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ةعصساولا ةيبعصشلا ةصضراعملا مغر

ديدجلا تاقورحملا نوناق ىلع ةيبلغألاب قداصصي يبعصشلا شسلجملا
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بلا˘ط˘مو ة˘ع˘شساو˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ة˘شضرا˘ع˘م˘لا م˘˘غر
يبعششلا سسلجملا باون قداشص هديمجتل كارحلا
عور˘ششم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غألا˘بو لوألا سسمأا ي˘ن˘طو˘لا
يف ديدجلا تاقورحملا تاطاششنل مظنملا نوناقلا

ناميلشس ،سسلجملا سسيئر ا˘ه˘شسأار˘ت ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج
باقرع د˘م˘ح˘م ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ا˘هر˘شضحو ،ن˘ي˘ن˘شش
ىلع تيو˘شصت˘لا بق˘عو .ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ءا˘شضعأاو
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا با˘قر˘ع ر˘ب˘ت˘عا ،نو˘نا˘˘ق˘˘لا سصن
اماه ابشسكم ديدجلا تاقورحملا نوناق عورششم
طقف ةقاطلا عا˘ط˘ق˘ل سسي˘لو ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قÓ˘ل

دا˘شصت˘قلا ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ة˘لود˘لا رود م˘عد˘˘ي ه˘˘نو˘˘ك
يف مهاشست يتلا ةينطولا دراوملا نيمثتو ينطولا

نمألا نمشضت يتلا ةيرورشضلا ليخادملا نامشض
ةقداشصملا نأا باقرع دكأا امك .دÓبلل يوقاطلا

مزع ززعي نأا هناشش نم نوناقلا اذه عورششم ىلع
طورششلا ةفاك ءافيتشسل رثكأا لمعلا ىلع عاطقلا
اذه˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل بشسا˘ن˘م˘لا خا˘ن˘م˘لاو ة˘يرور˘شضلا
دكأا امك .دÓبلل يجيتارتشسلاو يويحلا عاطقلا

ةيزاغ و ةيلورتب تاطايتحا فاششكتشسا نأا باقرع
رئازجلل ةلجعتشسم و ةحلم ةرورشض حبشصأا ةديدج
فدهيو .ا˘م˘ئÓ˘م ا˘ي˘نو˘نا˘ق ارا˘طإا بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو
سشاقن عوشضوم لظ يذلا هيلع قداشصملا نوناقلا
ةدا˘يز ى˘لإا ا˘ب˘ير˘ق˘ت عو˘ب˘شسأا ةد˘م˘ل نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نإلا تارد˘˘ق˘˘لا
ثيحب ,يعيبطلا زاغلل ةبشسنلاب ةشصاخ, تارداشصلا
ىلع ,دÓبلل ة˘يدا˘شصت˘قلا تا˘ع˘قو˘ت˘لاو ى˘ششا˘م˘ت˘ي
داشصتقلا ليومت نامشض فدهب ،ليوطلا ىدملا
ىلع ديازتملا ي˘ن˘طو˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘تو ي˘ن˘طو˘لا
زيزعت يف ةمهاشسمل˘ل ا˘شضيأا ى˘ع˘شسي ا˘م˘ك.ة˘قا˘ط˘لا
سصيشصختب يملاعلا ديعشصلا ىلع يوقاطلا نمألا

دو˘ق˘ع مار˘ت˘حا ع˘م ,ر˘يد˘شصت˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘شضإا تا˘ي˘م˘˘ك
ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ماز˘ت˘لا ل˘كب ءا˘فو˘لا و م˘ي˘ل˘˘شست˘˘لا
امك.ةديدج قاوشسأا نع ثحبلاو بناجألا ءاكرششلا
فييكت ىلإا ةديدجلا هتغايشص يف نوناقلا فدهي
ةيملاعلا قوشسلا تايطعم عم «كارطانوشس» طاششن
رابك اهشضرفي يتلا ةشسرششلا ةشسفانملاو طفنلل
با˘ب˘شسأا سضر˘ع نأا ر˘كذ˘ي. تا˘قور˘ح˘م˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م
ىلع ظافحلا نامشض لوانت نوناقلا اذه عورششم
اميف ةدمتعملا تايلآلا لÓخ نم ةينطولا ةدايشسلا
لÓخ نم دوقعلا حنمت ثيحب,دوقعلا زاجنإا سصخي
ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةو˘˘عد ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو
سضوافتت نأا نكمي يتلا ةريخألا هذه كارطانوشسل
را˘م˘ث˘ت˘شسلا ي˘ف بغار˘لا ي˘ب˘˘ن˘˘جألا كير˘˘ششلا ع˘˘م
ىلإا هجوي نزاوتم دقع ىلع ام عورششم وأا ةعطقب
ىلإا هجوي مث هليدعت وأا هيف رظنلل «طفنلا» ةلاكو
سسلجم ىلع هشضرعو هيلع ةقفاوملل عاطقلا ريزو
ةقيرط اشضيأا سصنلا لمششيو. ةقداشصملل ءارزولا

03 ةدمل زايتملا دوقع راطإا يف امإا, دوقعلا ماربإا
راطإا يف وأا ،اهدحول كارطانوشسل حنمت يتلاو ةنشس
مشساقت امإاو.غيشص ثÓث ذخأات يتلا ةكارششلا دوقع
ة˘غ˘ي˘شص وأا ر˘طا˘خ˘م˘لا تاذ تا˘مد˘خ˘لا وأا جا˘ت˘˘نإلا
تا˘ماز˘ت˘للا مار˘ت˘حا مد˘ع لا˘ح ي˘فو .ة˘كرا˘ششم˘˘لا

ةئيبلا ىلع يدعتلا وأا ةينوناقلا طباوشضلا زواجتو
ةيلام تامارغ نيب حوارتت تابوقع قيبطت متي
نو˘نا˘ق˘لا سصن مز˘ل˘يو.د˘ق˘ع˘لاو ة˘شصخر˘لا بح˘˘شسو
عاطقلا يف رامثتشسلا يف نيبغارلا نيلماعتملا
بلطل كونبلا ىلإا ءوجللا نود مهلاومأا لامعتشساب
نوناقلا عورششم سصني كلذ بناج ىلإا,سضورقلا

لاجم يف ةينطولا تاكرششلل ةيولوألا حنم ىلع
عقاوم يف ةير˘ئاز˘ج تارا˘طإا ف˘ي˘ظو˘تو ة˘لوا˘ن˘م˘لا
ة˘يدا˘شصت˘قلا نوؤو˘ششلا ة˘ن˘˘ج˘˘ل تنا˘˘كو. طا˘˘ششن˘˘لا

دق طيطخ˘ت˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلاو ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو

اذه عور˘ششم˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ا˘ه˘ت˘شسارد ي˘ف تجردأا

33تشسم ةيعوشضومو ةيلكشش تÓيدعت نوناقلا
ةديدجلا اهتغايشص يف اهيلع ةقداشصملا مت ,ةدام
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تشصوأا ا˘م˘ك.سسل˘ج˘م˘لا باو˘ن فر˘ط ن˘˘م
يف ينطولا داشصتقلا عيونت ىلع لمعلا ةرورشضب
ةددجتملا تاقاطلا ريوطت لÓخ نم ةقاطلا لاجم
طمن ديششرتو ةيواميكورتبلا تاعانشصلا ريوطتو
ي˘ف ة˘مار˘شصلا بنا˘ج ى˘لإا يو˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘شسلا
تعدو .ةئيبلا ةيامحب ةقلعتم˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
راطإا نوناق دادعإا يف ريكفتلا ةرورشض ىلإا ةنجللا
ينطو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو يو˘قا˘ط˘لا لو˘ح˘ت˘ل˘ل
.ةقاطلل
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لمحت تاتفل ةنوب ءانبأا عفر ثيح
يتلا ةفلتخملا تاراعششلا نم ةلمج
تاباختنإلا سضفر ىرجم يف ّبشصت
ءامشسألا ّلج ل˘ي˘حر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ع˘م
عولخملا سسيئرلا ى˘ل˘ع ة˘بو˘شسح˘م˘لا
طغ˘شضب «ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع»
ليرفأا رهشش نم يناثلا يف يبعشش
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ن˘˘يدّدر˘˘م ،مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا
اولحرا» اهزربأا تارابعلا نم ديدعلا
عم تاباختنÓل ل» و » »..اولحرا ..
تارابعلا نم ا˘هر˘ي˘غو »تا˘با˘شصع˘لا
نييبان˘ع˘لا ر˘جا˘ن˘ح ن˘م تجر˘خ ي˘ت˘لا
يتلا ةيبعششلا مهتريشسم لÓخ سسمأا
ة˘حا˘شسب ة˘ن˘يد˘م˘لا بل˘ق ن˘م م˘ه˘تدا˘˘ق
زع» يوهجلا حرشسملا مامأاو ةروثلا
قد˘ن˘˘ف˘˘ب ارور˘˘م «ي˘˘بو˘˘ج˘˘م ن˘˘يد˘˘لا
ّمشضتل ةيلولا رقمو يلودلا سسوبيشس
باب˘شش ن˘م تا˘ئ˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘هرود˘ب
لا˘ف˘˘طأا ى˘˘ّت˘˘حو خو˘˘ي˘˘ششو لو˘˘ه˘˘كو
ةينطولا ةيار˘لا او˘ع˘فر ن˘ّم˘م را˘غ˘شص
اوحارو اهب م˘ه˘ما˘شسجأا او˘ّف˘لو ا˘ي˘لا˘ع
تشسيل رئازجلا»  تاراعشش  نوقلطي
اهيلتل ،»لÓقتشسلا د˘ير˘ن«و «ع˘ي˘ب˘ل˘ل

»ة˘ن˘شسلا هذ˘ه تا˘با˘خ˘ت˘نا ل» ةرا˘˘ب˘˘ع
نأاو املع ،»اهوعاب ةنوخلا اهوعاب«و
لا˘ب˘قإلا ي˘ف اوؤود˘ب د˘ق نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ةÓ˘شص ل˘ب˘˘ق ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع
اي˘ج˘يرد˘ت م˘هدد˘ع ع˘ف˘تراو ة˘ع˘م˘ج˘لا

ىلإا اءاشسم ةثلاثلا ىلع لشصو ثيح
عفر نورهاظتملا دّدج اميف ،هتورذ
نيتداملا قيبطتب ةبلاطملل تاراعشش

ةب˘شسا˘ح˘مو رو˘ت˘شسد˘لا ن˘م8و7
لاملا بهنو داشسفلا يف نيببشستملا
ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ئا˘˘عد ءا˘˘شسرإا اذ˘˘كو ما˘˘ع˘˘لا

م˘ه˘كشسم˘ت اودد˘ج ا˘م˘˘ك ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
ىلإا تاري˘شسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘شصاو˘م˘ب

يف ،ةعوفرملا بلاطملا قيقحت ةياغ

ةيدؤوملا قرطلا عيمج تدهشش نيح
سسمأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو ى˘˘˘لإا
ةّدع عشضو قيرط نع ةينمأا تازيزعت

ة˘ب˘˘قار˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ز˘˘جاو˘˘ح
ةشصاخ ةبانع ىلإا ةهجتملا تابكرملا

،ىرخأا تايلو ميقرت ةلماحلا اهنم
ةبانعب يب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ل˘شصاو˘ت˘ي˘ل

كّشسمت هلّل˘خ˘ت يذ˘لا93 هعوب˘شسأل
ىلإا تاريشسملا ميظنت ةلشصاومب مات

.ةعوفرملا بلاطملا قيقحت ةياغ
ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ب˘˘عو
مهشضفر نع نطولا ءاجرأا فلتخمو
تاباختنÓل ةشسمخلا ني˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل

21لا يف اهؤوارجإا ررقملا ةيشسائرلا
لÓ˘خ ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘˘شسيد ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م

نم يلاوت˘لا ى˘ل˘ع93لا مهتري˘شسم
راعشش تحت .ين˘طو˘لا كار˘ح˘لا ر˘م˘ع
ي˘˘˘ن˘˘˘طو بجاو طو˘˘˘ف˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘˘شسإا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘شسم تل˘˘شصاو˘˘˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر ءا˘ق˘˘ب˘˘ل ن˘˘ي˘˘شضفار˘˘لا
ءارجإا سضفرو مكحلا يف يقيلفتوبلا

93لا ةعمجلل ةيشسائرلا تاباختنلا
كار˘ح˘لا ر˘م˘ع ن˘˘م ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

22 ذنم رمتشسملا يبعششلا ينطولا
ددرو. ي˘شضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ن˘˘م
ة˘ب˘لا˘ط˘م تارا˘ع˘شش نور˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلع نيبوشسحملا لاجرلا لك ليحرب
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
يناثلا يف يبعشش طغشضب ةقيلفتوب
ى˘ل˘ع ، ي˘شضا˘م˘لا ل˘ير˘بأا ر˘ه˘˘شش ن˘˘م
او˘˘ل˘˘˘حرا» »ع˘˘˘ق وا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت »رار˘˘˘غ
طو˘˘ف˘˘لا سشلواو »تا˘˘˘با˘˘˘شصع˘˘˘لا˘˘˘ي
«.ماعلا اذه طوفلا سشاكم»و»سشلوا

طو˘˘ق˘˘شسو سسق˘˘ط˘˘˘لا ةدور˘˘˘ب م˘˘˘غرو
فلتخمو ةمشصاعلا تدهشش راطمألا

جورخ حابشصلا يف نطولا تايلو
كلذو ، نيرهاظتملا نم ةلئاه دادعأا

ثيح ،ةددششم ةينمأا تازيزعت طشسو
ةمشصا˘ع˘لا عراو˘شش ف˘ل˘ت˘خ˘م تفر˘ع
تاوقو نمألا لاجرل اريبك اراششتنا

ةحاشس رارغ ىلع بغششلا ةحفاكم
سسيرو˘م ة˘حا˘شس ،يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘˘لا
نود ،يد˘ي˘ه˘م ن˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو نادوا

م˘خز دازو تا˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘ششا يأا ثود˘˘ح
ةعمجلل ةوقب اولزن نيذلا نييرئازجلا

ي˘ن˘طو˘لا كار˘ح˘لا ر˘م˘ع ن˘˘م93لا

يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
ىلع ،بوشصو بدح لك نم نيمداق
سسوتيلاكلا ، ةبقلا ،داولا باب رارغ
بلاطم قيبطتب نيبلاطم ،سشارحلاو
نم لÓق˘ت˘شسلا رار˘غ ى˘ل˘ع كار˘ح˘لا
نآلا ءار˘جإا مد˘عو ،ق˘با˘شسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘شسا˘˘ئر˘˘لا
نو˘ف˘ت˘ه˘ي م˘˘هو » دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘ششت
رئازجلا » ،»اهوعاب ةنوخلا اهوعاب»
ءا˘ن˘ج˘شسل ةءار˘ب˘لا » ،»ع˘ي˘ب˘ل˘ل تشسي˘˘ل
مهنأاب نورهاظتملا دكأاو اذه.»كارحلا

نم21لا يف مهتاوشصأاب ولدي نل
ةفيلخ رايتخل مداقلا ربمشسيد رهشش
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع »ل˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لا سسي˘ئر˘لا
نير˘ششع ماد م˘كح د˘ع˘ب »ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
م˘˘ه˘˘شضفر ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس
تايشسائرلل ةشسمخلا ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل
يف ةيباختنلا مهتلمح أادبتشس يتلا

،يراجلا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ن˘م71لا
مهل نيحششرت˘م˘ل˘ل ل˘ك نأا˘ب ن˘يزر˘ب˘م
ءيششل نأا ينعي ام ةيقيلفتوب ةهكن
ىلع تيوشصتلا ة˘لا˘ح ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ي˘شس
.ةيدارملا سشرع هئÓتعاو مهدحا

21 تا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘قأا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
ىل˘ع لوأ’ا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص د˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب

يذلا يباخت˘ن’ا ه˘ج˘ما˘نر˘ب سضر˘ع
ىل˘˘˘ع ا˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأا ز˘˘˘˘ك˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا لا˘˘˘˘ق
ىصشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع تا˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصإا

امك .يرئازجلا بعصشلا تاحومطو
هتلمحل رات˘خا يذ˘لا د˘ي˘ع˘ل˘ب د˘ه˘ع˘ت
.«ررقي بعصشلا» راعصش ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ه˘با˘خ˘˘ت˘˘نا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي فو˘˘صس دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘صسي˘˘ئر
ةو˘ق سسك˘ع˘ت ة˘يو˘ق تا˘صسصسؤو˘م ءا˘ن˘ب
ا˘م˘ك.ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ة˘نا˘ك˘˘مو
ةيوقت ىلع اصضيأا لمعيصس هنأا دكأا
ىصشا˘م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’ا

ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’او ي˘˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لاو
ن˘م نأا د˘ي˘ع˘ل˘ب ر˘ب˘˘ت˘˘عاو .ي˘˘لود˘˘لاو
ة˘ع˘جار˘م ه˘ج˘ما˘نر˘ب تا˘يو˘لوأا ن˘ي˘ب
ةطبترملا نيناوقلا لكو روتصسدلا

ح˘˘˘ت˘˘˘ف بنا˘˘˘ج ىلإا.تا˘˘˘حÓ˘˘˘صصإ’ا˘˘˘ب
فا˘˘ي˘˘طأ’ا ل˘˘ك م˘˘صضي ع˘˘ما˘˘ج راو˘˘˘ح

ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صسلا
ىلع زكتري يوق داصصتقا ءانب ىلإا

زر˘˘بأاو .ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘˘صضرأا
بناوج نمصضتي هجمانرب نأا ديعلب
ي˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا ىر˘˘˘خأا
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل نا˘˘˘صسنإ’ا
ءا˘صضق˘لا˘ب مز˘ت˘لا ا˘˘م˘˘ك .ةدو˘˘صشن˘˘م˘˘لا

ديصسجتو دا˘صسف˘لا ر˘ها˘ظ˘م ل˘ك ىل˘ع
ةباقرلا ديصسجت عم ةيطارقميدلا
.تاودأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا

تاحارتقا اصضيأا جمانربلا نمصضتو
،ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ىل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
اذ˘كو ،با˘ب˘˘صشلا طا˘˘صسوأا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
عم لامعلا روجأا يف رظنلا ةداعإا

ةياعرلا يف نطاوملا قح سسيركت
ىل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

حرتقي امك .ةأارملا قوقح ةيقرت
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ي˘صسا˘ئر˘˘ل˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيلاجلاب ةصصاخ ة˘ئ˘ي˘ه ثاد˘ح˘ت˘صسا
جا˘˘˘مد˘˘˘نا ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
جراخلاب ني˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نم يداصصتق’ا حÓصصإ’ا راصسم يف
م˘ه˘˘تءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا لÓ˘˘خ
.يلصصأ’ا مهدلب حلاصصل مهتربخو
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ةيوق تاصسصسؤوم ءانب ىلع لمعيصس هنأا دكأا
ةيرئازجلا ةلودلا ةناكم سسكعت

ةيصسايصس تاحÓصصإا ءارجإاب دهعتي ديعلب
ةقيمع ةيعامتجاو ةيداصصتقا

ن˘م «ة˘ي˘لا˘ج˘ع ة˘˘يزو˘˘ف» تف˘˘صشك
و ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘صسب سسي˘صسو˘˘ك ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج

ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘صص’ا ءا˘˘كذ˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ف˘˘صس
ة˘ع˘ب˘ط˘لا سشما˘ه ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نو˘لا˘صصل ة˘ع˘بار˘˘لا
ءا˘كذ˘لا عو˘صضو˘م لو˘ح م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘صص’ا
ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب ير˘˘ه˘˘م د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا

ىل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘صشلا ن˘˘˘ع
زاهج لوأا زاجنإاب سصاخ عورصشم
ةحفاكمل رئازجلا يف يتامولعم
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف سشغ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ةبحاصص تحر˘صصو .تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا

عور˘صشم˘لا اذ˘ه نأا را˘ك˘ت˘˘ب’ا اذ˘˘ه
˘ما˘ظ˘ن˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ز˘˘ك˘˘تر˘˘ي
قيرط نع ويدي˘ف˘لا˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا
نم ةصصاخ ي˘عا˘ن˘ط˘صص’ا ءا˘كذ˘لا
هذ˘˘˘ه ف˘˘˘ئا˘˘˘ظو ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
ىل˘ع ةردا˘ق ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ب تار˘ي˘ما˘ك˘˘لا
ت’ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن’ا ىل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

نمو .سشغ˘لا ت’وا˘ح˘م د˘يد˘ح˘تو
ةديدجلا ايجولونكتلا هذه نأاصش
ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ىل˘˘˘ع ز˘˘˘ك˘˘˘تر˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأ’ا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض سسا˘˘˘˘˘صسحإ’ا
داد˘عإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإ’ا

ل˘˘ك ع˘˘م˘˘ج˘˘ت تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م ةد˘˘˘عا˘˘˘ق
ةفرعمل هجولا ريباعت و حمÓم
نكمت نأا رصشبلا ىدل ت’اعفن’ا

ي˘ف سشغ˘لا ة˘فآا ىل˘ع ءا˘صضق˘˘لا ن˘˘م
تاذ تحر˘˘˘صصو .تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا
يذلا راكتب’ا اذه نأا ةثدحتملا

نواعتلاب ديصسجتلا روط يف وه
ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘˘م
ه˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘صس بنا˘˘˘˘جأ’ا
ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،«ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا»

تو˘˘بور» د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘صس

دوزملاو هتممصص يذلا «ايندراغ

ذ˘ف˘ن˘ي˘ل ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘صص’ا ءا˘˘كذ˘˘لا˘˘ب

و م˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ع

فرعتلا نم ا˘قÓ˘ط˘نا تاروا˘ن˘م˘لا

م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو .تو˘˘صصلا ىل˘˘ع

ءاكذلا لوح تÓخادملا ديدع

نييعماج فرط نم يعانطصص’ا

مامأا كلذو نييرئازج نيثحاب و

ةعبطلا تزيمتو .ريفغ روصضح

ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نو˘لا˘صصل ة˘ع˘بار˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لاو سسمأا لوأا م˘˘ت˘˘ت˘˘˘خأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ك ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن

و ي˘˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘عإ’ا و ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ديم˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘ل لا˘صصت’ا

ن˘يو˘ك˘ت تا˘صشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ير˘ه˘م

ن˘˘˘صسحأا لو˘˘˘ح تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم اذ˘˘˘كو

ءا˘˘˘كذ˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ي عور˘˘˘صشم

هذه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو . ي˘عا˘ن˘ط˘صص’ا

ي˘ف ن˘يو˘ك˘ت ة˘ج˘˘مر˘˘ب م˘˘ت ة˘˘ن˘˘صسلا

اذيملت03 ةدئا˘ف˘ل كي˘تو˘بور˘لا

ينايز˘ن ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘صسرد˘م˘لا˘ب

و يل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل ف˘ير˘صش

اذ˘˘˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘صشن ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صض كلذ

سسيئر هب دافأا ام بصسح نولاصصلا

ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل

ميرك˘لا د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

هذ˘˘˘ه نأا ىلإا ا˘˘˘ت˘˘˘˘ف’ ، لو˘˘˘˘مارو˘˘˘˘ب

ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ىلإا فد˘˘˘ه˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘صشرو˘˘˘˘لا

ماظ˘ن لا˘خدإا ة˘ق˘ير˘ط ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘ب ح˘˘م˘˘˘صسي ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإا

.Óبقتصسم تاتوبورلا

S°∏«º.±

هزاجنإا ءارو ايكافولصسب سسيصسوك ةعماج نم ةيلاجع ةيزوف

يف يتامولعم زاهج لوأا قÓطإا وحن
تاناحتملا يف ششغلا ةحفاكمل رئازجلا

يمصسر لكصشب ةيباختن’ا ةلمحلا قÓطنا نع ةعاصس42 لبق

ةيرصشبلاو ةيجولونكتلا تايناكمإلا ريفوت دكؤوي يفرصش
ةصسمخلا نيحصشرتملل

اهريفوت مت دق ةيرششبلاو ةيجولونكتلا تايناكمإلا لك نأا يفرشش دمحم ،تاباختنÓل ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا سسيئر فششك

بقع ةفاحشصلل يفرشش لاقو .لبقملا ربمشسيد21 تايشسائرب ةشصاخلا ةيباختنلا ةلمحلل نشسحلا ريشسلا نامشض لجأا نم
يف ةشسمخلا نيحششرتملا تاباطخو جمارب ميدقتل ةشصشصخملا ةيرشصبلا و ةيعمشسلا ليجشستلا تاهويدوتشسا فلتخمل هتنياعم
تعشضوو ترفو ةيرششبلاو ةيجولونكتلا تايناكمإلا لك نأا يمشسر لكششب دحألا ادغ قلطنتشس يتلا ةيباختنلا ةلمحلا راطإا
ةرخشسملا لئاشسولا هذه لك نأا فاشضأاو .ةلمحلا اهيعدتشست يتلا تابلطتملا لك ىلع ةرطيشسلا ىلع لدي امم مكحم ميظنتب
نمشضيشس اذه نأا ىلإا اريششم.مهتاطاششنو مهتاباطخ ةيطغت يف نيحششرتملا ةفاك نيب فاشصنإلاو لدعلا نامشض اهنأاشش نم
بشصنمل هنوراتخيشس يذلا حششرتملا باطخو جمانرب ىلع ماتلا عÓطلاب مهل حمشسيشس هنوكل نيبخانلل رحلا رايتخلا كلذك
يأارلا ةرانإا يف اهطئاشسو عيمجب ةفلتخملا مÓعإلا لئاشسو هيشستكت يذلا ماهلا رودلا ىلع يفرشش دكأا امك .ةيروهمجلا سسيئر
ةيباختنلا ةيلمعلا ىلع يبعششلا كارحلا ريثأات لامتحا لوحو .فافششو هيزنو رح عارتقا نامشض يف ةمهاشسملاو نيبخانلل ماعلا
يف فاشضأاو .نيرخآلا ةيرح مارتحا هيلع متحي بجاولا هيلع اشضيأا نكلو هيأار نع ريبعتلا يف رح يرئازج لك نأا يفرشش لاق
لكب لفكتيشس بختنملا سسيئرلا نأاو .يرئازجلا بعششلل دوعت ةريخألا ةملكلاو عارتقلا موي نوكيشس لشصفلا نأا قايشسلا سسفن
ةيعرششلا نم اعون اهيف لشصفلا بلطتت يتلا لئاشسملاو ةحورطملا ةيعامتجلا رومألا ةجلاعمب ةيلوؤوشسم لكبو ةيعرشش
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 مهبلاطم قيقحت ةياغ ىلإا كارحلا ةلصصاومب نويبانعلا كصسمت اميف

93 ةعمجلا يف ةوقب نوجرخيو راطمألا نودحتي نويمصصاعلا
ةصضفارلا بلاطملا نم ةلمج  نيعفار ةريفغ دادعأاب ةي’ولا ونطاوم جرخ ثيح93 هتعمجل ةبانعب يبعصشلا كارحلا سسمأا لصصاوت

ةنراقم ةيبعصشلا دوصشحلا ددع عافتراب ةبانع يف ةريصسملا تّزيمتو اذه لبقملا ربمصسيد21 موي اهؤوارجإا عمزملا تاباختنÓل
 .ةقباصسلا تاريصسملاب
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اه˘ب تما˘ق ة˘ث˘يد˘ح ة˘صسأرد تد˘كأأ
نأأ ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ

ريغ ةرجهلل ني˘ح˘صشر˘م˘لأ م˘ظ˘ع˘م
با˘ب˘صش م˘ه (ة˘قر˘ح˘لأ) ة˘ي˘˘عر˘˘صشلأ
مهرمع زواجتي ’ بأزعو لاطب

مهطيحمب نيرثأات˘مو ة˘ن˘صس53ـلأ
ةرماغملأ رطخب نيعأوو رصشابملأ
ةيريدملاب لوؤوصسملأ  .رحبلأ يف
د˘ي˘م˘ع ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لأ
» ف˘ير˘صش ن˘ب يد˘ه˘˘م» ة˘˘طر˘˘صشلأ
نيرجاهملأو بنا˘ج˘لأ ر˘يد˘م بئا˘ن
هتلخأدم لÓخ لاق ةيريدملأ تأذب
لوح يملعلأ ينطولأ ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا˘ب
مظنملأ (ةي˘عر˘صشلأ ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لأ)
دبع يلصسروم» يعماجلأ زكرملاب

001 ةكرا˘صشم˘ب ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب «ه˘ل˘لأ

ةعماج52 نم رثكأأ نم لخدتم
نيلثمم ىلإأ ةفاصضإ’اب نطولأ ربع
كردلاك ةصصتخملأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ن˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ن˘˘˘مأ’أو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ

ةصسأرد جئاتن نأأ ةيندملأ ةيامحلأو
ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ءأرآ’أ ر˘˘˘ب˘˘˘صس
ينطولأ نمأÓل ةما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ةرجهلل نيحصشرملأ نم ةنيع ىلع
ىلإأ ريصشت (ةقرحلأ) ةيعرصشلأ ريغ
بابصش مه نيحصشرملأ مظعم نأأ

نيجوزتم ريغ ةنصس53 نم لقأأ
مهطيح˘م˘ب ن˘ير˘ثأا˘ت˘مو ن˘ي˘لا˘ط˘بو
ةرماغملأ رطخب نيعأوو رصشابملأ
ةنيعلأ هذه عبر نأأ امك رحبلأ يف

ىلع لوصصحلل مهبلط صضفر مت

ةقرحلأ ةرهاظ و ابوروأ’ ةريصشأات

لحاصسلأ ةقطنم ىلع رصصتقت ’

هيلع تناك امك ن˘طو˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘لأ

اهروهظ نم ىلوأ’أ تأونصسلأ يف

نكل5002 ةنصس نم ءأدتبأ يأأ

ل˘حا˘صسلأ ل˘ك ل˘م˘صشت˘ل ترو˘˘ط˘˘ت

هذ˘ه ع˘م ةأزأو˘م˘لا˘بو.ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ب فصصوت رئأزجلأ نإاف ةرهاظلأ

رو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لأو رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب»

د˘ع˘ت ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نإا˘˘ف «لو˘˘صصو˘˘لأو

ريغ نيرجاهملل «ىلثملأ ةهجولأ»

دودحلأ نم نيقفدتملأ نييعرصشلأ

ى˘لإأ أر˘ي˘صشم دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ

ريغ ةرجهلأ نيب قيثولأ طابتر’أ

ةر˘با˘ع˘لأ ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلأ

أر˘ط˘خ» ل˘كصشي يذ˘لأو نا˘طوأÓ˘ل

لا˘ق ا˘م˘ك «ي˘مو˘ق˘لأ ن˘مأ’أ ى˘˘ل˘˘ع

ن˘˘ب يد˘˘ه˘˘م «ة˘˘طر˘˘صشلأ د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع
نكمت ينطولأ نمأ’أ نأأ «فيرصش
ةجلاعم نم ةريخأ’أ تأونصسلأ يف
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
طرو˘ت ة˘ي˘عر˘صشلأ ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا˘ب
رئأزجلأ نومدختصسي بناجأأ اهيف
ةصصاخ ابوروأأ ىلإأ روبع ةلودك
تأذ لوقي اياصضقلأ هذه نيب نمو
كأر˘تأأ ى˘ل˘ع صضب˘˘ق˘˘لأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
رفصس تأزأوج م˘ه˘تزو˘ح˘ب (دأر˘كأأ)

أذه نأأ املع ،ةروزم ةيكرت ةصصاخ
ىفعم رفصسلأ تأزأوج نم عونلأ

و نغناصش ةقطنم يف ةريصشأاتلأ نم
رفصس تأزأوج مهتزوحب نوينيصص
هذ˘ه نو˘ك ةروز˘م ة˘يرو˘فا˘˘غ˘˘ن˘˘صس
نم ديدعلأ نم د˘ي˘ف˘ت˘صست ةر˘ي˘خأ’أ
ابوروأاب ةريصشأاتلأ نم تأءافعإ’أ

اكنÓيري˘صس ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م أذ˘كو
.ةروزم ةيزيلام رفصس تأزأوجب
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ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘صضت˘˘لأ ةرأزو تل˘˘جأأ
بتر يف فيظوتلأ تÓباقم ءأرجإأ
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ و˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘مو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ
ريغ رخآأ خيرات  ىلإأ صصصصختملأ

.يراجلأ رب˘م˘فو˘ن03ي˘ف خ˘يرا˘ت
نأأ«ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ردا˘صصم تف˘صشكو
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ طا˘˘˘صشن˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘م
تا˘ي’و  ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لأو
فرط نم  تايلاصسرإأ أوقلت نطولأ
ن˘ما˘صضت˘لأ ةرأزو˘ل ما˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ
ءأرجإأ ليجأاتل ةنمصضتم ، ينطولأ

بتر ي˘ف ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘مو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ
ة دد˘ح˘م نا˘ك ي˘ت˘لأ صصصصخ˘ت˘˘م˘˘لأ

راعصشإأ ىلإأ راجلأ ربمفون03يف
هنأ قايصسلأ تأذ يف ابلاطم ،رخآأ

ر˘خآأ خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘نأ ي˘˘فو
بلاط فيظوت˘لأ تÓ˘با˘ق˘م ءأر˘جإ’
ن˘ما˘صضت˘لأ ةرأزو˘ل ما˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ
هاصصقأأ لجأأ ي˘ف ه˘تا˘فأو˘م ي˘ن˘طو˘لأ

،لبقملأ ربمفو˘ن81 ني˘ن˘ث’أ مو˘ي
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا˘˘ب
دأو˘م˘لأو بتر˘˘لأ بصسح ،ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ
ددعو بصسانت˘ت ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
فيظو˘ت ة˘ق˘با˘صسم˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘صسأ’أ
ليجأاتلأ أذه  يتأاي،نيصصصصختملأ
ءأرجإأ نم اب˘ير˘ق˘ت ن˘ي˘عو˘ب˘صسأأ ل˘ب˘ق
بتر ي˘ف ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘مو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ
تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب صصصصخ˘ت˘˘م˘˘لأ
تا˘ير˘يد˘م تل˘ب˘ق˘ت˘صسأ ن˘يأأ،ن˘طو˘لأ
نماصضت˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ  طا˘صشن˘لأ
ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘م ن˘م ف’آ’أ
هذه  يف ةكراصشملأ يف نيبغأرلأ
ع˘م˘ج˘ب أو˘ما˘˘ق ن˘˘يأأ تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لأ

ةبولطملأ قئا˘ثو˘لأ ة˘فا˘ك را˘صضحإأو
ل˘كصشب تصسرد   ثي˘ح،ا˘˘ه˘˘عأد˘˘يإأو
تا˘ير˘˘يد˘˘م و˘˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م ق˘˘قد˘˘م
ا˘م بصسح ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ طا˘˘صشن˘˘لأ
ءانعو دهج دع˘بو نو˘نا˘ق˘لأ ه˘ي˘ل˘م˘ي
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ب  ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ أا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت
نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو،ةقباصسملأ

ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ طا˘˘صشن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
وحن تلبقتصسأ ،ةبانعب نماصضتلأو

يف ةقل˘ع˘ت˘م ح˘صشر˘ت˘م ف˘ل˘م0002
ميلعتلأ ةذ˘تا˘صسأأ ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘صسم
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ م˘˘ل˘˘ع˘˘مو صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
نوصسفانتي يصسيئر˘لأ صصصصخ˘ت˘م˘لأ

ةقلعتم02 اهن˘م ا˘ب˘صصن˘م52 ى˘ل˘ع
صصصصختملأ ميلعتلأ ملعم ةقباصسمب

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م بصصا˘ن˘م5و ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘˘لأ
كلذو ،صصصصختملأ  ميلعتلأ ذاتصسأاب

تناك ابصصنم0431 عومجم نم
،عاطق˘لأ  ةر˘يزو ا˘ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأأ د˘ق
ةرأزو˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘صشإ’أ رد˘˘˘ج˘˘˘تو،
فلم يف  تطرتصشأ  دق  ةيصصولأ
ي˘˘ط˘˘خ بل˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
ةخصسنو،ةقباصسملأ يف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
،بولطملأ لهؤوملأ وأأ ةداهصشلأ نم
طاقنلأ فصشكب اقفرم نوكي يذلأ
وأأ ي˘صسأرد˘لأ را˘صسم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ
أÓمت تامولعم ةقاطبو،ينيوكتلأ

ربع لم˘ح˘ت ،ح˘صشر˘ت˘م˘لأ فر˘ط ن˘م
تبث˘ت تأدا˘ه˘صشو،ن˘ي˘ع˘قو˘م˘لأ د˘حأأ
يف ةب˘صست˘كم˘لأ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ
ىوتصسم ىلع صصصصختملأ ميلعتلأ
ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تا˘صسصسؤو˘م˘لأ
ينطولأ نماصضتلأ عاطق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
،ءاصضتق’أ دنع ،اهأوصس نود طقف
ىلعأأ Óمكم انيوكت تبثت ةقيثوو
بولطملأ لهؤوملأ وأأ ةداهصشلأ نم
صسفن يف ةقباصسملأ يف ةكراصشملل
ةفاصضإأ،ءاصضتق’أ دنع ،صصصصختلأ
وأأ لا˘˘م˘˘عأ’أ تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ى˘˘˘لإأ
فر˘ط ن˘م ةز˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لأ تا˘˘صسأرد˘˘لأ
د˘ن˘ع،صصصصخ˘ت˘لأ ي˘ف ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةبصسنلاب ةيلئا˘ع ةدا˘ه˘صش،ءا˘صضت˘ق’أ

ةداهصشو،نيجوزتملأ نيح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل

يف لوأ’أ وه حصشرتملأ نأأ تبثت

نم ةخصسن ،ءاصضتق’أ دنع ،هتعفد

ةقيثو وأأ قوعملأ صصخصشلأ ةقاطب

د˘˘ن˘˘ع،ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘قا˘˘عإأ تب˘˘ث˘˘˘ت

ة˘صصخر،ة˘ما˘قإأ ةدا˘ه˘صش،ءا˘˘صضت˘˘ق’أ

نم ةلاقتصس’اب دهعتلأو ةكراصشملأ

نيفظوملل ةبصسنلاب ةيلصصأ’أ ةبترلأ

ىدل طاصشن ةلاح يف نيدوجوملأ

د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأأ تأرأدإأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘يو،ءا˘˘˘˘صضت˘˘˘˘ق’أ

يف ايئاهن نيلوبقملأ نيحصشرتملأ

نييعتلأ لبق فيظو˘ت˘لأ تا˘ق˘با˘صسم

،ا˘ه˘ب قا˘ح˘ت˘ل’أ دأر˘م˘لأ بتر˘لأ ي˘˘ف

ةداهصش نم ةخصسنب مهتافلم مامتإأ

ها˘ج˘ت ح˘صشر˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو تا˘ب˘˘ثإأ

نم جرختصسمو،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ

ةيراصس ةيئاصضقلأ قبأوصسلأ ةفيحصص

ةدا˘ه˘صش ن˘م جر˘خ˘ت˘صسم،لو˘ع˘ف˘م˘لأ

بطلأ) ناتيبط  ناتداهصش دÓيملأ

ة˘يرد˘صصلأ صضأر˘مأ’أ بطو ما˘˘ع˘˘لأ

(صصت˘خ˘م بي˘ب˘ط ن˘م نا˘ت˘˘م˘˘ل˘˘صسم

ل˘غ˘صشل ح˘صشر˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘هأأ نا˘ت˘ب˘ث˘ت

نا˘ترو˘صصو بو˘ل˘ط˘م˘لأ بصصن˘م˘˘لأ

.نايصسمصش

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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Akher Saâ
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:فسشكت ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ اهب تماق ةثيدح ةسسأرد

زواجتت ل ةقإرحلإ بلغأإ
ةنسس53مهرامعأإ

تافلملأ نم ف’آ’أ يعامتج’أ طاسشنلأ تايريدم تلبقتسسأ نأأ دعب

رخآإ راعسشإإ ىلإإ فيظؤتلإ تÓباقم ءإرجإإ ليجأات

«ابوروأ’ ةريسشأات» ىلع لوسصحلل مهبلط سضفر مت ء’ؤوه عبر ^
ابوروأأ ىلإأ روبع ةلودك رئأزجلأ نومدختسسي بناجأأ ^

ةروزم ةيكرت رفسس تأزأوج مهتزوحب (دأركأأ) ىلع سضبقلأ ^

رطخلأ سسوقان نوقدي سصأوخ ءابطأأ
سضرملأ أذه راسشتنأ نم نورذحيو

رثكأإ ةباسصإإ ليجسست

ءإدب اسصخسش30 نم
ةلسشنخ يف اياحسسلإ باهتلإ
ةعاصس رخآأ ةديرجل ةقباطتم رداصصم تدروأأ

ةصصاخلأو ةيمومعلأ ةيبطلأ حلاصصملأ نأأ

رثكأأ ةريخأ’أ مايأ’أ يف تلجصس ةلصشنخ ةي’وب

لج ربع اياحصسلأ باهتلأ ءأدب ةباصصإأ03 نم

لدي مل يذلأ تقولأ يف ةي’ولأ تايدلب

حيرصصت يأاب ةي’ولاب ةحصصلأ ولوؤوصسم

يف ةوقب رصشتني يذلأ ءأدلأ أذه صصوصصخب

ةريخأ’أ تأونصسلأ لÓخ ةلصشنخ ةي’و

صضعب نم ةعاصس رخآأ رداصصم تفصشكو.

ىدلو ةيمومعلأ ةيئافصشتصس’أ حلاصصملأ

ىصضرم أولبقتصسأ مهنأأ صصأوخ ءابطأأ

فورعملأ  اياحصسلأ باهتلأ ءأدب نيباصصم

ء’ؤوه ةباصصإأ هنع جتن يذلأ تيجنانيملاب

قنعلأو عأدصصلأو ىمحلاب ىصضرملأ

ترصشتنأ تاصسوريف هيف تببصستو بلصصتملأ

لماعلأ ىلإأ ريثكلأ اهعجرأأ بابصسأ’ ةرثكب

نينطأوملأ نم ريثكلأ لعج امم يخانملأ

ءابطأأ ىلإأ ء’ؤوه عراصس يذلأ ءأدلاب نوباصصي

أودكأأ نيذلأ ت’اجعتصس’أ حلاصصمو صصأوخ

نصسحلو اياحصسلأ باهتلأ ءأدب نوباصصم مهنأأ

تأداصضملأو ةيودأ’أ فصصو نإاف ظحلأ

باهتلأ نيريثكلأ ةايح تذقنأأ ةيويحلأ

لدي مل أريطخ اصضرم لظي يذلأ اياحصسلأ

ملو هصصوصصخب ءيصش يأاب ةحصصلأ ولوؤوصسم

ديوزت متي ملو هرطخ نم نينطأوملأ أورذحي

يفتكيل كلذب ةمولعم يأاب مÓعإ’أ لئاصسو

ءأدلل نوجلاعملأ صصأوخلأ ءابطأ’أ

ةيصساصسحلأ صضأرمأأ يف نييئاصصخأ’أو

نأأو ةصصاخ رطخلأ صسوقان قدب ردصصلأو

ؤويقتلاك صضأرعأ’أ مهيلع ترهظ ىصضرملأ

مصسجلأ ةرأرح عافترأو لصشفلأو نايثغلأو

صضرملل ةبحاصصملأ صضأرعأ’أ نم اهريغو

عراصسي مل أذإأ لتاق هنأأ ءابطأ’أ دكؤوي يذلأ

. جÓعلأ ىلإأ نوباصصملأ
YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

ةينطولأ ةنجللأ سسيئرب هئاقتلأ عم انمأزت

وكسسنويلاب ةفاقثلأو ملعلأو ةيبرتلل

رئإزجلإ دإدعتسسإ دكؤؤي دباعلب
تإرامإلإو إرتلجنإإ ايسسور عم نواعتلل

ةيؤبرتلإ ةمؤظنملإ ريؤطتل
ىل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ دأد˘ع˘ت˘سسأ ىل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ

ةموظنملأ ريوطت لجأأ نم لودلأ نم ددع عم نواعتلأ زيزعت

لود اهيف امب أدنلريإأو أرتلجنإأو ايسسور اهسسأأر ىلع ةيوبرتلأ

تاحيرسصت تءاجو . ةيدوعسسلأو ةيبرعلأ تأرامإ’اك ةيبرع

ةينطولأ ةنجللأ سسيئر عم هئاقتلأ عم انمأزت ةيبرتلأ ريزو

ةدع نم هئأرظن عم ،(وكسسنويلأ) ةفاقثلأو ملعلأو ةيبرتلل

˘ما˘ع˘لأ ر˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘برأ’أ ةرود˘لأ لا˘غ˘˘سشأأ سشما˘˘ه ىل˘˘ع لود

ه˘ئا˘ق˘ل رأر˘غ ىل˘ع ا˘سسنر˘ف˘ب سسيرا˘ب˘ب م˘ظ˘ن يذ˘لأ و˘ك˘سسنو˘˘ي˘˘ل˘˘ل

يلاعلأ ميلعتلأ و مولعلأ ريزو ،«فوكويتوك ليياخم» هريظنب

لوح رمثملأ لدابتلأ ءاقللأ لوانتو،أذهو ،ايسسور ةيلأرديفل

امك .نييوبرتلأ امهيماظن ريوطت لاجم يف نيدلبلأ براجت

تاسسسسؤوملأ نيب ةمأأوتلأ ريزولأ اهحرط يتلأ لئاسسملأ تلوانت

يف ةيسسورلأ ةغللأ جامدإأو ،ةيسسورلأو ةيرئأزجلأ ةيوبرتلأ

ل˘˘ئا˘˘سسم˘˘لأ ىلإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ريزو رهظأأ ،هرودب .ةقيقدلأ مول˘ع˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

هدÓب دأدعتسسأ ا˘ي˘سسور ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘ل ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو مو˘ل˘ع˘لأ

دأدعإأ لÓخ نم يوبرتلأ نأديملأ يف رئأزجلأ عم نواعتلل

أذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ميكحلأ دبع ،ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو لباقملأ يف .لاجملأ

،كلاملأ دمحم نب ملاسسب ،يرئأزجلأ دفولأ سسيئر ،دباعلب

ةفاقثلأو مولعلأو ةيبرتلل ةيمÓسسإ’أ ةمظنملل ماعلأ ريدملأ

تأرابع ىلع ريزولأ ىنثأأ ،ءاقللأ أذه لÓخو ،«وكسسيسسيإأ»

وكسسيسسيإÓل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ا˘هأد˘بأأ يذ˘لأ دأد˘ع˘ت˘سس’أو ر˘ك˘سشلأ

،ةمظنملأ هذه ي˘ف ا˘ه˘ب ق˘ي˘ل˘ي يذ˘لأ ع˘قو˘م˘ل˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ أأو˘ب˘ت˘ل

درأو˘مو تأءا˘ف˘ك ن˘م ه˘ب ج˘ع˘˘ت ا˘˘مو ،ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘يرو˘˘ح˘˘م ة˘˘لود˘˘ك

ةمظنملأ ىلإأ ةديكأأ ةفاسضم ةميق يفسضتسس ،ةلهؤوم ةيرسشب

ل˘فا˘ح˘م˘لأ ي˘ف ع˘سسأو˘لأ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ د˘˘جأو˘˘ت ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م أذ˘˘هو

امك .يلودلأ ىوتسسملأ ىلع ةيملع˘لأو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘يو˘بر˘ت˘لأ

ريزو ،يبعكلأ ةرون هتريظنب ،ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ىقتلأ

،ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ ةلودل ةفرعملأ ةيمنتو ةفاقثلأ

نع ءاقللأ ءانثأأ نافرطلأ ىدبأأو ،يتأرامإ’أ دفولأ ةسسيئر

يدحت ةقباسسم يف ةزيمتملأ رئأزجلأ ةكراسشمل امهحايترأ

تايلمع ةيقرت لئاسسوو لبسس سضرعتسسأ امك ،يبرعلأ ةءأرقلأ

ىق˘ت˘لأ ا˘م˘ئأد قا˘ي˘سسلأ تأذ ي˘ف .ة˘ي˘بر˘ت˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لأ

ةيبرتلل ةينطو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ سسي˘ئر ،ير˘ئأز˘ج˘لأ د˘فو˘لأ سسي˘ئر

د˘فو˘لأ سسي˘ئر ،جدو˘ل و˘ي˘تا˘م،(و˘ك˘سسنو˘ي˘لأ) ة˘فا˘ق˘ث˘لأو م˘ل˘ع˘˘لأو

ايناطيربل ةدحتملأ ةكلمملل مئأد لثمم ريزو ،يناطيربلأ

ىل˘ع أذ˘هو ،و˘ك˘سسنو˘ي˘لأ ىد˘ل ة˘ي˘لا˘م˘سشلأ أد˘ن˘˘لر˘˘يإأو ىم˘˘ظ˘˘ع˘˘لأ

ةدقعنملأ ،وكسسنويلل ماعلأ رمتؤوملل نيعبرأ’أ ةرودلأ سشماه

امهحايترأ نع ءاقللأ ءانثأأ نافرطلأ ىدبأأو اسسنرف ،سسيرابب

يناثلأ نوا˘ع˘ت˘لأ تا˘قÓ˘ع ه˘ت˘ل˘سصو يذ˘لأ ز˘ي˘م˘ت˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم˘ل˘ل

زيزعتو ةيقرت لئاسسوو لبسس سضرعتسسأ امك ،ةيبرتلأ لاجم

تأءافكلأ ةيمنتو نيوكتلأ رواحم يف نواعتلأ تايلمع عيونت

،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو هد˘ق˘ع ءا˘ق˘ل˘لأ سسف˘نو  .ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لأ

ةكلمملل ميلعتلأ ريزو ،خيسشلأ لآأ دمحم نب دماح هريظنب

ماعلأ رمتؤوملل نيعبرأ’أ ةرودلأ سشماه ىلع أذهو ،ةيدوعسسلأ

ءا˘ن˘ثأأ نا˘فر˘ط˘لأ لدا˘ب˘ت ثي˘ح ا˘سسنر˘ف ،سسيرا˘ب˘ب ،و˘ك˘سسنو˘ي˘ل˘˘ل

لاجم يف نأدلبلأ اهلذ˘ب˘ي ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ ن˘ع ثيد˘ح˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ

ة˘ي˘قر˘ت ل˘ئا˘سسوو ل˘ب˘سس سضر˘ع˘ت˘سسأ ا˘م˘ك ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

وكسسنويلل نيتينطولأ ن˘ي˘ت˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ نوا˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

.نيدلبلل
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اسسيئر يخيسش لامك نييعت ىلإأ ةفاسضإ’اب

«كأرطانوسس» عمجمل أديدج

نميأإ نامحرلإ دبع نب
يزكرملإ كنبلل إديدج اظفاحم

نييعتب أرأرق حلاسص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر ردسصأأ

يزكرملأ كنبلل أديدج اظفاحم نميأأ نمحرلأ دبع نب

ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘ما˘˘ع أر˘˘يد˘˘م ا˘˘سسي˘˘ئر ن˘˘يد˘˘لأ لا˘˘م˘˘˘ك ي˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘سشو

رداقلأ دبع اهرقأأ يتلأ تانييعتلأ يتأاتو .«كأرطانوسس»

سسل˘ج˘م˘لأ ه˘ي˘ف ق˘فأو يذ˘˘لأ ه˘˘سسف˘˘ن مو˘˘ي˘˘لأ ي˘˘ف ح˘˘لا˘˘سص ن˘˘ب

يذلأ ديدجلأ تاقورحملأ نو˘نا˘ق ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ

يقبو .يبن˘جأ’أ را˘م˘ث˘ت˘سس’أ ن˘م د˘يز˘م بذ˘ج ىلإأ فد˘ه˘ي

د˘ع˘ب ،ر˘ه˘سشأ’ أر˘غا˘سش يز˘كر˘م˘˘لأ كن˘˘ب˘˘لأ ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م بسصن˘˘م

ريزو بسصنم يف ،لاكول دمحم قباسسلأ هظفاحم نييعت

نيدلأ رون ةسسائرب لام˘عأ’أ ف˘ير˘سصت ة˘مو˘ك˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لأ

نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘˘لأ قدا˘˘سصو .يود˘˘ب

يذ˘لأ ،تا˘قور˘ح˘م˘لأ نو˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ىل˘˘ع «ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’أ«ـب

دا˘˘سصت˘˘قÓ˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ بسسك˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصو

د˘يد˘ج˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ىل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لأ تءا˘˘جو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةيداسصتق’أ نوؤوسشلأ ةنجل تلخدأأ نأأ دعب تاقورحملل

نوناقلأ عورسشم ىلع Óًيدعت33 يرئأزجلأ ناملربلأ يف

تاقورحملأ نوناق عورسشم لأز امو  .ةموكحلأ نم مدقملأ

.ةمأ’أ سسلجم ةقفأومل ةجاحب0202 ةيلاملأو

S°∏«º.±

       لافطأأو  ءاسسن  مهنيب  نم

ةبانع نم ةيقيرفإإ ةيعر12 ليحرت
ةيقيرفإأ ة˘ي˘عر12 سسمأأ لوأأ  ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ تل˘˘حر
بأر˘ت˘ب ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب نو˘م˘ي˘ق˘ي و˘˘غو˘˘ط˘˘لأو ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ةكرسش«ةنيدملأ لخدمب دوجوملأ  عيمجتلأ زكرمب مهعيمجت مت نيأأ،ةي’ولأ

ر˘خآأ«ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم تف˘سشك«ا˘ق˘با˘سس  بسشخ˘لأ ل˘يو˘ح˘˘ت
ايقيرفإأ12 ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف سسمأأ لوأأ تكرا˘˘سش ا˘˘هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع نأأ،«ة˘˘عا˘˘سس
ثيح،   ةبانعب  ةيعرسش ريغ قرطب نوميقي وغوطلأو رجينلأ نم نوردحني
ةمزÓلأ طورسشلأ ريفوت مت دقو أذه،لافطأأ9 ةأأرمأو Óجر11 ءاسصحإأ مت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف كرا˘˘سش ن˘˘˘يأأ،فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ  ن˘˘˘سسحأأ ي˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م،ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لأ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ

ردجتو،ةينعملأ تاطلسسلأ نم مهريغو يرئأزجلأ رمحأ’أ لÓهلأ،نماسضتلأو
.ةيسضاملأ رهسشأ’أ يف ةلثامم تايلمعب تماق ةبانعب تاطلسسلأ نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ
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ةنتابب نيصصخصش ةزوحب تاردخمو تاصسولهم زجح
تاردخملا نم ةيمك زجح نم ةنتاب ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت

،نيتقرفتم نيتيصضق يف نيصصخصش ةزوحب ،ةصسولهملا سصارقأ’او

ةقرف اهيلع تلصصح˘ت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ى˘لوأ’ا

،ةنتاب ةي’و نمأاب تاردخ˘م˘لا˘ب عور˘صشم˘لا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم

لاقعوب يح ىوتصسم ىلع تاردخملا جيورتب سصخصش مايق اهدافم

هبتصشملا فيقوت مت ةمزللا تاءارجإ’ا ذاختابو ،ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا

هنكصسم سشيتفتب نذإا رادصصتصسابو ةنصس14 رمعلا نم غلابلا هب

فيك يف ةلثمتم تاردخملا نم ةيمك ىلع روثعلا مت يلئاعلا

عون نم اصسولهم اصصرق251 و امارغ06 ـب اهنزو ردقي جلاعم

هب هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعب ،اكيرون ،اكيريإا

ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانبو ةيصضق يفو .ةنتاب ةمكحم ةباين مامأا

اهدافم ةنتاب2 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا اهيلع تلصصحت

اطصسلا يحب ،«بنقلا ج˘ن˘ي˘تار» تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب سصخ˘صش ما˘ي˘ق

هبتصشملا فيقوت مت ةمزللا ةينمأ’ا تاءارجإ’ا ذاختاب ةنتاب ةنيدمب

هتزوحب رثع يدصسجلا هصسملتب و ةنصس14 رمعلا نم غلابلا هب

ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ع˘˘˘ط˘˘˘ق70 ىلع

روثع˘لا م˘ت ه˘ن˘كصسم سشي˘ت˘ف˘ت˘ب نذإا راد˘صصت˘صسا˘ب ا˘مار˘غ51 نزو˘˘ب

نزو˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘ف˘˘صص ع˘˘˘برو ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعب ،مارغ1.221 يلامجإا

راظتنا يف ،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هبتصشملا

.نيفوقوملل ةهجوملا مهتلل ةبصسانملا ماكحأ’ا رادصصتصسا
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 دحاو موي لÓخ

ةأارما لتقم فلخت ةيرورم ثداوح4

 سصاخصشأا8 ةباصصإا و
ةريخأ’ا ةعاصس42 للخ فيطصس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا تلجصس

80 ةباصصإاو ةأارمإا لتقم تفلخ، ةي’ولا ميلقإا ربع رورم ثداوح40

ةرايصس مادطصصإا ثداح اهرطخأا ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيباصصم

روباب ةطحم مامأا برغ قرصش رايصسلا قيرطلاب ةنحاصشب ةيحايصس

62 رمعلا نم غلبت ةأارمإا ةافو فلخ يذلا ،ةمصصاعلا رئازجلا هاجتا

قرف تلوت دقو ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا30 ةباصصإاو ةنصس

ىلإا اياحصضلا لقنو فاعصسإا ،ةهيفصسلا نيع مدقتملا زكرملل ةدجنلا

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تهبن دقو ،فيطصسب يعماجلا ىفصشتصسملا

ةللخ ةقايصسلا ءانثأا رذحلا و ةطيحلا يخوت ةرورصض ىلإا نيقئاصسلا

.ةبعصص ةيخانم افورظ و ةيوج تابلقت دهصشت يتلا مايأ’ا هذه

GCjªø.Q

ةيقرت بصصنم1891 حتف

فيطصس ةيلوب ةيميلعتلا راوطألا عيمجل
بصصنم1891 نم رثكأا نم فيطصس ةي’وب ةيبرتلا عاطق دافتصسا

ذاتصسأا و يصسيئر ذاتصسأا يتبترل ،ةيميلعتلا راوطأ’ا عيمجل ةيقرت

يف يراجلا عوبصسأ’ا رحب ةيبرتلا ةيريدم تعرصش ثيح ،نوكم

ينهملا ناحتم’ا قيرط نع ةيقرتلا يف نيبغارلا تافلم لابقتصسا

ناجللا رصضاحم دادعإا متيصس اميف ،يراجلا رهصشلا نم82 ةياغ ىلإا

ربمصسيد92 موي متيصسف ناحتم’ا سصوصصخبو ،ربمصسيد91 خيراتب

سسيئر ذاتصسأا ةبتر يف ةكراصشملل حمصسيصس ثيح ،ةيراجلا ةنصسلا نم

نوكم ذاتصسأ’ ةبصسنلاب امأا ،ةيمدقأا تاونصس سسمخ راوطأ’ا عيمجل

نيذلا نييصسيئرلا ةذتا˘صسأ’ا نا˘ح˘ت˘م’ا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ح˘م˘صسي˘صسف

.تاونصس سسمخب ةيمدقأا ىلع نوزوحي
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 :ةدكيكصس :ةدكيكصس

ةنتابب ةرايصس بÓقنا ثداح يف سصخصش لتقم
ريطخ رورم ثداح رثإا هفتح ،ةنصس54 رمعلا نم غلبي باصش يقل

يجارد د’وأا ةتصشم53 مقر يئ’ولا قيرطلا ىوتصسم ىلع عقو

مجن ثيح ،ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ،راز˘ج˘لا ةر˘ئاد ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘يز˘ع ة˘يد˘ل˘ب

«604 و˘ج˘ي˘ب» عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ح˘صضلا ةرا˘ي˘صس فار˘ح˘نا ن˘˘ع ثدا˘˘ح˘˘لا

،ةغيلب تاباصصإاب ارثأاتم ناكملا نيعب هكله ىلإا ىدأا ام ،اهبلقناو

حلاصصملا تلخدت دقو ،ةبكرملل يلك مطحت ىلإا ثداحلا ىدأا امك

تافاعصسإا يف ةلثمم ،ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل ةيلمعلا

ظفح ةحلصصم ىلإا ةيحصضلا ةثج لقن متو ،رازجلا ةيوناثلا ةدحولا

هيف تحتف تقو يف ،ةكيربب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا

.هبابصسأا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاصصم
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32 خيرات ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو

حلاصصم تقلت نيأا3102 ةنصس نم ربوتكأا
ى˘ف˘صشت˘صسم ن˘م ة˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم ن˘˘مأ’ا
ةرئادلا نمأا سسيئر دوجو اهدافم فوقصشوب
ةريطخ ةلاح يف وهو ةيران تاقلطب باصصم
ىلإا ةرئادلا نمأا حلاصصم تلقنت روفلا ىلعو
قيقحتلا روفلا ىلع ترصشاب نيأا ىفصشتصسملا
ةانجلا وأا يناجلا ةيوه ديدحتل ةيصضقلا يف
ماق يذلا يناجلا ةيوه ديدحتب تهتنا يتلاو
لاصصت’ا ه˘ت˘م˘ير˘ج˘ل ه˘با˘كترا د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
يتلا ةمير˘ج˘لا ن˘ع ا˘غ˘ل˘ب˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘ب
بصسح و ةرئادلا نمأا سسيئر قح يف اهفرتقا
ع – ع ) ةيصضقلا هذه يف مهتملا تاحيرصصت

هلوثم ىدل ةنصس64 رمعلا نم غلابلا (ب
لوأ’ا سسمأا راهن تايانجلا ةمكحم ةئيه مامأا
ةيحصضلا لتق ةميرجل هباكتراب فرتعي هنإاف
دعب هفرصش نع هعافد ىلإا كلذ ببصس اعجرم
و ةيحصضلا عم هنوخت هتجوز نأا دكأات نأا
ادجاوتم ناك عئاقولا موي هنأا مهتملا فيصضي
ىدل و هنكصسم نم بيرقلا يهاقملا دحأاب

نيأا ة˘ي˘ح˘صضلا ه˘فدا˘صص لز˘ن˘م˘لا ى˘لإا ه˘تدو˘ع
ددر˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ه˘ع˘م بو˘كر˘˘لا ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط
يذلا ةيحصضلا عم بوكرلاب ماقو ةيحصضلا
مهتملا لوقي انه و هتجوز لاوحأا نع هلأاصس
ةيحصضلا بصسي و متصشي حارو هترئاث تراث

ءا˘صسن˘لا ع˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا لا˘ع˘فأ’ا ى˘ل˘˘ع
ةرايصسلا لخاد راجصشلا أادب انه و تاجوزتملا

سسدصسم جارخإاب مهتملا هرثإا ىلع ماق يذلا و
أادب و هلزنم ةنازخ نم هرصضحأا يذلا هتجوز
يتلا و ةيحصضلل ةيران تاقلط هيجوت يف
ىلوأ’ا تاقلط ثل˘ث˘ب ا˘ه˘لل˘خ ن˘م ه˘با˘صصأا

ىوتصسم ىلع ةيناثلا و مفلا ىوتصسم ىلع
مث ردصصلا ىوتصسم ىلع ةثلاثلا و ةبقرلا
هنكصسم ىلإا هجوتو هئامد يف طبختي هكرت
هئانبأا عم سسولجلا و هصسبلم رييغتب ماق نيأا
نع مهربخيل نمأ’ا حلاصصمب لصصتي نأا لبق

’ هفرصش نع عافدلاب هذه هتلعف ارربم هتلعف
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت م˘˘غر ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
هليوحتو ةيح˘صضلا فر˘ط ن˘م تا˘ق˘يا˘صضم˘لا
مل ةركصسب ةي’و ىلإا ةينوناق ريغ ةقيرطب
لوقي نكل ة˘ي˘م˘هأا يأا ل˘كا˘صشم˘لا هذ˘ه˘ل ر˘ع˘ي

نأا دعتصسم هنإاف فرصشلاب رمأ’ا قلعتي امدنع
ة˘لواد˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘بو .كلذ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
امكح ةمكحملا ة˘ئ˘ي˘ه ترد˘صصأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.دبؤوملا نجصسلاب مهتملا ةنادإاب يصضقي
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ذ˘ي˘مل˘ت عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘صش

» حلاصصلا دمحم ريزات» ةيوناث

ةكرح ، ةملاقب ةيامصشنلا ةيدلبب

ا˘ه˘لل˘خ ن˘م او˘ما˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا

د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل’ا سضفر˘˘˘ب

ن˘ع م˘ه˘ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ة˘˘صسارد˘˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

ةيوناثلا هذه˘ب ا˘ه˘ب نو˘صسرد˘م˘ت˘ي

ببصسب يصسردم˘لا لو˘خد˘لا ذ˘ن˘م

قار˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘ب ، ةرا˘˘نإ’ا با˘˘ي˘˘غ

ناك يذلا يئا˘بر˘ه˘كلا لو˘ح˘م˘لا

ءابرهكلا ةكبصشب ةيوناثلا طبري

انل هدكأا ام بصسح روهصش ذنم

ي˘ف ،ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا سضع˘˘ب

ةرادإا طبر هيف مت يذلا تقولا

ربلا دجصسم نم لباكب ةيوناثلا

ةيوناثلا نم بيرقلا ناصسحإ’او

ه˘ي˘ف تل˘ظ ا˘م˘ي˘ف ، تقؤو˘م ل˘ح˘ك

بايغ دعب ةرانإا نودب ماصسقأ’ا

ىلإا ىرخأ’ا يه اهطبرل لولحلا

ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘م ءار˘˘صش ة˘˘يا˘˘غ

ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ، د˘˘يد˘˘˘ج

فتاوهلا ءوصض ىلع نوصسردمتي

،م˘ه˘ب˘صسح عو˘م˘صشلا وأا ة˘لا˘ق˘˘ن˘˘لا

امزأات دادزي عصضولا نأا نيفيصضم

لصصف و تاناحتم’ا بارتقا عم

امم ،ملظ˘لا د˘ت˘صشي ن˘يأا ءا˘ت˘صشلا

ام وهو ةرانإ’ا لاعصشإا مزلتصسي

يندت يف ةم˘ها˘صسم˘لا ه˘نأا˘صش ن˘م

ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا ىو˘˘ت˘˘صسم

ىل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ

ن˘ي˘˘عاد ، ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش

لجاعلا لخدتلل ةينعملا تاهجلا

لجأا نم ة˘ع˘ير˘صس لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإ’

ديدج يئابر˘ه˘ك لو˘ح˘م بي˘كر˘ت

نم ةيوناثلاب ءابرهكلا ليغصشتل

رداصصم تدافأا اهتهج نم ،ديدج

نأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘لوؤو˘صسم

’ ةيريدملل ةحونمملا ةينازيملا

ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘لو˘م ءار˘صشل ي˘ف˘كت

ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو

ةرازو˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘˘ب ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

يلام غلبم سصيصصختل ةيصصولا

ةيوناثلل يئابرهك لوحم ءارصشل

.ةروكذملا

سصاخسشأا40 فيقوت اهرثإا ىلع مت

فنصصلا نم يران حÓصس زجح
ةنتابب ةريخذو سسماخلا
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ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع تنكمت

نم ،ارخؤوم ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

ةيح ةريخذو يران حلصس زجح

دقو ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب سصا˘خ˘صشأا ةزو˘ح˘ب

ي˘ق˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘ت

ةدكؤوم تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘ح˘ل˘صصم˘لا

ىلع نيصصخ˘صش د˘جاو˘ت ا˘هدا˘ف˘م

ى˘ل˘ع نازو˘ح˘˘ي ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م

ه˘˘صضر˘˘ع د˘˘صصق يرا˘˘˘ن حل˘˘˘صس

تاءار˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘بو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘مزل˘لا
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘مز˘˘لا ي˘˘ح˘˘ب
نم ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لا ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ةنصس83 و92 ر˘م˘˘ع˘˘لا
لثمتم يران حلصس امهتزوحبو
عو˘ن ن˘م د˘ي˘˘صص ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف

تاذ21 را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع «فر˘˘˘˘˘يز»
ىلإا امهليوحت متيل نيتروصسام
تاذ ترصشاب هيلعو ،ةحلصصملا
مت نيأا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
نيغلابلا امهيكير˘صشل ل˘صصو˘ت˘لا

،ةنصس73و43 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م

،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا

نكصسم سشيتفتب نذإا رادصصتصساب

روث˘ع˘لا م˘ت م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا د˘حأا

ةصشوطرخ571 ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع

073 و «م˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘صص» ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح

دورابلا ةدامب ةأابعم ةصشوطرخ

نم امارغ092 ىلإا ةفاصضإ’اب

ءا˘ف˘ي˘ت˘صسا د˘˘ع˘˘ب ،دورا˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘م

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جإا

ةمكحم ةباين مامأا مهب هبتصشملا

.ةنتاب

ةيحسضلا عم هنوخت تناك ةيطرسشلا هتجوز نوك هتميرج ررب مهتملا

ةملاقب فوقصشوب ةرئاد نمأاب لمعلا يف هلوؤوصسم لتاقل  دبؤوملا
ع – ع) وعدملا يسسيئرلا مهتملا ىلع امكح لوأ’ا سسمأا راهن ةملاق ءاسضق سسلجمب ةيفانئتسس’ا تايانجلا ةمكحم تردسصأا

نأا دعب دبؤوملاب فوقسشوب ةرئاد نمأاب دعاسسم ةبترب «فارغيلتلا» ةحلسصمب ايطرسش لمعي ناك يذلا و ةنسس64 رمعلا نم غلابلا (ب
ةلهؤوملا ةطلسسلا نم ةسصخر نود لوأ’ا فنسصلا نم يران حÓسس لمح و دسصرتلا و رارسصإ’ا قبسس عم يدمعلا لتقلا ةمهت هل تهجو

هلوؤوسسم حور قاهزإا يف مهتملا هلمعتسسا يذلاو هعم لمعت يتلا ةيطرسشلا هتجوزل عبات اطيريب عون نم يران حÓسس وه و انوناق
 .لافطأا4 هءارو كرت يذلا (سص.ع) فوقسشوب رئاد نمأا سسيئر ةطرسش ديمع ةيحسضلا

يدوي داك يفليصسلا
 ةدكيكصسب باصش ةايحب

ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت
سسيمخلا ة˘ي˘صسمأا ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و˘ل

32 رمعلا نم غلبي باصش ذاقنإا لجأ’
ئطاصشلا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح قر˘غ ن˘م ة˘ن˘صس
ىلع ةدكي˘كصس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘كصسع˘لا
ة˘ي˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
جاو˘مأ’ا و˘ل˘ع عا˘˘ف˘˘تراو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا

نم طقصس ام دعب راتمأا4 يلاوحل
بصسحو .يرح˘ب˘لا ف˘ي˘صصر˘لا ى˘ل˘عأا

ىلع ف˘قو با˘صشلا نإا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م
عم يفايصس ةروصص طقتليل ةفاحلا
عقيل ةيلاعلا جاومأ’ا و جئاهلا رحبلا

ددع دفاوت ظ˘حو˘ل و،ر˘ح˘ب˘لا ط˘صسو
ئطاوصشلا ىلع نينطاوملا نم ريبك
ديصصلل ءاوصس ةيرخصصلا نكامأ’او
مغرلاب ةهزنلل وأا روصصلا طاقتلا وأا

عافتر’او ةيوجلا لاوحأ’ا ءوصس نم
مهتايح نيصضرعم جاو˘مأل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
ةيامحلا رصصانع ل˘ع˘ج ا˘م ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل
نينطاوملل ءادن نوه˘جو˘ي ة˘ي˘ند˘م˘لا
لل˘خ ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ن˘كا˘مأ’ا بن˘ج˘ت˘˘ب
.ةيوجلا لاوحأ’ا يدرت
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    اهب نوسسردمتي يتلا ةيرزملا فورظلا نع مهنم اريبعت

ةملاقب ةيجاجتحا ةكرح نونصشي «حلاصصلا دمحم ريزات» ةيوناث ذيمÓت



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

Gdù°Ñâ 61fƒaªÑô 9102Gd©óO2385 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيدلبلأ سسيئرل ةيداحأ’أ تأرأرقلاب هوّمسس ام ةيفلخ ىلع

فورعم يديصس ةيدلبل يدلبلأ سسلجملاب دأدصسنأ

 مهطاصشن نودّمجي ءاصضعأأ ةدعو لجيجب
سضعب اهسشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ن˘حا˘سشم˘لأو  تأدأد˘سسنإلأ ىود˘ع تد˘ت˘مأ

قرسش فورعم يديسس ةيدلب ىلإأ لجيج ةيلوب ةيدلبلأ سسلاجملأ

قيلعت يدلبلأ اهسسلجم ءاسضعأأ سضعب نلعأأ يتلأ ةيلولأ ةمسصاع

ةيفلخ ىلع ريخألأ أذه نم باحسسنإلأو سسلجملأ أذهب مهطاسشن

نم ددع نلعأأو .سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر˘ل ة˘يدا˘حألأ تأرأر˘ق˘لا˘ب هو˘م˘سسا˘م

لجيجب فورعم يديسس ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملاب ءاسضعألأ

نم باحسسنإلأو ريخألأ أذهب مهطاسشن قيلعت نع مهل نايب يف

سسيئر لبق نم ةيداحألأ تأرأرقلاب هومسسام ببسسب يدلبلأ سسلجملأ

مهنوك نم مغرلأ  ىلع رييسستلأ ةيلمع يف مهكأرسشإأ مدعو سسلجملأ

ذاختأ يف ةكراسشملأ مهقح نمو  ريخألأ أذهب نيبختنم ءاسضعأأ

هذهب ماعلأ نأاسشلأ رييسستب قلعتي ام لك ىلع عÓطلأو تأرأرقلأ

سشيمهتلأو ءاسصقإلأ ةسسايسسب روكذملأ نايبلأ هوعقوم ددنو . ةيدلبلأ

يف لمهم مقر ىلإأ نولوقي امك مهتلوح يتلأو اهل نوسضرعتي يتلأ

نم باحسسنإلأ أوررق مهنأاب نيد˘كؤو˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘ي˘ي˘سست˘لأ ة˘لدا˘ع˘م

ذاختأ نيح ىلإأ كلذو رخآأ راعسشإأ ىلإأ مهطاسشن قيلعتو سسلجملأ

ديعتو رابتعإلأ مهل ديعت نأأ اهنأاسش نم يتلأ ةبسسانملأ تأءأرجإلأ

يهنتو ةيدلبلأ نوؤوسشل يكراسشتلأ رييسستلأ يف عورسشملأ مهقح مهل

.يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئرل ةيداحألأ تأرأرقلاب هومسس ام

لجيج ةيلو تايدلب ةمئاق ىلإأ فورعم يديسس ةيدلب فاسضنت أذهبو

ةيسضاملأ ةرتفلأ لÓخ ةرركتم تأدأدسسنأ عقو ىلع تسشاع يتلأ

يدلبلأ اهسسلجم عمتجي مل يتلأ رهطلأ جرب ةيدلب اهتمدقم يفو

ددعو يدلبلأ سسلجملأ سسيئر نيب فÓخ ببسسب ماعلأ تبراق ةرتفل

دأزو تايدلبلأ هذهب ةيلحملأ  ةيمنتلأ نهر يذلأ رمألأ ءاسضعألأ نم

.اهب يعامتجإلأ ناقتحإلأ ىوتسسم نم
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جيريرعوب جرب

رورم يثداح يف سصاخصشأأ ةينامث ةباصصإأ
ةنسس63و32 نيب مهرامعأأ سصاخسشأأ ةينامث عوبسسألأ ةياهن بيسصأأ

قرسش رايسسلأ قيرطلاب لوألأ ثداحلأ لجسس ثيح رورم ثداح يف

ثداح يف فيطسس هاجتاب ةدأز نيع ةطحم ىوتسسم ىلع برغ

سصا˘خ˘سشأأ  ة˘سسم˘خ بي˘سصأأ ثي˘ح ة˘ن˘حا˘سشو ةرا˘ي˘سس ن˘ي˘ب مأد˘ط˘˘سصأ

مت ةروطخلأ ةتوافتم م˘ه˘تا˘با˘سصإأ ة˘ن˘سس63 و92 نيب م˘هرا˘م˘عأأ

يديزوب رسضخل ىفسشتسسم ىلإأ مهل˘ق˘نو نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘فا˘ع˘سسإأ

نيب مهرامعأأ نيرخآأ سصاخسشأأ ةثÓث بيسصأأ امك ةيلولأ ةمسصاعب

طبأرلأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ريطخ رورم ثداح يف ةنسس23و32

فأرحنأ رثإأ ةيلولأ قرسش بونج ريدغلأ جرب و يدأولأ سسأر نيب

ثيح رات˘مأأ01 يلأوح ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع يدأو˘لأ ل˘ف˘سسأأ ى˘لإأ ةرا˘ي˘سس

ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل تمدق ةروطخلأ ةتوافتم تاباسصإاب أوبيسصأأ

ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم لبق نم مهؤوÓجإأ متو ناكملأ نيع يف

.يدأولأ سسأأر ىفسشتسسم
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ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ ةصسمخ ذاقنإأ

ةنتابب نوبركلأ يداحأأ زاغب أوممصست
ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمل ةيلمعلأ حلاسصملأ لوألأ سسمأأ ،تلخدت

ذاقنإأ لجأل ،ةعنم ةيوناثلأ ةدحولأ تافاعسسإأ يف ةلثمم ،ةنتاب ةيلول

يداحأأ زاغ˘ب م˘م˘سست˘ل أو˘سضر˘ع˘ت دأر˘فأأ ة˘سسم˘خ ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘ل˘ئا˘ع

رأوجب نئاكلأ يلئاعلأ لزنملأ ةأافدم نم ثعبنملأ نوبراكلأ ديسسكوأأ

ةيلوب ةعنم ةرئأدل ةعباتلأ راغرغيت ةيدلبب78 مقر ينطولأ قيرطلأ

ةنسس33 مألأ ،ةنسس93 رمعلأ نم غلابلأ بألاب رمألأ قلعتيو ،ةنتاب

60 رمعلأ نم غلبي لفطو تأونسس30و70 ناتنب ،ءانبأأ ةثÓثو

عم نايثغ ةلاح يف ةلئاعلأ دأرفأأ ىلع روثعلأ مت ثيح ،تأونسس

ةيرورسضلأ ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل تمدق نيأأ ،سسفنتلأ يف ةبوعسص

تناكو أذه .ةعنم تا˘مد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ل˘ق˘ن ل˘ب˘ق

ىلع ،كلذ لبق تلخدت دق ،ةلمح ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو تافاعسسإأ

رمعلأ نم غلابلأ بألأ ،دأرفأأ30 نم نوكتت ىرخأأ ةلئاع ممسست رثإأ

رمعلأ نم غلابلأ نبلأو ةنسس13 رمعلأ نم ةغلابلأ مألأ ،ةنسس13

يهط ةلآأ نم ثعبنملأ نوبركلأ ديسسكوأأ يداحأأ زاغب ،ةدحأو ةنسس

يف ةبوعسص ةلاح يف أودجو ثيح ،ةنتابب10 ةلمح يحب ،«ةنوباط»

ىلإأ مهلقنو ةيرورسضلأ ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل ميدقت مت ،سسفنتلأ

.ةمزÓلأ تافاعسسإلأ يقلتل ةنتابب يعماجلأ يئافسشتسسإلأ زكرملأ
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رانملأ ئطا˘سش رأوز ظ˘ق˘ي˘ت˘سسأو
ة˘يلو ة˘م˘سصا˘ع بر˘غ ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

باسش ةث˘ج ر˘ظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج
وفطت يهو ثلاثلأ دقعلأ يلأوح
نيب رقتسست نأأ لبق هايملأ قوف

روهسشملأ ئطاسشلأ أذه روخسص
أذكو نمألأ حلاسصم مÓعإأ متيل
لقن تلوت يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ
قيدسصلأ ىفسشت˘سسم ى˘لإأ ة˘ث˘ج˘لأ
نم ةيلولأ ةمسصاعب ىيحي نب
ملو .حير˘سشت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإأ ل˘جأأ

ىلع ةعاسس نم لقأأ ىوسس سضمت

ئطاسشب ىلوألأ ةثجلأ فاسشتكأ

نع نل˘عأأ ى˘ت˘ح ر˘ي˘ب˘كلأ را˘ن˘م˘لأ

ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ث˘˘ج فا˘˘سشت˘˘كأ

أديدح˘تو ة˘يلو˘لأ ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلأ

دجأو˘ت˘م˘لأ رو˘هز˘لأ دأو ئ˘طا˘سشب

لجيج يتيلو نيب دودحلأ ىلع

هذ˘ه ل˘ق˘ن م˘ت د˘˘قو ،ةد˘˘كي˘˘كسسو

ةيامحلأ رسصانع لبق نم ةريخألأ

ريسشب ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

يه اهعاسضخإأ لجأأ نم يروتنم

ط˘˘˘سسو ح˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل ىر˘˘˘˘خألأ

تامولعملأ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك برا˘سضت

ن˘ي˘ت˘ث˘ج˘لأ ن˘ي˘تا˘ه ة˘يو˘˘ه نأا˘˘سشب

ئطاسشلأ يف امهجورخ بابسسأأو

نإأو ىتحو .نمأزتم تيقوت يف

ىلإأ ني˘ت˘ث˘ج˘لأ ة˘يو˘ه دد˘ح˘ت˘ت م˘ل

سضعب نأأ لإأ ةعمجلأ سسمأأ دودح

ا˘˘نو˘˘كت نأأ تح˘˘˘جر ردا˘˘˘سصم˘˘˘لأ

وأأ  «ة˘˘قأر˘˘ح˘˘لأ » ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثل

نييرسسلأ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لأ ىر˘حألا˘ب

ربع رحبلأ جأومأأ أوبكر نيذلأ

مايألأ لÓخ «ةقرحلأ » برأوق

قا˘ح˘ت˘لإلأ ل˘جأأ ن˘م  ة˘ي˘سضا˘م˘˘لأ

برأوقلأ لطعتت نأأ لبق ابوروأاب

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘˘نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

ر˘ح˘ب˘لأ قا˘م˘عأأ ي˘ف نو˘ط˘ق˘سسيو

» ن˘˘˘˘م أدد˘˘˘˘ع نأأو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ

ن˘م أو˘ق˘ل˘ط˘نأ ن˘يذ˘لأ «ة˘قأر˘˘ح˘˘لأ

لÓخ ةيلجيجلأ ئطأوسشلأ سضعب

تع˘ط˘ق˘نأ ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ع˘ي˘با˘˘سسألأ

لسصو يذلأ تقولأ يف مهرابخأأ

ام ايلاطيإأ ىلإأ مهنأرقأأ سضعب هيف

نو˘كت نأأ ن˘م فوا˘خ˘م˘˘لأ د˘˘يز˘˘ي

نأدوعت  نيتروكذملأ  نيتثجلأ

.نيدوقفملأ ءلؤوه نم نينثإل

 ةّدلقملأ ةيدقنلأ قأروأ’أ نم انويلم61 عاجرتسسأ نم تنكم ةيلمعلأ

 لجيجب ةيليملاب ةينطولأ ةلمعلأ ريوزت يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت

عوبسسأ’أ ةيأدب ةي’ولأ رقم ىلإأ فحزلاب أودّده

 لجيجب رصصنعلاب34 مقر ينطولأ قيرطلأ نوقلغي نيجتحملأ تائم
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يرسضحلأ ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن

قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب لوألأ

ةكبسش كيكفت نم لجيج ةيلو

ر˘يوز˘تو د˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م

ي˘ف ا˘ه˘خ˘سضو ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ قأروألأ

يلام غلبم عاجرتسسأو قأوسسألأ

نم انوي˘ل˘م61 ـب رد˘ق˘ي م˘ه˘م

يتلأ ةد˘ّل˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ قأروألأ

.نيفو˘قو˘م˘لأ د˘حأأ لز˘ن˘م˘ب تنا˘ك

مÓ˘عإلأ ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع نأا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘˘مأا˘˘˘ب

ن˘˘مأÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘طر˘˘˘سشلأ

ةيليملأ ةنيدمب لوألأ يرسضحلأ
تاعاسسلأ لÓخ تحجن لجيجب
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘˘لأ

ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘˘م ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
نا˘ك ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ
ة˘سسما˘خ˘لأ ي˘ف نا˘با˘سش ا˘هدو˘˘ق˘˘ي
رمعلأ نم نيرسشعلأو ةسسداسسلأو
نا˘ي˘ب˘لأ  د˘كأأو ، ي˘لأو˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب رو˘كذ˘م˘لأ

نيهوبسشملأ ن˘ي˘سصخ˘سشلأ لز˘ن˘م
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ن˘˘م نذإا˘˘ب

61 نع لقي ل ام زجحب تحمسس
ة˘ي˘لا˘م˘لأ قأروألأ ن˘˘م ا˘˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

رانيد0001 ة˘ئ˘ف ن˘م ةروز˘م˘لأ

تناك يتلأو رانيد005 أذكو
نيفوقوم˘لأ د˘حأأ لز˘ن˘م˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
امك ،قأوسسألأ يف اهخسضل ابهأات
زجح نم سشيتفتلأ ةيلمع تنكم
ناينعملأ هرخسسي ناك ماه داتع
ةيلاملأ قأروألأ ديلقت ةيلمع يف
مÓعإÓل زاه˘ج ا˘ه˘ن˘مو ةروز˘م˘لأ
نايبلأ تأذ يف ءاج امك . يلآلأ
مت نيفوقوم˘لأ ن˘ي˘سصخ˘سشلأ نأا˘ب

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘ع
امهليوحتب ترمأأ يتلأ ةيئاسضقلأ
املع ةيبرتلأ ةداعإأ ةسسسسؤوم ىلإأ

ككفت يتلأ ةيناثلأ ةرملأ اهنأأو
ة˘ل˘م˘ع˘لأ ر˘يوز˘ت˘ل ة˘كب˘سش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

لجيجب ةيليملأ ةنيدمب ةينطولأ

حلاسصم نأأ امك ،زيجو فرظ يف

تاكبسش تككف نأأو قبسس نمألأ

لاجملأ تأذ يف طسشنت ةريثك

ة˘يلو˘لأ م˘ي˘ل˘قإأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ا˘م˘ك ،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘خ

ني˘يÓ˘م˘لأ تأر˘سشع تع˘جر˘ت˘سسأ

ةروز˘م˘لأ ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لأ قأروألأ ن˘˘م

امك ،رانيد فلأأ ةئف نم أديدحتو

مهنيب نم سصاخسشأأ ةدع تفقوأأ

ة˘ي˘ق˘ير˘فإأ تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ا˘˘يا˘˘عر

تايلمع يف مهطروت تبث امدعب

.ريوزتلأ
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تائم˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ ة˘ي˘سسمأأ مد˘قأأ
ر˘سصن˘ع˘لأ ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘كسس ن˘˘م
ىلع لجيجب فداهلب يوأروبو

34 مقر ينطولأ ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ
يقرسشلأ لخدملأ ىوتسسم ىلع
اجاجتحأ كلذو رسصنعلأ ةيدلبل

فلآلأ  اهسشاع يتلأ ةلزعلأ ىلع
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘كسس ن˘˘˘˘م
ءأزجأأ رايهنأ ببسسب نيتروكذملأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ي˘قÓ˘م˘لأ » ر˘سسج ن˘˘م
قيرطلأ طسسوتي يذلأو رسصنعلأ

يذ˘˘˘لأ ب531 م˘قر ي˘ئلو˘لأ
فداهلب ، رسصنعلأ تايدلب طبري
اهسضعبب لجيجب ركسسع دلوأأو
رسسجلأ حتف ةداعإأ مغرو .سضعبلأ

ميمرتلأ تايلمع د˘ع˘ب رو˘كذ˘م˘لأ
ةررسضتملأ ءأزجألأ تسسم يتلأ

ةر˘ي˘خألأ را˘ط˘˘مألأ بب˘˘سسب ه˘˘ن˘˘م
ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ة˘كر˘ح˘˘لأ ةدا˘˘عإأو
تائملأ نأأ لإأ فداهلبو رسصنعلأ

ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘تا˘ه نا˘كسس ن˘˘م
ىلع سسي˘م˘خ˘لأ ة˘ي˘سسمأأ أو˘ق˘فد˘ت
مقر جودزملأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

يقرسشلأ لخدملاب أديدحتو34
قلغب أوماق ثيح رسصنعلأ ةيدلبل
سسيراتملأ ةط˘سسأو˘ب ر˘ي˘خألأ أذ˘ه
نع فكلاب نيبلاطم ةراجحلأو
ي˘ت˘لأ «جلو˘كير˘ب˘لأ » ة˘سسا˘˘ي˘˘سس
مه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لأو م˘ه˘فد˘ه˘ت˘سست
، ةرركتملأ ةلزعلأ ةمحر تحت
نم أومئسس مهنأأ نوجتحملأ دكأأو
ةلسصأوت˘م˘لأ ع˘ي˘قر˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

را˘ي˘ه˘نأ ذ˘ن˘م ي˘قÓ˘م˘˘لأ ر˘˘سسج˘˘ب
˘ما˘ع˘لأ ءا˘ت˘˘سش م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ ر˘˘سسج˘˘لأ
تبعÓت تاطلسسلأ نأأو يسضاملأ
رسسج ءانب يف ترخأات نيح مهب

را˘ه˘ن˘م˘لأ ر˘سسج˘لأ نا˘كم د˘˘يد˘˘ج
تايلمعب ةرم لك يف اهئافتكأو
نا˘˘عر˘˘˘سس ة˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سسب م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
رمألأ راطمألأ هايم اهحسضفتام
ة˘م˘˘حر تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘سضو يذ˘˘لأ
تثد˘ح ا˘م˘ك ةرر˘كت˘م˘لأ ة˘لز˘ع˘˘لأ
ثي˘ح يرا˘ج˘لأ عو˘ب˘سسألأ ة˘يأد˘˘ب

نم ءأز˘جأأ فر˘ج ها˘ي˘م˘لأ تدوا˘ع
رورملأ ةكرح عطق امم رسسجلأ
رسصنعلأو فداهلب ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب
هذ˘˘ه تب˘˘ب˘˘سستو .ل˘˘ما˘˘ك مو˘˘˘ي˘˘˘ل
فقوت يف ةيجاجتحإلأ ةكرحلأ

ق˘ير˘ط˘لأ ى˘ل˘ع رور˘م˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح

لكسشتو34 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ

يف تابكرملأ نم ةليوط ريبأوط

ى˘لإأ ل˘سصو لو˘ط˘ب ن˘ي˘ها˘˘ج˘˘تإلأ

لبق تأرتموليك ةثÓث نم رثكأأ

ةانق حتفتو تاطلسسلأ لخدتت نأأ

ر˘مألأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ع˘م رأو˘ح˘˘لأ

ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإأ ى˘˘لإأ ى˘˘سضفأأ يذ˘˘لأ

نم ةرخأاتم ة˘عا˘سس ي˘ف ق˘ير˘ط˘لأ

هيف دده يذلأ تقولأ يف ءاسسملأ

نا˘كسس ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ سضع˘ب

فدا˘ه˘ل˘بو ر˘سصن˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ةيأدب ةيلولأ رقم ىلع فحزلاب

أو˘سسم˘ل˘ي م˘˘ل أذإأ عو˘˘ب˘˘سسألأ أذ˘˘ه

يف ةيسصولأ تاطلسسلأ نم ةيدج

رسسجلأ لكسشمل يئاهن لح داجيإأ

. «يقÓملأ » ةقطنمب راهنملأ

نيدوقفملأ «ةقأّرحلأ » نم نينث’ انوكت نأأ نم فواخم

 لجيجب نيتلوهجم نيتثجب فذقت رحبلأ جأومأأ
لجيج ةي’وب روهزلأ دأو ئطاسش أذكو ريبكلأ رانملأ ئطاسش نم لك ىوتسسم ىلع نيتلوهجم نيتثجب سسمأأ لوأأ رحبلأ جأومأأ تفذق

ىيحي نب قيدسصلأ أذكو ةيليملاب يروتنم ريسشب ىفسشتسسم نم لكب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ امهلقن مت ناتللأ ناتثجلأ امهو
 . ةي’ولأ ةمسصاعب
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نيبلاطمو لمعلا نع اوعنتما دقو
م˘ي˘سسر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ةرور˘˘سضب

مهبلغأا نأا ثيح لامعلا نم مهريغك
ذنمو ةمهم بسصانم يف نولغتسشي
ن˘م ر˘ث˘كأا نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘هو تاو˘ن˘˘سس
متي مل هنأا لإا نيمسسرتملا لامعلا
مغرلا ىلعو نآلا دح ىلإا مهميسسرت
ى˘ل˘ع او˘ل˘ي˘حأا لا˘م˘ع كا˘ن˘ه نأا ن˘˘م
ر˘˘فو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف اذ˘˘هو د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
م˘ه˘يد˘ل م˘ه˘ب˘سسح م˘ه˘ف بسصا˘ن˘˘م˘˘لا
هذهب نوددني مه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘يو˘لوألا
نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا
ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا او˘ب˘لا˘طو ا˘ه˘ي˘ف
مهل لح داجيإاو كرحتلا ةرورسضب

لامعلا ىدبأا دقو .لاجآلا برقأا يف
ن˘م م˘هءا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
مهيدل مهف تاونسس ةدعل سشيمهتلا
م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو ةءا˘˘˘ف˘˘˘كلاو ةر˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ةيعماج تاداهسش ىلع نولسصحتم
اذه يف ةسصاخو »يماسس ينقت»و
ي˘˘˘قا˘˘˘ب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا
ةيموكحلا تائيهلاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا

نم بسصانملا حتفو ميسسرت ىلع
ءوجللا رارق ءاج دقو رخآا ىلإا نيح
ةموكحلا رارق دعب جاجتحلا ىلإا
لبق ام لامع ةيعسضو يف رظنلا يف
ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا ل˘جأا ن˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘لا

ةئف ىقبت نيح يف ةمئاد بسصانم
نيرمألا نوناعي نيدقاعتملا لامعلا

لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م نأا ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ

ةسصاخ نيرمألا نوناعي نيدقاعتملا
ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا
يف نولمعي مه ةيدلبلاب نيلماعلا
نأا امك ةسسارحلاو ةيندملا ةلاحلا

لو ة˘ل˘ي˘ئ˘سض ة˘ير˘ه˘سشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور
حنمت يهف كابسشلا ةحنم نوسضاقتي
طقف نيمسسرملا نيفظوملل طقف
نيدقاعتملا لامعلا مظعم نأا امك
ع˘˘م كي˘˘با˘˘ب˘˘سشلا ي˘˘ف نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي
م˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م اذ˘˘هو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
هذ˘ه نو˘سضا˘ق˘ت˘ي اذا˘م˘ل نو˘لءا˘سست˘ي
كيبا˘ب˘سشل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا

ىلع نور˘سصم لا˘م˘ع˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو
جا˘ج˘ت˘حلاو م˘ه˘لا˘˘سضن ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ةيا˘غ ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع بار˘سضإلاو
نوددجي مهلعج ام مهبلاطم ةيبلت

مهمايق دعب ةيجاج˘ت˘حلا م˘ه˘ت˘كر˘ح

ةيادب ةيئلولا رقم مامأا جاجتحإلاب

ةياهن اسضيأا جا˘ج˘ت˘حلاو عو˘ب˘سسألا

بار˘˘سضإا بب˘˘سست د˘˘˘قو عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا

ل˘سش ي˘ف نود˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةحلسصم ةسصاخو ةيدلبلا حلاسصم

نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا

لامعلا نم مه اهب نيلماعلا مظعم

ل˘ي˘ط˘ع˘ت بنا˘ج ى˘لإا ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

مهتهج نمو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ح˘لا˘سصم

نوجتح˘م˘لا نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا

مهبلاطم ةيبلت ةرورسضب نوبلاطي

مهميسسرتو مهت˘ي˘سضق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو

.ةمئاد لمع بسصانم يف
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ةبانع ةيلول يئلولا داحتلا ررق
هايملل ةيرئاز˘ج˘لا ق˘سسن˘م ف˘ي˘قو˘ت
يأا ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م   ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةد˘˘حو
مامأا هلوثم ةياغ ىلإا يباقن طاسشن
ةيفلخ يلع اذهو طابسضنلا ةنجل
ر˘˘ق˘˘م ا˘˘هد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘˘لا ثاد˘˘˘حألا
يئلولا داحتلا رقمو ةسسسسؤوملا

لح بقع تاجاجتحاو ىسضوف نم
نومسضم بسسحو يبا˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا
ةعا˘سس ر˘خآا زو˘ح˘ت يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

هنإاف انرداسصم و هنم ةخسسن ىلع

اه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا د˘ع˘ب
م˘ه˘ما˘ه˘تاو ة˘با˘ن˘˘ع ةد˘˘حو لا˘˘م˘˘ع
مدعب قسسنم˘لا ي˘ناد˘ي˘ع˘سس د˘ي˘سشر
ءافتكلاو مهحلاسصم نع عافدلا
نمسست لو ينغت ل يتلا دوعولاب
يباقنلا عرفلا لح مت ،عوج نم
ةيبلت يئلولا داحتلا فرط نم
قسسنملا جاجتحا نأا ريغ مهبلاطمل
اوببسست هل نيدناسسملا لامعلا و
او˘ما˘ق نأا د˘ع˘ب ع˘سضو˘لا مزأا˘ت ي˘˘ف
د˘ه˘ع˘م˘لا بنا˘ج˘ب ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘˘ب
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ر˘م˘ع يز˘ير ي˘با˘ق˘ن˘لا
يباقنلا عرفلا لح رار˘ق د˘ي˘م˘ج˘ت˘ب

ءيسس ن˘م ر˘ي˘سست عا˘سضوألا ل˘ع˘ج
ىسضوف تدهسش ثيح أاوسسأا ىلإا

يلمعتسسم فرط نم تاجاجتحاو
بسسحو ،نا˘˘˘˘كسسلاو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا

باب˘سسألا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأا ا˘نردا˘سصم
ةنجل ىلع هليوحت ىلإا تدأا يتلا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع و˘˘˘ه طا˘˘˘ب˘˘˘سضنلا
ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
كلذبو ،يباق˘ن˘لا ق˘ح˘لا ة˘سسرا˘م˘م
ةباقنل ينطو˘لا بت˘كم˘لا ل˘سصاو˘ي
هئاسضعأا نادقف هايمل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نواهتلا ببسسب ،رخآلا ولت دحاولا

ةاقلملا ةيلوؤوسسملا لمحت مدعو

لمأاي رخآا بناج نم ،مهقتاع ىلع

نوكت نأا هايملل ةيرئازجلا لامع

ن˘سسح د˘ن˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةمدخ ىلع رهسست نأاو تاعلطتلا

م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع ع˘فاد˘˘ت و لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ر˘جألا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ي˘ه˘ن˘ت نأاو ،يد˘عا˘ق˘لا

تببسستو تاونسسل ترمتسسا يتلا

ةسسسسؤوملاب عاسضوألا روهدت يف

فرط نم طخسس لحم تتاب يتلا

تا˘مد˘خ˘لا بب˘سسب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

 .رييسستلا ءوسسو ةئيدرلا

 ةيدلبلاب نينطأوملأ حلاصصم ليطعتو ةيندملأ ةلاحلأ ةحلصصم لصش يف أوببصست

 ميسسرتلاب نيبلاطم قيرطلا نوقلغي نودقاعتملا لامعلا

يباقنلأ عرفلأ لح رثإأ يئ’ولأ داحت’أ مامأأ تاجاجتح’أ دعب

طابسضنلا ةنجل ىلع هايملل ةيرئازجلا قسسنم ةلاحإا

  ةقرصس تايلمع نم ةلصسلصس ذّفن

  اياسضق8 يف طّروتم باسشب ةحاطإلا
يف  مرسصنملا عوبسسألا ةياهن ةبانع نمأا حلاسصم تحجن
نم ديدعلا باكترا يف طروتم مرجم ىلع سضبقلا ءاقلإا
رسصانعلا فرط نم ثحب لحم ّدعي هلعج امم اياسضقلا
ةياهن ةيلمعلا تّمت دقو اذه ةيئاسضقلا تاهجلاو ةينمألا
ةعباتلا ةطرسشلا تاوق تنكمت نيح مرسصنملا عوبسسألا
في˘قو˘ت ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب ثلا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘ل
نم ريثكلا باكترا يف طروت يذلا ريطخلا سصخسشلا
تاطلسسلا فرط نم ثحب ّلحم ّدعي هتلعج يتلا اياسضقلا
لعج ام ايئاسضق قوبسسم ريخألا اذه نأاو املع ةينمألا
ةيلمع يف عر˘سشت ا˘ف˘لا˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا
هتعباتمل ةلادعلا ىلإا هميدقتو هب ةحاطإلل هنع ثحبلا
دقف قايسسلا تاذ يفو ،هيلإا ةبوسسنملا ةديدعلا مهتلاب
نم ةعرسسلا حانج ىلع افلاسس ةروكذملا حلاسصملا تلقنت
دجاوت اهدافم ةدكؤوم تامولعم دورو دعب هب ةحاطإلا لجأا
ءاقلإا يف اوحجني نأا لبق ةبانع ءايحأا دحأاب هيف هبتسشملا
تاقيقحتلا لامكتسسل نمألا رقم ىلإا هلقنو هيلع سضبقلا

يف زجنأا امنيب ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ب ل˘ث˘م˘ي˘ل ي˘ئا˘سضق ّف˘ل˘م ه˘ق˘ح
مهتلاب هتعباتمل ةبانع ةم˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘قو
«ةعاسس رخآا«ـل ةينمأا رداسصم تفسشك امك ،هيلإا ةبوسسنملا
ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘سضق ي˘نا˘م˘ث ي˘ف طرو˘ت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا نأا
ذيفنتب همايق ىلإا ةفاسضإا ريغلا كلمأل يدمعلا ميطحتلاب

تحجن اميف تارايسسلا قحاول تلاط ةقرسس تايلمع ةّدع
ثلاثلا يرسضحلا نمألا حلاسصم مرسصنملا عوبسسألا ةياهن

يذلا ةنسس72 رمعلا نم غلابلا باسشلا اذهب ةحاطإلا نم
حارو ريغلا كلمأا م˘ي˘ط˘ح˘تو ة˘قر˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع ةّد˘ع˘ب ما˘ق

يف ةبانع ةنيدم يف سصاخسشألا نم ريبك ددع هتيحسض
مهتلاب هتعباتمل ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هميدقت راظتنا
دق حلاسصملا تاذ نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت ،هيلإا ةبوسسنملا
نم غلبي لجر ىلع اهل ةيناث ةيلمع يف سضبقلا تقلأا

ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘سس ة˘ي˘سضق ي˘ف طّرو˘ت˘م ة˘ن˘سس74 رمعلا
ذا˘خ˘تاّ م˘ت ن˘يأا ة˘ع˘ن˘ط˘سصم ح˘ي˘تا˘ف˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ن˘˘كسسم
.هّدسض ةينوناقلا تاءارجإلا
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دحأ’أ دغ موي نم ءأدتبأ

 ديدحلا ةكسسل ديدج طخ
ةملعلا - ةبانع طبري

نع ةيديدحلا ككسسلاب لقنلل ةينطولا ةكرسشلا تنلعأا
جرب يت˘ن˘يد˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘بر˘ي د˘يد˘ج ط˘خ قل˘طإا
امبسسح دحألا دغ موي نم ءادتبا كلذو ةملعلاو جيريرعوب
رظتنملا نم ردسصملا سسفن بسسحو .ةكرسشلل نايب هب دافأا
دحألا اذه نم ءادتبا ةمدخلا زيح ديدجلا طخلا اذه لوخد

جمانربب نئابزلا ةافاوم متي نأا ىلع يراجلا ربمفون71
راطإا يف و رخآا بناج نم .اقحل طخلا اذه ربع تلحرلا
ةكرسشلا تماق ،ل˘ق˘ن˘لا ةدو˘ج ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
تاراطقلا اهيلع يوتحت يتلا ةميدقلا تابرعلا لادبتسساب
فلسشلا - ةنايلم سسيمخ نيب طبارلا طخلا ربع ةيعماجلا
ىلع رفوتت يتلاو ايلك اهتئيهت داعملا يحاوسضلا تابرعب

قل˘ط˘نلا نو˘كي˘سسو ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘حار˘˘لا طور˘˘سش ل˘˘ك

 .دحألا اذه نم ءادتبا طخلا اذهل يحاتتفلا
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ةدحو هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تع˘جرأا

هايملا عيزوت يف عاطقنلا ةبانع

ىلإا سشيرلا عارذ لدع تانكسسب

نا˘ي˘ب بسسحو ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘سسك

يف عاطقنلا نإاف هايملل ةيرئازجلا

ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت

ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا لد˘ع تا˘ن˘كسس

ةم˘سسق د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو سشير˘لا عارذ

8 toli،ةانقلا يف رسسك ىلإا عجار

عيزوتلا˘ب تما˘ق م˘ه˘ح˘لا˘سصم نأاو
ءايحأا ىوتسسم ىلع هايملل يداعلا
ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا لد˘ع تا˘ن˘كسس
نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘نأا ر˘˘ي˘˘غ، سشير˘˘لا عارذ
ةانقلا ىوتسسم ىلع ارسسك كانه

يذلاو،toli 8  ةمسسقل ةنومملا
فا˘ق˘يإا ى˘ل˘ع م˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم ر˘˘ب˘˘جأا
تا˘˘ن˘˘˘كسسل˘˘˘ل ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
رسسكلا نأا تحسضوأاو ،ةروكذملا

ةيلخادلا  ةكبسشلا ىوتسسم ىلع
ةلاكو فار˘سشإا تح˘ت د˘جو˘ت ي˘ت˘لا

ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه تما˘˘ق ن˘˘˘يأا لد˘˘˘ع
حلسصإل ةسصاخ ةكرسش فيلكتب
مهحلاسصمل حمسسيسس امم رسسكلا
يدا˘ع˘لاو م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا

عاطقنلا لكسشم نم سصلختلاو

يفو ،مايأا01 نم رثكأا ماد يذلا
هايملل ةيرئاز˘ج˘لا تنأا˘م˘ط ر˘ي˘خألا

لدع تانكسسب نينطاقلا اهنئابز
دعب ةرسشابم دوعيسس عيزوتلا نأاب
ةلاكو فرط نم برسستلا حلسصإا
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هايملل ةيرئازجلل ةيباقنلا عورفلا لح رارق ةيفلخ ىلع
عور˘ف˘لا ق˘سسن˘م ه˘جو ي˘ئلو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا فر˘˘ط ن˘˘م
لامعلل ماعلا داحتإلل ماعلا نيمألا ىلإا انعط ةيباقنلا
ف˘سسع˘ت˘لا ف˘قوو ل˘خد˘ت˘لا˘ب ه˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رمي مل يتلاو ةيباقنلا عورفلاب لحب مهدسض سسرامملا

لامعلا مادقإا قسسنملا رربو ةنسس لإا اهباختنا ىلع
ءافولا مدع˘ب ي˘ئلو˘لا دا˘ح˘تإلا ما˘مأا جا˘ج˘ت˘حإلا ى˘ل˘ع
جاجتحإا دعب دعو يئلولا داحتإلا نأا ثيح دوعولاب

لح رارق يف رظنلا ةداعإا ىلع لماع004 نم رثكأا
ل˘ع˘ج ا˘م˘م ثد˘ح˘ي م˘ل كلذ نأا لإا ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا عور˘ف˘لا
ةداعإل ةيباقنلا ةيزكرملا ل˘خد˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي لا˘م˘ع˘لا
ةيعرسش ةقيرطب ةبختنملا ةيباقنلا عورفلل رابتعإلا

عور˘ف˘لا ق˘سسن˘م ف˘سشك ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشو

اذه رحب رابتعإلا ةداعإاب ادعو ىقلت هنأاب .ةيباقنلا

يتلا ةماعلا ةنامألا ةميلعت دعب اسصوسصخ عوبسسألا

ةديرجلا زوحت يتلاو9102/11/21 موي تردسص

ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ع˘ن˘م ا˘ه˘ب˘جو˘م˘بو ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع

نود فيقوتلا تابوقع رادسصإا ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘ل˘ل

ةيباقنلا تادهعلا ديدمت عنم اذكو ةيزكرملا ملعإا

ريسضحت ناجل ءاسشنإا عنم اذكو ةينوناق ريغ ةفسصب

ةميلعتلا تدكأاو .ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل تار˘م˘تؤو˘م˘لا

ءاج رارقلا اذه نأا ةسشطابل ميلسس فرط نم ةعقوملا

فرط نم ةبكترملاو ةرركتملا فسسعتلا تلاح دعب

اسسوسسحم اعافترإا تفرع يتلاو ةيئلولا تايداحتلا

ةيباقنلا عورفلا ةيقيسسنت نإاف ةميلعتلا هذه بجومبو

اهل رابتعلا ةداعإا متيسس ةبا˘ن˘ع˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل

.اهقسسنم بسسح

ةنومملأ ةانقلأ يف رصسك ىلإأ ببصسلأ تعجرأأ هايملل ةيرئأزجلأ

ششيرلا عارذ لدع تانكسسب هايم ةمزأا
مايأا01 نم رثكأا ذنم

ةيئ’ولأ تأداحت’أ فرط نم فصسعتلأ عنمل ةمراصص ةميلعت هصشطابل ردصصأأ اميف

ةيزكرملا ىدل نعطي ةيباقنلا عورفلا قسسنم

ت
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ةيو˘عو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تل˘م˘صش ثي˘ح

ن˘م ل˘ك شسمأا لوأا شسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لاو

انكصسم021 و انكصسم031 يح

005/05 و ن˘˘˘˘˘˘˘كصسم001 و

ة˘يد˘ل˘ب شسو˘ب˘ي˘˘صس ي˘˘ح˘˘ب ن˘˘كصسم

حر˘˘صش ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ، ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع

ناويد نم  ةمدقملا تÓيهصستلا

ةفاصضإا  يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا

ةفاظن ىلع نيرجأاتصسملا ثح ىلإا

طمن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا و ءا˘ي˘حأ’ا
هذه لثم  لخدت ثيح ، ينارمعلا
ةرادإ’ا بيرقت راطإا يف تايلمعلا

ةصصرفلا تناكو اذه نطاوملا نم
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘صس
فرط نم نينطاوملا تاراصسفتصسا

هجو يذلا شسوبيصس ةدحو شسيئر
اعدو ناكصسلا عيمج ىلإا ةلاصسر
ةريظحلا ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف
ةبانع ةدحو  تماق امك ،ةينكصسلا

لوح ةي˘صسي˘صسح˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ط˘صسو

فرط نم ةمدق˘م˘لا تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا
د˘˘يد˘˘صست شصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘لا

تلم˘صش ثي˘ح را˘ج˘يإ’ا تا˘ف˘ل˘خ˘م

042 ءا˘ي˘حأا ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

انكصسم05و ةينارفعزلا انكصسم
نو˘لو˘˘ب ةرا˘˘م˘˘عو ر˘˘فا˘˘ح˘˘م ي˘˘ن˘˘ب
رويمع ن˘ب عرا˘صشو كي˘ت˘صسجا˘م˘لا

د˘ب˘ع ةرا˘م˘ع˘لو ن˘ي˘صسح دارزو˘˘بو
ثح و اذه ، ةبانع ةيدلب رداقلا
ةلمح˘لا  ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
ة˘فا˘ظ˘ن  ةرور˘صضب ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم˘لا

ط˘م˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا
نأا ىلإا  ةراصشإ’ا ردجتو ينارمعلا
يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد
هنأا نير˘جأا˘ت˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ط˘ي˘ح˘ي
ءازجأ’اب شساصسملاً اتاب اعنم عنمي
لخادم يأا تارامعلل ةكرتصشملا
ح˘˘˘ط˘˘˘صس م˘˘˘ل˘˘˘صسلا ،تارا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةرامع˘ل˘ل تا˘ه˘جاو˘لاو تارا˘م˘ع˘لا

يصسائرلا مو˘صسر˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط كلذو

ءاز˘جأ’ا ن˘˘صضت˘˘م˘˘لا666-38
.ةكرتصشملا

راجيإ’ا تافلخم ديدصستب ةصصاخلا تÓيهصستلاب نيرجأاتصسملا فيرعتل

ةيعوت تÓمحب موقت «ييجيبوأأ» نم قرف
ةنيدملأ ءايحأأ فلتخمب سسيسسحتو

راجيإ’ا ليصصحت ةصسيئر فارصشإا تحت مايأ’ا  هذه  ةبانع ةي’ول يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويدب راجيإ’ا ليصصحت قرف موقت
 .راجيإ’ا تافلخم ديدصست صصوصصخب ناويدلا فرط نم ةمدقملا تÓيهصستلا لوح ةيصسيصسحت تÓمحب

ةئيبلا ةرازو نيب ةيئيبلا ةمكوحلا جمانرب نمصض

ZIG عم ةكارصشلاب

ةقطنملأ فينسصت لوح لمع ةسشرو
يمحم لاجمك غوديإلأ لابجل ةيرحبلأ

لمع ةصشرو ميظنتب شسمأا لوأا ةبانع ةي’ول ةئيبلا ةيريدم تماق

ةيرحبلا ةقطنملا فينصصت ةصسارد جئاتن ةصشقانمو ميدقت مت نيأا

نمصض ةصساردلا هذه جرد˘ن˘تو ي˘م˘ح˘م لا˘ج˘م˘ك غود˘يإ’ا لا˘ب˘ج˘ل

نم رطصسملا و يجولويبلا عونتلا و ةيئيبلا ةمكوحلا جمانرب

ةلاكو عم ةكارصشلاب ةددجتملا تاقاطلا و ةئيبلا ةرازو فرط

نولثمم ةصشرولا هذه يف كراصش دق وZIG .يناملأ’ا نواعتلا

نم نوثحاب ،ةيلحملا تاطلصسلاو ةينعملا تاعاطقلا لك نع

و ةيوعمجلا ةكرحلا نع نولثمم و ةبانع راتخم يجاب ةعماج

و ةيرحبلا تاطاصشن˘لا و ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

ميصسقتو ديدحت متف ةصشرولا بصسحو .ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح كلذك

يهو ةيزكرملا ةقطنملا قطانم ثÓث ىلإا ةيمحملا ت’اجملا

ةطصشنأ’اب ’إا اهيف حمصسي ’ ةديرف رداصصم ىلع يوتحت ةقطنم

ةقطنم يهو ةلصصافلا ةقطنملا ةيناثلاو يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا

لامعأا لجأا نم لمعتصستو اهرواجت وأا ةيزكرملا ةقطنملاب طيحت

ةحابصسلاو ةيلصستلاو ةينيبلا ةيبرتلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ح ة˘ي˘جو˘لو˘كيإا

مامأا ةحوتفم يهو يصساصسأ’او يقيبطتلا ثحبلاو ةيجولوكيإ’ا

’و ليلد ةقفر ةعيبطلل ةيفاصشكتصسا تارايز لكصش يف روهمجلا

نزاوتلاب لÓخإا ثادحإا هنأاصش نم لمع يأاب وأا رييغت يأاب حمصسي

ةقطنم يهو روبعلا ةقطنمب قلعتت ةثلاثلا ةقطنملاو ةقطنملل

نيتلوأ’ا ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘م˘ح˘تو ة˘ل˘صصا˘ف˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘ت

ةينعملا ةقطنملل ةينيبلا ةيمنتلا لامعأا لكل اناكم مدختصستو

ة˘ي˘ل˘صست˘˘لاو ة˘˘حار˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فر˘˘صشلا ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف شصخر˘˘يو

ارخؤوم تماق ةبانع ةي’ول ةئيبلا ةيريدم نأا ملعللو .ةحايصسلاو

يداصصتق’ا مييقتلا لوح ةيصسيصسحت ةينيوكت ةصشرو ةدع ميظنتب

نم لكل نيثحابلاو تايعمجلا نم ددع ةدئافل ةيئيبلا ةمظنأÓل

لابج فينصصت عورصشم راطإا يف اذهو فراطلاو ةبانع يتي’و

نواعتلا جمانرب نمصض جردني يذلا ةيمحم ةقطنم ىلإا (غوديإ’ا)

يناملأ’ا نواعتلا ةلاكوو ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو نيب

ZIGيف تناك رئازجلاب ايناملأا ةلود ةريفصس نأا ركذلاب ريدجلاو

دفوب ةقوفرم ةبانع ةي’ول ةيفرصش ةرايزب تماق ةطرافلا رهصشأ’ا

ىلع تفقو ثيحZIG  يناملأ’ا يلودلا نواعتلا بتكمل لثمم

ةحلصصمل ةيناديم ةرايز لÓخ نم ةماهلا تاطحملا نم ديدعلا

ينقتلا نواعتلا راطإا يف تأاصشنأا يتلاوFAS FASشسنكلا

راد ىوتصسم ىلع لمع ةصسلج ترصضحو ( يناملأ’ا– يرئازجلا)

يرئازجلا ينقتلا نواعتلا عيراصشم اهلÓخ تصشقان يتلا ةئيبلا

ةمكوحلا عيراصشم يف ةلثمتملاو ةئيبلا ةيامح ناديم يف يناملأ’ا

رودملا داصصتق’او تايافنلا رييصست يجولويبلا عونتلا و ةيئيبلا

لÓخ نم ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا رود زيزعت عورصشم و

تفقو ةبانع ةي’ول اهترايزل يناثلا مويلا يفو تايافنلا نيمثت

عيراصشملا مدقت ىدم ىلع اهل قفارملا دفولا و ايناملأا ةريفصس

اميف اميصس يناملأ’ا يرئازجلا ينقتلا نواعتلا راطإا يف ةرطصسملا

ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا و ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي

لابجو .ةيمحم ةقطنمك «غوديإ’ا» لابج فينصصتب قلعتملاو

ةبانع يت˘ي’و ن˘ي˘ب ع˘ق˘ت ةر˘ي˘ه˘صش ة˘ي˘ل˘ب˘ج ة˘ل˘صسل˘صس ي˘ه غود˘يإ’ا

8001 ىلإا اهب ةمق ىلعأا لصصت دÓبلا قرصش لامصشب ةدكيكصسو

جولثلا اهوصسكت انايحأاو يديارصس ةيدلبب «يزيزوب» ةمق يهو م

ديدحلا شسأار ىلإا اقرصش ءارمحلا شسأار نم دتمتو ءاتصشلا لصصف يف

اهتيقرت ىلإا ىدأا امم ابيرقت ملك07 ب ردقت ةفاصسم ىلع ابرغ

 .ةيعيبط ةيمحم ةقطنم اهفينصصتو
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عورصشملا هجو يف اقئاع تيقب نأا دعب

هايملأ فرسص ةانق لكسشم لح
قيرطلأ ةئيهت لامكإأ وحنو

«3 ةرسضخوب» جودزملأ

تاباختنÓل ةلقتصسملا ةئيهلل ةيئ’ولا ةيبودنملاب مويلا ةيفحصص ةودن

ةسسمخلأ نيحسشرتملل ةيراهسشإلأ تاتفÓلأ عسضو يف عرسشت تايدلبلأ

¯ hM«ó gÉf»

ة˘صصا˘خ˘لا لا˘غ˘صشأ’ا ار˘خؤو˘م ته˘ت˘˘نا
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا را˘صسم ل˘يو˘ح˘ت˘˘ب
ىلع يحصصلا فرصصلا هايم فرصصل
ي˘ح˘ب جودز˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم

ةي’و ينوبلا ةيدلب «3 ةرصضخوب»
لا˘˘غ˘˘صشأا تل˘˘ط˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ف˘صشك .ر˘ه˘صشأا ةد˘˘ع˘˘ل ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا

ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م رد˘˘صصم
ةبانع ةي’ول ةيرامعملا ةصسدنهلاو
ةا˘˘ن˘˘ق ل˘˘كصشم نأا »ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘˘خآا» ـل
تقا˘عأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا فر˘˘صصلا
قيرط ةيجاودزا عورصشم لامكتصسا

فر˘˘صشت يذ˘˘˘لا »3 ةرصضخو˘ب» ي˘ح
لح دق ةروكذ˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع
د˘ع˘ب كلذو ا˘ب˘ير˘ق˘ت ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كصشب
عيباصسأا ةعصضب لبق لاغصشأا قÓطإا

ةانقلا هذه راصسم ليوحت لجأا نم
ليقارعلا ربكأا نيب نم تناك يتلا
ماهلا عورصشملا اذه ءاهنإ’ ةينقتلا
بب˘صسب ه˘ب لا˘غ˘صشأ’ا تف˘قو˘˘ت يذ˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا

لكصشملا حرط˘ت ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
نم كلذو دوهزم قيفوت يلاولا ىلع
ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘فد ل˘جأا
متي ىتح كلذو ةانق راصسم ليوحتل

جودز˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا عور˘صشم لا˘م˘كإا

ريغصص ءزج ىوصس هنم قبتي مل يذلا

ردصصملل اقفوو ،ربتم05 ىدعتي ’

داجيإاب حمصس كرحتلا اذه نإاف هتاذ

لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ل˘˘كصشم˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ح

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا قÓ˘˘˘طإا

ىقبي ثيح ،ءاهتن’ا ىلع تفراصش

ةصسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘مأا

ن˘صسح˘ت ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةمداقلا ةرتفلا لÓخ ةيوجلا لاوحأ’ا

ع˘صضو لا˘غ˘صشأا لا˘م˘كت˘صسا ل˘جأا ن˘˘م

جودزملا قيرطلا عصضوو تلفصسإ’ا

ح˘م˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف

لخدم دنع ر˘ب˘كأا ة˘يرور˘م ة˘لو˘ي˘صسب

تارصشعلا نأا رابتعاب ،ينوبلا ةنيدم

اهدصصقم نوكي يتلا تابكرملا نم

وحن هجوتلا وأا »3 ةرصضخوب» يح

هجتيصس ةبانع ةنيدمل ةيبرغلا ةهجلا

جودز˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

ماحدزÓل ايدافتو تقولل احبر كلذو

لا˘جآ’ا شصو˘صصخ˘ب ا˘˘مأا ،يرور˘˘م˘˘لا

عور˘صشم˘لا م˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ل ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا

نوكيصس كلذ نأا ردصصملا حصضوأاف

ةنصسلا علطم وأا ةيراجلا ةنصسلا ةياهن

.ريدقت ىصصقأا ىلع ةمداقلا
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ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘˘ي˘˘˘صشع

ةيصسائرلا تاباختنÓل ةصسمخلا نيحصشرتملل

ةررقملاو لبقملا ربمصسيد21لا يف ةررقملا

ةبانع ةي’و تايدلب لج تعرصش نينث’ا موي

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ه˘˘صشإ’ا تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لا ع˘˘صضو ي˘˘˘ف

ة˘يا˘عد˘لا ي˘ف نو˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘صسي˘صس

رارغ ىلع ةيمومعلا تاحاصسلا ربع ةيباختن’ا

نم اهريغو راجحلاو ينوبلاو ةبانع نم لك

ةيبودنملا دقع ع˘م اذ˘ه ن˘ماز˘ت˘يو تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ةيدقعوب روتكدلا اهصسأارتي يتلا تاباختنÓل

ةيفحصص ةود˘ن تب˘صسلا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص دار˘م

يفرصش دمحم ةئيه نم ملع ام بصسحب اهرقمب

لاثملا ليبصس ىلعو ددصصلا اذه يفو. ةبانعب

رامع يديصس ةيدلب حلاصصم تماق رصصحلا ’
ة˘˘يرا˘˘ه˘˘صشإ’ا تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ةيصسائرلا تاباختنÓل ةصسمخلا نيحصشرتملل

ربع كلذو لبقملا ربمصسيد21 يف ةررقملا

ادادعتصسا كلذ نمازتيو ةيدلبلاب اعقوم41
موي نيحصشرتملل ةيباختن’ا ةلمحلا قÓطن’
ةيلمعلا نإاف انرداصصم بصسحو .لبقملا دحأ’ا
ةماعلا لئاصسولاو ةئيبلا ريدم اهب ماق يتلا

فارصشإا تحتو «يدمحم يرون» ةنايصصلاو
مت » فيلخ نب فيرصش» ةيدلبلل ماعلا نيمأ’ا

ع˘صضو˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا ناو˘عأا ما˘ي˘ق ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
ةيلمع يف نيحصشرتملل ةيراهصشإ’ا تاتفÓلا

كلذو ةبانع ةي’و ىوتصسم ىلع ىلوأ’ا يه
ينهملا نيوكتلا زكرم عقاوم نم لك ربع
ةيريدم رقمو لق˘ن˘لا ة˘ط˘ح˘مو را˘م˘ع يد˘ي˘صس

يام91 يعماجلا يحلاو ةينقتلا حلاصصملا

انكصسم029 يحو نكصسم805 يحو65

005 يح لخدمو ةيدلبلل يصسيئرلا رقملاو

ة˘صسرد˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘بو ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ن˘˘كصسم

نكصسم005 يحبو1 يميهاربإ’ا ريصشبلا

ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صشلا˘˘˘ب يرادإ’ا عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب

ة˘ب˘ي˘ع˘صشلا˘ب لد˘ع ة˘لا˘كو21vu ة˘ق˘ط˘ن˘مو

ةديدجلا شسيدلا رجح ةصسردم نم برقلابو

ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو .شسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘قو

ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘يرا˘ج تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا نأا ةرا˘˘صشإ’ا˘˘ب

ةيصسائرلا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل اداد˘ع˘ت˘صسا ا˘ي˘ناد˘ي˘مو

مداق˘لا ر˘ب˘م˘صسيد ر˘صشع ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا

اهلوخد نيحصشرتم ةصسمخ اهل نلعأا يتلاو

دبعو شسيلف نب يلع نم لكب رمأ’ا قلعتيو

دبعو رداقلا دبع ةنيرق نبو نوبت ديجملا

.يبوهيم نيدلا زعو ديعلب زيزعلا

غك067 نم ديزأأ زجح
  ةدسسافلأ موحللأ نم

ناوعأا يف ةلثمم ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم حلاصصم تنكمت
حلاصصملا عم قيصسنتلا˘ب ششغ˘لا ع˘م˘ق و ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لا

9 ىلإا7 نيبام ةرتفلا يف ةيرطيبلا حلاصصملا يف ةلثمم ةيحÓفلا

يوبنلا د˘لو˘م˘لا لو˘ل˘ح ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لا و ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

داوملاو مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ك007 ن˘م د˘يزأا ز˘ج˘ح ن˘م ،ف˘˘ير˘˘صشلا
ةيراجتلا ةطصشنأ’ا فلتخ˘م تل˘م˘صش ي˘ت˘لا و ةد˘صسا˘ف˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

، ديربتلا فرغ اذكو ةماعلا ةيذغتلا و  موحللا راجت ةصصاخ
مت امك، ةبانع ةي’و تايدلب عراوصشو ءايحأا فلتخمب نيدجاوتملا
ةيلامجإا ةيمكل ءاصضيب و ءارمح موحل فÓتإا و يئاهن بحصس

.جد543 00,826 تغلب ةيلام ةميقب و غك607 ب تردق
U¢.Ü
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 ميرلا يحب بولطم دوهزم

م˘ير˘لإ ي˘ح نا˘كشسو ءا˘ن˘ه˘لإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تد˘˘ششا˘˘ن
يف رظ˘ن˘لإ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ
يتلإو مهيح اهيف طبختي يتلإ ةيرزملإ ةيعشضولإ
ةشصاخ رطملإ تإرطق طقاشست دنع إءوشس دإدزت
ةئيهتب إوبلاط امك ءاتششلإ لشصف بإوبأإ ىلع اننأإ
م˘ت يذ˘لإ ي˘لا˘م˘لإ فÓ˘غ˘لإ م˘غر يذ˘˘لإ و ي˘˘ح˘˘لإ
ىلع تلظ رو˘مألإ نأإ لإإ ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ه˘شصي˘شصخ˘ت

دوهزم قيفوت ةيلولإ يلإو إودششان امك اهلاح
ة˘ي˘ع˘شضو˘لإ ى˘ل˘ع ه˘شسف˘ن˘ب ف˘ق˘يو ي˘ح˘˘لإ ةرا˘˘يز
ةقيد˘ح وأإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءإو˘شس ة˘ي˘ثرا˘كلإ
يذلإ عقإولإ نع رب˘ع˘ت ي˘ت˘لإ لا˘ف˘طأÓ˘ل با˘ع˘لألإ
هل سضرعتي يذلإ رطخلإو مهبشسح هيف نوطبختي
 .مهلافطأإ

بردم مرُكي «يصضاملب»
يبمازلا بختنملا

لا˘˘م˘˘ج» ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ بخا˘˘˘ن˘˘˘لإ مر˘˘˘ك
دعب ةرششابم يبمإزلإ هريظن «يشضاملب
ةهجإوم تبقعأإ يتلإ ةيفحشصلإ ةودنلإ
يراغأإ» ىقل˘تو.ا˘ي˘ب˘مإز د˘شض ر˘شضخ˘لإ

لوألإ لجرلإ نم ةيراكذت ةيده «نايج
ي˘ف ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘شضرا˘ع˘لإ ي˘˘ف
.ةداششإلإ قحتشست ةردابم

ناودعلا نيدي «سسيلف نب»
ةزغ ىلع

ربمسسيد21 تاي˘سسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘ت˘م˘لا ر˘ك˘ن˘ت˘سسا
ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ناود˘ع˘لا «سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ل˘ع «ل˘ب˘ق˘م˘لا

لا˘ف˘طأا ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض حار يذ˘˘لاو ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ىل˘˘ع
يلودلا عمتجملا ايعاد ءايربأا نونسسمو ءاسسنو
.ناودعلا اذه فقوو هتايلوؤوسسم لمحت ىلإا

«ديعصسلا سسيق» نيب ناتصش
انرايمأاو

نوبختنملإ هيف سضفري يذلإ تقولإ يف
نيجتح˘م˘لإ ةروا˘ح˘م ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب را˘ي˘مألإو
«يشسنوتلإ سسيئرلإ نإاف مهيلإإ عامتشسلإو
بابششلإ نم ددعل لزني » ديعشسلإ سسيق
نإوريقلإ ة˘يلو ر˘ق˘م ما˘مأإ ن˘ي˘م˘شصت˘ع˘م˘لإ

إونوكي نأإ مهنم بلطيو مهيلإإ عمتشسيو
م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘ششم˘˘ل » لو˘˘ل˘˘حو حإر˘˘ت˘˘قإإ ةو˘˘ق»
» ديعشسلإ سسيق «ىرنشس لهف ةحورطملإ
؟Óبقتشسم انتايدلب يف

ايونصس نوتيزلا تيز نم يرئازجلا درفلا ةصصح هذه
ينطولإ سسلجملإ سسيئر فششك
ة˘ب˘ع˘ششل كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لإ ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لإ
نأإ  ،ة˘ل˘شسع˘ل˘ب د˘م˘ح˘م ،نو˘ت˘يز˘˘لإ

تيز نم يرئإزجلإ درفلإ ةشصح
رتل1» ى˘˘لإإ ل˘˘شصت نو˘˘ت˘˘يز˘˘˘لإ

 .«ايونشس فشصنو
ى˘ل˘ع لوؤو˘شسم˘لإ سسف˘ن ر˘ب˘ت˘˘عإو
لو˘ح ي˘˘شسإرد˘˘لإ مو˘˘ي˘˘لإ سشما˘˘ه
سصÓختشسل ةينق˘ت˘لإ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لإ

ه˘ت˘م˘ي˘ق ر˘ي˘ي˘شستو نو˘ت˘يز˘لإ تيز
نأإ لجيجب ةيراج˘ت˘لإو ة˘ي˘ئإذ˘غ˘لإ
ةجتنملإ ةيمكلاب ةنراقم «ةفيعشض» نوتيزلإ تيز نم يرئإزجلإ درفلإ فرط نم ةكلهتشسملإ ةيمكلإ

تيزل اجاتنإإ رثكألإ تايلولاب تلجشس ةكلهتشسملإ ةيمكلإ هذه نأإ ىلع Óشضف ،ايلحم نوتيزلإ نم
.ةريوبلإو لجيجو وزو يزيتو ةياجبب رمألإ قلعتيو نوتيزلإ

 قرو نم ةي’و لجيج
سشيعت سسمأإ ةياغ ىلإإو لجيج نم ةدع قطانم تلظ
تلا˘شصتإلإ لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘شش ة˘لز˘˘ع ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع
داعأإ يذلإ رمألإ ءابره˘كلإ عا˘ط˘ق˘نإ إذ˘كو ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لإ
إذكو ءو˘شضلإ عإر˘ت˘خإ ل˘ب˘ق ا˘م ر˘شصع ى˘لإإ ا˘ه˘نا˘كشس
لجأإ نم عومششلإ ىلإإ ناكشسلإ ءوجل ليلدب فتاهلإ
قطانم ةدعب ةلزعلإ تلشصإوت امك ، مهلزانم ةءاشضإإ

ددع عاطقنإو روشسج ةدع رايهنإ ببشسب ةيلولإ نم
ىرخأإ ةرم حشضف يذلإ رمألإ ةمهملإ تاقرطلإ نم
نيريثكلاب عفدو ةريقفلإ ةيلولإ هذهب ةيمنتلإ عقإو
نأإ ليلدب قرو نم ةيلو لجيج نأإ ىلع ديكأاتلإ ىلإإ

تايلولإ نم ريثكلإ يف ثدحي ل ام وهو رطم ةرطق لوأإ طوقشس درجمب اهب ىعإدتيو راهني ءيشش لك
.يرئإزجلإ بونجلإ تايلو اهيف امب لجيج نع ةرخأاتم اهنأاب لاقي يتلإ ىرخألإ
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يتلا مهتلا لك نم ءيرب هنأا ادكؤوم
( ل ـ نوقع ) نطاوملا هل اههجو
يئاصضق عازن يف هعم دجاوتي يذلا

ا˘ما˘كحأا ترد˘صص و ة˘ن˘صس51 ذنم
صسلجم نع رداصص مكح اهرخآا هدصض
روتان˘ي˘صسلا ح˘لا˘صصل ة˘ل˘صشن˘خ ءا˘صضق

9102 ربوتكأا31 خيراتب ةباحصسوب
. هنم ةخصسن ىلع ةعاصس رخآا زوحت
ةمألا صسلجم وصضع ديصسلا بصسحو
اهتلوانت يتلا ةيصضقلا يف ينعملا
ن˘طاو˘م˘لا نا˘صسل ى˘ل˘ع ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآا
ىلع ءÓيتصسلاب اهيف همهتي يذلا
نأا روتانيصسلا دكأا ، ةيصضرألا هتعطق

صصخصشلا اهنع ثدحتي يتلا ةعطقلا

اهنم دافتصسا يتلا ةعطقلا يه تصسيل

نطاوملا نأا ثيح ، تاونصس01 ذنم

022 اهتحاصسم ةعطق ىلع لصصح

هعازن ديري دقعب رصصنلا يحب ارتم

رتم003 ـب صضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف

ي˘هو ، ةدا˘ع˘صسلا ي˘ح ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م

لك ىلع روتا˘ن˘ي˘صسلا زو˘ح˘ي ة˘ع˘ط˘ق

هنييعت لبق ىتحو اهنأاصشب قئاثولا

اذه دكأا ثيح ، ةمألا صسلجم يف

لو نكصس لو كلمي ل هنأا ريخألا

كل˘ت ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ه˘˘ت˘˘يلو ي˘˘ف صضرأا

هنييعت لبق اهب دافتصسا يتلا ةعطقلا

ىوأاي نكصسم ءان˘ب˘ل ة˘مألا صسل˘ج˘م˘ب

يتلا ةدافتصسلا يهو ، هتلئاع دارفأا
فا˘صضأاو ، ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق قر˘˘ط˘˘ب تم˘˘ت
( ل ، ع ) نطاوملا نأا روتانيصسلا
ليلد نودب هت˘ع˘م˘صسل ءا˘صسأاو ه˘م˘ه˘تا

ءاصضقلا ماكحأا مرتحي مل هنأا ىتح
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا م˘صسا˘ب ةردا˘صصلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ما˘˘كحأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج ي˘˘هو
تاجردلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘مو م˘كا˘ح˘م˘لا

يذ˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا ح˘لا˘صصل ترد˘صص
يذ˘لا بصصن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘˘صض ه˘˘نأا د˘˘كأا

اذه ىدحتو،6102 ذنم هلغصشي
لخد يذلا صصخصشلا تبثي نأا ريخألا

دكؤوت ةقيثو كلمي هنأا عازن يف هعم
اهتحاصسمو ةداعصسلا يحب هتعطق نأا

ةرم أاجليصس هنأاب اددصشم ، رتم003

صصخصشلا ةاصضاقم˘ل ة˘لاد˘ع˘ل˘ل ىر˘خأا

هجو نود همهتا و هيلإا ءاصسأا يذلا

قوف ة˘لاد˘ع˘لا ما˘كحأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ، ق˘ح

روتانيصسلا يماحم دكأا امك . عيمجلا

˘˘˘ما˘˘˘كحألا دد˘˘˘ع نأا ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘˘خآل

تلصصو هلكوم حلاصص يف ةرداصصلا

يف د˘كؤو˘ت ي˘ئا˘صضق م˘كح82 ىلإا

ةعطقلا يف هلكوم ةيقحأا اهلمجم

ا˘هزو˘ح˘ي ي˘ت˘لا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا نÓ˘˘ط˘˘بو

مكح نأا احصضوم ، (ل ، ع ) نطاوملا

صضرعتلا مدعب صصخصشلا دصض ردصص

ىوكصش روتانيصسلا مدق نأا دعب هل

عزانتملا صصخصشلا د˘صض د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب

. هعم
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يرصضحلا ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘يلو˘ب صسيا˘ق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب لولا

ة˘˘ع˘˘برأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ
دقعلا يف م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث صصا˘خ˘صشأا
يف صصخصش و رمعلا نم يناثلا
ةيصضق صصوصصخب ، ثلاثلا دقعلا
ةنهمل ةيعر˘صش ر˘ي˘غ˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘لا
ي˘ف ة˘يودأا ر˘ي˘فو˘ت و ع˘ي˘ب ة˘ح˘صصلا
ةزا˘˘ي˘˘ح و ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
كÓهت˘صسلا ل˘جأا ن˘م تارد˘خ˘م˘لا

طاصشمأا30 زجح عم يصصخصشلا
ةيمك و ةصسولهملا صصارقألا نم
ةيصضقلا تايثي˘ح تارد˘خ˘م˘لا ن˘م
تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسإا ى˘لإا دو˘ع˘˘ت
ن˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم ى˘˘˘˘˘لإا تدرو
صسياق ةرئاد نمأاب لوألا يرصضحلا

ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م نأا ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘˘م
و ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي صصا˘˘خ˘˘صشألا
بوبحلا و تاردخ˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا
راطقلا ةطحم ةاذاحمب ةصسولهملا
ىلع متيل ، صسياق ةنيدمب ةميدقلا
مت ةمكحم ةينمأا ةطخ عصضو اهرثإا

مهيف هبتصشملا طبصض اهرثإا ىلع

،12 ونور عون نم ةبكرم لخاد

صسملتلا ةيل˘م˘ع˘ل م˘ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب

مت ةبكرملا صشي˘ت˘ف˘ت و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

30 ىلع ةبكرملا لخادب روثعلا

نيلاباغيرب عون نم ءاود »طاصشمأا»

طاصشمألا هذه يوتحت غلم003

روثعلا مت اميف ، صصرق22 ىلع

اهنزو تاردخم ةعطق ىلع كلذك

جد0052 غلبم بناج ىلإا (غ5,0)

ز˘ج˘ح م˘ت ، ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م

ى˘لإا تارد˘خ˘م˘لا ة˘ع˘ط˘ق و ءاود˘لا

ليوحت عم يلا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا بنا˘ج

ىلإا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا و ة˘ب˘كر˘م˘لا

لوألا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم

لا˘م˘˘كت˘˘صسل صسيا˘˘ق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب

لامكتصسا دعب و قيقحتلا تاءارجإا

فلم زاجنا مت قيقحتلا تاءارجإا

و مهيف هبتصشملا قح يف يئازج

ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لا˘صسرإا

عو˘˘صضو˘˘م˘˘ب صسيا˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘ب

ةنهمل ةيعر˘صش ر˘ي˘غ˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘لا

ي˘ف ة˘يودأا ر˘ي˘فو˘ت و ع˘ي˘ب ة˘ح˘صصلا

ةزا˘˘ي˘˘ح و ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

كÓهت˘صسلا ل˘جأا ن˘م تارد˘خ˘م˘لا

. يصصخصشلا

عوبشسأ’أ ةديرجلأ اهترششن يتلأ ةيشضقلأ نأأ ةعاشس رخآأ ةديرجب لاشصتأ يف ديششر ةباحشسوب ديشسلأ يشسائرلأ ثلثلأ نع ةمأ’أ ضسلجم وشضع فششك
أذه نأأو ةحشصلأ نم اهل ضساشسأأ ’ هل كلم ةيشضرأأ ةعطق ىلع ءÓيتشس’أو ذوفنلأ لÓغتشساب ةلششنخب نطأوم فرط نم هماهتأ لوح يشضاملأ

تأرأرقب اشضيأأ ضساشسملأ و هتعمشسب ضساشسملأو روتانيشسلأ هيوششتل ةلمح دوقي ةلأدعلأ ماكحأأ ةوقب هل تشسيل ةعطق ةيكلم ىعدي يذلأ ضصخششلأ
 .عيمجلأ قوف ولعت يتلأ ةلأدعلأ

اهلخأدب ناك ةديشس ةبيقح ىلع ىلوتشسأ

تأرهوجملأ نم ةيمكو نويلم51 غلبم

طسسو بعرلا عرز ضصل فيقوت

 ةقلمعلا ةميخلا لخاد ءاسسنلا
ةيلو نمأاب يناثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

فيقوت نم ، طرافلا عوبصسألا فصصتنم يف ، ةلصشنخ
ةيصضق صصوصصخب رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف صصخصش
مدقت ىلإا دوعت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح ل˘صشن˘لا˘ب ة˘قر˘صسلا
رمعلا نم صسماخلا دقعلا يف ةديصس يهو ، ةيحصضلا
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا

صصوصصخب ةيمصسر ىوكصش عاديإا صضرغل ، ةلصشنخ
ىلع يوتحت دوقن ةظفاح فدهتصسا ةقرصسلل اهصضرعت

42 ىلإا ةفاصضإلاب جد000.051 ـب ردقي يلام غلبم
ءا˘ن˘˘ثأا كلذو ، ( بهذ) ر˘˘ف˘˘صصألا ند˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةز˘˘يو

نكصس007 يحب ةقÓمعلا ةميخلا لخاد اهدجاوت
يف قمعم قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ل˘صشن˘خ
ةيوه ديدحت ىلإا زيجو تقو يف ىصضفأا يذلا ةيصضقلا
دعب ةنيدملا طصسوب امهفيقوت مت نيأا امهيف هبتصشملا
مامأا فارطإلا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا

Óمعو ، ةلصشن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
مامأا ةيصضقلا فلم ليحأا يروفلا لوثملا تاءارجإاب
هيف هبتصشملل صسبحلا عاديإاب رمأا يذلا مكحلا يصضاق
هيف هبتصشملا ليبصس يلخأا اميف ةقرصسلا ةمهتب لوألا
. ةيصضقلا يف ادهاصش هرابتعاب يناثلا
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يطايتح’أ ضسبحلأ عدوأأ مهتملأ

 لزانملا قراسسب حيطت ةطرسشلا
ي˘ل˘خاد˘لا ع˘با˘صسلا ير˘صضح˘لا ن˘مألا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةيصضق يف صصخصش فيقوت نم ، صسمأا لوأا،ةلصشنخب
ل˘خاد ن˘م ق˘ل˘صست˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘قر˘˘صسلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ةبوانملا لابقتصسا ر˘ثإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو.ن˘كصسم
اهدافم ةيحصضلا لبق نم ةيفتاه ةملاكمل ةيزكرملا

ه˘ن˘كصسم ح˘ط˘صسب ة˘فر˘غ ل˘خاد بير˘غ صصخ˘صش دو˘جو
تاوق تلقنت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع  ة˘ل˘صشن˘خ˘ب و˘كا˘برو˘ل ي˘ح˘ب
باصش ىلع روثعلا مت نيأا ناكملا نيع ىلإا ةطرصشلا
متيل نكصسملا ل˘خاد˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
قيقحتلا لجأا نم ةحلصصملا رقم ىلإا هدايتقا و هفيقوت
هيف مت يذلا ناكملل ةق˘ي˘قد˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا.
ةعطاق ىلع روثعلا ىلع رمثأا ،هيف هبتصشملا فيقوت
ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘صض ي˘ت˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا˘˘ب صضب˘˘ق˘˘م تاذ كÓ˘˘صسأا
ىرخأا ةيحصض مدقت ،قايصسلا صسفن يف. هيف هبتصشملا

هيف هبتصشملا دصض ةيمصسر ىوكصش ميدقت لجأا نم
يف هنكصسم لخاد نم ةقرصسلا ةلواحم صصوصصخب

نيأا ،لوألا ةيحصضلا نكصسل يذاحملا زاجنإلا روط
لامكتصسا دعب.ريغلا كلم فÓتإاو بيرختلل صضرعت
قح يف نييئازج نيفلم دادعإا مت قيقحتلا تاءارجإا
نع ةقرصسلا ةلواحم عوصضومب لوألا هيف هبتصشملا

صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘كصسم ل˘خاد ن˘م ق˘ل˘صست˘لا ق˘ير˘˘ط
عم ريغلا كلم بيرختو فÓتإاو ليللا فرظب ةنرتقملا
نم ةقرصسلا ةلواحم عوصضومب يناثلا فلملا و دوعلا
امهبجومب ،ريغلا كلم فÓتإاو بيرخت ،نكصسم لخاد
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتصشملا ميدقت مت
مامأا يروفلا لو˘ث˘م˘ل˘ل ل˘ي˘حأا ن˘يأا ، ة˘ل˘صشن˘خ ة˘م˘كح˘م
،ىلوألا ةيصضقلا نع ةمكحملا تاذب مكحلا يصضاق
ءاعدتصسلا نم دافتصسا اميف.عاديإا رمأا هدصض ردصصأا نيأا
. ةيناثلا ةيصضقلا نع رصشابملا

 ةنيدملاب ةلاقنلا فتاوهلا قراسس فقوتو ..
يف صصخصش فيقوت نم حلاصصملا تاذ تنكمت امك
ةقرصسلا ةيصضق صصوصصخب رم˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا
مدقت رثإا دوعت ةيصضقلا تايثيح ، لاقن فتاهل فطخلاب
حلاصصم ىلإا رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ةاتف ، ةيحصضلا
لجأا نم ، صسياق ةرئاد نمأاب لوألا يرصضحلا نمألا
ةقرصسلل اهصضرعت صصوصصخب ةيمصسر ىوكصش عاديإا
لÓ˘غ˘ت˘صسا و ، لا˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ف˘تا˘ه فد˘ه˘ت˘صسا ف˘ط˘خ˘لا˘ب
هيف هبتصشملا ةيوه ديدحت مت ، ةيحصضلا تاحيرصصتل
ةقرصسلا لحم لاقنلا فتاهلا عاجرتصسا عم ، هفيقوت و
فلم لاصسرإا مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا دعب و
. فطخلاب ةقرصسلا عوصضومب ةباينلا ىلإا ةيصضقلا
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ةيشضقلأ يف نيطروتم ضصاخششأأ4 ىلع ضضبقلأ

ضسياق ةنيدمب ةسسولهملا ضصارقألاو تاردخملاب رجاتت ةكبسش كيكفت

 هحلاشص يف ردشص ايئاشضق امكح82 نم ديزأأ / ةلششنخ

اهيلع عزانتملا ضضرألل هتيكلم تبثي ةباحسسوب روتانيسسلا
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ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

تا˘ي˘ف˘صصت ي˘˘ف هراو˘˘صشم ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ريب˘ك زو˘ف˘ب،1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘˘مأا

سسما لوا ةرهصس (5-0) ايبماز ىلع

بع˘ل˘م˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف

ةارابم˘لا فاد˘هأا ،ر˘كا˘صشت ىف˘ط˘صصم

ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ن˘ب ي˘مار ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ل˘ج˘صس

،(86،09) حاجنو˘ب داد˘غ˘ب،(44)

يبرعلا لÓه،(57) يليÓب فصسوي

برد˘م˘لا ل˘˘صضفو،(68) ي˘˘نادو˘˘صس

ىل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن

ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةريخألا ةيق˘ير˘فألا م˘مألا سسأا˘ك˘ب

،لاطع فصسوي ،عفادملا ءانثتصساب

يف ينطولا بختنملا حاجن دعبو

تا˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا ي˘˘ف هراو˘˘صشم ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت

ةقيرطب1202 ““نا˘ك““ ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا

ىمر˘˘˘˘م ف˘˘˘˘صصق بق˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘م˘˘خ˘˘ب ي˘˘ب˘˘ماز˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ل˘˘˘خاد ر˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك

ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ““ر˘صضخ˘لا““

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ي˘ت˘لاو ا˘ناو˘صستو˘ب ما˘˘مأا
لإا ،اهب ةطيحملا ةبعصصلا فيرظلا
يصضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا نأا
ةيكمانيد ىلع ءاقبإلا نولواحيصس
داز˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك د˘˘صصحو تارا˘˘˘صصت˘˘˘نلا

.سسفانملا سضرأا ىلع

ملو ءاقللا ىلع انرطيضس““ :لاطع
 ““عرضستلا خف يف عقن

ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘˘م لا˘˘ق
رصضخلا يبعل نأاب ،لاطع فصسوي
لÓ˘خ ،ءود˘ه˘لا ىل˘ع او˘ظ˘˘فا˘˘ح د˘˘ق
ةفيظن ةيصسامخب ايبماز ىلع زوفلا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘˘لا ي˘˘˘ف سسما لوا ةر˘˘˘ه˘˘˘صس

ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

ةم˘جر˘ت ي˘ف م˘ه˘ل˘صشف م˘غر،1202

م˘ه˘ل تح˘ي˘تأا ي˘ت˘لا سصر˘ف˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج

ع˘با˘˘تو ،لوألا طو˘˘صشلا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ

:ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘ع

ىل˘˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ن ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع““

نود لا˘ح يذ˘لا ر˘مألا ،ذاو˘ح˘ت˘˘صسلا

،سصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ا˘ي˘ب˘ماز ق˘ل˘خ

لك˘صشب ر˘مألا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ن ا˘ن˘ك د˘ق˘ف

،““ةقيقد09ـلا لاو˘˘˘˘˘˘˘˘ط ،ع˘˘˘˘˘˘˘˘ئار

يف طقصسن مل اننأا مهألا““ :فاصضأاو

ىلع ظافحلا انلواحو ،عرصستلا خف
تا˘˘قوأا˘˘ب ا˘˘نرور˘˘م م˘˘غر ا˘˘نز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت

طوصشلا ةياد˘ب ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘جر˘ح
فادهألا يقلت انيدافت دقل ،يناثلا

،هب ما˘ي˘ق˘لا ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ا˘م ا˘ن˘ل˘صصاو م˘ث
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب بع˘ل˘ن نأا ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘˘صساو
انبعل مويلا““ :متخو ،““رخأاتم تقو
بك˘˘تر˘˘ن م˘˘لو ةز˘˘ي˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
ام انقبط دقل ،عافدلا يف ءاطخأا

نأا مل˘ع˘ن ا˘ن˘كو ،برد˘م˘لا ا˘ن˘م ه˘ب˘ل˘ط
زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب بلا˘˘ط˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نوكت ام ابلاغ تايادبلا نأاو ةصصاخ
.““ةبعصص

(1202 نوريماكلا) ايقيرفإ ساك تايفصت

ءا˘ق˘ل مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘صسم را˘˘صشب˘˘ب توا02 بعلم ن˘صضت˘ح˘ي
ة˘ط˘بار˘لا ر˘م˘ع ن˘م ة˘صسدا˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ر˘خا˘ت˘م˘˘لا
ةرواصسلا ةبيبصش نيب مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا

ةم˘ه˘م ي˘ف نو˘ك˘ي˘صس يذ˘لا نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘صضلاو
يف دجوي سسفانم ماما ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبلا

،هصضرا يف ه˘جار˘حا بع˘صصيو ،ةد˘ي˘ج ة˘يو˘ن˘ع˘م لا˘ح
سضوخل ،هتاري˘صضح˘ت نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ل˘صصاوو
تدهصشو ،مويلا ةرظتنملا ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘ه˘جاو˘م
نيز عفادملا ماظتنا ،ةريخلا ةيبيردتلا سصصصحلا
تب˘ثأا ثي˘ح ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ق˘فر ،حا˘˘ب˘˘صس ن˘˘يد˘˘با˘˘ع˘˘لا
يناعي ناك يتلا ةباصصإلا نم هيفاعت يبطلا فصشكلا

ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا ح˘ن˘م˘ت˘ل حا˘ب˘صس ةدو˘˘ع تءا˘˘جو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

لولح ،يرصشم هللا دبع بردملا ةدايقب ةيدولوملل
ةرثك نم قيرفلا ةاناعم لظ يف ،عافدلا يف ةيفاصضإا
فا˘ق˘يإا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘˘ف تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا
،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ثÓ˘˘ث˘˘ل ،يوا˘˘ك˘˘م ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘˘يز ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا

نيبعÓ˘لا ع˘م ثيد˘ح˘لا ىل˘ع ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا سصر˘حو
،ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا سضع˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

يدافت لجأا نم تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘يد˘ج˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو
اذه ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ىنا˘ع ق˘ير˘ف˘لا نأا ة˘صصا˘خ ،تا˘با˘صصإلا
ركفي ،رخآا اقيصس يفو ،مصسوملا قÓطنا ذنم بناجلا

د˘˘ق˘˘ع خ˘˘˘صسف ي˘˘˘ف ،نار˘˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
،يواكم نيدلا نيزو ،ةيماح نيمألا دمحم ،يئانثلا

ا˘م˘ه˘صضفرو ،يدا˘˘ن˘˘لا ىل˘˘ع ا˘˘م˘˘هدر˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ىل˘˘ع

ةقفر بيردتلل لوحتلاب يبيدأاتلا سسلجملا تارارق
ةعطاقم اررق دق نابعÓلا ناكو ،فيدرلا قيرفلا
د˘ع˘ب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ا˘˘صضفرو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ف˘ير˘صش ر˘ها˘ط ،ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا رار˘˘صصإا
نيحل ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘ف˘لا ىلإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ىل˘ع ،ي˘نازو˘لا
فرط نم امهيل˘ع ة˘ط˘ل˘صسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ا˘م˘هذا˘ف˘ن˘ت˘صسا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ور˘˘ي˘˘صسم رر˘˘قو ،ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
تابايغ نيودت لجأا نم يئاصضق رصضحمب ةناعتصسلا
طيلصست لبق ،تابيردتلا نع ةرربملا ريغ يئانثلا
امهيدق˘ع خ˘صسفو ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ىصسقأا
.يدانلا عم ايئاهن
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ةيصشع رصصانع˘لا˘ب5591 توأا02 بعلم نصضت˘ح˘ي
ه˘ف˘ي˘صضو دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘يو˘˘ق ءا˘˘ق˘˘ل ،مو˘˘ي˘˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا ة˘˘ما˘˘نزر ة˘˘يو˘˘صست م˘˘صسر˘˘ب ،ف˘˘ل˘˘صشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ةفرتحملا ةطبارلل ةصسداصسلا ةلوجلا نع رخأاتملا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ““ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا““ ءا˘ن˘بأا ح˘م˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح ،ىلوألا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ةراد˘˘˘صصب دار˘˘˘ف˘˘˘نإلاو را˘˘˘صصت˘˘˘نإلا

ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م را˘ج˘لا ع˘م ا˘ه˘نو˘م˘صسا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
ةيبل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس كف˘ل ““ةوا˘ف˘ل˘صشلا““ ىع˘صسي
م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس يذ˘˘لا ر˘˘صصن˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘مو
نودجاوتي يتلا ءارمح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م جور˘خ˘لا˘ب

بردملا لوع˘يو اذ˘ه .ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
كرادتل هلابصشأا ةدايق ىلع ،ينارمع رداقلا دبع

مامأا ةقباصسلا ةلوجلا يف اهب اوينُم يتلا ةميزهلا
كلذو ،ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش

ف˘ي˘˘صضلا با˘˘صسح ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب
جئاتن˘لا ة˘ماود ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا ف˘ل˘صشلا ي˘ب˘م˘لوأا
ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م˘لا ي˘ف هد˘جاو˘ت را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
ل˘˘ه˘˘صس نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘ل كلذ نأا لإا ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘خألا
ل˘ك˘ب نو˘مر˘˘ي˘˘صس ةوا˘˘ف˘˘ل˘˘صشلا نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ،لا˘˘ن˘˘م˘˘لا

هكردي ام وهو ،ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ق˘ث
لك لذب ىلع مهمزع اودبأا نيذلا ““ةبيقعلا““ وبعل
ءاقبلاو ثÓثلا طاقنلاب رفظلا لجأل مهتادوهجم
.ةطقن02 اهيف نوكلمي يتلا ةلوطبلا ةرادصص يف
طاقنلا قيقحت يف بابصشلا ظوظح نم ديزي امو
ح˘ن˘م˘ي د˘ق ا˘م˘م ،داد˘ع˘ت˘لا ل˘ك ة˘يز˘ها˘ج و˘ه ثÓ˘˘ث˘˘لا
يزلا باحصصأل ينفلا مقاطلا ىلع لوألا لوؤوصسملا
ل˘˘جأل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا سضي˘˘˘بألاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا

يد˘تر˘ي ن˘ل ،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف .زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

هلقنت لÓخ ةيحصضلا بوث فلصشلا يبملوأا قيرف
ثي˘ح ،ي˘ل˘ح˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘صشلا ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ىلإا
مهتادوهجم لك ريمصس يواز بردملا لابصشأا لذبيصس

ةماود نم جورخلاو ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأل
اصصوصصخ ،مصسوملا اذه ةلجصسُملا ةيبلصسلا جئاتنلا

ىلإا ةعيرصس ةدوع ليجصست نوديري ل ةوافلصشلا نأاو
د˘ق ا˘م و˘هو ،م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا

هذهل اديج ريصضحتلا ةرورصضب ني˘ب˘لا˘ط˘ُم م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
قيقحت يف مهظوظح سشاعنإا لمأا ىلع ،ةهجاوملا
ةلوطبلا ةياهن لبق راب˘ك˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ن˘م˘صض ءا˘ق˘ب˘لا

مكحلا اهريدُيصس ةارابملا نأا املع .تلوج ةدعب
،نومحرو مداق هيدعاصسم ةقفر ،رازوب يصسيئرلا

.ةونوب عبارلا مكحلا ىلإا ةفاصضإلاب
بيجن.ج

بعقم7 يف ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظن دامتعا
أادبتصس بعلملا قلغ ةدم نأا تحصضوأاو ،ةيصضايرلا تآاصشنملاو قفارملل رمتصسملاو مئادلا نيصسحتلا راطإا يف جردني ،ةيليوج5 بعلمل تقؤوملا قلغلا نأاب ةيرئازجلا ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو تلاق

ماظن دامتعاو بعلملل لوخدلا ةبقارمل تادعم عصضو امهلوأا نيتيلمع ءارجإاب حمصسيصس هنأاو ،““فافلا““ عم رواصشتلاب مت قلغلا رارق نأا ىلإا تهون امك ،عيباصسأا8 رمتصستو لبقملا نينثإلا موي نم ارابتعا
،ةيصضايرلا تآاصشنملا يف فنعلا ةرهاظ ةحفاكمو ةياقولل ارخؤوم ةموكحلا اهتنبت يتلا تاءارجإلا نمصض لخدت ةيلمعلا هذه نأا ةرازولا تركذو ،ةيصضايرلا ةأاصشنملا نيمأاتو ةينورتكلإلا ركاذتلا
ةنابز دمحا بعلمو ،(ةبانع)6591 ويام91 بعلمو ،(فيطصس)5491 يام8 بعلمو ،(ةنيطنصسق) يوÓمح دمحم بعلمو ،(سسابعلب) يرفيف42 بعلمو (ةديلبلا) ركاصشت ىفطصصم بعÓم نأا تفصشكو

4 ةكراصشمل لجأات هنكل ،رهصشأا3 ذنم اررقم ناك يذلا ءارجإلا وهو ،هل ديدج بصشع عصضو سصخت ةيناث ةيلمعب اينعم نوكيصس ةيليوج5 بعلم نأا ةرازولا تهونو ،ةيلمعلا هذهب ةينعم ،(نارهو)

بعلملا ةيصضرأل ديدجت ةيلمع اصضيأا دهصشي فوصس يذلا ،ركاصشت ىفطصصمو ةبيورلا يبعلمل ةيليوج5 بعلمب ةررقملا تايرابملا لقنتصس ،قلغلا ةرتف لÓخو ،ةيراق تاقباصسم يف ةيدنأا

ديلو.ف.اقحل
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(ةسداسلا ةلوجلا ةمانزر ةيوست) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا
(اصس00:81 ىلع مويلا) نارهو ةيدولوم – ةرواصسلا ةبيبصش

 ةيباجيإا ةجيتن قيقحت لجأا نم راضشب يف ““ةوارمحلا““

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘صصاو
ةدايق تحت ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ل˘صسل˘صس
كلذب امطحم ،يصضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا
نود تايرابملا ددع يف يصسايقلا مقرلا

مقرلا زواجت يف يصضاملب حجنو .ةميزه
لحارلا مصساب Óجصسم ناك يذلا يصسايقلا

دعب ،ةنصس82 ذنم ،يلامرك ديمحلا دبع

نود ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م51 ي˘ف هدو˘˘م˘˘صص
ىلع فارصشإلا مامز هيلوت ذنمو .ةميزه

توأا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف ““ءار˘˘ح˘˘˘صصلا ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م““
ادج ازيمم اراوصشم يصضاملب ققح،8102

يأا نود ةارا˘˘ب˘˘م31 نم ةلصسل˘صسب ه˘ع˘ب˘ط
لبق ،طقف رهصشأا01 نوصضغ يف ةراصسخ

رصشاعلا يف لداعتلاب ةمهملا لمكتصسي نأا
و˘˘˘غ˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م
بختن˘م˘ب ة˘حا˘طإلا م˘ث ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

زرحم اهي˘ف ع˘ت˘مأا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك
ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا قا˘صشع ه˘˘ئÓ˘˘مزو
تايفصصتلا راوصشم حتتفي نأا لبق ،رجهملا

،1202˘–ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
بعلمب ،طرافلا سسيمخلا ةرهصس، (5-0) ةلماك ةيصسامخب ءادألاو ةجيتنلاب يبمازلا بختنملل هقحصس لصضفب ،ةقفوم ةقÓطناب
لاجر حجن امك .ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفصصتل ةنماثلا ةعومجملا نم ىلوألا ةلوجلا باصسحل ءاقل يف ،ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم
ةراقلا مهديصست ىلع ةظفاحملاب ،رصصم يف يراقلا جيوتتلا دعب ““كانفألا““ ةليكصشتل ةيمصسر ةجرخ لوأا يف ،يصضاملب ينقتلا
ةيادب ،راوصشملا ةيقبل ابصسحت يباجيإا رصشؤوم وهو ،يليÓب فصسوي رصسيألا حانجلا اميصس ،ةينطولا رصصانعلا ةيبلاغ قلأاتبو ، ءارمصسلا

يبراحم ىلع هفارصشإا ذنم يصضاملب حجنو. اصس02ر00  نوروباغ يف ربمفون81 موي اناوصستوب بختنم مامأا ةيناثلا ةلوجلا ءاقل نم
قوف لوذبملا دهجلاب ىوصس فرتحم رخآاو يلحم بعل نيب قراف ل نأا ادكؤوم ،نيبعÓلا ىلع هتيصصخصش سضرف يف ءارحصصلا
بردملا نكمتو ،يرئازجلا بختنملل ةيصساصسألا ةليك˘صشت˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘ل ة˘نا˘م˘صض يأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ح˘ن˘م ا˘صضفار ر˘صضخألا ل˘ي˘ط˘ت˘صسم˘لا
ىربك يف نوطصشني نييراهمو نيزراب ن˘ي˘ب˘عل ىل˘ع ا˘هر˘فو˘ت م˘غر ،د˘يد˘صش ءا˘كذ˘ب ا˘هرا˘ت˘خا ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةرادإا ن˘م كن˘ح˘م˘لا
ةيصضرأا قوف ءاطعلاب امنإاو موجنلاو ءامصسألاب فارتعا ل هنأا اهدافم يبيردتلا هصسوماق يف ةدعاق اخصسرم ،ةيبوروألا تايرودلا
يصضاملب لوحت ةميزهلا نإاف هنم نيبرقم بصسحبو ،يرئازجلا بردملا سسوماق يف ةذوبنم ةملك رثكأا ةراصسخلا ربتعتو ،ناديملا
ام لصضفأا ميدقتل هيبعÓل حئاصصنلاو تاميلعتلا هيجوتل ناديملا ةيصضرأا نم برقلاب ءاقبلا ىلع سصرحي امك رخآا سصخصش ىلإا
ةيبيردتلا هتايح أادب ذنم ةيرطقلا تابختنملاو قرفلل ابردم هفصصوب ةديدع تازاجنإا يصضاملب ققحو .تايرابملا لÓخ مهيدل

زوفلل رطق بختنم كنحملا يرئازجلا بردملا داقو ،نييلاتتم نيمصسوم يف ايوخل عم رطق موجن يرودب زوفلا اهنم،9002 ماع
ةيناثلا تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ه˘تا˘كرا˘صشم خ˘يرا˘ت ي˘ف ىلوألا ةر˘م˘ل˘ل ا˘ي˘صسآا بر˘غ ىلوألا4102 يف نيتلوطب˘ب

(فيصضتصسملا دلبلا) ةيدوعصسلا ىلع ةيئاهنلا ةارابملا يف زوفلا دعب،““22 يجيلخ““ يبرعلا جيلخلا سسأاكب رفظلل ““يبانعلا““ ةدايق
.ينطولا بختنملا عم يقيرفإلا بقللاب جيوتلاب يخيرات زاجنا ىلا ““رصضخلا““ دوقي نأا لبق،(2-1) ةجيتنب
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˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ،ي˘˘صشي˘˘بد ر˘˘ي˘˘ن˘˘م ىد˘˘بأا
ن˘˘م ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما ،ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تل

ببصسب ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا
ل˘ي˘ك˘لا ة˘صسا˘ي˘صس ا˘هدا˘م˘ت˘عا˘ب ه˘ف˘صصو ا˘˘م
،ودارا˘ب يدا˘ن ة˘ي˘صضق ي˘ف ن˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ك˘˘م˘˘ب
سضرعت ةمصصاعلا داحتا““ :يصشيبد لاقو
،ي˘˘براد˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘ل
مغر ةارابملا ليجأات تصضفر ةطبارلا

بختنملا ةقفر ،يفÓلا ديؤوم دجاوت
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘صسا˘˘م˘˘˘خو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
انتملظ ةطبارلا““ :فاصضأاو ،““يركصسعلا

تايرابم ليجأات متي نأا لقعيأا ،اريثك

يف دحاو بعل دجاوت ببصسب وداراب
ام ملعأا ل ؟ينطولا بختنملا فوفصص

ن˘ل اذ˘ه ن˘ك˘ل ،م˘ه˘ن˘ي˘بو ا˘ن˘ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘ف˘˘لا
يف اديعب باهذلل ارارصصإا لإا انديزي
رار˘ق ف˘˘ي˘˘صضن˘˘صس““ :م˘˘ت˘˘خو ،““ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
،ا˘ناو˘ك˘صش ف˘ل˘م ىلإا د˘يد˘ج˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
د˘˘ع˘˘بأا ىلإا ه˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا مز˘˘ت˘˘ع˘˘˘ن يذ˘˘˘لا
ل˘م˘ح˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا ىل˘ع ،ة˘ن˘ك˘م˘م ة˘ط˘ق˘ن
ديفت˘صسي نأا مار˘ح ،نآلا م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم
نحن عنمنو نيناوقلا نم وداراب يدان
،هرودبو ،““ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘م

،ودارا˘˘ب سسي˘˘ئر ،ي˘˘صشطز نا˘˘صسح ر˘˘ب˘˘ع

ماعلا نيمألا تافرصصت نم هئايتصسا نع
يذلا ،يصشيبد رينم ،ةمصصاعلا داحتل
ليجأات بقع ،ةطبارلا يلوؤوصسم مجاه
ي˘ف سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تاو ودارا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م
تاحيرصصت يف يصشطز لاقو ،ةلوطبلا

ليجأات انبلط““ :سسما لوا ،ةينويزفيلت
بب˘صسب ،سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا ةارا˘˘ب˘˘م
ة˘˘˘ق˘˘˘فر ،نا˘˘˘قرز مدآا بعÓ˘˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘˘ت
نيناو˘ق˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا ،لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نأا انقح نمو ،بناجلا اذه يف ةحصضاو
بعل با˘ي˘غ بب˘صسب ل˘ي˘جأا˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘ن
،““ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص ن˘˘˘ع اد˘˘˘ج ر˘˘˘ثؤو˘˘˘م

ءلؤو˘ه ر˘ه˘ظ˘ي اذا˘م˘ل م˘ل˘عأا ل““ :فا˘صضأاو

رمألا قلع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ط˘ق˘ف سصا˘خ˘صشألا

لوؤو˘صسم ر˘ي˘غ ي˘˘صشي˘˘بد مÓ˘˘ك ،ودارا˘˘ب˘˘ب

ج˘جؤو˘يو ة˘ن˘ت˘ف˘لا عرز˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘مو

ةرادإا““ :متخو ،““نيقيرفلا نيب عصضولا

بل˘ط ىل˘ع ق˘با˘صسلا ي˘ف تق˘˘فاو ودارا˘˘ب

،ةمصصاعلا داحتا دصض اهتارابم ليجأات

ديؤوم يبيللا فرتحملا دجاوت ببصسب

اذه له ،هدÓب بختنم ةقفر ،يفÓلا

.““؟انؤوازج وه

ديلو.ف

ةيضسامخب ايبماز نوفضصقي ““رضضخلا““
ةيلاثم ةقيرطب راوضشملا نولهتضسيو

ةميزه نود ةلماك ةارابم61 يف هدومصص دعب

““رضضخلا““ عم ةيضسايقلا ماقرألا كلم يضضاملب

رطق لايدنومل لهأاتلا وه يصسيئرلا فدهلا ناب لاق

نسحأ نيب نم يرئازجلا بختنملا“:يضاملب
”ايلاح ملاعلا يف تابختنم4

ايبماز ىلع ريبكلا زوفلا ،يصضاملب لامج ينطولا بردملا عجرأا
تايفصصت ةيادب يف ،سسيمخلا سسمأا لوأا ءاصسم ةفيظن ةيصسامخب
عم نيبعÓلا ءادأا يف ريبكلا لوحتلا ىلإا،1202 ايقيرفأا ممأا سسأاك
بقعأا ةيفحصص ةودن يف يصضاملب لاقو  .يناثلا طوصشلا ةيادب
ءود˘ه˘لا˘ب م˘ك˘ي˘ل˘ع لوألا طو˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تل˘ق““ ةارا˘ب˘م˘˘لا

.رومألا نم ريثكلا حيحصصت يف انحجن Óعفو ،ربصصلاب يلحتلاو
مل ةيوقلا حايرلا نأا امك ،عرصستلا خفب انعقو لوألا طوصشلا يف
هتداعصس بردملا فخي ملو .““دوهعملا انبولصسأا عابتا ىلع اندعاصست
نم05% نأا ار˘ي˘صشم ،فاد˘هأا ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع د˘ع˘ب ة˘صصا˘خو زو˘ف˘˘لا˘˘ب
ىلع ““رصضخلا““ زوف ىلإا ةراصشإا يف ،ةتباث تارك نم يتأات فادهألا

داجيإا نم نكمت يوق سسفانم ايبماز بختنم نأا ربتعاو .ايبماز
ددصش هنأا ريغ ،ةارابملا تارتف سضعب رئازجلل تابوعصصلا سضعب

ل˘ي˘ج˘صستو بع˘˘ل˘˘لا بح˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘نأا د˘˘كأا هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م نأا ىل˘˘ع
مهكÓتما ىلع Óصضف مهعصسوب ام لك نولذبي هوبعلو فادهألا
يذلا ينادوصس لÓه يبرعلا مجاهملاب يصضاملب داصشأا امك.ةبهوملل
،ةديدع روهصشل رمتصسا بايغ دعب دئاعلا وهو عبارلا فدهلا لجصس
امل رظنلاب كابصشلا ىلإا لصصيصس هنأاب روعصش هيدل ناك هنأا افصشاك
طصسولا طخ بعل ةلبقلب سسيراه ركصش امك .تايناكمإا نم هكلتمي
˘˘مÓ˘˘صسإاو حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لاو ،ا˘˘صضيأا د˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
حبصصأا بختنملا ةليكصشت ءارث نأاب بردملا فرتعاو .يناميلصس
ه˘˘لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل از˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ي كلذ نإا لا˘˘˘ق ه˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘صشم
ةميزه نود61 ةارابملل بختنملا لوصصو نأاب فرتعاو .بردمك

نصسحأا نيب هعصضي مقرلا اذه نأاو ةصصاخ ،نيبعÓل ازيفحت لثمي
ي˘صسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا
م˘عدو ةد˘نا˘˘صسم˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب هو˘˘نو .ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي ““ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا““
م˘غر م˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىل˘ع ل˘خ˘ب˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘صسلا بعÓ˘لا د˘كأاو     .ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘يو˘ج˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
نينثلا يناوصستوبلا مهف˘ي˘صضم نو˘ه˘جاو˘ي˘صس ““ر˘صضخ˘لا““ نأا ي˘ن˘طو˘لا
فورظلا مغر ،سسفانملل ريبكلا مهمارتحا عم زوفلا ةينب لبقملا
ينطولا بردملا   .بعلملا ةي˘صضرأا˘ك ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا
تناك امهم هجأا نم لمعنصس يذلا يصسيئرلا انفده““ :Óئاق فاصضا

نيحو ،رطق يف2202 ملاعلا سسأاك ىلإا لهأاتلا وه ،رمألا ةبوعصص
لهأاتلا لجأا نم لمعنصس ،لايدنوملا تايفصصت يف انيصسفانم فرعن
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م زوا˘˘ج˘˘ت و˘˘ه ا˘˘ن˘˘حو˘˘م˘˘ط نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس كلذ ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘حو
ي˘ف ي˘تأا˘ي˘صس اذ˘ه ل˘ك ن˘ك˘˘ل،4102 يف ثدح ا˘م˘ل˘ث˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

روطتلا نع ًاثدحتم هتاحيرصصت يصضاملب لامج متتخاو.““هنيح
تمدقت مدقلا ةرك““ :لاق ثيح ،ةيقيرفإلا ةركلا هتدهصش يتلا

لماك ثيدحت اهيدل لاثملا ليبصس ىلع قرفلا لك .ةريبك ةروصصب
لمعت يتلا تاينقتلاو قيبطتلا عم ةفلتخملا ةيكيتكتلا تانايبلل

تلقتنا مدقلا ةرك .ويديفلا ليلحت كلذكو ءادألا نيصسحت ىلع
،ةريغصص اهنع لاقي ناك يتلا قرفلا عم اهارنو ىلعأا ةلحرم ىلإا

ةرك يف ىرب˘ك˘لا قر˘ف˘لا ىل˘ع نآلا ة˘ب˘ع˘صص ةا˘ي˘ح˘لا ل˘ع˘ج˘ت ا˘م ي˘هو
.““ةيقيرفألا مدقلا
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ةجمربلا ببسب ”كابلا»و ”ةراطسوس“ يترادا نيب علدنت تاحيرصتلا برح
ةفحصص ة˘عر˘صسب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ق˘ل˘غا

بع˘ل˘م ي˘ف لوألا سسمأا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا را˘صصت˘˘نلا

ىلوأا يف ،ةلماك ةيصسامخب ايبماز بختنم ىلع ةديلبلا

،1202 لبقملا ناكلا ىلا ةلهؤوملا تايفصصتلا تلوج

ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشا د˘˘صش ثي˘˘ح

ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ىلا لا˘˘˘حر˘˘˘لا سسما ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘صص لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا

ةيناثلا ةلوجلا ءاقلل ابصسحت ““نوروباغ““ ةيناوصستوبلا

ةراصشإلا ردجتو ،نينثلا اذه رظتنملا تايفصصتلا نم

ر˘ب˘جا د˘ق ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا نأا ىلا

ىلع ةيبماز ءاقل ةياهن دعب سسمأا لوا ءاصسم نيبعÓلا

ناد˘ي˘م قو˘ف ة˘ي˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘صصح ءار˘˘جا

رر˘ق يذ˘لا و˘هو ،تقو˘لا ق˘ي˘صض ىلا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

هيبعل ةدعاصسمل اناوصستوب ىلا لقنتلا دعوم ميدقت

نوبعÓلا لقتصساو ،خانملا عم ديج لكصشب ملقأاتلا ىلع

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ةر˘˘˘ئا˘˘˘ط سسمأا

نا املع ،احابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا نم ةيادب ةيرئازجلا

تاعاصس01 ةبارق تقرغتصسا ““نوروباغ““ ىلا ةلحرلا

.ادج ةقاصش تناك دق اهنأاب ينعي امم

يف ةماقإلاو ةعثبلا راظتنا يف اناك نيضساي نبو يلانزو
““نوتليه““ قدنف

اهنأاب سسمأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تفصشكو

رهصسلل اهيفظوم نم نينثا قباصس تقو يف تدفوا دق

ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ءي˘˘صش ل˘˘ك ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ىل˘˘˘ع
يلانزو يرطيبلا بيبطلا˘ب ر˘ملا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ريجانملا كلذكو ،ةيذغألا ةبقارمب فلكملا فصسوي
ي˘ف ا˘نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ا˘م˘هو ،ن˘ي˘صسا˘˘ي˘˘ل˘˘ب ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا تز˘˘ج˘˘ح ثي˘˘ح ،سسمأا ر˘˘صضخ˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ““نو˘ت˘ل˘ي˘ه““ قد˘ن˘ف ي˘ف ر˘صضخ˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘صشا نا ا˘م˘ل˘ع ،““نورو˘با˘غ““

لوا ءار˘جا ع˘م د˘عو˘م ىل˘ع مو˘ي˘لا نو˘نو˘ك˘ي˘صس ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب
ي˘ف ير˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ا˘ناو˘˘صستو˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘صصح

.قدنفلا طيحم

33 قوفت ةرارح ةجرد يف اناوضستوب نوهجاويضس رضضخلا

ر˘يرا˘ق˘ت نأا˘ب ا˘صضيأا ““فا˘˘ف˘˘لا““ تف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘صس ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا نأا ىلا ترا˘˘˘صشا د˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘فو˘˘˘م
ءي˘˘ل˘˘مو را˘˘˘ح ي˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م و˘˘˘ج ي˘˘˘ف مدا˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م
اناوصستوب نأا ىلا اهتاذ ريراقتلا تراصشا امك ،ةبوطرلاب
ثي˘ح ،ما˘يألا هذ˘ه ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘ي˘خا˘ن˘م تا˘ب˘ل˘ق˘ت د˘ه˘صشت
رملا وهو ،ىرخأا ةرات سضفخنتو ةرات ةرارحلا عفترت
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م اد˘ي˘ج ار˘ي˘صضح˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
قفو مهتاكرحتو مهتاقاط رييصستب نيبلاطم نونوكيصس
نا رظتنملا نم يتلا ةارابملا هيف يرجتصس يذلا وجلا

تي˘قو˘ت˘لا˘ب ءا˘صسم ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ت
.يرئازجلا
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اناوصستوب ةهجاوم نع بيغيصس

”رضخلا“ ركسعم رداغي زرحم
هتجوز نم هققط تاءارجإ ةرشابمل

بخ˘ت˘ن˘م برد˘م ،ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج رر˘˘ق
بعل ،زر˘ح˘م سضا˘ير ءا˘˘ف˘˘عإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةثعب ةقفر لقنتلا نم ،يتيصس رتصسصشنام
سضو˘خ˘ل ،ا˘˘ناو˘˘صستو˘˘ب ىلإا ““ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا““

تايف˘صصت ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م
ه˘جاو˘ي˘صس ثي˘ح،1202 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا
اذ˘ه ،ا˘ناو˘صستو˘ب ىل˘ع بخ˘ت˘ن˘م ““ر˘صضخ˘˘لا““
ةعو˘م˘ج˘م˘لا تلو˘ج ي˘نا˘ث ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثإلا
رارق نأا دكأا دق  يصضاملب ناكو ،ةنماثلا
بختنملا ةقفر لقنتلا نع زرحم ءافعإا
ىلإا دو˘˘ع˘˘ي ،ا˘˘˘ناو˘˘˘صستو˘˘˘ب ىلإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةقوثوم رداصصم تفصشكو ،ةصصاخ بابصسأا
سسمأا دا˘˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن نأا
تاءارجإا ةرصشابمل ارتلجنإا ىلإا ةعمجلا

يتلا ،لاهو˘ج ا˘ت˘ير ه˘ت˘جوز ن˘م ه˘قÓ˘ط
ر˘˘تو˘˘ت بب˘˘˘صسب ،ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘با ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م بج˘˘˘نأا

نأا ردا˘˘صصم˘˘لا تاذ تد˘˘كأاو ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ع
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ع˘م˘ت˘جا ن˘ي˘برا˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق
بلطو ،يصضاملب بردملاب ايبماز ةارابم
ررب ثيح ،اناوصستوب ةيرفصس نم هئافعإا

ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج مد˘˘ع˘˘˘ب كلذ
نيبراحملل ةفاصضإلا ميد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘صسف˘ن˘لا

.ةارابملا هذه يف
ر.ع

فلصشلا يبملوأا – دادزولب بابصش

ةرادضصلاب دارفنإلاو راضصتنإلا قيقحتل ““ةبيقعلا““ ءانبأا

مدقلا ةركل يلودلا داحتلاب ماكحلا ةنجل تفصشك
نولوتيصس نيذلا ماكحلا ةمئاق نع سسما لوا ““افيف““
ملاع˘لا سسأا˘ك ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘خ˘صسن˘لا تا˘يرا˘ب˘م ةرادإا

12 ىلإا11 ن˘م ة˘حود˘لا˘˘ب9102 ر˘ط˘ق ة˘يد˘نأÓ˘ل
تا˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘صسم˘˘خ مو˘˘ق˘˘ت˘˘صسو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ةرادإا˘ب د˘حاو م˘عد م˘ك˘حو ة˘ي˘م˘ي˘ك˘ح˘ت
ن˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ءار˘˘م˘˘˘صسلا ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسو

و يراروق نارقم و لابرغ ىفطصصم امه نييرئازج

مكح ىلإا ةفاصضإلا˘ب لا˘جر˘لا و˘بأا دو˘م˘ح˘م ير˘صصم˘لا
تمصضو ،يراكاب اماصسا˘غ ي˘ب˘ما˘غ˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت

داحتلا نم،9102 ةيدنألا لايدنوم ماكح ةمئاق
ير˘ط˘ق˘لا م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لا م˘قا˘ط مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل يو˘˘ي˘˘صسآلا
،(ةحاصس مكح) مصساجلا نمحرلا دبع نم نوكملا

ن˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘ح) د˘˘م˘˘حأا دو˘˘ع˘˘صسو ير˘˘م˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘صس بلا˘˘˘طو
داحتلا نم ماكحلا ةمئاق تمصض اميف ،(نيدعاصسم
يرئازجلا مك˘ح˘لا ““فا˘ك˘لا““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فإلا

دومحم يرصصملاو ،(ةحاصس مكح) لابرغ ىفطصصم
نيمكح) يرارو˘ق نار˘ق˘م ير˘ئاز˘ج˘لاو لا˘جر˘لا و˘بأا

اك˘ير˘مأا دا˘ح˘تا ما˘ك˘ح ة˘م˘ئا˘ق تل˘م˘صشو ،(ن˘يد˘عا˘صسم
ميكحت مقاط (فاكاكنوك) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘لا˘م˘صشلا
،(ةحاصس مكح) حتفلا ليعامصسا نم انوكم ايكيرمأا

ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح) ر˘˘˘كرا˘˘˘˘ب يارو˘˘˘˘كو ز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘تا ل˘˘˘˘يا˘˘˘˘كو
.(نيدعاصسم

ديلو.ف

9102 ةيدنألل ملاعلا سسأاك يف ميكحتلل يراروقو لابرغ نييرئازجلا نيمكحلا نيعت افيفلا
”ايبماز ىلع زوفلا يف ةريبك ةبوعص انهجاو“:يليقب

ىلوألا ةلوجلا يف ،سسيمخلا سسما لوا (5-0) ايبماز ىلع هقيرف زوفب ةغلابلا هتداعصس نع ،رصضخلا ناديم طصسوتم ،يليÓب فصسوي ربع
مغر زوفلا قيقحت يف ةريبك ةبوعصص انهجاو““ :ءاقللا ةياهن بقع تاحيرصصت يف ،يليÓب لاقو،1202 ايقيرفأا ممأا سسأاك تايفصصت نم
طوصشلا يف““ :عباتو ،““ىلوألا ةلحرملا ةياهن لبق ثدح ام وهو ،مدقتلا قيقحتل سسامحو ةوقب لوألا طوصشلا انصضخ ،ةصضيرعلا ةجيتنلا
اذه نأا دقتعأا ،ايبماز بختنم يبعل عجارت مامأا ة˘صصا˘خ ىو˘قألا فر˘ط˘لا ا˘ن˘كو ةدا˘ت˘ع˘م˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ي˘نا˘ث˘لا
يط لواحنصس““ :متخو ،““ةمداقلا تايرابملاب زوفلل ربكأا ةقث انحنميصسو ،ةوقب تايفصصتلا يف انراوصشم لمكتصسن انلعجيصس راصصتنلا

اذه نأاو ةصصاخ ،ةياغلل ةبعصص نوكتصس يتلاو ،اناوصستوب بختنم دصض ةمداقلا انتارابم ىلع نآلا نم زيكرتلاو ،ايبماز بختنم ةحفصص
ديلو.ف.““هناديم ةيصضرأا ىلع بعللا ديجي قيرفلا

 نوروباغ يف سسمأا ذنم رضضخلا
 ةيبيردت ةضصح لوا مويلا نورجيو

موديق حتاف :ريوصصت

موديق حتاف :ريوصصت

ت
يوصص

تاف :ر
 ح

يق
مود



61 اهدقيم ديعب لفتحت ةدكيكس ةعاذإ
رقمب تمت لافتحلأ ميشسأرم ،اهشسيشسأاتل رششع ةشسداشسلأ ىركذلاب سصاخ لفح يف ةيوهجلأ ةدكيكشس ةعأذإأ تلفتحأ
ةدكيكشس ةعأذإأ ةريدم ميدقت نم رششابملأ ىلع ةبشسانملأ هذهب ةشصاخ ةشصح يف يلأولأ كراشش ثيح ،ةعأذإلأ
زأربإأ ىلع سصÓخإاب لمعت ةدكيكشس هيلوب ةيمÓعلأ لئاشسولأ مهأأ نم دعت يتلأ ةعأذلأ هذه يلولهب داعشس ةديشسلأ
اهنم اناميإأ ةيمÓعإلأ اهتمدخ يف ةيعوشضوملأ سسيركتو نيشصرلأ ليلحتلأو قداشصلأ ربخلأو يعوشضوملأ يأأرلأ

لكششب رثأ دق ،تاقيقحت و جمأرب و رابخأأ نم ةعأذإلأ هذه همدقت ام نأأ ىلإأ راششي ةفداه ةيمÓعإأ ةلاشسر ةيدأاتب
رانيدوب.ح.ةيلحملأ ةيمنتلأ يف حشضأو
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةرود نم ةيرئأزج تايلو01 نم ايفرح61 دافتشسأ
فز˘˘خ˘˘لأو را˘˘خ˘˘ف˘˘لأ طا˘˘ششن ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘شصلا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ ثي˘˘ح ا˘˘مو˘˘ي ن˘˘ير˘˘ششع تمأد ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ
،ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لأ ،ة˘˘فر˘˘خز˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لأ
نوا˘ع˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف نر˘ف˘لأ ي˘ف ن˘ي˘خ˘شست˘لأو ””ة˘طأر˘خ˘لأ””
ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘شصلأ لا˘ج˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘شصلأ ير˘ئأز˘ج˘لأ

تأر˘˘ب˘˘خ˘˘لأو تأرا˘˘ه˘˘م˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل ،فر˘˘ح˘˘˘لأو
نويفرحلأ كراششو ،نييرئأزجلأ نييفرحلل ةينيشصلأ

،ةريوبلأ ،فلششلأ ،رأردأأ ،ةمشصاعلأ رئأزجلأ تايلو نم
ةليمو ةيدملأ ،ةر˘ك˘شسب ،نا˘شسم˘ل˘ت ،ة˘يا˘ج˘ب ،وزو يز˘ي˘ت
فزخلأ خيرات ىل˘ع نو˘ير˘ئأز˘ج˘لأ نو˘ي˘فر˘ح˘لأ فر˘ع˘تو
ة˘شصر˘ف˘لأ م˘ه˘ل تح˘ن˘شس ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلأ ””نÓ˘˘شسرو˘˘ب˘˘لأ””و
ةي˘ن˘ي˘شصلأ ””غ˘ن˘ل˘ي˘ل˘ي˘ل”” ة˘ن˘يد˘م˘ب فز˘خ˘لأ ة˘ير˘ق ةرا˘يز˘ل

امك،لاجملأ أذه يف تاجتنملأ فلتخم ىلع فرعتلأو
ة˘عا˘ن˘شصل ة˘ي˘شسا˘شسألأ دأو˘م˘لأ ىل˘ع نو˘كرا˘ششم˘˘لأ فر˘˘ع˘˘ت
ةرود˘˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘م ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأو ،””نÓ˘˘شسرو˘˘ب˘˘لأ””
نم تأربخلأو تأراه˘م˘لأ ل˘ق˘ن ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لأ
نمشض لخديو ،يرئأزجلأ بناجلأ ىلإأ ينيشصلأ بناجلأ
اهنم د˘ي˘ف˘ت˘شسي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ج˘مأر˘ب˘لأ ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس
ينيو˘ك˘ت˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ن˘م˘شض نو˘ير˘ئأز˘ح˘لأ نو˘ي˘فر˘ح˘لأ
نم ةيديلقتلأ ةعانشصلأ و ةحايشسلأ ةرأزو هدعت يذلأ
ة˘ي˘قر˘تو ر˘يو˘ط˘تو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ بهأو˘م˘لأ ل˘˘ق˘˘شص ل˘˘جأأ

دهششي يذلأ ةيرئأزجلأ ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘شصلأ جو˘ت˘ن˘م
را˘˘ك˘˘ت˘˘بلأو نا˘˘ق˘˘تإلأو عأد˘˘بإلأ ي˘˘ف ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م أرو˘˘ط˘˘˘ت
.ةيلودلأ ةيشسفانتلأو

 ر.ناميلشس

 تاي’و01 نم ايرئازج ايفرح61
نيسصلا يف ةينيوكت ةرود نم نوديفتسسي

قيلعت نود ةروصص

ن˘ع ن˘طو˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تعر˘˘شش
تاشسرامملأ ةبقأرمو سشغلأ عمقو ةباقرلأ نأوعأأ قيرط

فيثكت يف ةريخألأ ةنوآلأ يف اهل نيعباتلأ ةيراجتلأ
ةعانشص تÓحمل ةيئاج˘ف˘لأ ة˘م˘هأد˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ءأر˘جإأ

ءايحألأ نم ديدعلأ يف ةرششت˘ن˘م˘لأ «أز˘ت˘ي˘ب˘لأ» ر˘ي˘شضح˘تو
دد˘ع د˘يأز˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ما˘˘مأأو
نم كلهت˘شسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘مو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ىوا˘ك˘شش

يف ةطرافلأ رهششألأ يف تلجشس ممشست تلاح راثأأ روهظ
«أزتيبلأ» لوا˘ن˘ت نو˘ل˘شضف˘ي ن˘يد˘لأ ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘شسم˘لأ طا˘شسوأأ

ىمحلأو سسأأرلأ يف ملأأو نطبلاب عاجوأأ سضأرعأأ اهنم
ةبقأرمب موقت حلاشصملأ كلت نإاف رداشصملأ تأذ بشسحو.
تايل˘م˘ع ىل˘ع فو˘قو˘لأ لÓ˘خ ن˘م تÓ˘ح˘م˘لأ كل˘ت طا˘ششن
تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ير˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
م˘طا˘م˘ط˘لأ ة˘شصل˘شص ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ع˘فرو أز˘ت˘ي˘ب˘لأ ة˘عا˘ن˘شصل
دوجو ةلاح يفو ةمزÓلأ ليلاحتلأ ءأرجإل اهرباخمل
تافلم ليوحتو قلغلا˘ب ر˘شضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت˘ي تا˘ف˘لا˘خ˘م
ةينطولأ ةمظنملأ اهبناج نم .ءاشضقلأ ىلع نيفلاخملأ
سسمأأ ترششن يمشسرلأ اهباشسح ىلعو كلهتشسملأ ةيامحل
أزتيبلأ ة˘عا˘ن˘شصو ر˘ي˘شضح˘ت ل˘ح˘م ل˘ح˘م˘ل أرو˘شص ة˘ع˘م˘ج˘لأ

طور˘شش ىندأل د˘ق˘ت˘ف˘ي ة˘يرز˘م ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘طر˘˘م˘˘لأو
نمألأو ةفاظنلأ ةنجل فرط نم هفاششتكإأ مت ةفاظنلأ
رو˘˘شصلأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ سسمأأ لوأأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ
ل ي˘ت˘لأو ةد˘شسا˘ف˘لأ م˘طا˘م˘ط˘لأ بو˘ب˘ح كلذ˘كو أز˘ت˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تأودألأ كلذ˘˘كو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ح˘˘˘ل˘˘˘شصت
فرط نم ةشصاخ بلطلأ ةريثكلأ ةلكألأ هذه ريشضحت
ةلكأأ» ربتعتو .سسرأدملأ ذيمÓتو بÓطلأو نيفظوملأ
Ó˘ك ن˘م با˘ب˘ششل˘ل ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘شضف˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘كألأ أز˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لأ»
اهرعشس سضافخنأو ا˘هر˘ي˘شضح˘ت ة˘عر˘شس بب˘شسب ن˘ي˘شسن˘ج˘لأ
دعي مل يتلأ ىرخألأ ةيئأذغلأ قابطألاب ةنراقم اشضيأأ

فورظ نأأ لإأ اهئانتقأ ىلع ةرذقلأ مهل لخدلأ ودودحم
قأوشسألأو تÓ˘ح˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف »أز˘ت˘ي˘ب˘لأ«ر˘ي˘شضح˘ت
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ حر˘ط˘ت تتا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ ىت˘حو ة˘يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لأ
تÓحملأ باحشصأأو ةعابلأ مامتهأ ىدم لوح لؤواشستلأ

اهنم ةباقرلأ حلاشصم بايغ لظ يف نيكلهتشسملأ ةحشصب
ل أذهو تايدلبلاب ةحشصلأ ظفح بتاكمل ةعباتلأ كلت
ع˘ي˘م˘ج˘بو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘ت تÓ˘ح˘˘م دو˘˘جو ن˘˘م ع˘˘ن˘˘م˘˘ي

«ب فشصوت نم ةعانشص يف ةيحشصلأ ةمÓشسلأ تايرورشض
نأأ ةراششإلاب ريدجلأو ةيبعشش رثكألأو «ةيبابششلأ ةلكألأ
نو˘ن˘ط˘ق˘ي را˘م˘عألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘شصخ˘شش42 ن˘م ر˘ث˘كأأ

ممشستب أوبيشصأأ ة˘طرا˘ف˘لأ ة˘ف˘ئا˘شصلأ أو˘نا˘ك ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو˘ب
حلاشصم ىلإأ مهتÓئاع فرط نم مهلقن متو اهتقو يئأذغ

ة˘يد˘ل˘ب˘ل تا˘مد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م تأدا˘ي˘ع˘لا˘ب تلا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسلأ
حا˘ن˘ج ىل˘ع ا˘هد˘ع˘بةر˘ششا˘ب˘م م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإأ
يق˘ل˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘م˘ب يوÓ˘غ˘م ةو˘خإلأ ىف˘ششت˘شسم ىلإأ ة˘عر˘شسلأ
ةأأرمأ ةافو ىلع اهنيح ةيمÓعإأ رداشصم تثدحتو جÓعلأ

.يئأذغلأ ممشستلاب نيباشصملأ نيب نم
نيمأأ لداع

اهرعشس سضافخنأو اهريشضحت ةعرشسل بابششلأو نيفظوملل ةلشضفملأ ةلكألأ

 ““ازتيبلا““ ةعانسص تÓحم خيرفت
ةراجتلا تايريدمب ةباقرلا ناوعأا رفنتسسي

ثحبلأ و ةحشصلأ ةيقرتل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر فششك
ايونشس لجشست رئأزجلأ نأأ يطايخ ىفطشصم روشسيفوربلأ

ةيشسيئرلأ بابشسألأ سصخي اميف امأأ .راحتنأ ةلاح0041
لÓخ بابششلأ ن˘م سضع˘ب˘لأ د˘ن˘ع را˘ح˘ت˘نلأ ىلإأ ة˘يدؤو˘م˘لأ
ىلإأ عجري هنأاب ثدحتملأ سسفن دكأاف ةريخألأ ةنوآلأ

رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ ح˘شضوأأ ا˘م˘ك ،ي˘ن˘يد˘لأ ي˘˘عو˘˘لأ دو˘˘جو مد˘˘ع
ةرت˘ف˘لأ ي˘ف با˘ب˘ششلأ را˘ح˘ت˘نأ ةر˘ها˘ظ ي˘ششف˘ت نأأ ي˘طا˘ي˘خ

ة˘ه˘جأو˘˘م قر˘˘ط م˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م مد˘˘ع ن˘˘ع ج˘˘تا˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
بنا˘ج ىلإأ ، ا˘ه˘˘ب نور˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ د˘˘ئأد˘˘ششلأ و تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةفاشضإأ ،ةيشسفنلأ و ةيلقعلأ سضأرمألاك ةيلخأد لكاششم
، يششيعملأ ىوتشسملأ يندت و ةلاطبلأ و رقفلأ لماع ىلإأ
. يراحتنلأ ركفلأ يدغت ةيبلشس راكفأأ دوجو نع كيهان
ايموي لجشست رئأزجلأ نأأ ثدحتملأ تأذ لاق هتهج نم و
هرأرقإأ مت ام مغر أذه و راحتنأ تلاح4 ىلإأ3 نيب ام
ةحشصلأ سصوشصخ˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ ة˘ح˘شصلأ نو˘نا˘ق ي˘ف

نإأ ر˘خآأ قا˘ي˘شس ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لأ سسف˘˘ن فا˘˘شضأأ و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
راحتنلأ ىلإأ بابششلأ ةئفب تعفد يتلأ ىرخألأ لمأوعلأ

تعدتشسأ يتلأ جئاتنلأ يه و تأردخملأ يطاعت ىلإأ دوعي
ةيبرتلاب أذه و نامدإلأ ةبراحم نأأ و رطخلأ سسوقان قد
رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ ا˘˘عد ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م و .سسي˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘لأ و

عو˘شضو˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأأ ءا˘ط˘عإأ ةرور˘˘شض ىلإأ ي˘˘طا˘˘ي˘˘خ
ءايلوألأ ةيزهاج ىدم ىلع ءوشضلأ طيلشست عم ،راحتنلأ
ىل˘ع أد˘كؤو˘˘م ،ةر˘˘شسألأ ل˘˘خأد يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ رود˘˘لأ ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل

امهل ىنشستي ىتح ، جأوزلأ لبق نيدلأولأ نيوكت ةرورشض
. هجو نشسحأأ ىلع يوبرتلأ و يشسفنلأ امهرودب مايقلأ

نم لك هيف كراششت يعامتجأ يرشسأأ جمانرب ريطشست عم
بنا˘ج ىلإأ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأ و ة˘˘ح˘˘شصلأ ي˘˘ترأزو
ةيشسفنلأ ةحشصلأ ىلع اهرثأأو ةيرشسألأ ةئششنتلأ بيلاشسأأ
 .راحتنلاب هتقÓعو قلعتلأ كولشس و ،لفطلل

داعشس ليلخ

مويلأ يف تايلمع4 ىلإأ3 لدعمب

راحتنا ةلاح0041 ايونسس لجسست رئازجلا

ةنتابب ذفان لوؤوشسم بيرق سصخشش هيف طروتم

 داسسف فلم يف ريوزتلا ةهبسش لوح ةنتاب ةمكحم ىلإا قيقحت ةنجل
يف قيقحتلل ،ةنتاب ةمكحم ىلإأ اهلاشسرإاب يتامغز ماق ،ةيرأزو قيقحت ةنجل يشضاملأ عوبشسألأ ةياهن ،تلح
،ةنتاب ةيلو يف ذفان لوؤوشسم بيرق سصخشش هيف طروتم داشسف فلم يف يوشسلأ ريغ لماعتلأ ةهبشش ةيشضق
لأوط تاعاشس تشضق ،ةمكحملاب نيلوؤوشسملأ نم ددع ىلإأ عامتشسÓل تلح قيقحتلأ ةنجل نإاف ،انرداشصم بشسحو
دق تناك يتلأ هذه داشسفلأ ةيشضق يف ريوزتلأ ةهبشش ةيشضق يف مهيلإأ عمتشسملأ نمشض نم ناكو ،ةريخألأ هذهب
،اقباشس اهيف تبلل ةيئاشضقلأ تاهجلأ ىلع تلوحو ،ةلودلأ يف ذفان لوؤوشسم بيرق لوح قباشس تقو يف تريثأأ

جيريرعوب جرب ةيلو ةمكحمب بشصنملأ تأذ لغششل اهليوحت مت ،ةنتاب ةمكحمب ،ةقباشس ةيروهمج ةليكو
ديدعل عامتشسلأ ةشسلجو تاقيقحتلأ هنع رفشستشس ام راظتنأ يف أذه .عاطقلأ تشسم يتلأ ةريخألأ ةكرحلأ لÓخ

دق أوناك ،ةنتاب ةمكحمب طبشضلأ باتك نأأ ركذلاب ريدج أذه.هذه ريوزتلأ ةهبشش لوح ةيشضقلأ يف فأرطألأ
ليكو فرط نم ةناهإÓل سضرعت يذلأ مهليمز عم مهنم انماشضت ةيحابشصلأ ةرتفلأ ةليط مهطاششن أوقلعو أوجتحأ
سصلخ نيأأ ،يئاشضقلأ سسلجملأ سسيئرو ماعلأ بئانلأ لخدت لبق أذه ،ةنتاب ةمكحمب اثيدح نيعملأ ةيروهمجلأ
ح.ناششوشش.هل ةلوخملأ ماهملأ قفوو نوناقلاب فرط لك مزتلي نأأ ىلع ايدو فلملأ لح ىلإأ رمألأ

ةليسسملا54 مقر ينطولا قيرطلاب رخأا ةباسصإاو ةدحاو ةلئاع نم نيسصخسش ةافو
ىمشسملأ ناكمب54 مقر ينطولأ قيرطب تيمم رورم ثداح ءاشسم00.2 ةعاشسلأ دودح يف ةعمجلأ موي عقو
ةدحأو ةلئاع نم نيباشش ةافو فلخ ثيح نيترايشس نيب مأدطشصأ رثأ ةليشسملأ ةيلو فيراعملأ ةيدلب ويناب
حورجب ىرخأأ سصخشش ةباشصإأو ةنشس33 رمعلأ نم غلابلأ تاحرف ع و ةنشس72 رمعلأ نم غلابلأ ديزيلأ ع مهو
نمألأ حلاشصم تحتف اميف ةليشسملاب يوأرهزلأ يفششتشسمب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ أولقن ثيح فلتخم
ةلوهجم ثداحلأ بابشسألأ يقبت اميف اياحشضلأ ةلئاع ةشصاخو ةيلولأ ناكشس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت
 خوششخشش حلاشص.رطشسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ

ينفلا فزخلاو راخفلا لاجم يف

ةبانعب ذاقنإلأ ةقرف فرط نم لابحلأ ةطشسأوب جرخأأ

ريسشع نيعب ةددعتم تاباسصإا يف هل ببسستي ةيرحبلا روخسصلاب باسش طوقسس
روخشصلاب طقشس،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باشش ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم سسمأأ لوأأ راهن فشصتنم تذقنأأ
ني عيف هفاعشسإأ تعدتشسأ ةددعتم تاباشصإل هشضرعتل ىدأأ امم،ةبانع ةيدلبب ريششع نيع ئطاششب ةدوجوملأ ةيرحبلأ
نكامألاب ذاقنإلأ ةقرف تقلت.جÓعلأ يلقتل يعماجلأ دششر نبأ ىفششتشسمب ةيبطلأ تلاجعتشسلأ ىلإأ هلقنو ناكملأ
ةيرحبلأ روخشصلاب باشش طوقشس هدافم ءأدن سسمأأ لوأأ راهن فشصتنم ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصمل ةعباتلأ ةرعولأ
قلعتي رمألأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوشصولأ روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع،ريششع نيع ئطاششب ةدوجوملأ

فعشسأأ ثيح ،لابحلأ قيرط نع هجأرخإأ مت نيأأ،ةيرحبلأ روخشصلاب طقشس ةنشس23رمعلأ نم غلابلأ””م،ت””وعدملاب
ةيبطلأ تلاجعتشسلأ ىلإأ ةعرشسلأ حانج ىلع لقن مث ،ةددعتم تاباشصإل سضرعت هنأل ناكملأ نيع يف ةرششابم
تحتف ايميلقإأ ةشصتخملأ ينطولأ كردلأ حلاشصم اهتهج نم ،مزÓلأ جÓعلأ يلقتل يعماجلأ دششر نبأ ىفششتشسمب
.رطشسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ ةشضماغ لأزت ل يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابشسألأو اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف قيقحت

ةششيعوب زوزام

يقأوبلأ مأأ

نيمدختسسملا ةحلسصم سسيئر ةيحنتب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقو يف تاطسسوتملا وريدم
مهنم أديدنت يقأوبلأ مأاب ةيبرتلأ ةيريدم وهبب ةيجاجتحأ ةفقو تاطشسوتملأ ءأردم نم ددع عوبشسألأ ةياهن نشش
ةخشسن عاطقلأ ريدمل ةهجوملأ ةشضيرعل أ سصن بشسحبو نيمدختشسملأ ةحلشصم سسيئرل ةلوؤوشسم ريغلأ تافرشصتلاب
مهلمع ىلع أريثك رثأ ، لاغششنأ لقنل تءاج  ةكرحلأ هذه أذه يلإأ مهتعفد يتلأ بابشسألأ أ ناف ،ةديرجلأ ةزوحب
ةيبرتلأ ةيريدمب حلاشصملأ ءاشسؤور سضعب فرط نم مهقح يف سسرامملأ طلشستلأو سشيمهتلأو ةرقحلأ لعفب يرأدإلأ

عاطقلل تأراطإاك، مهل مأرتحأ يأأ ريعي ل ةشضيرعلأ بشسح حبشصأأ يذلأ نيمدختشسملأ ةحلشصم سسيئر مهتمدقم يفو
بجأو ةيدأاتب موقت اهنأأ لإأ ءيششل ل ةناهÓل تشضرعت يتلأ مهتÓيمز ىدحأل أرخؤوم لشصح ام نيددنمو نيركذم ،
يملعلأ ليشصحتلأ ىلع رثؤوت يتلأ ةحورطملأ تÓكششملأ سضعبل لولحلأ داجيإأ يف ثحبلأو لجعتشسمو ماه يرأدإأ
سسأأر ىلع نم هتيحنتب ةيبرتلأ ريدم نيدششانمو نيبلاطم ، نيمدختشسملأ ةحلشصم سسيئر ركذلاب أوشصخو ذيمÓتلل
نمشضتملأ3102 ليرفأأ يف خرؤوملأ31-951 مقر يذيفنتلأ موشسرملأ قيبطتب كلذو نيمدختشسملأ رييشست ةحلشصم
ءأوجألأ هذه لثم يف لمعلل مهدأدعتشسأ مدعب ةشضيرعلأ تمتخو ، ةيبرتلأ ةيريدمب ايلعلأ بشصانملأ يف نييعتلأ

ريدم هتهج نم.لاجآلأ برقأ يف مهبلاطمل ةباجتشسأ نكت مل نأأ ةيرأدإلأ لامعإلأ ةعطاقمو لوؤوشسملأ أذه عم
يذ لك ءاطعإاب فأرطإلأ لك يشضرت يتلأ اهب لومعملأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لك ذختيشس هنأ دكأأ ديدجلأ ةيبرتلأ

 راهز دمحأ                   .تافرشصت أذكه عم حماشستي نل هنأ أدكؤوم ، ةشضيرعلأ يف ءاج امم ققحتلأ دعب كلذو هقح قح
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