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نابصسح˘لأ ي˘ف ذ˘خأا˘ي˘صس ن˘م ثي˘ح
ىلع ةيئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ رو˘ط˘ت
لك بصسحو ينطولأ ىوتصسمـلأ

تأذ تأرصشؤومـلأ لÓخ نم ةي’و
قفدتلأو و رثاكتلأ لدعمب ةلصصلأ
ةديدجلأ ىودعلأ ت’احل يمويلأ
ةرأزولأ نايب بصسحو.ة˘لّ̆ج˘صس˘ُمـلأ
ة˘م˘ئا˘ق م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ى˘˘لوأ’أ
رجحلأ عفرب ة˘ي˘ن˘ع˘مـلأ تا˘ي’و˘لأ
لك اهتعجأرمو يئزجلأ يحصصلأ

بصسح ا˘˘˘˘ًمو˘˘˘˘ي ةر˘˘˘˘˘صشع سسم˘˘˘˘˘خ
،هÓ˘˘عأأ ةرو˘˘كذ˘˘مـلأ ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘مـلأ
ريبأدتلأ نأأ ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لأ سضر˘غ˘ب
رطخ عجصشت ’ اهعصضو مت يتلأ
ماظن  قبطيصسو.سضرمـلأ لاقتنأ

هّجوُيصس ةيحصصلأ ةبقأرملل معُدم
تاي’ولأ وحن ةيولوأ’أ باب نم
رجحلأ عفر ءأرجإأ عفرب ةينعمـلأ
ةيجيتأرتصسإاب ابوحصصم ،يحصصلأ
م˘ت˘ي فو˘صسو ،ر˘كب˘مـلأ ف˘صشكل˘˘ل
سصح˘˘˘ف˘˘˘ب ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه م˘˘˘˘عد
ت’ا˘˘˘ح ل˘˘˘˘كل ي˘˘˘˘فأد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ
ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صش˘˘˘ُمـلأ سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’أ
رمأ’أ ،مهب نيطيحمـلأو مهتباصصإأ
رصسك لجأأ نم ايصساصسأأ دعي يذلأ
.ءابولأ لاقتنأ ةلصسلصس

ىلع يداصصتق’إ طاصشنلإ فانئتصسإ

يراجلإ نإوج41و7 يموي نيتلحرم

تا˘طا˘صشن˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ نو˘كي˘˘صسو
ةيتامدخلأو ةيراجتلأو ةيداصصتق’أ

ي˘ف مرا˘صصلأ د˘ي˘ق˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘طور˘˘صشم
،تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كا˘˘مأأ
فانئتصسأ ططخم قبطيصسو ريبأدتب
ةيراجتلأو ةيداصصتق’أ تاطاصشنلأ

ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأو
ةلحرمـلأ قلطنتصس ثيح ,نيتلحرم

نأوج70 د˘˘حأ’أ مو˘˘˘ي ى˘˘˘لوأ’أ

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ل˘˘حر˘˘مـلأ  ا˘˘مأأ0202.

0202. نأوج41 ءأدتبأ قلطنتصسف
ىلع طاصشنلأ فانئتصسأ لمصشيصسو

لاغ˘صشأ’أو ءا˘ن˘ب˘لأ عا˘ط˘ق ىو˘ت˘صسم
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ير˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
،ةـلوا˘˘˘˘˘˘نــمـلأ تا˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘صشن كلذ
ة˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘لأ تاـصسأردـلأ بتا˘˘كمو
ةصسدن˘ه˘لأو نأر˘م˘ع˘لأ ،ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لأ
قتاع ىلع عقي نأأ ىلع ،ةيندملأ
لقـن لـئاصسو ميظـنت تاصسصسؤوملأ
سصخر˘ي˘صس ي˘تـلأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘صسم˘˘لأ
ينطولأ بأرتلأ لماك ربع اهريصسب
ىلإأ احابصص ةصسماخلأ ةعاصسلأ نم
يف ،ءاصسم  ةعباصسلأ ةعاصسلأ ةياغ
ةيحصصلأ تايصصوتلاب د˘ي˘ق˘ت˘لأ ل˘ظ
تاطلصسلأ اهي˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أو
تنمصضتو.لاجمـلأ أذه ةي˘مو˘م˘ع˘لأ

ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ة˘˘طرا˘˘خ
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘طا˘˘صشن˘˘لأ ي˘˘ح˘˘صصلأ

ييفرح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لأو
ةرا˘ج˘ن˘لأو سصي˘صصر˘ت˘˘لأو فز˘˘خ˘˘لأ

ر˘˘˘ف˘˘˘صسلأ ت’ا˘˘˘كو ة˘˘˘غا˘˘˘ب˘˘˘˘صصلأو
ةفا˘صضإ’ا˘ب .ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ت’ا˘كو˘لأو
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘مـلأ ع˘ي˘ب ى˘˘لأ

ة˘˘˘يذ˘˘˘حأ’أ حÓ˘˘˘صصإأ تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشنو
ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلأ طا˘˘صشنو ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘˘لأو
تأودأ’أ ةرا˘˘ج˘˘تو ح˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصت˘˘˘لأو
ةرا˘˘ج˘˘تو رو˘˘كيد˘˘لأو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مـلأ
و با˘ع˘لأ’أو ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لأ مزأو˘˘ل˘˘لأ
ع˘ي˘بو تا˘يو˘ل˘˘ح˘˘لأو تا˘˘ب˘˘طر˘˘مـلأ
ن˘ع تا˘بور˘صشمـلأو تا˘˘ج˘˘ل˘˘ث˘˘مـلأ

ة˘صشر˘فأ’أ ةرا˘ج˘تو ا˘ه˘ل˘م˘ح ق˘ير˘˘ط
ةزهجأ’أ ةراجتو ثيثأاتلأ ةصشمقأأو
تأرصضحتصسم عيبو ةيلز˘مور˘ه˘كلأ
،دورولأ ةراجتو ةفاظنلأو ليمجتلأ

نايصسن نود باصشعأ’أو لتاصشمـلأو
ر˘˘˘يو˘˘˘صصت˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘هو˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ
بحصس تا˘طا˘صشنو ي˘فأر˘غو˘تو˘ف˘لأ
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ خ˘˘صسنو تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مـلأ

تامامحلأ ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب تا˘صشر˘مـلأو
تأرايصسلأ ةنا˘ي˘صص ى˘لأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
سضراعمـلأو اهل˘صسغو ا˘ه˘حÓ˘صصإأو
ةيقيصسوملأ تأودأ’أ ةراجتو ةينفلأ

ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ت˘˘مأ’أو ف˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
تاعاقو تا˘قأرو˘لأو تا˘ب˘ت˘كم˘لأو
قأوصسأأو لاجرلاب ةصصاخلأ ةقÓحلأ
.يصشأومـلأ

سضرفتصس ةمراصص ةيئاقو تإءإرجإإ
سصخرملإ تاطاصشنلإو راجتلإ ىلع

اهتصسرامم فانئتصساب

ءا˘بو˘لأ ي˘صشف˘ت بن˘ج˘˘ت ل˘˘جأ ن˘˘مو
فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لأ تصضر˘ف
،نيينعمـلأ راج˘ت˘لأو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘مـلأ

ةقفأرملل يئاقو ماظن عصضو ىلع
سصخر˘مـلأ تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ة˘صصا˘خ˘˘لأ
نأأ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ت˘صسرا˘م˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب
ءأد˘ترأ سضر˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ ل˘˘م˘˘صشي
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ر˘˘صشن ،ي˘˘قأو˘˘لأ عا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ
ن˘كا˘مأ’أ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لأو ة˘ع˘نا˘مـلأ
راظتن’أ ريبأوطو لخأدمـلأ ميظنت

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خأدو تÓ˘ح˘˘مـلأ جرا˘˘خ
ة˘فا˘صسمـلأ مأر˘ت˘حا˘ب ح˘˘م˘˘صسي و˘˘ح˘˘ن
ددع ديدحت عم ،يدصسجلأ دعابتلأو
ناكم يف نيدجأوتمـلأ سصاخصشأ’أ

ري˘صسل˘ل د˘حأو ها˘ج˘تأ د˘يد˘ح˘ت د˘حأو
تامÓع عصضوو ،تÓحملأ لخأد
نم زجأوحو سضرأ’أ ىلع ةحصضأو
عصضو نئابزلأ عطاقت يدافت لجأأ

يف ة˘يذ˘حأÓ˘ل ةر˘ه˘ط˘م تا˘ح˘صسم˘م
ة˘ي˘ئا˘م ل˘ي˘لا˘ح˘م ع˘صضو ل˘خأد˘˘مـلأ

نيقفأرملأ فرصصت تحت ة˘ي˘لو˘ح˘ك
تÓ˘ح˘˘مـلأ ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأو
عطقلأ ريه˘ط˘ت ا˘ي˘مو˘ي ا˘هر˘ي˘ه˘ط˘تو
ة˘ي˘فر˘˘صصمـلأ قأروأ’أو ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ة˘˘صصصصخ˘˘م ق˘˘يدا˘˘ن˘˘˘صص ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
تأزافقلأو ةعنقأ’أ ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأد˘ع˘مـلأ وأأ ل˘يدا˘ن˘مـلأو
حيصضوتلأ يغبني امك .ةلمعتصسمـلأ
أودوز˘ت˘ي نأأ بج˘ي ن˘ئا˘بز˘لأ ل˘˘ك نأأ
ل˘م˘ح˘ت˘˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘قأو عا˘˘ن˘˘ق˘˘ب
تا˘صسصسؤو˘مـلأ ور˘ي˘صسمو با˘ح˘˘صصأأ

أذ˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ةيصصوصصخ نإاف ،كلذ عمو.بجأولأ
ةصصاخ˘لأ ة˘قÓ˘ح˘لأ تا˘عا˘ق طا˘صشن
أذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘صضت˘ق˘˘ت ،لا˘˘جر˘˘لا˘˘ب
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع طا˘˘˘صشن˘˘˘لأ
ةيمأزلإاب مراصصلأ ديقتلأو،ديعأومـلأ
ن˘م ل˘ك ل˘ب˘ق ن˘م عا˘ن˘˘ق˘˘لأ ءأد˘˘ترأ
لوخدلأ ديدحتو ،نوبزلأو قÓحلأ
ىل˘ع ن˘ي˘صصخ˘صش ى˘لإأ ل˘ح˘م˘لأ ى˘لإأ
ل˘ح˘مـلأ ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت أذ˘˘كو ،ر˘˘ث˘˘كأ’أ

ة˘˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لأ مزأو˘˘˘˘˘˘لو تأودأأو
ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘تو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسمـلأ
قأوصسأاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.م˘ظ˘ت˘ن˘مـلأ
قأو˘صسأأو ،ة˘ي˘عو˘ب˘صسأ’أ ة˘ي˘˘صشا˘˘مـلأ
ن˘ع Ó˘صضف ،ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ر˘˘صضخ˘˘لأ

عيبلأ تأءاصضفو قأوصسأ’أ تايربك
مامتهأ لحم نوكت˘صسف ،ة˘يرأو˘ج˘لأ

يلوؤوصسم ىلع نيعتي ثيح ،سصاخ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ى˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسلأ قو˘˘صسلأ
ريبأدت˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘ه˘ل˘خأد مرا˘صصلأ
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ

ة˘ي˘مأز˘لإأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’و
،يدصسجلأ دعابتلأو ،عانقلأ ءأدترأ

ليلاحم ريفوتو نكامأ’أ ريهطتو
ة˘ب˘قأر˘م أذ˘كو ،ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م
نم ،اهميظن˘تو لو˘خد˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ما˘قإأو ،ةز˘ه˘جأأ مأد˘خ˘˘ت˘˘صسأ لÓ˘˘خ
ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م تا˘˘ح˘˘صسم˘˘مو تأر˘˘م˘˘م
ع˘صضوو ل˘خأد˘مـلأ ي˘˘ف ة˘˘يذ˘˘حأÓ˘˘ل

ة˘˘كر˘˘ح تأر˘˘م˘˘م قو˘˘ف تا˘˘مÓ˘˘˘ع
تاطوطخم قيرط نع نيقفأرملأ

نأأ ةرا˘˘صشإ’أ ع˘˘م ،ةرا˘˘صشإ’أ حأو˘˘لأأو
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ هذ˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م
تا˘ط˘ل˘صسلأ ه˘˘نا˘˘م˘˘صض ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت˘˘صس
هنأأ ىلإأ ةرا˘صشإ’أ رد˘ج˘ت .ة˘ل˘هؤو˘مـلأ
نم أذه ةقفأرمـلأ ماظن معد متيصس
ةياقولل ةينوناقلأ ة˘نا˘صسر˘ت˘لأ لÓ˘خ
،ل˘م˘ع˘لأ بطو ن˘مأ’أو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ

88 مقر راطإ’أ نوناقلأ اميصس’و

ةيحصصلأ ةياقولاب قلعتملأ70ـــ
أذ˘ه ي˘فو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ بطو ن˘˘مأ’أو
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ م˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صس ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
كلت اميصس’و ،ةياقولأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ب
ةرأزو فأر˘صشإأ تح˘ت ة˘عو˘صضو˘م˘لأ
ينطولأ دهعملأ رأرغ ىلع ،لمعلأ
أذكو ،ةينهملأ رطاخملأ نم ةياقولل
ةينهمـلأ راطخأ’أ نم ةياقولأ ةئيه
لا˘غ˘صشأ’أو ءا˘ن˘ب˘˘لأ تا˘˘طا˘˘صشن ي˘˘ف
تامظنم عم قيصسنتلابو ةيمومعلأ
.لمعلأ بابرأأ
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سسمأأ ةليل سسأدرموبل ةيئأدتب’أ ةمكحملأ تنأدأأ
دبع» ينطولأ نمأÓل قباصسلأ ماعلأ ريدملأ لوأ’أ
ةزابي˘ت ة˘ي’و˘ل ق˘با˘صسلأ ي˘لأو˘لأو «ل˘ما˘ه ي˘نا˘غ˘لأ

لكل أذفان اصسبح ةنصس21 ـب «يÓغ يصسوم»
راقع ليوحت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘م د˘حأو
تنأدأأو .ذوفن˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صسأ و ه˘ع˘با˘ط ن˘ع ي˘حÓ˘ف
يف نيتيصضق تجمد امدعب كلذك ةمكحملأ سسفن
اميف عئاقولأ لخأدت و طبأرتل أرظن ةدحأو ةيصضق
ةد˘حأو ىو˘كصش ى˘لإأ ة˘ي˘صضق˘لأ دا˘ن˘ت˘صسأو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

ن˘م ل˘ك ، ة˘صسل˘ج˘لأ ة˘صسي˘ئر تا˘ح˘ي˘صضو˘˘ت بصسح
«رداقلأ دبع يصضاق» ةزابيت ةي’ول قباصسلأ يلأولأ
ي˘صضا˘ي˘ع˘لأ» ة˘ي’و˘لأ سسف˘ن˘ل ق˘با˘صسلأ ي˘˘لأو˘˘لأو ،

دحأو لكل أذفان انجصس تأونصس01 ـب «يفطصصم
ةيصضقلأ سسفن يف ةمكحملأ تنأدأأ امك .امهنم
قباصسلأ ماعلأ ريدملأ لجن «لماهلأ قيفصش» مهتملأ

ريزو و ةذفان انجصس تأونصس3 ـب ، ينطولأ نمأÓل

تأونصس4 ـب «يمع اباب يجاح«، قباصسلأ ةيلاملأ
ةي’ولأ نمأأ سسيئرو ، ذيفنتلأ فقو عم انجصس

3 ـب «ميلصس ياج ياج» ةي’ولأ سسفنل قباصسلأ
سسفن يف ةمكحملأ تطلصسو.أذفان انجصس تأونصس

أذفان انجصس تأونصس5 ـب ةبوقع كلذك ةيصضقلأ
، ةي’ولأ سسفنل قباصسلأ ةلودلأ كÓمأأ ريدم ىلع
لك ىلع أذفان انجصس نيتنصس و «يلع نيرأرمعوب»
ةيريدمل قباصسلأ ريدملأ «قأزرلأ دبع ودح» نم
ةمامعوب« و ةي’ولأ سسفنب ةعانصصلأو مجانملأ

سسفنب ةعيلقلاب قباصسلأ يراقعلأ ظفاحملأ «دمحم
د˘ب˘ع دأرز» د˘صض أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘˘ن˘˘صسو، ة˘˘ي’و˘˘لأ
تأأرب يرخأأ ةهج نم.سصاخ رمثتصسم ،«ميكحلأ
ةلودلأ كÓمأ’ يلاح˘لأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ
يف هيلإأ ةبوصسنملأ مهتلأ لك نم «لامج يجانزخ»
ىلإأ ةبوصسنملأ مهت˘لأ ل˘م˘ج˘م ق˘ل˘ع˘ت˘ت و ة˘ي˘صضق˘لأ
ةلاحإ’أ رأرق ىلإأ أدانتصسأ ةيصضقلأ يف نيمهتملأ
وأأ ةيحÓف ةفنصصم سضرأ’ يحÓفلأ عباطلأ رييغتب
ة˘ي˘مو˘م˘ع كÓ˘مأأ د˘يد˘ب˘تو  ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘˘ه˘˘جو تأذ
ذوفن˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صسأو ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صسأ ةءا˘صسإأو
نم ةلودلأ نأوعأأ ريثأاتو ةطلصس نم ةدافتصس’أو
دأوملأ ةيعون ليدعت و راعصسأ’أ يف ةدايزلأ لجأأ

.ميلصستلأ لاجأأ وأأ تامدخلأو
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ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

سسمأأ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لأ حÓ˘˘صصإأو
ليجصست نع اهل نايب يف ةعمجلأ

ةدكؤوم ةديدج ةباصصإأ ةلاح401
،د˘ج˘ت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
تا˘با˘صصإ’أ دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل

ى˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح5399

،ةديدج ةافو ت’اح9 ليجصست
ىلإأ ةافو˘لأ ت’ا˘ح دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل

نأأ نايبلأ سسفن دافأأو .ةافو096
ءا˘˘بو د˘˘صصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف تف˘صشك ،ا˘نورو˘ك
نع ةلجصسملأ ةليصصحلل  يمويلأ

،سسوريفلاب باصصم651 ءافصش

ذنم ءافصشلأ ت’اح كلذب عفترتل

ىلأ3546 ىلأ ةحئاج˘لأ ة˘يأد˘ب

اباصصم22 لأزي ام نيح يف.ةلاح

حلاصصم ىوتصسم ى˘ل˘ع أد˘جأو˘ت˘م

فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةز˘كر˘م˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘لأ

تنلعأأ اهتهج نم .نطولأ تاي’و

نأأ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘صصلأ ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م

تأدا˘˘يز» د˘˘ه˘˘صشت لود˘˘لأ سضع˘˘ب

ة˘با˘صصإ’أ ت’ا˘ح ي˘ف «ة˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط

عم دجتصسملأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

،ماع˘لأ لز˘ع˘لأ تأءأر˘جإأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت

سسانلأ ىلع ني˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ ة˘ف˘ي˘صضم

نم مهصسفنأأ ةيامح يف رأرمتصس’أ

ردا˘˘صصم تل˘˘˘ق˘˘˘نو .سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ

مصساب ةثدحتملأ حيرصصت ةيمÓعإأ

سسمأأ ةيملاع˘لأ ة˘ح˘صصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م

،«سسيرا˘ه تير˘غرا˘م» ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لأ

رقمب يفح˘صصلأ ا˘هر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ

اهلوق فينج يف ةدحتملأ ممأ’أ

ةيدعاصصت تاهاجتاب قلعتي اميف»

لود ي˘ف أذ˘ه ىر˘ن م˘ع˘ن ،ة˘ف˘ي˘ف˘ط

’ ا˘نأأو ،م˘لا˘ع˘لأ ءا˘ح˘˘نأأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب

هجو ىلع ابوروأأ نع انه ثدحتأأ

ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت د˘˘ن˘˘˘ع ،سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لأ

فيف˘خ˘تو ما˘ع˘لأ لز˘ع˘لأ تأءأر˘جإأ

رصسفي يعامتج’أ دعابتلأ ريبأدت

نا˘ي˘حأ’أ سضع˘ب ي˘ف أذ˘˘ه سسا˘˘ن˘˘لأ

.«ى˘˘ه˘˘ت˘˘˘نأ د˘˘˘ق ر˘˘˘مأ’أ نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،دعب يهتني مل» سسيراه تفاصضأأو

’ يتلأ ةظحللأ ىتح يهتني نلو

يأاب أدوجوم سسوريفلأ اهيف نوكي

.«ملاعلأ يف ناكم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
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عفر لكصش يف ناوج7 نم ءادتبا هيف عرصشيصس يذلا ،رجحلا نم يجيردتلا جورخلا ططخم نع لوألا سسمأا ىلوألا ةرازولا تفصشك
.هتيقوت ليدعت وأا هب لومعمـلا يئزجلا يحصصلا رجحلا

ءاصسنلل ةيئانثتصسإا ةلطع حنمل ةيلاجعتصسإا ةميلعت

ةحصصلا عاطق لامع نم لماوحلا

.. نييرئإزجلإ نئمطي ديزوب نب
ةرقتصسم ةيئابولإ ةيعصضولإ

ةعباتملأ جئاتن نأأ ،ديزوب نب نمحرلأ دبع ةحصصلأ ريزو دكأأ

20.89 دجوي يبط فلم1203 عومجم نم هنأأ تدكأأ ،ةيبطلأ

سسوريفب مهتباصصإأ دعب ءافصشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ت’ا˘ح˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ةفلكملأ ةيملعلأ ةنجللأ سسأأري يذلأ ،ديزوب نب حصضوأأو.انوروك

80.1 تغلب تايفولأ ةبصسن نأأ انوروك ءابو تأروطت ةعباتمب

ةنصس06 نع مهرمع ديزي نيذلأ سصاخصشأ’أ نم مهبلغأأ ةئاملاب

سصوصصخب ريزولأ راصشأأو.ةددعتم ةيحصص لكاصشم نم نوناعي وأأ

ينطولأ زكرملأ نأأ ،يجÓعلأ لوكوتربلل ةيبناجلأ سضأرعأ’أ

،يبطلأ داتعلأو جÓعلأ أذه مأدختصسأ سصوصصخب لجصس ةظقيلل

ةفيفط سضأرعأاب قلعتت اهبلغأأ اغÓب14 نأوج2 ةياغ ىلإأ

ةيبلق ةيبناج سضأرعأأ9 بناج ىلإأ ةكحو ةيمصضه تابأرطصضاك

545.81 جÓعلأ أذه نم دافتصسأ امك.نصسحتلأ ىلإأ اهلك هجتت

تأرابتخأ قيرط نع ةدكؤوم ةلاح652.8 مهنيب نم سضيرم

هبتصشم ةلاح982.01 بناج ىلإأ ،(رأأ.يصس. يب) ةينقتب ةيجولويب

.«ريناكصسلاب يعا˘ع˘صشإ’أ ر˘يو˘صصت˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘صصخ˘صشم ا˘ه˘ب

يصشفت ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجللأ نأأ ،ديزوب نب فاصضأأو

تاباهتلÓل تأداصضم لامعتصساب اصضيأأ تصصوأأ انوروك سسوريف

يدافتو جÓعلأ نيصسحتل أذهو ،رثختلأ تأداصضمو (نوزيتروك)

نيجلاعملأ ءابطأ’أ لك نأأ ريزولأ دكأأو.ةيصضرملأ تأديقعتلأ

مئاقلأ جÓعلأ أذهل مهحايترأ نع أوبرعأأ «91-ديفوك» ىصضرمل

أوررقو «نيصسيمور˘ت˘يزأ’أ«و «ن˘ي˘كورو˘ل˘كلأ» لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ى˘ل˘ع

يتلأ ةيبط˘لأ طور˘صشلأ سسف˘ن مأر˘ت˘حأ ع˘م ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ة˘ل˘صصأو˘م

ةلثمتملأو0202 سسرام32 خيراتب ةيملعلأ ةنجللأ اهب تصصوأأ

طصسولأ يف يجÓعلأ لوكوتربلأ أذه لامعتصسأ ةرورصض يف

اهتهج نم .هلامعتصس’ ةيب˘ط˘لأ ع˘نأو˘م˘لأ با˘ي˘غ˘ب ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ

ةصصصصخملأ ةرصسأ’أ لغصش ةبصسن سضافخنأ نع ريزولأ فصشك

يتلأو ،سشاعنإ’أ حلاصصم ىوتصسم ىلع «91-ديفوك» ىصضرمل

تباثو سسوصسحم سضافخنأ ليجصست مت امك.ةئاملاب59.51 تغلب

ةئاملاب29.6 ىلإأ ةئاملاب41 نم تلقتنأ يتلأ تايفولأ ددع يف

ي˘ت˘لأو ،ءا˘ف˘صشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع عا˘ف˘ترأ ل˘با˘ق˘م

ةحصصلأ ةرأزول ماعلأ نيم’أ ثعب هتهج نم.ةلاح812.6 تغلب

ة˘ح˘صصلأ ءأرد˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘لا˘صسر˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘˘صصإأو

ةميلعت قيبطتل ةيئافصشتصسإ’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ءأرد˘مو ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لأ

سضأرمأ’اب نيباصصملأو لمأوحلأ ءاصسنلل ةيئانثتصس’أ ةلطعلأ حنم

نم قلطنت يتلأ ةميلعتلأ يهو .ةحصصلأ عاطق لامع نم ةنمزملأ

ةمÓصس ىلع اظا˘ف˘ح ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ءأرد˘م˘لأ ى˘لأ ا˘ه˘لا˘صسرأ خ˘يرا˘ت

عاطق لامع نم لمأوحلأ ءاصسنلأو ةنمزملأ سضأرمأ’اب نيباصصملأ

ىلع ةرأزولل ماعلأ نيم’أ ددصشو .مداقلأ لبقتصسملأ يف ةحصصلأ

فرط نم ريصصقت وأأ لامهأ نود ةميلعتلأ هذه قيبطت ةرورصض

.ةصصتخملأ تاهجلأ

S°∏«º.±    

ةيلو لكل ةيئابولا ةيعصضولا مييقت ربع هتيقوت ليدعتو هعفر لÓخ نم

يجيردتلإ جورخلل اططخم عصضت ةموكحلإ
نإوج41 نم ةيإدب رجحلإ نم

تاونصس ثÓثب قيفصش هلجن نيدأا اميف

 قباصسلإ يلإولإو لماه يناغلإ دبع ةنإدإإ
إذفان انجصس ةنصس21 ـب يÓغ ىصسوم ةزابيت ةي’ول اصضيرم651 و ةديدج ةباصصإإ401 ،تايفو9

ةعاصس42 لÓخ انوروك سسوريف نم ىفاعت

عوبصسأا ةدمل اهصضافخنإا دعب عافترإلا ىلإا تاباصصإلا ةدوع



¯ S°∏«º.±

تم˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب ير˘˘سصا˘˘ن ح˘˘سضوأأو

ةدحو فلأأ713 زاجنأ ةجمرب
زاجنأ نم يهتنأ ةغيسصلأ هذهب

زاجنأ ىقبتي امن˘ي˘ب ا˘ه˘ن˘م782

01 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘حو ف˘لأأ03
لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشألأ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م فلآأ
ع˘يرا˘سشم˘لأ هذ˘ه ي˘نا˘ع˘˘تو .ا˘˘ه˘˘ب
ةد˘ع ل˘كا˘سشم ن˘م ة˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ي˘ف ن˘ي˘قر˘م˘لأ سسعا˘ق˘ت ا˘˘ه˘˘م˘˘هأأ
رئأزجلأ يفو .مهعيراسشم زاجنأ

فلأأ24 ةجمرب تمت ،ةمسصاعلأ
نم يمها˘سست ي˘عا˘م˘ت˘جأ ن˘كسس

لاغ˘سشألأ ته˘نأأ ف˘لأأ72 اهني˘ب

فلأأ51 زاجنأ ىقبتي امنيب اهب
ف˘˘˘سصن لدا˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م يأأ ةد˘˘˘حو
ا˘هزا˘ج˘نأ ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ تا˘ن˘˘كسسلأ

بقتريو .ينطولأ ديعسصلأ ىلع

نكسس فلآأ3ـب ةسصح ميلسست
ةيلو يف ي˘م˘ها˘سست ي˘عا˘م˘ت˘جأ

0202.    ماع لÓخ رئأزجلأ
نيقرملأ عايسصنأ مدع لظ يفو
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأأ
،ةرأزو˘لأ تأرأذ˘عل ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘˘لأ
قوقح نامسضل لح لسضفأأ ناف
نمسض مهمظنت وه نيديفتسسملأ

ءاسضقلأ ىلأ ءوجللأو تايعمج
عاجرتسسأو نيقرملأ ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل

ةرأدإلأ ل˘˘ف˘˘كت ع˘˘م م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
لامكتسسل ددج نيقرم نييعتب
نأأ ىلأ تفل هنأ ريغ .عيراسشملأ
دوقعلأ خسسفب ةذختملأ ريبأدتلأ

امتح ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي ن˘ي˘قر˘م˘لأ ع˘م
نو˘ك تا˘بو˘ع˘سصلأ ي˘˘ف م˘˘قا˘˘ف˘˘ت

فرط نم زاجنلأ مامتإأ ةيلمع

ىلأ ءو˘ج˘ل˘لأ د˘ع˘ب د˘يد˘ج ي˘قر˘م

ةرورسضلاب هن˘ع م˘ج˘ن˘ي ة˘لأد˘ع˘لأ

سصقنو يفاسضإلأ رخأاتلأ سضعب

ى˘ل˘ع هدر ي˘فو .ل˘يو˘م˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

004 عورسشم لوح رخآأ لأؤوسس

راجيإلاب عيبلأ ةغيسصب نكسسم

لجيج ةيلوب ناطيغزم ةقطنمب

زاجنأ ةلسصأوم نأأ ريزولأ دكأأ ،

ى˘ق˘ب˘ي ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كسسلأ
دوجو˘م˘لأ عأز˘ن˘لأ ل˘ح˘ب نو˘هر˘م
نيب ، ءا˘سضق˘لأ يد˘ي ن˘ي˘ب ا˘ي˘لا˘ح
بحا˘˘سص ي˘˘قر˘˘م˘˘لأو لوا˘˘ق˘˘م˘˘لأ
أذه لح راظتنأ يفو .عورسشملأ
ذخأاتسس لدع ةلاكو ناف ، عأزنلأ

لا˘غ˘سشأأ زا˘ج˘نأ ا˘ه˘˘ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ةفلتخملأ تاكبسشلأو تاقرطلأ
.يقبتملأ ءزجلل ةبسسنلاب

¯ S°∏«º.±

د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ر˘˘يزو ف˘˘˘سشك
ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع لوألأ سسمأأ با˘قر˘˘ع

تراي˘ت ي˘ف ي˘فا˘سصم3 زا˘ج˘نإل
كلذو ،دوعسسم يسساحو ةركسسبو
نم ةينطولأ تايجا˘ح˘لأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ءافتكلأ رئأزجلأ نأأ أدكؤوم ،دوقولأ
فلتخمب دوقولأ ةدام نم يتأذلأ
ايئاهن سصلختلأ يلاتلابو ،اهعأونأأ

نيمأاتل جراخ˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لأ ن˘م
دأريتسسلأ قيرط نع ةداملأ هذه
ةلمع˘لأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ة˘م˘ث ن˘مو
لÓخ ثدحتملأ حسضوأأو .ةبعسصلأ
ة˘يو˘ف˘سشلأ ة˘ل˘ئ˘سسألأ ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘جإأ

ّنأأ ،ة˘˘˘˘مألأ سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘سضعأل
ي˘فا˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإلأ تأرد˘ق˘˘لأ
اهؤواسشنأ عمزملأ ةديدجلأ ثÓثلأ
ةركسسبو ترايت ةيلو نم لك يف

5 ى˘لإأ ل˘سصت دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘˘حو
يتلأ عيراسشملأ يهو ،نط نويلم
ى˘لإأ ة˘با˘ج˘ت˘سسلأ ن˘م˘سض جرد˘˘ن˘˘ت
،دو˘قو˘لأ ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ بل˘˘ط˘˘لأ
ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ كلذ˘˘ب فا˘˘سضت˘˘ل
رئأزجلأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م˘لأ
،نيزرلأ يديسس ةقطنمب ةمسصاعلأ

د˘كأأ ا˘م˘ك.ق˘ط˘ن˘م˘لأ سسف˘ن ن˘م˘˘سض
نأأ ،باقرع د˘م˘ح˘م ة˘قا˘ط˘لأ ر˘يزو
،ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ،دو˘˘قو˘˘لأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسأ

ردق اعفترم أومن دهسش لأزايدلأو

ةرت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب1.5 ـب

0002 ة˘ن˘سس ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ

لÓ˘خ ر˘يزو˘لأ فا˘سضأأو9102.و
سسلجم ءا˘سضعأأ ة˘ل˘ئ˘سسأأ ى˘ل˘ع هدر
كÓهتسسلأ نأأ لوألأ سسمأأ ةمألأ

نويلم6.5 نم عف˘ترأ ي˘ل˘خأد˘لأ

نويلم4.41 ىلإأ0002 ةنسس نط

تأردق عفترتل9102 ةنسس نط
ليهأات ةداعإأ لي˘هأا˘ت د˘ع˘ب ر˘ير˘كت˘لأ

نط نوي˘ل˘م03 ى˘لإأ ي˘فا˘سصم˘لأ

.نط نويلم7.3 ـب تردق ةدايزب

31 جاتنأ مت هنأ ةلأ ريزولأ راسشأأو
يفكي امل دوقولأ نم نط نويلم
ىل˘ع بل˘ط˘لأ تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

.لأزايدلأ نم ةئاملاب08و ليزنبلأ
ددع نأأ ،ةقاطلأ ريزو فسشك امك
غلب بونجلاب «كأرطانوسس» لامع

نأأ ر˘يزو˘˘لأ ح˘˘سضوأأو .ف˘˘لأأ051
«ترا˘˘˘ي˘˘˘ت» ةا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصم عور˘˘˘˘سشم

،4202و0202 نيب ام نوكيسس
عورسشملل ةيلعفلأ ة˘قÓ˘ط˘نلأ ا˘مأأ

ريزو لاقو2202. ةنسس نوكتسس

لود ّنإأ ،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ة˘قا˘ط˘˘لأ
لÓ˘خ ا˘عا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ع˘ت˘سس «كبوأأ»
لجأأ نم ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يألأ

ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لأ قو˘سسلأ ة˘لا˘ح سضر˘˘ع
اهترقأأ يتلأ تاسضيفختلأ جئاتنو
باقرع فاسضأأو .ةجتنملأ لودلأ
جاتنإلأ سضيفختل «كبوأأ» قافتأ نأأ

تأرسشؤوم هل ناك يام رهسش لÓخ
امك ،يام رهسش لÓخ ةيباجيإأ دج
لÓخ نأوج رهسشل ريسضحتلأ متي
باقرع راسشأأو .لبقملأ عامتجلأ

نويلم7.9 سضي˘ف˘خ˘˘ت نأأ ى˘˘لإأ
هل ناك ايموي لورتبلأ نم ليمرب
لود نأا˘ب أد˘كؤو˘م .ي˘با˘ج˘يلأ ر˘ثألأ
ة˘ل˘سصأو˘م ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘ف˘˘تأ «كبوأأ»
ل˘جأأ ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
قوسسلأ رأرقتسسأ ىلع ةظفاحملأ
ي˘ف ر˘يزو˘˘لأ را˘˘سشأأو .ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ
كÓ˘ه˘ت˘سسأ ّنأأ ى˘لإأ ،ه˘تأذ قا˘˘ي˘˘سسلأ
أومن دهسش دوقولأ نم نييرئأزجلأ

،ةئاملاب1.5 ةبسسنب اعفترم ايونسس

0002 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ

6.5 ن˘م ز˘ف˘ق ثي˘ح،9102 ىلإأ

يف نويلم4.41 ىلإأ نط نويلم

ةفعاسضمّ نإاف يلاتلابو ،.«9102
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسلأ نا˘م˘سضل دو˘ه˘˘ج˘˘لأ
تأذ تاجتنملأ نيمأاتو ةيوقاطلأ
ةرركملأ تا˘قور˘ح˘م˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع˘لأ

،دوقولأ عأونأأ فلتخم رأرغ ىلع
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لأ لو˘ق˘ح˘لأ ّنأأو ا˘م˘ي˘˘سسل
دأو˘م˘لأ ج˘ت˘ن˘ت ن˘م ي˘ه ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
ي˘ف بو˘غر˘˘م˘˘لأ ما˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لوألأ
سسفن نمسضو .اهريركتو اهليوحت
،لوألأ ريزو˘لأ فر˘سشأأ ،ي˘عا˘سسم˘لأ

ىلع رهسشأأ لبق ،دأرج زيزعلأ دبع
ةافسصمب جاتنلأ تأدحو نيسشدت
ءاهتنلأ دعب يقأربب نيزر يديسس
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عأ لا˘غ˘˘سشأأ ن˘˘م

لوخد عم هنأأ ثيح،9102 يرفيف
،ة˘مد˘خ˘لأ ز˘˘ي˘˘ح تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
رئأزج˘لأ ةا˘ف˘سصم تأرد˘ق د˘يز˘ت˘سس

نويلم7.2 نم لقتنتل ،ةمسصاعلأ

.ايونسس نط نويلم46.3ىلأ نط
«كأرطانوسس» تعقو دقف ريكذتلل
ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلأ ة˘˘كر˘˘سشلأو
ة˘ن˘سس ي˘ف ءا˘ن˘ب˘˘لأ و ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لأو

رايلم54 هتميق دقع ىلع6102
لاغسشأأ زاجنأ ةيغب يرئأزج رانيد
.ةافسصملأ هذه ةئيهت ةداعأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ  60LƒG¿ 0202Gd©óO 3006 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ءاضضقلا ديب لجيج ةيلوب «ناطيغزم» ةقطنمب راجيإلاب عيبلا ةغيضصب نكضسم004 عورضشم لكضشم

يمهاسستلا يعامتجإلا ةغيسصب ةينكسس ةدحو فلآا01
نييراقعلا نييقرملا سسعاقت ببسسب ةفقوتم

4202 ةنضس ةياهن عم هداريتضسإا نع ىلختتضس رئازجلا

دوقولا نم ةينطولا تايجاحلا ةيطغتل يفاسصم3 زاجنإل جمانرب نع فسشكي باقرع

مهئاضصحإاب موقي زاهج ثادحتضسإا اهنيب نم
مهتاطاضشن ةعباتمو

تايلمع ميظنتل ةديدج تايلآا ليعفت
نيرمثتسسملل ةيحÓفلا يسضارألا حنم

سسمأأ لوأأ يرامع فيرسش ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو نلعأأ
سسلجمب ةيوفسشلأ ةلئسسألأ حرطل ةسصسصخم ةينلع ةسسلج لÓخ
ميظن˘ت˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت تأءأر˘جإأ ي˘ف عور˘سشلأ ن˘ع ة˘مألأ

تائيه ةقفأرمب نيرمثتسسملل ةيحÓ˘ف˘لأ ي˘سضأرألأ ح˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةيحÓفلأ ةسسايسسلأ عم قفأوتي امب سضرغلأ أذهل اهثأدحتسسأ متيسس
تأءأر˘جإلأ هذ˘ه ن˘م˘سض ن˘م نأأ يرا˘م˘˘ع ح˘˘سضوأأو .ة˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
.مهتاطاسشن ةعباتمو نيرمثتسسملأ ءاسصحإاب موقي زاهج ثأدحتسسأ

يحÓفلأ طاسشنلأ عيجسشت ىلع ايلاح لمعي عاطقلأ نأأ يرامع لاقو
ةيعأرزلأ تأءاسضفلأ يف ةديدج ةيكيمانيد ثعب ةداعإأ لÓخ نم
امك.اهتهجأو يتلأ تا˘بو˘ع˘سصلأ ءأو˘ت˘حأ ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لأو ىر˘ب˘كلأ
ديدحتو ةكأرسشلأ أأدبم ىلع ، يرامع فيسضي ، عاطقلأ دمتعأ
سساسسأأ ىلع ةلودلل ةعباتلأ ةيحÓفلأ كÓمألأ لÓغتسسأ طورسش
جاتنإلأ لئاسسوب ةيرامثتسسلأ عيراسشملأ يف كيرسش لك ةمهاسسم
عاطقلأ رداب ةكأرسشلأ يف نيبغأرلل ةينوناقلأ ةيامحلأ لجأأ نمو.
نوناق ماكحأأ سضعب حيسضوت ىلإأ فدهي كرتسشم يرأزو موسسرمب
يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق راطإأ يف اهددحيو يحÓفلأ رامثتسسلأ

متو.تايناكمإلأ لكل لثمألأ لÓغتسسل نمسضي امب،9002 ةنسسل
عيراسشملأ يلماحو ةيحÓفلأ بعسشلأ عيجسشت سصوسصخلأ أذه يف
سصيلقتو راقعلأ ةزايح تأءأرجإأ فيفختل دحوملأ كابسشلأ ءاسشنإأو
عيراسشم لوح ناث يوفسش لأؤوسس ىلع هدر يفو.دوقعلأ ذيفنت لاجآأ

ديربتلأ تأردق ريوطت جمانرب نأأ يراموع حسضوأأ ،ديربتلأ فرغ
ةنسس هليدعت مت ، ديربتلل ةيطسسوتملأ ةكرسشلأ ىلإأ دنسسأأ يذلأ

ىلع دÓبلأ بونج يف2 اهنم ديربت ةدحو03 لمسشيل8102
ىلأ لسصت باعيتسسأ ةقاطب نوميميت و ةعينملأ نم لك ىوتسسم

تأردقلأ عفر ىلأ جمانربلأ أذه فدهيو.بعكم رتم005.383
سضرعلأ نيب نزأوتلأ ثأدحإل قوسسلأ طبسضو نيزختلل ةينطولأ

كلهتسسملأ ةدئافل عيزوت˘لأو ن˘يز˘خ˘ت˘لأ ل˘ئا˘سسو ع˘يو˘ن˘تو بل˘ط˘لأو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ن˘م ل˘يد˘ع˘ت˘لأ أذ˘ه ن˘كمو .ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ قو˘˘سسلأو
يف عيراسشملأ سضعب ديمجتو بونجلأ يف ةجمربملأ عيراسشملأ
،سصأوخلأ اهزجني يتلأ عيراسشملأ رابتعلأ نيعب ذخألأ عم لامسشلأ
ىلوألأ ديربت يتدحو مÓتسسأ مت كلذ نع Óسضف.يرامع فيسضي

كيرافوب يف ىرخألأو بعكم رتم فلأ02 ةعسسب يدأولأ ةيلوب

سسفن راسشأأ امك .لÓغتسسلأ زيح اتلخد بعكم رتم فلأ02  ةعسسب

متيسس لاغسشألأ ةيهتنم ديربت تأدحو3 دوجو ىلإأ ، لوؤوسسملأ
بناج ىلإأ ،فلسشلأو ةيدملأو نأرهوب ةلبقملأ مايألأ يف اهمÓتسسأ
اهمÓتسسأ متيل ةريخألأ ةلحرملأ فودنتو طأوغألأ يتدحو غولب
قئأوع تهجأو يتلأ عيراسشملأ سضعب تفرعو.لاجآلأ برقأ يف
بسسحو.نطولأ تايلو نم ديدعلأ ربع زاجنلأ يف امدقت ةديدع

7 زاجنإÓل ةيلودو ةينطو تاسصقانم نع نÓعإلأ مت دقف ريزولأ

زاجنلأ تاسسسسؤومل اهدانسسإأ مت تأدحو4 اهنم ديربتلل تأدحو

تأدحو3 بناج ىلإأ تسسأرنمتو ةلقرو و ةركسسبو رأردأأ نم لكب
كلذو ةيأدرغو ةلقروو رأردأأ يف اهب سصاخلأ راقعلأ ةيوسست ددسصب
.نكمم تقو برقأأ يف
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  دادضسنإلا نم ارهضش02 نم رثكأا دعب

 رهطلا جرب ةيدلب سسيئر ماهم قلعي لجيج يلاو
رداقلأ دب˘ع ل˘ج˘ي˘ج ي˘لأو نأا˘ب سسمأأ ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘سصم تر˘كذ
كلذو (ح/ع) رهطلأ جرب ةيدلب سسيئر ماهم قيلعتب رمأأ لاكلك
يبعسشلأ سسلجملأ هسشيعي يذلأ دأدسسنإلأ نم نيماع ةبأرق دعب
أدج ةئيسس تايعأدت هل تناك يذلأو ةروكذملأ ةيدلبلل يدلبلأ

تأذ تدكأأو . ةيلبجلأ ةيدلب˘لأ هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
ةيدلبلأ سسيئر ماهم ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ر˘مأأ ل˘ج˘ي˘ج ي˘لأو نأا˘ب ردا˘سصم˘لأ
سسيئر فيلكتو يطأرقميدلأ ينطولأ عمجتلأ بزحل يمتنملأ
نيح ىلأ ةروكذملأ ةيدلبلل ةيلاملأ نوؤوسشلأ رييسستب ةرئأدلأ
ةايحلأ ديعت نأأ اهنأاسش نم يتلأ ةيرورسضلأ تأءأرجإلأ ذاختأ
رثكأأ ذنم نمزم دأدسسنأ عقو ىلع سشيعي يذلأ يدلبلأ سسلجملل

ةعسستو  سسلجملأ سسيئر نيب ةداح تافÓخ ببسسب أرهسش02 نم
ةيمنتلأ ةلجع ليطعت يف ببسست يذلأ رمألأ  نيرخآأ نيبختنم
ناك يتلأ عيراسشملأ نم ريبك ددع فقوتو ةيلبجلأ ةيدلبلأ هذهب
نأأو قبسس نيذلأ ةيدلبلأ ناكسس اهنم ديفتسسي نأأ سضرتفملأ نم
دأدسسنإلأ أذه ءاهناب ةبلاطملأ لجأأ نم ىلع ةرمام ريغ أوجتحأ

ماق دق قباسسلأ لجيج يلأو ناكو . ةيدلبلأ رقم قلغ لÓخ نم
نيبختنملأو ةيدلبلأ سسيئر نيب حلسص  ثأدحإل تلواحم ةدعب
نم ةمهملأ هذهب ةرئأدلأ سسيئر افلكم ءأدعلأ هنوبسصاني نيذلأ

هذه نأأ ريغ ةدحأو ةلواط ىلع ءاقرفلأ عمج ةلواحم لÓخ
رذجت يف مهاسس يذلأ رمألأ لسشفلاب اهعيمج تءاب  تأدوهجملأ
نهر مث نمو امهنيب ةوهلأ عاسستأو رثكأأ نيفرطلأ نيب تافÓخلأ

تجرخ يتلأ ةيلبجلأ ر˘ه˘ط˘لأ جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
اهناكسس نم فلآلأ تربجأأ يتلأ ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ نم ةمطحم
. ىرخأأ قطانم وحن ةرجهلأ ىلع
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ةيوفضشلا ةلئضسألا ىلع درلل ةضصضصخم ةمألا سسلجمب ةينلع ةضسلج يف لوألا سسمأا يرضصان لامك ةنيدملاو نارمعلاو نكضسلا ريزو دكأا
.ينطولا ىوتضسملا ىلع ةدحو فلآا01 غلبي لاغضشألا يف افقوت فرعت يتلا يمهاضستلا يعامتجلا ةغيضصب تانكضسلا ددع نأا

انوروك سسوريف نم ةياقولا ريبادتب مازتلإلا ةرورضضب رومألا ءايلوأا ةيبرتلا ةرازو تركذ اميف

ىلوألا ةنسسلا ذيمÓت ليجسستل لجأا رخآا ناوج03
ةيبرتلأ تايريدم ةياسصولأ تمزلأأو .يئأدتبأ ىلوأأ ةنسسلأ ذيمÓت ليجسستل لجأأ رخآأ ربتعي نأوج03 خيرات نأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تدكأأ
.ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ يف تانÓعإلأ رسشن لÓخ نم ليجسستلأ خيرأوتب ذيمÓتلأ ءايلوأأ مÓعإأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ينطولأ بأرتلأ ربع ةعزوملأ

نم لسصألأ قبط ةخسسن أذكو ناتيسسمسش ناتروسصل ةفاسضإأ ةرأدإلأ فرط نم حنمت ةدمتعملأ ليجسستلأ ةرامتسسأ نم ليجسستلأ فلم نوكتيو
امك ةياقولأ ريبأدتب مأزتللأ يرورسضلأ نم هنأ نايبلأ دكأأو.مدلأ ةليسصف ىلإأ ةفاسضإأ حيقلتلأ رتفد نم ةخسسنو ةماقإأ ةداهسشو يلئاعلأ رتفدلأ
±.S°∏«º.ةمامك عسضو نود يلولأ لوخدل حامسسلأ نكمي ل هنأ تددسش
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سسوريف نم  ةديدج ءافسش ت’اح سسمخ تلجسس اميف
نيتهوبسشم نيتلاحو انوروك

لجيجب ةيئابولا ةيعسضولا يف رارقتسسإلا ةدوع

 ةعاسس84 لÓخ ةباسصإا يأا ليجسست مدعو
لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصا يأا لجيج ةي’و لجصست مل

سسوريفلاب تاباصصإ’ا رصشؤوم فرع امدعب ةريخأ’ا ةعاصس84 ـلا
مهاصسام وهو ةيصضاملا مايأ’ا لÓخ اريطخو اتف’ ادوعصص لتاقلا
ءد˘ب ع˘م ةازاو˘م ادد˘ج˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘˘م ع˘˘فر ي˘˘ف
رثكأ’ رمتصسا يذلا يحصصلا رجحلل يئزجلا عفرلل تاريصضحتلا

سشينروكلا ةمصصاعب ةيئابولا ةيعصضولا تداعو . نيرهصش نم
ثيح ةريخأ’ا تاعاصسلا لÓخ رارقتصسإ’ا نم اعون فرعتل لجيج
لÓخ ةديدج ةباصصا يأا ةي’ولاب ةيحصصلا رئاودلا يصصحت مل

رمأ’ا ةريخأ’ا ةعاصس84 ـلا لÓخ ىرحأ’اب وأا نييصضاملا نيمويلا
انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباصصإÓل يلامجإ’ا ددعلا لعج يذلا

رئاودلا تصصحأا لباقملا يف ، ةباصصا67 دنع دمجتي لجيجب
ةديدج ءافصش ت’اح سسمخ ةريخأ’ا ةثÓثلا مايأ’ا لÓخ ةيحصصلا
ةيليملاب يروتنم ريصشب ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع تناك اهبلغأا
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ار˘خؤو˘م  تا˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ج˘˘صس يذ˘˘لا

نيتهوبصشم نيتلاح ليجصست مت امك ، ريهاطلاو لجيج ييفصشتصسم
جئاتن رهظت نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘لاو ةأار˘ماو ل˘جر˘ل ن˘ي˘تد˘يد˘ج
حايترا طصسو ةلبقملا تاعاصسلا لÓخ امهب ةصصاخلا ليلاحتلا
سصوصصخب سشينروكلا ةمصصا˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ىد˘ل ي˘ب˘صسن
ء’ؤوه داعبتصساو ةي’ولا ميلقا ىوتصسم ىلع ءابولا ةدح عجارت
نم مغرلا ىلع ةلبقملا مايأ’ا لÓخ سسوريفلا نم ةيناث ةجومل
زيح لخدتصس يتلا يحصصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ع˘فر˘لا تاءار˘جا
نأا ت’امتحا نم سضعبلا فوختو دحأ’ا اذه نم ةيادب قيبطتلا
ةباقن تناكو . اددجم تاباصصإ’اا ةرئاد عاصستا يف كلذ مهاصسي

ةمصصاع ىفصشتصسم ميعدت نع تنلعأا دق لجيج ةي’و ةلدايصص
سسوريف نم ةياقولل ةصصصصخم اهبلغأا ةماه ةيبط تادعمب ةي’ولا

ةينطولا ةباقنلا اهيلا تعد يتلا ةردابملا راطا يف كلذو انوروك
يدصصتلا يف سضيبأ’ا سشيجلا ةدعاصسم ىلا ةيمارلاو ةلدايصصلل
نم لك ديفتصسي نأا رظتنملا نم نيح يف   لتاقلا سسوريفلل
مويلا ةلثامم ةيبط تادعاصسم نم ةيليملاو ريهاطلا ىفصشتصسم
نم ةماه تايمك تعمج يتلا ةباقنلا تاذ نم ةياعرب تبصسلا
لÓخ انوروك سسوريف نم ةياقولا تاودأاو ةين’ديصصلا داوملا
. ةريخأ’ا مايأ’ا

Ω.eù°©ƒO 

 ةي’ولاب سضرملأ راسشتنأ رؤوب لك يلع ةرطيسسلأ مت اميف

اباسصم361 ءافسش نلعي ةحسصلا ريدم
 ةبانعب انوروكلاب

ءافصش ةلاح361 ليجصست نع ةبانع ةي’ول ةحصصلا ريدم فصشك
انوروك ءابو يصشفت ةيادب دنم ةلجصسملا تاباصص’ا ةلمج نم

ليجصست دعب ةلاح791 سسيمخلا موي يتح تغلب  يتلاو91 ديفوك
اهعقوم يلع ةحصصلا ةرازو هتنلعا ام بصسح نيتديدج نيتلاح
لÓ˘˘خ لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاد ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كا يد˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا
مت هناب طرافلا سسيمخلا موي اهب يلدا يتلا ةيمصسرلا تاحرصصتلا
بارت ربع ءابولا راصشتنا دهصشت يتلا رؤوبلا عيمج يلع ءاصضقلا
ةديدجلا ةنيدملاو دارم سشوديد يح يترؤوبب رم’ا قلعتيو ةي’ولا
رؤوب ةرصشع تدهصش دق تناك ةبانع ةي’و نا املع سشيرلا عارد

ينوبلا طقف تايدلب ثÓثب اهلك زكرمتت انوروك سسوريف راصشتن’
مت ةي’ولا تايدلب يقابب ةلاح يا لجصست مل اميف راجحلاو ةبانع
نيترؤوب تيقب نيأا رطفلا ديع لولح لبق ءاصضقلاو اهترصصاحم
ريدم ناكو  نيطرافلا نيمويلا لÓخ ءابولا امهب يهتنا طقف
تحت عصضولا ناب عي˘با˘صسا ذ˘ن˘م ن˘ل˘عا د˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘صصلا
رفصص يلا لصصن نأا نكمي ةي’ولا نابو ةبانع ةي’وب ةرطيصسلا

ءارجا ةيلمعو ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘م˘ت˘صسا ادا ة˘لا˘ح
  ةريتولا سسفنب ليلاحتلا
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سصاخسشأ ةعبرأأ ةباسصإأ يف هابتسشإ’أ

ةدلولا ةحلسصم لامعل ةيجاجتحإا ةفقو
ةدرابلا نيع ىفسشتسسمب

سسما لوا ةدرابلا نيع ىفصشتصسمب ةد’ولا ةحلصصم لامع مظن
يف هابتصش’ا دعب يحصصلا رجحلاب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
لا˘م˘ع ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ˘ب ت’ا˘ح ة˘˘ع˘˘برا ة˘˘با˘˘صصا
افوخ انرداصصم هتدكا ام بصسح علهو فوخ ةلاح يف ةحلصصملا

هتيامحل ةمزÓلا تاءارج’ا داختإاب اوبلاط امك ىودعلا لاقتنا نم

91 . ديفوك سسوريفب ةباصص’ا رطخ نم
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تاطلصسلا هيف تصضرف تقو يفو
تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةرصصاحمل يرابجإا لكصشب ةيقاولا
تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
جيورتلا اهزربأا ،ةيبلصس تاصسرامم
ر˘ي˘يا˘ع˘م ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت تا˘˘ما˘˘م˘˘كل
نكميو ،ةبولطملا ةيبطلا ةدوجلا
ة˘ح˘صص ى˘ل˘عً اد˘يد˘ه˘˘ت ل˘˘كصشت نأا
تصسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘نأا كلذ ،سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا

يف وأا ةبصسانم داوم نم ةعونصصم
رقتفت نأا نكميو ،ةمقعم تائيب
عنمت يتلا تافصصاوملا ىلإا ايلات
ن˘م ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘لا وأا تا˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اقفو ،ةيصسفنت تارمم يف لوخدلا
ا˘م˘ك ،لا˘ج˘م˘لا ذ˘˘ه ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘ل
فرظلا اذه راجتلا سضعب لغتصسا

نم ةريبك تايمك حرط لÓخ نم
ر˘ي˘غو ة˘صشو˘صشغ˘م˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ي˘˘ف ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
ءاي˘حأ’ا ي˘ف ًا˘صصو˘صصخ ،قاو˘صسأ’ا
ةردق مدع ني˘ل˘غ˘ت˘صسم ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا
،عاونأ’ا نيب ةقرفتلا ىلع سسانلا
ةباقر رفاو˘ت مد˘ع ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

ي˘ف تق˘ل˘طُأا د˘قو .قاو˘صسأ’ا ى˘ل˘ع
ظ˘ي˘ل˘غ˘ت˘ب تا˘ب˘لا˘ط˘م را˘طإ’ا اذ˘ه
سشغلاب ّقلعت˘ي ا˘م ي˘ف تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘˘كلا لوا˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لا
سضارمأ’ا نم ةيا˘قو˘ل˘ل مد˘خ˘ت˘صس˘ُت
نأاصش نم ّنإا ذإا ،ةئبوأ’او ةيدعملا
يف .ريبك ررصض يف ببصستلا كلذ
نم ريثكلا رّبع دقف قايصسلا سسفن
«ةعاصس رخآا» مهتاقتلا نينطاوملا

راعصسأا عافترا نم مهطخصس نع
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘صصم˘˘لا تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
اهنم ةدحاولا حوارت يتلا سشامقلا

رانيد002 ى˘˘˘لا06 ن˘ي˘ب ا˘م
ي˘ف ا˘هر˘فاو˘ت ن˘يد˘كؤو˘م ،ير˘ئاز˘ج
نيلابم ريغو عراوصشلاو تÓحملا

،«ن˘ير˘صسن» لو˘ق˘˘تو .ا˘˘هرد˘˘صصم˘˘ب
،ماعلا عاط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ف˘ظو˘م ي˘هو
’إا لز˘ن˘م˘لا ن˘م جر˘خ˘˘ت ’ ا˘˘ه˘˘ّنأا«:
ا˘ه˘يد˘ل ّنأا ى˘لإا ةر˘ي˘صشم ،ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
تا˘ما˘م˘كلا ن˘˘مً ادود˘˘ح˘˘مً ادد˘˘ع»
امّبر» :فيصضت .«مايأا دعب دفنتصس
تايمك ريفوت بحتصسملا نم ناك
ذفانم يف تا˘ما˘م˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
رار˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ةمامك عصضي ’ َنم ىلع ةفلاخملا

ع˘˘فد ا˘˘م اذ˘˘هو .لز˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
يف رفاو˘ت˘م˘لا ءار˘صش ى˘لإا سضع˘ب˘لا
،اهنم ققحتلا نود نم قاوصسأ’ا
ا˘ه˘نو˘ع˘ن˘˘صصي نور˘˘خآا حار ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لامج لوقي ،هت˘ه˘ج ن˘م .«ًا˘ي˘لز˘ن˘م
ّنإا ،ت’اصصت’ا عاطق يف فظوم
ي˘˘ف ةر˘˘فاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا»
سساي˘كأا ي˘ف ة˘عو˘صضو˘م قاو˘صسأ’ا
ّيأا لمحت ’ ةفافصش ةيكيتصسÓب

ّيأاب ةقفرم ريغو ةيراجت ةمÓع
تا˘˘ف˘˘صصاو˘˘م ح˘˘صضو˘˘ت تا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،«ا˘هرد˘صصمو ا˘ه˘ن˘م˘ثو ة˘ما˘˘م˘˘كلا

ىل˘ع ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘صشت«ـب ًا˘ب˘لا˘ط˘م
عصضوو تايلديصصلاو عيبلا ذفانم
لÓغتصساو لياحتلا بيلاصسأ’ ّدح

زييم˘ت˘لا بج˘يو .»ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
ريغو ةيبطلا تامامكلا عاونأا نيب
ا˘هؤواد˘ترا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
رطخ ليلقتل اًمهم اًيئاقو اكولصس
. ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ىود˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا
ىمصست ةيلاعف ر˘ث˘كأ’ا تا˘ما˘م˘كلا

متيو2PFF ةيبط˘لا تا˘ما˘م˘كلا
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘هؤود˘˘˘ترا

ثيح ةحصصلا لاجم يف نيلماعلاو
ةريبك ةيامح تامامكلا هذه رفوت
ءاو˘ه˘لا تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج لو˘˘خد ح˘˘ب˘˘كو

يف59 ة˘ب˘صسن˘ب ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا
يه اًلامعتصسا رثكأ’ا عونلا .ةئملا
متي يت˘لاو ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ما˘م˘كلا
مو˘ي˘لا ي˘ف ةد˘حاو ةر˘م˘ل ا˘هؤواد˘ترا

عنمتو ةدودحم ةيامح تاذ يهو
با˘ع˘ل˘˘لا تار˘˘ط˘˘قو ذاذر˘˘لا فذ˘˘ق
ن˘˘م ر˘˘خآا عو˘˘ن كا˘˘ن˘˘ه .ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
يهو ةيامحلا ةدودحم تامامكلا
ة˘˘حار ر˘˘فو˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘قرو˘˘˘لا
’ اهن˘كل را˘ب˘غ˘لا د˘صض ة˘ي˘صصخ˘صش
.ةقيقدلا تاصسوريفلا لوخد عنمت
تا˘ما˘م˘كلا ر˘فو˘ت˘˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف
تامامك مادختصسا نكميف ،ةيبطلا
ة˘ق˘با˘ط˘مو سشا˘م˘ق˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب

نم ةعونصصم ،ةيحصصلا ريياعملل

نكميو ماخ˘لا ن˘ط˘ق˘لا وأا ن˘ط˘ق˘لا

.تارم ةدع اهمادختصساو اهلصسغ

ةطرصشلا ةمظنم ،لوبرتنإا ترsذحو

عو˘ب˘صسأ’ا ،ة˘ّي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ّي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ف ةّدا˘˘ح ةدا˘˘يز ن˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ة˘˘ّي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘uم˘˘˘ك

ةّيبط˘لا تاداد˘مإ’او ة˘صشو˘صشغ˘م˘لا

ن˘ع ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ة˘صضرا˘ع ،ىر˘خأ’ا

نع ترفصسأا ةلود09 ّمصضت ةيلمع

ام طبصضو ،ًاصصخصش121 فيقوت

061) ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م41 هتميق

داو˘˘م» ن˘˘م (م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

،«ةروطخلا ةلم˘ت˘ح˘ُم ة˘ّي˘ن’د˘ي˘صص

،ددصصلا اذه يف .هفصصو بصسحب

ماعلا نيمأ’ا كوتصش نغروي لاق

ينثي نل رمأا ييأا» ّنإا ،لوبرتنإ’

.حابرأ’ا قيقح˘ت ن˘ع ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا

عورصشم˘لا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ر˘ه˘ظ˘ُيو

،ةرّوزم˘لا ة˘ّي˘ب˘ط˘لا تاودأ’ا كل˘ت˘ب

،ة˘˘ما˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ّح˘˘˘صص ة˘˘˘مزأا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا

وأا سسانلا ةّحصصب ّماتلا مهفافختصسا

،انوروك ةرصصاحملو .«م˘ه˘حاورأا˘ب

اهن˘ي˘ب تاءار˘جإا ر˘ئاز˘ج˘لا تذ˘خ˘تا

ام˘ن˘ي˘صسلا رودو م˘عا˘ط˘م˘لا قÓ˘غإا

ةيهيفرتلاو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ن˘كا˘مأ’او

ءانثتصسا عم ،ىمصسم ريغ لجأا ىلإا

تÓ˘ح˘مو ر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو قاو˘˘صسأ’ا

تاجتنم˘لاو داو˘م˘لا ع˘ي˘بو سضر˘ع

،ةي˘مو˘ي˘لا ة˘صشي˘ع˘م˘ل˘ل ة˘يرور˘صضلا

ةمدخ رفوت يتلا معاطملا كلذكو

.لزانملا ىلإا تا˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ي˘صصو˘ت

ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك

ةكرحلا دييقتو ةيحصصلا ئراوطلا

ة˘ن˘ج˘ل تت˘فأاو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ئز˘˘ج

ةينيدلا نوؤو˘صشلا ةازرو˘ب ىو˘ت˘ف˘لا

باوبأا قÓغإا ةرورصضب فاقوأ’او

.سسوريفلا يصشفت عنمل ،دجاصسملا

¯ T°ƒT°É¿.ì

لÓ˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘˘صس
ا˘عا˘ف˘ترا ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

دد˘ع ي˘ف ار˘م˘ت˘صسمو ا˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م

،91 د˘ي˘فو˘كب ة˘با˘˘صص’ا ت’ا˘˘ح

ىلا ،ة˘لا˘ح773 تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو
نم ،ةعمج’ا سسما لاوز ةياغ

موي يف تلجصس ةلاح61 اهنيب
،سسي˘م˘خ˘لا را˘ه˘˘ن˘˘ل كلذو د˘˘حاو
تد˘كا˘ت ت’ا˘ح ى˘لا ة˘فا˘صض’ا˘ب
قيرط نع سسوريفلا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصا
نم ،سسما ةيرب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
يبعصشلا سسلجملا سسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ـب ح» ةب˘ق˘ي˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
ىفصشتصسمب ايلاح دجاوتي يذلا«
يقلتل فيطصس ةي’وب لازا نيع

،سسوريفلا نم فثكملا جÓعلا

هيف ترهظ يذلا تقولا يف اذه

سسيئر سصوصصخب ةيبلصس جئاتن

يذلا «سس م» ةقاطلا يداو ةيدلب

ة˘˘با˘˘صص’ا ي˘˘ف كو˘˘كصش ه˘˘تدوار

ليجصست دعب اصصوصصخ ،ءابولاب

يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ت’ا˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘ع

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘صضوو ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لا

يف هابتصشÓل رجحلاب سصاخصش’ا

ليلاحتلا جئاتن نا ريغ ،مهتباصصا

ةبا˘صصÓ˘ل ه˘صضر˘ع˘ت مد˘ع تت˘ب˘ثا

لاز˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘لا،91 د˘ي˘فو˘كب

،سصاخصش’ا نم ديزملا دصصرتي

˘مد˘عو ي˘عو˘لا سصق˘˘ن ل˘˘ظ ي˘˘ف

رجحلا تيقاومو دعاوقب مازتل’ا

ةي’و ىلع سضورف˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا

عجري يذلا تقولا يف اذه ،ةنتاب

ءارو سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بب˘˘˘˘صسلا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ةي’وب ارخؤوم ةلجصسملا ت’احلا

ةيرصسلا تارايزلا كلت ىلا ةنتاب

ا˘ن˘ماز˘ت سصا˘خ˘صش’ا تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘تو

مل يذلا ،كرابملا رطفلا ديعو

تاءار˘˘ج’او ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي

نيلو’ا نيمويلا يف ةصضورفملا

سصا˘˘خ˘˘صش’ا ةرا˘˘˘يز ي˘˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘م

ريغ ديعلا يناهت لدابتو مهيوذل

دق يذلا ر˘ط˘خ˘لا م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘ه˘با

تابا˘صص’ا ا˘مو كلذ ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي

لÓ˘خ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

جاتنل ليلدل نيريخ’ا نيمويلا

تا˘ح˘˘فا˘˘صصمو تارا˘˘يز˘˘لا كل˘˘ت

تفرع دقف ىرخا ةهج نم ،ديعلا

ـلا تقاف ذا اديازت ءافصشلا ت’اح

تردا˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح062

ل˘ثا˘م˘ت د˘ع˘ب ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ،ءا˘ف˘صشل˘ل ا˘ه˘با˘ح˘˘صصا

جÓعلا لوكوتوربل ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا

جئاتن ىطعا يذلا نيكورولكلاب

سصي˘ل˘ق˘ت سصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا

نيدجاوتملا ن˘ي˘با˘صصم˘لا ت’ا˘ح

دد˘ع˘لا تا˘بو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا˘˘ب

ىوتصسم ىل˘ع ا˘ي˘مو˘ي ل˘ج˘صسم˘لا

نيباصصملا ددع يهاصضي نطولا

،موي دعب اموي سصقانتي أادب يذلا

ةنتاب ةي’و هيف لازت ’ تقو يف

دد˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘ج˘˘˘صست

تبثملاو ة˘صصخ˘صشم˘لا ت’ا˘ح˘لا

.يملاعلا ءابولاب اهتباصصا

يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ىلعو عراسشلأ يف عابت

«عارتخإلا مأا ةسشوسشغملا ةمامكلا..رئازجلا يف

ديعلل ةيرسسلأ تأرايزلأ ىلإأ عجأر عافترإ’أ ببسس

دحاو موي يف تلجسس ةلاح61 اهنم ةنتابب انوروك سسوريفل ةدكؤوم ةلاح773

نم دعت يهف .دجتسسملأ  انوروك سسوريف هجو يف يئاقو ريبدتك ،لزنملأ نم جورخلأ دنع ةمامك عسضو نم مويلأ دعب ّرفم ’
 .ملاعلأ ءاحنأأ لك يف امك اندÓب يف ىودعلأ نم ةيامحلأ تامزلتسسم

 سسأرهأأ قوسس

انوروك ءابو راسشتنإا نم دحلل ةيقاولا ةعنقألا ءادترإل افلاخم093 ليجسست
ةبقارم تÓمحب ، [0202 ناوج20 خيرات نم اءادتبإا ] ةيلمعلا ةيادب ذنم مايأا ةثÓث ةليط سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب ةطرصشلا حلاصصم تماق
ىلع فوقولل ،ةنيدملا طاقن فلتخمو ةيمومعلا تاحاصسلاو تاءاصضفلا فلتخم ىلع نيدفاوتملا نينطاوملاو ةيراجتلا تÓحملا نم ديدعلل

ام قفو نيفلاخملا قح يف ةيلام تامارغ نمصضتت ةفلاخم193 زاجنإا نع ترفصسأا يتلاو يقاولا عانقلا ءادترإاب مهديقتو مهمازتلإا ىدم
ةيغب  ةمامكلا ءادترإا ةرورصضب ةصصاخلا تاميلعتلا قيبطت سسارهأا قوصس ةي’و نمأا حلاصصم لصصاوت كلذب .حئاوللاو نيناوقلا هيلع سصنت
ةماع وعدن امك ، ةيداملا و ةيرصشبلا تاناكمإ’ا ةفاك ريخصست لÓخ نم نيفلاخملا لك هجو يف فوقولاو نطاوملا ةمÓصس ىلع ظافحلا
¢GC.T. انوروك سسوريف راصشتنإا نم دحلل ةياقولاو ةمÓصسلا تاءارجإاب ماتلا ديقتلل نينطاوملا
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تارغثلا ديدعل لصصوتلا دعب اذه و
متيل ، ةنبلملا ىوتصسم ىلع ةيلاملا

ةقمع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘صشا˘ب˘م
ةيلام غلابم فاصشتكإا ىلإا تصضفأا

ةلودلاب ة˘صصا˘خ ة˘صسل˘ت˘خ˘م ةر˘ي˘ب˘ك
بي˘ل˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘صش م˘عد˘ل ة˘ه˘جو˘˘مو

] جد04.676.048.614 ـب تدق
نو˘ي˘ل˘م ر˘صشع ة˘ت˘صسو ة˘˘ئا˘˘م˘˘ع˘˘برأا

ةتصسو ف˘لأا نو˘ع˘برأاو ة˘ئ˘م نا˘م˘ثو
، [ ميتنصس نوعبرأاو رانيد نوعبصسو
هبتصشملا فيقوت مت كلذ رثإا ىلع

امك ةنبلملا بحاصص يصسيئرلا هيف
ىلإا ةقرفلا رصصانع كلذب لصصوت
ردق نيذلا فارطأ’ا ديدع فيقوت

ةرطايب مهنم ضصخصش34ـب مهددع
ةبقارملا ناوعأا ضضعب و نييمومع
يوهجلا ينهملا ناويدلل نيعباتلا
ضضعب و ةبانعب هتاقتصشمو بيلحلل
ةلمجلا ةراجت يف نيفيزملا راجتلا
تاجتنملاو ه˘تا˘ق˘ت˘صشمو بي˘ل˘ح˘ل˘ل
و نا˘صسنإ’ا ة˘يذ˘غ˘ت˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا

بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج ضضع˘˘˘ب اذ˘˘˘ك
ضسف˘˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
ةيريدمل نيعبات نيفظومو هنبلملا

زاج˘نإا م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل ي˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘م
، رارصشأا ةيعمج نيوكت مرج نع
لام˘هإ’ا ، ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘ما د˘يد˘ب˘ت
لاوما ديدبت ىلإا يدؤوملا حصضاولا

ةفيظولا لÓغتصسإا ةءاصسإا ، ةيمومع
نيفظوم ؤوطاوت ، ذوفنلا لÓغتصسإا ،

قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ليصصحت  تاميظ˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ملعي ةيلام غلابمل يمومع فظوم
ضشغلا ، ءادأ’ا ةقحتصسم ريغ اهنأا

ة˘صسرا˘م˘م  ي˘ب˘ير˘صضلا بر˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةراجت ةصسرامم ، ةيصسيلدت ةراجت

لامعتصسإاو ريوزتلا ، ةيعرصش ريغ
ة˘˘˘˘يرادإا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو ي˘˘˘˘ف روز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

هبجومب اومدق  ةيراجت تاررحمو
، ضسارهأا قوصس ةمكحم ةباين ماما
ق˘ح ي˘˘ف عاد˘˘ي˘˘غ ر˘˘مأا رد˘˘صص ن˘˘يأا

ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘صص
تردصص اميف ، ةنبلملا بصساحمو
تح˘ت ع˘صضو˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق ما˘˘كحأا
ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لإا

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تقؤو˘˘م˘˘لا جار˘˘فإ’او
هنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت . فارطأ’ا
تقرطت نأا ةعاصس رخآا ـل قبصس دق
 .ةقباصس دادعأا يف عوصضوملل
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ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
ا˘يا˘صضق ا˘م˘ي˘˘صس’ ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
لظ يف ةبراصضملا و ضسÓتخ’ا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘˘ت ، د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةحلصصملاب ةيلاملاو ةيداصصتق’ا
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ةيلمع رثا ةنيطنصسق ةي’و نمأاب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ة˘حا˘ط’ا ن˘م ة˘ي˘عو˘ن

دارفأا40 ن˘م ة˘نو˘كت˘˘م رار˘˘صشأا

و53 نيب ام مهرامعأا حوارتت

ةيصضق يف مهطروتل ةنصس83
ضضرغب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
ضسÓتخا ةحنج باكتر’ دادع’ا

اهلامعتصسا و ةيمومع تاكلتمم
ةحنج و  يعرصش ريغ وحن ىلع
ةعنقأا ةيعرصشلا ريغ ةبراصضملا

دوعت ةيصضقلا تايثيح .ةيحارج

رثا0202/50/13 ةيصسمأا ى˘لا
ل˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘كصش
يعماجلا ىفصشتصسملل ينو˘نا˘ق˘لا
ضضرع˘ت ضصو˘صصخ˘ب ضسيدا˘ب ن˘با

ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا نزا˘خ˘م
ةيمك لاط يذلاو ةقرصسلا لعفل
ةيحارجلا ة˘ع˘ن˘قأ’ا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘˘لا
ةرصشابم مت هيلع ،تايفصشتصسملاب
ثيح ةيصضقلا يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
ثا˘ح˘بأ’ا و تا˘ير˘ح˘ت˘لا تر˘م˘ثأا
ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘صشا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ديدحت نم ةيلاملا و ةيداصصتق’ا

يصسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه
زيجو تقو يف كلذ و هفيقوتو
يذلا ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص
ف˘ظو˘˘م˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
و ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
ـب ردقت ةيمك هتزوحب عاجرتصسا

متيل يحارج يقاو عانق0006

ىلا تازوجحملا ة˘ق˘فر هدا˘ي˘ت˘قا

ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘صس’ ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م

داق قمعملا قيقحتلا ،تاءارج’ا

كير˘˘صش ة˘˘يو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لا

وه هفيقوت متي˘ل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل

» عون نم ةبكرم زجح و رخ’ا

ةديدجلا ةنيدملاب «4 ويلك ونور

اهنÓمعتصسي اناك يل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع

نم اهجارخاو ةعنقأ’ا لمح يف

ثي˘ح ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

نع يلئا˘ع˘لا ه˘ن˘كصسم ضشي˘ت˘ف˘ت˘ب

مت ينونا˘ق ضشي˘ت˘ف˘ت˘ب نذا ق˘ير˘ط

عم ةازاوملاب ،ةدحو841 زجح

ىرخأا ةي˘م˘ك عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت كلذ

003 ـب ردقت تاقورصسملا نم

و ةيحار˘ج˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا ن˘م ةد˘حو

تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مز˘ج˘˘ح

ىدل جد000.02 ـب ردق عيبلا

لك لمعي نيرخأا امهيف هبتصشم

ةنيدملا˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘لد˘ي˘صصب ا˘م˘ه˘ن˘م

تنا˘ك ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘˘لا

متيل تاقورصسملا عيب امهتمهم

امهليوحت و امهرودب امهفيقوت

ةيعونلا ةيلمعلا ،ةقرفلا رقم ىلا

ةيداصصتق’ا ةقرفلا اهتداق يتلا

عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م تل˘ل˘ك ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك

ايرصصح لامع˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب

، ةدحو8446 ـب تردق ضسيداب

عيب˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

ةبكرم و جد000.02 ـب ردق

ضسÓتخ’ا ةيلمع يف ةلمعتصسم

يدلب˘لا ر˘صشح˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘صضو م˘ت

تاءارجإ’ا ةفاك لامكتصسا دعب،

مامأا نيينعملا ميدقت مت ةينوناقلا

ىدل ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘صسلا

 .ةنيطنصسق ةمكحم
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ةلقنتملا ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
ريهاط˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ةصشرو كيكفت يف لجيج ةي’و
ة˘يرا˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل
ة˘˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ةر˘˘ي˘˘˘خذ˘˘˘لاو
ىلع نوره˘صسي او˘نا˘ك ضصا˘خ˘صشأا
. ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘˘ه نوؤو˘˘˘˘صش ةرادا

نا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘صصم بصسحو
ى˘ل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘بو ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
رصصان˘ع ى˘لا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م

ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ضصوصصخب ريهاطلاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘صشرو دو˘˘˘˘˘جو
اذكو ةيرانلا ةحلصسأ’ا ةعانصصل
ديدحت يف اوحجن ةيحلا ةريخذلا

اهماحت˘قاو ة˘صشرو˘لا هذ˘ه ع˘قو˘م
ةح˘ل˘صسأا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ثي˘ح
ديصص قدانب يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘يرا˘ن
اذ˘كو ة˘ي˘ح ةر˘ي˘خذ ى˘لا ة˘˘فا˘˘صضا

ضسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م
ىرخأا ةعومجم اذكو ةيركصسعلا

بصسحو . ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا نم

هذه لÓخ مت دقف رداصصملا تاذ
ضصاخصشأا ةثÓث فيقوت ةيلمعلا

ةرادا ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘ه˘˘˘صسي او˘˘˘نا˘˘˘ك
ة˘ير˘صسلا ة˘˘صشرو˘˘لا هذ˘˘ه نوؤو˘˘صش
اهئانبز عم تÓماعملا رييصستو
ضسيمخلا موي مهصضرع مت ثيح
لجأا نم ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع
يف ةبصسان˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا

لصصاوتي يذلا تقولا يف مهقح
نيرخآا نيصصخصش نع ثحبلا هيف
ضصاخصشأ’ا عم ةقÓع ىلع اناك
لصصتم قايصس يفو . نيفوقوملا

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم تا˘طا˘صشن˘ب
ن˘مأ’ا ر˘صصا˘ن˘ع ف˘˘قوأا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
باصش لجيجب عبارلا يرصضحلا
ه˘ما˘ي˘ق د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف
لخدم نم ةيران ةجارد ةقرصسب
ة˘عا˘˘صس ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا ىد˘˘حا

ىر˘˘جو ، ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ةازاو˘م ة˘قور˘صسم˘لا
ىل˘ع ه˘صضر˘ع م˘ت يذ˘لا ل˘عا˘ف˘لا
لين لجأا نم ةيئاصضقلا تاهجلا

. هئازج
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ةي’و نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا تفقوأا
ايئاصضق  اقوبصسم اصصخصش ةدكيكصس

رثإا  ىلع ةنصس13 رمعلا نم غلبي ،
دحأاب قيرح بوصشن لوح هتقلت غÓب
طصسوب ناكصسلاب ةلوهأاملا لزانملا

و لخد˘ت˘لا م˘ت˘ي˘ل ،ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م
و نا˘كصسل˘ل ةد˘عا˘صسم˘لا د˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م نار˘ي˘ن˘لا دا˘م˘خإا
تصضفأا د˘قو ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
مت قيرحلا نأا ةيناديملا تايرحتلا
يذلا هب هبتصشملا فرط نم همارصضا
ماق نأا دعب لزنملا تاذ يف نطقي

ى˘ل˘ع م˘ت˘صشلا و بصسلا˘ب ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب

و ةنصس85 رمعلا نم ةغلابلا هتدلاو

متيل، ةلوهجم ةهجو ىلا رف ةمث نم

ىدبأا نأا دعب يحلا طيحمب هفيقوت

حÓصس هنم زجحيل ةف˘ي˘ن˘ع ة˘موا˘ق˘م

م˘ت م˘ه˘ت˘م˘لا، ه˘تزو˘ح˘ب  نا˘ك ضضي˘˘با

نع ةصصتخملا ةباينلا مامأا هميدقت

ادمع را˘ن˘لا مار˘صضإا ة˘يا˘ن˘ج» ة˘ي˘صضق

حÓصس لمح ةحنج ، لوهأام نكصسمب

، يعرصش رربم نود نيكصس ضضيبا

بصسلا˘˘ب لو˘˘صص’ا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

يف ضسبحلا عدويل ، »  ديدهتلاو

.هتمكاحم راظتنا

  سسأرهأأ قوسسب هتاقتسشمو بيلحلأ ةبعسش معدب ةسصاخ

  ةيمومع لإومأإ صسÓتخإإو ديدبتب مهتم افظوم34 فيقوت

ةيحأرجلأ ةعنقألأ نم ةربتعم ةيمك سسÓتخإأ يف تطروت ةباسصعلأ

ةنيطنسسقب يعماجلإ ىفسشتسسملاب فظوم اهدوقي رإرسشأإ ةيعمجب ةحاطإ’إ

 ةيلولأ ةمسصاعب  ةجأرد قراسس فيقوت مت اميف

 لجيجب ريهاطلاب صصاخسشأإ ةثÓث فيقوتو ةريخذلإو ةيرانلإ ةحلسسأ’إ ةعانسصل ةسشرو كيكفت

تÓئاع ةدع هنطقت لزنم يف رانلأ مرسضأأ

ةدكيكسسب هتدلإو ىلع ىدتعإ باسش ىلع صضبقلإ

ةيسضق تاسسبÓم كف نم ، سسأرهأأ قوسس نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب ةيلاملأو ةيداسصتقإلأ ةقرفلأ رسصانع نكمت
لامعتسسإأو ريوزتلأ عم بيلحلأ ةبعسش ميعدتل ةهجوملأ ةيمومعلأ لأومألأ ديدبتو سسÓتخإأ يف سصتخت رأرسشأأ ةيعمج نيوكت

.سسأرهأأ قوسسب ةسصاخلأ نبÓملأ دحأاب أذهو ةيمومع لأومأل ةجهنمملأ ةقرسسلأو ةيراجت تأررحمو ةيرأدإأ قئاثو يف روزملأ

حامسسلأ مدع ببسسب اعوج نوتومي مهءانبأأ نأأ أودكأأ

طاسشنلل ةدوعلاب مهل

 نوجتحي صصإوخلإ نولقانلإ
 ةلسشنخ ةي’و رقم لخدم نورسصاحي و

نم ةمراع تاجاجتحا ةلصشنخ ةي’و لخدم لوأ’ا ضسمأا حابصص دهصش

لقنلاو تايدلبلا نيب امل ةرجأ’ا تارايصس نم ضصاوخلا نيلقانلا لبق

يذلا  طاصشنلا ىلإا ةدوعلاب نيبلاطم تÓفاحلا باحصصأاو يرصضحلا

نوتومي مهءانبأا نأا نيدكؤوم ، ابيرقت  رهصشأا3 ذنم  هوصسرامي مل

تارايصسل نيلقانلا مودق دهصش جاجتح’ا .انوروك ةحئاج مامأا اعوج

ةمصصاعل يرصضحلا لقنلا تارايصس باحصصأاو ةيدلب02ل ةرجأ’ا

تÓفاحلا باحصصأاو ، راصشصشو ضسياقك تايدلبلا ضضعبو ةي’ولا

ددصش نيأا ، ةفثكم ةينمأا تازيزعت دهصش يذلا ةي’ولا لخدم نيقلغم

مهنأا  نيدكؤوم ةينطولاو ةيلحملا تاطلصسلا دصض ةجهللا ء’ؤوه

ةصسرامم مدعل ةجاحلا نم نوناعي فصصنو نيرهصش نم رثكأ’و اولظ

ةصصاخ ةيعامتجاو ةيداصصتقا تاعبت كلذ نع بترت امم طاصشن يأا

عوجلا نم نوناعي اهدارفأا راصص يتلا مهرصسأ’ ةيصساصسأ’ا تاجاحلا

متنصس نويلملا غلبم ىتحو ةيودأا ءارصش ىلع ةردقلا مدعو يرعلاو

كانهو ، لقنلا طخ ءارك ديدصستل فكي مل هيلع اولصصحت يذلا

نيددنم ، مهتابكرم با˘ط˘عأا ضضع˘ب حÓ˘صصإاو م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت تا˘مار˘غ

ىرخأا ةهج نم تاهج ةدع لبق نم مهدصض قبطملا تمصصلاب

فقيل ءاج هنأا دكأا يرصضحلا لقنلا تارايصس ةباقنل يئ’ولا نيمأ’ا

مهطاصشن فقوت نم نوررصضتم اصضيأا نييباقنلا نأ’ نيجتحملا عم

ىلإا ةدوعلاو رجحلا عفرب ةصصاخلا مهبلاطم يف نيلقانلا عم مهنأاو

. جاجتح’ا ةجهل نم نودعصصيصس مهنأاو ، قزرلا بصسكل طاصشنلا
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ةحابسسلأ عنم مغر

ةدكيكسس ئطإوسشب قيرغ لوأإ
نطاقلا و رمعلا نم يناثلا دقعلا ةياهن يف «نيما.ب» باصشلا يقل

ايفوصص ئطاصشب اقرغ هفتح يقاوبلا ما ةي’وب نوركف نيع ةنيدمب

رحبلا دصصق باصشلا ناف تامولعم بصسح و ،ضسيمخلا ةيصسما زابرقب

ةحئاج ببصسب ةيمصسرلا تاهج˘لا ن˘م رار˘ق˘ب ة˘عو˘ن˘م˘م˘لا ة˘حا˘ب˘صسل˘ل

يتلا ةيندملا ةيامحلاب لاصصت’ا متيل جاوم’ا هعلتبت نأا لبق انوروك

و ةهج نم اهقÓغا ببصسب ئطاوصشلا ىلع ايمصسر اهلمع أادبت مل

ةيلمع تلصصاوت و ةيناث ةهج نم فايطصص’ا مصسوم قÓطنا مدع

ةعمج˘لا مو˘ي و ضسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘صسما ة˘ل˘ي˘ط با˘صشلا ة˘ث˘ج ن˘ع ثح˘ب˘لا

ةباتك دحل و لجيج ةي’ول ةيندملا ةيامحلا نم نيصصاوغ ةكراصشمب

اهتدعبا دق جاوم’ا نا حجري يتلا ةثجلا ىلع رثعي مل رطصس’ا هذه

رارقب ةقلغم ةدكيكصس ئطاوصش لك نا ىلا راصشي،ىرخا قطانم ىلا

اهيلع نينطاوملا دفاوت ليجصست دعب مايا ذتم تاطلصسلا نم يمصسر

91 ديفوك ضسوريفب ىودعلا راصشتنا نم افوخ
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ةدكيكسسب راقز دأوب ءأدهسشلأ ةربقم سسيندت بقع

ةميرجلإ راثآإ دنع نوفقي تايسصخسشو ةسصتخم ةنجل
بيرخت ةيصضق ةعباتمب ةفلكملا ةنجللا  ضسيمخلا ةحيبصص تلصصو

و تايصصخ˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م رو˘صضح ع˘م را˘قز داو˘ب ءاد˘ه˘صشلا ةر˘ب˘ق˘م

ةميرجلا راثا دنع فوقولا مت نيأا، ةقطنملا ناكصس نم نيفقثملا

ةربقم  تناك و،اهنأاصشب ةلصصاوتم ةينمأ’ا تاقيقحتلا لازت’ يتلا

ىلا مايأا ذنم تصضرعت دق  ةرصشق نيعب راقز داو ةقطنمب ءادهصشلا

ددعلا و ةيوهلا ةلوه˘ج˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تما˘ق ا˘مد˘ع˘ب ، ر˘فا˘صس ءاد˘ت˘عا

اورصسيف، ةرصشق نيع يف راقز داوب ءادهصشلا ةربقم يف روبق ميطحتب

و لماكلا مصس’اب ديهصشلا تامولعم لمحت يتلا ةيماخرلا دهاوصشلا

ماعلا يأارلا تز˘ه ة˘م˘ير˘ج˘لادا˘ه˘صشت˘صس’ا خ˘يرا˘ت و دÓ˘ي˘م˘لا خ˘يرا˘ت

ةيخيراتلا راقز داو ةكرعمب لافتح’او تنمازت  اهنا اميصس يلحملا

نيطروتملا ةفرعمل اقيقحت تحتفو ةينمأ’ا تاهجلا تلخدت دقلو .

.ةميرجلا يف
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ةنتاب يف خيطبلاب ةلمحم ةنحاسش بÓقنإإ
لو’ا ضسما عقو رورم ثداح لج’ ةيندملا ةيامحلا ناوعا لخدت

ةنتاب يتي’و نيب طبارلا57 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع

بÓقنا رثا ،ةنتاب ةي’ول ةعبل˘ت˘لا ة˘مر˘ج ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قا˘ب ،ف˘ي˘ط˘صسو

حورجب قئاصسلا ةباصصا ىلا ىدا ام ،رمح’ا خيطبلاب ةلمحم ةنحاصش

نتم ىلع ةلمحملا ةعلصسلا فÓتا يف ثداحلا ببصست اميف ،ةفيفط

يف قيقحت حتفل ةمرجل ينطولا كردلا رصصانع لخدت دقو ،ةنحاصشلا

.ثداحلا

T°ƒT°É¿.ì

 لخإد ىوه طق ذاقنإإ
ةنتابب يتنمسسإإ يئابرهك دومع

رازجلا ةرئادب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو˘ل ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف تن˘كم˘ت
لخاد اروصصحم دجو ريغصص طق ذاقنإا نم ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا

،ضضرأ’ا فوج يف نيرتم يلاوح قمعب يتنمصسإا يئابركه دومع
بناوج دحا نم تنمصس’ا نم ءزج مده ىعدتصسإا يذلا رم’ا
يتأاتو ،هوركمل هصضرعت نود ،طقلا جارخا نم نكمتلل دومعلا
حلاصصم هب موقت يذ˘لا ي˘نا˘صسنإ’ا ل˘م˘ع˘لا ن˘م˘صض هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ثداوحلا فلتخم يف ا˘ه˘تÓ˘خد˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

،اصضيا ةيناويحلا لب ةيرصشبلا تÓخدتلا ىنثتصست ’ ذا ،فورظلاو
،اهب تاناويحلا ديدع طوقصس ليجصستو رابآ’ا راصشتنإا لظ يف
اهجارخ’ ةيندملا ةيامحلا ناوعا لخدت دعب حاجنلاب تللك اهبلغأا
T°ƒT°É¿.ì.ةملاصس
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ن˘م دد˘ع سسي˘م˘خ˘لأ حا˘ب˘صص ه˘˘جو˘˘ت
م˘ه˘ط˘بر˘ت ن˘يذ˘لأ نو˘ما˘ع˘لأ ءا˘ب˘طألأ

ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘م ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م دو˘˘˘ق˘˘˘ع
رق˘م ى˘لإأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ

رزآام˘لأ نود˘تر˘ي م˘هو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
تفل˘ل ة˘ف˘قو أو˘م˘ظ˘ن ن˘يأأ ءا˘صضي˘ب˘لأ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلأ ها˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نأ
ل˘م˘ت˘ح˘ت د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘صضو˘˘ل
دع˘ب˘ف ،ا˘ه˘ت˘يو˘صست˘ل ر˘ث˘كأأ را˘ظ˘ت˘نلأ
م˘˘ت ق˘˘ئا˘˘قد ة˘˘ع˘˘صضب˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
يلأولأ نأويد لبق ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسإأ

دعب ةحصصلأ ريدم وحن مههيجوتو
مهلاغصشنل عامتصسÓل هب لاصصتلأ

ءاب˘طألأ ه˘جو˘ت ثي˘ح ،ه˘ب ل˘ف˘كت˘لأو
ر˘ي˘خألأ أذ˘ه بت˘كم و˘ح˘ن ةر˘صشا˘˘ب˘˘م
نأاب مهل حصضوأأو م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسأ يذ˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ح
نكي مل هنأأو يز˘كر˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ

كلذو مهتيعصضوب Óصصأأ ملع ىلع
رخآأ» ـل ءابطألأ هنع لقن ام بصسح
ر˘˘يد˘˘م نأا˘˘ب أود˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك ،«ة˘˘عا˘˘˘صس
عوبصسأأ ةلهم هحنم بلط ةحصصلأ

نأوج11 خيرات ةياغ ىلإأ أديدحتو
ةرأزو ةلصسأرم لجأأ نم كلذو مداقلأ
خيراتلأ يف م˘ه˘ي˘ل˘ع در˘لأو ة˘ح˘صصلأ

لكصشملأ نأأو اصصوصصخ ،روكذملأ
يتلأ طقف ةبانع ةيلوب سصاخ سسيل

دقاع˘ت˘م ما˘ع بي˘ب˘ط03 يصصحت
رهصش ءا˘ه˘ت˘نأ ع˘م م˘هدو˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت

ةيوصستب نوب˘لا˘ط˘يو يرا˘ج˘لأ نأو˘ج
مهئاصضمإأ دعب مهتي˘ع˘صضو˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن

نيدقاعتم ن˘ي˘ما˘ع ءا˘ب˘طأا˘ك ن˘ي˘ما˘ع
يئافصشتصسلأ زكرملأ ىوتصسم ىلع
دقعلأ ناير˘صس أأد˘ب ثي˘ح ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ةلباق ةد˘حأو ة˘ن˘صسب ةد˘م˘لأ دد˘ح˘م˘لأ
يف طقف دحأو ماع ةدمل ديدجتل

8102 ةيل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لأ
يهتنت دقعلأ أذه ةدم نإاف يلاتلابو

ـل أودكأأ ثيح،0202 نأوج13 موي
نو˘ق˘ح˘ت˘صسي م˘ه˘نأا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ»
لظ يف اصصوصصخ ،نصسحأأ ةلماعم
رمت يذلأ بعصصلأ يحصصلأ عصضولأ
نم امومع نطولأو ةبانع ةيلو هب

ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ءأر˘˘ج
ر˘خآأ» ـل تا˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ىد˘˘حإأ تلا˘˘ق
انوروك» :كلذ سصوصصخب «ةعاصس
تايفصشتصسملأ يف عيمجلأ ىلع رثأأ
نيفظوملأ ،ىصضر˘م˘لأ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ءا˘˘ب˘˘طألأ ى˘˘لإأ لو˘˘صصوو
ءابطأأ انتفصصب نحن ،مهتاصصصصخت

بجأولأ ءأدن انيبل نودقاعتم نوماع

ن˘ح˘نو ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘˘مزألأ هذ˘˘ه ي˘˘ف
نوعلأ دي ميد˘ق˘ت˘ل نودو˘جو˘م ا˘م˘ئأد
يعماجلأ يئافصشتصسلأ زكرملأ يف
ينهملأ انريصصم كلذ مغر نكلو
.«لوهجم

ىلع ايمضسر تقفاو ةموكحلا
ةنضس لبق مهفيظوت

ةرأزو تلصسأر ،ةلصص يذ قايصس يف
حÓ˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ
أديدحتو ةنصس لب˘ق تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

ءأردملأ9102 نأو˘ج11 خيرات˘ب
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ ز˘كأر˘م˘ل˘ل نو˘ما˘ع˘لأ
ن˘˘م دد˘˘ع ءأرد˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسلأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
،ةمصصاعلأ ن˘م ل˘كب ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لأ
ءأردمو نأرهوو ةنيطنصسق ،ناصسملت
ةيئا˘ف˘صشت˘صسإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘صسصسؤو˘م
فيظوت لجأأ نم نأرهوو ةمصصاعلاب

ةلصسأرم يف ءاج ثيح ،ماع006
«ة˘عا˘صس ر˘خآأ» زو˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ةرأزو˘لأ

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘نأأ ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘˘ع

242 م˘˘˘قر لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ لا˘˘˘صسرإأ

9102 ل˘ير˘˘فأأ80 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘طألا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
مهفيظوت قبصس نيذلأ نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ

ريزولأ ةلصسأرم ىوت˘ح˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

60 يف ةخرؤوملأ763 مقر لوألأ

نأأ مغلبأأ نأأ ينفرصشي»8102 يام
ىد˘˘بأأ د˘˘ق لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘صسلأ

سصي˘خر˘˘ت ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ق˘˘فأو˘˘م
ءلؤوهل رصشابملأ فيظوتلل يئانثتصسأ
ةفصصب  أونيعي نأأ ةطيرصش ،ءابطألأ
«تلاج˘ع˘ت˘صسلأ طا˘صشن ي˘ف ة˘م˘ئأد
ىلع قبطت مل يتلأ ةلصسأرملأ يهو
،ةلماك ةنصس رورم دعب عقأولأ سضرأأ

لÓخ نمو ةحصصلأ ةرأزو نأأ مغر
تداع نيوكتلاب ةصصاخلأ اهتيريدم
ز˘˘˘˘˘كأر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘˘˘˘م تل˘˘˘˘˘˘صسأرو
ةيوصستلأ سصوصصخب ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلأ
ءابطأÓل ةيرأدإلأ ةيعصضولل ةيئاهنلأ
ن˘م كلذو ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ما˘˘ع˘˘لأ

ةرود ةروكذملأ ةيريدملأ حتف لÓخ
ل˘جأأ ن˘م ءا˘ب˘طألأ ءلؤو˘ه˘ل ن˘˘يو˘˘كت
تا˘صسأرد ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ

،تلاجعتصسلأ بط يف ةصصصصختم
نيب ىلوألأ ةصصحلأ نوكت نأأ ىلع

نكل،9102 رب˘م˘صسيد11و80
نيماعلأ ءابطألأ لأزي ام كلذ مغر
كرحتو جرفلأ نورظتني نيدقاعتملأ

ةيصصولأ تاهجلأ لبق نم يقيقح
.مهتيعصضو ةيوصستل
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داحتÓل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘كم˘لأ د˘كأأ
ةبانع ةيلول نييفرحلأ و راجتلأ
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأأ

،ن˘ي˘ل˘قا˘ن تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ با˘˘ح˘˘صصأو
يقئاصسو ،ةقايصسلأ ميلعت سسرأدم
أونكمتي مل نيذلأ ةرجألأ تأرايصس
ةمئاق نمصض مهصسفنأأ ليجصست نم
تأءأرجإلأ ءأرج نم نيررصضتملأ
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘˘يزأر˘˘ت˘˘حإلأ

ةحنم˘لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ا˘نورو˘ك
سسي˘ئر ا˘هر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ما˘˘صضت˘˘لأ

01 نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ
ديدمت رأرقب Óمعو هنأأ جد فلأأ

ةمئاقلأ نمصض لي˘ج˘صست˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
مه˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي ه˘نإا˘ف ةرو˘كذ˘م˘لأ
ءأوصس ةرأدإلأ حلاصصم نم برقتلأ

لقنلأ ة˘ير˘يد˘م و ةرا˘ج˘ت˘لأ ةر˘يد˘م
و ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘صصلأ ة˘فر˘˘غو
ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ وأ ة˘يلو˘ل˘ل فر˘ح˘˘لأ
بتا˘كم˘لأ وأأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘كم˘لأ
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

فلملاب نيبو˘ح˘صصم ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو
و  را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نو˘˘كت˘˘م˘˘لأ
 نييفرحلأ

يراجت˘لأ ل˘ج˘صسلأ ن˘م ة˘خ˘صسن1
ةخصسن ، يفرحلأ ةقاطب وأأ ينعملل
، ةي˘ن˘طو˘لأ ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ة˘قا˘ط˘ب ن˘م
بوطصشم يكنب وأأ يديرب كصص
 ةرامتصسإلأ ئلم,

تأراي˘صسو ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
 ةرجألأ
 لÓغتصسإلأ ةصصخر نم ةخصسن -
ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ة˘قا˘ط˘ب ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن -
 ةينطولأ

عم ينعملل يكنب وأأ يديرب كصص
سسيئر نأأ ردجيو .ةرامتصسإلأ ئلم
ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأأ نا˘˘ك ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

1 ا˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ةد˘˘عا˘˘صسم

نييفرحلأو راجتلل ميتنصس نويلم

ةر˘˘˘جألأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو

ر˘ج˘ح˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت تم ةرر˘صضت˘˘م˘˘لأ

ة˘ير˘يد˘م فر˘صص م˘غرو ي˘˘ح˘˘صصلأ

ةيبلاغل ةناعإلأ ةبانع ةيلول لقنلأ

لإأ ءأرفصصلأ تأرايصسلأ باحصصأ

اهنم ظفتصسي مل ةعاصسلأ دخل نأأ

نيررصضتملأ نيي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘لأ

معاطملأو يهاق˘م˘لأو با˘ح˘صصا˘ك

نم مهر˘ي˘غو ة˘قÓ˘ح˘لأ تÓ˘ح˘مو

.راجتلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

6Gdù°Ñâ  60LƒG¿ 0202Gd©óO3006نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

عوبسسأا ةلهم بلط ةحسصلا ريدمو ناوج رهسش ءاهتنإا عم يهتنت مهدوقع

نومظني نودقاعتملا نوماعلا ءابطأ’ا
مهتيعضضو ةيوضستب ةبلاطملل ةي’ولا مامأا ةفقو

 نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا داحتإا بسسح

ةرجأ’ا تارايضس يقئاضسو راجتلل ةينماضضتلا ةناعإ’ا تافلم عاديإا ةيلمع ديدمت
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ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ير˘لأ ي˘ح و˘ن˘طأو˘م ما˘˘ق
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو ة˘با˘ن˘ع
لوأأ يحلاب ةيجاجتحأ ةفقوب ءانهلأ
ةيلو يلأو ةبلاطم لجأأ نم سسمأ

ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
مهيح اهيف طبختي يتلأ ةيرزملأ
لطا˘م˘تو لا˘غ˘صشألأ ر˘خأا˘ت بب˘صسب،
نيلواقملأو نييذيفنتلأ نير˘يد˘م˘لأ
يذ˘لأ ي˘ح˘لأ عور˘صشم زا˘ج˘نإأ ي˘˘ف
امم ةلماك ةنصس دنم هناكم حوأرتي

أوبلا˘ط ا˘م˘ك،ف˘ير˘ت˘ي م˘ير˘لأ ل˘ع˘ج
زا˘ه˘ج˘لأ ى˘˘ل˘˘ع لوألأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
جأرخأ لجأأ نم لخدتلأ يديفنتلأ

ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘ح˘˘لأ نا˘˘كصس
اه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ
لا˘غ˘صشلأ ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لأ أذ˘ه بب˘صسب
فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘مÓ˘لأ ة˘صسا˘˘ي˘˘صسو
فÓغلأ نم مغر˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ
ه˘˘صصي˘˘صصخ˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
تل˘ظ رو˘مألأ نأأ ثي˘ح، ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل

نودصشاني مهل˘ع˘جا˘م ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
ةرايزب مو˘ق˘ي نأا˘ب ي˘م˘ير˘ب ي˘لأو˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ب ف˘˘ق˘˘يو ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ن˘م ءأو˘صس ة˘ي˘ثرا˘كلأ ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لأ
باعلألأ ةقيدح وأ ةئيهتلأ ةيحان
عقأولأ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ي˘ت˘لأ لا˘ف˘طأÓ˘ل
م˘ه˘ب˘صسح ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ

مهلافطأأ هل سضرعتي يذلأ رطخلأو

تاهجلأ لطامت لظ يف ةصصاخ،
لكاصشملأ ةج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ةلابملأ نود ا˘ه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ
ا˘صضيأ أو˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك،بقأو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
عصضو لاغصشأأ ةرصشابم و ةئيهتلاب
لبق راطمألأ هايم فرصص تأونق
ي˘ح˘لأ نأ ثي˘ح ة˘ثرا˘˘كلأ ثود˘˘ح
تاناصضيفلاب ةظحل يأ يف ددهم
نم، رط˘م˘لأ تا˘خز ط˘قا˘صست د˘ع˘ب

ميرلأ يحل ءانهلأ ةيعمج اهتهج
هدهصشت يذلأ ريبكلأ رخأاتلاب تددن
ل˘طا˘م˘ت بب˘صسب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘صشأ
يلأو ديكأات مغر أذه، نيلواقملأ

ميدقت ىلع قباصسلأ ةبانع ةيلو
ةأايهتل ةمزÓلأ تايناكمإلأ عيمج

فÓ˘غ ه˘ل سصصصخ ا˘˘م˘˘ك، ي˘˘ح˘˘لأ

لجأ نم،رايلم02 ب ردقي يلام

ميرلأ يح ناكصسل رابتعلأ ةداعأ

ةيعمج سسيئر انل هدكأ ام بصسحو،

نيب قي˘صسن˘ت˘لأ با˘ي˘غ نإا˘ف ءا˘ن˘ه˘لأ

مامتأ نود لاح ةيصصولأ تاهجلأ

ي˘ح˘لأ نا˘كصس ل˘˘ظ˘˘ي˘˘ل لا˘˘غ˘˘صشألأ

فر˘ط ن˘˘م ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صض

يواكصشلأ مغر أذه، نيلوؤوصسملأ

رقم مامأ ةرركتملأ تاجاجتحلأو

أوددج امك، ةينع˘م˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ

لجأ نم ةيلولأ يلأول مهتدصشانم

.سسوباكلأ أذه ءاهنأو لخدتلأ

ءانهلا ةيعمج عم قيسسنتلاب ةيجاجتحإا ةفقو يف

 رايلم02 ريضصم نع نولءاضستيو لاغضشأ’ا يف ريبكلا رخأاتلاب نوددني ميرلا يح ونطاوم

ةبلاطملا لجأا نم سسيمخلا ةحيبسص ةي’ولا رقم مامأا ةفقو ةبانعب يعماجلا يئافسشتسسإ’ا زكرملا عم نودقاعتملا ءابطأ’ا مظن
يأا ايزكرمو ايلحم ةيسصولا تاهجلا رهظت نأا نود يراجلا ناوج رهسش ءاهتنا عم يهتنت مهدوقع نأا رابتعاب ،مهتيعسضو ةيوسستب

.مهتيعسضو يف رظنلل رداوب

  ةراجتلا ةيريدم بسسح

نيفلختملا راجتلل ةيئاضضقلا ةعباتملاو زجحلا
 ةيئاذغلا داوملا نيزخت نكامأاب حيرضصتلا نع

نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘ك سسمأأ لوأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ترذ˘ح
نكامأأ نع فصشكلأو اهحلاصصم ىدل حيرصصتلأ مدع نم نيدروتصسملأو
ةدروتصسملأ مهعئاصضبو مهعلصس نيزخت يف اهنولغتصسي يتلأ نيزختلأ

ةينوناقلأ لاجألأ لبق هل حرصصم ريغ نيزختلأ ءاصضف لكو ةرجاتملأو

هنع بترتيو ينوناق ريغ ربتعي0202 ةيليوج02 خيراتب ةددحملأ
يرأدلأ قلغلأو ةتزخ˘م˘لأ دأو˘م˘ل˘ل ز˘ج˘ح ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جلأ دا˘خ˘تإأ
دأدعإأ راطإأ يف هنأأ تدكأأ اهل نايب يفو .ةيئاصضقلأ ةعباتملأ عم طاصشنلل
نلعت ةيحÓفلأ و ةيئأذغلأ دأوملأ نيزخت تاحاصسمل ةينطولأ ةطيرخلأ

،نيدروتصسم) نييدا˘صصت˘قلأ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘فا˘ك نأأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م
نومزلم مهنأأ (...نييفرح ،نيحÓف ،ةئزجت راجت ،ةلمج راجت ،نيجتنم
ديربتلأو نيزختلأ تÓحم وأأ لكايهلأ ، تاحاصسم لكب حيرصصتلاب
نيلماعتملأ ىلع نيعتي ةيحÓفلأو ةيئأدغلأ دأوملأ نيزختل ةصصصصخملأ
دأوملل نيزختلأ نكامأأ وأأ تÓحملاب حيرصصتلأ تاقاطب ميدقت نيينعملأ
رأرغ ىلع ةراجتلأ عاطقل ةينعملأ حلاصصملأ ىوتصسم ىلع هيئأذغلأ

، لاحرب) نم لكب ةراجتلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ تا˘ي˘صشت˘ف˘م˘لأو ة˘ير˘يد˘م˘لأ ر˘ق˘م
ينطولأ زكرملل يلحملأ عرفلأ ، سسوبيصس ةراجتلأ ةفرغ ، راجحلأ
YÉO∫ GCe«ø.(يراجتلأ لجصسلل

مدعو اهل معدلا لك ميدقتب ةبلاطم تايدلبلا
يعامتج’ا رقملا طارتسشا

تايعمجلا ءاضشنإ’ ةديدج تÓيهضست
 ينماضضتلاو يريخلا عباطلا تاذ ةيدلبلا

عباطلأ تأذ ةيدلبلأ تايعمجلأ ليجصست ليهصستو ةقفأرم راطأ يف
يتلأ ةينكصسلأ تاعمجتلأو ىرقلأو ءايحألأ ناجلو ينماصضتلأو يريخلأ
،انوروك سسوريف ءابو ةحئاج ةبراحمل ةينماصضتلأ ةبهلأ يف تمهاصس
نيذلأ نيعوطتملأ ةفاك نيدلأ لامج يميرب ةبانع ةيلو يلأو اعد
ةيلولأ ةنكاصس ةدئافل ةيعوطتلأو ةينماصضتلأ ةلمحلأ هذه يف أومهاصس
ةلمج ذيفنتلأ زيح عصضو مت هنأاب ،ةيلولأ تايدلب فلتخم ةدئافل أذكو
ليجصست ةيغب مهتدئافل ةينوناقلأو ةيرأدإلأ تأءأرجإلأو ريبأدتلأ نم
امدعب اهؤواصصحإأ مت يتلأو ةلكيهملأ ريغ ةيدلبلأ ناجللأو تايعمجلأ
اهيعاصسمو ةيعفنلأ اهتاطاصشن لÓخ نم نأديملأ يف اهروصضح تتبثأأ
ةلمح قÓطنأ ذنم نينطأوملأ ىلع ةاناعملأ ةأاطو فيفختل ةليبنلأ
فلتخم ىلع هراثآل يدصصتلأو ءابولأ أذه راصشتنأ ةهجأومل نماصضتلأ
نودجأوتي يتلأ تايدلبلاب لاصصتÓل نووعدم مهنإاف هيلعو ، ةدعصصألأ
اهليجصست تأءأرجإأ يف عورصشلأ لجأأ نم نكمم تقو برقأأ يفو اهب

60/21 مقر نوناقلأ ماكحأل اقفو ينوناقلأ دامتعلأ ىلع لوصصحلل

قئاثولاب نيقوفرم ،تايعمجلاب قلعتملأ2102 يفناج21 يف خرؤوملأ
نوكي يطخ بلط ةيدلبلأ يحلأ ةنجل وأأ ةيعمجلأ ءاصشنإأ فلمل ةنوكملأ

،ناتيمصسأ ناتمئاق و ينوناقلأ هلثمم وأأ سسيئرلأ فرط نم يصضمم
سصختف ةيناثلأ امأأ ةيعمجلأ هتاهل نيصسصسؤوملأ ءاصضعألاب ةصصاخ ىلوألأ
لكصش ىلع نانوكتو ،ةماعلأ ةيعمجلأ نع ةقثبنملأ ةيذيفنتلأ ةئيهلأ

يف ةلثمتملأ تاناخلأ نانمصضتت ةيبرعلأ ةغللاب ةحصضأو ةباتكب لودج
، ةفيظولأ ، ملأ بقلو مصسأ ، دÓيملأ ناكمو خيرات، بقللأو مصسلأ
لصصأÓل ناتقباطم ناتخصسن و عيقوتلأ ، ةيصسنجلأ ، يصصخصشلأ نأونعلأ

اهصسيصسأات بوغرملأ يحلأ ةنجل وأأ ةيعمجلل يصساصسألأ نوناقلأ نم
يئاصضق رصضحم فيلكت و ،(ةيدلبلأ حلاصصم فرط نم جذومنلأ ملصسي)
ةيعمجلأ سسيصسأاتب ةقلعتملأ ةيصسيصسأاتلأ ةماعلأ ةيعمجلأ داقعنأ ةنياعمل
ةعاق ريفوتب ةيدلبلأ موقت و .عامتجلأ رصضحم ريرحتو يحلأ ةنجل وأأ
دحأأ وأأ تايدلبلأ تأرقمب ةيصسيصسأاتلأ ةماعلأ تايعمجلأ دقعل تاعامتجأ
ينوناقلأ هلثمم وأأ ةيعمجلأ سسيئرل نكميف ةيتوبثلأ قئاثولأ امأأ اهعورف
اهل رقمك ةيعمجلأ فرصصت تحت لحم عصضوب يفرصش حيرصصت ميدقت

ىلع ءاصضعأأ (01) رصشع نم نوكتت ةيدلبلأ ةيعمجلأ نأأ ةظحÓم عم
ةيعمجلأ سسيصسأات يف بغأرلل ةماقإلأ رقم ةيدلبلأ سسفنب نينطاق لقألأ
جرختصسم نم ةخصسن ميدقت طرتصشي لو ،يميلقإلأ اهصصاصصتخأ تحت
.دامتعلأ بلط فلم يف نيصسصسؤوملأ ءاصضعأÓل ةيلدعلأ قبأوصسلأ
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هبسش داوملا نم ةريبك تايمك امهتزوحب تطبسض
 لوحكلاو ةين’ديسصلا

ةرجاتملا ةمهتب نيضصخضش فيقوت
 ةدرابلا نيعب ةيعرضشلا ريغ

ةمهتب نيصصخصش ةدرابلأ نيع ةرئأدب يجراخلأ نمألأ حلاصصم تفقوأأ
ةرجاتملأو ريتأوف نودبو ةصصخر نودب ةينلديصص هبصش دأومب ةرجاتملأ

نأ دعب ةينوناق ريغ قرطب اهعيبو ةيلوحكلأ تابورصشملأ جيورتو

و نيديلاب سصاخلأ لوحكلأ رهطم  نم ةروراق006 مهتزوحب تطبصض

ةبكرم نتم يلع ةلمحم تناك عأونألأ فلتخم نم رمخ ةروراق6141

52 امهرامعأ نيصصخصشب قلعتي رملأ ناف نمألأ حلاصصم نايب بصسحو

دعب سصاصصتخلأ ةرءأد ةيءاصضقلأ تاهجلل امهليوحت مت ةنصس44و
زجح مت اميف ةينملأ تاه˘ج˘لأ يد˘ل ة˘ي˘لوألأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لا˘م˘كت˘صسأ
. اهلخأد تناك يتلأ دأوملأ لكب ةرايصسلأ

Qjº.Ω

ةي’ولاب ةعج ةروراق018 زجح
ةرجاتملأ ةمهتب ةنصس53 و03  نيبام مهرامعأأ حوأرتت نيصصخصش فيقوت نم ةبانع ةنيدم طصسوب عصساتلأ يرصضحلأ نمألأ حلاصصم تفقوأأ

ةينوناقلأ تأءأرجلأ داختإأ مت دقو ةعج ةروراق018  زجح اهرثأ يلع مت ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةصصخر نودب ةيلوحكلأ تابورصشملأ عيبو
.نيفوقوملأ قح يف

Qjº.Ω
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سضرأأ ةعطق عيب ةيسضق لأزت ام

ةبقلأ دأوب نكسسم001 يح يف
ا˘ه˘نأا˘ب ر˘ي˘خألأ أذ˘ه نا˘كسس لو˘ق˘˘ي
يقرمل هي˘فر˘ت˘لأو بع˘ل˘ل ة˘حا˘سسم
عورسشم ديسسجت لجأأ نم يراقع
رورم مغر ثدحلأ عنسصت ينكسس

نأأ رابتعاب ،اهتيأدب ىلع ةنسس12
أوؤوجافت روكذ˘م˘لأ ي˘ح˘لأ نا˘كسس
ةنسس ةيراقعلأ ةظ˘فا˘ح˘م˘لأ ما˘ي˘ق˘ب

ةكرسشل ءاسضفلأ أذه عيبب9991
لكسشب» كلذو ةسصاخ «تابوكنأأ»
لو˘ق د˘ح ى˘ل˘˘ع «ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
تدكأأ يذلأ تقولأ يف ،ناكسسلأ
اهدعب ىتحو اهتقو ةكرسشلأ هيف
ام وهو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘نأا˘ب
سضرألأ ةعطق جييسستب اهل حمسس

رتم4841 اهتحاسسم غلابلأ هذه
ـل ناكسسلأ دحأأ دكأأ ثيح ،عبرم
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب «ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘˘خآأ»
ى˘ل˘ع أور˘م ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لأ

ءأرو أو˘نا˘ك ا˘ه˘ت˘قو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

ءأرسضخلأ ةحاسسم˘لأ هذ˘ه ل˘يو˘ح˘ت

ةجيتنو يتلأ ةروكذملأ ةكرسشلل

مل ناكسسلأ عم ليوطلأ عأرسصلأ

اهعورسشم د˘ي˘سسج˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ت

زا˘ج˘نإأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ يو˘˘قر˘˘ت˘˘لأ

اقبط41 ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ةرا˘˘م˘˘ع

40 ن˘˘م و˘˘ب˘˘ق ى˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب

ميظنتب ناكسسلأ ماق ثيح ،قبأوط

قلغو تاجا˘ج˘ت˘حلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

«ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘˘سص» عرا˘˘˘سش

هب أوماق ام رأرغ ىلع يويحلأ

عفدل2102و1102 يتنسس

وحن ةيلحملأ تاطلسسلأو لواقملأ

ةحاسسملأ ةداعإأو عورسشملأ ءاغلإأ

ا˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م نو˘˘كت˘˘˘ل ءأر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ

كلا˘˘م ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ،نا˘˘˘كسسل˘˘˘ل

ةعطق عي˘ب˘ل ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘كر˘سشلأ

ثي˘ح ،يرا˘ق˘ع ي˘˘قر˘˘م˘˘ل سضرألأ

ةيسصولأ تاهجلأ ناكسسلأ بلاط

ف˘سشكل ل˘ما˘سش ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب

هذه ليوحت سصوسصخب ةقيقحلأ
ربتعت ي˘ت˘لأ ءأر˘سضخ˘لأ ة˘حا˘سسم˘لأ

أذ˘ه نا˘كسسل ة˘كر˘ت˘˘سشم ة˘˘ي˘˘كل˘˘م
ع˘ت˘م˘ت˘ي يذ˘لأو ج˘ي˘سسم˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ
نأأ ى˘لإأ ن˘ي˘ت˘فل ،سصا˘خ ل˘خد˘م˘˘ب
هتيلوؤوسسم لمحتب بلاطم يلأولأ
،هل دح عسضوو فلملأ أذه هاجت

ىلع يدع˘ت ه˘ي˘ف ه˘نأأو ا˘سصو˘سصخ
تا˘حا˘سسم˘لأو ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لأ بنا˘˘ج˘˘لأ
،مهلوق دح ىلع اسضيأأ ءأرسضخلأ

ىلع عسضولأ لسصأوت نأأ نيدكؤوم
ىلوألأ ةجرد˘لا˘ب ع˘جأر و˘ه ه˘لا˘ح
ةجهتنملأ تم˘سصلأ ة˘سسا˘ي˘سس ى˘لإأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةن˘سس ذ˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع ى˘ل˘ع أو˘ب˘قا˘ع˘ت

نا˘كسسلأ سضع˘ب نأأ ر˘ي˘˘غ،9991
أوسسأأر˘ت ةلو˘لأ د˘حأأ نأا˘ب أو˘فر˘ت˘عأ
ةبانع ةيلوب يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ
ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘ير˘سشع˘لأ ة˘يأد˘˘ب ي˘˘ف
دا˘˘ع يذ˘˘لأ عور˘˘سشم˘˘˘لأ أو˘˘˘ف˘˘˘قوأأ
ليحر درجمب ديدج نم ةهجأولل
ةديدج تاقلح أأدبتل ،يلأولأ أذه

هل تفيسضأأ يذلأ عأرسصلأ أذه نم

ن˘يأأ ءا˘ع˘برألأ مو˘ي ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ل˘ح

ىرخأأ ةرم ناكسس نم ددع رطسضأ

لاغسشأأ ةلآأ جأرخإأ لجأأ نم لخدتلل

نم أديدحتو يحلأ نم ةيمومع

كلذو اهيلع عزانت˘م˘لأ ة˘حا˘سسم˘لأ

ةئيهت لاغسشأأ يف تعرسش نأأ دعب

يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لأ

يرسضحلأ نمألأ دأرفأأ هيف تلخدت

لأوقأل أوعمتسسأ نيذلأ سسداسسلأ

هذه سصوسصخب ناكسسلأ نم ددع

قيقحتلاب مهدعو ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ

مهنأاب ناكسسلأ دكؤوي يتلأو اهيف

تبثت يتلأ قئاثولأ ةفاك نوكلمتي

ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حأأ

ر˘خآأ» ـل أود˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك ،ءأر˘˘سضخ˘˘لأ

ةرم˘لأ هذ˘ه أورر˘ق م˘ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘سس

لحل تاهاجتلأ ةفاك يف كرحتلأ

ةبسساحمو ةيئاهن ةفسصب لكسشملأ

.هيف نيببسستملأ

فوقولاب ةيّلحملا تاطلضسلا نوبلاطي نونطاوملا

تاضسرامملا هتاه ىلع

ينوبلاب لورسصلا ّيح
  ءانبلا تافّلخمل ةغرفم ىلإا لّوحتي

ىلإأ ينوبلأ ةّيدلبل عباتلأ لورسصلأ يح عرأوسش فلتخم تلّوحت

ل˘ع˘ج ا˘م˘م ةر˘ي˘خألأ ة˘نوآلأ لÓ˘خ ة˘ب˘ل˘سصلأ تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘غر˘ف˘˘م

هتاه ىلع فوقولاب ةيّلحملأ تا˘ط˘ل˘سسلأ نو˘ب˘لا˘ط˘ي نو˘ن˘طأو˘م˘لأ

ةعراق ىلع ىمرت ةبلسصلأ تايافنلأ تراسص ثيح تاسسرامملأ

ةمهاسسم ىدم سسكعت ةروسص يف افلاسس روكذملأ يحلأ تاقرط

اهسسأأر ىلعو ءايحأÓل يلامجلأ رظنملأ هيوسشت يف ةرهاظلأ هذه

يف قرغي راسص يذلأ ةبانعب ينوبلأ ةيدلبل عباتلأ لورسصلأ يح

دأومل˘ل ي˘ئأو˘سشع˘لأ ي˘مر˘لأ ةر˘ها˘ظ بب˘سسب ى˘سضو˘ف˘لأ ن˘م ل˘ي˘سس

طيحم هيو˘سشت ي˘ف تم˘ها˘سس ي˘ت˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ تا˘ف˘ّل˘خ˘مو ة˘ب˘ل˘سصلأ

ببسسلأ فأرطأأ ةّدع تعجرأأ دقف لسصّتم قايسس يفو ،هعرأوسش

ةباقر˘لأ سصق˘ن ى˘لإأ ةر˘ي˘خألأ ة˘نوآلأ لÓ˘خ ةر˘ها˘ظ˘لأ را˘سشت˘نأ ي˘ف

نمأزتي رمألأ نأأ ةسصاخ افلاسس ةروكذملأ ةقطنملأ يف اهمأدعنأو

ءابو راسشتنأ اهتبراحم راطإأ يف دÓبلأ اهسشيعت يتلأ ةلاحلأو

يف اهتلاغسشنأو اهراظنأأ حلاسصملأ ةفاك ّبسصت ثيح انوروك

نم سضع˘ب˘لأ ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م ي˘م˘لا˘ع˘لأ ءا˘بو˘لأ أذ˘ه˘ل يّد˘سصت˘لأ ة˘نا˘خ

نع نينأوقلأ ةفلاخمب نوموقيو ةسصرفلأ نوزهتني سصاخسشألأ

مهتراعإأ نود قيرطلأ ةعراق ىلع تافّلخملأ كلتل مهيمر قيرط

كلتل يئأو˘سشع˘لأ ي˘مر˘لأ ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لأ بقأو˘ع˘ل˘ل ةلا˘ب˘م ى˘ندأل

رسصتلأ كلت بلغأأ نأأ رمألأ يف بيرغلأو ،ةبلسصلأ تايافنلأ
ّ

تاف

ع˘فر˘ب نور˘مأا˘ي ن˘يذ˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ با˘ح˘سصأأ فر˘˘ط ن˘˘م تج˘˘ت˘˘ن

مهنم ديدعلأ بلطيو  عورسشملأ زاجنإأ عقوم نع ءانبلأ تافلخم

ةعراق ىلع اهيمرب اياق˘ب˘لأ كل˘ت ل˘ق˘ن˘ب نو˘ف˘ّل˘كم˘لأ لا˘ّم˘ع˘لأ ن˘م

يذلأ رمألأ وهو مهطاسشن ةلوأزمل ديدج نم ةدوعلأو قيرطلأ

ةنيسشملأ ةرهاظلأ لاحفتسسأ ءأزإأ نينطأوملأ طخسس يف ببسست

تا˘ه˘ج˘لأ أو˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لأ لور˘سصلأ ي˘ح نا˘كسس م˘ه˘سسأأر ى˘ل˘˘عو

تاسسرام˘م˘لأ هذ˘ه˘ل ّد˘ح ع˘سضوو ل˘جا˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لأ

«hd«ó S°Ñà.أرخؤوم ةلحفتسسملأ ةعينسشلأ

ةئيبلل يملاعلا مويلل اءايحإا

ةعسساو فيظنت ةلمح مظنت سسوبأا
ءاقرزلا ةريحبلاب

داسشرإأ و ةيامحل ةيرئأزجلأ ةمظنملل يئلولأ بتكملأ سسمأأ مظن

ةعطاقم عم قيسسنتلاب و ةبانع ةيلوب هطيحم و كلهتسسملأ

ةلمح احابسص ةنماثلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب،لاحرب ةرئأدل تاباغلأ

ةريحبلأ ىوتسسم ىل˘ع ة˘ع˘سسأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت و ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل ن˘ي˘سسح˘ت

ةئيبلل يملاعلأ مويلأ ةرهاظتلً ءايحإأ كلذو. لاحرب ةرئأدب ءاقرزلأ

تحت ماعلأ أذه ءاج يذلأ و ةنسس لك نم نأوج50 ـل قفأوملأ

دحأ نيكراسشم˘لأ ق˘فأر˘ي˘سس ا˘م˘ك،«ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لأ عو˘ن˘ت˘لأ» را˘ع˘سش

ةيفيك نع و ةقطنملأ نع ةيخيرات ةذبن يقليسس يذلأ نيمظنملأ

هللأ حبر ةبانع بتكم سسيئر هون هتهج نم.ةريحبلأ هذه لكسشت

دعأوقب مأزتلإلأ ةرورسض ىلع ةجرخلأ هذه يف نيكراسشملأ دامع

سسور˘ي˘ف˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م لا˘ق˘ت˘نأ يأل ا˘يدا˘ف˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لأ

فيظنت مت و ةديج فورظ يف ترج ةلمحلأ نأ دكأ امك.انوروك

U°Édí. Ü       .اهل رابتعلأ ةداعأو ةمامقلأ نم ءاقرزلأ ةريحبلأ

 ةمامك0051 نم ديزأا عيزوت وحن

ءادترا ةيمهأا لوح ةيسسيسسحت ةلفاق
لظلا قطانم بوجتسس تامامكلا

ةبانع ةيلول نماسضتلأ و يعامتجإلأ طاسشنلأ ةيريدم تمظن

أذهو ةيريدملأ رقم ىوتسسم ىلع اعامتجإأ يسضاملأ عوبسسلأ

ةلوفطلأ ةسسسسؤوم ةريدم ،ةيريدملأ تأراطإأ نم لك روسضحب

سضرقلأ رييسستل ةيئلو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ر˘يد˘م،20 ةبانع ةفعسسم˘لأ

و ةيسسئر اسضيأأو نماسضتلل ايرأوجلأ ايÓخلأ يقسسنم،رغسصملأ

لجأأ نم، بابسشلأ نيلواقملل ةينطولأ ةيلأردفلأ ءاسضعأأ نم ددع

لام˘ع˘ت˘سسإأ ةرور˘سض و ة˘ي˘م˘هأأ لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘فا˘ق ة˘ج˘مر˘ب

ةريزو تاميلعتل أديفنت و ةيمومعلأ ةحسصلأ ىلع اظافح ةمامكلأ

ةجمرب سصخي اميف ةأأرملأ اياسضق و ةرسسألأ و ينطولأ نماسضتلأ

يحسصلأ عانقلأ ءأدترإأ ةرورسض و ةيمهأأ لوح ةسسيسسحت تÓفاق

ةدع ينطأوم ىلع ةمامك0051 نم رثكأأ عيزوت متيسس نيأ،

ماق  رخآأ قايسس يف،لظلأ قطانم يف ةدجأوتملأ ةسصاخ، تايدلب

ةفاسشكلأ عم قيسسنتلاب و ةبانع ةنجل يرئأزجلأ رمحلأ لÓهلأ

درط004 عيزوتب يعام˘ت˘جلأ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م و ة˘ي˘مÓ˘سسلأ

.ةملعلأ و ةفرسشلأ يتيدلبب يئأذغ
U°Édí. Ü
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Akher Saâ

3006ددعلا0202 ناوج60 تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ضضرأا ةعطقل اهلخدأا لاغضشأا ةلآا بحضس ىلع لواقم ءاعبرألا موي ةبانع ةيدلب لامضش ةبقلا داوب نكضسم001 يح ناكضس نم ددع مغرأا
ةرادإلا عم ناكضسلا هيف لخد يذلا عارضصلا وهو اقباط41 نم نوكتت ةينكضس ةرامع ءانب عورضشم اهيلع ديضسجت ةلواحمل يحلا لخاد

.ةنضس12 ذنم لواقملاو

ةنضس12 لبق أادب اهيلع عازنلاو نكضسم001 يحب دجاوتت

 هيفرت ةحاسسم ىلع ةيراقع ةيقرت ءانب قÓطنا نوعنمي ةبقلا داو ناكسس
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ح˘لا˘سصم˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م ترد˘˘سصأأ
نا˘ي˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
ةدايعلأ ة˘ي˘سضق لو˘ح ي˘ح˘ي˘سضو˘ت
تثدحأأ يتلأ ةسصاخ˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

عو˘ب˘سسألأ ة˘ل˘ي˘ط ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ج˘˘سض
اهحلاسصم نأأ تفسشكو ،يسضاملأ
نم ةبوتكم يواكسش يأأ قلتت مل

سصو˘سصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ فر˘˘ط
ةدايعل ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ تا˘سسرا˘م˘م
يديسسب اهرقم دجأوتملأو ةيرطيب

اهتقلت ىوكسش ءانثتسساب روسشاع
ءاثÓ˘ث˘لأ خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لأ تأذ

ة˘ي˘ئلو˘لأ بت˘˘كم˘˘لأ ن˘˘م نأو˘˘ج2
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ه˘ط˘ي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ دا˘˘سشرإأو
قيقحتلاب بلاطت يتلأو »سسوبأأ»

نوناقلل ة˘ي˘فا˘ن˘م تا˘سسرا˘م˘م ن˘م
،ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب
تما˘ق ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ي˘ف أو˘˘فا˘˘سضأأو
ة˘نو˘كت˘م˘لأ ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ةي˘ئلو˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لأ

موي ةحي˘ب˘سص ة˘ير˘يد˘م ي˘ل˘ث˘م˘مو
ى˘لإأ ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘˘يز˘˘ب  ءا˘˘ع˘˘برألأ
ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ
يف غÓبلأ ةحسص ىلع فوقولل
ةيحÓفلأ حلاسصملل عباتلأ هيرطسش
دعبو ةراجتلأ ح˘لا˘سصم˘ل ع˘با˘ت˘لأو
قئاثولأ لك ةيحÓسص نم دكأاتلأ
ة˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرأدإلأ

لحم يرطيبلأ بيبطلأ اهبحاسصو
لسصحتم هنأأ نيبت ققحتلأ بلط
ىد˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةيمسسرلأ ةيرطيبلأ حلاسصملأ
ة˘ن˘سس د˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘˘سسم˘˘لأ

رر˘ق˘م ى˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘م ،7002
بطلأ لامعأأ ةسسراممب هل سصخري
يف تانأويحلأ ةحأرجو يرطيبلأ
ىلع لسصحتم ،سصاخ˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ

ةيسشت˘ف˘م˘لأ ىد˘ل ل˘ي˘ج˘سست رر˘ق˘م
ةبانع ةيلول ةيئلو˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

ري˘ي˘غ˘ت د˘ع˘ب أذ˘هو0202 د˘ن˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘ج˘سسم ،ةدا˘ي˘˘ع˘˘لأ نأو˘˘ن˘˘ع
ا˘ق˘ب˘˘ط ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘سسم
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سسلأ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نأو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ،لو˘ع˘ف˘م˘˘لأ
ح˘لا˘سصم˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ئا˘˘سصحإأ
خ˘يرا˘ت د˘ن˘م ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘˘لأ

،روسشاع يديسس نأو˘ن˘ع˘ب8102
ل˘ك ة˘ق˘با˘ط˘مو ق˘ي˘قد˘ت˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو
حلاسصمل ةعباتلأ ةيرأدإلأ قئاثولأ

تاسسرامملأ نإاف ةحÓفلأ ةيريدم
اهبحاسصو ةدايعلأ هتاهل ةيرطيبلأ

ةيحان نم ةبئاسش يأأ اهبوسشت ل
يف هب لومعملأ يرأدإلأ نوناقلأ

هذ˘ه˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
دعب أريبك لدج تثدحأأ ةيسضقلأ
سضرعت يتلأ ةديدعلأ تاماهتلأ
ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ بحا˘سص ا˘ه˘ل
نم د˘يد˘ع˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘سصا˘خ˘لأ
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ
هود˘عو˘ت ن˘يذ˘لأو ة˘ي˘˘كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف
تاهجلأ ىلإأ م˘ه˘ت˘ي˘سضق لا˘سصيإا˘ب
و˘يد˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع درو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ

ةدايعلأ ةحفسص يف تأروسشنمبو
ةلمح درجم اهنأأ أربتعم ةيرطيبلأ

دعوتو ،هتعمسس هيوسشت لجأأ نم
سسفن وهو ا˘ي˘ئا˘سضق م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ب
تاماهتلأ هل أوهجو نيذلأ ديدهت
لسصفتسس يتلأ يه ةلأدعلأ ىقبتو
  .امهنيب

ةديدع ليضصافت تفضشكو ةيرادإلا هقئاثو لك ةيحÓضص تدكأا

ةسصاخلا ةيرطيبلا ةدايعلا لوح يحيسضوت نايب ردسصت ةبانع ةي’ول ةحÓفلا ةيريدم
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عو˘ب˘سسألأ أذ˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تع˘˘قو
ةيبقألأ دحأأ يف ةيئابرهك ةرأرسش
رامع يديسسب رامع لافج يحب

يود نا˘˘˘˘كسسلأ ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘˘ح
ل˘خأد ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تأرا˘˘ج˘˘ف˘˘نأ
را˘ي˘ت˘لأ ع˘ط˘ق˘نأ ا˘هد˘ع˘بو ة˘ي˘ب˘قألأ
تو˘˘سص ي˘˘˘ق˘˘˘بو ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلأ
د˘ع˘ب ع˘فد ا˘م و˘هو تأرا˘˘ج˘˘ف˘˘نلأ
عراسشلأ ىلإأ جور˘خ˘ل˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لأ

ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لا˘ب لا˘سصتلأ م˘تو
زا˘غ˘لأ ع˘يزو˘ت ة˘كر˘سش ح˘لا˘˘سصمو

ل˘˘جأأ ن˘˘م قر˘˘سشل˘˘ل ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلأو

نيع ىلإأ مهل˘ق˘ن˘ت د˘ع˘بو ل˘خد˘ت˘لأ

بط˘ع˘لأ دو˘جو أو˘ظ˘حل نا˘كم˘˘لأ

ى˘لإأ لو˘خد˘لأ ي˘عد˘˘ت˘˘سسي يذ˘˘لأو

هايملاب ةئيلم تناك يتلأ ةيبقألأ

مامأأ رفحلأ ةيلمعب مايقلأو ةرذقلأ

ةفرعم ل˘جأأ ن˘م ةرا˘م˘ع˘لأ ل˘خد˘م

هذ˘ه عو˘قو˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ بب˘˘سسلأ

لامع لقنتو ،ةيئابرهكلأ ةرأرسشلأ

ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

عيزوت ةكرسشل راجحلأ ةعطاقمل

سسرا˘ف سسا˘ب˘ع زا˘غ˘لأو ءا˘بر˘ه˘كلأ

نيع ىلإأ نيمأأ دمحم توغربو

مقاطلاب داجن˘ت˘سسلأ م˘تو نا˘كم˘لأ

أول˘م˘ع ن˘يأأ ة˘نا˘ي˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ

ةيلاتت˘م تا˘عا˘سس4 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأأ

مت يذ˘لأ ل˘با˘كلأ دا˘ج˘يإا˘ب أو˘ما˘قو

وبقلأ يف «ذرج» فرط نم هفÓتأ

ما˘ي˘ق˘ل˘ل أور˘ط˘سضأو هر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘تو

ته˘ت˘نأو ا˘يود˘ي ر˘ف˘ح˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ر˘سشع ة˘يدا˘ح˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةداعإأ تمت اهدعبو Óيل فسصنلأو

عطق˘نأ يذ˘لأ ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ

لامع ماقو ،أءاسسم ةسسداسسلأ ىلع

قرسشلل زاغلأو ءا˘بر˘ه˘كلأ ة˘كر˘سش

يدا˘ف˘ت˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تأدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب

طسسو مهتل˘ي˘ل نا˘كسسلأ ة˘ي˘سضم˘ت

لظ يف ةسصاخ سسمأدلأ مÓظلأ

ناكسسلأ قلعو ،يحسصلأ رجحلأ

ف˘ل˘تأأ يذ˘لأ ذر˘ج˘لأ ة˘ثدا˘ح ى˘ل˘˘ع

ةبدنم˘لأ» نأأ ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ ل˘با˘كلأ

نأأ أوربتعأو «رأاف تيملأو ةريبك

ةيبقألأ يف نأذرجلأ دجأوت ببسس

هايملأ راسشتنأو اهتفاظن مدع وه

.ةرذقلأ

Óيل بطعلا تحلضصأا قرضشلل زاغلاو ءابرهكلا ةكرضشل ةيليللا ةبوانملا

رامع يديسس يف تاعاسسل رايتلا عاطقناو ةيئابرهك ةرارسش يف ببسستي «ذرج»

 ةمراضص اطورضش تعضضو ةيدلبلا

ينسسحلا ينسسح زكرمب جاوزلا دوقع ماربا قانئتسسا
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ةسصاخلا ةيلودلا ميكحلا ةنجل تماق و
اهسسيئر ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لا و نا˘جر˘ه˘م˘لا˘ب
ن˘م يدو˘ع˘سسم˘لا بي˘ع˘سشو˘ب رو˘ت˘˘كد˘˘لا
نم حبارب نيدلا رون ءاسضعألاو برغملا
ضسنوت نم ي˘سسل˘بار˘ط ناور˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا

و برغملا نم رسشابم ويديف لاسصتا ربع
م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل ضسي˘˘ئر نا˘˘سسل ى˘˘ل˘˘ع
دع˘ب يدو˘ع˘سسم˘لا بي˘ع˘سشو˘بأا رو˘ت˘كد˘لا
ايسضارتفإا ءاسضعألا يقاب عم رواسشتلا
ةز˘ئا˘ج˘لا ي˘هو ز˘ئاو˘ج˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا˘˘ب
يتلا »ةيب˘هذ˘لا ة˘باو˘ب˘لا ةز˘ئا˘ج» ى˘لوألا
جارخإا نم «وميرك» مليف اهيلع لسصحت
ةيناثلا ةزئاجلا ،رئازجلا نم كربم قيفر
لسصحت يتلاو ةي˘سضف˘لا ة˘باو˘ب˘لا ةز˘ئا˘ج
مايريم جارخإا نم «كاردإلا» مليف اهيلع
ةثلاثلا ةزئاجلا امأا ،ديوسسلا نم يطاسشم
»ة˘يز˘˘نور˘˘ب˘˘لا ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج» ي˘˘ه˘˘ف
جارخإا نم «زينك» مليف اهيلع اهلسصحتو
ا˘مأا ،ضسنو˘ت ن˘م يوا˘ف˘ح˘ل ن˘يد˘لا ءÓ˘˘ع
ة˘ن˘ج˘ل ةز˘ئا˘ج ي˘هو ة˘ع˘˘بار˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا

«موي54» مليف اهيلع لسصحتف ميكحتلا
ضسنو˘˘ت ن˘˘م ي˘˘لرز ي˘˘ل˘˘ع جار˘˘˘خإا ن˘˘˘م
ة˘ئ˘ي˘˘ه ةز˘˘ئا˘˘ج» ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لاو
نع بلاط ميركلا دبع لثمملل »ميظنتلا
نأاف ةراسشإÓل »وميرك» مليف يف هرود

امليف61 ناك ةكراسشملا مÓفألا ددع
ضسنو˘˘ت،ر˘˘˘سصم ي˘˘˘هو لود ة˘˘˘ت˘˘˘سس ن˘˘˘م
ىلإا ةفاسضإلاب ديوسسلا ،اسسنرف ،برغملا
عورسشلا مت امك ،مظنملا دلبلا رئازجلا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا مÓ˘فألا لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا ي˘˘ف
بسسح اهددع لسصو يتلا و ناوج ةرود
ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف و ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ح˘ير˘˘سصت

نم امليف41 ىلإا ليجسستلا نم نيلوألا
و ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ،بر˘غ˘م˘لا ،ضسنو˘ت،ر˘سصم
ليجسستلل لجأا رخآا نأا ملعلا عم رئازجلا

ةيمقرلا ةباوبلا ةقباسسمل ناوج ةرود يف

 .يراجلا ناوج02 وه ريسصقلا مليفلل

ميهاربإاو ريديإا لحارلا مركت ةرهاظتلا
 ينانب يدمحو ياب

يام رهسش ةقباسسم ماتتخإا لفح ءانثأا و
مت ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع هثب مت يذلا

لحار˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘ن˘ف˘لا م˘ير˘كت كلذ˘ك
ضضرع و ةيلئابقلا ةينغألا ديمع ريديإا

لئابقلا ةقطنم لامج زربي ويديف طيرسش

ابوحسصم ةع˘برألا ة˘ن˘سسلا لو˘سصف ر˘ب˘ع

امك ،لحارلا نانفلل »افوني افافا» ةينغأاب

خيسشلا ةيبعسشلا ةينغألا خيسش ميركت مت

و ميركت ةداهسش ميدقت و ياب ميهاربإا

رو˘سص و˘يد˘ي˘˘ف ضضر˘˘ع ع˘˘م ه˘˘ل نا˘˘فر˘˘ع

نم يئان˘غ ع˘ط˘ق˘م ع˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل

ةفاق˘ث˘لا ر˘يد˘م ما˘ق ا˘م˘ك ،ه˘سسف˘ن نا˘ن˘ف˘لا

ةملك ءاقلإاب ةبيدوب ضسيردإا ةبانع ةيلول

ةنجل ءاسضعأا و نيكراسشملا اهيف ييح

ة˘ق˘با˘سسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ئ˘ي˘هو م˘ي˘كح˘˘ت˘˘لا

دعت يتلا و ريسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ير˘ه˘سشلا

انمثم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوألا

جرخملا ةبانع نبا اهلذبي يتلا دوهجلاب

ناجرهملا ةركف بحاسص ريدوخلب ليلد

ةقباسسم و يلزنملا مليفلل يسضارتفإلا

و ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘˘ب˘˘لا

نانف˘لا ا˘سضيأا م˘ير˘كت م˘تو ،ا˘م˘ه˘سسسسؤو˘م

و ة˘ي˘سسلد˘نألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا ز˘˘مر ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

يذلا ينانب يد˘م˘ح ي˘با˘ن˘ع˘لا فو˘لا˘م˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه ا˘ه˘ي˘ف ر˘كسش ة˘م˘ل˘ك هرود˘ب ى˘ق˘لأا

ةرودلا نم عطاقم ضضرع مت و ميظنتلا

ةيبوروأا ندم نانفلا اهب لاج يتلا ةينفلا

 .ةديدع

  رئازجلا نم ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ةقباسسمل ةيسسيسسأاتلا يام ةرود تايلاعف ماتتخإا يف

  ةيشضفلا ةباوبلا لاني «كرادإلا» و ةيبهذلا ةباوبلا ةزئاجب جوتي «وميرك» مليف
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ةيامح˘ل روذ˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج تط˘ل˘سس
ةيلول يدامÓلاو يداملا ثارتلا

يف ةطسشان˘لا ة˘ح˘ف˘سصلاو ة˘با˘ن˘ع
لامجلا عبنم ةبانع» كوبسسيافلا

ىلع ءوسضلا «يخيراتلا ءارثلاو
يف ةينفلا تايسصخسشلا زربأا دحأا

دمحم» خي˘سشلا مو˘حر˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع
ةرورسض ىلع اوعمجأاو ،«دركلا
ةنيدملا» ناكرأا لك ىلع ظافحلا
عرعرت يذلا لزنملاو «ةميدقلا
ثيح در˘كلا د˘م˘ح˘م خ˘ي˘سشلا ه˘ي˘ف

هليوحت ل املو هميمرتب اوبلاط
قاسشع عمجي يفاقث فحتم ىلإا
اميركت ةيلسصألا فولاملا ةينغأا
،در˘˘كلا د˘˘م˘˘ح˘˘م نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا حور˘˘ل
تاطلسسلا بيج˘ت˘سست نأا او˘ن˘م˘تو
نكميسس يذلاو مهبلطل ةينعملا

نانفلا ىركذ ىلع  ظافحلا نم
يذلا دركلا دمحم خيسشلا ريبكلا
يف فولاملا ةينغأا د˘ي˘م˘عر˘ب˘ت˘ع˘ي

و نيفلؤوملا ربكأا نم ناكو ةبانع
عوبر ىلإا هنف لسصوو ،نينانفلا
ه˘ل نا˘ك ثي˘ح ي˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘طو˘˘لا
د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ت˘˘للا فر˘˘سش
بر˘ق˘م ق˘يد˘سص نا˘كو ،با˘هو˘˘لا
نييرئازجلا نينانفلا نم ديدعلل

دمحم جاحلا رارغ ىلع رابكلا
دقو ،ةدامح خيسشلا اهدعبو اقنعلا

مسسإلا وهو دركلا ةرامع نب دلو
دركلا دمحم خ˘ي˘سشل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

يف «ءادفلا» جهن يف5881 ةنسس
«مراد ضصÓب» ـب يبعسش يح بلق
ضسردو هرغسص ذنم ميتي ضشاعو
و˘بأا د˘ج˘سسم ي˘ف م˘ير˘كلا نآار˘ق˘˘لا

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر˘ح˘لا د˘˘ع˘˘ب ناور˘˘م
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل هد˘ي˘ن˘ج˘ت م˘تو ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلإا هجوتف ةيركسسعلا ةمدخلاب

تأادبو ،ةبانع ىلإا اهدعبو ايكرت

فزاعك5291 ةنسس ةينفلا هتايح

ينغمو دوعلاو ونايبلا ةلآا ىلع

ل˘ج˘سسو ،فو˘لا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا ي˘˘ف

لامعأا01 دركلا دمحم نانفلا

يف «نوفا˘سضي˘ب» ة˘سسسسؤو˘م ىد˘ل

،«ينابسسإا ضصقر» اهنمو ضسيراب

«ي˘نو˘قرا˘ف» ،«ةرا˘ب˘ح˘لا نو˘˘ي˘˘ع»

ا˘˘م˘˘ك ،«ي˘˘سسا˘˘ع˘˘ن كب تمر˘˘ح«و

7391 ةنسس ةناوطسسا12 لجسس

تا˘ن˘ب ا˘ي» ،«يا˘ب ح˘لا˘سص» ا˘ه˘˘ن˘˘م
ي˘حور ىو˘ه˘ن ن˘م» ،«ة˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا

ة˘˘ن˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو «ي˘˘ت˘˘˘حارو

اهنيب نم تا˘ناو˘ط˘سسا8 لج˘سس
«ي˘لاز˘غ قار˘ف ن˘م«و «ة˘م˘˘لا˘˘ظ»

اهنم يناغأا6 لجسس9391 ماعو
يف نكم˘تو «ي˘ما˘م˘ح ا˘ي ه˘ل˘لا˘ب»

54 ليجسست نم تاونسس5 فرظ

بألا ةباثم˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ة˘ناو˘ط˘سسا
لازامو يبانعلا فولاملل يحورلا
نو˘ي˘لا˘ح˘لا نو˘نا˘ن˘ف˘لا نآلا د˘˘ح˘˘ل
تم˘ها˘سس د˘قو ،ه˘ي˘˘نا˘˘غأا نوددر˘˘ي
ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا

يذ˘لا ة˘ي˘سسلد˘نألا ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لاو

يف1002 ةنسس ةبانع يف ىرج
ر˘˘سشنو ع˘˘ب˘˘ط ةدا˘˘عإاو ه˘˘م˘˘ير˘˘كت
يف ةلجسسملا ةيناغأا نم ضضعبلا
عم نر˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م تا˘ن˘ي˘ع˘برألا
ي˘فو˘تو ،ه˘ن˘ف قا˘سشع ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت

ربوتكأا71 موي ر˘يد˘ق˘لا نا˘ن˘ف˘لا

،ةنسس66 زهاني رمع نع1591
ةيامحل روذج ة˘ي˘ع˘م˘ج تب˘لا˘طو
ةيلول يدامÓلاو يداملا ثارتلا

ة˘يرو˘ح ا˘ه˘سسأار˘ت ي˘ت˘˘لا  ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
يف ةطسشانلا ةحفسصلاو يليجعل
لامجلا عبنم ةبانع» كوبسسيافلا

ذاتسسألا ةدايقب «يخيراتلا ءارثلاو
 .نينز نامحرلا دبع

 كوبسسيافلا ةحفسصو بوتويلا يف ةيمسسرلا ةانقلا ربع

 ةبانع حرشسم ةفايشض يف تايحرشسم

يف تايحرسسم» ةرهاظت ةبانعب يبوجم نيدلا زع حرسسم مظن
تاماقمو حاورألا جراعم» راعسش تحت «ةبانع حرسسم ةفايسض
ةيحر˘سسم ضضر˘ع ع˘م مو˘ي˘لا د˘عو˘م˘لا نو˘كي˘سس ثي˘ح «حار˘فألا
ةسسماخلا ةيادب ةملاقب يوهجلا حرسسملا جاتنإا نم «تجرخ»
لسصاوتلا عقوم ىلع حرسسملل ةيمسسرلا ةحفسصلا يف اءاسسم
،«بوتويلا» ىلع ةيمسسرلا ةانقلا يفو كوبسسيافلا يعامتجلا

نم «حمÓم Óب ءاسسن» ةيحرسسم ضضرعب ادغ ةرهاظتلا متتختو
يبانعلا روهمجلا عبات دقو ،ةديلبلا نم ضسراونلا ةيعمج جاتنإا
رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ي˘حر˘سسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف
،يقاوبلا مأا يوهجلا حرسسملا جاتنإا نم «ريارحلا» ةيحرسسم
رداقلا دبع يوهجلا حر˘سسم˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م «ةز˘ب˘خ˘لا» ة˘ي˘حر˘سسم
يوهجلا حرسسملا جاتنإا نم «لزنزوب» ةيحرسسم ،نارهوب ةلولع

را˘ن˘لا ثل˘ث˘م ة˘قر˘ف جا˘ت˘نإا ن˘م «ة˘ن˘سس231» ةيحر˘سسم ،ة˘ن˘تا˘ب
نم نونفلا بأا قاسشع نكمتو ،ضسمأا اهسضرع مت يتلا ةمسصاعلا

تايحرسسم» ةرهاظت ربع تايحرسسملا نم «لاتكوك» ةعباتم
 .«ةبانع حرسسم ةفايسض يف

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

 هحورل اميركت «مراد صصÓب» يف دركلا دمحأا خيششلا تيب ميمرت ةداعإاب ةبلاطملا

مت و كوبسسيافلا ةحفسص ىلع»mumod lavitsef» يلزنملا مليفلل يسضارتف’ا ناجرهملل ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ةقباسسمل ةيسسيسسأاتلا يام ةرود تايلاعف تمتتخا
 .ةاوهلاو نيفرتحملا نم ةريسصقلا مÓفأ’ا عانسصل ةهجوم رئازجلا يف ةيلعافت ةسصنم لوأا ةد’و نع نÓعإ’ا
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ايدانيملاب ةرامعب مدطسصت فاعسسإا ةرايسس

روشص يعامتجإ’ا لشصاوتلا تاحفشص داور ةعمجلا سسمأا لوادت
ببشسب ةبانع يف ايدانيم يحب ةرامعب فاعشسإا ةرايشس مادطشصإ’
نود ،«انيشس نبإا» ىفششتشسم ىلإا هاجتإ’اب تناك ،حباكملا لطعت
.فاعشسإ’ا ةرايشس باكر ريشصم نع ثيدحلا

انوروكب ةينعم ريغ ةيسصوسصخلا سسوردلا

يف تاطاششنلا مظعم لشش يف انروك ةحئاج ببشست نم مغرلاب
نيذلا ةذتاشسأ’ا نأا ’إا ةرومعملا لود ةيقب رارغ ىلع رئازجلا
رارقلا سسفن اوذختي  مل يمومعلا عاطقلا يف سسيردتلا نع اوفقوت
اوقبطو سسيردتلا اولشصاو ثيح ةيشصوشصخلا سسوردلا سصخي اميف
اوشضراعي مل نيذلا ءايلوأ’ا قافتاب و دعابتلا يف ةمراشص تاميلعت
يف ا˘م ل˘ك او˘ل˘ع˘ف سسكع˘لا˘ب ل˘ب ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا سسورد˘لا ا˘قÓ˘طإا

ىلع نيلبقملل ةبشسنلاب ةشصاخ ةشساردلا رارمتشسإا لجأا نم مهعشسو
.ايرولاكبلا ةداهشش

«عدبي» لورسصلا بابسش

بابشش لشصاوي «ةفيظن ةئيب يف سشيعي يعاو بابشش» راعشش تحت
ناهدلاو ةئيهت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘نو˘ب˘لا˘ب لور˘شصلا ي˘ح
يف ةيلاع ةمق ازربم روفيميإا رطششب تاحاشسملا لكل ليمجتلاو
ءايحأÓل ةبشسنلا˘ب ه˘ب ىد˘ت˘ق˘ي ’ا˘ث˘م ا˘برا˘شضو ر˘شضح˘ت˘لاو ي˘عو˘لا
بابششلا اذه نأا ىلع لدي امنإا ءيشش ىلع لد نإا اذه  ىرخأ’ا

.ةفيظن و ةيلاثم ةئيب يف سشيعلا ذبحيو يعاو

لقنلا ءاردمل ةعسساو ةكرح
فشصتنم ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ير˘ج˘ي
ةعشساو ةكرح يراجلا رهششلا
ةد˘ع ل˘م˘ششت ل˘ق˘˘ن˘˘لا ءارد˘˘م˘˘ل
ليقلا رداشصم بشسحو تاي’و
اريدم52 نم رثكأا نإاف لاقلاو
ة˘كر˘ح˘لا م˘ه˘شسم˘ت˘شس  ا˘˘ي˘˘ئ’و
ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘˘لوأا ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخو
ي˘ف م˘ه˘ت˘مد˘خ ةد˘م تزوا˘ج˘˘ت
تاونشس5 نم رثكأا تاي’ولا

هذ˘˘ه بجو˘˘م˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ءارد˘م ة˘لا˘حإا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
نم مهشضعب ءا˘ف˘عإاو د˘عا˘ق˘ت˘لا
ةمشصاعلا رارغ ىلع ىربكلا تاي’ولا ليوحتلا و ةكرحلاب ةينعملا تاي’ولا سسأار ىلعو ماهملا

.ةنتابو  ةبانع و ةنيطنشسق و نارهوو

ةدكيكسسب كرامجلا ريدم ةلاقإا
ةدكيكشس ةي’ول كرامجلا ريدم ليقأا

رار˘ق بب˘شسب عو˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا نع ردشص
ةيريدم سسأار ىلع هماهم تهنأا يتلا
ى˘ل˘ع ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ

ءاقب يدافتل و،ينعملا اهل عشضخي
ةرششابم اهبقع مت ارغاشش بشصنملا
اريدم تاوم ناملشس ديشسلا بيشصنت
ةدكيكشس ة˘ي’و˘ل كرا˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ت˘قؤو˘م
ع˘با˘ت˘م˘لا عو˘ل˘خ˘م˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘˘ل˘˘خ

.بيشصنتلا ةيلمع ىلع فرششأا يذلا كرامجلل يوهجلا ريدملا روشضحب  داشسف اياشضقب

طخاسس ديزوب نب روسسيفوربلا
نأاب ةقباطتم رداشصم تفششك
روشسيفور˘ب˘لا ة˘ح˘شصلا ر˘يزو
ن˘م اد˘ج ط˘خا˘شس د˘يزو˘ب ن˘ب
نيذلا ةحشصلا ءاردم سضعب
ءانثأا ةميشسج ءاطخأا اوبكترا
ة˘ح˘ئا˘ج ف˘ل˘م˘ل م˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘شست

ريزولا فششتكا ثيح انروك
او˘˘لوا˘˘ح ءارد˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب نأا

م˘يد˘ق˘ت˘ب  ةرازو˘لا ة˘ط˘لا˘˘غ˘˘م
لو˘ح ة˘ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘غ ما˘˘قرأا

ق˘ل˘خ ا˘م˘م تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘ع
تدكأا و ةي’ولا تاذ يف ةحشصلا عاطق يريشسم نيب و ةحشصلا ءاردمو ة’ولا نبب تاي’ولاب تاعارشص
.عوبشسأ’ا اذه رحب ء’ؤوه دشض ةمراشص تاءارجإا ذختي ريزولا نأاب رداشصملا تاذ

 لقن لئاسسو Óب رافسسأ’ا ت’اكو ةدوع

دبع ةموكح هيف نلعت يذلا تقولا يف
ت’ا˘كو طا˘ششن ةدو˘ع ن˘ع دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
تارا˘ط˘م˘لا نأا د˘ج˘ن د˘حأ’ا اذ˘ه را˘ف˘شسأ’ا

عم دودحلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لاو
ام لقنتلا ىتح ( ةقولغم) سسنوت ةراجلا
تÓفاحلاب نطولل ةيلخادلا تاي’ولا نيب
لازي ’ تÓشصاوملا لئاشسو نم اهريغو
.يراجلا رهششلا فشصتنم ىلإا (لجؤوم)



¯ ±.hd«ó

نب ليعامسسإأ يرئأزجلأ يلودلأ هجتي
نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م نأد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن
ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإ’ ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’أ
را˘ب˘ك رأر˘˘سصإأ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لأ
لÓ˘خ ،ه˘تا˘مد˘خ˘ب زو˘˘ف˘˘لأ ىل˘˘ع ا˘˘بوروأأ

،ةلبقملأ ةي˘ف˘ي˘سصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ ةر˘ت˘ف
دق ،ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تناكو
ضسيراب ىلإأ لاقتن’اب بعÓلأ تطبر
،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م وأأ ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس

أذه ةياغلل فرسشم هجوب هروهظ بقع
،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ يدا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فر م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذو ،هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘مو
،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’أ ““ترو˘ب˘سس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’““

ضسيرا˘ب يدا˘ن˘ل ي˘سضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لأ نأا˘˘ب
د˘ق و˘غأورأأ ودرا˘نو˘ي˘ل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
،بعÓلأ نم نيبرقمب هت’اسصتأ طبر
05 ل˘با˘ق˘م ة˘ق˘ف˘˘سصلأ ما˘˘م˘˘تإأ د˘˘ير˘˘يو

،يئأزجلأ طرسشلأ ةميق ،وروأأ نويلم
ريد˘م˘لأ نأأ ىلإأ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلأ ترا˘سشأأو
بجعم يسسيرابلأ يدانلل يسضايرلأ

ىل˘ع ر˘سصيو ،ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب بو˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب
د˘ير˘يو ،ة˘ق˘ير˘˘ط يأا˘˘ب ه˘˘بأد˘˘ت˘˘نأ
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ،ي˘˘˘سسيرا˘˘˘ب˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ
زيزعت ،ليخوت ضساموت بردملأ

يزكر˘م ط˘سسو بعÓ˘ب ه˘فو˘ف˘سص
نب ليعامسسإأ ضصئاسصخب عتمتي
.رسصان

ةيدنألا ةمئاقل مسضني ديردم لاير
 ““رسضخلا““ مجنب ةمتهملا

يفحسص ريرقت دكأأ ، ىرخأأ ةهج نم
د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير نأا˘˘˘˘ب ضسمأأ ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإأ
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘سضيأأ ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس’أ
بع’ ،رسصان نب ليعامسسإأ يرئأزجلأ

،يلاح˘لأ م˘سسو˘م˘لأ لÓ˘خ ،نÓ˘ي˘م ط˘سسو
““لأر˘˘ت˘˘ن˘˘سس ا˘˘سسن˘˘ف˘˘يد““ ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
ىظ˘˘ح˘˘ي ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’أ

ناسس ضسيرابو يتيسس رتسسسشنام مامتهاب
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير بنا˘˘˘ج ىلإأ نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
رتسسسشنام نم لك نأأ ىلإأ ردسصملأ راسشأأو
امدق دق نامرج ناسس ضسيرابو يتيسس

نأأ ’إأ ،وروأأ نويلم03 ةميقب نيسضرع
05 ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب كسسم˘˘ت˘˘ي نÓ˘˘ي˘˘م
،رسصان نب نع ءانغتسسÓل ،وروأأ نويلم
03 ىر˘ي نÓ˘ي˘م نأا˘ب ع˘قو˘م˘˘لأ ح˘˘سضوأأو
رسصان نب نأ’ ،افيخسس اغلبم وروأأ نويلم
ع˘قو˘م˘لأ لا˘قو ،ر˘ه˘ب˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ه˘ما˘مأأ
لا˘˘ير ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م م˘˘غر ه˘˘نإأ ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإ’أ

يكلملأ يدانلأ نكل ،رسصان نبل ديردم
امك ،وروأأ نويلم05 عفدل دعتسسم ريغ

ودرأودإأ ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضي ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نأأ
م˘ج˘ن ا˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘ك

لوأأ رايخك نير
بع’ زكر˘م˘ل

طسسولأ

.عفأدملأ

لواحو ايسصخسش هب لسصتا لويدراوغ
““يتيسسلا““ عورسشمب هعانقإا

ي˘مÓ˘عإأ ر˘ير˘ق˘ت ر˘كذ  ،ر˘خأأ قا˘ي˘سس ي˘˘ف
نأاسشب ديدج روطت نع اسضيأأ ،يسسنرف
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘سسو بع’ ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن

رتسسسشنام نإاف ،““ولراك تنوم““ ةعأذإ’
مسسح ىلع ريبك لكسشب ممسصم يتيسس

راسشأأو ،تقو عرسسأأ يف رسصان نب ةقفسص
’ويدرأوغ بيب نأأ ىلإأ هتأذ ردسصملأ

،نÓيم مجنب لسصتأ ،يتيسسلأ بردم
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘قإ’

داعبتسسأ مت أذإأ ىتح ،يزيلجنإ’أ
لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود ن˘˘˘˘˘م يوا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسلأ
،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘سسو˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ ا˘˘بوروأأ

يئأزج طرسش دوجو ىلإأ تهونو
05 غ˘ل˘ب˘ي ر˘سصا˘ن ن˘˘ب د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
نÓيم نأاب ةدكؤوم ،وروأأ نويلم
أذه نم لقأاب هليحرب حمسسي نل
نأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘عأذإ’أ تلا˘˘˘˘˘قو ،م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لأ
ىلع ابيرغ ضسيل رسصان نب ليعامسسإأ
ثي˘ح ،زا˘ت˘م˘م˘لأ يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’أ يرود˘˘لأ
ضصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ىسضق نأأ ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سس
.لانسسرآأ
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ةيتوبكنعلأ ة˘ك˘ب˘سشلأ ر˘ب˘ع ،رأز˘م دأر˘م ،م˘سسأ ن˘ع ثح˘ب˘لأ در˘ج˘م
ريثكلأ نع ةيلك ةفلتخم ةيسصخسش مامأأ كنأأ ىلوأ’أ ةلهولل ودبت
نيوانع يف – ه˘م˘سسا˘ف ،ة˘ي˘ق˘ير˘ف’أو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘ي˘سصخ˘سشلأ ن˘م
ةحفاكم““ ـب اًطبترم بلغأ’أ معأ’أ يف يتأاي –ةقفدتملأ ءابنأ’أ
نم لأومأ’أ ضضيبت و يسضايرلأ داسسفلأ رثكأأ ةجردبو ““داسسفلأ

داسسفلأ ةحفاكمل يلودلأ داحت’أ تأونسس5 ةدم هسسأأرت لÓخ
ةمظنمل اسسيئر يسضاملأ يرفيف رهسش بختني نأأ لبق ،يسضايرلأ
ةماعلأ ةيعمجلأ عامتجأ بقع داسسفلأ ةحفاكمل ةيملاعلأ نمأ’أ
ةهجأوم ررق ،رأزم دأرم يرئأزجلأ ،رسسيوسسب فينجب دقعنملأ
طا˘سسوأ’أ ي˘ف ر˘ه˘ت˘سشيو هو˘ب˘ح˘م ه˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ي .ن˘˘يد˘˘سسا˘˘ف˘˘لأو دا˘˘سسف˘˘لأ
ددعلأ أذه يف انفيسض ربتعي ،““داسسفلأ ايفام““ رهاقـب ةيمÓعإ’أ

ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ر˘ي˘ف˘سس ل˘سضفأأ ““ة˘عا˘سس ر˘خآأ““ ةد˘ير˘ج ن˘م
نيثÓثلأ لÓخ نكمت لجرلأ نأ’ ،ةيقيرف’أ ىتحو ةيبرعلأو
هتمسصب كرت نم ةهجأولأ ىلإأ اهيف رهظ يتلأ ةريخأ’أ ةنسس
ةباثمب حبسصأاف ،ةيملاعلأ ةيسضايرلأ ةحاسسلأ يف ةيلج ةروسصب
ةهأز˘ن˘لأ ““ ة˘ن˘ي˘ف˘سس ““ ةدا˘ي˘ق ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لأ ““ كن˘ح˘م˘لأ نا˘بر˘لأ ““
كسشو ىل˘ع تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب نا˘مأ’أ ر˘ب ىلإأ  ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ

ةحاسسلأ ىل˘ع ةزرا˘ب ة˘ي˘سصخ˘سش ،ا˘ع˘ي˘بر85 أ ن˘˘بإأ رأز˘˘م ،قر˘˘غ˘˘لأ
و ،ةينمأ’أ و ةيرسشبلأ تاقÓعلأ يف يلود ريبخ وهف ،ةيملاعلأ

،ىربك˘لأ تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘مأا˘ت و ير˘ح˘ت˘لأ ه˘تا˘سصا˘سصت˘خأ م˘هأأ ن˘م
لمعلأ أذكو داسصتق’أو لامعأ’أ لاجم يف ةريبك ةربخ كلمي
نيبعÓ˘ل ي˘ق˘ير˘ف’أ دا˘ح˘ت’أ ضسأأر˘ت نأأ و ق˘ب˘سس ثي˘ح ،ي˘با˘ق˘ن˘لأ

يف يدأونلأ ديدعل أريسسم ناك امك ،ةنسس31 ةليط نيفرتحملأ
ةيرئأزجلأ طاسسوأ’أ يف رأزم فرعو ،ةيسسنرفلأ نويل ةقطنم
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ه˘˘سسأأر˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م

قرعأأ و ربكأأ ضسأأرت امك،3991 ةنسس ذنم ابوروأاب نييرئأزجلأ
رأزم ـل نأأ امك،““ةنيطنسسق بابسش““ ةيرئأزجلأ يف يسضاير يدان

ضضو˘خ ءأرو نا˘ك ثي˘ح ،ي˘م˘لا˘ع˘لأ يور˘ك˘لأ لا˘ج˘م˘˘لأ ي˘˘ف روذ˘˘ج
بلجل ،ضضعبلأ دقتعي ام ضسكع ضسامهبلأ نوناق رأدسصإأ ةكرعم
،يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ ىلإأ ةيسسنجلأ يجودزم نيبعÓلأ

فلم ةعباتم و ةسسأردل ةسصاخ ةيلخ ليكسشت رأزمل بسسحي امك
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ن˘مأ’أ ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م تد˘˘ق˘˘ع نأأ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘مزأ’أ
يبيللأ بابسشلأ رمتؤوم ،طرافلأ ضسرام رهسش يف داسسفلأ ةحفاكمل
ة˘ي˘لود˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ضسنو˘˘ت ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ و م˘˘ل˘˘سسل

يبيللأ رطقلأ ةفاك نم ضصخسش521 روسضحبو بابسشلأ ةيامحل

اهنيب نم ةمهم دج تايسصوتب هلاغسشأأ تمتتخأ يذلأ و قيقسشلأ
هعافد ىلأ ةفاسضأ ،ايبيل يف مÓسسلأ و نمأ’أ قيقحت ىلع لمعلأ
تائيهلأ ىد˘ل م˘لا˘ع˘لأ ر˘ب˘ع نا˘ب˘سشلأ ن˘ي˘سضا˘ير˘لأ ن˘ع تي˘م˘ت˘سسم˘لأ
يدأونلأ لبق نم مهلÓغتسسأ متي نيذلأو ،ةيلودلأ ةيسضايرلأ

ن˘سس تح˘˘ت ضصا˘˘خ˘˘سشأا˘˘ب نو˘˘تأا˘˘ي نو˘˘مو˘˘عز˘˘م ءÓ˘˘كوو ،ا˘˘بوروأأ ي˘˘ف
.هنع يلختلأ متي لاملأ بلجي ’ نم نكل .دسشرلأ

““ةميرجلاو داسسفلا عاونأا لك دسض ةرمتسسم برح نسشنسس»

ضسأأر ىلع ىلوأ’أ هتمهم نأاب رأوحلأ أذه يف رأزم دأرم فسشكو
زيزعت˘ب نو˘ك˘ت˘سس ،دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ن˘مأ’أ ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةيقأدسصمو ةوق اهحنمو ةيلودلأ ةحاسسلأ ىلع ةمظنملأ ةناكم
دا˘سسف˘لأ عأو˘نأأ ل˘ك د˘˘سض ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم بر˘˘ح ن˘˘سش لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘ب˘˘كأأ

ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ل˘ك˘ي˘ه ةدا˘عإأ دد˘سصب ه˘نأا˘ب رأز˘م ح˘سضوأأو ،ة˘م˘ير˘ج˘لأو
،ةيفأرتحأ رثكأ ةق˘ير˘ط˘ب دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ن˘مأ’أ

نلعلأ ىلإأ جورخلأ ىلع زكترت ةديدجلأ هتفسسلف نأأ ىلإأ أريسشم
ناح د˘ق˘ل»:ءا˘ف˘خ˘لأ ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ ل˘سضف˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ة˘نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
،رأزم لاق ““ءافخلأ يف ءاقبلأ مدعو نلعلأ ىلإأ جورخلل تقولأ
يذلأ داسسفلأو تا˘كا˘ه˘ت˘ن’أ ل˘ك˘ب دد˘ن˘ت˘سس ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا˘ب د˘كأأ يذ˘لأ

ة˘˘عو˘˘م˘˘˘سسم ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ل نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسو ه˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘ك˘˘˘ت وأأ ه˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘ت
ةيلودلأ تائ˘ي˘ه˘لأ ما˘مأأ ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل نو˘ك˘ي˘سس»:Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
.““باسسح فلأأ Óبقتسسم اهل بسسحيو

ىوتسسم ىلع ةيطارقميدلاو ةيفافسشلا ضضرف تاموكحلا ىلع»
““ةيسضايرلا تائيهلا

ضسيئر حسضوأأ ،ةمداقلأ ةلحرملأ يف هلمع جمانرب راطإأ يفو
يسضايرلأ داسسفلأ اهنمو داسسفلأ ةحفاكمل ةيملاعلأ نمأ’أ ةمظنم
تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ها˘ج˘تأ ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا˘˘ب
دا˘سسف˘لأ ة˘برا˘ح˘م˘ل ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لأ
دكأأ ““دلب لك يف ةي˘م˘سسر˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ع˘م نوا˘ع˘ت˘ن˘سس»:ي˘سضا˘ير˘لأ

ضضرف تاموكحلأ نم بلاطتسس هتئيه نأاب افيسضم ،رأزم دأرم
،ةيسضايرلأ تائ˘ي˘ه˘لأ ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلأ

ة˘برا˘ح˘م ل˘مأو˘ع م˘هأأ ىد˘حإأ د˘ع˘ت ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘˘لأ نأأ أر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
يبرعو يرئأزج لوأأ ربتعي يذلأ ،رأزم دأرم دكأأ امك ،داسسفلأ

دا˘سسف˘لأ ة˘برا˘ح˘م˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ا˘سسي˘ئر بخ˘ت˘ن˘ي ي˘ق˘˘ير˘˘فإأو
ةيملاعلأ نمأ’أ ةمظنم يف ةئيهلأ هتاه جامدأ لبق يسضايرلأ
ةحفاكم يف ل˘ث˘م˘ت˘تو ة˘ف˘ير˘سش ه˘ت˘م˘ه˘م نأا˘ب ،دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل
نأاب أربتعم ،ناكم لك يف نيمرجملأ ةعباتمو ناك امنيأأ داسسفلأ
.ةمظنم ةميرج حبسصأأ داسسفلأ

““داسسفلا ةحفاكم يف ةمهم ةقلح دعي حلاسصلا نطاوملا»

لمعلأ يف ةمهم ةقلح دعي يندملأ عمتجملأ نأأ رأزم ربتعأ امك
ىلع ،داسسفلأ ةحفاكمل ةيملاعلأ نمأ’أ ةمظنم عم قيسسنتلأ و
يف داسسفلأ رثأأ يفقت هناكمإاب ىرخأاب وأأ ةقيرطب هنأأ رابتعأ

هلعج يذلأ رمأ’أ وهو ،يسضايرلأ لاجملأ اهيف امب ت’اجملأ لك
لسصأوتلأ طوطخ حتف لÓخ نم لمعلأ يف هكأرسشإأ يف ركفي
أذ˘كو ي˘نور˘ت˘ك˘لإ’أ د˘ير˘ب˘لأ ر˘ب˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ه˘ع˘˘م
ءاسضقلأ يف مهاسسي ام وهو ،ةثيدحلأ لاسصت’أ ت’اجم فلتخم

ر˘˘ي˘˘خأ’أو لوأ’أ فد˘˘ه˘˘لأ د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ ،ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت دا˘˘سسف˘˘لأ ىل˘˘ع
.ةمظنملل

ردقي يملاعلا ىوتسسملا ىلع يسضايرلا لاجملا يف داسسفلا مجح
ةيلايخ غلابمب

ىل˘ع ي˘سضا˘˘ير˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف دا˘˘سسف˘˘لأ م˘˘ج˘˘ح ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م رد˘˘قو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ ءأر˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لأ

ايجولونكتلأ راسشتنأو ةسضايرلأ اهب عتمتت يتلأ ةيريهامجلأو
ةعمتجم بابسس’أ هذهل““ فاسضأأو ،ينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ة˘لو˘ه˘سسو
ة˘ي˘لود˘لأ تأدا˘ح˘ت’أ نأأ تد˘جوو ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ تل˘خد
ةيحان نم ةيميظنتلأ ةينوناقلأ اهتينب يف ةفيعسض ةيسضايرلأ
’و ،ةيامحلأ لئاسسو كلتمت ’و ،ةيفافسشلأو ةيلاملأ ةباقرلأ

،لأومأ’أ لسسغ لثم تايلمع تأأدبف ،اهسسفن ىمحت نأأ عيطتسست
ي˘فو ،ي˘سضا˘ير˘لأ لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب م˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘هو
نأأ ،اهيعو ’ يف ةعنتقم تلأزام تاموكحلأو لودلأ ،لباقملأ
.““ةأوه ةيسضق ةسضايرلأ

““ةيلودلا ةطرسشلا عم قيسسنتلاب ةيسضاير داسسف تافلم حتفنسس»

ضصخ˘ت دا˘سسف تا˘ف˘ل˘م ح˘ت˘ف˘ت˘سس ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأأ ا˘ن˘ثد˘˘ح˘˘م ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
دعب ،نيريسسمو ةيدنأأ أذكو ةيراقو ةيملاع ةيسضاير تأداحتأ

ف˘ي˘سض ح˘سضوأأو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نرو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م م˘لا˘ع˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ
موقيسس يتلأ تأوطخلأو تاقيقحتلأ نأاب ““ةعاسس رخآ’““ ةديرج

متتسس داسسفلأ ةحفاكمل ةيملاعلأ نمأ’أ ةمظنم ىوتسسم ىلع اهب
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ىر˘خأ’أ ة˘ي˘لود˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ي˘˘قا˘˘ب ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،لوبرتنأ’أ““ ةيلودلأ ةطرسشلأ ةم˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘ي˘سضق˘لا˘ب
،ةيلودلأ تايانجلأ ةمكحم ةسصاخ و ““لوبيرفأ’أ و لوبوروأ’أ

مسسج يف يرسشتسسي اناطرسس داسسفلأ حبسصأأ نأأ دعب رأزم لاق امك
ضسيركت مدعلو هلثمو هميقل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ نأد˘ق˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن لود˘لأ
˘مو˘ه˘ف˘م ر˘سشن مد˘عو ع˘ي˘م˘ج˘لأ ىل˘ع ه˘مأر˘ت˘˘حأ ضضر˘˘فو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
أذ˘ه˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘نو ،نا˘˘سسنإ’أ قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

أرسضحتمو ’داعو ايو˘ق  د˘سسا˘ف˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ نو˘ك˘ي نأأ ل˘ي˘ح˘ت˘سسي
عــم˘سسلأ أÓ˘م˘ت تنا˘ك تا˘يرو˘طأر˘ب˘مإأ كا˘ن˘ه نأأ خ˘يرا˘˘ت˘˘لأ در˘˘سسيو
ه˘˘لا˘˘ك˘˘سشأأ  ة˘˘فا˘˘ك˘˘ب دا˘˘سسف˘˘لأ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب تف˘˘ت˘˘خأو تط˘˘ق˘˘سس ر˘˘سصب˘˘لأو
ينعي طاسشن هتحفاكم و عيمجلأ ةيسضق داسسفلاف   .هتايوتسسمو
يقÓخأأو ينطوو يعرسش بجأو ىنعملأ أذهب وهو اسضيأأ عيمجلأ

م˘مأ’أ ة˘ئ˘ي˘هو ي˘لود˘لأ كن˘ب˘لا˘˘ك ة˘˘ي˘˘لود تا˘˘سسسسؤو˘˘م تر˘˘قأأ د˘˘ق˘˘ف
’إأ نوكت ’ هتحفاكم نأأو ايملاع ايدحت داسسفلأ نأاب ةدـحتملأ

تد˘˘ق˘˘عو تاـي˘˘لآأ كلذ˘˘ل تع˘˘سضوو ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ دو˘˘˘ه˘˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘سضت˘˘˘ب
ةـلود˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ل˘˘ك˘˘ل د˘˘ب ’ ضسا˘˘سسأ’أ أذ˘˘ه ىل˘˘عو  ،تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ

عمتجملأ تامظ˘ن˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ط ن˘ع ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ح˘ئأر˘سشو
’ و ،نيدسسفملأو داسسفلأ ءردل اسصأرتم افسص فقت نأأ يندملأ

ع˘˘سضو بج˘˘ي ل˘˘ب ،ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عدر˘˘لأ ن˘˘يــنأو˘˘ق˘˘˘لأ ي˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت
داسسفلل حسضأو موهفمب ذخأات ةـلماكتمو ةمجسسنم ةيجيتأرتسسأ

لثملأو ميقلأ رسشن ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لأو ه˘با˘ب˘سسأأو ه˘ل˘مأو˘ع د˘يد˘ح˘تو
ةمأركلأ يف نطأوملأ قح ظفح يف لودلأ رود ليعفتو ايلعلأ

ىتسش يف احلاسص انطأوم هلعجيو هـظفحي امب ديغرلأ ضشيعلأو
.ةيلوؤوسسملأ بتأرم

““1202 يف دسسافلا ةحفاكم ةمسصاع نوكتسس رئازجلا»

ثد˘ح ا˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘سشلأ ه˘˘ف˘˘سسأا˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ريبكلأ داسسف˘ل˘لو ،ر˘ي˘تÓ˘ب ف˘يزو˘ج ““ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل““ ق˘با˘سسلأ ضسي˘ئر˘ل˘ل
افسصنم دج رأزم دأرم ناك ،ةيملاعلأ ةيوركلأ ةئيهلأ لاط يذلأ
هب هطبر˘ت تنا˘ك ه˘نإأ لا˘ق يذ˘لأ ،ق˘با˘سسلأ ا˘ف˘ي˘ف˘لأ ضسي˘ئر ها˘ج˘تأ

ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك ي˘ت˘لأ ما˘يأÓ˘ل دو˘ع˘ي لدا˘ب˘ت˘م مأر˘ت˘حأو ة˘ب˘ي˘ط ة˘قÓ˘˘ع
ر˘ئأز˘ج˘لأ را˘ي˘ت˘خأ بب˘سس ن˘عو ،ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ا˘ما˘ع ا˘ن˘ي˘˘مأأ ير˘˘سسيو˘˘سسلأ
ةحفاكم يف يندملأ عمتجملأ رود لوح ةيلود ةودن ميظنتل

لثم ميظنتل رئأزجلأ رايتخأ نأأ رأزم دكأأ،1202 ةنسس داسسفلأ
ىلع اهتردق  ىلع ا˘سسا˘سسأأ ز˘ك˘ترأ ،ر˘ي˘ب˘ك˘لأ ي˘م˘لا˘ع˘لأ ثد˘ح˘لأ أذ˘ه
ةفاسضإ’اب ،اهكلتمت تحسضأأ يتلأ ةيتحتلأ ةينبلأ لسضفب ،كلذ
ةبراحمو ةهأزنلأ زيزعت يف ةمئأدلأ اهتامأزتلأو اهئدابم ىلإأ
ضسيئر هب مزتلأ يذلأ رمأ’أ وهو ،يسضايرلأ لاجملأ يف داسسفلأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ه˘ع ي˘ف نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع د˘ي˘سسلأ ة˘يرو˘م˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
مسساب دÓبلأ ةسسائرل لسصأ’أ يف حسشرت هنأأو ةسصاخ ةديدجلأ
ضسيئرلأ ببسسلأ داسسفلأ نأأ كردأأو ،بابسشلأو يندملأ عمتجملأ

ىت˘ح اً̆ل˘يو˘ط د˘ها˘جو اً̆لوأأ ه˘سسف˘ن ىل˘ع را˘ث˘ف ،دÓ˘ب˘لأ ةا˘نا˘ع˘م ي˘ف
عطتسسي مل ام ققحيل اًسسيئر حبسصأأو ،هديب ةردابملأ مامز كسسم
ىلإأ رييغتلأو ،هديب تراسص ةيرحسسلأ اسصعلاف ،هريغ هقيقحت
،ةبسسانم نم رثكأأ يف دكأأ امك ؛هديب نوكيسس ،ةلاحم ’ لسضفأ’أ

مامز ديعتسسي““ نأ يغبني يذلأ يندملأ عمتجملأ ةيمهأأ ىلع
قفأويسس هنأابو .عمتجملأ طاسسوأأ يف ةيويحلأ ثعب يف ““رومأ’أ

اهل نوكيسس ثيح ،ةيندملأ تايعمجلأ نم ددع ربكأ ءاسشنإأ““ ىلع
هذه نأأ ىلأ راسشأأو .ةينأزيملأ نم بيسصنو ةماعلأ ةعفنملأ عباط

و ة˘ح˘سصلأ رأر˘غ ىل˘ع ت’ا˘ج˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘سشت˘˘سس تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ايعأد ،ةايحلأ يحانم نم اهر˘ي˘غو ع˘يرا˘سشم˘لأ ي˘ل˘ما˘حو ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

هذ˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م ““ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت““ ىلأ تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.تايعمجلأ

ةنيطنسسق بابسشل يتسسائر ةرتف لÓخ ةبيهر تاطوغسضل تسضرعت

هتسسائر ةرتف لÓخ ةبيهر تاطوغسضل هسضرعت رأزم دكأأ امك
تلوا˘ح ي˘ت˘لأ فأر˘طأ’أ د˘يد˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سشل
ذنم هب موقي ناك يذلأ لمعلأ ىلع ضشيوسشتلأ لئاسسولأ ىتسشبو
رأزام فسشك ثيح ،ينيطنسسقلأ تيبلأ يف رومأ’أ مامز هيلوت

““رفانسسلأ““ ةدوع قيرفلاب نيطيحملأ نم ديدعلأ اسضر مدع نع
ضصاخسشأ’أ ضضع˘ب˘ب ل˘سصو ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ج˘يإ’أ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ة˘ك˘سس ىلإأ
ـب ه˘ما˘ه˘تأ د˘ح ىل˘ع ““ا˘ي˘فا˘م˘لأ»ـب م˘ه˘ت˘ي˘م˘سست رأزا˘م ل˘سضف ن˘˘يذ˘˘لأ
تاعاسشإ’ هسضر˘ع˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تأءا˘ق˘ل˘ب ““ة˘سسنز˘ب˘لأ““

تق˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لأ كل˘ت ضصو˘سصخ˘لا˘بو ،أر˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘لإأ تءا˘سسأأ ة˘سضر˘غ˘˘م
ةسسائر وه اهيف ىلوت ي˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ل˘يو˘م˘ت قر˘ط˘ب
انأأ ةقيقحلأ يف»:ددسصلأ أذه يف رأزام دأرم لاق ثيح ،يدانلأ

يذلأ ،ةنيطنسسق بابسش يف هب تمق يذلأ لمعلل لابلأ حاترم
ىلإأ ه˘تدو˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب تم˘ها˘سس ،بل˘ق˘لأ ق˘ير˘˘ف هر˘˘ب˘˘ت˘˘عأأ
ةتباث ىطخب هجتي ناك امدعب ،دÓبلأ يف ةيوركلأ ةهجأولأ
تنكم يتلأو ،اهتجهتنأ يتلأ ةسسايسسلأ لسضفب كلذو ةيواهلأ وحن
،يناعي ناك امدع˘ب ق˘ير˘ف˘لأ ة˘ن˘يز˘خ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك لأو˘مأأ خ˘سض ن˘م
جو˘ج˘مو بود ةرو˘سص ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ د˘يد˘ع˘ل ي˘ب˘ل˘ج ن˘ع كي˘ها˘ن
اهنأأ أديج اهفرعأأ يتلأ كانه ““ايفاملأ““ حري مل ام وهو ،مهريغو
ةرتف لÓخ ق˘ير˘ف˘لأ ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل ة˘حا˘تر˘م ن˘ك˘ت م˘ل

.تايرابملأ عيبو ءأرسشب يماهتأ دحل مهعفد ام ،هل يتسسائر

يلوغيف مضل ريبك ضرعب مدقتي ةفارغلا
يدان نإاف ،يكرتلأ ““ضسكآأ روبسس““ عقوم بسسحبو ،ةلبقملأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ يرطقلأ يرودلأ ىلإأ لاقتن’أ نم ،يكرتلأ يأرسس ات’اغ مجن ،يلوغيف نايفسس يرئأزجلأ بعÓلأ برتقي

،وروأأ نويلم01  ىلع لوسصحلأ يف  ريخأ’أ أذه يدانلأ بغريو ،يكرتلأ هيدان عم همسسأوم رخآأ ضضوخل هجتي يذلأ ،““رسضخلأ““ مجن مسضل وروأأ نويلم8 ةميقب يمسسر ضضرعب مدقت يرطقلأ ةفأرغلأ
وردناسسيلأأ ينيتنجرأ’أ مجاهملأ عم دقاعت يذلأ ،يرطقلأ يدانلأ خيرات يف ىلغأ’أ نوكتسس تمت نإأ ةقفسصلأ نأأ ىلإأ عقوملأ تفلو ،يلاحلأ مسسوملأ ةياهن عم اًماع03 بحاسص بعÓلأ نع ءانغتسسÓل

ةديدج ةبرجت هسضوخ نود لوحت دق ،يأرسس ةطلاج ةرأدإأ بلاطم نكل ،اسضيأأ ينابسسإ’أ ضسيتيب لاير يف نيبولطملأ نم نيبراحملأ بختنم مجن دعيو ،وروأأ نويلم2.7 لباقم3102 ةنسس ،زيبول
ر.ع.اينابسسإأ يف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

اهتياهن نم برتقت نقيم عم هتريسم

ابوروأا ةقلامع نيب عارسصلا لعسشيرصان نب

نويد نأاب مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ تفسشك
ترقتسسأ ،ةيناثلأو ىلوأ’أ اهيتجردب ةلوطبلأ ةيدنأأ

نايب يف داحت’أ حسضوأأو ،ميتنسس رايلم07 وحن دنع
ةجردلأ ةيدنأأ نويد نأاب ،يمسسرلأ هعقوم ربع هرسشن
رايلم05 لباقم ،ميتنسس رايلم02 ىلإأ لسصت ىلوأ’أ
““فافلأ““ تر˘كذو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘جرد˘لأ ة˘يد˘نأ’ م˘ي˘ت˘ن˘سس
نويدلأ ديدسست لاجآأ ديدم˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ضسرد˘ي ا˘ه˘نأا˘ب
خيراتب افلسس تددح يتلأو ةيدنأ’أ ىلع ةقحتسسملأ
ةيعسضولأ ةي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م لوأ’أ
عم ةيدنأ’أ لج اهيناعت يتلأ ةبعسصلأ ةيداسصتق’أ

اهنأأ ىلأ ةيداحت’أ تهون امك ،انوروك ةحئاج لولح
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يد˘نأ’أ ةد˘˘عا˘˘سسم ،ىر˘˘خأأ ةر˘˘م ترر˘˘ق
ببسسب ““افيفلأ““ ع˘م ة˘ي˘فÓ˘خ ا˘يا˘سضق ي˘ف د˘جو˘ت ي˘ت˘لأ

هذه مأزتلأ عم ،نيبعÓلأ تاقحتسسم ديدسست مدع
لÓ˘خ ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘يد˘˘نأ’أ
مهتاكراسشم تآافاكم نم ةقحتسسملأ غلابملأ عاطتقأ

ثب˘لأ قو˘ق˘ح تأدأر˘˘يإأ وأأ ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
ةفرغلأ لÓخ نم ةيداح˘ت’أ ته˘جوو ،ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ
ن˘م ق˘ير˘ف ل˘ك ع˘˘ن˘˘م˘˘ب ،تا˘˘عأز˘˘ن˘˘لأ ضضف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ه˘ت˘ي˘ع˘سضو و˘سسي م˘ل ا˘م ي˘ب˘ن˘جأأ بع’ يأأ ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لأ

ة˘لو˘ط˘ب رد˘سصت˘ي دأدزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش نا˘˘كو ،عأز˘˘ن ل˘˘ح˘˘م
فقو˘ت ل˘ب˘ق ة˘ط˘ق˘ن04 د˘˘ي˘˘سصر˘˘ب ىلوأ’أ ة˘˘جرد˘˘لأ

.ةقباسسملأ

فاكلاب ةسصاخلا نيبردملا تاسصبرت عيمج ليجأات

مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ نلعأأ ،رخآأ قايسس يف
،““فا˘ك““ برد˘م˘لأ ة˘سصخر تأرود ة˘فا˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ن˘˘ع
ف˘سشكو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نأ بب˘˘سسب
،يمسسرلأ هع˘قو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘ت’أ

،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فإ’أ دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ نأا˘ب
ني˘ما˘ع˘لأ ءا˘ن˘مأ’أ ة˘فا˘ك ل˘سسأر د˘ق ،ها˘ب م˘ع˘ن˘م˘لأ د˘ب˘ع

ليجأاتب اهم˘ل˘عأأو ،““فا˘ك˘لأ»ـل ة˘ب˘سست˘ن˘م˘لأ تأدا˘ح˘تÓ˘ل
تاقباسسملأ ةرأدإأ ماظن يف ةلجسسملأ تأرودلأ ةفاك

،هتلسسأرم يف هاب دكأأو ،قح’ راعسشإأ ىلإأ ““ضسأأ مأأ يسس““
ىو˘سس ر˘خآأ أرا˘ي˘خ د˘ج˘ي م˘ل ،ي˘ق˘ير˘فإ’أ دا˘˘ح˘˘ت’أ نأا˘˘ب
ل˘ظ ي˘ف ،ر˘خآأ را˘ع˘سشإأ ىت˘ح تأرود˘لأ ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘جأا˘˘ت
نأدلب˘لأ ة˘فا˘ك ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ ف˘قو˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو بب˘˘سسب ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإأ
يقيرفإ’أ داحت’أ نأأ ىلأ ،نايبلأ هون امك ،دجتسسملأ
ميظنتل ةمدقملأ تابل˘ط˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ل بي˘ج˘ت˘سسي فو˘سس
ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ رأر˘غ ىل˘ع ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘ل˘˘ل تأرود
جهانملأ عيمج تدعأأ يتلأ ،ةيرئأزجلأ تابختنملل
ةلوطبلأ فانئتسس’ ةمزÓلأ
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 ”ةعاس رخآ“ عم صاخ راوح يف داسفلا ةحفاكمل ةيملاعلا نمفا ةمظنم سيئر رازم دارم

ميتنسس رايلم07 رئأزجلأ يف ةفرتحملأ ةيدنأ’أ نويد بغلب اميف

““افيفلا““ ىدل ةيدنألا تامارغ عفد ىلوتت ““فافلا““
ةيراقلا تآافاكملاو ثبلا قوقح نم اهعاطتقاو

انوروك ةمزأا دعب حتفتسس نيريسسمو ةيدنأاو ةيراقو ةيلود ةيسضاير تاداحتا داسسف تافلم

”لوبتوف سنارف»
يبيرع حشرت
ايقيرفإ قلأتلل

يبرع يئانث ةقفر
بهأو˘م ة˘ثÓ˘ث ““لو˘ب˘تو˘ف ضسنأر˘ف““ ة˘ل˘ج˘˘م ترا˘˘ت˘˘خأ

يف اهقلأات تعقوت ايقيرفأأ ةراق يف ةرسشبمو ةدعأو
م˘ير˘ك ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ

،ةيسسنرفلأ ةلجملأ ه˘تر˘سشن ر˘ير˘ق˘ت ر˘كذو ،ي˘ب˘ير˘ع
رسصم بختنمو كلامزلأ مجن دمحم ىفطسصم نأاب
ةر˘ك˘لأ ي˘ف ةد˘عأو˘لأ بهأو˘˘م˘˘لأ زر˘˘بأأ ن˘˘م ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’أ
ىطخ ىلع بعÓلأ ريسسي نأأ ةعقوتم ،ةيقيرفأ’أ
تطلسسو ،يكز ورمعو وديم ماسسح دمحأأ يئانثلأ
م˘ير˘ك ير˘ئأز˘ج˘لأ ىل˘ع ءو˘سضلأ ،““لو˘ب˘تو˘˘ف ضسنأر˘˘ف““

ردسصتمو يسسنوتلأ يلحاسسلأ مجنلأ فأده يبيرع
هنأأ ةدكؤوم ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ لا˘ط˘بأأ يرود ي˘فأد˘ه بي˘تر˘ت
يناميلسس مÓسسإأو حاجنوب دأدغب يئانثلأ عم هباسشتي
ةيسسنرفلأ ةلجملأ تراسشأأو ،رسضخلأ بختنم يمجن
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’أ ن˘˘˘م ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب ىظ˘˘˘ح˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لأ نأأ ىلإأ
،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأو ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لأ

ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ن˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأأ ““لو˘˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف ضسنأر˘˘˘ف““ تثد˘˘˘ح˘˘˘˘تو
دحأأو يلوغنوكلأ يب˘م˘يزا˘م م˘ج˘ن ا˘ك˘ي˘لو˘م نو˘سسكا˘ج

،ايقير˘فأأ لا˘ط˘بأأ يرود ي˘ف ن˘ي˘بو˘هو˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
.ابوروأ’ ليحرلأ يف بعÓلأ ةبغر ىلإأ ةريسشم
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،ق˘با˘سسلأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ م˘ج˘ن ر˘جا˘م ح˘بأر د˘˘كأأ
لم˘ح˘ي نأأ ل˘ي˘خ˘ت˘ي ن˘ك˘ي م˘لو ،ظو˘ظ˘ح˘م بع’ ه˘نأا˘ب
و˘˘˘ترو˘˘˘ب ر˘˘˘جا˘˘˘م دا˘˘˘قو ،ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود بق˘˘˘˘ل
ىلع،7891 ما˘ع ،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل

مجنلأ لجسسو،2-1 زوفلأ دعب ،خنويم نرياب باسسح
يف رجام راسشأأو ،بعكلاب ىسسني ’ افده يرئأزجلأ

ىسشخي ناك وتروب نأأ ىلأ ،ةينويزفيلت تاحيرسصت
يئاهن لوأأ ضضوخي ناك وتروب نأ’ ،نريابلأ ةهجأوم
ةعاجسشلاب ىلحتي ناك ايسصخسش هنكل ،هخيرات يف
يف أدلاخ لظ بعكلاب اعئأر افده لجسسو ،ةريبكلأ
،ةقيرطلأ ضسفنب اهدعب لجسسي بع’ يأأو ،ةركأذلأ

فر˘سشم ر˘مأأ و˘˘هو ،““ر˘˘جا˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ىل˘˘ع““ نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي
دو˘ع˘ت نأأ ىن˘م˘ت˘ي ه˘نأا˘˘ب ر˘˘جا˘˘م لا˘˘قو ،ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
نودب نكل ،ا˘ب˘ير˘ق م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف مد˘ق˘لأ ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م

دكأأو ،محأزتلأ رطاخم بنجت متي ىتح ،ريهامج
فرسشأأ يبرغملأو حÓسص دمحم يرسصملأ نأاب رجام

برعلأ ءأرفسس مه ،زرحم ضضاير يرئأزجلأو يميكح
،ة˘ي˘بر˘ع˘لأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك ير˘ث˘ي م˘ه˘ق˘لأا˘˘تو ،ا˘˘بوروأأ ي˘˘ف
ممأاب زوفلأ قحتسسأ يرئأزجلأ بختنملأ نأأ ىلأ راسشأأو
جو˘ت˘ي نأأ ع˘قو˘ت˘ي م˘ل ه˘نأأو ،ة˘ج˘ي˘ت˘نو ءأدأا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأأ

بختنملأ نأأ دقتعي ناكو ،بقللاب ءأرحسصلأ وبراحم
أومدق ةنعأرفلأ نكل ،لوأ’أ حسشرملأ وه يرسصملأ

با˘ي˘غ نأا˘ب ر˘جا˘م ح˘سضوأأو ،أد˘ج ة˘ع˘سضأو˘ت˘م ا˘سضور˘ع
مغر يرسصملأ يرودلأ نع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
ة˘برا˘غ˘م˘لأو ة˘سسنأو˘ت˘لأ ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل ىو˘˘ق˘˘لأ د˘˘جأو˘˘ت˘˘لأ

ابوروأ’ رظني يرئأزجلأ بعÓلأ نأأ أدكؤوم ،يعيبط
كانه نأأ ىلع ددسشو ،يلحملأ يرودلأ نم جرخ أذإأ
ةحاسسلأ ىلع دجأوتلأ نوقحتسسي برع رابك موجن
ر˘ي˘بو˘سشو بي˘ط˘˘خ˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’أ دا˘˘ح˘˘ت’أ ي˘˘ف
ةيقيرفأ’أ ةركلأ نكل ،مهريغو ةلابردوبو يكأزلأو
.اهنيعب ةعومجم اهيلع رطيسست
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رئازجلا بختنم جيوتت عقوتأ مل“ :رجام
ايقيرفإ ساكب



ةيبطلا ةنجللا سسيئر سسمأا فضشك
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ىدل
فاكلل ةيبطلا ةنجللا سسيئر بئانو
سصرح دق هنأاب ،يجرامد نيدلا لامج
لو˘كو˘تور˘ب م˘˘يد˘˘ق˘˘تو داد˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
،ةلوطبلا فانئتضسا لجأا نم يحضص
امدعب ةيضصولا ةرازولل هحنم ثيح
بت˘كم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل كلذ ل˘ب˘ق ه˘˘ح˘˘ن˘˘م

سسمأا رضضخلا بيبط لاقو ،يلاردفلا
:ةينطو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف
ابضسحت يحضص لوكو˘تور˘ب ا˘ن˘مد˘ق““

ءوضضلا رظتننو ةلوطبلا فانئتضسل
ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م ر˘˘ضضخألا
ى˘ق˘ب˘ي ي˘ضسي˘ئر˘لا فد˘ه˘˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا

دعو˘م سسي˘لو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ح˘ضص
:فا˘ضضأاو ،““ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا

مدع ةلاح يف ةضسفانملا فنأاتضسنضس““
نييرئازجلا ةحضص ىلع رطخ دوجو
ديكألا نم““ :عباتو ،““لاحلا ةعيبطب
ةضضايرلا هيف دوعتضس يذلا مويلا نأا

ل يتأايضس اهتعيبط ىلإا مدقلا ةركو
ع˘فر˘ي˘ضس ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ،ة˘لا˘ح˘˘م
انل حامضسلا مت ةلاح يفو ،ايجيردت
دق مهنأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه˘ف ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب

لجأا نم رضضخألا ءوضضلا انل اوحنم
:ل˘ضصاوو ،““ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا
سسوري˘ف˘لا ع˘م سشيا˘ع˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع““
ا˘م˘ك ،فور˘ظ˘لا هذ˘ه ع˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لاو
ةرازو تاءارجإا قيبطت انيلع نيعتي
انيلع ىقبي مث ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب ة˘ح˘ضصلا
.““ةيباجيلاب يلحتلا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ3006ددعلا0202 ناوج60 تبسسلا14
www.akhersaa-dz.com

ةلوطبلل لمتحملا فانئتسس’ا لبق

 انوروك نع فسشكلإ تإرابتخإ فيثكتل ةيدنأ’إ وعدي رإودم
يسشطز ىلع رانلإ حتفي وعاسس

 داسسفلاب امهمهتيو رإودمو
داحتا يدانل قبا˘ضسلا سسي˘ئر˘لا ،و˘عا˘ضس م˘ي˘هار˘بإا م˘ه˘تا
ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ““فا˘˘ف˘˘لا““ سسي˘˘ئر سسمأا لوأا ،ةر˘˘كضسب
ميركلا دبع ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئرو ،ي˘ضشطز
تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ،و˘عا˘˘ضس لا˘˘قو ،دا˘˘ضسف˘˘لا˘˘ب ،راود˘˘م
ام ،روطتت نل ةيرئازجلا ةركلا ةحارضص““ :ةينويزفلت
لك سضرع˘ت˘ت ةر˘ي˘غ˘ضصلاو ة˘ف˘ي˘ع˘ضضلا ة˘يد˘نألا تماد
،““ةيناثلا ةجردلل اهطاقضسإل ،ةئيند تارماؤومل مضسوم
قيدضص دجوي ل ةيرئازجلا مدقلا ةرك يف““ :عباتو
راعضشلا وه اذهو ،ةمئاد ةحلضصم دجوت امنإاو ،مئاد
:فدرأاو ،““ةريبكلا ةيدنألا ءاضسؤور هب ريضسي يذلا
سسيئر نيب يضضاملا مضسوملا ثدح ام لاثم زربأا““
بابضشل ماعلا ريدملاو ،لÓم فيرضش ،لئابقلا ةبيبضش
بعÓتلا لوا˘ح ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘مار˘ع قرا˘ط ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
،““يضشطزو راودم راظ˘نأا ما˘مأا ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ب
تاءار˘جإا ذ˘خ˘ت˘ت نأا ة˘لود˘لا ى˘ل˘˘ع بج˘˘ي““ :ل˘˘ضصاوو
يضشطز نم ةطبارلاو ة˘يدا˘ح˘تلا ر˘ير˘ح˘ت˘ل ،ة˘مرا˘ضص
ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا ف˘ل˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ب ا˘ه˘ب˘لا˘طأاو ،راود˘مو
بلاطأا““ :وعا˘ضس در˘ط˘ت˘ضساو ،““ق˘ئا˘ق˘ح ةد˘ع ف˘ضشكل
فانئتضسا مدعب ،لوألا فرتحملا ةيدنأا عيمج ءاضسؤور
حبضصأا عضضولاف ،يئانثلا اذه ةيحنت ةياغ ىلإا ةلوطبلا

لوحيل ،ادهاج ىعضس يضشطز““ :فاضضأاو ،““قاطي ل

امدنع،7102 ةنضس هقوقح ةركضسب داحتا لين نود
،هد˘ضض تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ع˘˘م دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ضش ر˘˘مآا˘˘ت
نأا مغر ،ةيناثلا ةجردلا ىلإا هطوقضس يف اوببضستو
د˘كأاو ،ة˘يود˘م ة˘ح˘ي˘ضضف ر˘ج˘ف ي˘كاز ودا˘ب برد˘م˘لا
اهموي يل لاق يضشطز““ :متخو ،““ةرماؤوملا ةيرظن
سسيئر نأا ريغ ،فلملا تضضفر تايقÓخألا ةنجل نأاب
ادبأا قلتت مل هتئيه نأاب ،ايضصخضش يل دكأا ةنجللا
ديلو.ف.““داحتإلا ةرادإا تازارتحا

رئازجلا ةيدولوم

ءإرجإإ ررقت كإرطانوسس
  ديمعلإ تيب يف ةلكيه ةداعإإ
ةضسائرب ،رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم دقع
سسمأا لوأا ،ايليمكت ا˘عا˘م˘ت˘جا ،سسا˘م˘لأا ر˘ضصا˘ن˘لا د˘ب˘ع
،يدانلا سصخت يتلا ،اياضضقلا نم ديدعلا ةضشقانمل
،دجتضسملا انوروك سسوريف ةحئاج راضشتنا لظ يف
،ةرادإلا سسلجم ءاضضعأا نأاب ةبرقم رداضصم نم ملعو
،طاقنلا نم ديدعلا ىلإا عامتجلا اذه لÓخ اوقرطت
ةفاك ىلع ةقداضصملاو ،قيرفلا ةلكيه ةداعإا اهنيب نم
مهضسأا عيمجل ةكلاملا ةكرضشلل ةيلاملا تاباضسحلا
ىلع ،عامتجلا لÓخ ةقداضصملا تمت امك ،يدانلا
يف رظنلا ةداعإا دعب ،يدانلل ديدجلا يلخادلا نوناقلا
ةيداحتلا اهيلع ترضصأا يتلا ،طاقنلا نم ديدعلا
سسلجم نإاف ،رداضصملا بضسحو ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
تا˘ئ˘ف˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ضش ةرادإلا
ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ،ن˘يو˘كت˘لا ة˘ضسا˘ي˘ضسو ،ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘ضشلا
عور˘ضشم حا˘ج˘نإل ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘نا˘˘كمإلا
.ةكلاملا ةكرضشلا
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ةيلودلا ةيضضايرلا ةمكحملا تدقع
ةضسلج ،ةعمجلا سسمأا ةحيبضص ،(سسات)
ي˘˘براد˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ضضق ي˘˘˘ف عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضسا
رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘ي˘ب ي˘م˘ضصا˘ع˘لا

نع ةضسلجلا ترجو .رئازجلا داحتاو
،د˘ع˘ب ن˘ع و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط
لثممو نيقيرف˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘ضضح˘ب
اميف ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا

ةيرئازجلا ةيلارديفلا نع لثمم باغ
نايب يف ءاج ام بضسح ،مدقلا ةركل
نايبلا فاضضأاو .رئازجلا داحتا يدانل
تعفاد رئازجلا داحتإا يدان ةرادإا نأا

قيرفلا يماحم قيرط نع اهفلم نع
سسرد˘˘˘ت˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح ،لو˘˘˘كي˘˘˘˘ن نو˘˘˘˘ب
ني˘ح˘ل تÓ˘خاد˘م˘لا ل˘ك ة˘م˘كح˘م˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ما˘كحألا راد˘˘ضصإا
يبرادلا ةيضضق دوعتو .ةمداقلا مايألا
ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
ة˘يدو˘لو˘م م˘ير˘غ˘لا د˘ضض ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
دا˘ح˘تإا كاذ˘˘نآا سضفر ن˘˘يأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةج˘ح˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا بع˘ل ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
ةضسمخ مهنم ني˘ب˘عل ةد˘ع˘ل هدا˘ق˘ت˘فا

ينطولا بختنملا يف ةلماك رضصانع
ي˘ب˘ي˘ل˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ير˘كضسع˘لا

ةراطضسوضس تلخد نيأا ،يفÓلا ديؤوم
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ع˘˘م ل˘˘يو˘˘ط عار˘˘ضص ي˘˘˘ف
دعب راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ا˘ه˘ضسي˘ئرو
ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا زو˘˘ف
ن˘م ىر˘خأا ثÓ˘ث م˘ضصخو ،طا˘ضسب˘˘لا

ةيضضقلا عفر يذلا ،داحتإلا ديضصر
دعب ةيضضا˘ير˘لا نازو˘ل ة˘م˘كح˘م ى˘لإا
بضسح رئازجلا يف م˘ل˘ظ˘ل˘ل ه˘ضضر˘ع˘ت

باغ هته˘ج ن˘م .ه˘قا˘ضشعو ه˘ير˘ي˘ضسم
ر˘ي˘˘خ ““فا˘˘ف˘˘لا““ ي˘˘ف لوألا ل˘˘جر˘˘لا
ة˘˘˘˘ضسل˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ع سسضشطز ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا
ايلا˘ط˘م نا˘ك يذ˘لا و˘هو ،عا˘م˘ت˘ضسلا
لو˘˘˘ح تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ضضو˘˘˘ت م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ب
لو˘ح ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت˘˘لا
دا˘˘ح˘˘تا نأا˘˘ب د˘˘كأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘لا
نم ناكف قح ىلع ناك ةمضصاعلا

نيب نم ناك هنأل يبرادلا ليجأات هقح
عم ىعدتضسم ايلود ابعل هفوفضص
بعÓلاب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نيدلا ريخ طروو ،““يفÓلا يبيللا

ميركلا دبع ةطبارلا سسيئر يضشطز
انحنم اننأا حيحضص““ لاق امل راودم
تايرابملا ةجمربب ةطبارلل ةقفاوملا
نكل ،افيفلا خيراوت لÓخ ةرخأاتملا
ةقفاوم ىلع لضصحتت نأا انطرتضشا
راودم نأا ينعي ام ةينعملا ةيدنألا
يلاردفلا بتكملا تايضصوت لهاجت
نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘قرو ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
طرو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ضشطز تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت
تمز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ضضيأا ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
لو˘˘˘ح لد˘˘˘ج˘˘˘لا نأا م˘˘˘˘غر تم˘˘˘˘ضصلا
نأا ىقبيو .ةليوط مايأا ماد يبرادلا

ةطبارلا سسيئر وه لوألا لوؤوضسملا
يدانل ءاقل ليجأات يف ددرتي مل يذلا
ناقرز ه˘ب˘عل د˘جاو˘ت بب˘ضسب ودارا˘ب
لÓخ ينطولا بختنملا فوفضص يف
ةتيبم ةين رهظي ام ريخألا هضصبرت
نأا ينعي ا˘م .ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كلا ي˘ف
بت˘كم˘لا تا˘ي˘ضصو˘ت ل˘جا˘ه˘ت راود˘م
نأا امك ،ةلقرو يف دقعنملا يلاردفلا
طرو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ضشطز تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت
تمز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ضضيأا ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
لو˘˘˘ح لد˘˘˘ج˘˘˘لا نأا م˘˘˘˘غر تم˘˘˘˘ضصلا
بيجن.ج      .ةليوط مايأا ماد يبرادلا

ويديفلا قيرط نع عامتسسا ةسسلج يف سسمأا يبرادلا فلم تحتف

ةيدولوملإو داحت’إ ةإرابم ةجمرب ةداعإإ ىلإ هجتت ““سساتلإ““

مهضسألا حرط يف ةيدجب فيطضس قافو ةرادإا ركفت
،قافولل ةيراجتلا ةكرضشلل ةماعلا ةيعمجلا لÓخ عيبلل
يتلا ةيلاملا ةمزألا ةدح نم فيفختلا لجأا نم اذهو
ةكرضشلا لامضسأار حتف ررقت ثيح ،قيرفلا اهنم يناعي
وهو ،ددج نيمهاضسم لوخد˘ب حا˘م˘ضسلا ة˘ي˘غ˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘ل
ءا˘ضضعأا ه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م يذ˘لا رار˘ق˘لا

،رخأا بناج نمو .ةلبقملا تاعاضسلا يف ةرادإلا سسلجم
لجأا نم ةم˘ئÓ˘م˘لا ة˘غ˘ي˘ضصلا ن˘ع قا˘فو˘لا ةرادإا ثح˘ب˘ت
ءاضضعأا يقابو ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
رهضش ةياهنب قافولا عم مهدقع ةياهن دعب ينفلا مقاطلا

ديدمتب يكوكلا عانقإا ىلإا نوريضسملا ىعضسيو ،يام
نمو يراجلا مضسوملا ةياهن ةياغ ىلإا لقألا ىلع هدقع
لك حيولت دعبو .ديدجلا دقعلا لوح سضوافتلا اهدعب
تقؤوملا سسيئرلا اذكو ةيافلح قافولل ماعلا ريدملا نم
قافولا رييضست نم باحضسنلاب سشÓغز يواهلا يدانلل

نيدلازع يمضسرلا قطانلاو ةرادإلا سسلجم سسيئر نإاف
ىلع ادكؤوم ،لاونملا سسفن ىلع ريضسلا سضفر ،بارعأا

يلختلا مدعو ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ةمهملل هتلضصاوم
يهتنتو ،بعضصلا فرظلا اذه يف قافولا نع هبضسح

،يراجلا ناوج03 خيراتب يلاحلا ةرادإلا سسلجم ةمهم
ديدجت ةيغب نآلا نم قلطنت تاريضضحتلا لعج ام وهو
تهتناو .يرادإا غارف يف عوقولا يدافتل سسلجملا ةدهع
رمألا قلعتيو فيطضس قافو يف نيبعل ةضسمخ دوقع
ل˘˘يد˘˘م˘˘ن ،ي˘˘نا˘˘حر˘˘ف ،يوارد ،ة˘˘نو˘˘م˘˘ل˘˘قو˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب
ما˘يألا نو˘ضضغ ي˘ف ي˘ضضق˘ن˘ي˘ضس تقو ي˘ف ،ي˘ناو˘ضضرو
لوضصو نع ثيدحلا رودي امك ،يوارق دقع ةلبقملا

ةدع نم ،ةضشغ نيدلا ماضسح قلأاتملا مجاهملل سضورع
نأا ىلع ،ةيجيلخو ةيبرع تلوطب يف طضشنت يداون
ىلإا ةلبقملا مايألا نوضضغ يف بعÓلا ريجانم لضصي
يئانثلا عم تاضضوافملا ةلواط ىلع سسولجلل فيطضس

حيرضست ةيناكمإا ةضشقانمل ،سشÓغزو بارعأا يرادإلا
مويلا راهن يهتنتو .يراجلا مضسوملا ةياهن عم بعÓلا
ة˘يو˘ضست ل˘جأا ن˘م قا˘فو˘لا ةرادإل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘ل˘ه˘˘م˘˘لا

ةرادإا دجوتو ،يروت كيلام يلاملا بعÓلا تاقحتضسم
قابضس يف بارعأا ةرادإلا سسلجم سسيئر ةدايقب قافولا

ميتنضس نويلم708 غلبم ريفوت لجأا نم نمزلا دضض
،بعÓلا يماحم عم هيلع قفتملا رطضشلا لثمي يذلاو
مدع لاح يف افيفلا ىلإا ءوجللاب دده يروت نأا املع
ةمزألا مامأاو ،ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتضسم ىلع لوضصحلا
ميضسقت ةركف نوريضسملا سضرع دقف قيرفلا هجاوت يتلا
هضضفر يذ˘لا حر˘ت˘ق˘م˘لا و˘هو ،ن˘ير˘ط˘ضش ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب˘م˘لا
ديعضصتلا وحن هجتت رومألا لعج امم ،هيماحمو بعÓلا
ءوجل نم نوريضسملا فوختي ثيح ،ةيضضقلا هذه يف
.افيفلل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل ىلإا بعÓلا
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راودم ميركلا دبع ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر اعد
ةفضصب فضشكلا تاراب˘ت˘خا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘ضض ى˘لا

ل˘م˘ت˘ح˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ل˘ب˘ق ة˘يد˘نألا ىد˘ل ة˘ف˘˘ث˘˘كم
يضضاملا سسرام فضصتنم ذنم ةقلعملا ةلوطبلل
:Ó˘ئا˘ق راود˘م حر˘ضصو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘ضسب
ةدو˘ع˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ىد˘˘حإا““
ةفثكم تاضصوحف ءارجإا يه ةضسفانملل ةلمتحملا
يف رمأا اذهف ،ةفرتحملا ةيدنألا عيمج طاضسوأا يف
و ،فور˘ظ˘لا ل˘ضضفأا ي˘ف ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘هألا ة˘˘يا˘˘غ
يف تاطلضسلا ىلإا تاءارجإلا نم ةلضسلضس مدقنضس
:لوئضسملا فاضضأاو ،““يحضصلا لوكوتوربلا راطإا
لازي ل نكلو ،فانئتضسلا رايخ ىلع ءاقبإلا مت““
مث يحضصلا رجحلا ةلازإا رارق راظتنا انيلع نيعتي
يف عرضشنل ،تاطلضسلا نم رضضخألا ءوضضلا يقلت
،ةضسفانم˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ب ة˘ضصا˘خ ةد˘يد˘ج ة˘ما˘نزر داد˘عإا

تاعا˘ضسلا ي˘ف عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع رر˘ق˘م˘لا ن˘م اذ˘ه˘لو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئرو ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر ع˘م ة˘مدا˘ق˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك ،““فا˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
يف هتذختا يذلا رارقلا نع ةقباضسملل ةريضسملا
يف اهبيضصنت مت يتلا ل˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ياد˘ب˘لا
ةطبترملا ةيحضصلا ةمزألا ةبقارمل يضضاملا ليرفأا
امأا ،نيبعÓلا دوقعب ةقلعتملاو سسوريف انوروكب
: ثدحتملا تاذ لاقف نيبعÓلا دوقع سصوضصخب

ىتح ةيراضس لازت ل نيبعÓلا دوقع نأا دكؤوأا““

خيراتلا نع رظنلا سضغب ،يلاحلا مضسوملا ةياهن

:لوقي فاضضأاو ،““ةروكذملا دوقعلا يف خرؤوملا

يئانثتضسلا رارقلا اذهل ةيدنألا عضضخت نأا بجي““

راود˘م ح˘ضضوأاو ،““ه˘مار˘ت˘حا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع و

لبق بعÓب لاضصتلا لوخم هنأا حيحضص““ :اعباتم

رظن ةهجو نم نكلو ،هدقع ءاهتنا نم رهضشأا6

،““يدقاعت مارتحا كانه نوكي نأا بجي ،ةيقÓخأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر دارأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘يدا˘ح˘تلا ع˘˘م عار˘˘ضص وأا فÓ˘˘خ يأا دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ضسا
يف اهتين راكنإل انايب تردضصأا يتلا ،ةيرئازجلا

يتلوطب ةرادإل ةنجلب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘ضساو ة˘ط˘بار˘لا ل˘ح
،ةديدجلا امهتغيضص يف نيتفرتح˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ط˘بار˘لا

:دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف راود˘˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘قو
تامول˘ع˘م˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه عا˘م˘ضس ي˘ن˘ف˘ضسؤو˘ي““
ةطبارلا رارقتضسا ةعزعز ىلإا فدهت يتلا ةبذاكلا

.““فافلا عم ةديجلا اهتاقÓع سضيوقتو

”زهاج ةلوطبلا فانئتساب صاخلا يحصلا لوكوتوربلا“ :يجراماد
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جربلا يلهأا

 يريزد لÓب
رئازجلا سسأاك ددحي

قيرفلل لوأا فدهك

ىلإإ نيبعÓلإ مودق جربلإ يلهأإ ةرإدإإ رظتنت
لجأإ ن˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ ما˘يأ’إ لÓ˘خ جر˘ب˘لإ ة˘ن˘يد˘م
دعب روجأ’إ سضيفخت لوكوتورب ىلع عيقوتلإ
يدانلإ ةرإدإإ نيب ل˘سصا˘ح˘لإ ،ي˘ئد˘ب˘م˘لإ قا˘ف˘تإ’إ

إذكو ،دانزو˘ب ر˘يذ˘ن ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
م˘هرو˘جأإ سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ
بب˘سسب ف˘سصن˘لإ ى˘لإإ ل˘سصت بسسن˘ب ة˘ير˘˘ه˘˘سشلإ
ةلماك رهسشأإ ةثÓث براقت ةدمل ةسسفانملإ فقوت
ةيبلاغ قفإوو ،انوروك سسوريف راسشتنإ ةجيتن

راظتنإ يف حرتقملإ إذه ىلع يلهأ’إ يبع’
،لزانتلإ ةقيرطل ةيئاهنلإ ةغيسصلإ يف لسصفلإ

ةرورسض تطرتسشإ دق ةفرتحملإ ةطبإرلإ تناكو
،ةيدنأ’إو نيبعÓلإ نيب قافتإ لوكوتروب عيقوت
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ل˘كا˘سشم ثود˘ح يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأإ ن˘˘م
ةنجل ىلإإ نيب˘عÓ˘لإ ءو˘ج˘لو يرا˘ج˘لإ م˘سسو˘م˘لإ
يريزد لÓب يلهأ’إ بردم دكأإو .تاعزانملإ
ةسسفانملإ لامكتسسإ رإرق دعب قيرفلإ حومط نأإ
سسأاك ةسسفانم يف إديعب باهذلإ نع جرخي نل
ةبقع زواجت ىلغ يعسسلإ لÓخ نم ةيروهمجلإ

دعب يئاهنلإ عبر رودلإ ةإرابم يف فيطسس قافو
لداعتلاب نيقيرف˘لإ ن˘ي˘ب با˘هذ˘لإ ةإرا˘ب˘م ة˘يا˘ه˘ن

توأإ02 بعلمب ةكبسش لك يف فده يباجيإ’إ
يف إد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لإ نأإ ير˘يزد ىر˘يو ،(جر˘ب˘لا˘ب
قيرفلل يسساسسأ’إ حومطلإ يه سسأاكلإ ةسسفانم
دعب ة˘سصا˘خ ،يرا˘ج˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ذا˘ق˘نإإ ل˘جأإ ن˘م
ىلوأ’إ رإودأ’إ بعل ىلع سسفانتلإ ملح رخبت
جر˘ب˘لإ ي˘ل˘هأإ ور˘ي˘سسم ر˘ظ˘ت˘ن˘يو .ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ي˘ف
ىلإإ ةدوعلإ دعومب قلعتي اميف ةيؤورلإ حاسضتإ
إذهو ةلبقملإ مايأ’إ لÓخ ةيعامجلإ تابيردتلإ
ينفلإ مقاط˘لإ ع˘م ع˘سسو˘م عا˘م˘ت˘جإ د˘ق˘ع ة˘ي˘غ˘ب
لجأإ نم يريزد لÓب بردملإ ةدايقب قيرفلل
،ةيلاحلإ ةيع˘سضو˘لإ ة˘ه˘جإو˘م ل˘ب˘سس ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لإ

ةدوعلإ رإرقإإ لاح يف تإريسضحتلإ جمانرب إذكو
دجوو ،يراجلإ نإوج رهسش لÓخ تابيردتلل
ي˘ف ه˘سسف˘ن يدا˘م˘ح ن˘˘ب ر˘˘ي˘˘مأإ ي˘˘ل˘˘هأ’إ سسي˘˘ئر
هدوعو ةيبلت نع زجع نأإ دعب سصيوع لكسشم
ةيلاملإ مهتاقحتسسم عفد سصوسصخب نيبعÓل
ةدع ىلإإ سضع˘ب˘لإ د˘ن˘ع ل˘سصت ي˘ت˘لإو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لإ
ىلإإ قيرفلإ نع لوأ’إ لوؤوسسملإ ملعي ’و ،رهسشأإ

يف ةنيزخلإ ىلإإ لإومأ’إ لسصتسس فيك نآ’إ دح
لاغسشناب ةطبترملإ ةيلاحلإ عاسضوأ’إ هذه لظ
.انوروك سسوريف ةبراحمب ةيمومعلإ تاطلسسلإ
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ةمشصاعلا داحتا

يحي رتنع ريجانملا يؤهتضست ةيضسنرفلا ةضسردملا

نم ةرتفلإ هذه لÓخ بع’ يأاب لسصتت مل اهنأإ ،لئابقلإ ةبيبسش ةرإدإإ تنلعأإ
امإرتحإ““ كلذو ،انوروك ءابو ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل تقؤو˘م˘لإ ف˘قو˘ت˘لإ
ةسشقانم تمت““ ،““ر˘ت˘يو˘ت““ ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لإ ةرإدإ تب˘ت˘كو .““ه˘ي˘ب˘ع’و يدا˘ن˘ل˘ل
متي مل ،ينافلز نماي يسسنوتلإ بردملإو ةرإدإ’إ نيب تإدقاعتلل ةيجيتإرتسسإ

.““ةيتإوم تسسيل ةرتفلإ ،هيبع’و يدانلل امإرتحإ نآ’إ ىتح لاسصتإ يأإ ءإرجإإ
ماعلإ بيترتلإ يف ةعبإرلإ ة˘ب˘تر˘م˘لإ ل˘ت˘ح˘ي وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م ل˘ث˘م˘م نا˘كو

ةإرابم - ةطقن04) دإدزولب بابسش دئإرلإ فلخ ،ةطقن63 ديسصرب ةلوطبلل

يسشفت ببسسب سسرام رهسش نم61 ـلإ يف ةسسفانملإ فقوت لبق كلذو (ةسصقان
،فيسصلإ إذه مهدوقع يهتنت نيذلإ نيبعÓلاب قلعتي اميفو .انوروك سسوريف
سسفن يف يدانلإ فاسضأإو .مهنأاسشب رإرق يأإ ذاختإ متي مل هنأإ قيرفلإ حسضوأإ دقف
قلعتيو يلاحلإ مسسوملإ ةياهن يف مهدوقع يهتنتسس نيبع’ ةثÓث““ :قايسسلإ
ينفلإ زاهجلإ ذختيسس .يليÓب ريمأإ و ينفات اسسينيسسام ,ودعسس ليبنب رمأ’إ
نيو˘كت˘لإ عور˘سشم را˘طإإ ي˘فو .““م˘ئÓ˘م˘لإ تقو˘لإ ي˘ف ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لإ تإرإر˘ق˘لإ

ةسسمخ نإاف ,ك’وم مويغ هسسأإر ىلعو ,بابسشلل ينفلإ راطإ’إ نم حإرتقابو

عم تإونسس5 ةدمل دوقع عيقوتب إوماق ةنسس91 نم لقأإ ةئف نم نيبع’
هسصبرت ءإرجإإ رإرق نع ةرجرج يدان نلعأإ ,كلذ ىلإإ ةفاسضإ’اب .لئابقلإ ةبيبسش
ببسسب كلذو رئإزجلاب ““حجرأ’إ ىلع““ لبقملإ مسسوملل ابسسحت يريسضحتلإ

عسضو مت ,فانئتسس’إ ةلاح يف““ :نايبلإ يف يدانلإ فاسضأإ و .انوروك ءابو
رئإزجلإ يف اهتإريسضحتب لئابقلإ ةبيبسش موقت نأإ لمتحملإ نم .ةيجيتإرتسسإ

هنأإ ’إإ اسسنرفب يفيسص سصبرت ةجمربب لبق نم انمق ولو ىتح .ماعلإ إذه
ن˘م ة˘ل˘سسإر˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘سش تن˘ل˘عأإ ,ىر˘خأإ ة˘ه˘ج ن˘˘م .““ي˘˘غ˘˘لأإ

(ر’ود000.572) قيرفلإ ةسصح فسصن““ نأإ دكؤوت ةيقيرف’إ ةيلإردفنوكلإ
ريخأ’إ نأإ ’إإ ,““يدانلل اهليوحت مت دق ايقيرفإ لاطبأإ ةطبإر يف هتكراسشم نم
بيجن.ج  .ردسصملإ سسفن بسسح ,لاملإ نم غلبملإ إذه دعب قلتي مل

لئابقلا ةبيبشش

تادقاعت يأاب همايق يفني ““يرانكلا““

¯ ê.fé«Ö

ةدايقب ةمسصاعلإ داحتإإ ةرإدإإ لسصإوت
ةلحر ““روبريسس““ ةكلاملإ ةكرسشلإ
ةفد دوقيل ،ديدج بردم نع ثحبلإ
لبقملإ م˘سسو˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘سضرا˘ع˘لإ

ةديجلإ ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ د˘سصح ي˘ف ح˘ج˘ن˘يو
ا˘سضيأإو ي˘ن˘طو˘لإ ىو˘ت˘سسم˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
نم ةبرقم رداسصم تفسشكو .ايراق
ريدملإ نأإ نع يمسصاعلإ يدانلإ تيب
أإدب ،ىيحي رتنع داحتÓل يسضايرلإ
ثيح ،بردم نع ثحبلإ ةيلمع يف
ةثÓثل اهدعأإ يتلإ هتمئاق تسصلقت
ي˘ف بغر˘ي ن˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ف ءا˘˘م˘˘سسأإ
ع˘م قا˘ف˘˘ت’إ ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘ه˘˘ب لا˘˘سصت’إ
د˘يد˘ج˘لإ برد˘م˘لإ نو˘˘كي˘˘ل م˘˘هد˘˘حأإ
داحتإ وعباتمو راسصنأإ لمأايو .قيرفلل
ع˘م ةرإدإ’إ د˘قا˘ع˘ت˘ت نأإ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘كي برد˘˘˘˘˘م
رإر˘غ ى˘ل˘ع ،لا˘مآ’إو تا˘˘حو˘˘م˘˘ط˘˘لإ
يذ˘لإ ،سسي˘برو˘ك ن’ور ي˘سسنر˘˘ف˘˘لإ
إوكرت نيذلإ نيبردملإ نيب نم دعي
ىدهأإو ،قيرفلإ ي˘ف ا˘ن˘سسح ا˘عا˘ب˘ط˘نإ
ني˘ن˘ي˘م˘ث ن˘ي˘ب˘ق˘ل ةرا˘ط˘سسو˘سس يدا˘ن

ةسضراعلإ ىل˘ع ه˘فإر˘سشإإ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
قيرف بردم كرت ،هتهج نمو .ةينفلإ
لاجملإ ،دودغز رينم ةمسصاعلإ داحتإ

بابلإ احتاف ،هلبقتسسم لوح احوتفم
ةليكسشتلإ نع هليحر ةيسضرف ىلع
.م˘سسو˘م˘لإ ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ

ي˘˘˘˘ف دود˘˘˘˘غز ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘سضوأإو
ءابنأ’إ ةلاكو اهب سصخ تاحيرسصت
دقع ىلع تعّقو““ Óئاق ،ةيرئإزجلإ

ام إذإإ نآ’إ .مسسوملإ ةياهن ةياغ ىلإإ
يلع امف إديدج ابردم ةرإدإ’إ تنيع

ّ
نأإ ةركف سضفرأإ يننأ’ ؛ليحرلإ ’إإ
ى˘لو˘˘تو .““إد˘˘عا˘˘سسم ا˘˘برد˘˘م نو˘˘كأإ

ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘سضرا˘ع˘˘لإ نوؤو˘˘سش دود˘˘غز
اف˘ل˘خ ،طرا˘ف˘لإ سسرا˘م ي˘ف دا˘ح˘تÓ˘ل
هبسصنم نم ليقتسسملإ يريزد لÓبل

ي˘برإد˘لإ ي˘ف يدا˘ن˘لإ ةرا˘˘سسخ بق˘˘ع
فاسضأإو ،ةيدولوملإ مامأإ يمسصاعلإ
تنك دقل““ قباسسلإ يلودلإ بعÓلإ

ىيحي رتنع عم ةيإدبلإ ذنم احسضإو
هذه يف ديد˘ج˘لإ ي˘سضا˘ير˘لإ ر˘يد˘م˘لإ

يت˘ل˘ئا˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ ة˘ط˘ق˘ن˘لإ
إذ˘ه نإو˘لأإ تسصم˘ق˘ت د˘ق˘ل ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ
.بعÓك يرإوسشم ةيإدب ذنم قيرفلإ

يف نابسشلإ بيردت ىلع تفرسشأإ امك

’ ين˘كل،1102 ذنم قير˘ف˘لإ إذ˘ه
؛ينهملإ لاج˘م˘لإ ي˘ف ع˘جإر˘ت˘لإ د˘يرأإ

ةسضراع˘لإ ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘ع إردا˘ق ي˘نو˘ك
ف˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘قو .““يدر˘ف˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘˘لإ
ةراطسسوسس ةليكسشت تناك ةسسفانملإ
““رو˘بر˘ي˘سس““ ة˘كر˘سش تر˘ت˘سشإ ي˘ت˘لإ
ة˘ب˘تر˘م˘لإ ل˘ت˘ح˘ت ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ه˘˘سسأإ بل˘˘غأإ

ديعسص ىلعو92. ديسصرب ةعسساتلإ

ةرإدإ’إ نإ ا˘˘˘نردا˘˘˘سصم تدا˘˘˘فأإ ر˘˘˘˘خآإ
فط˘خ ن˘م تبر˘ت˘قإ د˘ق ة˘ي˘م˘سصا˘ع˘لإ
ثي˘ح ة˘ي˘ف˘ي˘سصلإ ا˘ه˘تا˘ق˘˘ف˘˘سص ى˘˘لوأإ
يدا˘ن˘ل ر˘سسيأ’إ ر˘ي˘ه˘ظ˘لإ نأا˘ب تد˘˘كأإ
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘فإو د˘˘˘ق ،ي˘˘˘لإو˘˘˘م ودإرا˘˘˘ب
مسسوملإ ةمسصاعلإ داحتاب قاحتل’إ
يتإرإدإإ قافتإ طقف رظتنيو ،لبقملإ
م˘ي˘سسر˘ت ل˘جأإ ن˘م ودإرا˘˘بو دا˘˘ح˘˘ت’إ
ةرإدإإ نإا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو ،ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلإ
م˘سسح ن˘م تن˘كم˘ت ““ةرا˘ط˘سسو˘˘سس““
يفيسصلإ وتاكريملإ تا˘ق˘ف˘سص ى˘لوأإ
.لبقملإ

ةيداحت’إ ةلسسإرم ة˘م˘ل˘ع˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ةرإدإإ ترر˘ق
لوسصحلإ بلط لجأإ نم ،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ

نم يناثلإ رطسشلإ ةيوسستل ةيلام ةدعاسسم ىلع
قباسسلإ بعÓلاب ةسصا˘خ˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ تا˘سضيو˘ع˘ت˘لإ
عم قافت’إ دعب ةسصاخ ،كلاملإ دبع سسابع قيرفلل

نإوج11 خيرات ديدحت ىلع اقباسس بعÓلإ ليكو
ةيناثلإ ةم˘ي˘ق˘لإ ة˘يو˘سست ل˘جأإ ن˘م إد˘عو˘م ،يرا˘ج˘لإ
لبق نم ةوطخلإ هذه يتأاتو ،ميتنسس رايلم غلبمب
يناعي يتلإ ةيلاملإ ةمزأ’إ لظ يف ةيدولوملإ ةرإدإإ

تثدحت يتلإ تامولعملإ نع Óسضف قيرفلإ اهنم

ةيلاملإ فيراسصملإ ديدسست ،““فافلإ““  يلوت نع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يد˘نأ’إ ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لإ
ةعباتلإ تاعزانملإ ةنج˘ل ل˘ث˘م ة˘ي˘لود˘لإ تا˘ئ˘ي˘ه˘لإ
ةي˘سضا˘ير˘لإ ة˘م˘كح˘م˘لإ ى˘ت˘ح وأإ ي˘لود˘لإ دا˘ح˘تÓ˘ل
إذهو امئاق ةقلاعلإ نويدلإ لكسشم ىقبيو .ةيلودلإ
ىلع نيقباسس نيبع’و نيريسسم لوسصح لظ يف
ىلع لوسصحلإ لجأإ نم مهحلاسصل ةيئاسضق ماكحأإ

ةرإدإإ عسضو يذلإ مهأ’إ وهو ،ةيلاملإ مهتاقحتسسم
زجحلإ لامتحإ نأإ ةسصاخ ،ةيقيقح ةطرو يف قيرفلإ

فرط نم امئاق ىقب˘ي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘نا˘عإ’إ ى˘ل˘ع

هردق غلبمب بلاطت ةيحايسس ةلاكو مهنمو نينئإدلإ

اهيف كراسش يتلإ ةرتفلإ نع ،ميتنسس نويلم054
.ةيق˘ير˘فإ’إ لا˘ط˘بأ’إ ة˘ط˘بإر ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لإ

،عبسس ىفطسصم ةملعلإ ةيدولوم بردم فسشكو
ى˘لوأ’إ بتإر˘م˘لإ فإد˘ه˘ت˘سسإ ي˘ف ه˘تا˘حو˘˘م˘˘ط ن˘˘ع
ىلإإ ةدعاسصلإ عبرأ’إ تإريسشأاتلإ ىدحإإ سصانتقإو
مسسوملإ لامكإإ رإرق دعب ةسصاخ ،ىلوأ’إ ةطبإرلإ

عبسس بردملإ بلطو ،يلإردفلإ بتكملإ فرط نم
يريسضحت سصبرت ةجمرب ةرورسض ،يدانلإ ةرإدإإ نم
تإدإدعتسسإو تايوتسسم نم عفرلإ فدهب ،قلغم

إو˘ع˘سضخ م˘ه˘نأإو ة˘سصا˘خ ،ي˘كرا˘ب˘م د˘ئا˘ق˘لإ ءا˘ق˘˘فر
دكأإو ،رهسشأإ ةثÓث قوفت ةدمل ةيرابجإ’إ ةحإرلل
ىلع رإرمتسساب فقي هنأإ ةملعلإ ةيدولوم بردم
نيبعÓلاب ةسصاخلإ ،ةيدإرفن’إ تإريسضحتلإ ريسس
طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘يرا˘ب˘جإ’إ ة˘حإر˘لإ ةر˘ت˘ف ي˘˘ف
،يسضاملإ سسرام ره˘سش ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘سسفا˘ن˘م˘لإ

هذه يف رثكأإ داهتج’إ ىلإإ هلابسشأإ اعد هنأإ افيسضم
يلإردي˘ف˘لإ بت˘كم˘لإ رإر˘ق د˘ع˘ب تإذ˘لا˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لإ
.يلاحلإ مسسوملإ ةلوطب ةلمكتب

بيجن.ج

ةملعلا ةيدولوم
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ربع اهلاصسرإأ ىجري ةعاصس رخآأ ةديرج يف مكتانÓعإأ رصشنلو ،دÓبلأ هب رمت يذلأ يحصصلأ رجحلأ ببصسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللأ ديربلأ
        ريدقتلأ و مأرتحلأ قئاف انم أولبقت

ريرحتلأ ةصسائر
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

فيطصسب ناملو نيع

لتق ةميرجب يهتني نيباشش نيب راجشش
ةميرج عقو ىلع شسمأ موي حابصص، فيطصس ةيلو بونج ةعقأولأ ناملو نيع ةيدلب ناكصس ظقيصسأ

تايثيح نإاف اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و، ةنصس02 رمعلأ نم غلبي باصش اهتيحصض حأر لتق
رئب ةقطنمب رمخ ةصسلج يف يناجلأ  عم ةيحصضلأ ناك امنيح شسمأأ ةليل ىلأ اهعئاقو دوعت ةثداحلأ
ةميرجب ىهتنأ راجصش امهنيب بصشن ثيح،ناملو نيع ةيدلبل ةيبرغلأ ةيلامصشلأ ةهجلاب ةعقأولأ ولحلأ

و رصضخلأ عيب يف ءاكرصش امهنأأ مكحب،ربخلأ انل تدروأ يتلأ رداصصملأ بصسح يلام غلبم ببصسب لتق
راثأأ اهيلع رهظت ةيحصضلأ ةثج ىلع ناكصسلأ شضعب شسمأأ حابصص نم ةركبم ةعاصس يف رثع دقو ،هكأوفلأ
يف تنمت يتلأ ينطولأ كردلأ حلاصصم و ةيندملأ ةيامحلأ غÓبإأ كلذ روف متيل، ةداح ةلآاب برصضلأ

لوح هعم ةيراج تاقيقحتلأ لأزت ل و، هيلع شضبقلأ تقلأأ و يناجلأ ةيوه ديدحت نم ريصصق فرظ
ر نميأ.ةميرجلأ  هذه تايثيح

ةجرد1.3 اهتدصش تغلب

ةنتابب سسيرأا يف زتهت سضرألا
تغلب ةيصضرأ ةزه ءايزيفويجلأو ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ ملع يف ثحبلأ زكرم لولأ شسمأ لجصس
ىلع اهزكرم ددح ،ةقيقد84و90 ةعاصسلأ دودح يف كلذو ،رتصشر ملصس ىلع تاجرد1.3 اهتوق

علهلأ نم ةلاح هذه ةيصضرلأ ةزهلأ تثدحأ دقو ،ةنتاب ةيلوب شسيرأأ ةيدلب لامصش ملك50 دعب
ةزه ثودح نم افوخ مهنكاصسم نم جورخلأ ىلأ أوعراصسو اهب أوصسحأ نيذلأ ناكصسلأ ىدل فوخلأو
دودح يف رتصشر ملصس ىلع تاجرد3 تغلب ةوقلأ يف اهبراقت ىرخأ ةزه اهتلت ثيح ،اهنم فنعأ
ةيصضرلأ تأزهلأ ديدع تلجصس دق ةنتاب ةيلو تناكو أذه ،مويلأ تأذ نم قئاقد50و41 ةعاصسلأ

ح ناصشوصش.ةريخلأ رهصشأ ةثÓثلأ لÓخ مÓصس دلوأأ يحأونب

لجيج ةيلو ةمسصاعب ميامسشلا يح نم لك زتها
ربخ ىلع سسمأا لوأا ريهاطلاب تفيسسات يح اذكو
ىلع رثع ثيح ني˘ي˘ح˘لا ن˘يذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سش را˘ح˘ت˘نا
امهتايح ءاهنا Óسضف امدعب ةدماه ةثج نيينعملا
ةبيرغلا راحتنإلا تايلمع راطق كردأاو . اقنسش
ه˘مو˘ي ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ة˘م˘سصا˘ع˘ب م˘يا˘م˘سشلا ي˘˘ح˘˘ب
يف باسش ىلع روثعلا دعب ةديدج ةطحم سسيمخلا
لبح ةطسساوب اقونخم هرمع نم رسشع ةعسساتلا
ةيام˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ءا˘عد˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘ل ه˘ت˘فر˘غ ل˘خاد
ى˘لا ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن ل˘جأا ن˘م ن˘مألا اذ˘كو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

يف براسضت طسسو ىيحي نب قيدسصلا ىفسشتسسم
اذه ىلع ةيحسضلا مادقا بابسسأا نأاسشب تامولعملا
دق ناك يحلا تاذ نأاو املع اعرسش مرحملا لعفلا
رهسشألا لÓخ راحتنإلا تايلمع نم ةجوم دهسش
نم ديدعلا اهتيحسض بهذ ةيسضاملا عيباسسألاو
نم رثكأا نوحرطي نيريثكلا لعجام وهو نابسشلا

ءارو ن˘كم˘ي يذ˘لا ر˘سسلا لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘سسا ة˘مÓ˘ع

ي˘ح˘لا نا˘ب˘سش ن˘ي˘ب را˘ح˘ت˘نإلا  تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘لاو˘˘ت
ةفرعمل قيقحت حتف ىلا ةوعدلاو لب روكذملا
فاسشتكا نع تاعاسس ىوسس سضمت ملو ، بابسسألا

ميامسشلا يحب هتايحل ادح عسضو يذلا باسشلا ةثج
يف رخآا باسش ةثج نع روثعلا نع نلعأا ىتح
ريهاطلا ةيدلبب تفيسسات يحب ثلاثلا دقعلا ةياههن
يهو ريخألا اذه ةثج ىلع رثع ثيح ةرواجملا
لزنملا نع ديعب ريغ ةرجسش نسصغ نم ىلدتت
ىفسشتسسم ىلا ىرخألا يه اهلقن متيل ةيحسضلل
. حيرسشتلل اهعاسضخا لجأا نم ريهاطلا

اد˘ح او˘ع˘سضو ن˘يذ˘لا نا˘ب˘سشلا دد˘ع  دد˘ع ع˘ف˘تراو
ربع ةريخألا ة˘ع˘برألا ع˘ي˘با˘سسألا لÓ˘خ م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل
كلذو نا˘ب˘سش ة˘ع˘ب˘سس ى˘لا  ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو بار˘˘ت
تلجسس يتلا  ةسسمخلا راحتنإلا ثداوح باسستحاب
ةراط˘سسلاو سسوا˘ق ، ل˘ج˘ي˘ج ، ر˘ي˘ها˘ط˘لا ن˘م ل˘كب

. يسضقنملا ناسضمر رهسش لÓخ
دوعسسم / م

ةل˘سشن˘خ ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ي˘ف ، ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
رارسشأا ةيعمجب ةحاطإلا نم ، عوبسسألا فسصتنم
عم ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا جيورت نهتمت

94  ، تاردخملا نم ةعطق02 نم ديزأا زجح

نم سصارقأا80 ، ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةلوسسبك
ةفنسصم ليلاحم اهب ريراوق ، ةيلقعلا تارثؤوملا

خيرامسش ، نيكاكسس ، فويسس ، ةيلقع تارثؤومك
مÓفأا و روسص ىلع روثعلا ىلإا ةفاسضإا ، فوطولوم
. مهيف هبتسشملا ةزوحب ءايحلاب ةلخم
ىلإا تامولعم دورو رثا اهليسصافت دوعت ةيسضقلا
يناثلا دقعلا يف سصخسش مايق اهدافم ةقرفلا تاذ
ىلع تاردخملا جيورتب ايئاسضق قوبسسم رمعلا نم
، ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ئا˘كلا ه˘ن˘كسس ر˘ق˘م ىو˘ت˘˘سسم
و يناثلا نيدقعلا ي˘ف ه˘ي˘ق˘ي˘ق˘سشب كلذ˘ب ا˘ن˘ي˘ع˘ت˘سسم
ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا متيل ، يلاوتلا ىلع ثلاثلا
مهيف هبتسشملا نكسس رقم ىلإا لقنتلا اهرثإا ىلع مت
ةطرسشلا تاوق لبق نم ناكملا ةمهادم مت نيأا ،

32 ىلع روثعلا مت نيأا لخدتلا و ثحبلا ةقرفب
بنقلا جنتار * تاردخملا نم عيبلل ةأايهم ةعطق

نم ةلوسسبك12 ، غ5.01ـب اهنزو ردقي * يدنهلا
مت امك ، عيبلل ةأايهم نيلاباجيرب ةيلقعلا تارثؤوملا
ماق اميف ، * نيكسس* سضيبأا حÓسس ىلع روثعلا
نيلواحم ةطرسشلا تاوق ةهجاومب ءاقسشألا اهدعب
نيلمعتسسم مهماهم ةيدأات نم ناوعألا ةلقرع و عنم
تاوق ةظقي و ةنطف نأا لإا ، ءاسضيب ةحلسسأا كلذب
ىلع ةرطيسسلا مت نيأا ، كلذ نود تلاح ةطرسشلا
ن˘كسسم ى˘لإا جو˘لو˘لا د˘ع˘ب ، م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت و ءا˘ق˘˘سشألا
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب مهيف هبتسشملا
ىلع روثعلا مت ، ةيئاسضقلا تاهجلا عم قيسسنتلاب
ةيلقعلا تارثؤوملاب ةهيبسشلا ةيودألا نم نيطسشم

ا˘كير˘يا عو˘ن ن˘م ة˘لو˘˘سسب˘˘ك82 ىلع نايو˘ت˘ح˘ي

يلقعلا ر˘ثؤو˘م˘ل˘ل ءاود˘ل سصار˘قأا80 ، نيلا˘با˘ج˘ير˘ب

فنسصم ءاودل لولحم امهب نيتروراق ، يزاتسسكإا

فنسصلا نم ءاسضيب ةحلسسأا60 ، يلقع رثؤومك

21 امهب نيتبلع ، روتيك قرو عطاق ، سسداسسلا

مجحلا ةريبك * لاينيسس * خيرامسش60 ، قرو عطاق
غلبم ، فوطولوم نيتروراق ، يبنجأا أاسشنم تاذ

مهتزوحب روثعلا مت امك ، جد00082ـب ردقي يلام
فيقوت متيل ، ءايحلاب ةلخم مÓفأا و روسص ىلع
اهليوحت و تازوجحملا ةرداسصم عم مهيف هبتسشملا
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا ل˘جا ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا
. قيقحتلا
هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب
ةلسشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا مهيف
مامأا فلملا هرودب لاحأا يذلا  ، يئازج فلم بجومب
قح يف ردسصأا نيأا ةمكحملا تاذب قيقحتلا يسضاق
ةداعإا ةسسسسؤومب عاديإا رمأا يسسيئرلا هيف هبتسشملا
رارسشأا ةيعمج نيوكت عوسضوم نع راباب ليهأاتلا
* تاردخملا عيب و نيزخت ، ةيانجل دادعإلا سضرغل
ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا و * يدنهلا بنقلا جنتار
نيفلكملا ناوعألا عنم و ةلقرع ، ةعورسشم ريغ
، مهماهم ةيدأات ءا˘ن˘ثأا تارد˘خ˘م˘لا م˘ئار˘ج ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب
ةحلسسأا ةزايح ، حلسسملا رهمجتلا ىلع سضيرحتلا

خيرامسش ، نيكاكسس ، فيسس* سسداسسلا فنسصلا نم
ةزايح ، نايسصعلا ، يعرسش رربم نود * فوطولوم ،

نم لك عسضو مت اميف ، ءايحلاب ةلخم مÓفأا و روسص
ة˘با˘قر˘لا تا˘ماز˘ت˘لا تح˘˘ت ن˘˘ير˘˘خآلا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا
نم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح ةحنج نع ، ةيئاسضقلا
ة˘ح˘ن˘ج ، ي˘˘عر˘˘سش رر˘˘ب˘˘م نود سسدا˘˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا
ةحنج ، ةحسصلا ةنهمل ةي˘عر˘سش ر˘ي˘غ˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘لا

مئارج ةنياعمب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ناو˘عألا ع˘ن˘م و ة˘ل˘قر˘ع
و روسص ةزايح ةحنج ، ماهملا ةيدأات ءانثأا تاردخملا
ى˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ، ءا˘ي˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘خ˘˘م مÓ˘˘فأا
.   رهمجتلا

 تاسشوهلب نارمع

 ششينروكلأ ةمصصاعب لصصأوتي راحتنإلأ تايلمع لصسلصسم

 لجيجب اقنشش امهتايح نايهني ناباشش

ةيديدحلا ككشسلا ةنايشصل نيتروطقم نيب مادطشصإا
 ىحرج01 فلخي سسارها قوشسب ةحورششملاب

ةيلوب ةحورسشملا  ةيدللب ةقطنمب ةيديدحلا ككسسلا ةنايسصل نيتروطقم نيب مادطسصا ثداح فلخ

ىلا ،ةيندملا ةيامحلا رسصانع لبق نم  مهلقن مت حورجب سصاخسشأا01 ةباسصإا سسما موي ،سسارها قوسس
تحتف دق و اذه .  ةمزÓلا تافاعسسلا يقلتل سسارها قوسس يوهجلا ىفسشتسسملاب ةيبطلا تلاجعتسسلا
سش.ا.ثداحلا اذهل ةيقيقحلا بابسسألا ةفرعمل  اقيقحت ةينمألا حلاسصملا

ةيعسضولا ناب ةعاسس رخآل ةعلطم رداسصم تفسشك
نوكتسس ةمداقلا عيباسسلا لÓخ رئازجلاب ةيوجلا

يف  تاريغتو تابارطسضا دهسشتو ةرقتسسم ريغ
ةماع ةفسصب ءاوجألاو ةرارحلا تاجرد تلدعم
تاجرد يف توا˘ف˘تو تا˘بار˘ط˘سضا ل˘ج˘سست ثي˘ح
ةر˘سشع˘ب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ةز˘ي˘جو تار˘ت˘ف لÓ˘خ .ةرار˘ح˘لا
ءيجافم لكسشب اهدعب سضفخنتو ةلماك تاجرد
ةيفيسص ءاوجا دهسشت دق تايلولا سضعب نا يا

سضافخناو ةيعيبر ءاوجأاب ةعوبتم نوكت ادج ةراح
مويلا سسفن لÓخ راطمأاو ةرارحلا تاجرد يف
و ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘يلو˘لا سضع˘ب ه˘تد˘ه˘سش ا˘م و˘˘هو
دعب ةربتعم راطما طقاسست تلجسس يتلاو ةيلخادلا
تاجرد يف عافترا ليجسست نم طقف تاعاسس

ي˘هو ة˘يوؤو˘م ة˘جرد83 تغلب ي˘ت˘لاو ةرار˘ح˘لا
روسص فلتخم اهتدسصر يت˘لا ة˘ب˘ل˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘جألا

ملاعلا لودو رئازج˘لا˘ب يو˘ج˘لا د˘سصر˘لا تا˘نا˘ي˘بو
تاجرد ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق عا˘ف˘ترا ن˘م ترذ˘ح ي˘ت˘لاو
يذلا رملا يلولا ةجردلاب ايورا ةراقب .ةرارحلا
ددع قوفيسس ا˘يا˘ح˘سضلا ن˘م دد˘ع ةا˘فو˘ل يدؤو˘ي˘سس

نا عقوتيو اده .زوجعلا ةراقلاب انوروك اياحسض
لامسش لودو رئازجلاب ةرقتسسم ريغ ءاوجألا نوكت
ةريزغ نوكت دق راطما طقاسست رظنت يتلا ايقيرفا
عافتراب ةعوبتم نوكت تاناسضيف ليجسست ةجردل
لسصفل ةماعلا ءاوجألا يهو ةرارحلا تاجرد يف
 .ماعلا اده فيسصلا

 ف ب

 ةرأرحلأ تاجرد يف يصسايق عافترأ ليجصست دعب

 نيمهتملأ لبق نم نمألأ دأرفأأ ىلع ءأدتعأ ةلواحم و نايصصع اهللخت اهدأرفأأ فيقوت ةيلمع  لحاوشسلاب راطمأاو ةرقتشسم ريغ ءاوجأا

 ةشصتخم ةريطخ ةكبشش نولكششي ءاقششأا
 ةلششنخب تاردخملا جيورت يف

 جيرهشص تاذ ةنحاشش بÓقنا
ةنيطنشسقب توزاملا نم ةريبك ةيمك برشستو

ردحنمب ةرامسس نيع ةيدلبل عاطقلا ةدحو و يلجنم يلعب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت
يف لثمتي رورم ثداح لجأل ةرامسس نيع ةيدلب هاجتإاب ناميلسس يغاوز يح برغ قرسش رايسسلا قيرطلا

عون نم ىرخأا ةنحاسشب اهمادطسصإا عم ،جيرهسص تاذ044 ونور عون نم ةنحاسش بÓقنإا و فارحنإا

رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم - غ ب - ةدحاو ةيحسض فلخ ثداحلا،08 يدوأا عون نم ةرايسس و يزوسسيإا

ىلإا هلقن عم ناكملا نيعب فعسسا ،رهظلاب ملآا عم سسأارلاب حورج هل ةنحاسشلا قئاسس وه و ةنسس94
ةنحاسشلا ةرطاق ةيداملا رئاسسخلا ،يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا فيرسش نب رداقلا دبع روتكدلا ىفسشتسسم
نم ةربتعم ةيمك برسست عم فقسسلا و نميألا بناجلاب مطحت هل جيرهسصلا ،يلك مطحت اهل جيرهسص تاذ
.ةنحاسشلا و ةرايسسلا نم لكل يئزج مطحت عم ،جيرهسصلا ءاطغ حاتفنإا ءارج  جيرهسص فسصن توزاملا ةدام
زاكعوب لامج

 ةرطنقلا باب رشسج تحت نم لهك ةثج لاششتناو..
رسسجب ديجملا دبع ةزعموب مدقتملا زكرملاو ةرطنقلا باب  ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا نم لك لخدت
ركذ سسنج نم »ل ح ““ ةيحسضلا ، رسسجلا ىلعأا نم سصخسش طوقسس لجأل ،ةنيطنسسق ةيدلب ةرطنقلا باب

لاسشتنإا مت  م07 يلاوح ولعب رسسجلا ىلعأا نم هطوقسس رثإا ناكملا نيعب يفوتم ةنسس45 رمعلا نم غلبي
يعماجلا ىفسشتسسملاب ثثجلا ظفح ةحلسصمل هلقن عم ةرطنقلا باب رسسج تحت لامرلا داو ةفاح نم هتثج
 .سسيداب نبإا

 زاكعوب لامج


