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رازن نم لك ةمكحملا تنادأا امك
نيدمح نب و يفطل رازنو دلاخ
ةبوضسنملا لاعفأ’ا لجأا نم ديرف
ا˘ي˘با˘ي˘غ م˘ه˘ي˘ل˘ع تم˘كحو م˘ه˘ي˘لإا

يف ءاجو.انجضس ةنضس02 ةبوقعب
ة˘ئ˘ي˘˘ه ه˘˘ترد˘˘ضصأا يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا نأا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
تد˘ق˘ع ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘كضسع˘˘لا
ةينلع ةضسلج ةيئانجلا اهتليكضشتب

ةياغ ىلإا9102 ربمتبضس32 موي

لضصفلل9102 ربمتبضس52
تاع˘با˘ت˘م˘لا ف˘ل˘م ي˘ف ا˘يرو˘ضضح
نم لك دضض ةحوتفملا ةيئاضضقلا
و دمحم نيدم و ديعضس ةقيلفتوب

ةز˘يو˘ل نو˘ن˘حو نا˘م˘ث˘ع قا˘طر˘˘ط
ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘مأا او˘˘ل˘˘ث˘˘م ن˘˘يذ˘˘لا

ايبايغ اذكو مهيماحمب نيقوفرم
رازنو دلاخ رازن نيوعدملا دضض
د˘˘ير˘˘ف ن˘˘يد˘˘م˘˘ح ن˘˘بو ي˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘ل
.رار˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘يدو˘˘جو˘˘م˘˘لا

تمت نيمهتملا نأا نايبلا فاضضأاو
م˘ت لا˘ع˘فأا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ةيركضسع ة˘يا˘ن˘ب ل˘خاد ا˘ه˘با˘كترا
ةيانج فضصو نوناقلل اقبط لمحت
ةطلضسب سساضسملا لجأا نم رمآاتلا
ة˘ط˘ل˘ضس د˘ضض ر˘مآا˘˘ت˘˘لاو سشي˘˘ج˘˘لا
سصوضصنملا لاعفأ’ا يه و ةلودلا

يلاوتلا ىلع اه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘م˘لا و

ءاضضقلا نوناق نم482 ةداملاب

87 و77 نيتداملا و يركضسعلا
تحضضوأاو.تابوقع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م
عوفدلا اهيقلت دعب هنا ةمكحملا
عرضش عافدلا تاركذم و ةيلكضشلا
طبضضلا بتاك بلط يف سسيئرلا
ر˘˘ب˘˘˘خأاو ة˘˘˘لا˘˘˘حإ’ا ر˘˘˘مأا ةول˘˘˘ت˘˘˘ل

ىلع تمت يتلا مهتلاب نيمهتملا
نا˘ب ر˘كذو م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ا˘ه˘ضسا˘˘ضسأا
ي˘ف ق˘ح˘لا م˘ه˘ل ح˘ن˘م˘ي نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا و ح˘˘ير˘˘˘ضصت˘˘˘لا
ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘مزل˘لا ل˘ئا˘ضسو˘˘لا
نيما˘ح˘م˘لا رو˘ضضح˘بو .م˘ه˘ضسف˘نأا
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر عر˘˘˘ضش
عامضس و ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا باو˘ج˘ت˘ضسا
سسمتلا» نا˘ي˘ب˘لا ع˘با˘تو.»دو˘ه˘ضشلا
ةيروهمجلل ير˘كضسع˘لا ل˘ي˘كو˘لا
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘نادإا ه˘تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ي˘˘ف

ةنضس02 ةبوقعب مهيلع مكحلاو
ةبوق˘ع˘ل˘ل ى˘ضصق’ا د˘ح˘لا ن˘ج˘ضس
.نوناقلا يف اهي˘ل˘ع سصو˘ضصن˘م˘لا

ه˘ي˘ضضت˘ق˘ي ا˘م˘ل ا˘ق˘ب˘طو» فا˘ضضأاو
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘م˘ضس م˘ت نو˘نا˘ق˘˘لا

يتلا عافدلا هجوأا يف مهيماحمو
يف ةملكلا مهل تناكو اهومدق
تاعفارملا ءاهتنا دعبو .»ريخأ’ا

تع˘˘فر» نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
و ةضسلجلا ةيركضسعلا ةمكحملا
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ت’واد˘˘م˘˘ل˘˘ل تب˘˘ح˘˘ضسنا
ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘بو نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘م˘كح˘م˘˘لا تدا˘˘عأا ت’واد˘˘م˘˘لا
و ة˘ضسل˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضس ة˘˘ير˘˘كضسع˘˘لا
ةقيلفتوب ةنادإاب اهمكح تردضصأا
دمحمو قاطرط نا˘م˘ث˘ع ،د˘ي˘ع˘ضس
ل˘جأا ن˘م نو˘ن˘ح ةز˘يو˘˘لو ن˘˘يد˘˘م
مكحلا و مهيلإا ةبوضسنملا لاعفأ’ا

ةنضس51 ةبوقعب ايروضضح مهيلع
ةمكحملا ةئيه تنادأا امك. نجضس
يف˘ط˘ل راز˘ن, د˘لا˘خ راز˘ن ن˘م ل˘ك
ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘ير˘˘ف ن˘˘يد˘˘م˘˘ح ن˘˘بو
مكحلا و مهيلإا ةبوضسنملا لاعفأ’ا

ةنضس02 ةبوقعب ايبايغ مه˘ي˘ل˘ع
لبق» هنا نايبلا فاضضأاو. نجضس
ةمكحملا سسيئر ماق ةضسلجلا عفر

موكحملا هيبنتب نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
فانئتضسا يف قحلا مهل ناب مهيلع
فانئت˘ضس’ا سسل˘ج˘م ما˘مأا م˘كح˘لا
مايأا ةرضشع ةلهم يف يركضسعلا
يف ادكؤوم.»مكحلاب ق˘ط˘ن˘لا د˘ع˘ب
ة˘˘˘ضسل˘˘˘ج نأا ى˘˘˘لإا قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا تاذ
مارتح’ا راطإا يف تمت ةمكاحملا
اهيلع سصوضصنملا دعاوقلل ماتلا
و يركضسعلا ءاضضقلا نوناق يف
.ةيئازجلا تاءارجإ’ا نوناق

ررقت ةعبرألا نيمهتملا عافد ةئيه
سسلجم مامأا رداصصلا مكحلا فانئتصسا

يركصسعلا فانئتصسلا

،عافد ة˘ئ˘ي˘ه تن˘ل˘عأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نا˘م˘ث˘ع ،ة˘ع˘برأ’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةزيول ،ةقيلفتوب ديعضسلا ،قاطرط
ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘م د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ،نو˘˘˘ن˘˘˘ح
سسمأا رداضصلا مكحلا فنأاتضستضس
ثيح,ةيركضسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ن˘ع
و˘هو،د˘ي˘ع˘ضس ن˘ب ي˘ما˘ح˘م˘لا د˘˘كأا

نيمهتملا دحأا عافدلا ةئيه وضضع
ةي˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘ه˘م ا˘ن˘يد˘ل«: ة˘ع˘برأ’ا

اهللخ موق˘ن˘ضس ما˘يأا01ـب ردق˘ت
ن˘م ردا˘ضصلا م˘كح˘لا ة˘ضضرا˘ع˘م˘ب
يتلا ةيركضسعلا ة˘م˘كح˘م˘لا ل˘ب˘ق

ةذفان انجضس ةنضس51 ـب تضضق
ةمهتب ةع˘برأ’ا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘ضض
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضس د˘˘ضض ر˘˘مآا˘˘ت˘˘˘لا

˘ما˘˘كحأ’ا ترد˘˘ضصو.«سشي˘˘ج˘˘لاو
،ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ،د˘˘ضض ا˘˘يرو˘˘ضضح
نونح ةزيولو ةقيلف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘ضسلا

قير˘ف˘لاو لا˘م˘ع˘لا بز˘ح ة˘م˘ي˘عز
ءاوللاو نيدم د˘م˘ح˘م د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
ناكو .قاطرط نامثع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
تعرضش دق ةيركضسعلا ةمكحملا
ةمكاحم يف طرافلا نينث’ا موي

لثم ثي˘ح, ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
تقولا يف نيمهتم ةثلث اهمامأا
د˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لا ءاو˘˘ل˘˘لا سضفر يذ˘˘لا

امنيب .ةضسلجلا روضضحلا قاطرط
ق˘با˘ضسلا سسي˘ئر˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضش ردا˘˘غ
ةمكحملا ةعاق ةقيلف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘ضس
ةعاضس فضصن د˘ع˘ب ه˘ت˘ناز˘نز و˘ح˘ن
تقو˘لا ي˘ف.ة˘ضسل˘ج˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م
دعاقتملا قيرفلا هيف لثم يذلا

«قيفوتلا» وعدملا ن˘يد˘م د˘م˘ح˘م
ةز˘يو˘ل» لا˘م˘ع˘لا بز˘ح ة˘م˘ي˘عزو
ةليط ةمكحملا ةئيه مامأا «نونح
ا˘مد˘ع˘ب ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
ي˘ت˘ئ˘ي˘˘ه ن˘˘م بل˘˘ط ي˘˘ف تضضفر
ليجأاتب «نونح«و «قيفوتلا» عافد
ررقتل ةيحضص عاودل ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا

نيمهتملا ىلإا عامتضس’ا ةلضصاوم
سسمأا ةحي˘ب˘ضص ا˘ه˘م˘كح رد˘ضصتو
.ايروضضح

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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، نونح ، قيفوتلل انجصس ةنصس51
±.S°∏«º  ¯ةقيلفتوب ديعصسلاو قاطرط

سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا باو˘˘˘˘ن تو˘˘˘˘ضص
ءاعبرأ’ا سسمأا ينطولا يبعضشلا
ة˘˘˘نا˘˘˘ضصح˘˘˘لا ع˘˘˘فر ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصل
عباتلا ،بئانلا نع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ة˘ه˘ب˘ج˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ل˘ت˘كل˘˘ل
نيدلا ءاه˘ب ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘ب كلذو ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط

772 تو˘ضص ثي˘ح ،ة˘ق˘حا˘˘ضسلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘نا˘ضصح˘لا ع˘فر˘ل ا˘˘ب˘˘ئا˘˘ن

نيح يف ،«’» ـب03 توضص

ن˘ع نور˘˘خآا03 هيف ع˘ن˘ت˘ما

7 تي˘˘غ˘˘لأا ا˘˘م˘˘ك ،تيو˘˘˘ضصت˘˘˘لا
يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف .تاو˘˘˘ضصأا

عفر ناملربلا باون هيف سضفر
بئان نع ةيناملربلا ةناضصحلا

نب ليعامضسإا «يدنرأ’ا» ةلتك
ىلوأ’ا دعت ةقباضس يف ،يدامح
نم ىلفضسلا ةفرغلا خيرات يف

651 تّوضص ثيح ،نا˘م˘لر˘ب˘لا

131 توضص اميف ،«’» ـب ابئان
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو .«م˘˘ع˘˘ن«ـب ا˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘ن

54 ةا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘˘ضصأ’ا
دق لدعلا ةرازو تناكو .اتوضص
يبعضشلا سسلجملل ابلط تمدق
نع ة˘نا˘ضصح˘لا ع˘فر˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ليعامضساو ةبيل˘ط ن˘يد˘لا ءا˘ه˘ب
ي˘ف ا˘م˘ه˘ما˘ه˘ت’ ،يدا˘م˘˘ح ن˘˘ب
ليوم˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ،دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق
تل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا
ن˘بو ة˘ب˘ي˘ل˘ط نا˘كو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نا

تقو ي˘ف ا˘˘ضضفر د˘˘ق يدا˘˘م˘˘ح
ن˘ع ا˘˘عو˘˘ط لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ق˘˘با˘˘ضس
سسكع ةيناملربلا ا˘م˘ه˘ت˘نا˘ضصح
ة˘ع˘م˘جو˘بو ي˘ع˘ي˘م˘ج د˘˘م˘˘ح˘˘م
نهر ايلاح نادوجو˘م˘لا ي˘ع˘ل˘ط
ةضسضسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
كضسمتو .سشارح˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
ريرحتلا ةهبج بزح نع بئانلا
،ةب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لا ءا˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لا
اضضفار ةينام˘لر˘ب˘لا ه˘ت˘نا˘ضصح˘ب
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل عا˘˘ي˘˘ضصن’ا
تايرحلاو ةيرادإ’او ةينوناقلا
،ينطولا ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب

ربمتبضس61 مو˘ي ه˘ت˘عد ي˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘˘لإا يرا˘˘ج˘˘لا

،ه˘ع˘م ءا˘ق˘ل ي˘نا˘˘ث ي˘˘ف ا˘˘عو˘˘ط
فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ر˘ط˘ضضت˘ل
ا˘هر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘ضصم˘˘ل˘˘ل
نع ةناضصحلا ع˘فر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ى˘لإا ه˘ع˘فرو ي˘ن˘ع˘م˘لا بئا˘˘ن˘˘لا

توضص يذلا سسلجملا بتكم
ىر˘جو .سسمأا ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر˘˘ب
ع˘˘فر˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا عار˘˘ت˘˘˘ق’ا

نم ةيرضس ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘نا˘ضصح˘لا
ام و˘هو ،سسل˘ج˘م˘لا باو˘ن ل˘ب˘ق
نا˘ب˘ئا˘ن˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘ي نا˘˘ك
ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ضصح˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حل˘˘ل
اذإا ا˘م لا˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ءار˘جإ’ا د˘ضض باو˘ن˘˘لا تو˘˘ضص
فاطعتضسا هتلواحم للخ نم
باو˘ن ة˘ضصا˘خ باو˘ن˘˘لا سضع˘˘ب

رظتنملا نمو.«نل˘فأ’ا» ة˘ل˘ت˘ك
نع ةناضصحلا عفر رارق عبتي نأا
يف هتعباتم ةبيلط نيدلا ءاهب
اهنم داضسفلا اياضضق نم ديدعلا
اهنم يفخلا ي˘لا˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
تل˘م˘ح˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
ةيضضق ن˘ع ل˘ضضف ، ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا
يضسايضس داضسف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا

ق˘ل˘ع˘ت˘م و˘ه ا˘م ا˘ه˘ن˘م ي˘˘لا˘˘مو
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا د˘جو˘ي ة˘ي˘ضضق˘ب
سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو لا˘˘م˘˘ج ق˘˘با˘˘ضسلا

.ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ك ه˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نو
دا˘ضسف ة˘ي˘ضضق ى˘لإا ة˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
،ةبيلط نيدلا ءاهب اهيف طروت
ةهوبضشم ءارضش ةقفضصب قلعتت
ة˘ل˘قرو˘ب تا˘ضسارد˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل
ة˘ضسضسؤو˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا «و˘ت˘˘ي˘˘ضس»
تاضساردلا ةكرضش» ةي˘مو˘م˘ع˘لا
حجن هتهج نم .«ةلقرو ةينقتلا
ين˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع بئا˘ن˘لا
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ي˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
امدعب ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ه˘ت˘نا˘ضصح˘ب
ةلتك باو˘ن ن˘م ةد˘نا˘ضسم ى˘ق˘ل
ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘ضسح ،«يد˘˘نرأ’ا»
ن˘ب نا˘كو .ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب ردا˘˘ضصم
سسمأا ار˘ير˘ق˘ت ع˘فر د˘ق يدا˘م˘ح
ة˘ضسل˘ج سصو˘ضصخ˘ب ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا

،هضصخ˘ضش ن˘ع ة˘نا˘ضصح˘لا ع˘فر
يت˘لا م˘ه˘ت˘لا ل˘ك ن˘م أار˘ب˘ت ن˘يأا

لوا˘˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘˘ح،ه˘˘˘˘˘ل ته˘˘˘˘˘˘جو
باو˘ن˘لا هءل˘˘مز فا˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا
.ةيناملربلا هتناضصح عفر مدعب
ىفن ،نيتحفضص نم ريرقت يفو
ل˘يو˘م˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
،ةيباخ˘ت˘نا ة˘ل˘م˘ح ة˘يأ’ ير˘ضسلا

ليقتضسملا سسيئرلا ةلمح اهنمو
اججحتم ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع
،لضصأا متت مل تاباختن’ا نأاب
ة˘ل˘˘م˘˘ح لو˘˘م˘˘ي نأا ه˘˘ل ف˘˘ي˘˘كف
ير˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
د˘ق˘ف ط˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل .ل˘˘ضصأا

ىلع تيوضصتلا ةضسلج رضضح
ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘˘نا˘˘ضصح˘˘لا ع˘˘فر
يدامح نبو ةبي˘ل˘ط ن˘ي˘ب˘ئا˘ن˘ل˘ل

ابئان36 م˘ه˘ن˘م ا˘ب˘ئا˘ن152
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ةيناملربلأ هتناصصح ىلع يدامح نب ظفاح اميف

 ةبيلط نودرجي ناملربلا باون
ةقحاصسلا ةيبلغألاب هتناصصح نم
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سسلج˘م˘ب ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ ترر˘ق
نع جارفإ’ا سسمأا ةزابيت ءاضضق
م˘˘ير˘˘ك ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘˘لا

بلط ىلع اهتقفاوم دعب وباط
ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘ضسإ’ا

و˘با˘ط م˘ير˘ك ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
،تقؤوملا سسبحلا نهر دوجوملا

د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح
و˘˘با˘˘ط نأا˘˘ب ح˘˘لا˘˘ضص نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
طورضشملا جارفإ’ا نم دافتضسا
ةئيه هب تمدقت بلط ىلع ءانب
،ماهت’ا ةفرغ رارق ءاجو ،عافدلا
ه˘ع˘فر يذ˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ا د˘˘ع˘˘ب

يضضاق رارق دعب ،وباط وماحم

ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

امبضسح ،تقؤوملا سسبحلا هعاديإا

ىفطضصم يماحملا سسمأا هدكأا

ي˘˘˘ضضا˘˘˘ق نا˘˘˘كو .ي˘˘˘ضشا˘˘˘ضشو˘˘˘ب

،ةعيلقلا ةمكحم ىدل قيقحتلا

ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ط˘ضشا˘˘ن˘˘لا عدوأا د˘˘ق

بز˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ضسن˘˘م˘˘لاو

يطارقميدلا يعامتج’ا داحت’ا

،«و˘با˘ط م˘ير˘ك» سسي˘ضسأا˘ت˘لا د˘ي˘ق

ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا

21 مو˘ي ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ةيفل˘خ ى˘ل˘ع طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘ضسيد

تايونعم فاعضضإا ةمهتب هماهتا

بضسح يبعضشلا ينطولا سشيجلا

نم57 ةداملا هيلع سصنت ام

فيقوت متو .تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق

11 ءاعبرأ’ا ءاضسم «وباط ميرك»

ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ن˘كضسم˘ب ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘ضس

نإا˘ف ط˘ق˘ف ةرا˘ضشإل˘ل .ةر˘يود˘لا˘ب

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘با˘˘˘˘ط م˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك

تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضشلا

دنم يبعضشلا كارحلل اهتدناضسمب

ره˘ضش ن˘م22ـلا ي˘ف ه˘قل˘ط˘نا

ةراضشإ’ا ردجتو ،طرافلا يرفيف

هت˘ضضرا˘ع˘م˘ب فور˘ع˘م و˘با˘ط نأا

ق˘با˘ضسلا ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل

.يلاحلاو

 فانئتصسأ بلط ىلع ةزابيت ءاصضق سسلجمب ماهتلأ ةفرغ ةقفأوم دعب

وباط ميرك نع جارفإلا
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ىعصسملا اذه ديصسجت نأا اربتعم
سصو˘صصن˘لا ل˘ك ل˘يد˘ع˘ت˘ب نو˘هر˘م
ةيوبرت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ي˘صست ي˘ت˘لا
تادجتصسملا عم فيكتلل ةوعدملا
ريزولا ددصشو.اه˘ي˘ل˘ع تأار˘ط ي˘ت˘لا

ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘صصن˘ت لÓ˘خ
ىلع ةينهملا ايرولاكبلل دادعإ’اب
ميلعتلاو نيوكتلا عاطق نيمثت نأا
طقف رصصتقي نأا بجي ’ نيينهملا

ةلوازم نم نطاوملا نيكمت ىلع
لب بصسح˘ف ي˘لا˘ع ي˘ن˘ه˘م ن˘يو˘كت
ام ل˘كل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عا ةرور˘صضب
يدا˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘لا ع˘م ي˘ن˘ه˘م و˘˘ه
نهمل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’او يو˘ن˘ع˘م˘لاو

 .هنع دلوتت يتلا

ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ه˘ت˘ه˘ج ن˘م لا˘قو

نأا دباعلب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ل˘ي˘صسو» و˘ه ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
مهئايلوأا عم نيمل˘ع˘ت˘م˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل
ة˘ي˘لا˘ح˘لا طو˘غ˘صضلا ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لو
يوناثلا ميلعت˘لا ى˘ل˘ع ة˘صسرا˘م˘م˘لا
ن˘م˘صضيو ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا

 .ذيمÓتلل هيجوتلا سصرف ؤوفاكت

بيصصنت لÓخ ريزولا فاصضأاو
داد˘˘عإ’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
نيجرختملا نأا ةينهملا ايرولاكبلل
نولكصشيصس ينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م
ي˘ل˘ما˘ح ر˘ي˘فو˘ت˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ا˘˘ناز˘˘خ
˘ما˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا سسنا˘˘صسي˘˘ل˘˘لا
هدادعأا كرادت لجأا نم «يد.مأا.لأا»
ةبصسنلاب سصقانتلا ىلإا ليمت يتلا

ةلماعلا ديلل داصصتق’ا تاجايتح’
˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا .ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لاو

حÓصصإ’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل
د˘ق˘ف لÓ˘م˘صشو˘ب م˘صسا˘ق˘ل˘ب يرادإ’ا
ةقفارمل هتئيه دادعتصسا نع برعأا

ي˘ت˘لا ي˘عا˘صسم˘لاو تاءار˘جإ’ا ل˘ك
نيوكتلا عاطق جارخإا ىلإا فدهت
ةروصصلا نم نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ه˘ي˘لإا ا˘ه˘ب ر˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا

ةيمنتلا يف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو

 .دÓبلل داصصتق’ا

ةفلكملا ةنجللا موقت نأا رظتنيو
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا قÓ˘˘طإا˘˘ب
طور˘صشلاو ر˘ي˘يا˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
نم نيجرختملا ني˘كم˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا
ن˘يو˘كت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
م˘˘هاو˘˘ت˘˘صسم ع˘˘فر د˘˘صصق ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا
ةعباتم نم مهني˘كم˘تو ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ناكمإاب ثيح يلاع ي˘ن˘ه˘م م˘ي˘ل˘ع˘ت
قفو ةداهصشلا هذه ىلع لصصاحلا

ةايحلا يف جامدن’ا ةنيعم طورصش

ميلعت وأا نيوكت ةعباتمو ةيلمعلا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘لا˘ع ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت وذ

ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م

ىوتصسم ىلع وأا نيينهملا ميلعتلاو

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق

 .يملعلا

زئاحلا حصشر˘ت˘م˘لا ل˘صصح˘ت˘ي˘صسو

ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ةيعماجلا ةبترلا ىلع ام سصاصصتخا

ينهملا ميلع˘ت˘لا ا˘يرو˘لا˘كب ز˘ئا˘ح˘ل

ايرولاكبلا تاداهصش نم اهريغكو

ةماعلا عورفلاو ماعلا ميلعتلا يف

اذ˘ه ل˘ث˘م˘ي˘صس ذإا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لاو

ةدراو ةيعماج ةداهصش لوأا لهؤوملا

ةيميداكأ’ا تادا˘ه˘صشلا ة˘نود˘م ي˘ف

.ةيعماجلا
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بÓج ديعصس ةراجتلا ريزو بطاخ
ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب بنا˘جأ’ا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا

ن˘ع تل˘خ˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا˘˘ب ،و˘˘كصسو˘˘م

رامثتصس’ا نأا Óئاق15/94 ةدعاقلا
ةرور˘صض» تا˘ب ر˘يد˘صصت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ينطولا داصصتق’اب سضوهنلل » ةحلم
نيصسحتل دوهجلا فيثكت نع Óصضف
ن˘م د˘يز˘م˘لا بذ˘ج˘ل لا˘م˘˘عأ’ا خا˘˘ن˘˘م

 .ةيبنجأ’ا تارامثتصس’ا

ةفاحصصلل حيرصصت يف بÓج لاقو
سضر˘ع˘م˘لا تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ةيئاذغلا تاعانصصلا تاجتنمل يلودلا

نأا وكصسومب »9102 دوف دلروو»

ر˘يد˘صصت˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
هب ةطب˘تر˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ةديدصش ةصسفا˘ن˘م ل˘ح˘م مو˘ي˘لا ح˘ب˘صصأا

.لودلا نيب

زيكرتب ةمزلم رئازجلا نأا احصضوم
نع Óصضف هاجت’ا اذه يف اهدوهج
باطق˘ت˘صس’ لا˘م˘عأ’ا ة˘ئ˘ي˘ب ن˘ي˘صسح˘ت
ةيب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘صس’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا

ىلع سصرحت رئازجلا نأا ريزولا دكأاو
نيرمثتصسملل تازيفحتلا فلتخم حنم
مهعيجصشتل نييرئازجلا اذك و بناجأ’ا

ادكؤوم ،ةيرئازجلا قوصسلا جولو ىلع
را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ةد˘عا˘˘ق˘˘لا نأا

اه˘ن˘ع لود˘ع˘لا م˘ت94/15 يب˘ن˘جأ’ا
ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ر˘صصت˘ق˘ت تح˘ب˘صصأا ثي˘ح

تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا

 .ةيجيتارتصسإ’ا

سشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ةيرئازجلا تاصسصسؤو˘م˘لا نأا سضر˘ع˘م˘لا

ةرهاظتلا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا53ـلا
ةيراجتلا سضورعلا نم ديدعلا تقلت

يتلا ةقلتخملا تاجتنملا تراثأا ثيح
رومتلا و نئا˘ج˘ع˘لا ا˘م˘ي˘صس ا˘ه˘صضر˘ع˘ت
ن˘م ة˘ع˘صساو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت و تو˘˘يز˘˘لاو
نيرمثتصسم مامتها هكاوف و رصضخلا

 .بناجأا و سسور

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا بÓ˘˘˘˘ج د˘˘˘˘كأاو
ءار˘جإا دد˘صصب ة˘صضرا˘ع˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ع˘م ا˘ي˘لا˘ح تا˘صضوا˘ف˘م
نمصضت ةيراجت دوقع ماربإ’ بناجأ’ا

ى˘لإا ذ˘فا˘ن˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

 . ةيبوروأ’ا قاوصسأ’ا

ىد˘ت˘ن˘م سسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عا ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م
ي˘ما˘صس د˘م˘ح˘م تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءا˘صسؤور
ع˘فر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م لاؤو˘صس لو˘˘ح ي˘˘ل˘˘قا˘˘ع
ةدعاق راطإا يف ةدو˘جو˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا

رامثتصسÓل ةمظنملا ،ةئاملاب94/15
رارقلا اذ˘ه نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأ’ا
: Óئاق عباتو  .«نيرمثتصسملل عجصشم»
ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا ةرا˘˘˘صشإا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه»

 .نيرمثتصسملل

ى˘˘ل˘˘ع ثع˘˘ب˘˘ت ى˘˘لوأا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ و˘˘˘ه
تاعاطقلا ديدحت ىلإا ايعاد «لؤوافتلا
ءاغلإ’ ةعصضاخلا ريغ ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا

.ةدعاقلا هذه

هديسسجتل ةمزÓلأ تأدوهجملأ لذب ىلع نأدكؤوي يلاعلأ ميلعتلأو ةيبرتلأ ءأرزو

ةيوبرتلا ةموظنملا ريسست يتلا شصوسصنلا ليدعتب نوهرم «ينهملا كابلا» عورسشم حاجن

94/15 ةدعاق ءاغلإأ دعب

تازيفحتب شسورلا نيرمثتسسملا لزاغي بÓج
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يف ةيبرت˘لا عا˘ط˘قوفظوم بلا˘ط
نع ديمجتلا عفرب نطولا تاي’و لج
تافلملا لازت ’ ثيح تافلملا ف’آا
تارا˘˘ي˘˘صسلاو ةر˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا

سضيوعت˘لا تا˘ف˘ل˘م ي˘قا˘بو ن˘كصسلاو
ف˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘ع ةدا˘˘يز سضر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ماتيأ’او جاوزلا ح˘ن˘مو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا

جرادأ’ا ةصسي˘ب˘حو «د˘م˘ج˘م» ةا˘فو˘لاو
طرا˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ر˘خاوأا د˘˘ن˘˘م
لوأ’ا د˘يد˘م˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا خ˘يرا˘˘ت
ةيئ’و˘لا نا˘ج˘ل˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل

لا˘م˘ع˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
بصسحو .ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف˘˘ظو˘˘مو
نوصسمخ دن˘م ه˘نا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم
عاطق يفظوم حلاصصم لازت ’ موي
تا˘مد˘خ˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
نطولا تاي’و عيمج يف ةيعامتج’ا
بصضغ نم داز يذلا رمأ’ا «ةلطعم»
ناطرصسلا ىصضرم ة˘صصا˘خ ى˘صضر˘م˘لا

ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأاو
اذكو ةنمزملا سضارمأ’او ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ف’آا نع كيهان لمارأ’او ماتيأ’ا ةئف
ذنم سضيوعتلا رظتنت يتلا تافلملا

لطعم لحلا ى˘ق˘ب˘يو9102 يفناج

يف لثمتملاو نأاصشلا باحصصأا ىدل
حصضوت مل ةعاصسلا دحل يتلا ةرازولا

تامدخلل ةينطولا ةنجللا نم اهفقوم
اقفو اهماهم تهتنا يتلا ةيعامتج’ا
ناجللو اهل تددم يه Óف نوناقلل
يه ’و ىرخأا ةرم ةبختنملا ةيئ’ولا
نÓ˘عإا˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تم˘˘ظ˘˘ن
نم ةبختنم ناجل نع رفصست تاباختنا

ىوتصسم ىلع عاطقلا يفظوم فرط
نأا ةرا˘صشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو .تا˘˘ي’و˘˘لا

نب ةيرون » ةقباصسلا ةيبرتلا ةريزو
ةنجللا ةدهع تددم تناك «تيربغ
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةياغ ىلإا يأا ةيفاصضإا ةنصسب ةيهتنملا

رارقلا اذه ءاجو9102 ةيليوج ةياهن

لاي˘ح ي˘با˘ق˘ن ما˘صسق˘نا ل˘ظ ي˘ف كاذ˘نآا

نم ديدع˘لا بلا˘ط˘تو .د˘يد˘م˘ت˘لا رار˘ق

ديدمتب ةيبرتلا ةرازو نم تاي’ولا

تافلملا نم ءاهتن’ا ةياغ ىلإا ةدهعلا

ءاطعإا ةداعإا وأا ةديدج ةنجل باختناو

ديمجتلا عفرو ةميدقلا ةنجلل ةقثلا

مهنم ديدعلا نأاو ةصصاخ تافلملا نع

ف˘ل˘ت˘خ˘مو تا˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

.ةيلاملا تادعاصسملا

ةيعامتج’أ تامدخلل ةيئ’ولأ ناجللأو ةينطولأ ةنجلل ديدمتلأ ةرتف ءاهتنأ دعب

ةيبرتلا عاطق يفظوم ىسضرم شضيوعتو حنملا تافلم ف’آا
 طرافلا ةيليوج رخاوأا ذنم «دمجم»

دمحأا ةيرق ذيمÓت ءايلوأا
نوعنمي ةداقر نيعب شضيبل

قاحتل’ا نم مهءانبأا
ةملاقب ةسساردلا دعاقمب

ةعباتلا سضيبل دمحا ةيرق ذيمÓت ءايلوأا عنم

ىصصقأا ة˘ع˘قاو˘لا و ةدا˘قر ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا

ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع بر˘˘غ

ءاي˘لوأا بصسحو ،ة˘صسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا

ةقيرط اعطاق اصضفر نوصضفري مهنأا ذيمÓتلا

ىلع نولوؤوصسملا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘نا ي˘ت˘لا سسرد˘م˘ت˘لا

ة˘ن˘صسلا ذ˘ي˘مÓ˘ت سسيرد˘ت م˘ت˘ي ثي˘ح ، عا˘ط˘ق˘لا

سسفن يف و مصسقلا سسفن يف ةيناثلا و ىلوأ’ا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ءي˘صشلا سسف˘ن و ة˘صصح˘˘لا

سسيردت متي ام يف ،ةعبارلا و ةثلاثلا ةنصسلا

يتلا ةداقر ةيدلب يف ةصسماخلا ةنصسلا ذيمÓت

نأا نيف˘ي˘صضم ،م˘ل˘ك4 يلاوحب مهن˘ع د˘ع˘ب˘ت

مت ثيح ماصسقأا ةثÓث ىلع رفوتت ةصسردملا

لو˘ح˘ت˘ل˘ل ، ةرادإÓ˘ل م˘ه˘ن˘˘م م˘˘صسق سصي˘˘صصخ˘˘ت

امهب سسردي نيمصسق نع ةرابع ىلإا ةصسردملا

ةقيرطب و ةعبارلا ةنصسلا ىلإا ىلوأ’ا ةنصسلا نم

نع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا لو˘ق˘ي كي˘ها˘ن ، جا˘مدإ’ا

مهبصسح مهددع غلبي نيذلا نيصسردملا سصقن

دودرملا ىلع مهبصسح ابلصس رثأا ام وهو ،نانثا

’ او˘˘ح˘˘ب˘˘صصأا ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ ي˘˘صسارد˘˘˘لا

ار˘ظ˘ن سسورد ن˘م م˘ه˘ل مد˘ق˘ي ا˘م نو˘ب˘عو˘ت˘صسي

ةنصسلا نيب ام ما˘صسقأ’ا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ط˘ل˘خ˘ل˘ل

نيبلاطم، ةعبارلا و ةثلاثلا و ةيناثلا و ىلوأ’ا

نم لجاعلا لخدتلا ةيبرتلا ريدم نم ريخأ’ا يف

ليجصست و ، ءاصضيب ةنصس نم مهئانبأا ذاقنإا لجأا

ماصسقأا ةفاصضإاب ةصسردملل عيصسوت عورصشم مهل

فيظوتب مهتبلاطم و ةرادإÓل حانج و ةديدج

هيدل مصسق لك حبصصي ثيحب نيرخآا نيملعم

ةيرق ذيمÓت ىقبي ةعاصسلا دح ىلإا و،هصسردم

ةصسارد نود ةملاقب ةداقر نيعب سضيبل دمحا

لح داجيإ’ ةينعملا تاهجلا لخدت ةياغ ىلإا

قاحتل’ا نم ذيمÓتلا نيكمت و لاكصشأ’ا اذهل

.. ةيداع فورظ يف مهتاصسارد دعاقمب
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:فرتعت ةحسصلأ ةرأزو

تاببسسم نيب نم لامهإ’ا»
«يداولا ىفسشتسسم ةثراك

ر˘م˘ع ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ل ما˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا د˘˘كأا

ةا˘ن˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘ب ى˘لدأا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ناو˘جرو˘ب

ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك لا˘م˘هإ’ا نأا ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘عاذإ’ا

قيرحلا ثداح عوقو ىلإا تدأا يتلا بابصسأ’ا

مأ’ا ىفصشتصسم يف لوأ’ا سسمأا بصشن يذلا

نع رفصسأا يذلاو يداولا ىفصشتصسمب لفطلاو

:ناوجروب لاقو.ةد’ولا يثيدح عصضر8 ةافو

ريزو سصرح نم مغرلاب ، لامهإا كانه ناك دقل»

ةرم لك يف نيريدملا ريكذت ىلع ةحصصلا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘صضب

؟لا˘م˘هإا و˘ه ل˘ه» «:Ó˘ئا˘ق فدرأاو.«ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ر˘ي˘غ أا˘ط˘خ˘لا اذ˘ه نأا ر˘ب˘ت˘ع˘ن ا˘ن˘نأ’، د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘˘ب

د˘كأا ا˘م˘ك.«ىو˘ت˘صسم˘لا اذ˘ه ي˘ف ه˘˘ب حو˘˘م˘˘صسم

اذإا ه˘نا ة˘ح˘˘صصلا ةرازو ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

نأا قي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا تر˘ه˘ظأا

كلذف سضوعبلا دراط زاهج نع مجان قيرحلا

ي˘لا˘ح˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا اد˘كؤو˘م.«بي˘ع˘م ءي˘˘صش

تا˘ي˘لوؤو˘صسمو با˘ب˘صسأا د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس

،يداولا ىفصشتصسم يف تثدح يتلا ةاصسأاملا

ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تاءار˘˘جإ’ا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ةاصسأام يف نيطروتم˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ب

ريبادتلاب ناوجروب ركذ ، يداولا ىفصشتصسم

ةقلعتملاو ارخؤوم ىلوأ’ا ةرازولا اهتذختا يتلا

لماكب ةحصصلا عيراصشم ىلع ديمجتلا عفرب

.بونجلا تاي’و

S°∏«º.±

ةدكيكسس

يدومح ششورمح  ةطسسوتم لخاد ذيملت ةافو
سشورمحب ةوÓع لبصش ةطصسوتم يف همصسق لخاد ةيبلق ةتكصس رثإا ةنصس11 رمعلا نم  غلبي ذيملت سسمأا ءاصسم يفوت هنا رداصصم تركذ
ميخ يتلا ةطصسوتملاب نيلماعلا و هتذتاصسأا و هؤوÓمز ةمدصص طصسو ذيملتلا ةافو اهبيبط نلعأا يتلا ةيندملا ةبامحلاب داجنتصس’ا مت اروفو،بدومح
ببصس ديكأاتل يعرصشلا بيبطلا ىلع اهصضرع لجأا نم ةدكيكصس ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ذيملتلا ةثج لقن متو.نزحلا نم وج اهيلع

 ì.HƒOjæÉQ.ةقداحلا يف اقيقحت ةينم’ا تاهجلا تحتف اميف،ةافولا

ةئيهت لبسس ةسسأردو ةينهملأ ايرولاكبلأ قÓطإاب صصاخلأ فلملأ دأدعإأ يف مهاسسيسس عاطقلأ نأأ ديزوب بيطلأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو دكأأ
 .ةداهسشلأ هذه حنمل ةيتأوملأ فورظلأ
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نا˘يدو˘لإ ها˘ي˘م ثو˘ل˘˘ت ضسجا˘˘ه دا˘˘ع
ةعيبطلإ ةام˘ح ى˘ل˘ع ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘ل˘ي˘ل
ينإويحلإو يئيبلإ نأاششلاب نيمتهملإو
نع فششكلإ دعب كلذو لجيج ةي’وب
ةعرقوب دإوب كامشسأ’إ تإرششع  قوفن
قششي يذلإ دإولإ وهو لجيج ةي’وب

نم ةيبون˘ج˘لإ ة˘ه˘ج˘لا˘ب  ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع
ةيدل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ كل˘ت ا˘م˘ي˘شس ة˘ي’و˘لإ

 .ريهاطلإ

ةعاشس84 ـلإ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘ل˘˘˘عأإو
نم ديزملإ نع روثعلإ نع ةيشضاملإ
فافشض ىوتشسم ىلع ةتيملإ ناتيحلإ

لجي˘ج ة˘ي’و˘ب ر˘ي˘ه˘ششلإ ة˘عر˘قو˘ب دإو
كامشسأ’إ نم ددع فاششتكإ مت امدعب
مايأ’إ لÓخ دإولإ تإذ فافشضب ةقفانلإ

ي˘˘ف برا˘˘˘شضت ط˘˘˘شسو ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لإ
هذه ةيعو˘ن ضصو˘شصخ˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ
تناك نإإو اهقوفن بابشسأإو كامشسأ’إ
كامشسأ’إ نأاب تدكأإ رداشصملإ بلغأإ
موي دودح ىلإإ اهيلع رثع يتلإ ةتيملإ
«طوبششلإ » ةليشصفل يمتنت ءاثÓثلإ

ددعب ضشيعيو رثاكتي  يذلإ عونلإ وهو
ىرحأ’اب وأإ لجيج ةي’و نايدو نم
ام بشسحب ة˘ح˘لا˘م˘لإ ر˘ي˘غ ها˘ي˘م˘لإ ي˘ف
ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م˘˘لإ ضضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل هد˘˘كأإ
ةمتهملإ تايعمجلإ تقلطأإو .لاجملإ
ى˘ل˘ع ي˘نإو˘ي˘ح˘لإو ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لإ نأا˘˘ششلا˘˘ب
رإذنإ’إ ةرافشص لجيج ةي’و ىوتشسم
هذه قوفنلإ ةثداح نع فششكلإ دعب

ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ هذ˘˘˘ه تعر˘˘˘شش ثي˘˘˘˘ح
باب˘شسأإ د˘يد˘ح˘ت ل˘جأإ ن˘م ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت
نع ثيدح طشسو كامشسأ’إ هذه قوفن

ةعر˘قو˘ب دإو ها˘ي˘م نو˘كت نأإ ة˘ي˘نا˘كمإإ
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘غر˘˘ف˘˘م ى˘˘لإإ لو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لإ
دق ةريطخلإو  ةماشسلإ دإوملإ فلتخمل
ي˘مر ءإر˘ج ن˘م ثو˘ل˘ت˘˘ل˘˘ل تشضر˘˘ع˘˘ت
ام ريخأ’إ إذهب ةثولملإ دإوملإ فلتخم
بشسحب عشضولإ ةروطخ نم ديزي دق
نأإو اشصوشصخ فلملإ إذهل نيعباتملإ

ضضإرغأإ ةد˘ع˘ل ر˘خ˘شست دإو˘لإ إذ˘ه ها˘ي˘م
ىلع ةدجإوتملإ يشضإرأ’إ ير اهنمو
ةروطخ ن˘م د˘يز˘ي ا˘م˘م دإو˘لإ فا˘ف˘شض
ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ح˘شصلإ  ى˘ل˘ع ها˘˘ي˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لإ تإر˘˘ششع نأإو ا˘˘شصو˘˘شصخ
دإولإ إذه هايم ىلع نودمتعي  ةهجلاب
ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘ي˘˘ششإو˘˘م «بير˘˘ششت» ي˘˘ف
هايملإ رداشصمو عيبانيلإ مظعم فافج
ةديدششلإ رح˘لإ ة˘جو˘م ل˘ع˘ف˘ب ىر˘خأ’إ
فيشصلإ لÓخ ةي’ولإ تبرشض يتلإ

.يشضقنملإ
تشسيل اهنأإ ىلإإ ةراششإ’إ ردجتو إذه

فششكلإ اهيف متي يتلإ ىلوأ’إ ةرملإ
ىرخأإ ةيرحب ءايحأإو كامشسأإ قوفن نع
ثيح اهئطإوشش ىتحو لجيج نايدوب
قوفن ت’اح ةدع تلجشس نأإو قبشس
رإر˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’إ ة˘ي’و˘لإ نا˘يدو˘˘ب
نا˘يدوو ن˘ج ن˘ج دإوو ر˘ي˘˘ب˘˘كلإ دإو˘˘لإ
 .ةي’ولإ ميلقإاب ةفورعم ىرخأإ

تائم فاششتكإ مت نأإو قبشس امك
ئ˘طإو˘شش ضضع˘ب˘ب ة˘ق˘فا˘ن˘˘لإ ءا˘˘م˘˘شسأ’إ
هذه ةقÓع تاقيقحتلإ نيبتل ةي’ولإ
تإءا˘شضف˘لإ هذ˘ه ثو˘ل˘˘ت˘˘ب ثدإو˘˘ح˘˘لإ
تإرتللإ ف’آإ اهب بشصت يتلإ ةيئاملإ

ءايحأ’إ نم ةمداقلإ ةرذقلإ هايملإ نم
ةي˘عا˘ن˘شصلإ تا˘ع˘م˘ج˘م˘لإو ة˘ي˘ن˘كشسلإ
.يموي لكششب

ثولتلل دأولأ هايم شضرعت لوح كوكصش

 لجيجب ةعرقوب داوب كامشسألا تارششع قوفن
 اهتاقيقحت رششابت ةيشصولا تاهجلاو
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ردا˘شصم تر˘كذ ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لإ ي˘فو

يف عقو روكذملإ ثداحلإ نأاب ةنوذأام
ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق ه˘˘ي˘˘˘ف تنا˘˘˘ك يذ˘˘˘لإ تقو˘˘˘لإ

تانحاشش ةدع نم ةفلؤوم ةيركشسع
ة˘ما˘يز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإإ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
نقإريإ ةيدلب نم اقÓطنإ ةيروشصنم
رور˘˘م˘˘لإ ثدا˘˘ح ع˘˘ق˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘شسيو˘˘˘شس
ىد˘حإإ فإر˘ح˘نإ لÓ˘خ ن˘م رو˘كذ˘م˘لإ
هذ˘ه ن˘م˘شض تنا˘ك ي˘ت˘لإ تا˘ن˘حا˘ششلإ
تإردحنملإ دحأاب اهراشسم نع ةلفاقلإ

«ةششاطب » ةامشسملإ ةقطنملاب ةعقإولإ

نم ربتعم ددع اهنتم ىلع ناك يتلإو

تإر˘م ةد˘ع بل˘ق˘ن˘ت نأإ ل˘ب˘ق دو˘ن˘ج˘لإ

61 نع لقي ’ ام ةباشصإإ يف ةببشستم

 .ةروطخلإ ةتوافتم حورجب ايركشسع

حلا˘شصم را˘ط˘خإإ م˘ت رو˘ف˘لإ ى˘ل˘عو

ح˘لا˘شصم إذ˘كو ة˘ي˘ند˘م˘˘لإ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لإ

تر˘خ˘شس ي˘ت˘لإ ة˘ير˘كشسع˘لإ ة˘ح˘شصلإ

لقن لجأإ نم فاعشسإإ تإرايشس ةدع

ةدايعلإ هاجتا˘ب ثدا˘ح˘لإ إذ˘ه ا˘يا˘ح˘شض

ةمايز ةيد˘ل˘ب˘ب تا˘مد˘خ˘لإ ةدد˘ع˘ت˘م˘لإ

قيدشصلإ ىفششتشسم إذكو ةيروشصنم

يذ˘لإ ة˘ي’و˘لإ ة˘م˘شصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب

ةجرحلإ ت’احلإ ضضعب هيلإإ تلّوح

بشسحو ،اهباحشصأإ فاعشسإإ لجأإ نم

بل˘غأإ نا˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لإ تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لإ

إذ˘ه ي˘ف إو˘˘ب˘˘ي˘˘شصأإ ن˘˘يذ˘˘لإ دو˘˘ن˘˘ج˘˘لإ

ةدايع ةردا˘غ˘م ن˘م إو˘ن˘كم˘ت ثدا˘ح˘لإ

ىف˘ششت˘شسم إذ˘كو ة˘يرو˘شصن˘م ة˘ما˘يز

مهتلاح ىلع نانئم˘طإ’إ د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج

إونوكي مل مهنأإ و اشصوشصخ ةيحشصلإ

حورجو ضضوشضر نم ىوشس نوناعي

ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لإ تقو˘˘لإ ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ي˘˘شسب

نيذلإ نيباشصم˘لإ ضضع˘ب˘ب ظا˘ف˘ت˘حإ’إ

ةي’ولإ يلإو  لبق نم ةرايز إوقلت

ةيندملإ تاطلشسلإ نع نيلثمم إذكو

م˘˘ت ثي˘˘ح ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘˘لإو

يتلإ ةيحشصلإ مهتلاح ىلع نانئمطإ’إ

حتف يذلإ تقولإ يف قلقلل وعدت ’

ثداحلإ باب˘شسأإ نأا˘ششب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ف

نأإ ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم ردا˘˘شصم ح˘˘جر˘˘ت يذ˘˘لإ

وأإ قيرطلإ ةيعشضو نع امجان نوكي

. يكيناكيم للخ
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لÓ˘خ ي˘قإو˘ب˘لإ مأإ ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘شس
نيثداح عو˘قو ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لإ ن˘ي˘مو˘ي˘لإ

ضسو˘˘ق˘˘ي˘˘شس ن˘˘م ل˘˘كب ن˘˘ي˘˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
ةباشصإإو ضصخشش كÓه افلخ ةنيريكفو
ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بشسحو. حور˘ج˘ب ن˘ير˘خآإ
ةيامحلل ةيئ’ولإ ةير˘يد˘م˘لا˘ب مÓ˘عإ’إ
يذ˘لإ لوأ’إ ثدا˘ح˘لإ نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ

لخدم01 مقر ينطولإ قرطلإ هدهشش

ه˘نأا˘ششب تل˘خد˘تو. ضسو˘ق˘ي˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ثداح يف لثمت ضسوقيشسب اهحلاشصم
دودح يف ضسمأإ موي عقو تيمم رورم
بÓقنإإو فإرحنإ رثإ احابشص ةعباشسلإ

نع رفشسأإ703 وجيب عون نم ةرايشس

نيع يف (ةنشس56 ب إ ) ديشسلإ ةافو

62 ب ج ) هقفإرم ةباشصإإو ناكملإ

متيل ةروطخلإ ةتوافتم تاباشصإإ (ةنشس

ةيامحلإ تافاعشسإإ ة˘ط˘شسإو˘ب ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن

.ضسوقيشس ىفششتشسم ىلإإ ةيندملإ

تلخدت يذلإ يناثلإ ثداحلإ امنيب

˘˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘كف ةد˘˘˘˘حو ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ششب

ةعشساتلإ دودح يف92/30/9102

نيب مإدطشصإإ يف يف لثمت احابشص

ا˘ه˘ل ا˘ي˘جو˘˘ل عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جإرد

ونور عون نم ةرايشسو يلك قإرتحإإ

ة˘يد˘ل˘ب ة˘ن˘ير˘كف ضسأإر ة˘ت˘ششم˘ب و˘ي˘ل˘ك

بحاشص ةباشصإإ فلخ ةنيركف ةرئإدو

24 (ع.ـه) ةيحشضلإ ةيرانلإ ةجإردلإ

يف ةيناثلإ ةجردلإ نم قورح هل ةنشس

ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ه˘م˘شسج ءا˘ح˘نأإ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

ةيندملإ ةيامحلإ تا˘فا˘ع˘شسإإ ة˘ط˘شسإو˘ب

.ءاشضيبلإ نيع ىفششتشسم ىلإإ

  ةيرورصضلأ تافاعصسإÓل مهيقلت دعب ىفصشتصسملأ أورداغ مهبلغأأ

 لجيجب ةيروشصنم ةمايزب ةيركشسع ةنحاشش بÓقنإا يف ايدنج61 ةباشصإا

قورحب شصخصش ةباصصإأ ةيران ةجأردو ةرايصس نيب مأدطصصأ فلخ اميف/يقأوبلأ مأأ

سسوقيشسب ةرايشس بÓقناو فارحنا ثداح يف هقفارم حرجو ينيتشس كÓه

ةنتاب

نكشسلا نم نويشصقملا
رقم نوقلغي ماطيبب

يتنمشسإا  رادجب ةيدلبلا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ تإر˘˘ششع ضسمأإ ضضف˘˘˘ت˘˘˘نإ

ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ ن˘كشسلإ ن˘م ن˘ي˘˘ي˘˘شصق˘˘م˘˘لإ

ةيدلبب هنم نيديفتشسملإ ةمئاق نع نلعملإ

مهقلغب كلذو ،ةنتاب ةي’و يبونج ماطيب

دنع يتنمشسإإ رإدج ءان˘بو ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘ق˘م˘ل

لخدتلإ كلذ لÓخ نم نيبلاطم ،اهلخدم

نم ،مه˘فا˘شصنإإو ة˘ي’و˘لإ ي˘لإو˘ل ل˘جا˘ع˘لإ

،نيديفتشسملإ ةمئاق يف رظنلإ ةداعإإ لÓخ

اهيف رفوتت ’ ءاميإإ يوحت مهبشسح يتلإ

اهبجو˘م˘ب م˘ت˘ي ي˘ت˘لإ ةدا˘ف˘ت˘شس’إ ر˘ي˘يا˘ع˘م

،نيديفتشسملإ ديدحتو ،تا˘ف˘ل˘م˘لإ ة˘شسإرد

ةمئاقلإ زاجنإ ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لإ إور˘ب˘ت˘عإو

ة˘ي˘بو˘شسح˘م˘لإ ة˘شسا˘ي˘شس ن˘ي˘ج˘ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

لدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لإو

ا˘هر˘ظ˘ت˘˘نإ ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ن˘˘كشسل˘˘ل

’امأإ اهيلع إوقلعو تإونشسل نويشصقملإ

مهئامشسأإ ءاشصقإاب مهمإدطشصإ لبق ،ةريبك

نوجتحي مهلعج يذلإ رمأ’إ ،ةمئاقلإ نم

تإذ ي˘ف ن˘يدد˘ه˘م ،ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب

ة˘يا˘غ ى˘لإإ جا˘ج˘ت˘ح’إ ة˘ل˘شصإو˘م قا˘ي˘شسلإ

تافلملإ ةشسإرد ةداعإإو ةمئاقلإ يف رظنلإ

ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘˘ل تا˘˘ن˘˘كشسلإ هذ˘˘ه ح˘˘ن˘˘مو

نوعطلإ ةيلمع ءإرجإإ نيشضفإر ،نييلعفلإ

نع حاشصفإ’إ ذنم مايأإ8 ب ةددحملإ

م˘ه˘ب˘شسح ةر˘ي˘خأ’إ هذ˘ه تتا˘ب ذإإ ،ة˘م˘ئا˘ق˘لإ

بشضغ ضصا˘˘شصت˘˘م’ ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسو در˘˘˘ج˘˘˘م

إذه .اهل مراشص قيبطت نود نيجتحملإ

ة˘ن˘يد˘م نا˘كشس نأإ ى˘لإإ ةرا˘ششإ’إ رد˘˘ج˘˘تو

مهجاجتحإ إولثإو دق ةنتابب نويعلإ ضسإر

ةيلإوتم مايأ’ ةرئإدلإو ةيدلبلإ رقم قغلب

نم نيديفتشسملإ ةمئاق نع نÓعإ’إ بقع

ي˘شضر˘ت م˘ل ي˘ت˘لإ ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ ن˘˘كشسلإ

.نييشصقملإ
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وزو يزيت

بوقعي تيآا ةيرق ناكشس
ثان ءاعبرألاب نجراب
رقم نوقلغي نثاريا

مهتيدلب
تإرششعلإ ضسمأإ راهن ةحيبشص لÓخ مظن

يزيت نجراب بوقعي تيإ ةيرق ناكشس نم

لÓخ نم ةمراع ةيجاجتحإ ةكرح وزو

لشش و مهتيدلب رقم قلغ ىلع مهمإدقإإ

موي ةدمل اهحلاشصم تاطاششن ةفاك كلذب

،ة˘يو˘م˘ن˘ت بلا˘ط˘م ةد˘ع ن˘ي˘ع˘˘فإر ل˘˘ما˘˘ك

لخد˘م˘لا˘ب تق˘ل˘ع تا˘ت˘ف’ ى˘ل˘ع ا˘هو˘نود

.يدلبلإ يبعششلإ ضسلجملإ رقمل يشسيئرلإ

مهديوزت ةرورشض ، بلاطملإ هذه مدقتي و

مهئاشصقإإ نع نيفششاك ، ،يعيبطلإ زاغلاب

مهميدقت مغر ،طبرلإ جمإرب فلتخم نم

جإردإإ عم ةإزإوم ،ةرم لك يف مهتابلطل

وأإ ىرخأإ تايدلبل ةعبات ءإوشس ىرخأإ ىرق

ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق

تإروراق بلج عم ةرمتشسملإ مهتاناعم

إودكأإ نيجتحملإ ناف هيلعو ناتوبلإ زاغ

ةيجاجتح’إ مهتكرح نولشصإويشس مهنأاب

ةعورششملإ مهقوقحل ةباجتشس’إ ةياغ ىلإإ

ن˘يدد˘ه˘م ن˘جرإ ة˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ي˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’إ د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت˘˘ب

.بلاطملإ هذهل ةباجتشس’إ
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شصأوخلأ دحأ’ ةعبات «Óيف» ىوتصسم ىلع طصشنت

 قشسفلا و ةراعدلا ةشسراممل ةينطو ةكبشش كيكفت
وزو يزيتب ةقثاعمب

ةدجإوتم «Óيف» عوبشسأ’إ رحب وزو يزيت ةي’و يف ينطولإ كردلإ ةيلشصف تنكمت ، ةليذرلإ و قشسفلإ راكوأإ ةبراحم ىلإإ فدهت يتلإ ةيمويلإ اهتاطاششن راطإإ يف
، ةليذرلإ ةشسرامم و ةراعدللً إركو نكشسملإ إذه ذختي ناك هيف هبتششملإ نإاف ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسح و .ةراعدلل ركو ىلإإ اهبحاشص اهلوح ةقتاعم ةقطنمب

كردلإ حلاشصم لبق نم امهفيقوت مت دق و ركُشس ةلاح يف إوناك ،لجر54و  جوز و ةجوز طبشض مت امك .ةفلتخم تاي’و نم ةأإرمإ31 ىلع ضضبقلإ مت نيأإ
قشسفلإ ةشسراممل و لوحكلإ و رمخلإ برششل ناكم ىلإإ اهبحاشص اهلوح نيقباط نم ةرخاف Óيف دوجو نع تامولعم دورو ةيفلخ ىلع ةقطنملإ تإذ يف ينطولإ

تطبشض امك قشسفلإ ةشسراممل ناكم يناثلإ قباطلإ و ةيلوحكلإ تابورششملإ ءاشستحاب ضصاخ ناكم ىلإإ هلوح لوأ’إ قباطلإ نعف .قÓخأ’إ داشسف و ةراعدلإو
عم ةليذرلإ ةشسرامم يف هلغتشسي لزنملإ بحاشص ناكو إذه .يركذلإ يقإولإو لمحلإ عنم بوبح حئافشص يهو ةراعدلإ ةشسراممب ةقÓع اهل ضضإرغأإ هنكشسمب
ناكم ءاششنإإ ةمهت نع وزو ىزيت ةمكحم ىلع مهتلاحإإ مت ينطولإ كردلإ حلاشصم فرط نم مهعم قيقحتلإ دعب و ،ةربتعم ةيلام غلابمب هنكشسم ىلع نيدفإولإ
ىقبي اميف ةمكاحملإ ىلع ةلاحإ’إ و قيقحتلإ لامكتشسإ نهر يف تقؤوملإ ضسبحلإ نهر نهعإديإإ مت اميف ةراعدلإ ةشسرامم ىلع ضضيرحتلإو ةراعدلإو ةشسرامملل
يف نيطروتملإ نيمهتملإ فيقوت و . تاقيقحتلإ لامكتشسإ ةياغ ىلإإ ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت لاجرلإ عشضو متيل رإرف ةلاح يف إدجإوتم يشسيئرلإ مهتملإ كيرشش

.ةيشضقلإ
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يئ’ولأ قيرطلأ ىلع لوأ’أ شسمأأ ءاصسم نم ةرخأاتم ةعاصس يف عقو رورم ثداح يف يبعصشلأ ينطولأ ششيجلأ دأرفأأ نم أرصصنع61 نع لقي ’ ام بيصصأأ
 .لجيج ةي’ولأ ةمصصاع برغ يصسيوصس نقأريأو ةيروصصنم ةمايز يتيدلب طبري يذلأ
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د˘ير˘ب˘ل ة˘ما˘ع˘˘لآ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لآ ته˘˘نأآ
ديربلل يشسيئرلآ شضباقلآ ماهم رئآزجلآ
دعب (ف ع) وعدملآ ةبانعب يزكرملآ
ه˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘ششأآ ة˘˘ثل˘˘ث
ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ه˘ل˘غ˘ششي يذ˘لآ بشصن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ربخلآ تدروأآ يتلآ رداشصملآ بشسحو
بب˘˘شسلآ نإا˘˘ف ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خأآ ةد˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ل
ر˘˘يد˘˘م˘˘لآ ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإ’ ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘˘لآ

هتءافك مدع توبث وه هلعأآ يزكرملآ

ن˘م د˘يد˘ع˘لآ ي˘ف بشصن˘م˘لآ ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ل

هليوحتب ىهتنآ يذلآ رمأ’آ تابشسانملآ

ةبقلآ دآو ديرب شضباق بشصنم لغششل

ناك ريد˘م˘لآ شسف˘ن نأ’ ا˘م˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب

ن˘˘ب د˘˘ير˘˘ب شضبا˘˘ق بشصن˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘ششي

هليوحت لبق فراطلآ ةي’وب يديهم

ديربلل يشسيئر شضباق بشصنم لغششيل

نييعت مت دقو آذه ةبانعب يزكرملآ

د˘˘ير˘˘ب شضبا˘˘ق ردا˘˘شصم˘˘لآ تآذ بشسح

شضبا˘ق بشصن˘م ي˘ف ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و

عم انمآزت كلذو ةبانع ديربل يشسيئر

ىلإآ عاطقلآ اهدهشش يتلآ تاحلشصإ’آ

زكآرم نم ديدعلآ ةئيهت ةداعإآ بناج

اميف نئابزلل  اهحتف مت يتلآ ديربلآ

دير˘ب˘لآ يز˘كر˘م ح˘ت˘ف م˘ت˘ي نأآ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

دهشش نم حتافلآ موي راجحلآو ينوبلاب

ةئيهت ةيلمعل اهعوشضخ دعب ربوتكأآ

ةبانعب ديربلآ عاطق دهشش اميف ةلماشش

تامدخلآ عون نم ةشصاخ ةيعون ةزفق

ىلع ة˘لو˘ي˘شسلآ ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع آذ˘كو

ثح˘˘ب˘˘لآ ت’آآ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم

ن˘م ن˘ئا˘بز˘لآ ن˘ي˘كم˘ت˘ل ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’آ

آ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإ’آ وأآ م˘ه˘لآو˘˘مأآ بح˘˘شس

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘م˘لآ تا˘مد˘خ˘˘ل

ءا˘ي˘حأآ آذ˘كو ة˘ي’و˘لآ تا˘يد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج

 .عوبشسأ’آو مايأآ لآوط ةنيدملآ طشسو

 هبيسصنت نم طقف رهسشأأ ةثÓث دعب

ديربلل يضسيئرلا سضباقلا ماهم ءاهنإا
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ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م ردا˘˘شصم بشسحو

قيفوت» ةي’ولآ يلآو نإاف لامعلآ

لامع نع نيلثمم لبقتشسأآ «دوهزم

ل˘ف˘كت م˘ه˘ل د˘كأآ ثي˘ح «لا˘ي˘˘تر˘˘ف»

ةرآزولآ دلبل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لآ تا˘ط˘ل˘شسلآ

برقأآ يف هلحو مهلاغششناب ىلوأ’آ

لكل ةنأا˘م˘ط ة˘لا˘شسر ل˘م˘حو تقو

ةدع آوعفر لامعلآ ناكو (لامعلآ

لد˘˘ع˘˘لآ ر˘˘يزو بلا˘˘ط˘˘ت تا˘˘˘ت˘˘˘ف’

عفرو لخدتلاب » يتامغز مشساقلب»

نم ةكرششلآ تاباشسح نع ديمجتلآ

م˘ه˘ب˘˘تآور ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لآ ل˘˘جآ

ىر˘خأآ ة˘ت˘ف’ آو˘ع˘فرو ةر˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لآ

«انبلطم بتآرلآ » اهيلع بوتكم

ةد˘م˘ج˘م ا˘نرو˘جأآ» را˘ع˘شش ن˘يددر˘م

آذه ل˘ب˘قو «ثي˘غ˘ت˘شست ا˘ن˘تل˘ئا˘عو

ة˘ق˘با˘شس تا˘ب˘شسا˘ن˘م ي˘˘ف آود˘˘ششا˘˘ن

زا˘ه˘ج˘˘لآ ى˘˘ل˘˘ع لو’آ لوؤو˘˘شسم˘˘لآ

لخدتلاب ةبانع ة˘ي’و˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لآ

لجآ نم ةينعملآ تاطلشسلآ ىدل

ةرخأاتملآ مه˘ب˘تآور ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت

لبق نم ةحونمملآ حنملآ كلذكو

ناكو ةيعامتج’آ تامدخلآ ةنجل

ديمجت ربخ آوقلت ةشسشسؤوملآ لامع

ا˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لآ ةد˘˘شصرأآ

م˘ه˘ب˘تآور ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لآ ةد˘˘شصرأ’آ

لآو˘˘مأآ ةد˘˘شصرأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لآو

ةقعاشصلاك ةيعامتج’آ تامدخلآ

ثيح يعام˘ت˘ج’آ لو˘خد˘لآ ة˘ي˘ششع

ةشصتخملآ (لايترف) ةرآدإآ تردشصأآ

رآرق اهنيح ةدمشسأ’آ ةعانشص يف

لد˘ع˘لآ ةرآزو ءآر˘جإآ ي˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لآ

ن˘ي˘فر˘شصت˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لآ

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأآ ثي˘ح ن˘ي˘˘يرآدإآ

ىلإآ هجوم ءآرجإآ ءدب˘ل ا˘ه˘ي˘ما˘ح˘م˘ل
عفرب مه˘عا˘ن˘قإ’ لد˘ع˘لآ ي˘لوؤو˘شسم
ةكرششلآ تاباشسح ديمجت تآءآرجإآ
ركذي. لامعلآ روجأآ عفدب حامشسلل
دآد˘˘ح ي˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘م˘˘˘عأ’آ ل˘˘˘جر نإآ
ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح نو˘˘ج˘˘شسم˘˘لآ

71 ىو˘˘شس كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ’ ششآر˘˘ح˘˘˘لآ

94 ل˘با˘ق˘م م˘ه˘شسأ’آ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
ةيبلغأآ ةعومجم لبق نم ةئاملاب
و˘بور˘ج) ة˘عو˘م˘ج˘م˘لآ ي˘م˘˘ها˘˘شسم

ةئاملاب63و ةينابشسإ’آ (ري˘مل˘ي˘ف
.(لآديمشسأآ) نم
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عآرذ ةديدجلآ ةنيدملآ ناكشس ىدبأآ

بن˘ع˘لآ دآو  ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لآ ششير˘˘لآ
ثود˘ح ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘˘ع لا˘˘حر˘˘ب˘˘ب

تتاب ي˘ت˘لآو ة˘ي˘ئ˘ي˘بو ة˘ي˘ح˘شص ة˘ثرا˘ك
ءآرج ءايحأ’آ كلت ينطاق ةحشص ددهت
تآرششحلآ شضعب˘ل بي˘هر˘لآ را˘ششت˘ن’آ

ثيح ديدجو بيرغ شسومان نم عونو
مجحلآ ثيح نم تآرششحلآ كلت نأآ

نوكتو شسوما˘ن˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةر˘ي˘غ˘شص
شصخ˘ششلآ نأآ ثي˘ح ةر˘ي˘ط˘˘خو ة˘˘ما˘˘شس
ر˘م˘حأآ نا˘كم˘لآ كر˘ت˘˘ت ه˘˘غد˘˘ل˘˘ت يذ˘˘لآ

بنا˘ج ى˘لإآ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘كح˘لا˘ب با˘شصيو
«ة˘شصر˘˘ق˘˘لآ» م˘˘ج˘˘ح ةدا˘˘يزو خا˘˘ف˘˘ت˘˘نآ

زجنأآ امم را˘غ˘شصلآ لا˘ف˘طأ’آ ة˘شصا˘خو
دعب نأآ امك ةيحشص تافعاشضم اهنع
بي˘شصيو را˘ثأ’آ كر˘ت م˘غر˘˘لا˘˘ب رور˘˘م
لعج ام آذهو قرزأ’اب ةباشصإ’آ ناكم

ةثراك ثودح نم نوفوختي ناكشسلآ
ة˘ما˘شس تآر˘ششح˘˘لآ كل˘˘ت نأآ ة˘˘شصا˘˘خو
يناشسنإ’آو يرششبلآ مدلآ نم ىذغتت
ا˘م ة˘ن˘يد˘م˘لآ نأآ ة˘˘شصا˘˘خو خا˘˘شسوأ’آو
ة˘بر˘تأ’آ د˘جو˘يو ا˘ه˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’آ تلآز
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لآ كر˘˘ب˘˘لآ آذ˘˘كو ششئا˘˘ششح˘˘لآو
نع ةرابع تناك ةقطنملآ نأآ  ةشصاخو
بطقلآ آذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف زا˘ج˘نآ م˘ت˘يو لا˘ب˘ج
ام آذهو ةديدجلآ ةنيدملل يرشضحلآ

˘مآد˘خ˘ت˘شسا˘ب نو˘مو˘ق˘ي نا˘كشسلآ ل˘ع˘ج
ا˘˘ع˘˘ف˘˘ن يد˘˘ج˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لآو د˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لآ

ل˘ب˘ق ذ˘فآو˘ن˘لآ ق˘ل˘غ ى˘لإآ نور˘ط˘شضيو
تآر˘ششح˘لآ كل˘ت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل بر˘˘غ˘˘م˘˘لآ

راهنلآ يف ىتح مهمحآزت تتاب اهنكلو
م˘هو م˘ي˘ح˘ج ى˘˘لإآ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تلو˘˘حو
شضآرمأ’آ شضعب لقن نم نوفوختم
لافطألل ةبشسنلا˘ب ة˘شصا˘خو ة˘يد˘ع˘م˘لآ

مهتعا˘ن˘م نو˘كت ن˘يذ˘ل˘لآ ن˘ي˘ن˘شسم˘لآو

نييداعلآ شصاخششأ’اب ةنراقم ةشصقان
را˘ششت˘ن’آ و˘ه ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘لآ دآز ا˘˘مو
يعافأ’آ ىت˘حو عدا˘ف˘شضل˘ل ف˘ي˘خ˘م˘لآ

ةديدجلآ ةنيدملآ ءاي˘حأآ ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

0001 ي˘˘ح شصخأ’ا˘˘بو ششير˘˘لآ عآرذ

يحو ا˘ن˘كشسم217 ي˘˘حو ن˘˘˘كشسم

نأآ ثيح نكشسم0002 يحو714
لخدتو ةرثكب ةدجآوتم يعافأ’آ كلت
نوفوخ˘ت˘م نا˘كشسلآو تآرا˘م˘ع˘لآ ى˘لإآ

ة˘˘ير˘˘خ˘˘شص ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لآ نأآ ة˘˘شصا˘˘خو
دقو اهب  ئبتخت نيباعثلآو يعافأ’آو
كلت ينطاق شسوفن يف بعرلآ تعرز
ليللآ ي˘ف ة˘شصا˘خو ةد˘يد˘ج˘لآ ءا˘ي˘حأ’آ

˘مآد˘ع˘نآ بب˘شسب ة˘م˘˘ل˘˘ظ˘˘م ن˘˘كا˘˘مأ’آو
ام آذهو ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لآ ةرا˘نإ’آ

ف˘ل˘ت˘خ˘م نود˘ششا˘ن˘ي نا˘˘كشسلآ ل˘˘ع˘˘ج
حلاشصم ةشصا˘خو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لآ تا˘ه˘ج˘لآ
نم لجاعلآ  لخدتلآ ةرورشضب ةيدلبلآ

ةدابإآو ةحفاكمل تلمحب مايقلآ للخ
للخ نم تآرششحلآ نم عآونأ’آ هذه
ءاشضقل ةمزللآ تآدي˘ب˘م˘لآ مآد˘خ˘ت˘شسآ

يت˘لآ ة˘ب˘ير˘غ˘لآ تآر˘ششح˘لآ كل˘ت ى˘ل˘ع
ىل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ ي˘هو شسو˘ما˘ن˘لآ ه˘ب˘ششت

تآديبملآ عشضو آذكو نانشسأ’آ ةحشص
عرز˘ت ي˘ت˘لآ ي˘عا˘فأ’آ ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘˘ل
ة˘برا˘ح˘م آذ˘كو نا˘كشسلآ ىد˘ل بعر˘لآ
ج˘˘عز˘˘ت تح˘˘ب˘˘شصأآ ي˘˘ت˘˘لآ عدا˘˘ف˘˘˘شضلآ
لل˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لآ ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘كشسلآ
مهكرت ’و اهردشصت يتلآ تآوشصأ’آ
وأآ تآرششحلآو ةهج نم يه نوماني
ىر˘خأآ ة˘ه˘ج ن˘م بير˘غ˘لآ شسو˘˘ما˘˘ن˘˘لآ

عاشضوأ’اب نوددني ناكشسلآ نإاف آذهلو
ةيحشص ةثراك ثودح نم نوفوختمو
يتلآ تآرششحلآ هذه لثم دجآوت ءآرج
مهتحشص ددهتو مهتايح مهيلع شصغنت
.ىرخأآ ةهج نم

«ثيغتسست انتÓئاعو ةدمجم انرؤجأأ» راعسش نيعفأر ةيلؤلأ رقم مامأأ أؤمسصتعأ

ةكرضشلا تاباضسح نع ديمجتلا عفرب «يتامغز» نوبلاطي «لايترف» لامع

مسسجلأ ىلع ةيبناج أراثآأ كرتي يذلأ ماسسلأ سسؤمانلأو تأرسشحلأ نم بيرغ عؤنل بيهر راسشتنأ ببسسب

ةيحضص ةثراك ثودح نم نوفوختم «سشيرلا عارذ» ةديدجلا ةنيدملا ناكضس

تاقفسصلأ نم ددع ىلع ةقداسصملل

سصيخأرتلأو

سسلجملل ةيئانثتضسا ةرود
مويلا ةيدلبلل يبعضشلا

تايلاعف ةبانع ةيدلب رقم ىلع مويلآ دقعنت

،يدلبلآ يبعششلآ شسلجملل ةيداعلآ ريغ ةرودلآ

ىلع ةقداشصملآ لامعأ’آ لودج نمشضتي ثيح

نشضتحت .تاقفشصلآو شصيخآرتلآ نم ديدعلآ

ريغ ةرودلآ مويلآ ةبانع ةيدلبل ةيفرششلآ ةعاقلآ

متيشس يتلآ يدلبلآ يبعششلآ شسلجملل ةيداعلآ

ةيلام ةناعإآ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لآ ا˘ه˘لل˘خ

ةشصاخ9102 ةنشسل ةي˘فا˘شضإ’آ ة˘ي˘نآز˘ي˘م˘لا˘ب

ةئيهتو ميمرتل ةيدلبلآ نآويدلل رييشستلآ مشسقب

ىلع ةقداشصملآ ،ةبانع ةنيدمل ةميدقلآ ءايحأ’آ

ةيلمع رييشستلآ مشسق باب ىلإآ باب نم ليوحت

،زاغ ،ءام) نم9102 ةنشسل ةيدلبلآ ةينآزيملاب

،تائيهلآ فلت˘خ˘م ى˘لإآ تا˘نا˘عإآ ى˘لإآ (ءا˘بر˘ه˘ك

فر˘ط ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإآ ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘شضت˘لآو نا˘م˘شضلآ قود˘ن˘شص

،ةزعموب نامثع عراشش ةفشصرأآ ةئيهتل ةيلحملآ

ءانيملآ لبق ام عراشش ،رهاطلآ يرآون عراشش

ةقداشصملآ ،ناشضمر يعيبر عراشش ةفشصرأآو

تايعمجلآ ىل˘ع ة˘ي˘لا˘م تا˘نا˘عإآ ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع

،9102 ةنشسل ةيشضا˘ير˘لآ يدآو˘ن˘لآو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لآ

ةداعإاب ةشصاخ ةديدج تايلمع ىلع ةقداشصملآ

شصو˘شصخ˘ب ا˘مأآ ،ة˘يد˘ل˘ب˘لآ م˘ي˘مر˘تو را˘ب˘˘ت˘˘ع’آ

لا˘˘م˘˘عأ’آ لود˘˘ج ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي˘˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلآ

كله˘ت˘شسآ تا˘ب˘ل˘ط ة˘ق˘ف˘شص ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لآ

ة˘كر˘ششلآ ع˘م ة˘مر˘ب˘م˘لآ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلآ ة˘قا˘ط˘˘لآ

زايتمآو زاغلآو ءابره˘كلآ ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئآز˘ج˘لآ

ةفاشضإ’اب آذه ةبانعب زاغلآو ءابرهكلآ عيزوت

فلتخمل تاكآرتشش’آ غ˘ل˘ب˘م ي˘ف ل˘يد˘ع˘ت ى˘لإآ

.ىقيشسوملل ةيدلبلآ ةشسردملآ تاطاششن

h. g`

 نمأأÓلأو ىسضؤفلأ راسشتنأ لظ يف

يدتعي ةرجأا ةرايضس قئاضس
ةطحم لخاد ةنوبز ىلع

 ميهاربإا يديضس
ةر˘جأ’آ تآرا˘ي˘شس ة˘ط˘ح˘م˘ب ة˘نو˘˘بز تشضر˘˘ع˘˘ت

ءآدتع’ ةبانع ةنيدم طشسوب ميهآربإآ يديشس

لمعي ةرجأآ ةرايشس قئاشس فرط نم برشضلاب

ةدكيكشس ةي’و نم ردحني ةبانع ةبآزع طخب

نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لآ تدروأآ ي˘ت˘˘لآ ردا˘˘شصم˘˘لآ بشسحو

تفقوت يتلآ ةرجأ’آ ةرايشس نم تلزن ةنوبزلآ

ة˘ي’و ن˘م ة˘مدا˘ق ةر˘جأ’آ تآرا˘ي˘شس ة˘ط˘ح˘˘م˘˘ب

تأآدب ةبآزع ةنيدم نم ىرحأ’اب وأآ ةدكيكشس

وأآ هعم ثدحتلآ يف ةطحملاب دوهشش بشسح

مدقي نأآ لبق راجششب ىهتنإآ ششاقن امهنيب رآد

يذ˘لآ ر˘مأ’آ ة˘ي˘ح˘شضلآ بر˘شض ى˘ل˘ع ق˘˘ئا˘˘شسلآ

ةروا˘ج˘م˘لآ ن˘مأ’آ ح˘لا˘شصم ل˘خد˘ت ى˘عد˘˘ت˘˘شسآ

ينمأآ زكرم برقأآ ىلإآ هليوحت مت نيأآ ةطحملل

ةنوبز وأآ ةأآرمإآ ىلع ءآدتع’آ ةمهتب قيقحتلل

هذه ششيعت يتلآ ةرجأ’آ تآرايشس ةطحم لخآد

اهرثإآ ىلع بلاطي نمأآ للآ نم ةلاح مايأ’آ

باحشصأآ وأآ نئابز ءآوشس ةطحملآ يلمعتشسم

نمأ’آ لاجر ريفوت ةرورشضب ةرجأ’آ تآرايشس

يتلآ ةثداحلآ آذكو ةريخأ’آ ةثداحلآ دعب ةشصاخ

ةر˘جأ’آ تآرا˘ي˘شس ي˘ق˘ئا˘شس د˘حأآ ا˘˘ه˘˘ل شضر˘˘ع˘˘ت

نم برشضلل شضرعت ثيح ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لآ

نم هعنم نأآ دعب دورف ةرايشس قئاشس فرط

.ةرجأ’آ تآرايشسب شصاخ˘لآ نا˘كم˘لا˘ب ف˘قو˘ت˘لآ

نإا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘˘شصم ه˘˘ب تدا˘˘فأآ ا˘˘م بشسحو

فقوتلآو جاجتحلل ءوجللآ نوددهي نيقئاشسلآ

ذا˘ق˘نإ’ ل˘خد˘ت˘لآ مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘لآ ن˘˘ع

ى˘ل˘ع ةرر˘كت˘م˘لآ تآءآد˘ت˘ع’آ ن˘م ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لآ

.نئابزلآ وأآ نيقئاشسلآ

Qjº.Ω

«سشيرلأ عأرذ» ـب ةرذقلأ هايملأ فيرسصت تأؤنق عورسشم يف هعم اهدقاعت تخسسف

تاضضيوعتب بلاطيو ةلادعلا ىلإا ريمعتلا ةيريدم رجي لواقم
ةبانع ةي’ول ءانبلآو ةيرامعملآ ةشسدنهلآ ةيريدم ترج يرلآو ةيمومعلآ لاغششأ’آو ىربكلآ لاغششأ’آ ت’واقم ىدحإآ نأآ «ةعاشس رخآآ» ـل ةقباطتم رداشصم تفششك
ةبانع ةي’و ءانبلآو ةيرامعملآ ةشسدنهلآ ريمعتلآ ةيريدم ترطشضآ .زاجنإ’آ لاجآاب اهمآزتلآ مدع ببشسب اهعم اهدقاعت ةريخأ’آ هذه تخشسف نأآ دعب ةلآدعلآ ةقورأآ ىلإآ

يرشضحلآ بطقلآ يف تاقفشص عبرأآ اهيلع تشسر يتلآ يرلآو ةيمومعلآ لاغششأ’آو ىربكلآ لاغششأ’آ ت’واقم ىدحإآ عم اهدقاعت خشسف ىلإآ8102 ةنشس فشصتنم
ةيرششبلآو ةيداملآ لئاشسولاب تاششرولآ ميعدت لجأآ نم خشسفلآ لبق رهششأآ ةدع رآدم ىلع اهل تهجو يتلآ تآرآذعإلل اهلاثتمآ ببشسب كلذو «ششيرلآ عآرذ» جمدملآ
،ةديدجلآ ةنيدملآ وحن ةيعامتج’آ تانكشسلآ نم نيديفتشسملآ ليحرت لجأآ نم طغشضت تناك اهتقو ةيلحملآ تاطلشسلآ نأآو اشصوشصخ ،لاغششأ’آ عيرشست نامشضل

ةيوناثلآو ةيشسيئرلآ تآونقلآ دمب اشساشسأآ ةشصاخلآ لاغششأ’اب مايقلل «تيوريجوشس«و «لاتيميتاب» نيتينطولآ نيتشسشسؤوملاب داجنتشس’آ ىلإآ ةيريدملآ ترطشضآ ثيح
تزاف دقف «ةعاشس رخآآ» رداشصمل اقفوو ،يشسايق تقو يف ةروكذملآ نيتينطولآ نيتشسشسؤوملآ اهتزجنأآ يتلآ لاغششأ’آ يهو راطمأ’آ هايمو ةرذقلآ هايملآ فيرشصتل

41 خيراتب لاغششأ’آ ةيآدب رمأآ اهل يطعأآو «ششيرلآ عآرذ» ـب ةيوناثلآو ةيلوأ’آ ةفلتخملآ تاكبششلآو تاقرطلآ زاجنإ’ تاقفشص عبرأاب ةيشضقلآ لحم ةلواقملآ

رايخ ىلإآ ءوجللآ ىوشس اهمامأآ دجت مل يتلآ ءانبلآو ةيرامعملآ ةشسدنهلآو ريمعتلآ ةيريدم هوجرت تناك امل اقفو رشست مل لاغششأ’آ ةريتو نأآ ’إآ،6102 ةيليوج
نإاف ،ةلواقملآ هترشسخ يذلآو لاغششأ’آ هذهل شصشصخ يذلآ ربتعملآ يلاملآ فلغلل آرظنو نكل ،ةينوناقلآ تآءآرجإ’آ ةفاك ذافنتشسآ دعب ةلواقملآ عم دقاعتلآ خشسف
ررشضلآ نع تاشضيوعت ىلع لوشصحلآ لجأآ نم ةبانعب ةيرآدإ’آ ةمكحملآ ىدل اهدشض ةيشضق عفر للخ نم ايئاشضق ريمعتلآ ةيريدم ةعباتم تراتخآ ةريخأ’آ هذه
ةفاك تعبتآ اهنأآ رابتعاب ةيشضاقلآ هذه يف ةوق عقوم يف اهنأاب ىرت يتلآ ةيريدملل عآدشص لكششي نأآ هنأاشش نم ام وهو اهعم دقاعتلآ خشسف ةجيتن اهب قحل يذلآ
نم ديدعلآ يناعت ثيح ،زاجنإ’آ يف شسعاقتت يتلآ ةريخأ’آ ’و ىلوأ’آ دعت ’ يتلآ ةلواقملآ عم دقاعتلآ خشسف ىلإآ ءوجللآ لبق اهب لومعملآ ةينوناقلآ تآءآرجإ’آ

`hd«ó. g.ةيدقاعتلآ لاجآلل مهمآرتحآ مدعو نيلواقملآ شسعاقت ببشسب زاجنإ’آ يف ريبك رخأات نم ةبانع ةي’و يف عيراششملآ

تاباسسحلأ ىلع ديمجتلأ عفرب ةبلاطملل ةبانع ةيلو رقم مامأأ ماسصتعلأ اقباسس لأديمسسأأ (لايترف) ةسسسسؤؤم لامع نم ددع ءاعبرألأ سسمأأ ددج
. رهسشأ ةثÓث ؤحن دنم ةرخأاتملأ مهرؤجأأ نم مهنيكمتل ةسسسسؤؤملل ةيكنبلأ
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¯LªÉ∫.Ω 

نم نمألا حلاشصم تفثك ثيح
يف ةنيد˘م˘لا ل˘خاد˘م ي˘ف ا˘هد˘جاو˘ت
قيي˘شضت˘ل ن˘ي˘مر˘شصن˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا
ريغ ةرجألا تارايشس ىلع قانخلا
ن˘م دد˘ع ما˘ق نأا ة˘شصا˘خ،ة˘ي˘عر˘ششلا
يواكشش م˘يد˘ق˘ت˘ب ةر˘جألا تارا˘ي˘شس
ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ى˘˘لإا
ي˘˘ف صصا˘˘خ˘˘ششألا ل˘˘ق˘˘ن صشا˘˘ع˘˘ت˘˘˘نا
دجت نيأا، ،ةبانعب دورفلا  تارايشس
طاقن بشصنب موقت نمألا حلاشصم
م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘شس ل˘خد˘م˘ب صشي˘ت˘ف˘˘ت
ةطحم ل˘خد˘م˘ب ا˘هد˘جاو˘ت ز˘يز˘ع˘تو
ا˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن،را˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ف˘قو˘ت تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل تا˘˘م˘˘هاد˘˘م˘˘ب
ةيدلبب ةفورعملا«دورفلا» تارايشس
د˘ح ع˘شضو ل˘جأا ن˘م كلذو،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
صصاخششأÓل يعر˘ششلا ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن˘ل˘ل
ةيامح نع كيهان ،ةنيدملا ىلإاو نم
يتلا تاءاد˘ت˘علا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
عم مهل˘ق˘ن˘ت ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ل نو˘شضر˘ع˘ت˘ي
نولحتني نيذلا نيفرحنملا صضعب

،ليللا ءانثأا ةشصاخ،«دورفلا» ةفشص

رداشصم تفششك قايشسلا تاذ يفو
ن˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم نأا «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآا»
نيمرشصنملا نيمويلا لÓخ تنكمت
تارا˘ي˘شس ن˘˘م دد˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
ذاختا مت نيأا ةيعرششلا ريغ ةرجألا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا

يدلبلا رششحملا ناو ا˘م˘ي˘شس،م˘ه˘ق˘ح
يناعي ىرخأا ةهج نم ديدج نم حتف

تا˘قوألا ي˘ف ة˘شصا˘خ نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةنيدم تاطحمب ةرخأاتملا ةيئاشسملا

نيأا لقنلا لئاشسو مادعنا نم ةبانع
ن˘م ة˘˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘مل ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط د˘˘ج˘˘ت
ىلإا ةدوعلا يف نيبغارلا نينطاوملا

تÓ˘فا˘ح˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ب م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
نيذلاو،ةيعامجلا ةرجألا تارايشسو
ةعاشس نم رثكأل ا˘نا˘ي˘حأا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

ةليشسو يف دعاقمب رفظلا لجأا نم

م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا، ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن

دور˘ف˘لا تارا˘˘ي˘˘شسب دا˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

يفو،ةبانع ةنيدم ىلإاو نم لقنتلل

ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘شصاو˘˘ت قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ

ي˘ق˘ئا˘شس د˘شض ا˘ه˘ت˘ل˘م˘˘ح ة˘˘طر˘˘ششلا

˘˘مو˘˘ق˘˘ت ن˘˘يأا،ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘˘لا

زجحو مهقئاثو ةنياعمو مهفيقوتب

قئاثو ىلع زوحتل يتلا تاجاردلا

ردج˘تو،ر˘ششح˘م˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو

ةحلشصملا رشصانع  نأا ىلإا ةراششإلا

اذه لÓخ يمومعلا نمأÓل ةيئلولا

ةيلمع012 ـب او˘ما˘ق عو˘˘ب˘˘شسألا

،لخدت ةيلم˘ع002و ماظ˘ن ظ˘ف˘ح

0021 و ة˘ب˘كر˘˘م0201 ةب˘قار˘م

ثداوح90 لي˘ج˘شست ع˘م،صصخ˘شش

ةا˘فوو تف˘˘ل˘˘خ ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘شسج رور˘˘م

ةازاوملاب نيرخآا01 حرجو صصخشش

ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تاذ تم˘ظ˘˘ن كلذ ع˘˘م

ةيشسيشسحتلا تايلمعلا نم ديدعلاب

اذهو،ة˘يور˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لا لا˘ج˘م ي˘ف

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع

.ةينمألا زجاوحلاو

    عوبسسأا  يف ةبكرم0001نم رثكأا  ضصحف  متي

 ةيرانلا تاجاردلا ةبقارمو «دورـفلا» ةبراحمل  ةينمأا تÓـمح

¯MƒQjá aÉQì

ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا لوأا ءا˘شسم تما˘˘ق
را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شسب كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ةعاق عيم˘ششتو ق˘ل˘غ رار˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
اهرقم نئاكلا «ني˘شسا˘ي» تÓ˘ف˘ح˘لا
رداشصلا رارقلا وهو رامع قوزرمب

ةيفلخ ىلع ءاج يذلا يلاولا نع

صصو˘شصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىوا˘˘كشش
تÓ˘ف˘ح˘لا ة˘˘عا˘˘ق ة˘˘ب˘˘حا˘˘شص ما˘˘ي˘˘ق
ةشصخر نودب طاششنلاو تازواجتب
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم تشضفر ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ةنشس ن˘م ر˘ث˘كأل ة˘شصخر˘لا د˘يد˘ج˘ت
طشسوب ةدجاوتم ةعاقلا نأا ةشصاخو
.تانكشسلا

جا˘˘˘عزإلا م˘˘˘ه˘˘˘ل بب˘˘˘˘شست ي˘˘˘˘هو
نم ةرخأاتم تاقوأا يف صصخألابو
تاراي˘شسلا ن˘كر بنا˘ج ى˘لإا ل˘ي˘ل˘لا
تانكشسلا مامأا فافزلا بكاوم ءانثأا
با˘ب˘ششلا صضع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق بنا˘˘ج ى˘˘لإا
تاششوانم عوقوو رمخلا ءاشستحاب

لزا˘ن˘م ما˘مأا تارا˘ج˘ششو ة˘ي˘˘مÓ˘˘ك
مهئايتشسا نع اوربع نيذلا ناكشسلا

كل˘ت ءازإا ن˘˘يد˘˘يد˘˘ششلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘تو
ه˘جو كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘عو تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا
ديدع˘لا را˘م˘ع قوزر˘م ي˘ح نا˘كشس

تاهجلا فلتخم ىلإا ىواكششلا نم

لخدتلا ةرورشضب نيبلاطم ةينعملا

تÓ˘ف˘ح˘لا ة˘عا˘ق قÓ˘غإل ل˘جا˘ع˘˘لا

دوهزم قيفوت يلاولا مهشسأار ىلعو

.ةعاقلا قلغب ةميلعت ردشصأا يذلا

ح˘لا˘شصم ى˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘شسرإا˘˘ب ما˘˘قو

ةيدل˘ب ح˘لا˘شصمو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

ةينمألا ح˘لا˘شصم˘لاو را˘م˘ع يد˘ي˘شس

اذه ينطولا كرد˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت د˘˘˘قو

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو

لطامتلا دع˘بو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

رارقلا ذيفنت ىلع ناكشسلا رارشصإاو

ةلشسارمب اوما˘ق م˘هرود˘ب نا˘كشسلا˘ف

صصو˘شصخ˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو

8051 م˘قر ق˘ل˘غ˘˘لا رار˘˘ق ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

9102 ةيل˘يو˘ج22 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا

تلازام ةعاقلاو تقولا كلذ ذنمو

نين˘طاو˘م˘لا رار˘شصإا د˘ع˘بو ط˘ششن˘ت

او˘˘ل˘˘شسار ن˘˘يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كشسلا

ة˘ي˘ط˘ب˘˘شضلا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ذيفنت ةرورشضب نيبلاطم ةيئاشضقلا

دق ناكشسلا نأا ةشصاخو قلغلا رارق

ذاختإاب اوماقو عشضولا نم اومئشس

م˘ه˘تا˘ن˘كشسو م˘ه˘لزا˘ن˘م ع˘ي˘ب˘ل رار˘ق

كل˘ت ءار˘˘ج ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لاو

نكلو تازوا˘ج˘ت˘لاو تا˘ق˘يا˘شضم˘لا

ةعاق قلغ رارق ذيفنت مت ةاناعم دعب

نا˘كشسلا ن˘م˘ث اذ˘˘ه˘˘بو تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م

قلغ رارق ذاختاو يلاولا صصخألابو

ا˘ه˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ششتو

ي˘نار˘م˘ع˘˘لا ط˘˘شسو˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م

.ناكشسلل اجاعزإا ببشستو

ناكسسلا ىواكسش دعب9102ةيليوج22 خيراتب رداسصلا يلاولا رارق ىلع ءانب

تÓفحلا ةعاق قلغتو عمششت رامع يديشسب كردلا حلاشصم

نيباسشو  ةاتف ىلع ضضبقلا ىلع ةدايز
فنعلاب ةقرسسلا ةمهتب

نيوكت  لجأا نم ينيرششع فيقوت
دادعإلا ضضرغل رارششأا ةيعمج

 تايانجل
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت
فيقو˘ت ن˘م ن˘ي˘مر˘شصن˘م˘لا  ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

،ةنشس62 رمعلا نم غل˘ب˘ي،ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم صصخ˘شش
دادعإلا صضرغل رارششأا ةيعمج نيوكت لجأا نم كلذو
ليللا فورظب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘شسلا ة˘يا˘ن˘جو تا˘يا˘ن˘ج˘ل
ري˘شسي˘ت˘ل كر˘ح˘م تاذ ة˘ب˘كر˘م را˘شضح˘ت˘شساو دد˘ع˘ت˘لاو
هبتششم فوقوملا نأا ةبانع نمأل نايب  دافأا ثيح .رارفلا

ذاختا دعبو،فقوت ةلاح يف تابكرم80 ةقرشس يف هيف
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا مد˘ق ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةطرششلا رشصانع تنكمت قايشسلا تاذ يفو ةيئاشضقلا

نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت نم راجحلا ةرئاد نمأل

رارششأا ةيعمج نيوكت لجأا نم ،ةنشس02و91 رمعلا
يفرظب ةنر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘شسلا ،ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘عإلا صضر˘غ˘ل
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘يأا،دد˘ع˘ت˘لاو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ق˘˘ل˘˘شست˘˘لا
نمألا حلا˘شصم تن˘كم˘ت ا˘هرود˘ب ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

مهنيب نم ،صصاخششأا30 فيقوت نم عبارلا يرشضحلا

لجأا نم ،ةنشس52و81 نيبام مهرامعأا حوارتت ةاتف
تنكمت امك،نيشصخشش اهتيحشض حار،فنعلاب ةقرشسلا
ةلثمتملاو تاقورشسملا عاجرتشسا نم حلاشصملا تاذ
تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘يأا ن˘ي˘لا˘ق˘ن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ي˘ف
نأا ىلإا  ةراششإلا ردجتو،مهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

ة˘برا˘ح˘م  را˘طإا ي˘ف  ل˘خد˘ت تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا  هذ˘˘ه  ل˘˘ث˘˘م
.ةيرشضحلا  قطانملا يف اهعاونا  ىتششب  ةميرجلا
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ةمهتب ايئاسضق نيقوبسسم ىلع ضضبقلا
        ملاسس يديسسب ةقرسسلا

اــمهتزايحل نيباشش فــيقوت
ةزارـخب تاردخم

نمأاب ةزارخ يجراخلا يرشضحلا نمألا حلاشصم تماق
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ع˘شساو ة˘ي˘˘طر˘˘شش ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ،لا˘˘حر˘˘ب ةر˘˘ئاد
نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت نع ترفشسأا،صصاشصتخلا

تاردخملا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م ،ة˘ن˘شس02 و91 رمع˘لا
صصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت و،ي˘شصخ˘ششلا كÓ˘ه˘ت˘شسلا صضر˘˘غ˘˘ل
ليشسم زاغ ةروراق ةزايح لجأا نم يئاشضق قوبشسم
ةلوا˘ح˘م ة˘ي˘شضق ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ه˘نأا ا˘م˘ك ،عو˘مد˘ل˘ل
ىلإا ةفاشضإا اذه، نكشسم لخاد نم رشسكلاب ةقرشسلا
بر˘شضلا ة˘ي˘شضق ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم صصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
صسف˘ن ي˘فو،صضي˘بألا حÓ˘شسلا˘ب نا˘˘يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو
ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘كم˘ت قا˘˘ي˘˘شسلا
فيقوت نم ينوبلا ةرئاد نمأاب ،ملاشس يديشس يجراخلا

02 رمعلا نم ناغلبي ،ايئاشضق نيقوبشسم نيشصخشش

،لاقن فتاهل ددعتلاب ة˘قر˘شسلا ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع،ة˘ن˘شس12و
ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعبو
رمأا امهقح يف ردشص نيأا ةلادعلا مامأا امهيف هبتششملا
.عاديإا
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فايسضوب دمحم ةفاقثلا رادب

اموي مظنت ةبانع «ضسونشساك»
تبشسلا اذه ايمÓعإا ايوهج

نامشضلل ينطولا قودنشصلل ةي˘ئلو˘لا ة˘لا˘كو˘لا م˘ظ˘ن˘ت
نم ةيادب تبشسلا اذه ةبانعب ءارجألا ريغلل يعامتجلا
مويلا فايشضوب دمحم ةفا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ا˘حا˘ب˘شص ة˘ن˘ما˘ث˘لا
يئاقلتلا باشستنلا تاءارجإا لوح يمÓعإلا يوهجلا

يزاو˘م˘لا دا˘شصت˘قلا ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا ع˘با˘ط˘لا ءا˘ف˘طإاو
باوبألا نوكتشسو فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصل˘ل
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘كل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
دجاوتتو ،نيب˘شست˘ن˘م˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع «صسو˘ن˘شسا˘ك» ا˘ه˘مد˘ق˘ت
ة˘ير˘يد˘م˘لا صسأار ى˘ل˘ع ةد˘ي˘˘ع˘˘شس ة˘˘ل˘˘يد˘˘عو˘˘ب ةد˘˘ي˘˘شسلا
ريغلل يعامتجلا نامشضلل ينطولا قودنشصلل ةيئلولا
.ةبانعب ءارجألا

S¢.Q 

 ةبقلا داو يح ىوتسسم ىلع اهزاجنا مت

ةنشضاح عورششم نم ديفتشست راتخم يجاب ةعماج
ةيجولونكتلا لامعألا

ةبقلا داو يح ىوتشسم ىلع ةيجولونكتلا لامعألا ةنشضاح عورششم نم ةبانعب راتخم يجاب ةعماج تدافتشسا
تاب ثيح ةمزÓلا تازيهجتلا لكب ةيقيقح ةفحت ىلا لوحتو هميمرت ديعا يدلا رقملا زيهجت ايلاح يرجي ثيح
ةعماج ةرادإا ىوتشسم ىلع ءاعبرألا صسما ةحيبشص دقعو .ءاكرششلا يقابلو ةبانعب ةعماجلل اديدج ابشسكم ربتعي
ةعباتلا ةيجولونكتلا لامعألا ةنشضاحب ةشصاخلا طاقنلا ديدع ةششقانمل عامتجا رامع يديشسب راتخم يجاب
رامع ذاتشسألا ةعماجلا ريدم هشسأارت عامتجل لاشصتلاو مÓعإلا ةيلخ نايب بشسحو .ةبانع راتخم يجاب ةعماجل

ءادمع اذكوTEDERVNA ةيجولونكتلا ةيمنتلا و ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نع نيلثممو مهايح
دكأاو .ةيداشصتقلا تاشسشسؤوملا يلثمم نم ددعو بابششلا ليغششت معدل ةينطولا ةلاكولا ريدمو تايلكلا
ةبانع ةيلو ىوتشسم ىلع اهءاششنا مت يتلا ةيجولونكتلا لامعألا ةنشضاح نأا عامتجلا اذه لÓخ نورشضاحلا
يجيرخ راكفأا لابقتشساو ةبلطلل تÓيهشستلاو تامدخلا نم لماكتمو مئÓم وج قلخ ىلإا اشساشسأا فدهت
تلاجملا فلتخم يف نيشصشصختملاو ةذتاشسا لبق نم اهتعباتمو اهترولب مث نمو ةروتكدلا ةبلطو تاعماجلا
معدلا ةزهجأاو ةيلاملا تاشسشسؤوملا عم مهتÓماعت ليهشست و ةريغشصلا مهتاشسشسؤوم قلخل مهتدعاشسمو ةيملعلا

رامع ذاتشسألا ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم رشصأاو وJESNA بابششلا ليغششتو معد ةلاكوك ةدناشسملاو
لÓخ نم اذهو تاعماجلا يجرخو ةبلطلل هباوبا حتفو ةمدخلا زيح عورششملا اذه عشضو ةرورشض ىلع مهايح
 ةمزÓلا تاجايتحإلاو تازيهجتلا ةفاك ريفوت
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بكرملاب هتايلاعف ىرجت
ياب دمحأا يفاقثلا

ةنيطنسسقب

راجحلا بكرم
يف كراششي

يلودلا نولاشصلا
لاغششألاو ءانبلل
قرششلل ةيمومعلا

راج˘ح˘لا راد˘ي˘شس بكر˘م كرا˘ششي
ةيناثلا ةعبطلا يف صصاخ حانجب
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘˘لا˘˘˘شصل˘˘˘ل
قر˘ششل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘ششألاو
ه˘ن˘شضت˘ح˘ي˘شس يذ˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يا˘ب د˘م˘حأا ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا
ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب «تي˘˘ن˘˘يز˘˘لا»
تاشسشسؤو˘م˘لا با˘ح˘شصأل ن˘كم˘ي
لا˘م˘عألا لا˘جرو ن˘ي˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لاو
حا˘˘ن˘˘ج ةرا˘˘يز ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
رثكأا فرعتلاو «ديدحلا قÓمع»
ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ى˘ل˘ع
نولاشصلا لشصاوتيشسو ،بكرملا

يراجلا ربمتبشس92 ةياغ ىلإا
ق˘ب˘˘شسو ،صسمأا ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا نأا د˘˘ع˘˘ب
ارخؤوم تكراشش نأاو ةشسشسؤوملل
ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا نو˘لا˘شص ي˘ف
هيفرتلا زكرمب هميظنت مت يذلا
.ةبانع ةنيدم طشسوب يملعلا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

9875ددعلا9102 ربمتبسس62سسيمخلا 7ىرــــق و ندــــم
www.akhersaa-dz.com

امقافت ةليم ةي’و اديدحتو ةرواجملا تاي’ولا ضضعب وحن لجيج ةي’وب ةدع قطانم يف راثآ’ا بيرهتو بهن تايلمع فرعت
يف ةيجراخو ةيلخاد قاوسسأاب اهعيبو ةميدقلا راثآ’ا بيرهت طاسشن نهتمت يتلا رسصانعلا نم ديدعلا فيقوتو طبسض ليلدب اريبك

. ةربتعم دج لاومأا نم طاسشنلا اذه اهيلع هرذيام لظ

¯Ω . eù°©ƒO

ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م تددر˘تو
ي˘ف ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم  حا˘ج˘ن ن˘˘ع
ةضصتخم ةديدج ةكبضش كيكفت
ةميدقلا راثآ’ا بيرهتو بهن يف
لجيج روحم ىلع طضشنت يتلاو
ةمجهلا زع يف كلذو  ةليم /
ةير˘ثأ’ا ع˘قاو˘م˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ت˘لاو سشي˘نرو˘كلا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘ب
ةيرثأا عط˘ق ءا˘ف˘ت˘خا ي˘ف تب˘ب˘ضست
ن˘م ىر˘خأا عا˘جر˘ت˘ضساو ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ن˘˘مأ’او كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم ل˘˘ب˘˘ق
 نيينطولا

هنإاف ةقباطتم رداضصم بضسحو
سصا˘خ˘ضشأا  ةد˘ع ف˘ي˘˘قو˘˘ت ىر˘˘ج
ةي’و نم نوردحني مهنم سضعب
لجيج ةي’و نم نورخآاو ةليم
ع˘ي˘م˘ج˘ت لا˘ج˘م ي˘ف نو˘ط˘˘ضشن˘˘ي
نوطضشني اوناكو راثآ’ا بيرهتو
ن˘ي˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م روا˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تاذ تد˘˘˘كأاو ، ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ةعجرتضسملا عطقلا نأاب رداضصملا
دوع˘ت ة˘يد˘ق˘ن ع˘ط˘ق ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ىلإا  ةفاضضإا ، ةرباغ ةينمز ةبقحل
نم ةعونضصم ىرخأا ةيرثأا عطق
ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م داو˘˘م
يهو ةديعب ةينمز ابقح اهرودب

ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ت˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘لا

ىرخأا تاي’و ن˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل

. ةربتعم ةيلام غلابم لباقم

كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم تنا˘˘˘˘˘كو

يف تفضشك دق  لجيجب ينطولا

نم ةيمك زجح نع    قباضس تقو

ةي’ولا مي˘ل˘قإا˘ب ة˘ضسي˘ف˘ن˘لا را˘ثآ’ا

اهنيب نم  يضضاملا ماعلا ةياهن

ةميدق ةيدقن ةعطق004 ءاهز

، ةي˘نا˘مور˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ت

ف˘˘˘˘ضشكل ت’آا ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ن

وحن ىلإا ةفاضضإا راثآ’او نداعملا

ا˘م˘ك ، ىر˘خأا ة˘ير˘ثأا ة˘ع˘ط˘ق61

ةمضصاعب نمأ’ا ح˘لا˘ضصم˘ل ق˘ب˘ضس
تقو ي˘ف تز˘ج˘˘ح نأاو ة˘˘ي’و˘˘لا

ةعطق004 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ق˘˘با˘˘ضس
د˘˘حأا لز˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ثأا ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن
نا˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘م˘˘هو سصا˘˘خ˘˘ضشأ’ا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا نا˘فا˘ضضت نا˘ت˘ل˘˘لا
نمأ’ا حلاضصم اهب تماق ىرخأا

تنكم يت˘لاو ة˘ي’و˘لا˘ب كرد˘لاو
ع˘ط˘ق˘لا تا˘ئ˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘م
د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ثأ’ا
ع˘م تير˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
نا˘ك ا˘ه˘ضضع˘˘ب نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا
ربع ن˘ي˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ ءا˘ير˘ثأ’ قّو˘ضسي
. يعامتجإ’ا لضصاوتلا عقاوم

 ةطرسشلاو كردلا رسصانع لبق نم دارفأ’ا نم ددع فيقوت مغر/ لجيج

 ةليم / لجيج روحم ىلع راثآ’ا بيرهتو بهن تايلمع مقافت
تلوحتف نطاوملا نم ةرادإ’ا بيرقت دسصق تزجنأا

 نيفرحنملل ركو ىلإا

اهلاطي فيطضسب ةيرادإا عورف
لامهإ’ا و بيرختلا

ةضضرع ةروجهملا ةيدلبلا ةيرادإ’ا عورفلا نم ديدعلا تحبضصأا
،فيطضس تاي’و تايدلب سضعبب نيفرحنملل ارقمو  بيرختلل
ةرادإ’ا بيرقت دضصق اهدييضشتل ةريبك لاومأا اهيلع تفرضص امدعب
. نطاوملا نم

7002 ةنضس  تايانب01 نم رثكأا اهنم زاجنا مت ةيدلبلا عورفلا
رقملا فّلك و ،ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل كر˘ت˘ضشم˘لا  قود˘ن˘ضصلا ن˘م
نأا ’إا ميتنضس رايلملا فضصن و رايلم نم رثكأا دحاولا يرادإ’ا
يتلا ريياعملاب نكي مل تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ضضرأا را˘ي˘ت˘خا
ةلق وأا ةيناكضسلا تاعمجتلا نع ةديعب اهديضسجتل اهحتف نمضضت

دق اهتلق تناك اذإا و ،حور نود لكايه تيقب كلذل ناكضسلا ددع
اهنإاف،  نطاوملل اهتامدخ ميدقتل ةمدخلا زيح اهعضضو و اهحتف مت

و ت’اضصت’ا ةكبضشب اهطبر مدعل ةيديلقت قرطب ريضست لازت ’
سضعب جارختضسا ىلع رضصتقت اهتمدخف ةيدلبلل يزكرملا رقملا

تلضضف ىرخأا امأا ،طقف ةيدلبلاب نيدلوملل ةيندملا ةلاحلا قئاثو
يراد’ا عرفلا ،رارغ ىلع اهزاجنإا ذنم اهحتف متي  مل و ةروجهم
نيعب طضشلا ةيرقب يرادإ’ا عرفلا و ،نابت د’وأاب مامحلا ةيرقب
و ياب حلاضص ةيدلبب رفعم ةيرقب يرادإ’ا عرفلا كلذك و ناملو
تروهدت نم اهنم و، ةروجهم لازت ’ يتلا عورفلا نم اهريغ
و بهن تايلمع ىلإا ىرخأا اعورف تضضرعت اميف ،اهتيانب ةيعضضو
بيرخت و اهباوبأا علق مت نأا دعب، ةضشه اهتايانب تحبضصأاو بيرخت

و ةلاضضلا تاناويحلل ارقم تحبضصأا و  اهفقضس و ةيانبلا ناردج
ةيدلبب بوبضش ةيرقب يرادإ’ا عرفلاب ثدح املثم ،نيفرحنملا

ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘يد˘ل˘ب نأا  ق˘با˘ضس ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ا˘ن˘ل د˘كأا ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘م˘ج
ىلإا امهادحإا ليوحت مت ثيح ةيرادإا عورف ةثÓث نم تدافتضسا
زيح هعضضو و هحتف متف يناثلا امأا ةيئادتبا ةضسردمل لوأ’ا نيمضسق
هميلضست مت و هحتف متي مل بوبضش ةيرقب ثلاثلا يقب اميف ، ةمدخلا
نيب رضضحم بجومب جÓع ةعاق ىلا هليوحتل ةحضصلا ةيريدمل
متي مل و هنع تلخت ةريخأ’ا هذه نأا ’إا، ةحضصلا ةيريدم و ةيدلبلا
سضرعت كلذل و ، نايضسنلا يط يف ةيانبلا هذه تلخد و هحتف
نيذلا ناكضسلا لك نيعأا مامأا اذه ثدحي ،ةريبك بيرخت تايمعل
.ةدئافلاب مهيلع دوعت دق ةماع تاكلتمم ةيامحل اوكرحتي مل
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464 حيتافم عيزوت مت امدعب

معدملا يوقرتلا ةغيضصب انكضس

يفيرلا نكضسلل ةيلام ةناعإا62و

ريغ يلافتحا وج طضسو كلذو

حور˘˘˘˘˘ضشلا بضسحو قو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضسم

نم ة˘ضصح˘لا هذ˘ه نإا˘ف ة˘مد˘ق˘م˘لا

ةم˘عد˘م˘لا ة˘يو˘قر˘ت˘لا تا˘ن˘كضسلا

ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ع˘ضسو˘ت˘لا˘ب ةز˘ج˘ن˘م

سصخي اميف يلجنم يلع ةنيدمل

نيديفت˘ضسم ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘كضسلا

بور˘خ˘لا ن˘م ل˘ك ق˘طا˘ن˘˘م ن˘˘م

.فضسوي دوغيزو سسيداب نباو
ربتعا م˘ي˘ل˘ضست˘لا ل˘ف˘ح لÓ˘خو

ةيلحملا ةيذيفنتلا ةئيهلا سسيئر
نأا˘ب نود˘ي˘ع˘ضس ع˘˘ي˘˘م˘˘ضسلا د˘˘ب˘˘ع
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ضصح˘لا هذ˘ه ع˘˘يزو˘˘ت
ة˘مزأا ةد˘ح سصي˘ل˘ق˘ت˘ب ح˘م˘ضسي˘ضس
ىلإا اريضشم ةي’ولا يف نكضسلا
ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ضس دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا لا˘˘م˘˘كت˘˘ضس’
سصضصح˘لا د˘يد˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
،اهمÓتضسا متيضس يتلا ةينكضسلا

م˘ت ه˘نأا˘ب لوؤو˘ضسم˘لا سسف˘ن ر˘كذو

34503 عيزوت ةنيطنضسق ةي’وب

غيضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘ضض ا˘ن˘كضس

دقو،7102 ةيليوج ذنم كلذو
ذنم ةنيطنضسق ة˘ي’و تدا˘ف˘ت˘ضسا

هعومجم ام زاجنإاب4102 ةنضس

ةيمومع ةينكضس ةدحو فلأا81

مت انكضس0583 اهنم ةيراجيإا
ا˘م˘ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘ل˘ل ه˘ع˘˘يزو˘˘ت

رخآا انكضس679 لاغضشأا كضشوت
ريدم هتهج نم .لامكتضس’ا ىلع
،راخف دوعضسم ةي’ولاب نكضسلا
هذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا ةر˘˘ي˘˘تو نأا ح˘˘˘ضضوأا
ةيضضرم ةريتو˘ب مد˘ق˘ت˘ت ة˘ضصح˘لا

ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘مÓ˘ت˘ضسا م˘ت˘ي˘ضسو

قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘ضسلا

لاغضشأ’ا يرجت يفيرلا نكضسلاب

ى˘ل˘˘ع ةد˘˘حو0081ـب ا˘ي˘˘لا˘˘ح

ةي’ولا ق˘طا˘ن˘م د˘يد˘ع ىو˘ت˘ضسم

006 لثم˘ت ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 اه˘ن˘م

كلذك اه˘مÓ˘ت˘ضسا م˘ت˘ي˘ضس ن˘كضس

راضشأاو ،ةيراجلا ةنضسلا ةياهن لبق

هعومجم ام نأا ىلإا راخف ديضسلا

نمضض ة˘ي˘ن˘كضس ةد˘حو ف˘لأا84

اي˘لا˘ح ير˘ج˘ي غ˘ي˘ضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م

21ـلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هؤوا˘˘ن˘˘ب

.ةي’ولل

امعدم ايوقرت انكسس464 عيزوت مت امدعب

4102 ذنم ةينكضس ةدحو فلأا81 نم رثكأاب ديفتضست ةنيطنضسق

 ت’وادملا نوناق قرخب هومهتا

 فيطضسب نابت د’وأا ةيدلبل يبعضشلا سسلجملاب ءاضضعأاو سسيئرلا نيب تافÓخ
تاميلعت و ةيروهمجلا نيناوق هيلع سصنت ام بضسح ،سسلجملا ت’وادم روضضح اولخد نينطاوم ةتضسل هعنم دعب  نوناقلا قرخب ةيدلبلا سسيئر ،فيطضسب نابت د’وأا ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا سسلجملاب ءاضضعأا مهتا

.ةيلحملا تاعامجلا و ةيلخادلا ةرازو

و ،ةينلع يدلبلا يبعضشلا سسلجملا تاضسلج نأا ىلع سصنت يتلا11/01 مقر ةيدلبلا نوناق نم62 ةداملا و نوناقلا قرخب ريملا اومهتا و ةضضيرع ريرحت ىلإا سسلجملا باون و نوبختنملا سضعب عراضس ثيح
اهيلع رضشؤوم و سسلجملا باون و نيبختنملا سضعب نم ةعقوم ةضضيرع بضسح  ةيضضقلا عئاقو دوعت و ،نينطاوملل ءاضضف سصيضصخت  لÓخ نم  ،ةلوادملاب ينعم نطاوم لكل و ةيدلبلا ينطاومل ةحوتفم نوكت

ةعاقلا لخاد نينطاوم ةتضس دجو ثيح، يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسيئر مهب قحل اهدعب و لوادتلا ةعاق ىلإا  سسلجملا ءاضضعأا لخد امنيح  ربمتبضس21 سسيمخلا ةضسلج ىلإا ،ياب حلاضص ةرئاد حلاضصم فرط نم
ىلع عيقوتلاب ،يدلبلا يبعضشلا سسلجملا ءاضضعأا نم يدلبلا يبعضشلا سسلجملا سسيئر بلط ةضسلجلا روضضحب مهرارضصإا مامأا و ،روضضحلا نم مهعنم و ةعاقلا ةرداغم مهنم بلطف ،ةضسلجلا روضضح يف نوبغري
اذه و ،ماعلا نيمأ’ا بتكمب عقو رخآ’ا سضعبلا و كانه عيقوتلاب اوماق نيبختنملا نم سضعبلا نأا ةضضيرعلا تفاضضأا و  ةعاقلا ةرداغمب ماق مث ت’وادملا لجضس ىلع عيقوتلا و سسلجملا ءاضضعأ’ روضضحلا ةقرو
رطأ’ا جراخ تمت و نوناقلل اقرخ اهرابتعاب ةضسلجلا هذه ت’وادم ءاغلإاب مهتضضيرع يف ءاضضعأ’ا بلاط و ،ةيلام تادامتعا حتف نمضضتت طاقن ةضسمخ نمضضتملا لامعأ’ا لودج سضرع و ةضسلجلل حاتتفا نود
.ةبوتكم ةيناث ةضضيرع يف ةضسلجلا تايرجم نع هوربخا و ةي’ولاب ةماعلا نوؤوضشلا و ميظنتلا سسيئر ةلباقمب اوماق مهنأا اوفاضضأا امك ،لامعأ’ا لودج ىلع ةقداضصملا متت مل و ،ةينوناقلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

98759ددعلا9102 ربمتبسس62  سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ريثي يرزخلا تيوسصت
بارغتسسلا

يبهو يسسنؤت˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق ة˘جر˘خ ترا˘ثأا
ةدئافل تؤ˘سصي م˘ل ثي˘ح بار˘غ˘ت˘سسلا يرز˘خ˘لا
يذلا تقؤلا يف يسضاملب لامج ينطؤلا بخانلا

امعد يسضاملب ىقلي نأا نوريثكلا عقؤتي ناك
رسضخلا دا˘ق نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ بر˘ع˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
عم «ةسسناؤتلا» حرف دقو ،ايقيرفإا سسأاكب رفظلل
ةركلا قاسشع لئاسستو ،زاجنإلا اذهب نييرئازجلا
تيؤسصت مدع ببسس نع سسنؤت يف ةريدتسسملا
  .يسضاملب ـل يرزخلا

! اطلام بارخ دعب
عا˘ط˘˘ق ن˘˘ع نؤ˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت
نم تايفسشتسسملا ءاردمو ةحسصلا
راذ˘˘˘نإلا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا

لجأا نم لمعتسست يتلا لئاسسؤلاو
يف ةدجنلا جراخمو قئارحلا ءافطإا
ةيبطلا تادا˘ي˘ع˘لاو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
«ةعجاف» ؤيرا˘ن˘ي˘سس رار˘كت يدا˘ف˘ت˘ل
يتلاو سسمأا لوأا تعقو يتلا يداؤلا
يف هنأا دكأاتو ،عسضر8 ةايحب تدوأا
تاؤف دعب عيمجلا كرحتي رئازجلا
ىل˘ع سسأا˘ف˘لا طؤ˘ق˘سس د˘ن˘عو ناوآلا
بار˘خو ثراؤ˘˘كلا عؤ˘˘قوو سسأار˘˘لا

.اطلام

ةراجتلا ةرازو دقتنت نيردسصملا ةيعمج
نيردسصملل ةينطؤلا ةيعمجلا سسيئر اعد
نÓعإا ىلإا ، يرسصان ياب يلع نييرئازجلا

ريخألا اذه نؤكل ةيداسصتقا ئراؤط ةلاح
يرسصان حسضوأاو.رمتسسم عجارت ةلاح يف
نا˘ي˘ع˘ل˘ل تر˘ه˘ظ ةد˘ع ل˘ماؤ˘ع كلا˘ن˘ه نا

ةرد˘ق˘لا ناد˘ق˘فو دؤ˘كر˘˘لاو م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا˘˘ك
ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر بر˘عأا ا˘م˘ك. «ة˘ي˘ئار˘˘سشلا
تاسساي˘سس ن˘م ه˘طا˘ب˘حإا ن˘ع ن˘يرد˘سصم˘لا

ىلإا بورهلا لسصاؤت يتلا ةراجتلا ةرازو
9102 ةنسس نأاو اسصؤسصخ هبسسح مامألا
جراخ تارداسصلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ن˘سس ن˘كت م˘ل
.هل تجور نا و قبسس املثم تاقورحملا

 نورذتعي نييرسصملا
يسضاملب نم

ينطؤلا بخانلا اهل سضرعت يتلا ةلمحلا دعب
ينطؤلا بختنملا جيؤتت بقع يسضاملب لامج
و ةيرسصملا مÓعلا لئاسسو سضعب نم يرئازجلا
ج˘يؤ˘ت˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت تد˘˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
يف تأاطخا اهنأاب اهن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تفر˘ت˘عا.نا˘كلا˘ب

هتمجاه امدنع قباسسلا ليحدلا يدان بردم قح
سساكب رسضخلا جيؤ˘ت˘ت د˘ع˘ب ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب
ةقيرطب مهيلع يسضاملب در و.ةيقيرفلا مملا

زكرملا يف حÓسص دمحمل تؤسص امدعب ةعئار
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف بعل ن˘سسحا ةز˘ئا˘ج˘ب زؤ˘ف˘ي˘ل لولا
ل˘ئا˘سسو ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘ملا ؤ˘˘ه و9102. ةن˘سسل
يسضاملب عم اهتطقسس كرادتت ةيرسصملا مÓعلا

ةلكسشم يا كلتمي ل هناب ىرخا ةرم تبثا يذلا و
.نييرسصملا عم

ةقيقحلل فييزت
نيريسش ةيسسنؤتلا ةنان˘ف˘لا تل˘ب˘ق˘ت˘سسا
«يسسنؤتلا راؤحلا» ةانق يف يمجللا
ةدا˘عإا ي˘ف ا˘ه˘حا˘˘ج˘˘ن ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ؤ˘م˘ي˘ت˘سسؤ˘ك» ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا
رؤهم˘ج˘ل˘ل تح˘سضوأا ثي˘ح ،«ل˘كح˘ل
ق˘با˘سس ح˘ير˘سصت ي˘ف ا˘ه˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘كت م˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘غألا نأا لؤ˘˘ق˘˘لا تدارأا

يف سسيلو طقف سسنؤت يف ةفورعم
جمانربلا مدقم نأا ريغ ،اسضيأا رئازجلا
ه˘نإا لا˘ق ؤ˘يد˘ي˘ف ثب ير˘ه˘ف˘لا ي˘ما˘سس
زؤجع هيف ترهظ ةيلسصألا ةينغأÓل
تا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك نددر˘˘˘ي ةؤ˘˘˘سسن تؤ˘˘˘سصو
يذلا ؤيديفلا نأا ريغ ،يرسصع لكسشب اهتمدق يمجللا نأا ىلإا ةراسشإا يف ةيودبلا ةقيرطلا ىلع ةينغألا
عباطلا ينانف نم ديدعلا نأا امك ىرخأا ةينغأا لب ةينغألا كلت ددرت نكت مل ةأارملاو بكرم هثب
؟يماسس اي فييزتلا اذه اذاملو ؟اهادحإاب نعتسسي مل اذاملف ،ةعئار ةقيرطب ةينغألا اوداعأا يفياطسسلا

تاسسسسؤوملا يف نمألا تاططخم ليعفتب بلاطت سسوبا
ةمÓسسلاو نمألا تاطط˘خ˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ى˘لإا كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م تعد
ديلاؤم8 لتقم ةيفلخ ىلع كلذو ،ايناديم يلعفلا اهقيبطت ىدمو رؤهمجلل ةلبقتسسملا تاسسسسؤؤملل

ناكمإلاب هنأا ىلإا ةمظنملا تراسشأاو.فؤسس يداو ةيلو يف لفطلاو مألا ىفسشتسسمب قيرح يف ددج
ربع لخدتلاو نملا ططخم ليعفت Óعف متي ؤل تايناكملا سسفنبو ثداؤحلا يف لسضفأا مكحتلا
.يسسآاملا راركت يدافتل ،رؤهمجلل ةلبقتسسملا تاسسسسؤؤملا
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بويأا جارخإاو فيلأات نم يهو
ناور˘م ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘ي˘شس ،سشير˘م˘ع
ةءا˘˘شضإاو تو˘˘شص ،ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
يف كراششو مهافلا ةجوخ ءايركز
،سشيرمع بويأا نم لك ليثمتلا

ن˘˘ب ةد˘˘ششار ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ناور˘˘م
ةيحرشسملا ثادحأا رودتو ،ةدعشس
راقعلا ايفام نم ةعومجم  لوح
ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ط˘˘ّط˘˘خ˘˘ت
ّدتمت يتلا ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘لا

تح˘ت ة˘ع˘شسا˘شش ة˘˘حا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

ؤوطاوتب مهاولا رامثتشسلا ءاطغ

رلا تاهجلا نم ديدعلا نم
ّ

ةيمشس

لا˘˘ط˘˘بأا ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ّط˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي

يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘هو ة˘ي˘حر˘شسم˘لا

ف˘˘ير˘˘ّششلا«و «رّو˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘شس»

ايلقع ةقاعملا «ةدرو«و «ىمعألا

ي˘ح˘لا ناّ̆كشس ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘˘بو
ّ

ةغرفمل˘ل م˘خا˘ت˘م˘لا ير˘يد˘شصق˘لا

هذ˘˘ه طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘م نو˘˘ن˘ّ̆كم˘˘˘ت˘˘˘ي

ح˘˘شضفو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ند˘˘لا ةر˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تاطلشسلا لّخد˘ت˘ت˘ل ن˘ير˘مآا˘ت˘م˘لا

ةّيرشس ةلشسارم دعب دÓبلل ايلعلا

ةّيشضقلا يف قيقحت حتف رارقب

اّيئاشضق ن˘ي˘طّرو˘ت˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو

ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف بي˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شستو

ءان˘ب ي˘هو ة˘مّد˘ق˘م˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل

ي˘ح˘˘لا نا˘˘كم ة˘˘ق˘˘ئل تا˘˘ن˘˘كشس
ّ

يفاق˘ث ب˘ّكر˘م ع˘م ير˘يد˘شصق˘لا

يشضاير رخآاو
ّ

ةغرفملا ناكمو 

لافطأÓل ىفششت˘شسم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

فلؤوملا لاقو ،ناطرّشسلا ىشضرم

لÓ˘˘خ ن˘˘م» ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا ن˘˘˘ع

اركف ناتشضقا˘ن˘ت˘م نا˘تّ̆ي˘شصخ˘شش

ة˘ف˘طا˘ع سصل˘خ˘ت˘شسن ا˘˘كو˘˘ل˘˘شسو

رخآلا ل˘ّب˘ق˘تو سشيا˘عّ̆ت˘لاو ّبح˘لا

رلابو ةءو˘بو˘م ة˘ئ˘ي˘ب ي˘ف و˘لو
ّ

مغ

ةدرو ةّيشصخشش ، فÓتخإلا نم

موه˘ف˘موّ بح˘لا ز˘كر˘م˘ت˘ي ا˘ه˘ي˘ف

يعمجلا ريمشضلا ءانبو نواعتلا

ةايح ملاعم مشسر ىلع لمعلاو

ع˘ن˘مو ة˘ن˘مآا ة˘نزاو˘ت˘˘م ة˘˘م˘˘ير˘˘ك

تا˘ّي˘لآاو مد˘ه˘لا لوا˘ع˘م ل˘غ˘ل˘غ˘ت

ر˘˘ّششلا
ّ

م˘ي˘˘قو ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا حور˘˘ب 

ةعاجششّ لكب ةّقحلا ةّيكراششّتلا

ةاي˘ح ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م لا˘شسب˘ت˘شساو

 .«ةميرك ةّيناشسنإا

 سسارهأا قوشس ةفاقثلاو نونفلل » ةملكلا » ةيحرشسملا ةينواعتلا جاتنإا نم

 حرشسمب «ةيلئاع هبشش ةرهشس» ةيحرشسم ضضرع
 ةبانعب يبوجم نيدلا زع

سسيئرو »ةئيبلا قيدشص» زيمت دعب
 «كياب نيرغ» ةيعمج

ضسيلوبأا ةيفاقثلا ةيعمجلا
 ينثت ثارتلاو راثآÓل

يششيششعل ميكحلا دبع ىلع

ةيلوب ثارتلاو راثآÓل سسيلوبأا ةيفاقثلا ةيعمجلا تنثأا
دبع ءارشضخلا ةجاردلا ةيعمج سسيئر ىلع سسارهأا قوشس
اهب موقي يتلا تادوهجملاب تهونو يششيششعل ميكحلا
تاردا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا بحا˘˘شصو «ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ق˘˘يد˘˘شص»
يتلا ةيوعوتلاو ةيشسي˘شسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
ىلع هترششن ام وهو ةي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘م˘ظ˘ن

ميكحلا دبع ـف ،«كوبشسيا˘ف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص
ينطولا ىوتشسملا ىلعو ةبانع يف فورعملا يششيششعل
،ةيئاوهلا تاجاردلل بردمو ةيزيلجنلا ةغللا يف ذاتشسا

نم اهب قلعت ةيواحب ةيئاوهلا هتجارد طبرب هتبرجت أادبو
نم طيحملا فيظنت يف مهاشسيو لّوجتي اهدعبو فلخلا

ةيمرملا خاشسوألا نم هتلشس يف هنكمأا ام عمج لÓخ
يف ةركفلا تناكو ،ماعلا قيرطلا يف ةيئاوششع ةقيرطب
تÓمح نم ديدعلا ذ˘ف˘ن ا˘هد˘ع˘بو ة˘ي˘شصخ˘شش ر˘مألا ة˘ياد˘ب
تقولا عم ةركفلا تربكو يبانعلا لحاشسلا يف ةفاظنلا
يف مهاشسو ،ةفاظنلا تÓمح نم ديدعلا اهدعب ميظنت متيل
ةيعمج تحبشصأاو ةشضايرلاو ةحايشسلاو ةئيبلا نيب جزملا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ةد˘ئار ة˘ي˘ع˘م˘ج تح˘ب˘شصأاو «كيا˘˘ب ن˘˘ير˘˘غ»
ةيفاقثلا ةيعمجلا تنمتو ،يئيبلا لمعلا ةمهلمو طيحملا
دبعل قيفوتلا سسارهأا قوشس ةيلوب ثارتلاو راثآÓل سسيلوبأا

.Óبقتشسم رثكأا حاجنلاو يششيششعل ميكحلا
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«ران» ديدجلا ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا لا˘ن
م˘ت يذ˘لا زا˘كعو˘ب رو˘ششا˘ع م˘˘ير˘˘م˘˘ل

عو˘ب˘شسألا اذ˘ه ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ه˘˘شضر˘˘ع
ةياجب ةيلوب كيتامينيشسلا فحتمب
اذه ةيعونب ةشصاخ روهمجلا باجعإا
مليفلا اذه سضرع مت و ،ينفلا لمعلا

71 ة˘ع˘ب˘ط˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘ق˘ئا˘ثو˘˘لا
اريبعت و ،ةياجبل ةيئامنيشسلا تاءاقلل

يذلا بيحرتلاب ديدششلا اهرثأات نع
روششاع ميرم تحرشص ،اهمليف هلان
فلأا و اركشش اركشش» ةلئاق زاكعوب
لاني نأا بقترا نكأا مل ةقيقح ،ركشش
و لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةلئشسأا ىلع بيجت نأا لبق «بيحرتلا
سشاقن حت˘ف˘ي و ر˘شضا˘ح˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا

بابشسأا ةفرعم˘ب ح˘م˘شس م˘ل˘ي˘ف˘لا لو˘ح
رشضاحلا روهمجلا لعافت و ،هحاجن

و ةاقتشسملا تاداهششلا ةوق عم اريثك
ترشسف يتلا اهتدادشس اذك و اهتيعون
راحت˘نلا» لا˘ع˘فألا هذ˘ه ع˘ن˘شصت نود
ةيلئاعلا ةاناعملا و اهبابشسأا و «اقرح
و اشسورد مدقت نأا نود ،اهنع ةمجانلا

تطعأا ،درشسلا بولشسأا دمتعت نأا ل
امششتحم اهروهظ ناك يذلا زاكعوب
اهيثدحتمل ةقلطملا ةيرحلا مليفلا يف

تلوا˘ح˘م ن˘م ن˘ي˘جا˘ن˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
ا˘يا˘ح˘شضلا برا˘قأا و ا˘قر˘ح را˘ح˘ت˘˘نلا

مهتاناعم نع اوربعي ىتح نيفوتملا
و ةيوق مهتاداهشش تناك و مهتاشسام و
و ،نادبألا اهل رعششقت ةجردل ةرثؤوم
تلاحلا ىدحإا ىلإا م˘ل˘ي˘ف˘لا قر˘ط˘ت˘ي
ةنشس اقرح رحتنا لجيج يف باششل

تي˘ق˘˘ب ما˘˘ع نا˘˘كم ط˘˘شسو4002
و ناهذألا يف ةقلاع هراحتنا ةروشص
لا˘م˘عأا ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه ر˘˘ثا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
و ،ادقعت عشضولا داز اهدعب و ،بغشش
تايئاشصحإا يقئاثولا مليفلا مدقي مل

سضعب روشص هنكل ةرهاظلا هذه لوح
ةنيطنشسق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘جا˘ن˘لا
ةبوعشص ىلإا مهعيمج اوراششأا نيذلا
او˘نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ششي˘ع˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
و ةلئاع بر ناك و ،كاذنآا اهب نورمي
هذ˘ه˘ب ر˘م د˘ق ة˘قا˘ع˘م ة˘˘ن˘˘بل ا˘˘بأا و˘˘ه

نيزنبلا ىقلأا ثيح ةميلألا ةبرجتلا
نأا ل˘ب˘ق ه˘ت˘ن˘با د˘شسج و هد˘شسج ى˘ل˘ع
،ةيكنب ةلاكو وهب يف هتعلو لعششي
نئابزلا لبق نم هذاقنإا ةيلمع تناك و
حرشص و ،ةزجعم كنبلاب نيدجاوتملا
ل و لمع نود تنك» ارثأاتم اهدعب
يننكمي ل ةدعقم ةنبا يل و نكشس
«ري˘ث˘كلا ي˘نا˘عأا تن˘ك ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ىلع دعب اميف هلوشصح هنا افيشضم
فاشضأا و ،»هيلإا لمألا داعأا» نكشس
،«ديدج نم تدلو ينأاك و» امشستبم
و وه ةاجنلا لجرلا اذه عاطتشسا و
بابششلا نم ديدعلا نأا ريغ نورخآا
ةيشساق ةششيع˘م فور˘ظ ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
تÓيولا نوشساقي او˘لاز˘ي ل ة˘ل˘ثا˘م˘م
ل و مهمامأا قافأا و لبقتشسم ل هنأل

ل ،رقفلا و ةلا˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ن˘ي˘هر نو˘لاز˘ي

مهتايح دوشست يتلا ةباترلا نورشسكي

باهذلاب وأا يهاقملا يف سسولجلاب لإا

لإا نو˘˘م˘˘ل˘˘ح˘˘ي ل و بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا

دعت يتلا «ةيرشسلا ةرجهلا» ةقرحلاب

و ،راحتنلا لاكششأا نم رخأا Óكشش

مليفلا اذه نأا لوقت ةجرخملا تفشسأات

بشضغ ةخرشص قل˘ط˘ي يذ˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘لا

و بابششلل ةرمتشسملا ةاناعملا ىلع

لو˘ح د˘ئا˘شسلا بي˘هر˘لا تم˘شصلا اذ˘ك

و ايداع ارما» تتاب يتلا ةرهاظلا هذه

لشسلشسمل سضرع ةباثمب دعي «افولام

نأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م˘˘لا ثاد˘˘حألا ن˘˘م

ةيدؤوملا قرطلا و توملا هذه رايتخا»

.«سساق و ديدشش فنع لاكششأا دعت اهل

زاكعوب روششاع ميرم جارخإا نم

ةياجب كيتامينشس يف «ران» يقئاثولا مليفلا ضضرع

 :فششكي راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا

«ةينامورلا ةرتفلل دوعت ةليمب حÓشصوب يحاردب ةفششتكملا ةربقملا»
حÓشصوب يحارد ةيدلبب «ةرامشسلا» ةتششمب يشضقنملا ناوج رهشش لÓخ ةفششتكملا ةربقملا ةنياعمب راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا نم ةدفوم ةقرف تماق
يتلا ةنياعملا ةيلمع نأاب حشضوأاو ،يششيعلا لامك زكرملا تاذب ثحبلاب قحلملا ةقرفلا سسيئر هدكأا ام بشسح ةرخأاتملا ةينامورلا ةرتفلل دوعت اهنأا تدكأاو ةليم برغ
بناج ىلإا يفاقثلا ثارتلا ةحلشصم سسيئرب ةلثمم ةفاقثلا ةيريدم حلاشصم ةقفر نينثلا سسمأا تمت راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا نم نينثا نيثحاب اهيلع فرششأا
روبق  ةينامث ةربقملا هذه مشضتو ،ةرخأاتملا ةينامورلا ةرتفلل دوعت ةربقم يف لثمتملا فاششتكلا اذه ةيعون ىلع فوقولا مت ثيح ايميلقإا ةشصتخملا ةينمألا حلاشصملا
ىوتشسم ىلع ظحÓملاو ،ةقدب اهيلإا يمتنت يتلا ةينامورلا ةرتفلا ديدحت يف دعاشسي دق يزئانج ثاثأا يأا ىلع اهب روثعلا متي مل اهعم دجوي ل تاطÓب تحت نفادم وأا

ىلإا سصتخملا تاذ هعجرأا ام وه و نيينامورلا ىدل نفدلا ةقيرط يف داتعم وه امك «برغ-قرشش» لدب «بونج-لامشش» ةفششتكملا روبقلا هاجتا نأا فاششتكلا عقوم
ةنياعملا ةيلمعل ةجيتن عقوملاب ىرخأا روبق دوجو ةيناكمإا ىلإا يششيعلا راششأاو ،ةقطنملا ةيفارغوبط وه يناثلاو عقوملل ةيرخشصلا ةعيبطلا امهلوأا نيلامتحلا دحأا

عقاوملا ةمئاق نمشض هجاردإا متيشس امك هب ةشصاخلا تايثادحإلا ذخأا لÓخ نم هقيثوت متيشسو ناكملا ملاعم ديدحت مت كلذل و ةقرفلا اهب تماق يتلا فاششكتشسلاو

نم اهتنياعم دعب يشضاملا ناوج21 يف تفششتكا سسمأا اهتنياعم تمت يتلا ةينامورلا ةربقملا نأا ركذي ،ةليم ةيلو ميلقإا ربع ةاشصحملا ةيفاقثلا تاكلتمملاو ةيرثألا
يفاقثلا ثارتلا ظفاحمل اقفو حÓشصوب يحارد ةيدلبل ينطولا كردلا ةقرف لبق نم اهنع غيلبتلا مت نأا دعب ةليم ةيلول ةفاقثلا ةيريدمب يفاقثلا ثارتلا ةحلشصم لبق
نع لشصفم ريرقت دادعإا متو ،ةينامورلا يهو اهيلإا يمتني يتلا ةرتفلا ديدحتو فاششتكÓل ةيلوألا ةنياعملا دعب نأا لوؤوشسملا تاذ فاشضأاو ،دغزل ةبايشش ةيريدملا تاذب

ةينوناقلا ةيامحلا ةيريدم هل تباجتشسا يشضقنملا ناوج31 خيراتب راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرم نم ةقرف دافيإا بلط مت امك ،ةينعملا تاهجلل لشسرأا كلذ
هنأاب ردشصملا تاذ دافأا يذلا فششتكملا عقوملل ةنياعم ءارجإاب مايقلل زكرملا نم ثحب ةقرف فيلكت لÓخ نم ةفاقثلا ةرازوب ثارتلا نيمثتو ةيفاقثلا تاكلتمملل

ç.¥.اهب ارارشضأا قاحلإاو روبقلا بيرخت يف هبشسح اشضيأا ببشست ام ،«ةرامشس» ةقطنمب يباغ كلشسم حتف لاغششأا ةجيتن فششتكا
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ة˘با˘شصإل ضسي˘ن يدا˘ن م˘ج˘ن ضسا˘نو مدأا ضضر˘ع˘˘ت

ىل˘ع هر˘ب˘جأا ا˘م ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘˘يو˘˘ق

تعمج يتلا ةارابملا لÓخ هئÓمز ةرداغم

تا˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘شض و˘˘كا˘˘نو˘˘م يدا˘˘نو ““رو˘˘شسن˘˘لا““

ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م ة˘ع˘با˘شسلا ة˘لو˘ج˘لا

ةجيتنب ““ةرامإلا““ يدان حلاشصل تهتنا ةارابم
د˘ع˘بو ،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘˘م فاد˘˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
يت˘لا ة˘با˘شصإلا بق˘ع تر˘ي˘ثأا ي˘ت˘لا فوا˘خ˘م˘لا

،ضسين ـل را˘ع˘م˘لا ي˘لو˘با˘ن بعل ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض حار
تن˘˘ئ˘˘م˘˘ط ىل˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘ع

ثيح ،ةارابملا ةياهن دعب هيبحمو ريهامجلا
مل اهل ضضرعت يتلا ةباشصإلا نأا ضسانو فششك
وهو ةشسكاعتملا ةطبرألا ىوتشسم ىلع نكت

هبايغ ةرتف لعجي نأا هنأاشش نم يذلا رمألا
نإاف رخآا قايشس يف ،ةليوط ريغ بعÓملا نع
تبشسلا ليل ةهجاومب ضسانو  مدأا قاحل ضصرف

““1 غيللا““ نم ةن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا م˘شسر˘ب مدا˘ق˘لا
ةباثمب نوكيشس ام ربتعا ام وهو ةليئشض ودبت

كير˘تا˘˘ب ه˘˘برد˘˘مو ضسي˘˘ن ـل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘بر˘˘شض
،““رشضخلا““ مجن ىلع اريثك دمتعي يذلا ارييف
ةرا˘˘شسخ نأا فر˘˘ت˘˘عا د˘˘ق ضسي˘˘ن برد˘˘˘م نا˘˘˘كو

ر˘ثأا د˘ق و˘كا˘نو˘م ةارا˘ب˘م لÓ˘˘خ ضسا˘˘نو دو˘˘ه˘˘ج

نيب ةهجاوملا ىلإا راششي ،هقيرف ىلع ابلشس

ي˘ثÓ˘ث˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم تد˘˘ه˘˘شش د˘˘ق ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

،لاطع نم نوكملا ضسين بناج نم يرئازجلا

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ك˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ضسا˘˘نوو يوادو˘˘˘ب

ةكراششم اشضيأا تفرع امك ،ةباشصإلا يعادب

.وكانوم مجاهم يناميلشس مÓشسإا

ياد نيشسح رشصن

تازجعملا ققحنشس لمعلا نم ديزملا عم““ :نامر
““ةربخلا نم ريثكلا انشصقنت تلازامو

ةلوطبلا نم ةشسماخلا ةلوجلا ةارابم يف يشضاملا نينثلا ءاشسم هلابششا فرط نم نيققحملا نيريبكلا ءادألا زوفلا نامر قزرا ياد نيشسح رشصن قيرف بردم نمث
اربتعم ،يقيقحلا مههجو نع اوفششكيل ةلماك تلوج ةشسمخ اورظتنا دق هلابششا نأاب ةحÓملا بردم دكا ثيح،3 –4 ةجيتنب فيطشس قافو فيشضلا باشسح ىلع
دقتعا ،مهتاردقب اونمآا نوبعÓلا““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف لاق ثيح ،لمعلا ةلشصاوم ةرورشض ىلع اددششمو ،ةيقيقحلا ةقÓطنلا ةباثمب قافولا ىلع زوفلا كلذ
نوكت نا بجي فيطشس ةارابمو ،دحلا اذه نع فقوتلا انيلع بجي ل““ :فاشضأاو ،““تازجعملا قيقحت اننكمي ةدارإلاو لمعلا عم هنا لا ،باشش اقيرف اننوك مغر وهنا

نا ناشضمر دكأا ،رئاحلا فقوم هيبعل فوقوو ،ةارابملا نم يناثلا طوششلا ةيادب يف قافولل ةيوقلا ةدوعلا ببشس نعو ،““يلاحلا مشسوملا لÓخ انل ةبشسنلاب اعجرم
ىلع ضسيلو ىوتشسملا ىلع ظافحلا لجا نم ،اديج زيكرتلا مهنم تبلطو ،يناثلا طوششلا لبق نيبعÓلا ترذح““ :حرشص ثيح ،ةربخلا ضصقن ىلا هعجرم كلذ
ببشسب هنا دقتعا لو ،خفلا يف اوعقو مهنكل ،نيطوششلا نيب ويرانيشسلا كلذ نم نيبعÓلا ترذح دقل ““ :عباتو ،““تناك امهم اهب قوثولا بعشصي ام امئاد يتلا ةجيتنلا

.““اعبار افده انفشضا ،ظحلا نشسحلو ،مهتربخ ضصقن ببشسب نكلو ،لهاشستلا يف مهعوقو
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رئازجلا ةيدولوم /ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا

 ينامعلا رافظ مامأا ديحو فدهب يفتكي ديمعلا

ةبكرلا ىوتسم ىلع ةيوق ةباصإل ضرعت

وكانوم ةارابم دعب سسين ريهامج نئمطي سسانو

ايبمولوكو ”رضخلا“ ةارابم ركاذت عيب ققطنا
نيب عمجتشس يتلا ،ةيدولا ةارابملا ركاذت عيب ةيلمع قÓطنا ،يشسنرفلا ليل يدان لقعم ،اوروم رايب بعلم ةرادإا تنلعأا

:““رتيوت““ ىلع يمشسرلا اهباشسح ربع ،بعلملا ةرادإا تلاقو ،لبقملا ربوتكأا51 موي ،ايبمولوكو رئازجلا يبختنم
،ربوتكأا51 موي ،يبمولوكلا هريظنو يرئازجلا بختنملا اوروم رايب بعلم نشضتحيشس خيراتلا يف ىلوألا ةرملل““
ىلوألا ةجردلل وروأا57 ىلإا ،ةيداعلا ةجردلل وروأا52 نيب ام ركاذتلا راعشسأا تددحو،““00.12 ةعاشسلا مامت يف

.ةيفرششلا ةشصنملاو
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ةردا˘ب˘م ““كيا˘ب ن˘˘ير˘˘غ““ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تق˘˘ل˘˘طأا
ع˘فاد˘م ا˘هد˘شسج ي˘ت˘لاو ““ر˘شضخألا فد˘ه˘˘لا““
لجشس يذلا يف˘ير˘خ ل˘شصي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا

ةلوطبلا نم4 ةلوجلا يف داحتلا فده
ةردابملا هذه لثمتتو ،نازيلغ عيرشس مامأا

ي˘˘ف فد˘˘ه ل˘˘˘ج˘˘˘شسي بعل ل˘˘˘ك ما˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘ف

ميظنت متو ،تاريجشش3 ضسرغب ةلوطبلا
““ضصلاب ازوميم““ قدنف يف ةردابملا هذه
عرف ضسيئرو مورك يدانلا ضسيئر روشضحب
ير˘ي˘شسمو ة˘ل˘˘حرو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ن˘ير˘غ““ ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ف˘ششكو ،دا˘ح˘˘تلا

مت˘ي˘شس ه˘نأا ي˘ششي˘ششع˘ل م˘ي˘ك˘ح˘لا د˘ب˘ع ““كيا˘ب

Óبقتشسم تاريجشش3 ضسرغ ةردابم ميظنت
ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘م
قيرفلا ةرشسأا رك˘ششو ،فاد˘هأÓ˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

فدهت يتلا ةردابملا هذهل اهناشضتحا ىلع
ةرور˘˘˘˘شضب ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ضسي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةرشسأا تدعو امك ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملا
ي˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘˘لا˘˘ب دا˘˘ح˘˘تلا

نوكت يتلاو ““كياب نيرغ““ ةيعمج اهمظنت
يدا˘ن ق˘ل˘طأا د˘قو ،ة˘شضا˘ير˘لا˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل

5 =فد˘ه““ ةر˘ك˘ف ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘نو˘˘م

ةلوطب نم4 ةلوجلا ءاقل دعب ““تاريجشش

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ضسي˘ن ىل˘ع اوزا˘ف ثي˘ح ““1 غيللا““

بعÓ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ل˘˘ج˘˘شسو (1-2)
ماقو ،تلوم نايرولفو روليد يدنأا يلودلا

دعب تار˘ي˘ج˘شش5 ضسر˘˘غ˘˘ب ر˘˘شضخ˘˘˘لا بعل
نيرغ““ ةيعمج تل˘شضفو ،فد˘ه˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘شست
ةبانع يف ةردابملا هذه مظنت نأا ““كياب
ةيدنألا ل˘ك ي˘ف ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت م˘ت˘ي و˘ل تن˘م˘تو
،ةيناثلاو ىلوألا نيتطبارلا يف ةطششانلا

نأاو ءار˘شضخ˘لا ة˘جارد˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسو
ىلع ةزيمملا تاردابملا نم ديدعلا تمظن

.““فيظن بعلم يف فيظن بعل““ رارغ
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اذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءار˘˘م˘˘ح يدا˘˘ن ل˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘˘ي

كلذو هشسيشسأاتل57 ىركذلاب تبشسلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ب
ير˘˘ششي˘˘شس ثي˘˘ح ،ىماد˘˘ق˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور˘˘˘لاو
ىوتشسم ىلع ةبشسانملا هذهب لافتحلا

تاطلشسلا روشضحب ““وباشش ديقعلا““ بعلم
ق˘ي˘فو˘ت ي˘لاو˘لا ا˘ه˘شسأار ىل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يدا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه قا˘˘˘˘˘˘˘ششعو دو˘˘˘˘˘˘˘هز˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘با˘ن˘ع ءار˘م˘ح يدا˘ن ضسشسأا˘ت.ق˘ير˘ع˘˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا م˘˘˘شسا تح˘˘˘˘ت4491 ة˘˘˘ن˘˘˘شس
نأا رابتعاب نوب ـل يمÓشسإلا يشضايرلا

نا˘˘بإا ىم˘˘شست تنا˘˘˘ك ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،نو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا

ريغت2691 ة˘ن˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘شسا
ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تإلا ىلإا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘شسا

مت1791 ةنشس يفو ةبانعل يمÓشسإلا
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ىلإا ىر˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘م هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت
يدانلا اذه ،ةبا˘ن˘ع ءار˘م˘ح ي˘شضا˘ير˘لا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘هأا يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا و˘˘˘ه
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ىلإا ل˘˘شصو نأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل

2691-3691 مشسوم ةينطولا ةلوطبلا

هتراشسخو
3691- مشسوم داع ،ةمشصاعلا داحتا مامأا
ىرخأا ةرم يئاهنلا ىلإا لشصيل4691
ىل˘ع بق˘ل˘لا˘˘ب جو˘˘ت ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو

ةارابملا يف ياد نيشسح رشصن باشسح
ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

2791 ةنشس ققحي نأا لبق ،ةنيطنشسق
ة˘ي˘شضرأا ىل˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسأا˘˘ك بق˘˘ل
هزو˘ف د˘˘ع˘˘ب ““2691 ةيل˘يو˘ج5““ بع˘ل˘م

،نيفيظن نيفدهب رئازجلا داحتإا ىلع
ق˘ير˘ع˘لا يدا˘ن˘لا اذ˘ه ز˘ي˘م˘˘ي ا˘˘م نأا ا˘˘م˘˘ك
ةركل لوألا هقيرف ايلاح طششني يذلا

نأا وه تاطبارلا نيب ام مشسق يف مدقلا

تح˘م˘˘شس عر˘˘ف02 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘يد˘˘ل
تازاجنإلا نم ديدعلل يدانلا قيقحتب
ج˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ي˘˘ف

عور˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف تازا˘˘˘ج˘˘˘نإلا˘˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ
لعجي اذه لك ،ةفل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا

م˘˘هأا ن˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ءار˘˘˘م˘˘˘ح يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م
و˘˘هو ل ف˘˘ي˘˘ك ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
تب˘شسلا اذ˘ه ه˘قا˘ششع ل˘ف˘ت˘ح˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا

م˘ت ثي˘ح ،ه˘شسي˘شسأا˘˘ت˘˘ل57 ىر˘كذ˘لا˘˘ب
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ن˘م دد˘ع˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
يتلا ةبشسانملا هذه حاجنإل ضصاوخلا
دو˘˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘هر˘˘شضح˘˘ي˘˘شس
ةرششاع˘لا ة˘عا˘شسلا ىل˘ع يدا˘ن˘لا قا˘ششعو
ثيح ““و˘با˘شش د˘ي˘ق˘ع˘لا““ بع˘ل˘م˘ب ا˘حا˘ب˘شص
اهعنشص يتلا داج˘مألا را˘شضح˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ضسرا˘˘˘˘ح لوأا ودود ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ضشيج بختنم تقو ينطولا بختنملا
ح˘˘لا˘˘شص د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

نب ،نادوب ةوخإلا ،هقيقششو ضسامرفوب
،لو˘˘˘ف˘˘˘لو˘˘˘ب ،نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ط
دبع نب ىفطشصم ،يوطع ،يوارحشص

ضشتطاطبلوب يداهلا دمحم ،نمحرلا
.ةينياوز نيشسحو

““كياب نيرغ““ ةيعمج اهتقلطأا

ةيلحملا تاطلشسلاو يدانلا ءامدق روشضحب

هشسيشسأاتل57 ىركذلاب لفتحيةبانع ءارمح يدان

تاريجشش3 سسرغي يفيرخ بعÓلا
““رشضخألا فدهلا““ ةردابم دشسجيو

هفيشضم ىلع هبلغتب ةريبك ةأاجافم دادزولب بابشش قيرف ثدحا
،ربمفون لوأا بعلم ىلع ضسمأا لوأا ةفيظن ةيثÓثب لئابقلا ةبيبشش
ىقتراو ،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف

قرافبو طاقن01 ديشصرب ةرادشصلا ىلإا زوفلا اذهب دادزولب بابشش
ة˘ب˘ي˘ب˘شش د˘ي˘شصر د˘م˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘ع فاد˘˘هألا

يئانثلا لفكتو ،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف7 ـلا ةطقنلا د˘ن˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ليجشستب (47،87 ) لوحلب ةزمح مجاهملاو (01 ) رارج لداع
ةدحاو ينارمع بردملا لابششأا ضضاخو ،دادزولب بابشش ةيثÓث
يف اوحج˘ن ثي˘ح ،م˘شسو˘م˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م م˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م ل˘شضفأا ن˘م
هناديم ةيشضرأا ىلع يلئابق˘لا يدا˘ن˘لا او˘جر˘حأاو م˘ه˘ق˘ط˘ن˘م ضضر˘ف

ىمرم ىلإا لوشصولا نع لئابقلا ةبيبشش زجعو ،هريهامج مامأاو
ضصقنو عرشستلا ببشسب ،ضصرفلا ةرثك مغر حابرم اياغ ضسراحلا
را˘شصنأا ن˘م ة˘ف˘شسؤو˘˘م بغ˘˘شش ثاد˘˘حأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘ششو ،ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
رششع لبق ،ةارابملا فيقوت ىلإا ةهجاوملا مكحب عفد ام ةبيبششلا

ة˘ي˘شضرأا ن˘ي˘ب˘شضا˘غ˘لا را˘شصنلا ما˘ح˘ت˘قا بشسب ا˘ه˘ت˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘ع ق˘˘ئا˘˘قد

رارق نع مكحلا نلعأا ،ةقيقد02 وحنل راظتنا دعبو ،ناديملا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘شسب ا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘قو

ناديملا ةيشضرأا ريهامجلا ماحتقا ىلإا ببشسلا اعجرم ،اهلامكتشسل
.تافوذقملا ءاقلإاو
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لوا ةرهشس رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح
هفيشض ىلع فيظن فدهب انيمث ازوف ضسما

نم23ـلا رود باهذ راطا يف ينامعلا رافظ
فده لجشسو ،ةيدنأÓل ةي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،يز˘ع بو˘يأا د˘ي˘حو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

وأا زوف˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف˘ك˘يو،95
يتلا بايإلا ةارابم يف ةجيتن يأاب لداعتلا
لجأا نم ،نامع يف لبقملا عوبشسألا ماقتشس

لخد ،تا˘با˘ي˘غ˘لا م˘غرو،61ـلا رود غو˘˘ل˘˘˘ب
ةريبك ةميزعب ةارابملا رئازجلا ةيدولوم
ةشسفانملا يف لوألا هزوف قيقحت يف Óمأا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م را˘˘ف˘˘ظ مد˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا

ثي˘ح ،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘˘م ا˘˘شصو˘˘شصخ
ي˘˘ب˘˘عل ما˘˘مأا د˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘كو ،ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

لقألا ىل˘ع لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ن˘م ة˘ب˘شسا˘ن˘م
ةر˘ط˘ي˘شسب ةارا˘ب˘م˘لا تق˘ل˘ط˘˘ناو ،نا˘˘م˘˘ع ىلإا

لواح يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف ي˘نا˘م˘ع˘لا ه˘شسفا˘ن˘م ة˘˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘م

ي˘ف لو˘شصو˘لا ي˘ف ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ح˘˘ج˘˘نو ،ىلوألا
نك˘ل را˘ف˘ظ ضسرا˘ح ىمر˘م˘ل تا˘ب˘شسا˘ن˘م ةد˘ع
فو˘˘˘ي˘˘˘˘شضلا ىف˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،ىود˘˘˘˘ج نود
ةد˘˘تر˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ىل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا˘˘˘ب
ىت˘˘ح ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ناو ،ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘شسلا

ضسرا˘ح˘لا كا˘ب˘شش ىلإا ل˘شصي˘˘ل95 ةقي˘قد˘لا
نم ةي˘خورا˘شص ةد˘يد˘شست ن˘م ،ىشسي˘ع ز˘يا˘ف
عاقيإا ضضف˘خ˘نا كلذ د˘ع˘بو ،يز˘ع ع˘فاد˘م˘لا
يف بعللا رشصحناو ،ريبك لكششب ةارابملا

ضصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م ناد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘شسو
لشضفو ،ديدجلاب تأات مل اهنأا لإا ةيدولوملل
بعÓ˘لا ة˘حارإا ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘ي˘ب برد˘م˘˘لا
،ا˘ي˘شسا˘شسأا ه˘كار˘ششإا مد˘عو ة˘ك˘بد ن˘ب ي˘لود˘˘لا

ضسمأا ةارابم يف ةجرارد ديلو لمح ثيح
ملو ايلاثم ادئاق ناكو ةدايقلا ةراشش لولا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ءا˘ط˘عإا ي˘ف ىناو˘ت˘˘ي
.ناديملا ةيشضرأا قوف مهيهجوتو

بعÓلاو وباج ةباشصإاب لمتكت مل ةحرفلا
 بايإلا ةارابم ايمشسر عيشضي

راشصنا ةحرف لمتكت مل ،ىرخأا ةهج نم
ل˘قأا˘ب م˘ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

ببشسب رافظلا ماما ضسما لوا ةرهشس قرافلا

د˘ي˘م˘ع˘لا را˘شصنأل د˘يد˘ج˘لا ل˘لد˘م˘لا ةردا˘غ˘م

ىل˘ع ة˘با˘شصإلا عاد˘ب و˘˘با˘˘ج ن˘˘مو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

بردملا ربجا ثيح ،مدقلا عبشصا ىوتشسم

ةقيقدلا دودح يف هشضيوعت ىلع ينوزاك

ةرا˘ي˘شسب ةر˘ششا˘ب˘م ““ضشو˘م˘م““ ل˘˘ق˘˘ن و،(77)

ةروطخ دكؤوي ام ىفششتشسملا ىلإا فاعشسلا

راشصنا ةحرف تدشسفأاو تقلقأا يتلا هتباشصإا

،نامع لثمم ماما ريغ˘شصلا زو˘ف˘لا˘ب د˘ي˘م˘ع˘لا

،ر˘˘شسك˘˘ب بي˘˘شصأا د˘˘ق ه˘˘نا ا˘˘˘ق˘˘˘حل ح˘˘˘شضت˘˘˘ي˘˘˘ل

ةارا˘ب˘م ن˘ع ا˘ي˘م˘شسر ا˘ب˘ئا˘غ و˘با˘ج نو˘ك˘˘ي˘˘شسو

ة˘ن˘ط˘ل˘شسب ي˘نا˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ما˘˘ما ةدو˘˘ع˘˘لا

نع ةقمعملا ضصوح˘ف˘لا ف˘ششك˘ت˘شسو ،نا˘م˘ع

يفو ،نيدايملا نع ةيمشسرلا هبايغ ةرتف

ي˘˘نوزا˘˘ك برد˘˘م˘˘لا ضضفر ،ه˘˘شسف˘˘ن قا˘˘ي˘˘˘شسلا

حيملتلا Óشضفم وباج ةباشصإا نع ثيدحلا

يدانلا اهششيعي يتلا ةيلاملا لكاششملا ىلإا

ةدافتشسلا نم ن˘ك˘م˘ت˘ي ن˘ل يذ˘لا ي˘م˘شصا˘ع˘لا

ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا ة˘كر˘ششلا ل˘يو˘˘م˘˘ت ن˘˘م

ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم بشسح˘ب ة˘ن˘˘شسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

.يمشصاعلا يدانلا

دادزولب بابشش

ءاقللا يهنت بغشش ثادحأاو لئابقلا ةبيبشش ىلع وشسقي دادزولب

ديدجلا دعاشصلا حارج وداراب يدان قمع
ه˘ي˘ل˘ع زو˘ف˘لا˘ب ،ف˘ل˘ششلا ي˘ب˘م˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج

ي˘ف ن˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘ب بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف،1-0 مو˘˘ي˘˘لا
تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض تم˘ي˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةشسماخلا ةلوجلا
ديحولا ةارابملا فده ،ضسما لوا ىلوألا
ي˘˘˘˘ف ،نا˘˘˘˘قرز مدآا ،م˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هزر˘˘˘˘˘حأا

زوفلا اذهب وداراب نكمتو،33 ةقيقدلا

،يرودلا يف هل طاقن3 لوأا قيقحت نم
رثكأا فلششلا ةيعمج ةمهم تدقعت اميف
لوا ه˘ترا˘شسخ د˘ع˘ب بي˘تر˘ت˘˘لا لود˘˘ج ي˘˘ف
ىو˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ل ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘تر˘˘˘ت م˘˘˘لو ،ضسما
ف˘˘شصت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ءادألا ر˘˘˘شصح˘˘˘ناو حو˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لا
،نييمرملا ىلع ةروطخلا تباغو بعلملا

،ناقرز مدآا وداراب بعل حجني نأا لبق
ي˘ف د˘ي˘حو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا فد˘ه ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف

ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ظ˘فا˘حو ،ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا

دشصحيل ةارابملا ةياهن ىتح فدهلا اذه

ىلإا ودارا˘˘ب مد˘˘ق˘˘تو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث طا˘˘ق˘˘ن3

امنيب ،طا˘ق˘ن3 دي˘شصر˘ب41 ـلا ز˘كر˘م˘˘لا

زكرملا ىلإا فلششلا ةيعمج قيرف عجارت

.ةدحاو ةطقنب51ـلا
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وداراب يدان

فلششلا ةيعمج حارج قمعي وداراب

با˘ب˘ششو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةارا˘ب˘م تد˘ه˘˘شش

ةلوجلا باشسحل ضسما لوا ءاشسم دادزولب

ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةشسماخلا

ا˘مد˘ن˘ع ا˘ه˘تورذ تغ˘ل˘˘ب ،ة˘˘ف˘˘شسؤو˘˘م ا˘ً̆ثاد˘˘حأا

ل˘ب˘˘ق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن م˘˘ك˘˘ح˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا

فور˘ظ˘لا ر˘فاو˘ت مد˘˘ع بب˘˘شسب ،ا˘˘هد˘˘عو˘˘م

راشصنأا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع م˘ح˘ت˘قاو ،ة˘ي˘ن˘مألا

،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش

ل˘يز˘ه˘لا دودر˘م˘لا ىل˘ع م˘ه˘ن˘م ا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

او˘لوا˘ح ثي˘ح ،م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا

ي˘˘لوؤو˘˘شسمو ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘علا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا را˘˘شصنأا ضضع˘˘˘ب ما˘˘˘قو ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

لاو˘ن ي˘ماو˘ك يراو˘ف˘يإلا ىل˘ع ءاد˘ت˘علا˘ب

يف وهو ،دادزولب بابشش مجاهم ،ناشسيجن

يف ،ضسبÓملا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ ىلإا ه˘ق˘ير˘ط

و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘˘شس نا˘˘˘هذألا ىلإا تدا˘˘˘عأا ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل

تر˘˘ي˘˘ب˘˘لأا ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح

ةراجح ببشسب هفتح يقل يذلا يشسوبيإا

،5102 ة˘˘ن˘˘شس تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ششئا˘˘˘ط

اهئايتشسا نع دادزولب بابشش ةثعب تربعو

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش را˘˘شصنأا تا˘˘فر˘˘شصت ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ششلا

جور˘˘خ ي˘˘˘ف تب˘˘˘ب˘˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا

ىحشضأاو ،يشضايرلا ا˘ه˘قا˘ط˘ن ن˘ع ةارا˘ب˘م˘لا

ة˘بو˘ق˘ع˘ب ادد˘ه˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘˘ف

لشصت دق ةطبارلا فرط نم ادج ةيشساق

امبر وأا روهمج نود نم تايرابم عبرا ىلا

ىلا تاءاقللا ضضعب لقن لامتحا عم ،رثكا

.وزو يزيت ةنيدم جراخ
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لئابقلا ةبيبشش

““يبرايشسلا““ ةهجاوم ثادحأا دعب ادج ةيشساق ةبوقعل ةشضرعم ةبيبششلا

تاي}دzفا“
..”ةيوركلا
مقحفا عيب“

”معاربلل
ةرتفلا لÓخ رئازجلا يف ترششتنا
ةرك تايميداكأاب فرعي ام ةريخألا
ءايلوأا مهيلإا نوبذجي ثيح ،مدقلا
ن˘ع م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأل ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا رو˘˘ملا

لا˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ه˘˘ششلا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف نا˘˘˘ك˘˘˘م
ىلإا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘شضا˘˘ير تلو˘˘ح˘˘تو
ح˘بر˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘شسوو ة˘˘بو˘˘ب˘˘شس
˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘حأا با˘˘˘˘˘شسح ىل˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شسلا
هذه باحشصأا نأاو ةشصاخو ءاطشسبلا
ةباوب اهنأا مهنومهوي تايميداكألا
.ةريبكلا ةيدنلا لوخدل
وأا لاملا لجأا نم رامثتشسلا نيبو
،ةرك˘لا ل˘جأا ن˘م بهاو˘م˘لا فا˘ششت˘كا

تاشضور نأاششب امئاق لاكششإلا ىقبي
ح˘˘˘˘بر˘˘˘˘لا ىلإا ة˘˘˘˘فدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
با˘˘ح˘˘شصأا هد˘˘شصر ا˘˘م و˘˘هو ،ع˘˘˘ير˘˘˘شسلا
اودجو نيذلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

،اهلÓغ˘ت˘شسا ن˘ك˘م˘ي ة˘شصر˘ف كلذ ي˘ف
مه˘يوذو لا˘ف˘طألا بذ˘ج لÓ˘خ ن˘م

ي˘˘ف ًا˘˘ع˘˘م˘˘ط ،ةر˘˘ك˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأل
نع ًاديعب ،ةيدام بشساكم قيقحتب
،ةينفلا بناوجلل ةيمشسرلا ةباقرلا

ر˘يو˘ط˘ت ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةا˘عار˘˘م نودو
ىد˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘لا
.ليوطلا

ضصي˘خر˘˘ت ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ح˘˘ب˘˘شصأاو
تاءارجإا قفو ،تايميداكلا ءاششنا

،رئازجلا ةيلو حلاشصم نم ةيمشسر
نع هشسفنب ةر˘ك˘لا دا˘ح˘تا ىأا˘ن ا˘م˘ي˘ف
لاجملا كرتو ،ةينفلا ةيلوؤوشسملا

قÓ˘˘˘طإل ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ًا˘˘˘˘حو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
عام˘طأا ن˘ع ة˘ث˘حا˘ب˘لا تا˘ي˘م˘يدا˘كألا

يف ،لشصاوتلا بايغ لظ يف ،ةيدام
ة˘˘يد˘˘نألا ع˘˘م نا˘˘ي˘˘حألا ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
با˘ط˘ق˘ت˘شسل ي˘ع˘شسلا وأا ،ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لا
ًاد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت ،ا˘˘هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو بهاو˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسرإل
رود˘˘لا و˘˘هو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘بوروألا
.اهلود يف هب موقت يذلا

ةلودلا ل˘خد˘ت˘ت م˘ل اذا˘م˘ل م˘ل˘عأا لو
نم رومألا ءايلوأا ذقنتو نآلا ىتح

ل ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ح˘˘˘ب˘˘˘شصا ثي˘˘˘ح ،بشصن˘˘˘لا
موقي ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ل˘م˘ع ه˘ل د˘جو˘ي
ةيميداكأا ئششنيو بعل˘م را˘ج˘ئ˘ت˘شسا˘ب
يأا مهل ضسيل دارفأا مادقتشساب موقيو

ر˘˘˘مد˘˘˘يو ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع
لÓ˘˘˘˘خو ،لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ىب˘ط ف˘ششك د˘جو˘ي ل تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘ف فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسإا ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت لو
هذ˘ه ه˘ي˘لإا فد˘ه˘ت ا˘م ل˘كو ،جرا˘˘خ˘˘لا
لاو˘˘مألا ىن˘˘˘ج و˘˘˘ه تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كألا

:حور˘ط˘م˘لا لاؤو˘شسلا ىق˘ب˘˘يو ،ط˘˘ق˘˘ف
هذ˘˘˘˘ه ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘با˘˘˘˘قر كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ه

ل˘ع˘ف˘لا˘ب ي˘˘ه ل˘˘هو ؟تا˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا
ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ششك˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف رود˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ن˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘هو˘˘˘م˘˘˘لا

مأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
اهباحشصأل ““ ةبوبشس ““ لإا تشسيل اهنأا

ةلودلا رود نيأاو ؟ اهيلع نيمئاقلاو
بابششلا ةرازو ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ي˘م˘شسر˘لا

تا˘ي˘ئ˘ه˘لا ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
رو˘˘مألا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو
ة˘فا˘ك ىل˘˘ع ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م˘˘لا
نشسحأا ام اذإا ةدعشصألاو تايوتشسملا
؟ اهلÓغتشسا
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 ةيدنÓل ةيبرعلا ةلوطبلا
ةرواشسلا ةبيبشش

يدوعشسلا بابششلا““:ةرارغوب
 ““ةربخلاب انيلع قوفت

نأا˘ب ،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م ،ةرار˘غو˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ل د˘˘كأا
يدوعشسلا بابششلا زوف يف ربكألا رودلا تبعل ةربخلا

ةلوطبلا نم23ـلا رود باهذ يف،(3-1) هقيرف ىلع
تاحير˘شصت ي˘ف ،ةرار˘غو˘ب لا˘قو ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا

،اديدج ازوف انرا˘شصنأا ءاد˘هإا ىن˘م˘ت˘ن ا˘ن˘ك““ :ة˘ي˘ف˘ح˘شص
يف اريبك ارود تبعل ةربخلا نأا دقتعأا ،فشسأÓل نكل
ذنم نيددرتم انك““ :فاشضأاو ،““ةارابملا ةجيتن رييغت
نم با˘ب˘ششلا ن˘ك˘م˘ت ةارا˘ب˘م˘لا مد˘ق˘ت ع˘م ن˘ك˘ل ة˘ياد˘ب˘لا
فد˘ه د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا را˘ه˘˘ظإا
اديعشس نكأا ملو ،ةارابملا دومج رشسك يذلا لداعتلا

ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب““ :ع˘با˘تو ،““ا˘هد˘ع˘ب ا˘ن˘ل˘ع˘ف ةدر ة˘˘يؤور˘˘ب
اميظنت لقأا انح˘ب˘شصأاو ا˘ن˘ل˘ك˘شش ا˘ند˘ق˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا

يف ادجاوتم ناك بابششلا ،يفلخلا طخلا يف ةشصاخ
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا بل˘ق ي˘ف ح˘ج˘نو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةارابم انمامأا تلازل““ :متأاو،““اهب انررم يتلا غارفلا
،اديج انشسفنأا زهجن نأا انيلع ،ةيدوعشسلا يف ىرخأا

ةارا˘˘ب˘˘م ضضو˘˘خ˘˘ل ءا˘˘ط˘˘خألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘نو
““يدانلا اذه نع ةفرششم ةروشص ميدقتو ،ةيلوطب
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سصخسش اهب مدقت ىوكسش ىلع اءانب
ميقملا ، ةنسس03 رمعلا نم غلاب
ءارج ةطرسشلا زكرم ىلا ،ةملاقب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ل ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘˘جارد تفد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

يح˘ب ن˘ئا˘ك˘لا ،ه˘لز˘ن˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘بور˘˘˘˘ك˘˘˘˘سش
ةطرسشلا تاوق ترسشاب .نيلوهجم

ثحبلا ةقرفل ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘سضو د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ترفسسأا يتلا و ، ةمكحم ةيناديم

هبتسشم سصاخ˘سشأا30 فيقوت ن˘ع
23 نيب ام مهرامعأا حوارتت ،مهيف

ع˘م ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ن˘ي˘م˘ي˘˘ق˘˘م  ة˘˘ن˘˘سس14و
لحم ةيرا˘ن˘لا ة˘جارد˘لا عا˘جر˘ت˘سسإا
ي˘˘˘˘˘ح ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘سسلا

م˘ت˘ي˘ل .ة˘م˘لا˘ق˘ب نا˘م˘ي˘ل˘سس ح˘ياورو˘ب

زكرم ىلإا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
يف قيقحت حتف مت نأا دعب ،نمأ’ا
افلم مهدسض  نوك ثيح ،ةيسضقلا

ةيعمج ن˘يو˘ك˘ت ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘سضق
ة˘يا˘ن˘ج˘˘ل داد˘˘عإ’ا سضر˘˘غ˘˘ل ،رار˘˘سشأا
ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘˘فو˘˘سصو˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا

لامعتسسإابو ددعتلاو ليللا فورظب
او˘مد˘ق  .بسصن˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م ة˘ب˘˘كر˘˘م

ةملاق ةمكحم مامأا طلذ رثا ىلع
.عاديإا رمأا مهقح يف ردسص نيأا
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باسش سسمأا لوأا راهن فسصتنم بيسصأا

قورحب رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف

ءا˘ح˘نأا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م

طوقسس ببسسب مسسجلا نم ةقرفتم

ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك كل˘˘سس

قلعت˘يو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘سصلا

فلكملا هنع فسشك ام بسسح رمأ’ا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب لا˘˘سصت’او مÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب

رخأا»ـل ةبانعب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي با˘˘˘سشب ””ة˘˘˘عا˘˘˘سس

كل˘˘˘˘سس ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘سس،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس63

ا˘م˘م لور˘سصلا ق˘ير˘˘ط˘˘ب ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك

ةجردلا نم قورح يف هل ببسست

نيع يف اهرثإا ىلع فعسسأا،ةثلاثلا

ةيام˘ح˘لا لا˘جر فر˘ط ن˘م نا˘ك˘م˘لا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ىلإا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ا˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘با ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘ب قور˘˘˘ح˘˘˘لا

سسف˘ن ي˘فو ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ف˘˘ع˘˘سسأا مو˘˘ي˘˘لا

ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأارــــما ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

قورـح˘˘˘˘˘˘˘ب تب˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سصأا ة˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘سس94

ر˘ه˘ظ˘لا ي˘ف ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م

دعب تلقن ثيح،ة˘فر˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ىلإا ة˘عر˘سسلا حا˘ن˘ج ىل˘ع ا˘ه˘فا˘ع˘˘سسإا

ن˘با ىف˘سشت˘سسم˘ب قور˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘سصم

اذ˘ه مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘سس

ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ثدا˘ح˘لا با˘ب˘سسأا ىق˘ب˘تو

امك،رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا

كلسس سسمأا لوأا راهن فسصتنم طقسس

سسرام لقحب ةرايسس ىلع يئابرهك

،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘سسو دو˘˘جو˘˘م˘˘لا

يأا ريخأ’ا اذه فلخي مل نسسحلو

  .ةيدام وأا ةيرسشب رئاسسخ

ةمكح˘م˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘لا تدا˘فأا
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ،سسنو˘˘˘ت˘˘˘ب فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
رظن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب ،ءا˘ع˘برأ’ا

يور˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق ي˘˘˘˘˘ف
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا رود˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا)
ىل˘˘ع (ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

،لبقملا ربوتكأا2 موي ىلإا اهتلاح

اهيف رظنلا ررقملا نم ناك نأا دعب
ماهت’ا ةرئاد مامأا ءاعبرأ’ا مويلا

ي˘ئا˘سضق˘لا بط˘ق˘لا˘˘ب23 ددع
تح˘˘سضوأاو .ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا

رظن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ه˘نأا ،ي˘ح˘ي˘سضو˘ت
ن˘ماز˘ت بب˘سسب يور˘ق˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف

بار˘سضإ’ا ع˘م مو˘ي˘لا ة˘سسل˘ج د˘˘عو˘˘م
ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل تعد تنا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا
ربمتبسس02 موي ةاسضقلل ةلثمملا
ا˘م˘م ،ل˘ما˘ك عو˘ب˘سسأا ةد˘م˘لو ي˘لا˘ح˘˘لا

تاسسلجلا ع˘ي˘م˘ج دا˘ق˘ع˘نا نود لا˘ح
ةمكح˘م˘ب ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.سسنوتب فانئتسس’ا

ةملاقب  ةطرسشلأ ةسضبق يف ةيرانلأ ةجأردلأ وقراسس

ةفرسشلا ةيدلبب قورحلا ةجرد سسفنب ةرمإا تبيسصأا اميف

باسش ىلع يئابرهك كلسس طوقسس
لورسصلاب3 ةجردلأ نم قورح يف هل ببسستي

مداقلأ ربوتكأأ2 ىلإأ يورقلأ ليبن ةيسضق يف رظنلأ ليجأات
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تاردخملا مئارج نع يرحتلاو ثحبلا ماهم راطإا يف
ة˘ن˘يد˘م˘ل ير˘سضح˘لا ط˘سسو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لاو
د˘سصر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عر˘˘ثإا ىل˘˘عو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ةعباتلا تاردخملا ةحفاك˘م ة˘قر˘ف تن˘ك˘م˘ت ،م˘ك˘ح˘م˘لا
سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل
ثيح ،ةملاقب ،ةنسس92 رمعلا نم غلبي هيف هبتسشم
ه˘نأا˘سشب ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تإا د˘˘ع˘˘ب و
ةين’ديسصلا داوملا نم ةيمك ىلع هتزوحب روثعلا مت
غلبمو ، ةسسولهلا يف لمعتسست ةلوسسبك51 يف لثمتت
م˘˘˘ت رو˘˘˘ف˘˘˘لا ىل˘˘˘ع . ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
ام زجح دعب ،ةطرسشلا زكرم ىلإا هيف هبتسشملا ليوحت
و ،ةيسضقلا يف قيقحت حتف مت نيأا ،هيلع روثعلا مت
ر˘ي˘غ ة˘سسرا˘م˘م˘لا ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ا˘˘ف˘˘ل˘˘م هد˘˘سض نو˘˘ك
ةين’ديسص داوم ع˘يزو˘تو ة˘لد˘ي˘سصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘سسسسؤو˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا مدق هيف هبتسشملا ،ةينعملا

و. ةذفان رهسشأا60 سسبح  ةنسسب مكح هقح يف ردسص

ةيئاسضقلا ةطرسشلا تاوق تنكمت ،،راط’ا سسفن يف
هبتسشم نيسصخسش ةيوه ديدحت نم ،ةملاق ةي’و نمأاب
ةيودأ’او ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت ةيلمع يف امهيف
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

،ةنسس42و22 ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ،ة˘م˘لا˘ق˘˘ب
تاذ تنكمت دسصر˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع د˘ع˘ب و .ة˘م˘لا˘ق˘ب نا˘م˘ي˘ق˘م
رو˘ث˘ع˘لا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

يف لمعتسست يتلا ةيودأ’ا نم ةيمك ىلع امهتزوحب
85  اهنم نيلاباغيرب ةلوسسبك311يلامجإاب ةسسولهلا

اكيريرب ةلوسسبك55و غلمLYRICA 051 ةلوسسبك
روفلا ىلع. جيورتلا تادئاع نم يلام غلبمو  غلم051
ام زجح دعب ،نم’ا زكرم ىلإا نيفوقوملا ليوحت مت
نوك و ،ةيسضقلا يف قيقحت حتف نيأا ،هيلع روثعلا مت

ر˘ي˘غ ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ا˘˘ف˘˘ل˘˘م ا˘˘م˘˘هد˘˘سض
ةين’ديسص داوم ع˘يزو˘تو ة˘لد˘ي˘سصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘سسسسؤو˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
،ةملاق ةمكحم مامأا امهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ا˘مد˘ق ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
،عاديإ’ا عم ةذفان سسبح ةنسس امهقح يف ردسص نيأا

.ةيلام ةمارغو

دسض اهبرح لسصأوت نمألأ حلاسصم
ةملاقب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و تأردخملأ يجورم

يقاوبلا مأا

ةيلوحك تابورسشم رجاتل أدح عسضت ةسشرك نيع ةطرسش
ةدحو00382 نم ديزأأ هتزوحبو

ىتسشب ةميرجلا ةبراحم راطإا يف لخدت يتلا اهتاطاسشن قايسس يف ةسشرك نيع ةرئاد نمأاب ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
، ةيلوحكلا تابورسشملا عيب ةيسضق يف طروتم ةنسس13 رمعلا نم غلبي سصاخسشأ’ا دحأا فيقوت نم ،اهعونأا
تاءارجإ’ا عيمج ذاختا دعب ثيح يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسحب ةيسضقلا
زجحو هيف هبتسشملا فيقوت مت نيأا ةسشرك نيع نيدمب ءايحأ’ا دحأا ىوتسسم ىلع هنكسسم سشيتفت مت ةينوناقلا

ليوحت دعب. عنسصلا ةيبنجأا و ةيلحم،ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو64382
ةيلوحك تابورسشم عيب ةيسضق يف هدسض يئازج فلم زاجنا مت ةرئادلا نمأا رقم ىلإا هيف هبتسشملا و تازوجحملا

. ايميلقإا ةسصتخملا ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت متيسس ةسصخر نودب

GCMªó RgÉQ

ةسصخر نود ديسص ةيقدنب مهتزوحب صصاخسشأأ ةثÓث فيقوت و ..
ديسص ةيقدنب ىلع مهتزوحب رثع سصاخسشأا ةثÓثل دح عسضو نم يقاوبلا مأا ةي’وب نمأ’ا حلاسصم ارخؤوم تحجن
تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسحب ةيسضقلا عئاقو دوعت اميف ةلادعلا ىلع مهتلاحإاو مهفيقوت متيل ةسصخر نود
اهب تماق ةطرسشلا رسصانعل ةبقارملاو تايرودلا رثإا ىلع نيريخأ’ا نيمويلا ىلإا يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا

تماق ةيحايسس ةرايسس ةظحÓم مت ،ةنيدملا جرخمل ينمأ’ا زجاحلا ىوتسسم ىلع Óيل ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف
دعب ،يقاوبلا مأاب ناميقم ةنسس73و03 امهرامعأا ناسصخسش اهنتم ىلع ناك نيأا اهفيقوت مت هيلعو اهراسسم رييغتب
امهيف هبتسشملا.قئاثو نود ،(ديسص ةيقدنب) سسماخلا فنسصلا نم يران حÓسس ىلع روثعلا مت ةبكرملا سشيتفت
نأا ’إا ىسضفأا يذلاو ةيسضقلا يف امهعم قمعم قيقحت حتف مت ،حÓسسلا زجحو ةي’ولا نما رقم ىلإا امهليوحت دعبو
ةيسضقلا يف هيف هبتسشم ثلاث سصخسش ةيوه ديدحت نع قيقحتلا رفسسأا امك، ةسصخر نود زوجحملا يرانلا حÓسسلا
فنسصلا نم يران حÓسس ةزايح ةيسضق نع مهيف هبتسشملا دسض يئازج فلم زاجنا دعب، اقح’ هفيقوت مت يذلا
.مهرمأا يف تلسصف يتلا ةيلحملا ةباينلا مامأا اهبجومب اومدق انوناق ةلهؤوملا ةطلسسلا نم ةسصخر نود سسماخلا
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ةيعماجلا ةبخنلا مّركت سيليبوم

تÓفحل اهتقفارمب ةروخف سسيليبوم ،نييعماجلا ةبلطلل معادلا اهجمانربلو ةنطاوملا ةكرسشلا ةسسايسسل ّةيفو
ةنسسلل نيقوفتملل ةّمي˘ق ز˘ئاو˘ج ءاد˘هإا˘ب كلذو، تا˘ع˘ما˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ءا˘ب˘ج˘ن˘ل˘ل تادا˘ه˘سشلا م˘ي˘ل˘سست و جر˘خ˘ت˘لا
ىلإا اوقترا نيذلا نيملعملاو ةبلطلا لئاوأا نم (041) نوعبرأا و ةئام سسيليبوم تأافاك8102/9102. ةيعماجلا

:ةيتآ’ا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملل نيعباتلاو ةيعماجلا مهتاسصاسصتخا يف اوقوفت نيذلاو ذاتسسأا ةبترم
- ةيلودلا تاقÓعلا و ةيسسايسسلا مولعلا ةيلك
- لاسصت’ا و مÓعإ’ا مولع ةيلك
لاسصتإ’ا و مÓعإ’ا تايجولونكت و ت’اسصتÓل ينطولا دهعملا -
-لاسصتإ’ا و مÓعإ’ا تايجولونكت و ديربلل ينطولا دهعملا
مÓعإ’ا مولع و ةفاحسصلل ايلعلا ةينطولا ةسسردملا -

- يلع يسسينول2 ةديلبلا ةعماج
ةفرعملا ةيقرت يف اهمازتلا دكؤوت ،ةيرئازجلا ةعماجلل ةباسشلا ةبخنلا ميركتب ةروخف ،ةنسس لكك ،سسيليبوم
.ةباسشلا تاءافكلا عيجسشتو ملعلاو

لقح لخاد ينيسمخل ةقورحم ةثج ىلع روثعلا
وزو يزيتب ينغوبب فسوي يسا ةقطنمب

ةي’وب ةيسضاو ةيدلبل ةعباتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت ، ةيمويلا اهتÓخدت و اهتاطاسشن راطإا يف
ىمسسملا ناكملاب دجاوتم لقح لخاد هيلع رثع سصخسشل ةقورحم ةثج لقن نم سسمأا راهن لÓخ وزو يزييت
يلاوح دعب ىلع و وزو يزيت ةنيدم بونج ةعقاولا ينغوب ةرئادب فسسوي يسسا ةيدلبل ايرادإا عباتلا «راغازا»
رمعلا نم غلابلا سصخسشلاب قلعتي رمأ’ا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و .ةرجرج ةمسصاع رقم نع ملك2
ىقبت اميف .وزو يزيتب ينغوب ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هتثج ليوحت و هلقن مت يذلا و ةنسس9
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يملعلا هيفرتلا زكرمب

 تبسسلأ أذه ةبانعب ليغسشتلأو ةحايسسلأ لوح ةحوتفم بأوبأأ
ليغسشتلا و ةحايسسلا لوح ةحوتفم باوبأا ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا و ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘يد˘م م˘ظ˘ن˘ت
نع نيلثمم ىلإا ةفاسضإ’اب تايلاعفلا هذه يف كراسشتسس ثيح نييلحملا ءاكرسشلا عم قيسسنتلاب اذه و ةي’ولاب
ميلعتلا يعاطق ىلإا ةفاسضإ’اب ةفلتخملا ليغسشتلا معد ةزهجأا ةحايسسلا عاطق يف نييداسصتق’ا نيلماعتملا
دعب ةيناثلا نم ةيادب تبسسلا اذه ةرهاظتلا هذه حاتتفا ميسسارم دعوم نوكيسسو ،ينهملا نيوكتلا و يلاعلا

S¢.Q.ةبانع ةنيدم طسسوب يملعلا هيفرتلا زكرمب لاوزلا



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/

