق˘ل˘غ˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ سسمأأ را˘ه˘ن ما˘ق

ا˘ه˘ي˘لإأ تل˘سصو ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ثرا˘كلأ ة˘لا˘˘ح˘˘لأ بب˘˘سسب

سضي˘حأر˘م˘لأ نأأ ثي˘ح ،ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ م˘˘ه˘˘ت˘˘سسرد˘˘م

لك مأدع˘نأو ،ثا˘ن’أ و رو˘كذ˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م

مسسقلأ دأرفأأ ددع لسصو ثيح ةسسأردلأ طورسش

حامسسلأ أو˘سضفرو أذ˘ي˘م˘ل˘ت35 ن˘م ر˘ث˘كأأ ى˘˘لإأ

وسست مل ام ةسسأردلأ دعاقم ىلإأ ةدوعلاب مهئانبأ’

عوب˘سسأ’أ أو˘ع˘ن˘م د˘ق ءا˘ي˘لوأ’أ نا˘كو ،ة˘ل˘كسشم˘لأ

،ةسسأردلأ دعاقمب قاحتل’أ نم مهءانبأأ يسضاملأ

،ةسسسسؤوملاب ةمئÓملأ ريغ فورظلأ ىلع اجاجتحأ

ةسسسسؤوملأ لخدم دنع ةيجاجتحأ ةفقو أومظنو

ءايلوأأ .ذيمÓتلأ ةاناعمب تاطلسسلأ راعسشإأ دسصق

يتلأ فورظلأ نم مهئايتسسأ نع أوَربع ذيمÓتلأ

مهئا˘ن˘بأأ ة˘لوأز˘م˘ل ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كسشت م˘ه˘ب˘سسح تتا˘ب

نم اسضيأأ ءايلوأ’أ ىكتسشأو ،ةسسأردلأ مهتانبو

نأأ د˘ع˘ب ة˘سسرد˘م˘لأ ل˘˘خأد سضي˘˘حأر˘˘م˘˘لأ مأد˘˘ع˘˘نأ

امك اهتنايسص متت نأأ نود اهتيعسضو تروهدت

ى˘ل˘ع أود˘كأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ . ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘˘نأ

كر˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘سسب جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح’أ ة˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘م

مهب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘م˘هأ ى˘ل˘ع ن˘يدد˘سشم ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

رأرمتسسأ لاح يف ايلك ةسسردملأ قلغب نيددهمو

.هلاح ىلع عسضولأ

جيريرعوب جرب

ءابرهكلاب ةبلاطملل67 ينطولا قيرطلا نوقلغي جيريرعوب جرب لامسش ““سسرافوب عارذ““ ناكسس
راظتنإا لوط دعب ، ءابرهكلاب مهديوزتب ةبلاطملل جيريرعوب جرب لامشش ةوانشسح ةيدلبل ةعباتلا سسرافوب عارذ ةيرق ناكشس نم تارششعلا سسمأا ةحيبشص جتحا

67 مقر ينطولا قيرطلا قلغب اوماق نيا زاجنإلا ةشصخر زاغلانوشس ةكرشش حنمي مل يذلا عورششملل سصيخرتلاب ماق ةيلولا يلاو نأا نيدكؤومو ،ةديدع يواكشش و
تماق ةيلولا حلاشصم نأا جيريرعوب جرب ةيلو نم رداشصم نم انملع بشسحو و .تازنق ةرئادب ارورم لامشش فيطشس ةيلوب جيريرعوب جرب ةيلو طبري يذلا

اهحنمت يتلا زاجنإلا ةشصخر يف ىقبي لاكششإلا نكل ، نينطاوملا طبرل يمشسرلا سصيخرتلاب ةيلولا يلاو ماق و ةيلمعلل ميتنشس رايلم غلبم سصيشصختب Óعف
. ةيوشضوف ةقيرطب هدييششت مت يحلا و لزانملا نوك وه زاجنإلا ةشصخر ءاشضمإا ةيدلبلا سضفر ببشس نأا اشضيأا انملع امك ةينعملا ةكرششلل ةيدلبلا

ىشسوم.ع

لامعلا نم ددع جتحا
يف نوطششني نيذلا

لبق ام دوقع راطإا
مايألا لÓخ ليغششتلا
رخأاتلا ببشسب ةريخألا

مهروجأا بشص يف
ةازاوم كلذو ةيرهششلا
يعامتجإلا لوخدلا عم

ىلإا ءلؤوه ةجاحو
نم لاومألا نم ديزملا

لفكتلا لجأا
ةريثكلا فيراشصملاب

ام اديدحتو مهتÓئاعل
لوخدلاب اهنم قلعت

 .يشسردملا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

0875ددعلا9102 ربمتبسس61  نينثإلا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيكنبلا تاباسسحلا ىلع ديمجتلا عفرب ةبلاطملل ةبانع ةي’و رقم مامأا اقباسس لاديمسسأا (لايترف) ةسسسسؤوم لامع نم تارسشعلا دحأ’ا سسمأا جتحا
. نيرهسش دنم ةرخأاتملا مهروجأا نم مهنيكمتو ةسسسسؤوملل
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ـل نيجتحملا تاحيرصصت بصسحو

نود˘˘صشا˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآا»
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
لخدتلاب (دوهزم قيفو˘ت) يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
نم ةينعملا تاطلصسلا ىدل عيرصسلا
ةرخأاتملا مهبتاور نم مهنيكمت لجا

لبق نم ةحو˘ن˘م˘م˘لا ح˘ن˘م˘لا كلذ˘كو
مهنوكل ةيعامتج’ا تامدخلا ةنجل
ةيعصضو نوصشيعي اوتابو رصسأا بابرأا
فرصص رخأات ءارج ةيرزم ةيعامتجا
رمأ’ا نيلماك نيرهصش دنم مهروجأا
لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م فدا˘˘˘˘˘صصت يذ˘˘˘˘˘لا
ةا˘˘صسم˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

تاودأ’ا ءانتق’ ةيرهصشلا مهروجأ’

 . مهءانبأ’ ةيصسردملا بتكلاو

ةيئ’ولا تاطلصسلا نأاب نيدكؤومو
عم مهيلثممل بقترم ءاقلب مهتدعو
لجأا نم سسمأا ةيصشع ةي’ولا يلاو
داجيإا سضر˘غ˘ب م˘ه˘لا˘غ˘صشنا ه˘ي˘لإا ع˘فر
نوطبختي يتلا ةي˘ع˘صضو˘ل˘ل ا˘جر˘خ˘م
د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘صسصسؤو˘م  لا˘م˘ع نا˘كو .م˘هر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت
ةدصصرأا ديمجت ربخ اوقلت (لايترف)
ةد˘صصرأ’ا  ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو م˘ه˘ب˘تاور ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيعامتج’ا تامدخلا لاومأا ةدصصرأاب

لو˘˘خد˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صشع ة˘˘˘ق˘˘˘عا˘˘˘صصلا˘˘˘ك

اوناك يذلا تقو˘لا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

م˘ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ل ه˘ي˘ف نور˘˘صضح˘˘ي

˘مو˘ي ةرر˘ق˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس2

(لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف)ة˘˘˘كر˘˘˘صش ةرادإا ترد˘˘˘صصأا

رارق ةدمصسأ’ا ةعانصص يف ةصصتخملا

لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ءار˘˘جإا ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا

نييرادإا نيفرصصتم نييعتب قلعتملا

اهيما˘ح˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأا ثي˘ح

ي˘لوؤو˘صسم ى˘لإا ه˘جو˘˘م ءار˘˘جإا ءد˘˘ب˘˘ل

تاءار˘جإا ع˘فر˘ب م˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإ’ لد˘˘ع˘˘لا

حامصسلل ةكرصشلا تا˘با˘صسح د˘ي˘م˘ج˘ت

ناي˘ب˘لا بصسحو لا˘م˘ع˘لا رو˘جأا ع˘فد˘ب

72لا ي˘ف ة˘كر˘صشلا ه˘ترد˘صصأا يذ˘˘لا

ي˘صضا˘ق˘˘لا رار˘˘ق نإا˘˘ف طرا˘˘ف˘˘لا توأا

عبقي يتلا تاكرصشلل ءاردم نييعتب

ببصسب نجصسلا يف ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ئا˘صسؤور

قلعتي اميف م˘ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا

ة˘صسصسؤو˘م˘لا ةرادإا تر˘صشا˘ب دا˘صسف˘لا˘ب

نييعتب لدعلا ةرازو رارق يف نعطلا

ماهم ي˘لو˘ت˘ل ن˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا

يلع نأا ىلإا ببصسلا ةعجرم ةرادإ’ا

لا˘قو.ن˘ي˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا د˘˘حأا و˘˘ه داد˘˘ح

يلع لامعأ’ا لجر نإا هتاذ ردصصملا

ن˘ج˘صس ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح نو˘ج˘صسم˘لا داد˘ح

ةئاملاب71 ىوصس كلتمي ’ سشارحلا

نم ةئاملاب94 لباقم مهصسأ’ا نم

ي˘م˘ها˘صسم ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق

(ر˘ي˘مÓ˘ي˘˘ف و˘˘بور˘˘ج) ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب63و ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا

.(لاديمصسأا)
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ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘م دد˘˘˘ع سسمأا ج˘˘˘ت˘˘˘حا
يعامت˘ج’ا ن˘كصسلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا

رقمل ةيصسيئر˘لا ة˘باو˘ب˘لا ما˘مأا ار˘كب˘م
قلغ ىلإا ىدأا ام ةبانعب ينوبلا ةرئاد
هجو يف ةيرادإ’ا حلاصصملا فلتخم
نيجتحملا بلاطي ثيح نينطاوملا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يعامتج’ا نكصسلا نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب
ةصصاخ (لايصسوصسلا) مصساب فورعملا

ببصسب ةقناخ ةمزأا نم نوناعي مهنأاو
.ةيوصضوفلا تويبلاو ظاظتك’ا

نم نوردحني نيذ˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

او˘عد ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا ةد˘˘ع

نم مهتصصح مهحنم ىلإا تاطلصسلا

ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘ك ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘˘كصسلا

يدي˘صس رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’ا ءا˘ي˘حأ’ا

م˘ل م˘ه˘نو˘كل ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘لاو م˘لا˘صس

ةصصح يأا نم قباصسلا يف اوديفتصسي

ن˘م . ن˘كصسلا ي˘ف ط˘م˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م

)ءا˘صصحإا با˘ح˘صصأا بلا˘ط م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

ةد˘˘ع ن˘˘م ن˘˘˘يرد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا (7002

نيعو يراديب)ك ةين˘كصس تا˘ع˘م˘ج˘ت

(..ةرصضخوبو ةرابج ن˘ي˘عو دو˘ه˘صشلا

سسيئر «ةعاصس رخأا»ـل ثيدح يف

ىلإا مهتخرصص عفر ىلإا ينوبلا ةرئاد

نم «دوهز˘م ق˘ي˘فو˘ت» ة˘ي’و˘لا ي˘لاو

برقأا يف ليحرتلا نم مهنيكمت لجا

(7002)ءا˘صصحإا م˘ه˘ل م˘ه˘نو˘كل تقو

ةدد˘˘ه˘˘م ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف تو˘˘ي˘˘ب م˘˘ه˘˘لو

نورظتني مهو ةظحل يف رايهن’اب

تاونصس ةدع دنم ليحرتلا يف مهرود

نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘يد˘صشا˘ن˘م

هنأ’ ةيدجب مهتيعصضو ىلإا رظنلاب

نم ةاقتصسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو

نإاف –ء’ؤوه فيصضي– ةيدلبلا حلاصصم

ءاصصحإ’ا ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا دد˘ع

مل ةعاصسلا ةياغل لازت ’و روكذملا

وحن ىلا لصصي ناكصسلا نم دفتصست

ليحرتلل نيدعتصسم مهو ةلئاع003

عارذ رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘كم يا ى˘˘˘لإا

همهي ام هن’ ةصسوتيلاكلا وا سشيرلا

ن˘كصس ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غ˘˘ك ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا

فيصصلا ةرارحو ءاتصشلا درب مهيوؤوي

بصسحو .م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع

سسي˘˘ئر نا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خا«ردا˘˘صصم

«در˘ي˘م˘غ م˘ي˘هار˘با» ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد˘˘لا

نا˘كصسلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

ل˘جا ن˘م ه˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ه˘ع˘فرو م˘ه˘لا˘غ˘صشنا ى˘لإا عا˘م˘ت˘˘صس’ا

دا˘ج˘يا سضر˘غ˘ب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘˘ل

.ةبصسانملاو ةلوقعملا لولحلا

ةي’ولا رقم مامأا ةيملسس ةيجاجتحا ةفقو يف

 ةرخأاتملأ مهروجأاب نوبلاطي لايترف لامع
ةسسسسؤوملأ ةدسصرأأ نعديمجتلأ عفربو

يراقعلا ءاعولا نم ةدافتسسÓل ابسسحت

 ةطسسوتم ءانبل

تانكسسلأ باحسصأأ ليحرت

ىلإأ ديسصلأ نيعب ةسشهلأ

ةديدج تانكسس
ةيل˘م˘ع ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب

ةيرقب ةيوصضوفلا تا˘ن˘كصسلا با˘ح˘صصا ل˘ي˘حر˘ت

فرصشا ثيح ةديدج تانكصس ىلإا ديصصلا نيع

ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر سسيئر

ىلع نييصضام˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع

تا˘ن˘كصسلا م˘يد˘ه˘ت ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع91 ل˘ي˘حر˘˘ت

ىلع نونطاوملا لصصحتي نا دعب ةيريدصصقلا

ءاعولا نم ةدا˘ف˘ت˘صس’ا د˘صصق اذ˘هو، م˘ه˘تا˘ن˘كصس

نيذلا يحلا ءا˘ن˘بأ’ ة˘ط˘صسو˘ت˘م ءا˘ن˘ب˘ل يرا˘ق˘ع˘لا

دعاقمب قاحتل’ا ةبوعصص نم اوكتصشا املاطل

لئاصسو سصقنو ةفاصسملا دعب ببصسب ةصساردلا

نيع ةطصسوتم ىلإا لقنتلل اورصضي نيا لقنلا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو ءا˘ي˘لو’ا م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو، ةدرا˘˘ب˘˘لا

يف ةصصاخ، ءاوصسلا دح ىلع نيرمأ’ا نوناعي

تاعاصسل راظتنÓل نورطصضي نيا ءاتصشلا لصصف

ى˘ل˘ع ر˘ثا ا˘م و˘هو م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘جا ن˘م

يح ناكصس  مهت˘ه˘ج ن˘م، ة˘ي˘صسارد˘لا م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن

ةفرغ تاذ تانكصس باحصصا و لوصسغلا زاجم

ربصصلا غرافب مهرود نورظتني نولازي’ ةدحاو

ةصشهلا تانكصسلا هذه يف نيرمأ’ا اوناع نأا دعب

ريم هتهج نم، راطمأ’ا طقاصست ءانثأا ةصصاخ

ىلع ايصصخصش نآ’ا فقي هنا انل دكا ةدرابلا نيع

نصسحلا ريصسلا نامصض لجأا نم ليحرتلا تايلمع

ةفرغلا تاذ تانكصسلا باحصصأا سصوصصخبو،

باحصصأا ليحرت دعب هنأاب Óئاق فاصضأا، ةدحاولا

 .مهل غرفتلا اهدعب متيصس ةصشهلا تانكصسلا
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هايم ةمزأا نم ءايحأا ةدع يناعت اميف

ةيئاملأ تابرسستلأ لكسشم

 نينطأوملأ قرؤوي
ناكصس قرؤوي ةيئاملا تابرصستلا لكصشم تاب

يتلا ةقناخلا هايملا ةمزأا لظ يف ةصصاخ ةبانع

داو و لاحرب تايدلبب ءايحأ’ا ديدع اهنم يناعت

داو ناكصس ىكتصشا دقو، رامع يديصسو بنعلا

رطق تاذ ةانق روهدت نم بنعلا داو ةيدلبب دايز

مهلعجام تابرصست ةدع نم يناعت يتلا مم002

ةا˘ن˘ق˘لا هذ˘ه بب˘صسب ها˘ي˘م˘لا ةرذ˘ن ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي

تاهجلل ةرركتملا يواكصشلا مغرو ةئرتهملا

ى˘˘ل˘˘ع لاز˘˘ي’ ع˘˘صضو˘˘˘لا نا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

نوكتصشي نولك’ ي˘ح و˘ن˘طاو˘م م˘هرود˘ب،ه˘لا˘ح

هايملا نم ةريبك تايمك برصست نم ةدم ذنم

رادي˘صس ي˘ن˘ي˘ج ي˘ح˘ب ر˘مأ’ا سسف˘ن ة˘لاز˘غ˘لا ما˘ما

اهتهج نم، ينو˘ب˘لا˘ب و سسيد˘لا ر˘ج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ءاصضقلل ةدهاج ىعصست هايملل ةيرئازجلا حلاصصم

تÓخدت ةدعب تماق ثيح لكصشملا اذه ىلع

لخدت اهرخآا تابرصستلا ديدع حÓصصا لجأا نم

ىلع برصستلا حÓصصإ’ ةصشرف يداو زكرم ةقرف

كلذو ديدح مم002 رطق تاذ ةانقلا ىوتصسم

عاجرتصساو ةيمومعلا ةمد˘خ˘لا ن˘ي˘صسح˘ت فد˘ه˘ب

برصستلا نأا ثيح هايملا نم ةعئاصضلا تايمكلا

حÓصصا مت اهلبقو يبطرقلا دجصسمل لباقم ناك

ةيدل˘ب˘ل ة˘نو˘م˘م˘لا ةا˘ن˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘صسك

يدعتلا هببصس رصسكلا نأا حصضتا نيا يديارصس

ليصصوت ببصسب مم052 رطق تاذ ةانقلا ىلع

رفصسأا ام وهو نيلوهجم فرط نم يعرصش ريغ

نم ةريبك تايمك عايصضو ةانقلا ررصضت نع

ةيد˘ل˘ب نا˘كصسل كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا

تما˘قو م˘ه˘ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت ه˘ي˘ل˘عو يد˘يار˘صس

. هحÓصصإاب
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مهليحرت ليجعتب7002 ءاسصحإا مهل نم بلاطي اميف

ينوبلأ ةرئأد رقم مامأأ نوجتحي «لايسسوسسلأ»تافلم باحسصأأ
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نولاصص» تايلاعف سسمأا تقلطنا
هيفرتلا زكرم˘ب «ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
يتلاو ةبانع ةنيدم طصسوب يملعلا

ربمتبصس91 ةياغ ىلإا لصصاو˘ت˘ت˘صس
يف نيبغارل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح يرا˘ج˘لا
تا˘ن˘يو˘كت˘لا ىد˘حإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا
ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م˘ل مد˘ق˘ت˘لا

فلتخم يف نيدجاوتملا ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو
ة˘ير˘يد˘م تف˘صشكو ،ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةي’ول نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

تاصصصصخت5 دو˘جو ن˘ع ة˘با˘ن˘ع
ةرا˘˘ج˘˘ت» سصصصخ˘˘ت ي˘˘˘هو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ينقت» سصصصختو «ةيرحبلا لكايهلا
نيوكت˘لا ز˘كر˘م ي˘ف «ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ي˘ف
،ملاصس يد˘ي˘صس ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ا˘كي˘نا˘كي˘م ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت» سصصصخ˘˘ت

ينهملا نيوكتلا زكرم يف «ةبرتلا
سصصصخت ،مصساقلب ديعلب نيهمتلاو
«ةفلت˘خ˘م˘لا تا˘كب˘صشلاو كلا˘صسم˘لا»
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘˘م ي˘˘˘ف
سصصصختو رامع يديصس نيهمتلاو
«ةعتم˘لاو د˘ي˘صصلا براو˘ق ة˘نا˘ي˘صص»
،يبياطصشو ملاصس يديصس يزكرم يف
ن˘يو˘كت˘لا سضور˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو

دقف9102 ةنصسل ينهملا لوخدلل

تطغ اصصاصصتخا082 ةجمرب تمت

0607 دجويو ةين˘ه˘م ة˘ب˘ع˘صش02
دجويو ،احوتفم ايجوغاد˘ي˘ب ا˘ب˘صصن˘م

،0891 ي˘ما˘قإ’ا ن˘يو˘كت˘˘لا ن˘˘م˘˘صض

،6482 نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا

ربع نيوكتلا،021 قلغملا طصسولا

،55 يفيرلا طصسولا،061 رباعملا
جو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ئا˘˘صسم˘˘لا سسورد˘˘لا

يليهأاتلا ن˘يو˘كت˘لا،511 ةدا˘ه˘˘صشب

ةأارملا،56 ة˘ي˘مأ’ا و˘ح˘˘م،094

نع نيوكتلا،004 تيبلاب ةثكاملا

سسرادملا يف ن˘يو˘كت˘لا،412 دعب

ردقي ىرخآا ةهج نم،045 ةصصاخلا

ن˘ي˘ن˘ه˘م˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘صصبر˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ع

سصبرتم6358 ـب ن˘ي˘ل˘صصاو˘ت˘م˘˘لا

06601 م˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘˘صصوو

موي تÓيجصستلا ءاهتنا لبق اصصبرتم

سصصصختصسو ،يراجلا ربمتبصس22

ءاقتنÓل ربمتبصس42و22،32 مايأا

ن˘ع نÓ˘عإ’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو

ديدحت متو ربمتبصس52 موي جئاتنلا

دعومك يراجلا ربم˘ت˘ب˘صس92 موي

ةبانع يف دجويو ،يمصسرلا لوخدلل

يف سصصصختم˘لا ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا

قدا˘صصلا ي˘ها˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا

دهعم ،دارم سشوديد دهعم ،راجحلاب

،رامع يديصس ده˘ع˘م ،م˘لا˘صس يد˘ي˘صس
،ةبقلا يداو دهعم ،دايز داو دهعم
دارم سشوديد د˘ه˘ع˘م ،ي˘ن˘ب˘لا د˘ه˘ع˘م
د˘ه˘ع˘م ،ي˘ب˘يا˘ط˘صش د˘˘ه˘˘ع˘˘م ،تا˘˘ن˘˘ب
ز˘كر˘م ،لا˘حر˘ب د˘ه˘ع˘م ،ةرور˘˘عزو˘˘ب
ددعتملا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا
،ةدرابلا نيع ده˘ع˘م ،تا˘صصصصخ˘ت˘لا

نيوكتلا ةقحلم،54 يام8 دهعم
نيوكتلا ةقحلم ،يديار˘صس ي˘ن˘ه˘م˘لا
نيوكتلا ةقح˘ل˘م ،ة˘م˘ل˘ع˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةي’و يلاو ماقو ،تاعيرتلا ينهملا

حاتتفاب دوهز˘م ق˘ي˘فو˘ت سسمأا ة˘با˘ن˘ع
بكرم كراصش دقو ،ةحوتفملا مايأ’ا
ةفاصضإا ،سصاخ حانجب راجحلا راديصس
ةحايصسلا ةيريدمب سصاخ حانج ىلإا

ةبانع ةي’ول ةيديلقتلا تاعانصصلاو
دهاعملا فلتخمل ةيفير˘ع˘ت ة˘ح˘ن˘جأاو
.قحÓملاو

ةديدج تاسصسصخت5 حاتتفاو ربمتبسس22 ةياغ ىلإا لسصاوتتسس تÓيجسستلا

ةي’ولاب ينهملأ نيوكتلأ يف صصبرتم ف’آأ01 نم رثكأأ ليجسست
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نايبلا يف ةي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تلا˘قو
دمحم تاديبع عيقو˘ت˘ب ل˘يذ˘م˘لا
ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كشس نأا بي˘˘ط˘˘لا
يف ةليوط تاونشس ذنم نوششيعي
فارجنإلا ببشسب ةيرزم ةيعشضو
ل ام عوقو نم اردحم يبارتلا
.هابقع دمحي

يف ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط ا˘م˘ك
ر˘خآا » زو˘ح˘ت يذ˘لا نا˘ي˘ب˘˘لا تاذ
ةداعإاب هنم ةخشسن ىلع «ةعاشس
ميرلا يح ةئيهت عورششم ثعب

حوار˘ي لاز˘˘ي ل ه˘˘نأا تلا˘˘ق يذ˘˘لا
مغر ريمعتلا ةيريدم يف هناكم
فرط نم ةهجوملا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ضصوشصخلا اذه يف ةيلولا يلاو
ةحاشس ةئيهت ةرورشض نع Óشضف
ه˘˘˘نأا تد˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح بهذ˘˘˘˘لا داو
ةيناديملا تارا˘يز˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ل
دعوو امزاح ناك ثيح ةيشضاملا
ةئيه˘تو ن˘ي˘شسح˘ت˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا نأا لإا ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘شسلا
ثيح قباشسلا نم رثكأا تروهدت
ةيمومعلا ةحاشسلا هذه تحبشصأا

يمرت ناكمو تارايشسلل فقوم
تا˘يا˘ف˘ن˘لا لا˘كششأا ة˘فا˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ةلمجلا راجت فرط نم ةبلشصلا

ة˘ي˘ع˘شضو اذ˘ه ل˘ك ن˘˘ع ةدا˘˘يز
يحب تاشضايرلا ةددعتملا ةعاقلا
فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح دارزو˘˘˘ب
نايب بشسحب هل ريظن ل اروهدت
ح˘لا˘شصم˘لا ثي˘ح ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا
ة˘عا˘ق˘لا هذ˘ه تل˘م˘˘هأا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
لÓ˘خ ج˘˘مر˘˘ب ه˘˘نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ضسل˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘شس تلواد˘˘م
ةعاقلا ميمرتل يلام غلبم يدلبلا
نيشسح دارزوب عراشش نع كيهان

هلعج ام يلك روهدت فرعي يذلا

ثداو˘˘˘ح ثود˘˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘شس

˘مد˘ع بب˘شسب ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘يرور˘˘م

امم قيرطلا عم تاعولب ءاوتشسإا

هذ˘ه يدا˘ف˘ت ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلا ر˘ط˘شضي

ةيمومعلا ةرانإلا بايغو رفحلا

داوب نكشس726 يح نم لكب

ةيرح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لاو (2) بهذ˘˘لا

لخد˘م كلذ˘كو ضسو˘ب˘ي˘شس ي˘ح˘ل

ل˘شصي ا˘م˘ي˘˘ف فا˘˘شصف˘˘شصلا ي˘˘ح

فلآا70 ةشصح نوعط لكششم

.ةرئادلا ةتافتللا رظني نكشس
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ةششهلا تانكشسلا ونطاق بلاط
ي˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ةيدلبل عباتلا4 برح يديشس

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ىلإا لاجآلا برقأا يف مهليحرتب
 مهتمارك ظفحت ةقئل تانكشس

م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ءلؤو˘˘ه بلا˘˘ط ثي˘˘ح
ةيلمع خيراوت لوح تاحيشضوت
ا˘ه˘ل˘جأا لا˘ط ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
لكششم نم نوناع˘ي م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

ىلإا1002 ة˘ن˘شس ذ˘ن˘م ن˘كشسلا

ن˘م م˘ه˘ن˘ّكم˘ت نود ة˘عا˘شسلا ّد˘˘ح
عورششم فّقوت ببشسب ةدافتشسإلا
ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘شضإلا ة˘˘˘ّشصح˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

ةعباتلا ن˘كشس001ـب ةشصاخ˘لا

يديشسب نكشس004 عورششمل

اوقلت دق مهنأاو املع،4 برح

د˘ع˘ب ا˘ق˘با˘شس دو˘عو˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
نيلوؤوشسملا نم ةعومجم فوقو
يتلا مهلزانم ررشضت ىدم ىلع
مهتايح ىلع ارطخ لكششت تتاب

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م م˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا ةا˘˘ي˘˘حو

طشسو ةيشسا˘ق ا˘فور˘ظ نو˘ششي˘ع˘ي

نيبجلا اهل ىدني ةيثراك عاشضوأا

كر˘˘ح˘˘ت م˘˘هرود˘˘ب ن˘˘ير˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م

ع˘ير˘˘شستو ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ةقئل لزانم ىلإا مهليحرت ةيلمع

قاي˘شس ي˘فو ،م˘ه˘ت˘مار˘ك ظ˘ف˘ح˘ت

نم ضضعبلا فششك دقف لشصتم

تثد˘ح˘ت ن˘˘م˘˘م نا˘˘كشسلا ءلؤو˘˘ه

تو˘ي˘ب˘لا نأا˘ب ة˘عا˘شس ر˘خآا م˘ه˘ي˘لإا

ايلاح اهيف نوششيعي يتلا ةششهلا

اهررشضت دعب اتاتب ةيوآا ريغ تتاب

تبر˘شض ي˘ت˘لا تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ن˘˘م

رهشش ةياه˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا

امك مرشصنملا ماعلا نم يفناج

نوفّوختي اوراشص مهنأاب اوفاشضأا

راطمألا تارطق تطقاشست امّلك

اهنوك ةليلق تاّيمكب تناك ولو

ا˘م˘م ة˘ششه˘لا م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب حا˘˘ت˘˘ج˘˘ت

ل˘كششب ا˘هرر˘شضت ي˘ف بّ̆ب˘˘شست˘˘ي

نع مهتهج نم نيفششاك ،يلك

رشضتم ة˘ل˘ئا˘ع71 ليجشست
ّ

ةر

ي˘ح˘ب ن˘ط˘ق˘ت
ّ

يد˘ي˘شسب را˘شصنألا 

حلاشصم مهتحنم ثيح،4 برح
ي˘شضق˘ي ارار˘قإا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘شض م˘˘ه˘˘ع˘˘شضو˘˘˘ب
عور˘ششم˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘فا˘˘شضإلا

نكشس001 ة˘˘ّ̆شصح زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا

004 ءاششنإا عورششمل ة˘ع˘با˘ت˘لاو
ي˘˘ح˘˘لا تاذ˘˘˘ب ن˘˘˘كشس

ّ
نأا د˘˘ع˘˘ب ،

ى˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت رار˘ق˘لا ن˘˘م˘˘شضت
لجأا نم روبعلا زكارم وأا مايخلا
ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘م˘ئا˘ق˘لا با˘ح˘شصأا˘ب

امشسإا864 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف درو ي˘˘ت˘˘لا
ةحطشسم˘ب كلذ د˘ع˘ب نو˘شضح˘ي˘ل
عور˘ششم ق˘ل˘ط˘نا ثي˘ح ،ة˘ي˘شضرأا

1002 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ن˘˘˘˘كشس004

2102 ةنشس رخاوأا عم ىهتناو

ةلئاع004 هنم تدافتشسا نيأا
ة˘يو˘شضو˘ف˘لا تو˘ي˘ب˘لا˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت
تف˘ّقو˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،بر˘ح يد˘˘ي˘˘شسب
ة˘شصح˘لا زا˘ج˘نإا لا˘غ˘ششأا ا˘هد˘˘ع˘˘ب
تاهجلا تدعو يتلا ةيفاشضإلا
قباشس تقو يف اهمامتإاب ةيشصولا

مهؤوامشسأا تدرو نم ضصيلختو

ن˘م ة˘ي˘فا˘شضإلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م˘شض

كل˘ت ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘كشسلا ل˘˘كششم

يذلا عورششملا رظتنت تÓئاعلا

تا˘ط˘ل˘شسلا بلا˘ط˘تو ه˘ل˘جأا لا˘ط

ءاوشس اهل لولح داجيإاب ةيلحملا

ةيعامتجإا تانكشس  ىلإا اهليحرتب

ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه ى˘˘لإا وأا

001 ة˘˘شصح زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم˘˘ل

ة˘ن˘˘شس ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘ّقو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘كشس

ةيناث ةهج نم نيربعم،2102

مدع نم ديدششلا مهئايتشسا نع

ج˘˘ل˘˘ث˘˘ت ة˘˘بو˘˘جأا يأل م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت

دوعولا تمئشس يتلا مهرودشص

ّدح ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل ة˘بذا˘كلا

تاطلشسلا نأا ةشصا˘خ ،م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت

نم ديدعلا يف مهتدعو ةيئلولا

تانكشس نم مهلي˘حر˘ت˘ب تار˘م˘لا

يف ةقئل تانكشس ىلإا توملا

ىلع دوعولا كلت ديشسجت راظتنا

نم مهشصيلختو ناديملا ةيشضرأا

اهيف نوطبختي يت˘لا م˘ه˘ل˘كا˘ششم

.ةيريدشصقلا مهتويب لخاد

ناكصسلأ نم ةحورطملأ تلاغصشنلأ نم ديدعلأ تعفر

يلاولا لشسارت ةيبعششلا ءايحألا تايعمج ةيقيشسنت
نيصصخصش تفقوأأ نمألأ حلاصصم

ةميرجلأ يف امهعولصض هبتصشي

اخيشش بلشست رارششأا ةباشصع

 ميتنشس نويلم75

ينوبلا يف
رمع˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘ت˘شسلا ي˘ف خ˘ي˘شش ضضر˘ع˘ت

ىلإا ينوبلا ةيدلب رقم نم برقلاب ضسمأا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م فر˘ط ن˘م ف˘ي˘ن˘ع ءاد˘ت˘˘عإا

ديدهتلا ةلئاط تحت هبلشس مت نيأا رارششألا

.ميتنشس نو˘ي˘ل˘م75 ضضي˘بألا حÓ˘شسلا˘ب

ناف ربخلا تدروأا يتلا انرداشصم بشسحو

تا˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ي˘ف نا˘ك ة˘ي˘ح˘˘شضلا

عيب تاءارجإا مامتل ينوبلا ةيدلبب ةيدامرلا

اغلبم يرتششملا نم ملشستو ةيحايشس ةرايشس

ميتنشس نويلم75 ب ردقي اربتعم ايلام

تاءار˘جإلا ما˘م˘تإا د˘ن˘˘عو ضسي˘˘ك ي˘˘ف نا˘˘ك

نود ةيدلبلا رقم نم جورخلاب مه ةيرادإلا

رارششألا نم ةعومجم دوجوب نطفتي نأا

هتتغابم متتل ةيدلبلا راوشسأا جراخ هدشصرتت

ه˘ب˘ل˘شس ن˘م ن˘كم˘ت˘ت و ضضي˘بألا حÓ˘˘شسلا˘˘ب

نا˘ك يذ˘لاو ه˘تزو˘ح˘ب نا˘ك يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘˘لا

ة˘ه˘جو و˘ح˘ن رار˘ف˘لا ل˘ب˘ق هد˘˘ي˘˘ب ه˘˘كشسم˘˘ي

يفو خرشصي ةيح˘شضلا ن˘ي˘كرا˘ت ة˘لو˘ه˘ج˘م

ة˘مد˘شص بب˘شسب ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘شسه ة˘˘لا˘˘ح

نم ةدجنلا ابلاط اهل ضضرعت يتلا ةقرشسلا

هجوتي نأا لبق ةانجلا فيقوتل نينطاوملا

ىوكشش عاديإاب ماق نيأا ةرئادلا نمأا رقم ىلإا

حلاشصمل مدق ثيح نيدتعملا دشض ةيمشسر

نيمرجملا ءلؤوه تافشصاوم ضضعب نمألا

هذه لوح ينمأا قيقحت حتف مت روفلا ىلعو

يف لمع˘لاو ىو˘كششلا عو˘شضو˘م ة˘ع˘قاو˘لا

ا˘م ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘˘كت

ة˘يو˘ه ى˘لإا لو˘شصو˘لا ن˘م ا˘ع˘ير˘شس ا˘ه˘ن˘كم

ةميرج يف امهعول˘شض ه˘ب˘ت˘ششي ن˘ي˘شصخ˘شش

يف نعاط خيشش اهتيحشض حار يتلا وطشسلا

ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘ف˘شصاو˘م˘لا بشسح ن˘˘شسلا

قيقحتلا ةيلمع لشصاو˘ت˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ح˘شضلا

غلبملا عاجرتشساو ةانجلا لوشصولا ضضرغب

.قورشسملا

YÉO∫ GCe«ø

ببشستت ةيئابرهك ةرارشش

نطاوم قارتحا يف

ينوبلاب
ى˘ل˘ع تثد˘ح ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرار˘شش تب˘˘ب˘˘شست

لخدم دنع ريهطتلا ناويد رقم ىوتشسم

يف ةيدلبلا ةريظحلا ةهج نم ينوبلا ةنيدم

نم غلبي نينطاوملا دحأاب نارينلا لاعتششا

لكيهلا حÓشصإا ددشصب ناك ةنشس54 رمعلا

ل˘خد˘ت ثي˘ح ،ي˘ئاو˘ه ف˘ي˘كم˘ل ي˘جرا˘خ˘لا

لÓخ نم ناكملا نيع يف اوناك نونطاوم

ثي˘ح ،ق˘ير˘ح˘لا ءا˘ف˘طإا ةرورا˘ق لا˘م˘ع˘ت˘شسا

نأا لبق يلف˘شسلا ه˘ف˘شصن نار˘ي˘ن˘لا تم˘ه˘ت˘لا

تماق يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لشصت

هلق˘ن˘تو ه˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘شسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ب

ةحلشصم ىلإا ةعر˘شسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب

«ا˘ن˘ي˘شس ن˘با» ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ب قور˘˘ح˘˘لا بط

ةجردلا نم قورح نم يناعي ثيح ،ةبانعب

يف حرجو ره˘ظ˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.ضسأارلا

h. g`

 لاجآلأ برقأأ يف مهليحرت لجأأ نم

ةيلحملا تاطلشسلا لخدتب نوبلاطي برح يديشسب ةششهلا تويبلا ونطاق



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

0875ددعلا9102 ربمتبسس61  نينثإلا 7ىرقو ندم
www.akhersaa-dz.com

نيباسصملا ىلع يدلج حفط رهظ امدعب،ةقوبسسم ريغ ةبيرغ اراثآا تفلخ ضضوعب تاعسسلل اقباسس وميراد ةمورك يدامح ةبدلببب نينطاوملا تارسشع ضضرعت
.يلاف مسساب فورعملا يدومح ضشورمح يحب ةسصاخ ةلاحلا ترسشتناو، ةرارحلا ةجرد عافترا عم ناكملا خافتناو

¯M«ÉI HƒOjæÉQ

قلعتي ’ رمأ’ا نأا رداصصم تحجرو
فورعملا عونلا امنإاو يداعلا شضوعبلاب
ربع و،ادج اريطخ دعي يذلا رمنلا مصساب
مهفوخت نع وميراد ناكصس نم ريثكلا
ةصضوعبلل تفÓلا راصشتن’ا نم ريبكلا
لخدت ىلإا وعدو ةقطنملا ءاجرأاب رمنلا
كرادت و قيقحت حتفل ةينعملا تاهجلا

راصشتنابب˘˘صس نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ع˘˘صضو˘˘˘لا

را˘صشت˘ن’ ع˘جارو فور˘˘ع˘˘م شضو˘˘ع˘˘ب˘˘لا
تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ط˘˘صسو ةرذ˘˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
و ة˘˘˘ف˘˘˘صصرأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كصسلا
ة˘ه˘ير˘ك ح˘ئاور ثا˘ع˘ب˘نا ع˘م،تا˘قر˘ط˘لا
دعاصس يذلا رم’ا، ةيئيب ةثراكب رذنت

كرت و هراصشتنا و شضوعبلا رثاكت ىلع
نيذلا نينطاوملا دصسج ىلع تاباصصإا
ى˘˘˘˘˘لإا با˘˘˘˘˘هذ˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا اور˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘صضا
عو˘ن˘لا اذ˘ه نأا ى˘لإا را˘صشي،ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

مث ةركرك ةيدلبب فيصصلا ةيادب عم رهظ
ءا˘ي˘حأا بل˘غأا˘ب ا˘هد˘ع˘بو ل˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘صشت˘˘نا

ةلاح رصشن ام ةي’ولا ةمصصاع قطانمو
هلكصشت يذلا رطخلل رظنلاب ريبك بعر
ة˘ط˘قر˘م˘لا ة˘م˘خ˘صضلا ة˘صضو˘ع˘ب˘˘لا هذ˘˘ه
. ةماعلا ةحصصلا ىلع رمنلاب ةهيبصشلا

ةحصصلا ةيريدم لخدت ناكصسلا دصشانو
ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ح ع˘˘صضو ل˘˘جأا ن˘˘م
ءاصضقلاو اهراصشتنا عنمل لولح داجيإاو

ىلع ن˘يدد˘صشم ،م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةفرعم لجأا ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ةرور˘صض
و . ةي’ولاب اهراصشتنا ببصسو اهردصصم
ذنم ةرم لوأا رمنلا ةصضوعبلا ترهظ

ةركركب31 ةقطنمب ابير˘ق˘ت ر˘ه˘صشا3
نود ةقطنملا يف بيهر لكصشب رصشتنتل
م˘غر .ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت

ربعو ،ةماعلا ةحصصلا ىلع اهتروطخ
و مهقل˘ق ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح ةر˘كر˘ك و˘ن˘طاو˘م

ةديرجلا تملع و نيديدصشلا مهفوخت
تار˘˘صشع ل˘˘ق˘˘ن م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ردا˘˘˘صصم ن˘˘˘م
م˘ه˘ب˘ل˘غأا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسÓ˘ل شصا˘خ˘˘صشأ’ا
اذه نكل ةصضوعبلا تاعصسل ءارج لافطأا

ن˘كي م˘ل نا˘كصسلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسح
تر˘كذو ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ل˘خد˘ت˘ل ا˘ي˘فا˘ك
ادادعأا نأا ةديرجلا عم لاصصتا يف تاهج
ىلع ترهظ رمنلا ةصضوعب نم ةريبك

ةركركب ةتلقلا اذكو31 ةيرق ىوتصسم
ينب يداو و يلبق يداو طيحم يف و
ةر˘ي˘م ة˘ير˘ق ي˘ف تر˘ه˘ظ ا˘م˘ك . تو˘ف˘ت
نأا نو˘با˘صصم حر˘صصو ،ةز˘ل˘تو د˘ي˘ع˘˘صسلا
ةبير˘غ ا˘ه˘صضار˘عأا و ة˘م˘لؤو˘م ا˘ه˘تا˘ع˘صسل
يديأ’او مادقأ’ا يف تزكرمت اهتيبلاغف
م˘ه˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا شضع˘˘بو
روهظ دعب م˘ه˘ت˘لا˘ح تم˘قا˘ف˘ت لا˘ف˘طأ’ا
ام خافتن’او ةديدصشلا ىمحلا شضارعأا
ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل م˘˘هر˘˘ط˘˘صضا

ةعصسللا ناكم بحاصصتو ت’اجعتصس’ا
رمتصستو Óيل اهتدح ديزت ةديدصش ةكح

ّ
و بودن اهكرت عم ءافصشلا دعب ىتح
ذنم تلقن دق ةعاصس رخآا ةديرج تناك
ة˘عا˘صس ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل ردا˘صصم ن˘ع ةد˘˘م
بقع،ةركرك ةيدلب˘ب ق˘ل˘ق ة˘لا˘ح رو˘ه˘ظ
شضوعبلا نم عون دجاوت ربخ راصشتنا
انرداصصم تدكأا و،هنم ريذحتلا مت يذلا
يداو ي˘ف تر˘ه˘ظ ر˘م˘ن˘لا ة˘صضو˘˘ع˘˘ب نأا
ةقطنمب طبصضلابو ةركرك ةيدلبب يلبق

،هدي قوف اهلتقب نطاوم ماق ثيح31
يف دجاوتت ةصضوع˘ب˘لا هذ˘ه نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل

نوكت اهنكلو تاونصس8 دنم رئازجلا
ر˘ثا˘كت˘تو ءا˘˘ت˘˘صشلا لÓ˘˘خ تا˘˘ب˘˘صس ي˘˘ف
. ف˘ي˘˘صصلا ل˘˘صصف ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
ي˘ف ة˘صضو˘ع˘ب˘لا هذ˘ه را˘صشت˘˘نا ن˘˘كا˘˘مأاو
تاعم˘ج˘ت ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
هذه نأا امك تانازخلاو ةدكارلا هايملا

همصسج يف شصخصشلا عصسلت ةصضوعبلا
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك اذإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘تو
ةكحو ام’آا هل ببصست ثيح ،ةيصساصسح

.تقو˘لا شضع˘ب˘لخا˘ف˘ت˘نا را˘ثأا كر˘ت˘تو

نوللا ءادوصس يويصسأ’ا رمنلا ةصضوعبو
ءار˘ف˘صصلاو ءا˘صضي˘ب˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا تاذ
لقنت دقو شضيبلاب رثاكتت ثيح ةقيقدلا
ميثارجلا نم ديدعلا باصصملا ناصسنإÓل
ةرازو نأا ى˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘صشي . شضار˘˘˘˘˘˘مأ’او
اذك و ،يمصسرلا اهعقوم ربعو ةحصصلا

ظح’ يرئازج يأا تعد، روتصساب دهعم
لاصسرإاب موقي نأا ةرصشحلا هذه كصسمأا وأا

م˘قرو ه˘ناو˘ن˘ع ع˘م ة˘صضو˘ع˘ب˘˘لا ةرو˘˘صص
نمو ،ت’احلا ءاصصحإ’و دكأاتلل هفتاه
ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘˘صصم˘˘لا غÓ˘˘بإا م˘˘ث
اهتعصسل دعت يتلا ةرصشحلا هذه ةحفاكم
ىلع روثعلا ربخ رصشتناو . ادج ةريطخ
ي˘ف را˘ن˘لا˘ك ةر˘كر˘كب ر˘م˘ن˘لا ة˘صضو˘˘ع˘˘ب
مهفوخ نع نونطاوملا ربع نيأا،ميصشهلا

اهريثأات و اهنم ةريبك دادعأا دجاوت نم
تبرغت˘صساو، م˘ه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘عو م˘ه˘ي˘ل˘ع
ةصصتخملا تاطلصسلا تمصص نم تاهج
ا˘م˘ك،ه˘ترو˘ط˘خ  م˘غر عو˘صضو˘م˘˘لا ءازإا

ةصضوعبلا راصشتنا نع ت’ؤواصست تحرط
شسق˘ط˘لا ةدور˘ب م˘غر ة˘ي’و˘لا˘ب ر˘˘م˘˘ن˘˘لا
هايم˘لا را˘صشت˘نا نأا ى˘ل˘ع ةدد˘صشم،ا˘نا˘ي˘حأا
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ةرذ˘˘ق˘˘لاو ةد˘˘كار˘˘لا
نم عونلا اذ˘ه˘ل ا˘م˘ئاد ا˘ع˘تر˘م نو˘كي˘صس
ى˘ل˘ع ه˘تر˘ط˘ي˘صس شضر˘ف˘ي˘˘ل،شضو˘˘ع˘˘ب˘˘لا

تاونصسل تناك يتلا ةي’ولا ةمصصاع
يذلا يدا˘ع˘لا شضو˘ع˘ب˘لا . ة˘م˘حر تح˘ت
ر˘ي˘ب˘كلا را˘صشت˘ن’ا ءار˘ج ا˘˘ه˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسا
ناكصس هجوو،ةرذقلا هايملاو خاصسوأÓل
لهف تاطلصسلل ةثا˘غ˘ت˘صسا ءاد˘ن و˘م˘يراد
و شضوعبلا نم مهيمحتل بيجتصستصس

و ر˘مأ’الهاجتت وأا طيح˘م˘لا ف˘ظ˘ن˘ت

.شضارمأ’ا ةمحر تحت مهكرتت
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يو˘صضو˘ف˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا فر˘˘ع
نم ةدع قطانمب ةيوق ةدوع
ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسأ’او
ُصش ي˘˘ت˘˘لا بر˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘
ءانبلا نم عونلا اذه باحصصأا
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘با˘˘صس ةر˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف
تا˘ئ˘م عا˘جر˘ت˘صسا˘˘ب تح˘˘م˘˘صس
ي˘˘صضارأ’ا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا
ةي’ولا تايدلب ربع ةيمومعلا
. نيرصشعلاو ةينامثلا

رايمأ’ا ديدع نيصشدت مغرو
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ح˘لا˘صصم˘لا ن˘م دد˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
لجأا نم  ةلصصلا تاذ ىرخأ’ا

ءانبلا تاصشرو شضعب ةنياعم
ترصشتنا يتلا ةيعرصشلا ريغ
ةدع يف مي˘صشه˘لا ي˘ف را˘ن˘لا˘ك
ا˘م˘ي˘صس ة˘ي’و˘لا ن˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
كل˘ت اذ˘كو ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘˘حا˘˘صسلا
يلجيجلا لحاصسلا نم ةبيرقلا

اه˘با˘ح˘صصأا ر˘يذ˘ح˘ت ة˘م˘ت ن˘مو
.مه˘ب ق˘ح˘ل˘ي د˘قا˘م ة˘ب˘غ˘م ن˘م
هذ˘ه ءا˘ن˘ب ي˘ف اودا˘م˘ت م˘˘ه˘˘نإاو
ىل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإ’او تا˘ن˘كصسلا
ل˘ك نأا ’إا ي˘مو˘م˘ع˘لا را˘ق˘ع˘لا

ةيوقلا ةدوعلا  عنمي مل اذه
تا˘˘ن˘˘كصسلا ءا˘˘ن˘˘˘ب ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ل
نم قطانم ةدع˘ب ة˘يو˘صضو˘ف˘لا
ع˘˘ي˘˘با˘˘˘صسأ’ا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
تاهجلا تفقو ثيح ةريخأ’ا
ل˘ب تار˘صشع ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘صصو˘˘لا

ةد˘ع˘˘ب تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
ر˘مأ’ا ة˘ي’و˘لا ن˘˘م تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
لÓ˘خ أاو˘˘صسأ’ا˘˘ب رذ˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا
بايغ لظ يف ةلبقملا ةرتفلا
ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘مار˘˘صصلا
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
ةبراح˘م ل˘جأا ن˘م تثد˘ح˘ت˘صسا

ندم تلوح يتلا ةرهاظلا هذه
ه˘ب˘صشيا˘م ى˘لا ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
تناك يت˘لا ح˘ي˘ف˘صصلا ءا˘ي˘حأا˘ب
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةو˘˘ق˘˘ب ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م
تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
.  ةيصضاملا

ردا˘صصم˘لا شضع˘˘ب تط˘˘برو
ءانبو راقعلا بهن ةرهاظ ةدوع
لجيجب ةيوصضوفلا تانكصسلا
كارح نم دÓ˘ب˘لا ه˘صشي˘ع˘ت ا˘م˘ب
لك ىلع تا˘بذا˘ج˘تو ي˘ب˘ع˘صش
لا˘˘˘غ˘˘˘صشناو تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
اذ˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ن˘˘˘م هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ نود ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
ل˘ع˘جا˘م ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

نأا˘ب  نود˘ق˘ت˘ع˘ي  ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ع˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘لا ششما˘˘˘˘˘ه
فلم يف اديدحتو نيفلاخملا
هنكمي دحأا’و ربكيصس  ءانبلا

نوموقي امع مهدصصو مهرجز
ثدحام لظ يف اصصوصصخ هب

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا د˘ي˘عاو˘م˘لا لÓ˘خ
يتلاو ةقبا˘صسلا  ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نإ’او
ميلقإاب راقعلا وبهان ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘صسا
مهتوط˘صس ع˘ي˘صسو˘ت˘ل  ة˘ي’و˘لا

نم ديزملا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإ’او
تا˘˘ئ˘˘م د˘˘ي˘˘ي˘˘صشتو ي˘˘صضارأ’ا

نأا نود ةيوصضوفلا تانكصسلا
ثي˘ح كلذ د˘ع˘ب م˘ه˘ن˘م عز˘ن˘˘ت

هذ˘ه ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست تر˘˘ج

51) نوناقلا  راطإا يف ةريخأ’ا

ة˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ب شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا (/80
. ةينوناقلا ريغ تانكصسلا

ةدكيكسس يلاوو ةحسصلا ةيريدم لخدتب نوبلاطي نونطاوملا

سسومانلا ببسسب ةريطخ تاباسصإا و يدلج حفط ةمورك يدامح ةيدلب يف بعر
رفظلل ةمراع ىسضوف

قوقح لسصوب

ةعماجب ليجسستلا

1 ةنتاب
ءوصس1 ةنتاب ةعماج ةبلط ىكتصشا

عيب بت˘كم˘ب ل˘صصا˘ح˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ب ردقملا ليجصستلا قوقح لصصو

بدأ’ا ةيلك رارغ ىلع ،جد002

ى˘صضو˘ف شسمأا را˘ه˘ن تفر˘ع ي˘ت˘لا

لئاهلا دد˘ع˘لا ما˘مأا ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف

بتكملا ىلع نيدفاوتملا ةبلطلل

ن˘يأا ،كلذ˘ل شصصصخ˘م˘لا د˘ي˘حو˘˘لا

مهنم لك ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ا˘ع˘فاد˘ت د˘ه˘صش

يذلا لصصولاب رفظلا يف بغري

ق˘ئا˘ثو لا˘م˘˘كت˘˘صسا˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي

ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا

،ما˘يأا ذ˘ن˘م ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا ي˘لا˘ح˘˘لا

نين˘طا˘ق˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘صس

نم نيمداقلاو ةنتاب ةي’و جراخ

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ةروا˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ي’و

،مهب انيقتلا نمم ةبصستو ةلصشنخ

ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ار˘مذ˘ت اود˘بأا ن˘˘يذ˘˘لاو

ةيوصضوف˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

قوقح عفد لصصو اهب عابي يتلا

يف ذخ مهبلغأا نأا لب ،ليجصستلا

لوصصحلل رثكأا وأا نيمويل ددرتلا

رمذ˘ت ن˘م دازا˘مو ،ل˘صصو˘لا ى˘ل˘ع

ةيبوصسحم˘لا ة˘ق˘ير˘ط و˘ه ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ةبلطلا تاقاطب لوبق اهب متي يتلا

نم مهنم˘ف ،ن˘ير˘خآا با˘صسح ى˘ل˘ع

ى˘ل˘ع ل˘صصح˘يو ظ˘ح˘لا ه˘ف˘˘ع˘˘صسي

،ه˘مود˘ق ن˘م ق˘˘ئا˘˘قد د˘˘ع˘˘ب هدار˘˘م

تاعاصسل رظت˘ن˘ي ر˘خآ’ا شضع˘ب˘لاو

ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ناو˘˘˘ع’ا بب˘˘˘صسب ما˘˘˘˘يأاو

تاقاطبلا دصشل ةبل˘ط˘لا نورا˘ت˘خ˘ي

كلذب قدصصتل ،مهبلطم ةيوصستو

هيل˘عو «ىو˘قأÓ˘ل ءا˘ق˘ب˘لا» ة˘لو˘ق˘م

ةيلمعلا ميظنتب ةبلطلا بلاط دقف

ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو

ليجصستلا ل˘صصو ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

م˘ه˘ل ح˘م˘صست ة˘ي˘تاو˘م فور˘ظ ي˘ف

ةقلعتملا تÓيجصستلا ةيقب مامتإاب

مهنم ا˘م˘ي˘صس ءاو˘ي’او ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب

ءاه˘نإاو ة˘ي’و˘لا جرا˘خ ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

.ةيمويلا مهتÓقنت ةاناعم
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نوناقلا قيبطت يف ةمارسصلا بايغ لظ يفو تايدلبلا ءاسسؤور تاريذحت مغر

 لجيجب  ةيمومعلا يسضارأ’ا ىلع ءÓيتسس’او يوسضوفلا ءانبلا ةرهاظل ةيوق ةدوع

¯Ω . eù°©ƒO 

ةرادصص ىلإا زفقيل تاباغلا عاطق داع

لجيج ششينروكلا ةمصصاع˘ب تا˘ما˘م˘ت˘ه’ا

ةيمن˘ت˘ل ة˘ل˘ما˘صش ة˘ط˘خ ن˘ع  نÓ˘عإ’ا د˘ع˘ب

اذهب ءا˘ق˘ترإ’او ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا

ةجتنملا تاعاطق˘لا ةراد˘صص ى˘لإا عا˘ط˘ق˘لا

رثكأ’ ماد لامهإا دعب ةريخأ’ا هذهب ةورثلل

. نمزلا نم نيدقع نم

حنم ى˘ل˘ع ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ط˘خ˘لا مو˘ق˘ت و

ةي’وب تا˘با˘غ˘لا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ق˘ل˘ط˘م ة˘يو˘لوأا

ف’آ’ا حتفو ةلبقملا ةرتفلا لÓخ لجيج

عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘غ˘˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘م ن˘˘م

ةيباغلا ةورثلا ة˘ي˘م˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م شسا˘صسح˘لا

ةريخأ’ا هذه لعجو ششينروكلا ةمصصاعب

لامهإ’ا  تاونصس دعب جتنم عاطق ةباثمب

ةي’ولا اهئارو نم تعيصض  يتلا ةليوطلا

ين˘ج لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ر˘ي˘يÓ˘م˘لا تا˘ئ˘م

05 نم رثكأاب هجاتنإا عجارت يذلا نيلفلا
امدعب ةي’ولا ميلقإا ىوتصسم ىلع ةئاملاب

ةيبوروأ’ا لودلا نم ددع ىلإا رّدصصي ناك
.  ةبعصصلا ةلمعلابو

نأاب  دكأا دق راف ريصشب لجيج يلاو ناكو
ةي’ولاب تا˘با˘غ˘لا عا˘ط˘ق ة˘ي˘م˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب

فلأا61 نع لقي’ام قلخ نم نكميصس
اهصضعب تاصصصصختلا فلتخم يف ةفيظو
بابصشلا ف’آا نأاو ةتقؤوم ىرخأاو ةرصشابم
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا  م˘ه˘˘ل ن˘˘صست˘˘ي م˘˘ل ن˘˘م˘˘م
تاصسصسؤوملا فلتخم يف لغصش بصصانم
ةي’ولا قرصش نم ةحوتفملا تاصشرولاو
نم ابيرق ةدافتصسإ’ا  مهنكميصس اهبرغ ىلا

نم امتح مهصصلختصس يتلا فئاظولا هذه
. ةلاطبلا ملاع

تنلعأا يذلا يومنتلا جمانربلا زكتريو

عاط˘ق ي˘ف  ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تا˘ط˘ل˘صس ه˘ن˘ع
رابتعإ’ا ةدا˘عإا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘بو تا˘با˘غ˘لا
ةيباغلا بويجلا ريهطت ىلع نيلفلا ةورثل
راجصشأ’ا شضعب ومنب حمصسي  امب اهتيقنتو
لÓ˘خ ار˘ي˘ث˘ك ترر˘صضت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘لا
شضار˘˘مأ’ا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
شضعب  لعجام قئارحلا ىتحو ةيمصسوملا
اردصصم تناك يت˘لا ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا
املع ةلحاق ءادرج ودبت تاورثلا هذهل ’وأا

ةد˘ع تن˘ب˘ت نأاو ق˘ب˘صس ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و نأاو
ةرتفلا لÓخ ةي’ولا تاباغ ةيمنتل جمارب
تامظنم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو ة˘ق˘با˘صسلا

ا˘ه˘ع˘با˘ط م˘كح˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع ى˘ت˘حو ة˘ي˘ن˘طو

07 نم رثكأا تاباغلا يطغت ثيح يلبجلا
ةي’ولل ةيفارغجلا ةحا˘صسم˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ف’آا ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘ه˘ت˘حا˘˘صسم برا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

. عبرم رتموليك

ةورثلل  ايسسيئر اردسصم اهلعج ىلع نهارت تاطلسسلا

 لجيجب تاباغلا عاطق يف لمع بسصنم فلأا61 ثادحتسسا
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ثدحلا عنصي «مشاه» لفطلا
نيبعقلاو راصنفا عم

يف سسمأا لوأا ثدحلا «يلده مسشاه» ريغسصلا رسصانملا عنسص
دنع نيبعÓلا عم ةحرفلا مسساقت ثيح6591 يام91 بعلم
يف هبناجب هسسلجي نأا ةسساوم بردملا لسضفو ةارابملا ةياهن
لأاف ةباثمب ربتعي «مسشاه» رسصانملا نأا دكأاو ةيفحسصلا ةودنلا

مسشاه نكمتي نأا عيمجلا ىنمتو ،ةبانع داحتا قيرف ىلع ريخ
برقأا يف ةيعانطسصا فارطأا بيكرت وهو هملح قيقحت نم
 .نكمم تقو

 ينسح باشلا لايتغإل52 ـلا ىركذلا ءايحإ
تاطاسشنلا نم ديدعلا ةجمرب نارهوب مت
،نورقسش ينسسح باسشلا موحرملا ميركتل
ربمتبسس92 ى˘˘لا02 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
52 لا ىر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

هذه يمرت ،ءابنألا ةلاكو بسسحو.هلايتغل
نف » ةيعمج اهب ترداب يتلا تاطاسشنلا

ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا ثار˘ت˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘فا˘˘ق˘˘ثو
يرثلا ينفلا راسسملا نيمثت ىلإا «ينارهولا
ليتغا يذلا, ينسسح باسشلا ,يارلا برطمل
ةيرسشعلا لÓخ4991 , ربمتبسس92 يف
ةرهاظتلا هذه جما˘نر˘ب ن˘م˘سضت˘يو.ءادو˘سسلا

ةينف تاقباسسمو سضورعو ةريدتسسم دئاوم
مهنم ةيرئازج ةينف هوجو ةكراسشمب كلذو
ةيويار˘لا اذ˘كو ة˘ي˘نار˘هو˘لا ة˘ي˘ن˘غلا مو˘ج˘ن

.ينسسح باسشلا دهع يف اميسسل رحبلا يف ًارجاهم929 ةافو
9102 علطم ذنم طسسوتملا

اولخدً ائجلوً ارجاهم81955 نأا ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تنلعأا
،ربمتبسس11 ىتحو9102 ماع علطم ذنم رحبلا قيرط نع ابوروأا
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ةا˘فو929 رح˘ب˘لا ي˘ف تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف
ددع نأا ،سسمأا لوأا ه˘تر˘سشن ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘سضوأاو.ا˘ه˘تاذ
ايقيرفأا لامسش لحاوسس نم اورحبأا نيذلا ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا

غلابلا،9102 ةيادب ذنم ةيبوروألا ئفارملا يف وسسرلا نم اونكمتو
لÓخ اولسصوً اسصخسش828277 مهلباقي ً،اسصخسش81955 مهددع
براقت ةبسسنب سضافخنا ىلإا ريسشي ام ،يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا سسفن
.طسسوتملا رحبلا ربع نيرجاهملل ةئاملا يف03

شارحلا نجس باب ىلع ةدكيكس نم يناملرب

لوألا ريزولا نم برقم يناملرب سصوسصخب ةدكيكسس يف قلطنا اعسسوم اقيقحت نأا ةعاسس رخآا ةديرجل ةميلع رداسصم تركذ
تاراقعو ةلئاه ةورث فاسشتكا بقع قلطنا قيقحتلا،هتمكاحم و هنع ةناسصحلا عفرل اديهمت ،سشارحلا نجسسب دجاوتملا قباسسلا
ىقرأا دحأاب ةرخاف Óيف كلتمي ثيح،جراخلا و لخادلاب ،ناملربلاب هبزح ةلتك  ةسسائر نك ارخؤوم درج يذلا يناملربلا اهكلتمي
تاذ بسسح تبثو،ةرواجم تايلوو ةدكيكسسب ةعسساسش ةيسضرأا عطقو تÓيفو ققسش ةدع ىلإا ةفاسضإا ،ةيسسيرابلا ءايحألا
تحت عسضوو قيقحتلل عسضخ قبسسأا يلاو ةدهع لÓخ ةيعامتجلا تانكسسلاب ةسسنزب ةيلمع يف طروت ينعملا نأا رداسصملا
مرح ام نييÓملاب اهعيبب موقي مث نييمهو وأا نيبرقم سصاخسشأا ءامسسأاب ةينكسس ققسش نم ديفتسسي ناك ثيح ،ةيئاسضقلا ةباقرلا

دافتسساو5102 ةنسس ةهوبسشم ةقيرطب تعزو يتلا تاهيلاسشلا فلم اذه لكل فيسضأاو ،نكسسلا يف اهقح نم تÓئاعلا تارسشع
درو ام بسسح لاقي رحبلا ئطاسش ىلع كراد ناجب زاجنلا ديق لازت ل تاهيلاسش نم ارخؤوم هتدافتسسا ىلع ةدايز ،اهنم دحاوب
فاسضيسس امتحو ،يلاولا يلاسشلل رييÓم6 ـب اهعيب اوداعأاو هيلاسشلا نمث دحاو رايلم اوعفد اهنم دافتسسا نم نأا ةعاسس رخآا ةديرجل
ىسضوفلا ىلع سضيرحتلاب نونطاوم  همهتا امدعب ،ىلوألا كارحلا مايأا لÓخ بغسشلا ةراثإا ةلواحمب هماهتا ةليقثلا مهتلا ةسسلسسل
نود ةديكأا نوكت داكت تامولعم بسسح نكل،ةناسصحلا ببسسب اهموي ماهتلا ظفح متو،ةريسسملا يف نيكراسشملا ىلع ءادتعلا و
.ناملربلاب هيمدق تحت نم طاسسبلا بحسس ليلدب هتمكاحمل هيلع ةناسصحلا عفر لجأا نم طغسضت تاهج كانه كسشلل لاجم

هتافو ةعاشإ دنفُت «يلع نب» ةلئاع
يف هافنمب ، اهدلاو تافو نع رابخأا نم جار ام ،يلع نب نيدباعلا نيز قبسسألا يسسنوتلا سسيئرلا ةنبإا ،يلع نب نيرسسن تدنف

يملا˘ع˘لا نا˘ن˘ف˘لا ة˘جوز تد˘كأاو.ة˘يدو˘ع˘سسلا
ةيمسسرلا اهتحفسص ربع «ميروداك» روهسشملا

:ةلئاق ،ريخب اهدلاو نأا ،مارغتسسنإا عقوم ىلع
ا˘˘سضيأا م˘˘ت˘˘نأا .. ه˘˘ل˘˘لد˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ب ي˘˘˘بأا»
سسي˘ئر˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م د˘˘كأا د˘˘قو.«م˘˘كو˘˘ط˘˘ل˘˘غأا
ةعاذإل ،ةحلاسص نب رينم ،عولخملا يسسنوتلا

ي˘ل˘ع ن˘˘ب نأا» سسمأا ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا كي˘˘يازو˘˘م
دق ناكو.«ةئيسس ةيحسصلا هتلاحو ادج سضيرم
،ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل ح˘سشر˘ت˘م˘لا حر˘سص
ة˘ل˘ي˘ل يز˘ف˘ل˘ت راو˘ح ي˘˘ف ،د˘˘ها˘˘سشلا ف˘˘سسو˘˘ي
سسيئر˘لا ةدو˘ع ع˘م ه˘نأا مر˘سصن˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
توبث ةلاح يف سسنوت ىلإا يلع نب قباسسلا
افيسضم ،اروهدتم ايحسص اعسضو سشيعي هنأا
نأا هقح نم يسسنوت لك» :ددسصلا سسفن يف
.«يسسنوت نطاوم يلع نبو هدÓب يف نفُدي

يفرش معدي يبوهيم

قبسسألا لدعلا ريزو ةيكزت دعب هحايترا نع «يدنرألا» ربع
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر ي˘˘فر˘˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م
يف هباسسح ىل˘ع » ي˘بو˘ه˘ي˘م ن˘يد˘لا ز˘ع «بت˘كو.تا˘با˘خ˘ت˘نإلا
ةينطولا ةطلسسلل اسسيئر ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م ة˘ي˘كز˘ت د˘ع˘ب «ر˘ت˘يو˘ت
اذهل هريدقتو هحايترا نع يدنرلا ربعي تاباختنÓل ةلقتسسملا
.فاسصنإلاو ةهازنلاو ةءافكلاو ةربخلا ىلع سسسسؤوملا رايتخلا
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ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ىنا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
فر˘ت˘ح˘م˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘˘صسا˘˘ي
ن˘م ير˘ط˘ق˘لا نا˘˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب

ة˘˘نوآلا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك طو˘˘˘غ˘˘˘صض
ي˘˘ف ق˘˘ف˘˘خأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

ةرو˘˘صصلا˘˘ب ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم
ن˘ي˘ت˘لو˘ج لوأا ي˘ف ة˘بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

يقيرف مامأا يرطقلا يرودلاب
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘فار˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو لÓ˘˘˘˘صص مأا

ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن ىل˘ع نا˘ير˘˘لا ل˘˘صصح
،نيتارابملا يف لداعتلاب طقف
ي˘ف ي˘م˘ي˘هار˘ب ة˘كرا˘صشم م˘غرو
مل ه˘نأا لإا ا˘ي˘صسا˘صسأا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ىلإا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘صصي
ع˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ه˘ن˘م لو˘مأا˘م˘لا

قو˘ف˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ط˘˘غ˘˘صضلا تح˘˘ت
نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بل˘غأا
لا˘ث˘مأا ر˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لا

ىنه نايفصسو ةرويدق نلدع
عم حاجنوب دادغبو ةفارغلا عم
فاده وطي نب دمحمو ،دصسلا

تلوج3 لوأا ي˘˘ف ةر˘˘˘كو˘˘˘لا

د˘˘˘حأاو فاد˘˘˘هأا3 د˘˘ي˘˘صصر˘˘ب
فادهلا بقل ىل˘ع ن˘ي˘صسفا˘ن˘م˘لا

بغل نو˘ك˘ي˘صسو ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
لمعلاب ابلاط˘م ق˘با˘صسلا و˘ترو˘ب

ي˘˘ف هاو˘˘ت˘˘صسم ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو ر˘˘ث˘˘كا
ه˘نأاو ا˘م˘ي˘صسل ،تلو˘˘ج˘˘لا مدا˘˘ق
ىلإا ريخألا فقوتلا يف مصضنا

ىلإا دا˘˘˘عو ر˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسع˘˘˘˘م
ة˘ع˘ف˘تر˘م تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب نا˘˘ير˘˘لا

ه˘˘نأا ىل˘˘ع ن˘˘هر˘˘ب˘˘ي نأا د˘˘˘ير˘˘˘يو
سسيلو قيرفل˘ل ة˘ح˘بار ة˘ق˘ف˘صص
ا˘˘بوروأا ن˘˘م ءا˘˘ج بعل در˘˘ج˘˘م
،ط˘ق˘˘ف لا˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل

ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ىلإا مود˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ق˘ير˘˘ف˘˘ب ا˘˘ب˘˘عل نا˘˘ك ة˘˘حود˘˘لا

بع˘ل˘ي م˘لو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا و˘˘ترو˘˘ب
م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
عا˘˘˘˘˘˘˘فد م˘˘˘˘˘˘˘غرو ،ي˘˘˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ىري˘غأا و˘غ˘ي˘يد ي˘نا˘يو˘غوروألا

،ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ع نا˘ير˘لا برد˘م
ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ل كلذ نأا لإا
ىل˘˘˘ع طو˘˘˘غ˘˘˘صضلا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ق˘ير˘ف˘˘لا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل بعÓ˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ةد˘˘عا˘˘ق كل˘˘م˘˘˘ي
نوكت ةارابم لك يفو ،ةريبك
ي˘م˘ي˘هار˘ب˘ل ر˘ث˘كأا تا˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا

نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م هر˘˘˘ي˘˘˘غو
قيقحت ىلع قيرفلا اودعاصسي
ةصسفانملا نامصضو تاراصصتنلا

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ىلوألا ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع
.ناوألا تاوف

هيلع طغضلا ديزي رطق يف نييلودلا هئقمز قلأت

يميهاربا ةقافتصسا رظتني يرطقلا نايرلا روهمج

يقيرفإلا ةبوقع نع عجارتلل افيفلا بطاخي يسنوتلا داحتقا
بلطو ،يقيرفإلا يدانلا ديصصر نم طاقن6 بحصسب هرارق يف عجارتلا هنم اصسمتلم ،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ىلإا ةلصسارم ،لولا سسمأا ءاصسم هجو هنأا ،مدقلا ةركل يصسنوتلا داحتلا نلعأا

داحتلا دكأاو ،ديدج باب قيرفل يحينصشلا ميهاربإا لاقتنا ةقفصص يف ،ةملعلا قيرفب قلعتملا قباصسلا ليوحتلا يف يقيرفإلا يدانلا ةرادإا اياون نصسح رابتعلا نيعب ذخألا ،يصسنوتلا داحتلا
ليوحتلا عوصضوم عبتتب تقولا سسفن يف مايقلاب ةينعملا ةيكنبلا ةصسصسؤوملا نم ةبولطملا ةقيثولا ىلع لوصصحلا رذعت اذإا ديدج نم تاءارجإلاب مايقلل يصسنوتلا يدانلا دادعتصسا ،باطخلا لÓخ

لوصصح مدع ةيفلخ ىلع هذاختا مت يذلا افيفلا رارقل اذيفنت ،يقيرفإلا ديصصر نم طاقن6 ايمصسر ،يصضاملا ةعمجلا موي مصصخ دق ناك يصسنوتلا داحتلا نأا ركذي ،ةينعملا تاهجلا ىدل قباصسلا
.ديدج باب قيرفل يحينصشلا ميهاربإا لاقتنا ةقفصص يف هتاقحتصسم ىلع يرئازجلا ةملعلا قيرف

ديلو.ف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطصس قافو

ةمزلا يوتحت ةرادإلاو يوصضم نم رذتعي عبيوصس
دمحم مجاهملاو ، نيدلا ريخ نيب ،ةرقم مجن ةارابم لبق تثدح ةمزأا ءاوتحا ىلع ،فيطصس قافو سسيئر ،ةيافلح دهف سصرح

،اهيقلي ناك يتلا ةينفلا ةرصضاحملا ءانثأا ،هفتاه جرختصسا يذلا بعÓلا فرصصتب يوصضم ئجوف امدعب ةمزألا تأادبو ،عبيوصس
بعÓلا داعبإاب رارق ذاختا ىلإا قافولا بردمب عفد بعÓلا فرصصت ،بردملا اهنع نلعأا يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلع هنم اجاجتحا
بردملا نÓعإاب ئجوفو ،ةرقم مجن ةارابم يف ايصساصسأا ةكراصشملل هصسفن أايهي عبيوصس ناكو ،طابصضنلا سسلجم مامأا هلوثم ةياغ ىلإا

لصصتاو ،ناجيه ةلاح يف هلخدأا يذلا رمألا ،ارخؤوم ةباصصإلا نم هتدوع مغر ةيادبلا ذنم ةنوملقوب مجاهملا كارصشإا يوصضم
.ىرخأا ةرم رركتت نل ةثداحلا كلت نأا ادكؤوم ،امهل رذتعاو ةيافلح سسيئرلاو قافولا بردمب بعÓلا

ديلو.ف

 ةداعصسوب لمأا

 بردملاو ةرادإلا نيب يصضارتلاب قÓط
ةيعمجلا ماما نارهوب سسمأا لوأا قيرفلا ةراصسخ دعب ةرصشابم ،يصضارتلاب قÓطلا ةلجوب نايفصس بردملاو ةداعصسوب لمأا ةرادإا تلصضف
هدقع خصسف هبجومب متي قافتا ىلإا Óصصوتو ةارابملا ةياهن دعب ةلجوب بردملا عم زاكعوب سسيئرلا ثدحتو ،رفصصل فدهب ةيلحملا

راوصشم يقاب يف حاجنلا مهل اينمتم ،قيرفلا ةرداغمب مهربخأا امدعب ،نيبعÓلا ةلجوب عدويل ،نيفرطلا نيب يصضارتلاب قيرفلا عم
لك مامأا رايدلا جراخ نيتراصسخو ويزرأا مامأا رايدلا جراخ امهادحإا نينثا يف لداعت تايرابم عبرا بعل دق لمألا نا ركذي ،ةلوطبلا

ديلو.ف.نيتطقن ديصصربو ،نارهو ةيعمجو ناصسملت دادو نم

¯ ±.hd«ó

رود ي˘˘˘ف ا˘˘˘مد˘˘˘ق ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘صضو
لوا ءاصسم ايقيرفأا لاطبأا يرود ةلوطبب تاعومجملا

ه˘ف˘ي˘صض ىل˘˘ع (2-0) ا˘ن˘ي˘م˘ث ازو˘ف ق˘ق˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب سسما
ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا با˘هذ ي˘ف ي˘ن˘ي˘غ˘لا ير˘˘كا˘˘نو˘˘ك ا˘˘يرو˘˘ح

حوناب مجاهملا لجصسو ،تاعومجملا رود ىلإا لهؤوملا

(25،76) نيتقيقد˘لا ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ي˘فد˘ه
بايإلا ءاقل يف ري˘ب˘ك ل˘ك˘صشب ه˘ق˘ير˘ف ة˘م˘ه˘م ل˘ه˘صسي˘ل
،ةعجوم ةبرصض لئابقلا ةبيبصش يدان ىقلتو ،اينيغب
بايغ دكأات دعب ينيغلا ايروح ةهجاوم سضوخ لبق
برد˘م˘لا رر˘قو ،ا˘مو˘˘ج دو˘˘ع˘˘صسم ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ا˘مو˘ج دا˘ع˘بإا دو˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘بو˘ه ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
يف سسما لوا ةليل ةارابم يف ةكراصشملل ةاعدتصسملا
يف ةباصصإا نم هتاناعم نم دكأاتلا دعب ،ةظحل رخآا
ىلإا ي˘ن˘ي˘ك˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ر˘ط˘صضاو ،ة˘بر˘ق˘م˘لا ة˘˘ل˘˘صضع˘˘لا

اهار˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘لا ةردا˘غ˘م
نأا لبق ،ةداح ملآا˘ب هرو˘ع˘صش د˘ع˘ب ،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا

ة˘يا˘غ ىلإا بعÓ˘ل ة˘حار ح˘ن˘م يدا˘ن˘لا بي˘˘ب˘˘ط رر˘˘ق˘˘ي
ةيبط تاصصوحف بعÓلا يرجيصسو ،هتلاح نم دكأاتلا

ةدم ديدحتو ةيحصصلا هتلاح ىلع فوقولل ةقمعم
.يمصسر لكصشب بايغلا

ىلع نورداقو دعب لهاتلا مصسحن مل““ :ةفيرصش نب
 ““اينيغ يف زوفلا

ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ف˘˘ير˘˘صش ن˘˘ب د˘˘ي˘˘لو بر˘˘عأاو
هقيرف هق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘صس ن˘ع ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

تميقأا يتلا ةارابملا يف،(0-2) ينيغلا ايروح مامأا
نم يناثلا رودلا يف ،تبصسلا سسما لوا ءاصسم ،امهنيب
ي˘˘ف ة˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘صش ن˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
د˘ق˘ل““ :ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت

تناك ةجيتنلا نأا مغر ،نيمث زوف قيقحت يف انحجن
ل˘يو˘ح˘ت ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن و˘ل ل˘ق˘ثأا نو˘ك˘ت نأا ن˘ك˘م˘م˘لا ن˘˘م
:فا˘صضأاو ،““ىمر˘م˘لا ما˘مأا ا˘˘ن˘˘ل تح˘˘ن˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا سصر˘˘ف˘˘لا
كانهو دعب مصسحي مل تاعومجملا رود ىلإا لهأاتلا““

سسفنب ىلحتن نأا بجي ،اينيغ يف بعليصس ناث طوصش
ةبيبصش ،مويلا ءاقل اهب انيدأا يتلا ةميزعلاو حورلا

لاطبألا ةطبار يف ةصصاخ ديلاقت كلتمي لئابقلا
،““رايدلا جراخ ىتح زوفلا ىلإا علطتن انلعجي ام اذهو
ىلإا او˘ف˘قوو ا˘نود˘نا˘صس ن˘يذ˘˘لا ا˘˘نرا˘˘صصنأا ر˘˘ك˘˘صشن““ م˘˘تأاو

لصصاون نأا ىنمتن ،بعصصلا رابتخلا اذه يف انبناج
ي˘ف ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘ط˘ق˘˘ن د˘˘ع˘˘بأا ىلإا لو˘˘صصو˘˘لاو م˘˘هدا˘˘ع˘˘صسإا
.““ةيراقلا ةصسفانملا

ايقيرفا لاطبأ ةطبار

يف (2-1) ناصسملت دادو ىلع زئافلا تنانجات عافد قيرف قحتلا
مامأا نيرثعتملا ةيدملا يبملوا و ءاعبرألا لمأا يئانثلاب ةدايرلا

ةلوجلا راطإا  يف بورخلا ةيعمج و ةياجب ةبيبصش يلاوتلا ىلع
ملو.مدقلا ةركل ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم ةعبارلا

لجصسيل نا˘صسم˘ل˘ت دادو˘ل ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ة˘صصر˘ف تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد تو˘ف˘ي
م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘ياد˘ب ي˘ف ةد˘حاو ةرا˘صسخ ل˘با˘ق˘م ثلا˘ث˘لا هرا˘صصت˘نا

عم ةفصصا˘ن˘م ة˘طا˘ق˘ن9 د˘ي˘صصر˘ب بي˘تر˘ت˘لا ةراد˘صص ي˘لإا ي˘ق˘تر˘ي˘˘ل
ىلوألا ة˘م˘يز˘ه˘لا˘ب ي˘ن˘م ناذ˘ل˘لا ي˘ب˘م˘لوا و ءا˘ع˘برلا ل˘ما ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا

بعÓلا ناك د˘قو.بور˘خ˘لاو ة˘يا˘ج˘ب ن˘م ل˘ك ي˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت لÓ˘خ
عافدلل زوفلا تحتنم ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘ت˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ل˘جر ي˘ج˘ح
ةلحرملا نم عئاصضلا لدب تقولا يف يناوزن دادولل لجصس اميف
يئانثلل يلوألا ةراصسخلاب  اصضيا تزيمت ةعبارلا ةلوجلا.ىلولا
امهتلصسلصس ةلصصاوم يف Óصشف ثيح ةيدملا يبملوا و ءاعبرلا لما
نم سضافولا يلاخ داع لملا.ةميزهلا ةرارم  عرجت و ةقفوملا

سسفن وهو ةيدولوملا ماما2- 1 ةجيتنب مزهنا و ةياجب يلإا هلقنت
ةيعمجلا مامأا بورخلا يف ةيدملا يبملوا هفرع يذلا ريصصملا
تقترا اهتهج نم.ةبذبذتم ةيادب دعب انيمث ازوف تلجصس يتلا

لما ىلع بعصصلا اهزوف دعب عبارلا زكرملا يلا نارهو ةيعمج

ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘لا˘ط˘ي˘ح ا˘ه˘فاد˘ه ل˘صضف˘˘ب (1-0) ةداع˘صسو˘ب

يثÓث نع ةدحاو ةطقن دعب ىلع ةيعمجلا تحصضأا و .ىلوألا

و ةديعصس ةيدولوم نم لك حجن بيترتلا ةرخؤوم يفو  .ةمدقملا

لك باصسح ىلع مصسوملا اذه لولا زوفلا قيقحت يف ةبانع داحتا

.(1-0) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا سسف˘ن˘ب ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘صس و ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ن˘˘م

5 ديصصرب عصساتلا فصصلا يلا ةيدولوملا تقترا زوفلا اذه لصضفبو

ن˘م ح˘ب˘صصأا يذ˘لا ر˘ي˘خلا ف˘صصلا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ردا˘غ ا˘م˘ي˘ف طا˘ق˘ن

ديدجلا هرثعت دعب ةدحاو ةطقنب  هدرفمب سشارحلا داحتا بيصصن

رثكأا دكأا˘ت˘ل˘ل (2-2) ةملعلا ة˘يدو˘لو˘م ما˘ما يدا˘م˘ح ر˘م˘ع ناد˘ي˘م˘ب

طوقصسلا نم هناكم ةبوجعأاب ذقنا يذلا يمصصاعلا يدانلا بعاتم

ل˘ما و ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف لاز˘ي ل ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب.طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا ةرا˘صسخ˘لا د˘ع˘ب م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف نا˘ي˘نا˘ع˘ي ةدا˘ع˘˘صسو˘˘ب

نيتطق˘ن˘ب ر˘ي˘خألا ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م˘لا نÓ˘ت˘ح˘ي  نا˘ق˘ير˘ف˘لا ح˘ب˘صصأاو

.طقف

ر.ع

لئابقلا ةبيبصش

ينيغلا ايروح ىلع امهم ازوف ققحت ةبيبصشلا
 تاعومجملا يرود نم برتقتو

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا

 ةدايرلا يف ءاعبرألاو ةيدملاب قحتلي تنانجات عافد

لداعتلا ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف سضر˘ف
ير˘˘صصم˘˘لا زد˘˘ي˘˘مار˘˘ي˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘صضم ىل˘˘˘ع
بع˘˘ل˘˘˘م ىل˘˘˘ع سسمأا لوأا (1-1) ةجيت˘ن˘ب
رود باهذ يف ةرهاقلاب يوجلا عافدلا
ةيلارد˘ف˘نو˘ك˘لا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ب23ـلا
بابصش مدقتو ،مدقلا ةركل ةيقيرفألا

ي˘˘ف دو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس ر˘˘˘ي˘˘˘مأا فد˘˘˘ه˘˘˘ب دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
قورا˘ف د˘م˘ح˘م لدا˘ع˘تو46 ةق˘ي˘قد˘لا
،57 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،زد˘ي˘مار˘ي˘ب ح˘لا˘صصل
ع˘م ا˘ف˘ي˘ع˘صض ا˘صضر˘ع زد˘˘ي˘˘مار˘˘ي˘˘ب مد˘˘قو
،رباصسيد نايتصساب˘صس ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘برد˘م
هنكل ةعئار ةارابم دادزولب بعل امنيب
ىمر˘م˘لا ما˘ما ة˘ل˘ه˘صس سصر˘ف ةد˘ع رد˘هأا

ريمأا ىدبأاو ،دويعصس قيرط نع ةصصاخ
با˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘صص ،دو˘˘ي˘˘ع˘˘صس
زديماريب عم لداعتلاب هاصضر ،دادزولب
ةلوطبب23ـلا رود باهذ يف يرصصملا

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا ة˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك

تاحيرصصت يف دويعصس لاقو ،ةرهاقلاب
:ةارابملا ةجيتن ىلع ابق˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ح˘صص

قيفوتلا نأا مغر ةبيط ةجيتن انققح““
تحنصس يتلا سصرفلا سضعب يف اندناع

انرودقمبو ةديج ةجي˘ت˘ن˘لا ن˘ك˘لو ا˘ن˘ل
ةلحر˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لاو ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م ي˘ف زو˘ف˘لا
،““ةلوطبلل23ـلا رود˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صضإلا

كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش““ :فا˘˘˘˘˘صضأاو
ن˘ي˘ب˘˘عل ه˘˘يد˘˘لو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

د˘ق˘ت˘عأاو اد˘ي˘ج ا˘صضر˘ع مد˘قو ن˘ي˘ي˘لود
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘نرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج دو˘˘˘جو˘˘˘ب ه˘˘˘نأا
دويعصس هجوو ،““زوفلا قيقحت عيطتصسن
ق˘˘ب˘˘صسألا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل ر˘˘ك˘˘صشلا
تنصسحأا يتلا ،يرصصملا يلهألا يدانلا
زتعي هنأا ادكؤوم ،ةرهاقلا يف هلابقتصسا

عم يرصصملا يرودلا يف هبعل ةرتفب
.يليعامصسإلاو يلهألا

ديلو.ف

فاكلا سسأاك

 رصصم نم لهأاتلا ةريصشأات فصصنب دوعي دادزولب بابصش

 ةنيطنصسق بابصش

 قرحملا ءاقلل تاريصضحتلا رخآا يرجيو ةمانملا يف لاحرلا طحي يصسايصسلا
ةمصصاعلاب ةنيطنصسق بابصش قيرف وبعل سسمأا لح

قرحملا يدان ةهجاومل ابصسحت ةمانملا ةينيرحبلا

دمحم سسأاكل23 ـلا رودلا بايإا راطا يف ينيرحبلا

يمصسرلا باصسحلا رصشنو ،لاطبألا ةيدنأÓل سسداصسلا

ي˘ب˘عل رو˘صص سسمأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل

ةرادإا نم يلثمم مهلابقتصسا يف ناك نيذلا يصسايصسلا

ةارابملا يرجت نا رظتنملا نمو ،ينيرحبلا قرحملا

ةيادب ـنيرحبلاب قرحملا يدان بعلمب ءاثÓثلا اذه

ءا˘ق˘فر نو˘ك˘ي˘صس ثي˘ح ،ءا˘˘صسم ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا ن˘˘م

ةريصشأات عازتنا ةمهم يف ةدايع نب يلودلا بعÓلا

نولمي مهنا امل˘ع ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا ن˘م61 رودلل لهات˘لا

ةارا˘ب˘م ي˘ف ر˘فا˘ن˘صسلا زا˘ف ثي˘ح ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘صضفا

ىقبت يتلا ةجيتنلا يهو،1 –3 ةجيتنب باهذلا

سسفان˘م ما˘ما رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘صضت˘ق˘تو ،ة˘خ˘خ˘ف˘م

نافل سسينيد بردملا لابصشا ىلع نيعتي امك ،دينع

ةجيتن ىلع لاكتلا مدعو فادهألا ليجصستل يعصسلا

املع ،بصسحو اهيلع ظافحلل يعصسلاو باهذلا ةارابم

لوعي ةنيطنصسق بابصش قيرفل يصسنرفلا بردملا نا

ني˘صسح˘تو ل˘ها˘ت˘لا م˘صسح˘ل ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك

م˘ه˘ط˘خ˘صس اود˘با يذ˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا را˘˘صصنا ما˘˘ما ه˘˘ترو˘˘صص

ع˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا بب˘˘صسب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.مصسوملا اذه ةيرئازجلا ةلوطبلا يف يصسايصسلا

““قرحملا مامأا لهأاتلا ةصصرف ردهن نل““ :دادح

،ةنيطنصسق باب˘صش ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م ،داد˘ح داؤو˘ف لا˘ق
،ينيرحبلا قرحملا ةهجاوم ىصشخي ل هقيرف ناب

سسأاك ةلوطب نم23ـلا رود بايإا يف ،ءاثÓثلا اذه
ي˘˘˘ف ،داد˘˘˘ح فا˘˘˘صضأاو ،ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل سسدا˘˘˘صسلا د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ىلإا ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ةرتفلا يف تعجارت انجئاتن نأا حيحصص““ :نيرحبلا
ا˘ن˘ق˘ير˘ف ة˘م˘ي˘ق ن˘م سصق˘˘ن˘˘ي ل كلذ ن˘˘ك˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘خألا

يأا نأا دقتعأا““ :عباتو ،““هنزاوت ةداعتصسا ىلع هتردقو
با˘˘ب˘˘صشو ،غار˘˘ف ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ردا˘˘˘ق ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ة˘ه˘جاو˘م˘ل بناو˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م د˘ع˘ت˘صسا ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق
ةدو˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ،قر˘˘ح˘˘م˘˘لا

حمطن ا˘ن˘نأاو ة˘صصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘صشأا˘ت˘ب
دادح راصشأاو ،““ةيبرعلا ةصسفانملا يف اديعب باهذلل
نم ه˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘صصر˘ف ل˘صضفأا نو˘ك˘ت˘صس ةارا˘ب˘م˘لا نأا ىلإا
با˘˘ب˘˘صش نأا ىل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ،ه˘˘نزاو˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا

نع رظنلا سضغب ،تامزأا يأا نم يناعي ل ةنيطنصسق
ريدملاو نافل سسينيد بردملا نيب رئادلا عارصصلا

ر˘ي˘غ ه˘نأا م˘ل˘ع˘ن““ :م˘ت˘خو ،ة˘ند˘˘خو˘˘ب نلد˘˘ع يرادإلا
ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا راد˘˘هإا ا˘˘ن˘˘ل حو˘˘م˘˘صسم
ظفاحن نأا انيلعو ،ةيحيرأاب بعلن انلعجتصس باهذلا

.““ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا ىلع لمعنو انزيكرت ىلع
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مامأا سسمأا لوأا هوققح يذلا زوفلا دعب ءادعصصلا ““ةبنانعلا““ سسفنت
نأا ظحلا نصسحلو ةخخفمو ةبعصص تناك ةلباقم يف نازيلغ عيرصس
هذه يف ثÓثلا طاقنلا ىلع نوصضوافتي فيك اوفرع سساوم قافر
رطصضا ثيح مصسوملا يف طاقن3 لوأا داحتلا ققحو ،ةجرخلا
راصصتنا لوأا قيقحتل ةلوطبلا نم4 ةلوجلا ةياغ ىلإا راظتنÓل

ناك ثيح ةريبك ةميزعب ةارابملا نوبعÓلا لخدو ،مصسوملا يف
.دازلا لماكب رفظلا وه يصسيئرلا مهفده

قرافلا عنصص يفيرخ هلجصس يذلا ركبملا فدهلا

فدهلا لصضفب زوف لوأا قيقحت يف ةصساوم بردملا لابصشأا حجن
رمع نم (41 د) يف يفيرخ لصصيف نميألا ريهظلا هلجصس يذلا
ىلع اورطيصس نيذلا هئÓمزل ةقثلا فدهلا حنم ثيح ةلباقملا

لول يناثلا فدهلا اولجصسي نأا اوداكو لوألا طوصشلا تايرجم يقاب
يف ةو˘ق˘ب ““د˘ي˘بار˘لا““ دا˘عو ،ز˘ي˘كر˘ت˘لا ءو˘صسو ىمر˘م˘لا ما˘مأا عر˘صست˘لا
ظحلا نصسحلو ةارابملا طغصض داحتلا لمحت ثيح يناثلا طوصشلا
.فيصضلا قيرفلا تامجه هجو يف فقوو دمصص عافدلا نأا

قحتصسم ““ةبنانعلا““ زوفو ةمرتحم ةليكصشت كلمي ““ديبارلا““

تناك ةجرخلا هذه نأا نازيلغ عيرصس مامأا ةارابملا عبات نم لك عمجأا
يوق دادعت كلميو مرتحم فيصضلا قيرفلا نأا ةصصاخ ةياغلل ةبعصص
ذقنا هنأل ةصساوم بردملا هيلع ىنثأا يذلا نافرب سسراحلا رارغ ىلع
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىلإا ة˘فا˘صضإا ،ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م ن˘ي˘فد˘˘ه ن˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
،قارد ليدبلاو اريثك كرحت يذلا ةزعوب مهاف ةروصص يف نيزرابلا
ن˘م ن˘ك˘م˘ت دا˘ح˘تلا نأا ظ˘ح˘لا ن˘صسح˘لو نا˘ن˘عو ة˘ب˘˘يرو˘˘ك ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإا
.ةهجاوملا هذه يف مهألا ققحو ““ديبارلا““ ـب ةحاطإلا

تاقافخإلا ةصسكن نم اوصصلخت نيبعÓلاو ““علط لاروملا““

ةرصسأاو ةرادإلاو نيبعÓلا سشاع نأا دعب داحتلا تيب ىلإا ““حورلا““ تداع
ةلوطبلا يف ةيلاتتم مئازه3 ـل قيرفلا دبكت ببصسب ءادوصس مايأا قيرفلا
دعب نوبعÓلا ىدبأاو ،ءاعبرألا لمأاو ةيدملا يبملوأا ،تنانجات عافد مامأا
يف راصصتنا لوأل ةنوب قيقحت دعب ريبكلا مهحايترا نع ةارابملا ةياهن
ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن د˘ح ع˘صضو ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي سشا˘م˘ع˘م قا˘فر نا˘كو ،م˘صسو˘م˘لا
 ر.ناميلصس.نازيلغ عيرصس ءاقل يف ققحت ام وهو ةيبلصسلا

ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ف˘صشك˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م
نع لبقم˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس91 مو˘ي ““ا˘ف˘˘ي˘˘ف““ مد˘˘ق˘˘لا

سصاخلا تابختنملا ن˘صسحأل ير˘ه˘صشلا ه˘ف˘ي˘ن˘صصت
تا˘ع˘قو˘ت˘لا ر˘ي˘˘صشتو ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ر˘˘ه˘˘صشب
ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘صشا نأا ىلا تا˘ي˘ئا˘صصحلاو

ةزفق عم دعوم ىلع نونوكيصس يصضاملب لامج
نا ع˘قو˘ت˘ي ثي˘ح ،ف˘ي˘ن˘صصت˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج

ي˘ف ن˘يز˘كر˘م ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ءا˘ق˘˘فر ي˘˘ق˘˘تر˘˘ي
ايملاع83 ز˘كر˘م˘لا او˘غ˘ل˘ب˘ي˘ل ما˘ع˘لا ف˘ي˘ن˘صصت˘لا

تاراصصتنلا ةلصسلصس ىلع مهظافح دعب اميصسل
يصضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي ا˘يدو زو˘ف˘لا م˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو

ةيليوج5 بعلم يف نينيب بختنم باصسح ىلع
ظ˘فا˘ح˘ي نأا بق˘تر˘ي ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو ،ي˘ب˘˘م˘˘لولا
د˘ع˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ع˘˘بار˘˘لا م˘˘هز˘˘كر˘˘م ىل˘˘ع ر˘˘صضخ˘˘لا
دعب ايبرع يناثلاو ايريجينو سسنوتو ،لاغنصسلا

ي˘ف ي˘ح˘لو˘ب˘م سسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘˘فر ل˘˘ت˘˘حاو ،سسنو˘˘ت
ديصصرب ايلما˘ع04 زكرملا ري˘خلا ف˘ي˘ن˘صصت˘لا

ةز˘ف˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا تق˘ق˘ح ثي˘ح ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن3641
ايقيرفا سساك بقلب اه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك
.رصصمب9102
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ةطبارلا
 فشكت
ديعاوم نع
تايرابم
ةلوجلا
ةسماخلا

ةينطولا ةطبارلا تددح
سسما مدقلا ةركل ةفرتحملا
تايرابملا ديعاوم ،دحألا
ةلوجلا نع ةلجؤوملا
ةلوطبلا نم ةصسماخلا
تررقو ،ىلوألا ةفرتحملا
عيمج ةجمرب ،ةطبارلا
مويلا ،ةرخأاتملا تايرابملا
42 لبقملا ،ءاثÓثلا

ءاقل ءانثتصساب ،ربمتبصس
داحتاو ةرواصسلا ةبيبصش
يف يرجيصس يذلا ةمصصاعلا

ةطبارلا تناكو ،رخآا دعوم
تايرابم7 ليجأات تررق دق
ةيدنألا سضعب طابترا ببصسب
ةيجراخلا ةصسفانملاب
،ةيبرعلاو ةيقيرفلا

داحتا نم لكب رمألا قلعتيو
لئابقلا ةبيبصشو ةمصصاعلا

وداراب يدانو دادزولب بابصشو
ةبيبصشو ةنيطنصسق بابصشو
نأا ىلإا راصشي ،ةرواصسلا

دق نارهو ةيدولوم
،دحألا سسمأا ءاصسم ،فاصضتصسا

رئازجلا ةيدولوم هفيصض
ةارابم يف ةنابز بعلمب
.ةصسماخلا ةلوجلا نع ةمدقم
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فينصتلا يف رضخلل ةبقترم ةديدج ةزفق
تابختنملاب صاخلا افيفلل يملاعلا

ىلع وطي نب دمحم بعÓلا ريصسي
ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك ىط˘˘˘˘˘خ

هقلأات ل˘صصاو نأا د˘ع˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ير˘ط˘ق˘لا ةر˘كو˘لا ه˘ق˘ير˘˘ف ة˘˘ق˘˘فر
ف˘ي˘صضم˘لا ه˘ت˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ كلذو
نم ثلاثلا عوبصسألا يف ،ةيناحصشلا

ةر˘˘ك˘˘ل ر˘˘ط˘˘˘ق مو˘˘˘ج˘˘˘ن يرود ر˘˘˘م˘˘˘ع
و˘ط˘ي ن˘ب ح˘ج˘نو ،سسما لوا مد˘˘ق˘˘لا

،هقيرفل زوفلا يفده ليجصست يف
ة˘ي˘نا˘ح˘صشلا كا˘˘ب˘˘صش هز˘˘ه ر˘˘ثإا ىل˘˘ع
ىل˘ع ة˘عا˘صس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب
افده لجصسيل دوعي نأا لبق ،بعللا

ي˘ع˘فاد˘م˘ب بعÓ˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ع˘˘ئار
7ـب ءاق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ،سسفا˘ن˘م˘لا

هفده ىلع بعÓلا نودو ،قئاقد
سصيمقب هتايرا˘ب˘م3 يف ثلا˘ث˘لا
يف لج˘صس د˘ق نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،ةر˘كو˘لا
،يواد˘˘˘˘صسلا ““م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عز˘˘˘˘˘لا““ كا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش
ريصسيو ،ةزيمملا هصضورع لصصاويل

يرود˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز ىط˘˘˘خ ىل˘˘˘ع
د˘˘صسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف فاد˘˘˘هو ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

دق وطي نب ناكو ،حاجنوب دادغب
ي˘ف ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كو˘˘لا ىلا م˘˘صضنا
د˘ت˘م˘ي د˘ق˘˘ع˘˘بو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا
ةدو˘ع ل˘مأا ىل˘ع ،ن˘ي˘م˘˘صسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل
مصسوم دع˘ب ،هد˘ه˘ع ق˘با˘صسل ةر˘كو˘لا

.ميلاظملا يرود يف هاصضق
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 حاجنوب ىطخ ىلع وطي نب
يرطقلا يرودلا يف

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا

ةبانع داحتا

““ةيبابلا““ مامأا ديكأاتلاو ةنوب ىلإا حورلا ديعي نازيلغ ىلع زوفلا

ياد نيصسح رصصن

مايصص نب تابيردتلا زكرمب قيرفلا بتكم مهتلي قيرح
زكرمب مايصص نب بعلم يف قيرفلا بتاكم قيرح ربخ عامصس دعب ،دحألا سسمأا ياد نيصسح رصصن ريهامج ىلع نزحلا نم ةلاح ترطيصس
تآاصشنم نارينلا مهتلتل ،سسمأا حابصص عقو دق ثداحلا نأاب رداصصملا سضعب نم ملعو ،ةريبك ةيدام رئاصسخ نع رفصسأا ام ةيرصصنلا تابيردت
ام قيرحلا ىلع ةرطيصسلا نم ةيندملا ةيامحلا تاوق تنكمت اميف ،ىرغصصلا تائفلا قرفو لوألا قيرفلا هيلع بردتي يذلا بعلملا

فوخلاو علهلا نم ةلاح ببصس ام ،مايصص نب بعلم طيحم ربع رصشتني نأا لبق ،بتاكملا نم دوصسأا ناخد دعاصصتو ،ربكأا رئاصسخ عوقو بنج
ىلإا ريصشت ةيلوألا ريراقتلا نأا لإا ،ةيئاهنلا هجئاتنو قيرحلا بابصسأا ىلع فرعتلا نآلا ىتح متي ملو ،بعلملا لامعو يلوؤوصسم ىدل
ديلو.ف.نيبعÓلا تافوصشكو ةيمصسرلا قئاثولا ةفاك فÓتإا ينعي ام ،لماكلاب ةماعلا ةنامألا بتاكم قارتحا

 ةيليوج5 بعلم يف لبقملا ربوتكأ6 موي ”ديمعلا”و ”ةراطسوس“ يبراد ةجمرب وحن
لبقملا ربوتكأا6 دحألا موي رئازجلا ةيدولومو ةمصصاعلا داحتا نيب ةرخأاتملا ةارابملا ةجمرب وحن ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار هجتت

قباصس تقو يف هليجأات ىرجو ،ىلوألا ةطبارلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلوجلا راطا يف رئازجلا يبراد  لخديو ،ةيليوج5 بعلم ىلع
ةيمصسر ةروصصب ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار نلعت ملو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةقباصسم يف ةكراصشملاب ةمصصاعلا داحتا طابترا ببصسب

فلصشلا ةيعمج ،ةركصسب داحتاو دادزولب بابصش تاءاقلب رمألا قلعتيو ةعبارلا ةلوجلا نع ةرخأاتملا تايرابملا ءارجا ديعاوم نع
.رئازجلا ةيدولومو ةمصصاعلا داحتاو ،وداراب كيتلتاو ةرواصسلا ةبيبصش ،لئابقلا ةبيبصشو

ديلو.ف



قيلعت نود ةروصص

وزو يزيت

 مهتملإ دشض ةذفان انجشس تإونشس01
عيبلإ دشصق تإردخملإ ةزايحب

قح يف ةيلام ةمارغك جد نويلمو ةذفان انجسس تاونسس01 ب يسضقي امكح وزو يزيتل حنجلا ةمكحم تردسصأا

عئاقو ز تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملا و سصوسصنملا لاعفألا .عيبلا دسصق تاردخملا ةزايحب مهتملا

نمأاب ةطرسشلا حلاسصم تقلت امدنع ةيسضاملا مايألا ىلإا ةينلعلا ةمكاحملا ةسسلج يف راد ام بسسح دوعت ةيسضقلا

عم تلاسصتا هطبرت يذلا و تاردخملل جيورتلا لاجم يف هيف هبتسشم طاسشن لوح تامولعم ، وزو يزيت ةيلو

بقعتتل ، جلاعملا فيكلا ةدام نم ةيمك هنم ينتقي يذلا و ةيبعسشلا ءايحألا ىدحإاب فورعم تاردخم رجات

لÓخو تاردخملا نم ةيمك هتزوحب تطبسض ثيح ،هفيقوت لبق اهب هبتسشملا ةبكرملا ةققحملا ةقرفلا

و هيلإا ةبوسسنملا ةم˘ه˘ت˘لا ىف˘نو تارد˘خ˘م˘لا هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘سسا ىل˘ع ن˘مد˘م ه˘نأا˘ب د˘كأا م˘ه˘ت˘م˘لا باو˘ج˘ت˘سسلا ة˘سسل˘ج

.اهجيورت وأا اهعيبل ةين يأا هل تسسيل نكل تاونسس ذنم اهاطاعتي هنا دكأا و تاردخملاب ةراجتلا يف ةلثمتملا

داعسس ليلخ

وزو يزيت

 فينغ يزيتب ””دمحم يرابيإ ةيئإدتبإ ذيمÓت
ةشسإردلإ نع نوبرشضي

يرابيا ““ةامسسملا ةيوبرتلا ةسسسسؤوملاب نيسسردمتملا ذيمÓتلا نم تارسشعلا سسمأا راهن ةحيبسص لÓخ لÓخ نسش

لÓخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت ةيلو يف فينغ يزيت ةيدلب ايرادا ةعباتلا ““دمحم

ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا ذيمÓت ناف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و . ةسساردلا نع بارسضإا ميظنت ىلع مهمادقإا

اديدنت اذه و ةسسردملل يسسيئرلا بابلا مامأا ماسصتعا ميظنتب اوماق و بارسضإلا هذه اونسش افلاسس ةروكذملا

مدع و يسسردملا معطملا ةيزهاج مدع ببسسب اذه و ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا اهنم يناعت يتلا لكاسشملا نم ةلمجب

يف جاجتحإلا ديعسصتب يوبرتلا مقاطلا اودعوت ذيمÓتلا ءايلوأا مهتهج نم و. ميمرتلا لاغسشأا نم ءاهتنلا

ءايلوأا ةيعمج ناف هيلعو . مهئانبأل لسضفأا سسردمت لجأا نم عيرسس لح داجيإل ةياسصولا لخدت مدع ةلاح

سسردمتب حمسست يتلا طورسشلا ىندأا ريفوت لجأا نم ةينعملا تاهجلا لخدت ةرورسضب نوبلاطي ،ذيمÓتلا

داعسس ليلخ.فورظلا نسسحأا يف ذيمÓتلا

قلغب نوجتحي ةدغوخل ةتشم ذيمقت ءايلوأ
يسردملا لقنلاب ةبلاطملل ةيدلبلا ةريضح

ةيلوب دباعلا ةينث ةيدلبل ةعباتلا ةدغوخل ةاسشم نم نيردحنملا ذيمÓتلا ءايلوأا نم ددع سسمأا ةحيبسص مدقأا
لقنلا ريفوت˘ب كلذ لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ي˘سضح ق˘ل˘غ ىل˘ع م˘هءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ق˘فار˘م ،ة˘ن˘تا˘ب
يتلا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا نع ةديعبلا ةقطنملا ةعيبط مكحب كلذ يف مهقح مهحنمو مهئانبأل يسسردملا

نم داز امو ،ةسساردلا ىلإا مهراسسم لÓخ ذيمÓتلا اهاقلتي يتلا رطاخملا مجحو ،مهميلعت مهؤوانبأا اهب لوازي
طقاسستو ديدسشلا دربلاو لاحوألا رثكت نيأا باوبألا ىلع وه يذلا دربلا لسصف لقنلا بلطم ىلع ءايلوألا حاحلإا

ريفوت لÓخ نم ةرورسض نم رثكأا تاب مهئانبأا ةيامحو زايتماب ةيلبج ةقطنملا نأاو اسصوسصخ جولثلا نم تايمك
سضرأا يف ابيرق دسسجتي نأا ىلع مهبلطم يف رظنلاب ادوعو نوجتحملا ىقلت دقو .مهتاناعم ءاهنإاو مهل لقنلا
.ناديملا

ح.ناسشوسش
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ثداح يف ةريطخ حورجب صخش ةباصإ
ةملاقب هنحاش بققنا

ةيرق نيب طبارلا يدلبلا قيرطلاب ، جاجدلاب ةلمحمOCEVI وكيفيا عون نم ةنحاسش بÓقنا و فارحنا فلخ
قوفن و ةنحاسشلل يلك هبسش مطحت ىلإا ، سسمأا راهن ، ةملاقب رامع زاجم ةيدلب يدع ينب ةتسشم و حلاسص حلاسص حلاسص

ةنسس04 رمعلا نم غلابلا ةنحاسشلا قئاسس هيف سضرعت يذلا تقولا يف ، ةجاجد007 لسصأا نم ةجاجد001 نم رثكأا
ةرايسس نتم ىلع هلقن لبق ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا هل تمدق نيأا ، ىنميلا ديلا ىوتسسم ىلع ةباسصإا ىلإا
.جÓعلا يقلتل غابد مامح ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ىلإا ةيندملا ةيامحلا فاعسسإا

نيدلا زع.ل

¯  S°∏«ªÉ¿.mQ

نم ةسسداسسلا ةرودلا ““ميسسلوه جرافل““ ةسسسسؤوم تحتف
حنمت يتلاو ةيلودلا ميسسلوه جرافل زئاوج ةقباسسم
ميهافمو ةيجذو˘م˘ن˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ع˘يرا˘سشم ن˘م ة˘خ˘سسن ل˘ك
ز˘ئاو˘ج ة˘ق˘با˘سسم فد˘ه˘ت˘سستو ،ةر˘ك˘ت˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘سصت˘˘لا
اهم˘م˘سصي ي˘ت˘لا ةد˘ئار˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ““م˘ي˘سسلو˘ه جرا˘فل““
اهحرطي يتلا ةئيرجلا راكفألا كلذكو نوفرتحملا
ءانبلا لولح نيب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ““مدا˘ق˘لا ل˘ي˘ج˘لا““ با˘ب˘سش
فوسسو ،ةزيـــمتملا ةيراـــمعملا ةسسدنهلاو مادتسسملا

2 اهتميق يلامجإا ةي˘لا˘م ز˘ئاو˘ج ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ح˘ن˘م م˘ت˘ي

ع˘يرا˘سشم˘لا را˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي ثي˘ح ي˘ك˘ير˘مأا رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
تلا˘ج˘م ي˘ف ةر˘ك˘ت˘ب˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘سصت˘˘لاو ةز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
طيطختلاو ةيندملا ةسسدنهلاو ةيرام˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
نم اهريغو ءانبلا داومو ءانبلا ايجولونكتو يرسضحلا
ةحوتفم تÓيجسستلا ىقبتسسو ،ةلسصلا تاذ تلاجملا

يف ةكرا˘سشم˘لا نو˘ك˘ت˘سسو،0202 يرف˘ي˘ف52 ىتح
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب كلذ م˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي و ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا
دجويو ،تنرتنإلا ربع جذومن مادختسساب ةيزيلجنإلا

حا˘سضيإاو ل˘ي˘سصف˘ت˘لا˘ب تاو˘ط˘خ˘لا حر˘˘سشل ل˘˘سصف˘˘م ل˘˘ي˘˘لد
ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘لاو لو˘خد˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
تقلت يتلا ، ميسسلوه جرافل زئاوج ىظحتو ،ةكرسشلل
ةلود121 نم بلط0005 نم رثكأاب ةريخألا اهتخسسن
، ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب ،
قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع تل˘˘سصحو
ةقباسسمل ةمدقملا عيراسشملا ددعب ايقيرفأاو طسسوألا

متيسسو ،ملاعلا ءاحنأا عيمج يف21 و ““ عيراسشم201““
ةقباسسمب ،ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ىلوألا ة˘ئ˘ف˘لاو ن˘ي˘ت˘ئ˘ف ةأا˘فا˘ك˘م

غلبت يتلا مادتسسملا ءانبلا عيراسشم ،ميسسلوه جرافل
لامتحا لعجي ا˘م˘م م˘ي˘م˘سصت˘لا ي˘ف ةـــمد˘ق˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م
دق نوكت لإا بجيو .ريبك عقاولا سضرأا ىلع اهذيفنت
،مداقلا لي˘ج˘لا ة˘ئ˘فو9102 يف˘نا˘ج1 لبق تذ˘ف˘ن
نوكت يتلا ةئيرجلا راكفألاو ةيليخ˘ت˘لا تا˘م˘ي˘م˘سصت˘ل˘ل

تاهويدوتسسأا نمسضتتو ةيلوألا ميمسصتلا لحارم يف
هذ˘ه ي˘ف كار˘ت˘سشÓ˘ل .ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لا لا˘م˘عألاو م˘ي˘م˘سصت˘لا
ًاماع03 نع نيكرتسشملا رمع زواجتي لأا بجي ةئفلا

ةئفب كارتسشلا بابسشلا نيينهملاو بÓطلل نكمي امك
ةلحرم ىلإا تلسصو يتلا عيراسشملل ةيسسيئرلا زئاوجلا

نم ميكحتلا ةنج˘ل نو˘ك˘ت˘تو ،م˘ي˘م˘سصت˘لا ي˘ف ة˘مد˘ق˘ت˘م
كلا˘مو ر˘يد˘م ،ارا˘ما˘ك م˘ير˘م ة˘سسا˘ئر˘˘ب ءار˘˘ب˘˘خ ة˘˘ع˘˘سست
تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘لا م˘ي˘ق˘ت˘سس ،ر˘ج˘ي˘ن˘˘لا ي˘˘ف ““و˘˘سسا˘˘م˘˘يا““ ة˘˘سشرو
ةقطنمل ةسسداسسلا ةي˘لود˘لا م˘ي˘سسلو˘ه جرا˘فل ز˘ئاو˘ج˘ل
ثحبلا ىلإا زئاوجلا ىعسستو ،ايقيرفإا ، طسسوألا قرسشلا

ة˘ئ˘ير˘ج را˘ك˘فأا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘سسو˘م˘ل˘م ع˘يرا˘˘سشم ن˘˘ع
يرامعملا زيمتلاو مادتسسملا ءانبلا لولح نيب عمجت
،برغملا يف ءاسضيبلا رادلاب ةرامعلا ةسسردم اهتمظن
،م˘ي˘سسلو˘ه جرا˘فل ة˘سسسسؤو˘م˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ـل ا˘ًق˘فو تا˘ب˘ل˘ط˘لا بي˘تر˘ت˘ب م˘ي˘ك˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل مو˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
،را˘ك˘ت˘بلا رار˘غ ىل˘˘ع ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا تاءا˘˘سشنإلا ““ا˘˘يا˘˘سضق““

ة˘ي˘قÓ˘˘خألا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ،““مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا““ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ق
ءادألاو دراو˘م˘لا ، ““سسا˘ن˘لا““ لو˘م˘˘سشلا ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ق˘فاو˘ت˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلا ىود˘ج˘لا ، ““بكو˘ك˘لا““ ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا
.““عقوملا““ ةيلامجلاو ةيقايسسلا تاريثأاتلاو ““ءاخرلا““

““ميسسلوه جرافل““ ةحوتفملا ةقباسسملل ةسسداسسلا ةرودلا يف

ءانبلإ لوح عيراششمل يكيرمأإ ر’ود نويلم2 ةميقب ةزئاج
ةزيمتملإ ةيرامعملإ ةشسدنهلإو مإدتشسملإ

يسبسلا دياق يجابلا لحارلا يسنوتلا سيئرلا ةلمرأ ةافو
وحن رورم دعب كلذو ،هتدلاو ةافو ،دحألا حابسص ،يسسبسسلا دياق يجابلا لحارلا يسسنوتلا سسيئرلا لجن نلعأا
:كوبسسيف ىلع هتحفسصب روسشنم يف يسسبسسلا دياق ظفاح بتكو.يسضاملا ةيليوج يف اهجوز ةافو ىلع نيرهسش
يجابلا دمحم لحارلا سسيئرلا ةلمرأا ةيلذاسش ةديسسلا يتدلاو هللا نذإاب اهل روفغملا اهبر يراوج ىلإا تلقتنا““

.اماع29 نع ،ةيليوج يف ،يفوت يسسبسسلا دياق يجابلا سسيئرلا ناكو.““يسسبسسلا دياق

 لوهم قيرح يف نبت ةمزح0081 فÓتإإ
ةملاقب نوتيزلإ نيع ةتششمب

سسمأا ءاسسم ، ةملاقب دمحا ةرهموب ةيدلب ةنوتيزلا نيع ةتسشمب نبتلا مزح نم ةموك يف لوهم قيرح ببسست
رخسس يتلا ةيلمعلا هذه لÓخ ةيندملا ةيامحلا ناوعأا هيف حجن يذلا يف ، نبت ةمزح0081 فÓتإا يف ، لوألا
.يسشاوملا ةيبرتل عدوتسسمو لزنمو نبتلا مزح يقاب ةيامح نم نوع11و ءافطإا نيتنحاسش اهل

نيدلا زع.ل



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

