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هذه نإاف ةيبرتلا ةرازو بصسحو
دهعت لباقم اهتراعإا مت بتكلا
ظافحلاب ذيملتلا يلو هيف مزتلي

اه˘تدا˘عإاو بت˘كلا ة˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع
تائف˘لا ل˘ث˘م˘ت˘تو.ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن
ةيناجملا ةمدخلا هذهب ةينعملا
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘صسلا ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ي˘˘˘ف
نيزوعملا ذيمÓتلا نم يئادتبا
نماصضتلا مئاوق يف نيلجصسملا

ف’آا5 ـب ةردقملا ي˘صسرد˘م˘لا
نيزوعملا ذيمÓتلا اذكو ، رانيد

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا

نماصضتلا ةرازول ةصصصصخ˘ت˘م˘لا

ا˘˘يا˘˘صضقو ةر˘˘صسأ’او ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ءا˘ن˘˘بأاو ،ةأار˘˘م˘˘لا

ءانبأا ءاصصقإا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم.نيدعاقتم˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع

ةرازو˘˘لا ترر˘˘˘ق ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج

با˘˘ت˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م

ةينا˘ج˘م˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘صسرد˘م˘لا

لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘صس ة˘غ˘ي˘صصلا˘˘بو

تاو˘ن˘صسل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘صس

ة˘ع˘بار˘لاو ي˘ئاد˘˘ت˘˘با ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا

روطلا تاو˘ن˘صس ل˘كو ط˘صسو˘ت˘م

ةرازو˘لا ترر˘ق ا˘م˘ك .يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا

بت˘˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘م

ة˘غ˘ي˘صصب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لا

تاو˘ن˘صسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘عإ’ا

ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوأ’ا

ى˘˘لوأ’ا تاو˘˘ن˘˘صسلاو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘با

امأا.طصسوتم ة˘ث˘لا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لاو

ف˘˘صصلا بت˘˘˘ك سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

اهنأا ةرازولا تدكأا،يريصضحتلا

ذيملت يأ’ اهتراعإا متي ’و عابت

ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا.ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا نود ن˘م

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا بت˘˘˘˘كل

يهف ىلوأا ةنصسلل تايصضايرلاو

ع˘م تا˘ئ˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م

ةياهن يف اه˘عا˘جر˘ت˘صسا ةرور˘صض

ةيبرتلا ةرازو تعنمو اذه.ةنصسلا

لا˘م˘ع ءا˘ن˘˘بأا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘ف

ن˘˘م ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

باتكلا ةينا˘ج˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا

يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

لا˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا نأا ه˘˘ي˘˘ف تد˘˘كأا

ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئاد˘˘˘لا

.اناجم هنم ةدافتصس’ا

¯  Ω.eù°©ƒO

د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج تن˘˘˘صضت˘˘˘حا
سسمأا لجيجب ىيحي نب قيدصصلا
تصصصصخ ةينطو ةودن نينثإ’ا
ةّدو˘صسم تا˘يو˘ت˘ح˘م ة˘صشقا˘ن˘˘م˘˘ل
تملصس يتلا د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘صسد˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا باز˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
لجأا نم ةيصسايصسلا تايعمجلاو
ا˘ب˘هأا˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘صشقا˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘ئار˘˘ثا
لÓخ نينطاوملا ىلع اهصضرعل
بطقلا ناكو . لبقملا ءاتفتصسإ’ا
ل˘ج˘ي˘ج˘ب يز˘كر˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

ةي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا هذ˘ه˘ل ا˘حر˘صسم
نويعماج ةذتاصسأا اهل يعد يتلا

تناكو ، نوناقلا يف نوصصتخمو
نع اءاوصس نيكراصشم˘ل˘ل ة˘صصر˘ف

وأا ر˘صشا˘ب˘م˘لا رو˘صضح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
نع رصضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ط˘صساو˘ب
ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ط˘صساو˘ب د˘ع˘ب

ةّدو˘˘˘صسم ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يأار ءاد˘˘˘˘بإ’
م˘ت ي˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
ةدع ذ˘ن˘م ا˘هداد˘عا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’ا
ى˘ل˘ع تصضر˘ع ي˘ت˘لاو ع˘ي˘˘با˘˘صسأا

بازحأ’او تايع˘م˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

يأارلا ءادبا لجأا نم ةيصسايصسلا
اهتصشقانمو اهئارثا مث نمو اهيف
يف ءاتفتصسإ’ا ىلع اهصضرع لبق
م˘ظ˘ع˘˘م تب˘˘صصناو . ق˘˘ح’ تقو
ءار˘˘ب˘˘خو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا تÓ˘˘خاد˘˘م
هذه يف  اوكراصش نيذلا نوناقلا
ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘يذ˘لاو ةود˘ن˘˘لا

نم اذكو ةريبك ةينطو تاعماج
تÓيدعتلا ىلع ةفلتخم تاي’و
ةّدوصسم اهتلمح يتلا ةيرهوجلا

ا˘صصو˘صصخ د˘يد˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
سسيئر تايحÓصصب اهنم قلعتام
ن˘ي˘ب ل˘˘صصف˘˘لا ، ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
قلعتملا بناجلا اذكو تاطلصسلا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘حÓ˘صصو ة˘م˘ه˘م˘˘ب
ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قايصسلا اذه يفو ، تاباختنإ’ا
م˘ه˘صضار˘ت˘عا نو˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ىد˘˘بأا
يتلا داوملا سضعب ىلع حصضاولا

ةرو˘كذ˘م˘لا ةدو˘صسم˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘م˘˘ح

وأا ل˘˘˘كصشلا  ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م اءاو˘˘˘صس

ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ، نو˘˘˘˘م˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لا

سضع˘ب جاردا ن˘ع م˘˘ه˘˘صضار˘˘ت˘˘عا

ناك يتلاو ةماهلا ريغ طاقنلا

ل˘كصش ي˘ف نو˘كت نأا  سضر˘ت˘˘ف˘˘ي

روتصسدلا يف داوم سسيلو نوناق

ة˘با˘ث˘م˘ب د˘ع˘ي ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه نو˘˘ك

طوطخلا ددح˘ت ة˘ي˘ما˘صس ة˘ق˘ي˘ثو

تاهجوتل  ةصضيرعلاو ىربكلا

نوكراصشملا  دكأا امك ، دÓبلا

سضع˘ب ة˘ع˘جار˘م ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع

ى˘ل˘˘ع يو˘˘ط˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

نأا اه˘نأا˘صش ن˘مو ر˘ي˘ب˘ك سضو˘م˘غ

ةبراصضتم تاريصسفت لحم نوكت

روتصسدلا ةّدوصسم نأاو اصصوصصخ

امئاد نيينعملا  يأارب دعت ديدجلا

رئازج˘ل ق˘ير˘ط ة˘ط˘ير˘خ ة˘با˘ث˘م˘ب

يتلاو بعصشلا اهدصشني يتلا دغلا

ي˘ف ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا جر˘خ

سضرفيام وهو  يرفيف22 ةروث

رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م ةرور˘˘˘صض

ء’ؤو˘ه ل˘ك تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل د˘يد˘ج˘لا

ةينطولا تباوثلا راطا يف كلذو

. اهنع ديحم’ يتلا

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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ةيشسأردلأ ةنشسلأ اهتراعإأ مت يتلأ بتكلأ عاجرتشسأ دشصق ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ ءأردم ىلإأ رمأوأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تهجو
 .ىلعألأ ماشسقألأ ىلإأ أولقتنأ نيذلأ ذيمÓتلأ اهنم ديفتشسي يك أذهو ةيناجم ةفشصب ةيشضاملأ

      ةمشصاعلأ قرشش ةياغرلأ ةيدلب هنع تنلعأأ يذلأ رأرقلأ دعب

ىلع نوظفحتي تايئادتبإلا ءاردم
ذيمÓت قئاثو جارختصسإا يف مهتبانإا

ءايلوألا لدب ةيدلبلا نم ىلوألا ةنصسلا
لازت ’ ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا ءارد˘م دد˘ن
غÓبلا عم ةصصا˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا سسلا˘ج˘م˘لا ن˘ع رد˘صصت
ةرادا مازلا سصوصصخب ةمصصاعلا تايدلب ىدحا نع رداصصلا
ةيندملا ةلاحلا قئاثولا جارختصسا ةيلمعب لفكتلاب سسرادملا
رصشنو.ءا˘ي˘لوأ’ا ن˘ع ة˘با˘ي˘ن  ي˘ئاد˘ت˘با ى˘لو’ا ة˘ن˘صسلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ةيراد’ا ةرئادلل عباتلا ةياغرلا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا
جارختصسا تايلمع ليهصست دصصق هنأا» هيف ءاج غÓب ةبيورلا

ةنصسلا ذيمÓت تÓيجصست˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ق˘ئا˘ثو
نم مهئا˘ف˘عا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ل˘ع˘ي  ه˘نإا˘ف ، ي˘ئاد˘ت˘با ى˘لو’ا
يتلا ةصسردملا ةمهم نم يهو تايدلبلا نم قئاثولا جارختصسا
ةرادإا ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ى˘لا م˘ه˘ت˘عدو ،ه˘ن˘با ي˘لو˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘˘ج˘˘صسي
ينعملل يلئاعلا رتفدلا ةقيثو نم ةخصسنب نيقوفرم ةصسردملا
وا ءاملا وا ءابرهك لصصو نم ةماق’ا تابثإا قئاثوو ليجصستلاب

نم افوخ ةيئادتب’ا سسرادملا ءاردم سضفتنا اذه مامأاو.اهريغ
تلخدت ثيح,ينطولا ىوتصسملا ىلع كلذ ميمعتل رارق يا
اهبلط ددجتل ةيئادتب’ا سسرادملا يريد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةيبرتلا ةرازوب ةيئاد˘ت˘ب’ا ة˘صسرد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست قا˘ح˘لإا ة˘ي˘م˘هأا˘ب
اهديوزتو نكمم تقو برقا يف  ةيدلبلا نع اهلصصفو ةينطولا
ةي˘صسرد˘م˘لا ةراد’ا د˘يوز˘ت ع˘م ، ة˘ل˘ق˘ت˘صسم ر˘ي˘ي˘صست ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
ة˘يرادإ’ا نوؤو˘صشلا ر˘ي˘ي˘صست˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘هؤو˘م ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ب
تايبرمو نييوبرت نيفرصشم نم ةديدج بصصانم ثادحتصساو
زجعلا ةيطغتل لامعلا ريفوتو , ذيمÓتلا ةقفارم لجأا نم كلذو
لهؤوملا يرصشبلا ريطأات˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘ن˘صسراد˘م ه˘ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لا
لمحتي يذلا يئادتب’ا روطلا ىوتصسم ىلع ةصصاخ ذيمÓتل
مهماهم نمصض لخد˘ت ’ ة˘قا˘صش ا˘م˘ه˘م ذا˘ت˘صسأ’او ر˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ف
.ةيجوغاديبلا
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ةيشسأردلأ ةنشسلأ ةياهن لامعأأ زاجنإأو ميظنت دشصق

 ةذتاصسألا ربجت ةيبرتلا ةرازو
ةيوبرتلا مهتاصسصسؤومب قاحتلإلا ىلع

لامعو ةذتاصسأ’ا ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ناويدلا سسيئر رمأا
ةميلعت بصسح كلذو.ةيوبرتلا تاصسصسؤوملاب قاحتل’ا ةرادإ’ا
ميظنت دصصق  ءاج ءارجإ’ا اذه نأا تدكأا يتلا ناويدلا سسيئرل

ةصصاخ9102-0202. ةيصساردلا ةنصسلا ةياهن لامعأا زاجنإاو
دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحصصلا ةيئانثتصس’ا عاصضوأ’ا لظ يف
ةذ˘تا˘صسأ’ا ةرازو˘لا تب˘˘لا˘˘طو.«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت ءار˘˘ج
ة˘ما˘نزر ى˘ل˘ع عÓ˘طإÓ˘ل تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ةرور˘˘صضب
لامعأا مامتإاو ةددحملا لاجآ’ا يف اهدقعل سسلاجملا فلتخم
 .ةددحملا  طباوصضلا قفو ةنصسلا ةياهن

S°∏«º.±

ىلع نوكي ةيمومعلأ تائيهلأ يف نييعتلأ نأأ دكأأ
ةءافكلأ سساشسأأ

ةئاملاب56 نم رثكأا»:رميحلب
«ءاصسن مÓعإلا عاطق يينهم نم

رميحلب رامع ةموكحلل يمصسرلا قطانلاو لاصصت’ا ريزو اعد
تائيهلا يف ن˘ي˘صسن˘ج˘لا ن˘ي˘ب ةاوا˘صسم˘لا نا˘م˘صض ةرور˘صض ى˘لا
.ةبوتكملا ةفاحصصلل ةيمومعلا تاصسصسؤوملا رييصستل ةيراد’ا

ةداعإ’ هروصصت نع رميحلب رامع لاصصت’ا ريزو فصشك امك
ه˘نأا لا˘صصت’ا ر˘يزو ح˘صضوأاو .ة˘بو˘ت˘كم˘لا ة˘فا˘ح˘صصلا ة˘ل˘˘كي˘˘ه
عاطقلا نم نيينهم ةيمÓعا ةصسصسؤوم لك سسأار ىلع لعجيصس
’ رايتخ’ا نا ىلا رميحلب راصشأاو .ةءافكلاب نوزيمتي نيذلا
طر˘صشلا نأا فا˘صضأاو.ة’او˘م˘لا وأا ء’و˘لا سسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي
،ةبوتكملا ةفاحصصلل ةيمومعلا تاصسصسؤوم˘لا ة˘ل˘كي˘ه˘ل ي˘نا˘ث˘لا
يمويلا ينهملا رييصستلا نيب سشياعتلا سساصسأا ىلع اصضيأا نوكي
ةراد’ا سسلجم سصخي اميف ،ديدج ةمكوح طمنو ةصسصسؤوملل
ةصسصسؤوم˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ح˘م˘صسي يذ˘لاو
ةرور˘صض ى˘لا ر˘يزو˘لا را˘صشأا ،قا˘ي˘صسلا سسف˘ن ي˘فو.ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لاو
رييصستل ةيراد’ا تائيهلا يف نيصسنجلا نيب ةاواصسملا نامصض
ريزو فصشكو.ةبوتكملا ةفا˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

يينهم نم ةئاملاب56 نم رثكأا نلثمي ءاصسنلا نأا لاصصت’ا
.عاطقلا

S°∏«º.±

ةينعملأ تائفلأ ىلع اهعيزوت ةداعأ لجأأ نم

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ءاردمل ةيلاجعتصسإا ةميلعت
ةراعملا بتكلا عاجرتصسإل

 نوناقلأ يف ءأربخو نييعماج ةذتاشسأأ ةكراششمب

ةينطو ةودن نصضتحت لجيجب ىيحي نب قيدصصلا ةعماج
 ديدجلا روتصسدلا ةّدوصسم لوح



¯ S°∏«º.±
ءا˘˘˘سسؤور ىد˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘قو
ه˘نا «ي˘ل˘قا˘ع ي˘ما˘سس» ,تا˘سسسسؤو˘م˘لا

نم ، دويقلا نم رهسشأا ةثÓث دعبو
طا˘˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا يرور˘˘˘سضلا
ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ع˘˘˘م ن˘˘˘كلو يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ة˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لولا
نو˘˘كي ل نأا بج˘˘ي . ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
با˘سسح ى˘ل˘ع طا˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

ذاختا متيسس كلذل  ,نطاوملا ةحسص
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ تاءار˘˘˘جإا
تاسسسسؤوملاو ةيعا˘ن˘سصلا تا˘كر˘سشلا
ريبادتلا هذه لث˘م˘ت˘تو .ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب
يرا˘˘ب˘˘˘جإلا ءاد˘˘˘ترلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘سسا˘˘˘سسا
يعامتجلا دعابتلا و ةيقاولا ةعنقأÓل
لمعلا ن˘كا˘مأل يرود˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
لامعلا ةحسصل ةمظتنملا ةبقارملاو
لخد˘م د˘ن˘ع ةرار˘ح˘لا ة˘جرد ضسا˘ي˘قو
را˘سشا ا˘م˘˘ك.ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
نوكيسس ريبادتلا هذه نا ىلا «يلقاع»
طا˘سشن ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت ا˘˘ه˘˘ل
ن˘ي˘ب ن˘ما˘سضت ى˘لإا ا˘ي˘˘عاد ,ة˘˘كر˘˘سشلا

اذه هاجت نيفظوملاو لمعلا بحاسص

ضصوسصخ˘لا اذ˘ه˘ب فا˘سضأاو .ع˘سضو˘لا
اهنا˘كمإا˘ب تا˘كر˘سشلا ل˘ك ضسي˘ل» ه˘نا
لكسشب اه˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ع˘ن˘قألا ر˘ي˘فو˘ت
فيلاكت لمحت ىلع ةرداق وأا يموي

.«نيفظوملا لقن وأا ريهطتلا تايلمع
يدا˘˘سصت˘˘قلا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا نأا ار˘˘˘كذ˘˘˘م
نم يسسيئر لكسشب فلأاتي يرئازجلا

تاذ ةطسسوتمو ةريغسص تاسسسسؤوم
ةبسسنلاب امأا .ةدودحم ةيلام تاردق
تاسسسسؤوملا ءاسسؤور ىدتنم ضسيئرل
ةنراقملاب ةسصاخ ة˘لا˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف
ي˘نا˘ع˘ي ثي˘ح, ىر˘خألا ناد˘ل˘ب˘˘لا ع˘˘م
تا˘بو˘ع˘سص ن˘م ط˘˘ق˘˘ف  ا˘˘هدا˘˘سصت˘˘قا

، ءابولا تايعادتب ةقÓع اهل ةيفرظ
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘كر˘سشلا نأا ن˘ي˘ح ي˘˘ف

تناك يتلا9102 ةنسس ذنم يناعت
ة˘مد˘سص ا˘ي˘لا˘ح ه˘جاو˘تو ةد˘ق˘ع˘م د˘˘ج
ةيحسصلا ةمزألا يف لثمتت ةجودزم
حسضوا امك .طفنلا راعسسأا عجارتو
ادج ادقعم نوكيسس رمألا نأا يلقاع
ف˘نأا˘ت˘سست نأا تا˘كر˘سشل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
تناك يتلا ةري˘تو˘لا ضسف˘ن˘ب ا˘ه˘طا˘سشن

ةدو˘ع˘لا هذ˘ه نأل ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لثم ةيجراخ لماو˘ع ةد˘ع˘ب ة˘نو˘هر˘م

رفوتو يمومعلا لقنلا لئاسسو رفوت
لباقملا يف دكأا هنكل.ةيلولا ةداملا

هنإاف ،تابوعسصلا هذه نم مغرلا ىلع
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا تا˘˘كر˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
نو˘كي د˘ق˘ف لإاو .ة˘عر˘سسب ا˘ه˘˘طا˘˘سشن
ةر˘ت˘ف˘ل مود˘ت ر˘ب˘كأا بقاو˘ع ة˘˘مزأÓ˘˘ل
راسشأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ن˘مز˘لا ن˘م لو˘طأا

نيرمثتسسملل ينطولا داحتلا ضسيئر
ه˘نأا ى˘لإا ،«ا˘كنا˘ت ضضا˘˘ير» ,با˘˘ب˘˘سشلا
ىلإا ءوجللا تاكر˘سشلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ًاقيبطت لمعلل ينمزلا لودجلا ليدعت
، يلاتلابو .يعامتجلا دعابتلا ةدعاقل
تقو ليلقت تاكرسشلا ىلع نيعتي
ج˘مدو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ضضع˘ب˘ل ل˘م˘ع˘˘لا
ماظن راطإا يف يئزج ماودب لمعلا
لمع تاعاسس دا˘م˘ت˘عا ع˘م ة˘بوا˘ن˘م˘لا
«اكنات» نأامطو .دا˘ت˘ع˘م˘لا ن˘م ع˘سسوأا
طاسشنلا فانئتسسل نودعتسسم نحن»
دقل .يحسصلا عسضولا عم فيكتلاو
نيذلا ا˘ن˘لا˘م˘ع ىد˘ل ضسا˘م˘ح ا˘ن˘سسم˘ل
.«عئا˘سضلا تقو˘لا ضضيو˘ع˘ت نود˘ير˘ي
طاسشنلا فانئتسسا نوكيسس» فاسضأاو
ةرد˘ق˘ب ءد˘ب˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت

ةئاملاب06 ي˘لاو˘ح غ˘ل˘ب˘ت ة˘ي˘جا˘ت˘نإا

لوأا تاكرسشلا ىلع بجي هنأا اربتعم
اهئÓمع عم ة˘ق˘ث˘لا ة˘قÓ˘ع ةدا˘ع˘ت˘سسا

تابلطلا مي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإاو ، ا˘ه˘يدرو˘مو
لبق ةديدج˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا ة˘سساردو
ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشلا
هذه لوحو .ةيجاتنلا اهتقاط لماكب
ةيلاردفنوكلا ضسي˘ئر ر˘سصأا ،ة˘ط˘ق˘ن˘لا
مÓعوب ،ل˘م˘ع˘لا با˘برأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةنجل ليكسشت ةيمهأا ىلع ،ضشكارم
نع نيل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘ف˘لؤو˘م ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م
نيلماعتملاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
تابوعسصلا ديد˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا

ةقلعتملا تاه˘ي˘جو˘ت˘لاو تاءار˘جإلاو
.اهطاسشن˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب
يتلا ةن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه ءا˘سشنإا ح˘م˘سسي˘سسو
د˘سصر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي ا˘˘يÓ˘˘خ ع˘˘سضت˘˘سس
يجه˘ن˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب ، ة˘ب˘قار˘م˘لاو
ضشكارم متتخاو .ةذختملا تارارقلل

عم فيكت˘ل˘ل و ه˘نإا» لو˘ق˘لا˘ب ه˘ث˘يد˘ح
ةدمتعملا ريبادتلا معد بجي ةمزألا
ر˘م˘ت˘˘سسم ل˘˘كسشب ىر˘˘خأا تاءار˘˘جإا˘˘ب
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
يقتلي يت˘لا ىر˘ب˘كلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.«ضصاخسشألا نم ريبك ددع اهيف

¯ S°∏«º.±
يرا˘ج˘ت˘لا ناز˘ي˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع ع˘˘ف˘˘ترا

ثيح62.12. ةبسسن ىلا يرئازجلا

ي˘كير˘مأا رلود را˘ي˘ل˘˘م5.1 غلب

لباقم0202ـل لوألا يثÓثلا لÓخ

ضسف˘ن لÓ˘خ رلود را˘ي˘˘ل˘˘م91.1

هتدكأا ام˘ب˘سسح9102 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا
ترهظأاو.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
ن˘ع ةردا˘سصلا ة˘ت˘قؤو˘م˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘˘لا

فارسشتسسلا و تاسساردلا ةيريدم
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق نأا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لا

26.7 تغلب ةيرئازجلا تارداسصلا
لوألا يثÓثلا لÓخ رلود رايلم

41.01 لباقم ، يراجلا ماعلا نم
ضسف˘ن ي˘ف ي˘كير˘˘مأا رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةلجسسم ، طرافلا ماعلا نم ةرتفلا

98.42 ة˘ب˘سسن˘ب ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت كلذ˘˘ب

دقف ،تادراولا ضصوسصخبو .ةئاملاب

9.21 ةي˘لا˘م˘جإلا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘كت تغ˘ل˘ب

رايلم11.33 لباقم ،رلود رايلم
ةبسسنب كلذك تسصلقت ثيح ،رلود

ضسف˘ن˘ل ا˘ق˘فوو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب91.25
تارداسصلا تحمسس دقف ،ردسصملا

ةروتاف ةيطغ˘ت˘ب ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ

،ةئاملاب05.38 ةب˘سسن˘ب تادراو˘لا

ضسفن لÓخ ةئاملاب84.98 لباقم
د˘قو .ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
تاعيبملا مهأا تاقورحملا تلكسش
يثÓثلا لÓخ جراخلا وحن ةينطولا

04.29 لثمت ذا،0202 نم لوألا
،ةين˘طو˘لا تاردا˘سصلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

رايلم40.7 اهت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ثي˘ح

،رلود رايلم84.9 لباقم ،رلود

87.52 عقاوب اعجارت كلذب ةلجسسم
تارداسصلا ةم˘ي˘ق ل˘ظ˘تو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب

مل ثيح ،ةليئسض تاقورحملا جراخ

ام يأا رلود نويلم7.875 زواجتت

تاعيبملا نم ةئاملاب06.7 لداعي
هذه لÓخ جراخلا وحن ةيرئازجلا

نويلم856.40 لباقم ،(ةر˘ت˘ف˘لا
ماعلا نم ةرتفلا ضسفن لÓخ رلود

21.60 ضضاف˘خ˘نا˘ب يأا ي˘سضا˘م˘لا

ة˘ل˘ي˘˘سصح تن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نا كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
دق تاقورحملا جراخ تارداسصلا

ةيسسي˘ئر˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘ك ضسم

تلكسشتو .ةردسصملا تاجوت˘ن˘م˘ل˘ل
نم تاقورحملا جراخ تارداسصلا
ة˘م˘ي˘ق ة˘ع˘ن˘سصم˘˘لا ف˘˘سصن داو˘˘م˘˘لا

رلود نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م334.75

رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م184.74لباقم

اذكو ةئاملاب9.59 ةبسسنب ةعجارتم

نويلم111.84 ـب ةيئاذغلا داوملا

نويلم111.27 ل˘با˘ق˘˘م رلود

0.12 هرد˘ق ضضا˘ف˘خ˘˘نا˘˘ب يأا رلود

11.91ـب يعانسصلا داتعلاو ةئاملاب

نويلم92.20 لباقم رلود نويلم
˘- ه˘ت˘˘ب˘˘سسن ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا˘˘ب يأا رلود

هذ˘ه تل˘كسشتو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب16.24
ماخلا داوملا نم اسضيأا تارداسصلا

لباقم رلود نويلم51.82 ةميقب

24.32˘-) رلود نو˘ي˘ل˘˘م62.64
ريغ ةيكÓهتسسلا داوملاو (ةئاملاب

رلود نو˘ي˘ل˘م7.61ـب ةي˘ئاذ˘غ˘لا

˘˘-) رلود نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م9.12لباقم

ة˘ب˘سسن˘لا˘بو .(ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب22.42
ة˘ع˘برأا تع˘جار˘ت د˘˘ق˘˘ف ،تادراو˘˘ل˘˘ل
ن˘م ة˘ع˘ب˘سس ل˘سصأا ن˘م تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.دار˘ي˘ت˘سسلا ة˘ب˘˘ع˘˘سش ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
داتعلا ةروتاف تغلب دقف ،لعفلابو

92 نم ديزأا لثمت يتلا ،يعانسصلا
تاجوتنملا تاعومجم نم ةئاملاب

رلود راي˘ل˘م2.86 ،ةدروتسسملا

لÓخ ،رلود را˘ي˘ل˘م4.11 لباق˘م
،يسضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن

43.27 عقاوب ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ة˘ل˘ج˘سسم
ف˘ي˘لا˘كت تسضف˘خ˘نا ا˘م˘ك.ة˘ئا˘م˘لا˘ب

33.42 ـب ةعنسصملا فسصن داوملا

رايلم1.49 تغلب ثي˘ح, ة˘ئا˘م˘لا˘ب

.رلود رايلم2.09 لباقم ،رلود

ةروتا˘ف كلذ˘ك ع˘جار˘ت˘لا اذ˘ه ضسمو
ةيئاذغلا ريغ ةيكÓهتسسلا داوملا

نويلم78.674ـب ترد˘˘ق ثي˘˘˘ح,

نويلم59.525 ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م رلود

اذه لمسش امك .(33.9%-) رلود
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا كلذ˘ك ع˘جار˘˘ت˘˘لا

رايلم1.44 تغلب يتلا ةدروتسسملا

،رلود رايلم1.75 لباقم رلود

8.03- ـب اسضافخنا كلذب لجسستل
داتعلا داوم تادراو اذك و ،ةئاملاب

نويلم26.53 تغلب يتلا يحÓفلا

نويلم321.46 ل˘با˘ق˘˘م رلود

.ةئاملاب94.85- ضضافخناب رلود
ة˘˘ثÓ˘˘ث تفر˘˘ع ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف و
داريتسسلا ةب˘ع˘سش ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م
.ة˘نرا˘ق˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا

يتلا ماخلا داوملا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو

نويلم685.08 اهترو˘تا˘ف تغ˘ل˘ب

نويلم225.81 ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م رلود

21.83+ ل˘ث˘˘م˘˘ت ةدا˘˘يز˘˘ب يأا رلود
ةعومجم تادراو تغل˘بو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
(دوقولا) ميحسشتلا تويز و ةقاطلا

لباقم رلود نويلم564.64 ةميق

عافتراب يأا رلود نويلم561.65

تفرع دقو .ةئاملاب181.41+ غلب
غلب افيفط اعافترا ةيئاذغلا داوملا

اهردق ةميق ةلجسسم ةئاملاب0.95

1.29 لباقم رلود را˘ي˘ل˘م1.39
ءاكرسشلا ضصوسصخبو .رلود رايلم
تمدقت دق˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘يرا˘ج˘ت˘لا
يثÓثلا لÓخ اسسنرف ىلع ايلاطيا

ما˘ع˘لا ن˘م0202 ة˘ن˘˘سسل لوألا
اهت˘نا˘كم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م يرا˘ج˘لا

تلظ امنيب رئازجلل نوبز دلب لوأاك
نم مغرلاب اهل نومم لوأا نيسصلا
تادراو ي˘˘˘ف ع˘˘˘جار˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست

23 ن˘م ر˘ث˘كأا غ˘ل˘˘ب تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ـل لوألا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خو.ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

ة˘سسم˘خ˘لا ن˘ئا˘بز˘˘لا زا˘˘ح،0202

23.25 ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘ئاوألا
.ةيرئازجلا تارداسصلا نم ةئاملاب
ثيح, ةمئا˘ق˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترد˘سصتو
ةيرئازجلا تارداسصلا ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب

رلود رايلم1.71 دلبلا اذه وحن

ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب51.44)
نم مغرلاب ( تارداسصلل ةيلامجإلا

ةئاملاب33 ن˘م د˘يزأا غ˘ل˘ب ع˘جار˘ت

رايلم1 ب ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ت

ايكرت م˘ث (ة˘ئا˘م˘لا˘ب31.02)رلود

9.62) رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م507.30ـب

726.58ـب ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإا و (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

(ةئاملاب8.42)رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م

رلود نويلم174.72 ـب نيسصلاو

ضصخي ا˘م˘ي˘فو.(ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.91)
دقف ،رئازجلل ،نيسسيئرلا نينومملا
ة˘˘ب˘˘سسن ل˘˘ئاوألا ضسم˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘كسش

ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب74.49

نيسصلا تظف˘ت˘حاو0202.ـ˘˘ل لوألا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ى˘˘لوألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
تغلب ثيح, نييسسيئرلا ني˘نو˘م˘م˘لا

هذه لÓخ رئازجلا وحن اهتارداسص

رلود راي˘ل˘م1.55 ةبارق ةرت˘ف˘لا

ي˘لا˘م˘جإا ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب61.99)
ضضاف˘خ˘نا˘ب ،(ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تادراو˘لا

اسسنرف اهعبتت ةئاملاب23.33 هردق

01.44) رلود نويلم159.99 ب

147.17 ب ايلا˘ط˘يإا م˘ث (ة˘ئا˘م˘لا˘ب

اهيلت (ةئاملاب8.31) رلود نويلم

رلود نويلم075.63 ـب اينابسسا

ـب ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأاو ( ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب6.52)

.رلود نويلم855.87

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA  90LƒG¿ 0202Gd©óO 6006 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

لامعلا ةحسص ةبقارمو لمعلا نكامأا ريهطتو تامامكلل يرابجإلا ءادترإلا لÓخ نم

اهتطششنأا فانئتشسإا لجأا نم نمزلا قباشست رئازجلا يف ةيعانشصلا تاكرششلا

ةرتفلا هذه لÓخ ةئاملاب62.12 ةبسسنب يراجتلا نازيملا زجع عفترإا اميف

0202ـل لوألا يثÓثلا لÓخ اهل نومم لوأا نيشصلاو رئازجلل يشسيئرلا نوبزلا ايلاطيإا

اهدهسش يتلا ةيوناثلا تارغثلا نم مغرلا ىلع
يليمكتلا ةيلاملا نوناق

نطاوملل حاتم ةديدج ةرايشس ءانتقإا
عوبشسألا اذه نم ةيادب

نوناق يف ءاج ام قفو ةديدج ةرايسس ءانتقا يف نيبغارلا نينطاوملل نكمي
كلذو .عوبسسألا اذه ةيادب ةيمسسرلا ةديرجلا يف رداسصلا يليمكتلا ةيلاملا

دوجوملا تاغارفلا اهيلمت يتلا ةريبكلا ماهفتسسلا تامÓع نم مغرلا ىلع
ليكولا ىدل وأا نطاوملا ىدل ءاوسس ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق دونب نيب
ىلا رظنلابو نكل .امهيلكل ةبسسنلاب وأا ضضرعلا اذه لثمب فلكملا دمتعملا
ةيؤور ءانب نمسض جردنت يتلا ةديدجلا ةيداسصتقلا تايطعملاو تاءارجإلا

02 ـلا رادم ىلع ةقباسسلا تاموكحلا اهتنبت يتلا تاروسصتلا نع فلتخت
رانيدلاب ةديدج تارايسس ءانتقا يف ةغيسصلا هذه لثمتتو ،ةيسضاملا ةنسس
ةديدجلا ةميدقلا ةغيسصلا يهو ،نيدمتعملا ءÓكولا ىدل ةرسشابم يرئازجلا
نم ةيسضاملا ةسسايسسلا زواجت ةيلاحلا ةموكحلا اهلÓخ نم لواحت يتلا

اهيلع داتعا يتلا ةيديلقتلا تاءارجإلا ىلع دامتعلا ىلإا ةدوعلا لÓخ
وأا ادقن ةرايسسلا ةميقو فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن بلطتت يتلاو ،نطاوملا

لاؤوسسلاب نهارلا تقولا يف نوبزلا اهحرطي يتلا تايلاكسشإلا قلعتتو.اكسص
ةلئسسأا ةدع ىلإا باوجلا دوقي امنيب.؟ءارجإلا نايرسس ةيادب خيراتب قلعتملا
كلتل دمتعملا ليكولا وه نم اهمهأاو.اهيلع ةباجإلا ليكولا رظتني ةيعرف
تقؤوملا ضسبحلا يف تامÓعلا ضضعب يلثمم ضضعب دجاوت لظ يف ةمÓعلا

ةلمعلا ىلإا لوسصولا متيسس فيكو ،ددجلا ءÓكولا دامتعا متيسس فيكو
تايلمع ليومت ي˘ف ا˘هدا˘م˘ت˘عا م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا غ˘ي˘سصلاو ة˘ب˘ع˘سصلا
دبع لوألا ريزولا ةمو˘كح تق˘بأاو اذ˘ه.؟تارا˘ي˘سسلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا دار˘ي˘ت˘سسلا
ديحولا نومملا تناك يتلا تارايسسلا بيكرت ةعانسص ىلع دارج زيزعلا
يتلا ايازملا عيمج نم اهباحسصأا ديرجت عم رئازجلا يف تارايسسلا قوسسل
رعسسلا ىلع ضسكعنت نأا نود ةيسضاملا تاونسسلا رادم ىلع اهنم اودافتسسا
ىمسسم تحت فرعي امب اميسسل ،ةينطولا قوسسلا يف تارايسسلل يئاهنلا
حجري ام ،تارايسسلا يف ةلمعتسسملا «يد.اك.يسس» فنسص نم ةعومجملا
اعافترا فرعتسس اهراعسسأا نأل ،تابكرملا نم عونلا اذه ىلع بلطلا عجارت
لقن مل نإا ،عناسصملا ضضعب فقوتو ةيحان نم ةسسفانملا لظ يف اسسوسسحم
ىوتسسملا ىلع رايغلا عطق ةعانسص بايغو ةفلكتلا لظ يف اهعيمج فقوت
فيرخلا يف يعامتجلا لوخدلا لبق ةحاتم تسسيل لولحلا نأا امبو.يلحملا
تاحارتقا امبر دجت نأل ةموكحلل ىرخأا ةرم لاجملا حسسفي ام وهو ،مداقلا

اهنيب نمو،1202 ةيلاملا نوناق عورسشم ىلإا اهيف  فلملا لمحت ىرخأا

ةلاحتسسل تاونسس3 نم لقأا تارايسسلا داريتسساب قلعتملا مكحلا ءاغلإا

وأا ،رهسشأا5 نع ديزت ةدمل دارج ةموكح فرط نم هلهاجت لظ يف ،هذيفنت
.هليعفت نود نوناقلا اذه ىلع ءاقبإلا
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ينطولا داسصتقإلا ىلع انوروك صسوريف تاعبت ةجلاعمل

ريخأاتل وعدي لمعلا بابرأل ينطولا داحتإلا
لقألا ىلع ةنشسل اهليجأاتو بئارشضلا عفد

اياسضقو ةينوناقلا تاسساردلل ةينطولا ةيراسشتسسلا ةئيهلا ضسيئر ددسش
زوزعم ىفطسصم ،نيلواقملاو لمعلا بابرأل ينطولا داحتلاب تاعزانملا
ىلع ةنسس اهليجأاتو بئارسضلا عم لماعتلا يف لهاسستلاو ةيابجلا ريخأاتب
دامتعا ىلا ايعاد ،داسصتقلا ىلع انوروك ضسوريف تاعبت ةجلاعمل لقألا
يف رخأات يذلا ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا عاطق يف ةثيدحلا تايجولونكتلا
ضسمأا اهب ىلدأا ةيعاذا تاحيرسصت يف زوزعم دكأاو.ةينكسس تادحو ميلسست
ميظنت و ،ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضلا˘ب ي˘عد˘ت˘سست ل˘م˘ع˘لا تا˘سشرو ةدو˘ع ّنا

ّثبل كلذ و ةلماك ةنسس ةدم ةيئابجلا ريخأات عم لاّمعلل لمعلا تيقاوم
تاسسسسؤوم اعد امك.يحسصلا رجحلا ةّدم ةليط ماد عاطقنا دعب اهيف طاسشنلا
ةيح˘سصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘سض ى˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألاو ءا˘ن˘ب˘لا
انمازت هنا ثدحتملا فاسضأاو.انوروك ءابو نم ةياقولل اهيلع ضصوسصنملا

ّنإاف ايجيردت لمعلل ةيراجتلا تاطاسشنلا و تاسسسسؤوملا ضضعب ةدوع عم
رحم ىل˘ع ز˘كتر˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشلاو ءا˘ن˘ب˘لا تا˘سسسسؤو˘م

ّ
تاطاسشنلا ك

،لامعلا ةسصاخو علسسلا لقن لّهسست يتلا لقنلا لئاسسو يه و ،ةيداسصتقلا
ةدوع نامسضل ،يعامتجلا دعابتلا ةرورسض ةاعارم عم ةرملا هذه نكل
عاطق ّنا يزوزعم لاقو.عاطقلا اهدهسش يتلا تايعادتلا دعب ءانبلا طاسشن
لمعلا تايلا ريوطتل ايجولونكتلا لامعتسسا ىلا ةسسام ةجاح يف ءانبلا

داوم يجتنمل و ةيرئازجلا تاءافكلل ضصرف ءاطعا ةرورسض ىلع ادكؤوم
يف مكحتلا ىلا ةفاسضا ،لمعلا ةلوهسسو روطت نامسضل كلذ و ءانبلا
ديدعلا يف افعسض تدبا يتلا ةقباسسلا لكاسشملا ةهباجمل ةينقتك ةعرسسلا

ثدحتملا اعد ءانبلا عاطق يف ةلماعلا ديلا ةردن لوحو.ءانبلا عيراسشم نم
عيراسشملا ةيرار˘م˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘يد˘ب تا˘ي˘لا دا˘ج˘يا ةرور˘سض ى˘لا

.كلذل ةددحملا ديعاوملا يف اهنم ءاهتنلاو
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ةحفاكم تابلطتم عم فيكتلل تاءارجإلا نم ةلمج ذاختا لÓخ نم اهتطسشنأا فانئتسسإا لجأا نم نمزلا ةيعانسصلا تاكرسشلا قباسست
 .لمعلا بابرأا تامظنم ولثمم هدكأا امبسسح دجتسسملا «انوروك» ءابو

ايلعلا باسضهلاب بوبحلا جاتنإا قطانمب ةيعوتلاب صصاخلا يونسسلا جمانربلل اديسسجت

ةيعارزلا ليشصاحملا قئارح ةحفاكمل ةيشسيشسحت ةلمح يف عرششت ةيندملا ةيامحلا
ترايت ةيلو نم يمسسرلا قÓطنلا ةراسشا تيطعأا فوسس ثيح ،ينطولا بارتلا ىوتسسم ىلع كلذو ةيعارزلا ليسصاحملا قئارح نم ةياقولل ةينطو ةلمح صسمأا قÓطإل ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تقلطأا

مهسسيسسحتل نيحÓفلا ةئف فدهتسست ذإا ايلعلا باسضهلاب بوبحلا جاتنإا قطانم ،ةيعوتلاو صسيسسحتلل يونسسلا جمانربلا ديسسجت راطإا يف لخدت يتلا ةلمحلا هذه صصختو.ةيندملا ةيامحلل نايب هدكأا ام امبسسح
رئاسسخلا نم ليلقتلاو دحلل ةينطولا ةلمحلا هذه فدهت امك.داسصحلا ةيلمع نم ءاهتنلا دعبو ءانثأا مايقلا بجي امو لبق قئارحلا علدنا يدافت لجأا نم ةلماك ةيئاقولا ريبادتلا قيبطتو مارتحا ةرورسضب مهتيعوتو
هحسضوأا ام بسسح قئارحلا علدنل ةيسسيئرلا بابسسألا عجرتو.يلحملا يئاذغلا نمألا ميعدتو ينطولا جوتنملا ىلع ةظفاحملاو اهنع ةبترتملا ةيداسصتقلا راثآلا نعو ةيعارزلا ليسصاحملا قئارح نع ةمجانلا

ةيحÓفلا يسضارألا نيب نامألا ةفاسسم كرت مدعو ةسسبايلا صشئاسشحلا نم اهطيحم ةيقنتو ةيحÓفلا يسضارألا ةيامحب ةقلعتملا ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت مدع ىلإا ةريخألا تاونسس5 ـلا تايئاسصحإل Óيلحت
تاقوأا يف داسصحلا ةيلمعب مايقلاو ايئاوسشع اهعيمجتو ةمامقلا قرح نايسسن نود ،اهعلدنا دنع قئارحلا يف مكحتلل ةيفاك ةعسسب هايملل جيراهسص صصيسصخت مدع ىلإا ةفاسضإلاب،ةيديدحلا ككسسلا اذكو تاقرطلاو
يف رئاسسخ يدافتو اهعلدنا ةيادب دنع قئارحلا دامخإاو ةرطيسسلا ىلإا فدهي ،قئارحلا دامخإا تانحاسش ريفوتو مهتقفارمل يلمع اينمأا ازاهج نيحÓفلا ةدئافل صصيسصخت مت امك.داسصحلا تلآا ةنايسص مدعو ةورذلا
ةنسسلا لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس ريكذتلل.قئارحلا دامخإا يف ةسصتخم ينطو جاتنإا نم تانحاسش يف لثمتت ةربتعم ةيدام لئاسسو ديدجتو ميعدتب ةيامحلا حلاسصم تماق ثيحب ،ةيعارزلا ليسصاحملا

±.S°∏«º.فاجلا نبتلا نم ةمزح711335 و ةرمثم ةرجسش845551 ،ريعسش و حمق يف تلثمت ليسصاحملا نم راتكه4773ـب ةردقم رئاسسخ ةمرسصنملا
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 عوبسسألا ءاهز ماد رارقتسسإا دعب

نيتديدج نيتباصصإإ ليجصست
 لجيجب انورؤك سسوريفب

42لأ لÓخ لجيج ةي’وب ةيحسصلأ رئأودلأ تلجسس
انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباسصأ ةيسضاملأ ةعاسس
سسمأأ موي د ودح ىلأ ةدكؤوملأ ت’احلأ يلامجأ عفتريل

ةيحسصلأ تاهجلأ تسصحأأو . ةلاح87 ىلأ نينثإ’أ
ة˘ي˘سضا˘م˘لأ تا˘عا˘سسلأ لÓ˘خ سشي˘نرو˘˘كلأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
ىل˘ع كلذو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘با˘سصأ

ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلأ ى˘ف˘سشت˘سسم ن˘˘م ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
يروتن˘م ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم أذ˘كو ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب
ءابوب نيباسصملل يلام˘جإ’أ دد˘ع˘لأ ل˘ع˘جا˘م ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب

ةلاح87 ىلأ زفقي ةي’ولأ ىوتسسم ىلع91 ديفوك
نيباسصملأ ددع يف ديدجلأ عافترإ’أ ءاجو ، ةدكؤوم
تفÓلأ رأرقتسسإ’أ دعب لجيج ةي’وب انوروك سسوريفب
لÓخ ةي’ولاب ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ ي˘ف ل˘ج˘سس يذ˘لأ
ة˘ي˘ح˘سصلأ ر˘ئأود˘لأ ي˘سصح˘ت م˘ل ثي˘ح ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ
برقيام ةليط ةديدج ةباسصأ يأأ سشينروكلأ ةمسصاعب
ةراسشأ ةباثمب نوعباتملأ هربتعأأ يذلأ رمأ’أ عوبسسأ’أ

ميلقأ ىوتسسم ىلع سسوريفلأ راسصحنأ ىلع ةحسضأو
هيلع ةرطيسسلأ نم ةيحسصلأ تاهجلأ نكمتو ةي’ولأ

دعاسصتب ق˘ب˘ُسس رو˘كذ˘م˘لأ رأر˘ق˘ت˘سسإ’أ نأأو ا˘سصو˘سصخ
رهسش نم ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ تاباسصإ’أ ددع يف تف’

02لأ ةبأرق ةي’ولأ اهلÓخ تسصحأأ يتلأ يسضاملأ يام
ةعباتمب ةفلكملأ ةيبطلأ مقأوطلأ ىقبتو أذه . ةباسصأ
جئاتن راظتنأ يف لجيجب انوروك سسوريف تأروطت
هبتسشي  نيذلأ سصاخسشأ’أ سضعبب ةسصاخلأ ليلاحتلأ
رجحلأ نهر أوعسضو نيذ˘لأو سسور˘ي˘ف˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف
أد˘يد˘ح˘تو ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ي˘ح˘˘سصلأ
ت’ا˘ح ع˘برأأ ه˘ب تلأز’ يذ˘لأ ل˘ج˘ي˘˘ج ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
روهظ رظتني يذلأ ةيليملأ ىفسشتسسم أذكو ةهوبسشم
أذهب رج˘ح˘لأ ن˘هر د˘جو˘ت ىر˘خأأ ت’ا˘ح ثÓ˘ث ج˘ئا˘ت˘ن
هرود˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم م˘سضي ن˘ي˘ح ي˘ف ر˘ي˘˘خأ’أ

ةحوتفم نيباسصملأ ةمئاق يقبي امم نيتهوبسشم نيتلاح
. ةلبقملأ تاعاسسلأ لÓخ ت’امتحإ’أ لك ىلع
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هئانبأإ و بأإ ىلع نودتعي اصصخصش02
نؤمحتقيو ءاصضيب ةحلصسإأاب

يعماجلإ ةنتاب ىفصشتصسم
،ةحلسس’اب نيججدم اسصخسش02 براقي ام سسمأ مدقأ
ةيرقب كلذو ،نينث’أ هئانبأ ةقفر بأأ ىلع ءأدتع’اب

ما˘ق ثي˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ر˘ي˘فا˘سصع˘لأ نو˘ي˘ع
عون نم يعامجلأ لقنلل ةرايسس ءاطتماب نودتعملأ

نيلماح مهيلع ىدتع˘م˘لأ بو˘سص ن˘ي˘ه˘ج˘ت˘م «9 يج»
،اهريغو يسصعو فويسس نم ةحلسس’أ عأونأ فلتخم
يف نيببسستم ،اياحسضلأ ىلع ءأدتع’اب أوموقي نأ لبق
حان˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ق˘ن ر˘ط˘سصأ يذ˘لأ ر˘م’أ ،م˘ه˘ل حور˘ج
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘˘سسم ى˘˘لأ ة˘˘عر˘˘سسلأ
أوف˘سشي م˘ل ن˘يد˘ت˘ع˘م˘لأ نأ ر˘ي˘غ ،ة˘مزÓ˘لأ تا˘فا˘ع˘سس’أ

ة˘يا˘غ ى˘لأ ا˘يا˘ح˘سضلأ ة˘ق˘حÓ˘˘م˘˘ب أو˘˘ما˘˘قو م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘غ
لبق أذه ،حورجب رخأ ةباسصأ ىلأ ىدأ ام ،ىفسشتسسملأ
ف˘ي˘قو˘تو را˘ج˘سشلأ كف˘ل ن˘م’أ ح˘لا˘˘سصم ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأ
،يعماجلأ ةنتاب ىفسشتسسم ةرأدأ اهتهج نم ،نيلعافلأ
ماحتقأ سصوسصخب ي˘سضا˘ق˘ت˘لأ تأءأر˘جأ تر˘سشا˘ب د˘ق˘ف
را˘ظ˘ت˘نأ ي˘˘ف أذ˘˘ه ،ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ ثأد˘˘حأو ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
تأريماك اهتطقتلأ يتلأ ،قيقحتلأ تأءأرجأ لامكتسسأ
.ت’اج˘ع˘ت˘سس’أ ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ب˘قأر˘م˘لأ

ىلأ ايئدبم عجري يذلأ ،ءأدتع’أ بابسسأ نع فسشكلأو
ةباسصأ ىلأ ىدأ نيفرطلأ نيب بسشن دق ناك راجسش
م˘ج˘ه˘ت ى˘لأ رو˘ط˘ت˘ي نأ ل˘ب˘ق ،سضي˘بأأ حÓ˘˘سسب م˘˘هد˘˘حأ
.ءاسضيبلأ ةحلسس’اب
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ءاطسشنلأ نم ديدعلأ أرخؤوم لغسشنأ
ة˘˘سصن˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
يعامتج’أ لسصأوتلل «كوبسسياف»
ةمدقملأ ةيلاملأ ةحن˘م˘لأ ة˘ي˘سضق˘ب
هذه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘لأ م˘ت ي˘ت˘لأ
لمحت ةحفسص لÓخ نم ةريخأ’أ
معدل يدوعسسلأ قودنسصلأ » مسسأ

هنأاب أولاق «يبرعلأ نطولأ ةيمنتو
ة˘ير˘سشب˘لأ درأو˘م˘˘لأ ةرأزو˘˘ل ع˘˘با˘˘ت
ةيعامتج’أ ةيعامتج’أ ةي˘م˘ن˘ت˘لأو
ن˘م ن˘ي˘ب˘ت يذ˘لأ قود˘ن˘سصلأ و˘˘هو
’ هنأأ هب انمق يذلأ ثحبلأ لÓخ
Óسصأأ دجوي ’و هل ينوناق سساسسأأ

ةيدوعسسلأ قيدانسصلأ ةمئاق نمسض
لÓ˘خ ن˘مو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لأ
ماق يتلأ ةحفسصلأ هذه يف انثحب
قاطن ىلع اهل جيورتلاب اهباحسصأأ

ةرأدإ’ ع˘˘فد˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ع˘˘˘سسأو
«ةعاسس رخآأ» تدجو «كوبسسياف»

يام03 خيراتب اهؤواسشنإأ مت هنأأ
سصن اهعم رسشنو طقف يسضاملأ

دأر˘فأ’أ ة˘ح˘ن˘م» :ي˘ل˘يا˘م ه˘ي˘ف ءا˘ج
ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل ءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسأ نود˘˘ب
يتلأ ةنحملل أرظن ..يبرعلأ نطولأ
انمعدو ةي˘بر˘ع˘لأ دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ت

غلب˘م فر˘سص م˘ت˘ي ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ل˘هأ’

نطأوم لكل رانيد فلأأ52 يدقن
.ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ د˘سض ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسأ نود˘˘ب
قود˘ن˘سصلأ ن˘م ة˘مد˘ق˘م ة˘ح˘ن˘م˘˘لأ
فأر˘سشإا˘ب ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل يدو˘˘ع˘˘سسلأ
خ˘˘ي˘˘سشلأ لآأ ي˘˘كر˘˘ت را˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لأ
ةيرئأزج˘لأ كو˘ن˘ب˘لأ ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
كيلع ام ةحنملأ يلع لوسصحلل.
ةلئسسأ’أ سضعب ىلع ةباجإ’أ ىوسس
طبأر أوعسضو) انه نم ليجسستلأو
م˘˘ت˘˘ي (خ˘˘ي˘˘سشلأ لآأ ي˘˘كر˘˘ت م˘˘سسا˘˘˘ب
،نيعوبسسإأ ةرت˘ف لÓ˘خ ل˘سصأو˘ت˘لأ
»مدقتلأ ةعرسس ءاجر دودحم ددعلأ

ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ دد˘˘˘ع نأأ م˘˘˘غرو

0001 زجاح لسصي مل ةحفسصلاب
،اهل ريبكلأ راهسشإ’أ مغر بجعم
تناك نيير˘ئأز˘ج˘لأ ق˘ي˘لا˘ع˘ت نأأ ’إأ
اهعيمج تبسص ثيح ،تأرسشعلاب
تنا˘كو ي˘سسا˘ي˘سسلأ بنا˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف
مجهتلأ لجأأ نم سضعبلل ةسصرف
لÓغتسسأ مت يتلأ ةيدوعسسلأ ىلع
هذ˘ه با˘ح˘سصأأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘سسأ
ن˘م نور˘خآأ رذ˘ح ا˘م˘ك ،ة˘ح˘ف˘سصلأ

مت يذلأ طبأرلأ ىلإأ لوخدلأ ةبغم
،سسور˘ي˘ف نو˘كي د˘ق ه˘نأ’ ه˘ع˘سضو
تامولعملأ حنم نأأ ىلإأ ةفاسضإ’اب
نأأ هنأاسش نم ةيكنبلأو ةيسصخسشلأ
ماق نم ىلع لايتحÓل ةبأوب نوكي
ةيسصخسشلأ تانايبلأ نأأ امك ،كلذب
أذ˘ه ،تا˘كر˘سشل˘ل عا˘ب˘ت تح˘˘ب˘˘سصأأ

ط˘غ˘سضلا˘ب «ة˘عا˘سس ر˘خآأ» تما˘˘قو
ي˘˘ف دو˘˘جو˘˘م˘˘لأ ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘لإأ ا˘˘ن˘˘لو˘˘ح يذ˘˘لأو ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصلأ

فرسص نأأ اهيف ءاج ىرخأأ ةحفسص
اهتميق نأاب أولاق يتلأ ةحنملأ هذه

نيب نواعتلاب ءاج رانيد فلأأ52
،خ˘˘˘ي˘˘˘سشلأ لآأ ي˘˘˘كر˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
«ةيمنت˘ل˘ل يدو˘ع˘سسلأ قود˘ن˘سصلأ»
اهنأأو يرئأزجلأ يزكرملأ كنبلأو
ىلع يرئأزج˘لأ ةد˘عا˘سسم˘ل تءا˘ج
نأأ لبق ،انوروك ةح˘ئا˘ج ة˘ه˘با˘ج˘م
ة˘ل˘ئ˘سسأ’أ ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج حر˘˘ط م˘˘ت˘˘ي
ريغو ةيلئاعلأ ةلاحلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
اهفده يتلأ تامولعملأ نم كلذ
نطأوملأ ىلع لايتح’أ وه ديحولأ
هذه لثم قدسصي يذلأ يرئأزجلأ
ةرسشتنم تحبسصأأ يتلأ بيع’أ’أ
ةيتوبكنعلأ ةكبسشلأ ى˘ل˘ع ةر˘ث˘كب
،ةديدج ةغيسص يف رهظت ةرم لكو
اهاقلت يت˘لأ ل˘ئا˘سسر˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
نييرئأزجلأ ءاط˘سشن˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
يف يروفلأ لسسأرتلأ تاقيبطتو
«ر˘˘˘ب˘˘˘يا˘˘˘ف» ،«بأأ سستأو» ةرو˘˘˘˘سص
مهزوف يعدت يتلأو  «رجنسسيم«و
يف ةبعسصلأ ةلمعلاب ةيلايخ غلابمب

ي˘ت˘لأ «م˘˘ل˘˘ح˘˘لأ» ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم را˘˘طإأ

«ي˘سس ي˘ب مأأ» ة˘كب˘سش ا˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

يقلت وأأ ،ةيجيلخ˘لأ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ

زمر لمحي مقر نم ةيسصن لئاسسر

اهيف أوعدت ،مانتيفلأ ةلود فتاه

نم يرئأزجلأ ينطولأ كنبلأ مسساب

ل˘سصت˘ي نأأ ة˘لا˘سسر˘لأ هذ˘˘ه ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت

لمحي) يم˘هو˘لأ ر˘سضخأ’أ م˘قر˘لا˘ب

يذلأ (يد˘نرو˘ب ة˘لود ف˘تا˘ه ز˘مر

هعسضو كنبلأ نأأ مهبسسح سضرتفي

˘مÓ˘ت˘سسأ ل˘جأأ ن˘م ه˘فر˘سصت تح˘˘ت

سسيئرلأ ه˘ل ا˘هأد˘هأأ ي˘ت˘لأ ةرا˘ي˘سسلأ

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب كن˘ب˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ

هسسيسسأا˘ت ىر˘كذ˘ب كن˘ب˘لأ لا˘ف˘ت˘حأ

نأأ ن˘كم˘ي ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘˘سسر˘˘لأ ي˘˘هو

يف مهلقع نومكحي ’ نم عقوت

ىلإأ نوعراسسيو فقأوملأ هذه لثم

مهنم بلطت يتلأ تأوطخلأ عابتإأ

يلاملأ غلبملأ مÓتسسأ لمأأ ىلع

.هيلع أولسصحت مهنأاب أومهوأأ يذلأ
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ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ ف˘˘سشك
انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر
سسمأأ ،رأرو˘ف لا˘م˘ج ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف

ةباسصإأ111 ليجسست نع نينث’أ
عفتري˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج

ةعزوم ةلا˘ح56201 ى˘لإأ دد˘ع˘لأ

يف رأروف فسشكو.ةي’و84 ربع
ن˘ع ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلأ ه˘˘تود˘˘ن

عفتريل ةديدج تايفو8 ليجسست

517 ى˘˘لإأ ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإ’أ دد˘˘˘ع˘˘˘لأ

مت هنأأ ىلإأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ را˘سشأأو.ةا˘فو

ةديدج ة˘لا˘ح28 ءا˘ف˘سش ل˘ي˘ج˘سست
ي˘لا˘م˘جإ’أ دد˘ع˘لأ كلذ˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل
ىلإأ ءافسشلل تلثامت يتلأ ت’احلل

ةلاح63 لأز˘ت ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف9976.
ح˘لا˘سصم ل˘خأد جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةز˘كر˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ

ل˘خدو أذ˘ه.ن˘طو˘لأ تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
انوروك سسوريف نع فسشكلل ربخم
ةسسردملاب ةمدخلأ زي˘ح د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
ايجولونكتويب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
رد˘˘ي˘˘ن˘˘بو˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘سص ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب

أذ˘˘ه ح˘˘˘ت˘˘˘ف م˘˘˘ت د˘˘˘قو.(3ةنيطنسسق)
تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ ع˘فر د˘ع˘˘ب ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لأ
رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘ع ةردا˘˘˘سصلأ
ىلع ةقلعتملأ ةمسصاع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
نمأÓل ز˘كأر˘م ة˘ما˘قإا˘ب سصو˘سصخ˘لأ
يدافت نم نكمت يتلأ يجولويبلأ
رسشابملأ طيحمل˘ل ىود˘ع˘لأ لا˘ق˘ت˘نأ
ه˘ح˘سضوأأ ا˘م بسسح ،ر˘ب˘خ˘م˘لأ أذ˘ه˘ل
اي˘ل˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘سسرد˘م˘لأ ر˘يد˘م
روسسي˘فور˘ب˘لأ ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كتو˘ي˘ب˘ل˘ل

قيرف ىلإأ ةفاسضإ’ابف.يدأود يفيلخ
ايجولوي˘ب˘لأ ي˘ف ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘م
ةينطولأ ةسسردملل عباتلأ ةيئيزجلأ
اسضيأأ مت ،ايجولونكتو˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ

ر˘ب˘خ˘م ن˘م ي˘ب˘ط ق˘ير˘˘ف ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ز˘كر˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘بور˘˘كي˘˘م˘˘لأ
سسيداب نبأ يعماجلأ يئافسشتسس’أ
فسشكلل ديدج˘لأ ر˘ب˘خ˘م˘لأ أذ˘ه ى˘لإأ

هحسضوأأ ام بسسح،91-ديفوك نع
نأأ ىلإأ راسشأأ يذلأ لوؤوسسملأ سسفن
ىلوأأ ةلحرم يف يرجيسس ربخملأ

فاسضأأو.ليلاحتلأ نم أدودحم ددع
نوكيسس فسشكلأ ليلاحت ددع نأاب
بلطلأ قفو» كلذ و ةدايزلل حسشرم
ردسصملأ تأذ دافأأو.’’هن˘ع ر˘ب˘ع˘م˘لأ

ةردابمب حتتفأ يذلأ ربخملأ أذه نأأ
ة˘˘ي’و ءا˘˘ب˘˘طأأ ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
لÓخ نم أولفكت نيذلأ ةنيطنسسق
تأزيهج˘ت˘لأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ير˘ي˘خ ل˘م˘ع
نع ف˘سشكل˘ل ة˘يرور˘سضلأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

نم يناثلأ لكيهلأ دعي91-ديفوك
يذلأ ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و ر˘ب˘ع ه˘عو˘ن
دهعم قحلم تأردق زيزعتل يتأاي
مت يذلأ ةمسصاعلأ رئأزجلاب روتسساب
ز˘كر˘م˘ب ر˘ي˘خأ’أ سسرا˘م ي˘ف ه˘ح˘ت˘˘ف
.ايجولونكتويبلأ يف ثحبلأ

يزكرملا كنبلا عم نواعتلاب يمهو قودنسص نم ةمدقم

مهتدافتصسإاب نييرئإزج نؤمهؤي نؤلاتحم
! ةيدؤعصس ةيلام ةحنم نم

اهمدق ةيلام ةحنم نم مهتدافتسساب مهماهيإا لÓخ نم كلذو نييرئازجلا ضضعب ىلع بسصنلا ةلواحم لجأا نم انوروك ةمزأا نولاتحم لغتسسا
.ةيكنب تامولعم اهنيب نم تامولعملا نم ديدعلا ليجسستو طبار ىلإا لوخدلا بلطتي اهيلع لوسصحلاو يدوعسس قودنسص

انورؤك سسوريفب ةباصصم ةأإرمإإ ةافو لجصسي فيطصسب ةملعلإ ىفصشتصسم
تامولعملأ بسسحو ، فيطسس ةي’و قرسش ةملعلأ ةنيدمب ريثخلأ بورسص ىفسشتسسمب ةنسس76 نم غلبت ةأأرمأ ةافو ليجسست سسمأأ مت
مايأأ ةدع ذنم ةيربخملأ ليلاحتلأ قيرط نع اهتباسصأ تدكأات ثيح ةيباجي’أ ت’احلأ نيب نم تناك ةيحسضلأ ناف اهيلع انلسصحت يتلأ

83 سسمأأ لوأأ ءاسسم تلجسس دق ةملعلاب ريثخلأ بورسص ىفسشتسسمب ةيبطلأ حلاسصملأ نأأ ملعلأ عم ،يبطلأ سشاعن’أ ةحلسصمب تناك و

.جÓعلل اهعوسضخ دعب ءافسشلل اهلثامت ةلاح21 جورخ تلجسس امك، سسمأأ لوأأ و سسمأ يموي ريناكسسلأ زاهج قيرط نع ةدكؤوم ةلاح
GCjªø.Q

ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ

ءافصشلل لثامت اصضيرم28 و تايفو8 ،انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباصصإإ111
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ةطرششلا هتجلاع ةيشضقلا فلم

ةرئاد نمأ’ ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

9102 ةنشس ع˘ل˘ط˘م تا˘ن˘يو˘ع˘لا

لوح تامو˘ل˘ع˘م م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف

ديدب˘ت ى˘لا ىدأا لا˘م˘هإا ة˘ي˘ل˘م˘ع

تايمكل ةجيتن ةيمومع لاومأا

ةيهتن˘م˘لا ة˘يود’ا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

نزاخم يف ةنزخملا ةيحÓشصلا

عم قيشسنتلا متي˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
يذ˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا
ةيطبشضلا رشصانع نكم هرودب
سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا ر˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

د˘ع˘بو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘مو
تاذ نزا˘˘خ˘˘م ى˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

بل˘ع˘لاو ق˘يدا˘˘ن˘˘شصلا تار˘˘ششع
عاو˘نا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تارورا˘ق˘˘لاو
دوعي ةيحÓشصلا ةيهتنم ةيود’ا

عراشستل7002 ةنشسل ا˘ه˘ب˘ل˘غأا

نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ل ة˘ن˘ج˘ل ةدا˘ف˘˘يا˘˘ب
ة˘طر˘ششلا ة˘ل˘شصاو˘م ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت
˘مد˘ع ف˘ششك يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل
ملشستو ميلشستلا  رشضاحم دوجو
ءاردم ةثÓث بوانت ءانثأا ماهملا

امك ىفششتشسملا بشصنم ىلع
ةيود’ا نوزخمل ةراششإ’ا متي مل
يتلاو اهشضعب قوف ةشسدكملا
ةيلاملا ةميقلا تقاف اهدرج دعب

ن˘ي˘ح ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘˘ل˘˘م2

نيفظوم ةدع لم˘شش ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ةليشص مهل نيقباشس ءاردم مهنيب

ة˘˘يود’ا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘ب ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م

تهجو نيا ةيحÓشصلا ةيهتنملا

لامه’ا اهنيب نم مهت ةدع مهل

لاو˘˘ما د˘˘يد˘˘ب˘˘ت ى˘˘لا يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ف˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع

ةيروهمجلا ليكو مامأا ةيشضقلا

ةفرغ ىلع ه˘ت˘لا˘حا را˘ظ˘ت˘نإا ي˘ف

.اقح’ قيقحتلا
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ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘شش ي˘˘ق˘˘ل
رورم ثداح يف كلذو هعرشصم
قيرطب لوأ’ا سسمأا ءاشسم عقو
ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا نزو˘˘لا
ةي’و ةمشصاعل يبرغلا جرخملا

. ي˘قر˘ششلا  ا˘ه˘ل˘خد˘م˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
نا˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘شصم بشسحو
نا˘ك يذ˘لا «سص/ن » ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

ادئاع ناك ةيران ةجارد نتم ىلع
دجاوت˘م˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘لز˘ن˘م ى˘لا
ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب ةداد˘ح˘لا ي˘˘ح˘˘ب

م˘ل هذ˘ه ه˘ت˘ل˘حر نأا ر˘ي˘غ ل˘ج˘ي˘ج
هتجارد تمدطشصا امدعب لمتكت
تناك ةروطقم ةنحاششب ةيرانلا

، سسكا˘ع˘م˘لا ها˘ج˘تإ’ا ي˘ف ر˘ي˘شست

ف˘ي˘ن˘ع˘لا ماد˘ط˘شصإ’ا اذ˘˘ه ىدأاو

ة˘ي˘ح˘شضلا ة˘˘جارد م˘˘ط˘˘ح˘˘ت ى˘˘لا

ةغلاب حورجب ريخأ’ا اذه ةباشصاو

هتايح تهنأا ام ناعرشس ةروطخلا

ى˘˘لا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘ت˘˘˘ح كلذو

ىيحي ن˘ب ق˘يد˘شصلا ى˘ف˘ششت˘شسم

يقلت لجأا نم ةي’ولا ةمشصاعب

نمأ’ا حلاشصم تحتفو ، جÓعلا

ثداحلا اذه سصوشصخب اقيقحت

ثداو˘˘ح ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ع˘˘˘فر يذ˘˘˘لا

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قا˘˘ب رور˘˘م˘˘لا

ةريخأ’ا ة˘ت˘شسلا ع˘ي˘با˘شسأ’ا لÓ˘خ

02 نم رثكأاو تايفو عبشس  ىلا

ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو . ا˘˘ح˘˘ير˘˘ج

يف لفط ي˘ق˘ل ثداو˘ح˘لا م˘لا˘ع˘ب

ه˘عر˘شصم هر˘م˘ع ن˘م ة˘شسما˘خ˘˘لا

ه˘يد˘لاو˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تي˘ب˘لا ل˘خاد

ي˘ل˘ع د’وأا ة˘ير˘ق˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

قرشش ةيل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

تدكأاو ، لجيج ةي’ولا ةمشصاع

نأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ردا˘˘˘شصم

بع˘ل˘لا دد˘˘شصب نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ة˘ق˘فر تي˘˘ب˘˘لا ل˘˘خاد

ةشصشصخم ةنازخ نأا ريغ هئاقششأا

ىلع تطقشس سسبÓ˘م˘لا ظ˘ف˘ح˘ل

قا˘ح˘لا ي˘ف بب˘شست ا˘م˘˘م هد˘˘شسج

ة˘ي˘ح˘شضلا˘˘ب ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب تا˘˘با˘˘شصا

يتلا سسأارلا ةقطنمب  اديدحتو

مغرو ، ةرئاغ حورجب تبيشصأا

ريششب ىفششتشسم ىلا لفطلا لقن
يقلت لجأا نم ةيليملاب يروتنم
ةايحلا قراف هنأا نأا ’ا جÓعلا

ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ح˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل كا˘˘ن˘˘ه
لو˘˘ح ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه تا˘˘شسبÓ˘˘م
ةيحشضلا ةايح ءاهنا يف تببشست
قا˘ح˘ت˘لإÓ˘ل د˘ع˘ت˘شسي نا˘˘ك يذ˘˘لا
ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘شسارد˘˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب
. لبقملا يشساردلا مشسوملا

ةيحÓصصلا ةيهتنم ةيودأ’ا ةيصضق يف نوطروتم

أفظوم41 فلم ليوحت
ةسسبت ـب ءأسضقلل تأنيوعلا ىفسشتسسمب

ةيليملاب هصسأار ىلع  ةنازخ طوقصس دعب هعرصصم لفط يقل اميف

 لجيجب ليقثلا نزولا قيرطب بأسش ةأيح يهنت ةنحأسش
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ةدراو ةدكؤوم تامولعم تنكم
رازج˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع ى˘لا
دو˘˘جو د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
بآار˘م˘ب ثح˘ب ل˘ح˘م تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
رمعلا نم غلبي سصخشش هلغتشسي

ي˘ن˘ع˘م˘لا ما˘ق ثي˘ح ،ة˘ن˘˘شس33
رادشصتشسا د˘ع˘بو ،ه˘ب ا˘ه˘ع˘شضو˘ب

فيقوت مت ،بآارملا سشيتفتب نذإا

ر˘مأاو ثح˘ب ل˘ح˘م ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ةمكحم نع نيرداشص سضبقلاب

عون ةبكرم زجح مت اميف ،ةنتاب

ثحب لحم  تنشسكأا يادنويه

را˘˘ي˘˘غ ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب

،عاو˘ن’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل

يئازج فلم زاجنا مت دقف هيلعو

راظ˘ت˘نا ي˘ف ،ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض

˘ما˘ما ق˘ح’ تقو ي˘ف ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

راد˘شصاو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

مر˘ج˘لا عو˘ن˘ل˘ل م˘ئÓ˘م˘لا م˘كح˘لا

ةيدلب نا ركذلاب ريدج .بكترملا

م˘خ˘شض قو˘شسب فر˘˘ع˘˘ت راز˘˘ج˘˘لا

نا حجري ام وهو ،رايغلا عطقل

.اهعيب ددشصب ناك مهتملا

رازجلا ةرئاد نمأا رصصانع ىلإا ةدراو ةدكؤوم تامولعم دعب

ةنتأبب تأبكرم رأيغ عطقو ةقورسسم ةبكرم عأجرتسسإا

ةحيصضفب قلعتم سصاصصتخ’ا ةرئادب ةيئاصضقلا ةهجلا مامأا يئاصضق فلم سسمأا راهن ةصسبتب تانيوعلا ةرئاد نمأا ةطرصش تلوح
2 تقاف ةيودأ’ا عاونأا فلتخم نم ةربتعم تايمك ىلع تانيوعلا يف ةيمومعلا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا نزاخم ىدحإا يف روثعلا

 .ةيحÓصصلا ةيهتنم ميتنصس رايلم

فويصسلاب ةججدم ةباصصع فرط نم

عومدلل ةليصسملا لبانقلا و

ارأهن لقلأب لزنم مأحتقإا
ةدكيكسسب هبأحسصأا لتق ةلوأحمو

يف لقلا ةنيدمب ’زنم سصاخششا4 نم ةنوكتم ةباشصع تمجاه

ةليشسملا لبانقلا و فويشسلاب ةججدم تناك ةباشصعلا،راهنلا حشضو

ةكرحلا هيف لقت يذلا رهظلا دعب ام تقو تلغتشسا ثيح عومدلل

تجن اهنا ’ا اهقنخب ةجوزلا لتق اهدارفا دحا لواح و لزنملا مجاهتل

اهدارفأا نطقي يتلا ةبا˘شصع˘لا تر˘ف خار˘شصلا ي˘لا˘ع˘ت˘ب و،ة˘بو˘ج˘عأا˘ب

ىلا مهقبشسي و هترايشسب ناريجلا دحا مهعبتيل ةنيطنشسق ةي’وب

زحاحلاب نيدجاوتملا كرد˘لا دار˘فا غ˘ل˘با ن˘يا ةر˘كر˘ك ة˘يد˘ل˘ب ل˘خد˘م

و بابشسا نع مهعم قيقحتلا متي و؛مهيلع سضبق كانه و تباثلا

حشضو يف و تاذلاب ةلئاعلا كلت فادهتشسا ببشس و ةميرجلا عفاود

امدعب يرئازجلا عمتجملاب ةميرجلل اريطخ اروطت ربتعا ام،راهنلا

راهنلا يف و هتيب يف هشسفن ىلع نمأاي ’ نطاوملا حبشصأا

M«ÉI HƒOjæÉQ

ةدكيكصس

ةبازعب ةيوسضوف ةيأنب24 ميدهت
تايانبلا،ةيوشضوف ةقيرطب تديشش ةيانب24 ميدهت سسمأا راهن مت

تدفن و،ةبازع ةنيدم طشسو ةنيرف رئب ةقطنمب تديشش ةيوشضوفلا

دعب  ةيلمعلا تءاج و .ةبازع ةيدلب و ةطرششلا نيب قيشسنتلاب ةيلمعلا

روط يف تايانب ةنياعمب ةبازع ةرئاد نمأاب ةطرششلا رشصانع ماق نأا

وا ءانبلل  سصيخارت اهباحشصأا كلمي ’ يتلاو  ةنيرف رئب يف زاجنإ’ا

ديششتب اوماق يتلا ةيراقعلا ةيعوأ’ا هتاه ةيكلم تبثت ةقيثو ةيأا

ةيمومع يشضارأا ىلع اهباح˘شصأا ى˘لو˘ت˘شسإا ثي˘ح ا˘ه˘قو˘ف تا˘يا˘ن˘ب˘لا

نم سصيخرت نود اهي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا˘ب او˘ما˘ق و ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

مهتيعشضول ةيوشست وأا اينوناق ةلوخملا تاطلشسلا

M«ÉI HƒOjæÉQ

سسارهأا قوصس

ةدحو008 نم ديزأا  زجح
ةيلوحكلا تأبورسشملا نم

ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع نكمت

فيقوت نم مرشصنملا عوبشسأ’ا ةياهن  سسارها قوشس نمأاب ةيئاشضقلا

ن˘م ةد˘حو048 ز˘ج˘حو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش

ةيئاجف ةبقارم ةطقن بيشصنت دعب اذه و ةيلوحكلا تابورششملا

ميلقإاب ةيئاشضقلا ةطرششلا رشصانع اهب ماق تابكرملاو سصاخششأÓل

سصخشش اهدوقي ناك يتلا تابكرملا دحأا فيقوتبو ،سصاشصتخإ’ا

ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك ىلع اهلخادب رثع ، ةهبشش لحم

هبتششملا ليوحت و ةيمكلا زجح متيل ، ةدحو048 ـب تردق يتلاو

هيف هبتششملا فرتعا قيقحتلا تايرجم ءانثأا و ةطرششلا رقم ىلإا هيف

يف اهجيورت ددشصب ناك يتلاو ةيلوحكلا تابورششملل  هتيكلمب

تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘شسإا˘ب و ، سسار˘ها قو˘˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو

بيرهت مرج نع ، هيف هبتششملل يئاشضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا

ليكو مامأا هبجومب مدق ، لقن ةليشسو لامعتشسإاب ةيلوحك تابورششم

ىلع هلاحأا هرودب يذلا ،سسارهأا قوشس ةمكحم ىدل  ةيروهمجلا

سسبحلا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘شص ن˘يأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘شسل˘ج

. ةيلام ةمارغو

G.T¢

نطقلا أيأقب نم ةمزر004 ىلع يتأأي قيرح
ةنتأبب جيسسنلا بكرمب

ديدع ىلع ىتا ،لوهم قيرح ،ةنتاب ةنيدمب ةيعانشصلا ةجشسن’ا بكرمب لو’ا سسما ءاشسم بشش
دامخا لج’ ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلخدت دقو ،بكرملاب ةدجاوتملا تازيهجتلا
يتلا عنشصملا بينجتو ،عدوتشسملا لخاد طبرلا ت’آا نم ةلشسلشس ذاقنا نم تنكمت ثيح ،قيرحلا

فÓتإا قيرحلا اهيف ببشست يتلا رئاشسخلا مجح غلب اميف ،ةيقيقح ةثراك ،راتكه02 هتحاشسم غلبت

مكحتلا هيف مت تقو يف .ةيشضرأ’ا تاحاشسملا ةعانشصل لمعتشست نطقلا اياقب نم ةمزر004 يلاوح

فلتخمب لخدت نوع83 دادعتبو فاعشسا ةرايشس ،ءافطا ةنحاشش21 ريخشست لÓخ نم عشضولا يف
نيعل ةيوناث تادحو عبرا معدو ةيشسيئرلا ةدحولا نم لكل لخدت تادحو سسمخل نيلثمم ،بترلا

نكم يذلا معدلا وهو .عنشصملل نيعبات ناوعا01 ىلا ةفاشض’اب ،توقاي نيعو رذعملا ،ةلمح ،ةتوتلا
تاششرولا يقاب ىلا هدادتما نود ةلوليحلاو يشسايق تقو يف قيرحلا ىلع ةرطيشسلا نم لخدتلا قرف
يف ةبوعشصب عنشصملاب لماع ةباشصا ادع ةيرششب رئاشسخ يأا فلختمل ظحلا نشسحلو .عنشصملا ءازجاو
فاعشسا ةرا˘ي˘شس ق˘ير˘ط ن˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لا ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ه˘فا˘ع˘شسا م˘ت ،سسف˘ن˘ت˘لا
.نم’ا حلاشصم هيف ققحت ام وهو ،قيرحلا ع’دنا بابشسا هيف لهجت يذلا تقولا يف اذه .ةشسشسؤوملا

T°ƒT°É¿.ì
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نم ديدعلأ صسمألأ عمجت ثيح
ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو ن˘˘˘˘كصسلأ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط
تا˘ن˘كصس ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
ـلأ ةمئاقل صشيرلأ عأرذ ةقطنمب

مه و ةبانع ةيدلبل نكصس0007

نكصس0002 نم نيديفتصسملأ

817 ي˘˘حو2 يح يعام˘ت˘جأ
أذ˘˘كو صشير˘˘˘لأ عأرذ˘˘˘ب ن˘˘˘كصسم

089 لأ تا˘˘˘ن˘˘˘كصس با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأأ
ةر˘ط˘ن˘ق˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ن˘˘كصس
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘صسب
ةيوصضوف˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لأ با˘ح˘صصأأ
مت نيدلأ ديدحوبو برح يديصسب
ن˘يدد˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس م˘˘يد˘˘ه˘˘ت
نم ةرقحلأو صشيمهتلأ ةصسايصسب

ةينعملأ  تاهجلأ فرط

لشصإوت ةدرششملإو ةبوكنملإ تÓئاعلإ
ةي’ولإ مامأإ اهلافطأإ ةقفر اهماشصتعإإ

تÓئاعلأ نم تأرصشعلأ تلأزام
ي˘صضق˘ت ةدر˘صشم˘لأو ة˘بو˘كن˘م˘˘لأ
˘ما˘صصت˘عأو ءأر˘ع˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘لا˘ي˘ل
يلأوحل ةيلولأ رقم مامأأ حوتفم
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسب ن˘˘يدد˘˘ن˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘صسأأ
ا˘ه˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ت˘˘لأ صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
ميدهتب نييلح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ
ي˘ت˘لأ  ة˘يو˘صضو˘ف˘لأ  م˘ه˘تا˘ن˘˘كصس
يف اهعورصش دنع مهيوات تناك
ن˘م عو˘ن˘لأ أد˘ه ءا˘صصحإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
رب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش د˘ن˘م تا˘ن˘كصسلأ

ديدعلأ دجتل مر˘صصن˘م˘لأ9102
ىوأام نودب اهصسفن تÓئاعلأ نم
رمو ةعيبطلأ ةواصسق نم اهيمحي
ن˘ير˘مألأ نو˘نا˘ع˘ي م˘˘هو ءا˘˘ت˘˘صشلأ

ي˘لا˘ح˘لأ ع˘صضو˘لأ ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو
بب˘˘صسب دÓ˘˘ب˘˘لأ ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ
كلت تلأزام انوروك ءابو يصشفت
˘ما˘مأأ و عرا˘صشلأ ي˘ف تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ

ام أدهو ةينعملأ تاهجلأ تمصص
˘ما˘ي˘ق˘لأ ى˘لإأ نوؤو˘ج˘˘ل˘˘ي م˘˘ها˘˘ع د
يف تيبملأو حوتفم  ماصصتعاب
ن˘ي˘ق˘فر˘م ة˘يلو˘لأ ما˘مأأ عرا˘صشلأ
نم نيبلاطم ءاصسنلأو لافطلاب
داجيإأ و لخدتلأ ةرورصضب يلأولأ

م˘ه˘تلا˘ح˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘˘صسم لو˘˘ل˘˘ح
تÓ˘ئا˘˘ع تأرا˘˘ع˘˘صش ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
دعب عرلصشلاب ةدرصشمو ةبوكنم
ييح نم لكب مهتانكصس ميدهت
بر˘˘˘ح يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو نأور˘˘˘˘مو˘˘˘˘بأ

أذ˘كهو ر˘ه˘صشأأ د˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘حو˘˘بو
ة˘بو˘كن˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘˘لأ ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
صصخألابو ةيوصضوف˘لأ ءا˘ي˘حألا˘ب

بر˘ح يد˘ي˘˘صس ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ما˘ي˘ق د˘ع˘ب د˘يد˘حو˘بو نأور˘مو˘بأأ
م˘يد˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
تدجوف ةيوصضوف˘لأ م˘ه˘تا˘ن˘كصس
ةدرصشم ا˘ه˘صسف˘ن تÓ˘ئا˘ع˘لأ كل˘ت
لظ يف لوهجم اهئانبأأ ريصصمو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ
تا˘˘ن˘˘كصسلأ صضع˘˘˘ب م˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
نأأ ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب .ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لأ
نا˘كصسلأ ءا˘مد˘ق ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
م˘˘ت˘˘ي صسا˘˘صسأأ يأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كلو
دق مهصضعب صصخألابو ميدهتلأ

مقر مهئاطعإأو مهئاصصحإاب أوماق
دعبو هب نوميقي يذلأ نكصسلأ

x ة˘مÓ˘ع ع˘صضو م˘ت˘ي ما˘يأأ ةد˘ع
نود˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ه˘م˘يد˘ه˘ت م˘˘ت˘˘يو
هذ˘˘ه ي˘˘فو بب˘˘صسلأ م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإأ
ءا˘˘ي˘˘حألأ ة˘˘ي˘˘صضق يأأ ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ
دقف برح يد˘ي˘صسب ة˘يو˘صضو˘ف˘لأ

دكأأ و نيموي دنم يلأولأ حرصص
ديفتصسي نأأ لوقعملأ ريغ نم هنأاب
ماق يحلأ أده ناكصس نم صصخصش
ا˘م وأأ يو˘˘صضو˘˘ف ن˘˘كصس ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب
و ماع فرظ يف ةكأربب فرعي
با˘˘ح˘˘صصأأ ن˘˘˘مو صسا˘˘˘نأأ كا˘˘˘ن˘˘˘ه
نم ديفتصسي مل نكصسلأ يبلاط

هنأاب أدكؤومو ةنصس03 دنم نكصس
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ى˘لإأ ه˘مود˘ق د˘ن˘˘ع
دجو دق هصسأأر ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘صصن˘تو
نأأ ا˘˘م˘˘كو ته˘˘ت˘˘نإأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ
ميدهتب ماق دق ةينعملأ تاطلصسلأ
ي˘˘ح نا˘˘بو ةر˘˘غا˘˘˘صش تا˘˘˘ن˘˘˘كصس
ه˘ب د˘جو˘ت تنا˘ك بر˘˘ح يد˘˘ي˘˘صس

ميدهت متو ةكأرب0001 يلأوح
ةر˘غا˘صش نأا˘بو ا˘ب˘ير˘ق˘ت ف˘˘صصن˘˘لأ

اه˘ب نور˘جا˘ت˘ي فأر˘طألأ صضع˘بو
نكصسلأ ة˘ي˘صضق نأا˘ب ر˘ب˘ت˘عأ د˘قو
ل˘كصشم ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لأ

فلأ22 ءاصصحإأ مت دقو صصيوع
أدهلو ءاصصحإأ لÓخ ةبانعب ةكأرب
كل˘˘˘ت نا˘˘˘كصسإأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نا˘˘˘ف
ةيجيتأرت˘صسإأ ا˘ه˘مز˘ل˘ي تÓ˘ئا˘ع˘لأ

با˘˘ح˘˘صصأا˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘لوأأ كا˘˘˘ن˘˘˘هو
ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كصسلأ
 ددجلأ ناكصسلأ ىلع ةيولوألأ

يوقرتلإ نكشسلإ تافلم باحشصأإ

نوبلاطي2102APLمعدملإ
ةمئاقلإ نع جإرف’اب

تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘˘صصأأ بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
م˘˘عد˘˘م˘˘لأ يو˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘كصسلأ

ةنصسلAPL ةغيصصب فورعملأ

مهمايق لÓخ2102 ـلأ ةمئاق
ةيلولأ مامأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو˘ب
ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘ع جأر˘فإلأ ةرور˘˘صضب
ل˘طا˘م˘ت˘ب ن˘يدد˘ن˘مو ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ

اهنع جأرفإلأ يف ةرئأدلأ حلاصصم
ةرم لكف  ةبذاكلأ دوعولاب أذكو
دح ىلإأ نكلو خيرات هئاطعإأ متي
دنم أدهو  ةقلاع تلأزام  نآلأ

نوجتحملأ دكأ امكو  تأونصس8
ن˘م ته˘˘ت˘˘نأ د˘˘ق ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ نا˘˘ب
تأءأرجإلأ و ةمزÓلأ تاقيقحتلأ

صضورفملأ نم ناكو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
تاباختنلأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإلأ
يف اهوؤوأرجأ مت يتلأ ةيصسائرلأ

مل نكلو9102 ربمصسيد رهصش
ةرم لك يفو اهنع نÓعإلأ متي
ا˘م أد˘هو ة˘ج˘ح م˘ه˘ئا˘˘ط˘˘عإأ م˘˘ت˘˘ي

نم أددج˘م نو˘صضف˘ت˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
تاجاجتحÓلأأ ىلإأ ةدوعلأ لÓخ
جأرفإÓل دعوم ديدحتب ةبلاطملل

ةصصح˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘ع

م˘عد˘˘م يو˘˘قر˘˘ت ن˘˘كصس005

2102 ة˘ن˘صسل ى˘صسي˘ع يد˘˘ي˘˘صسب
راظتنلأ أ ومئصس دق هناف نيددنم
ةمئاقلأ نع جأرفإلاب نوبلاطي و
.لاجآلأ برقأ يف

0002 ييحب تانكشس نيديفتشسملإ

صشيرلإ عإرذب نكشسم817 و
مهيلحرتل دعوم ديدحتب نوبلاطي

م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلأ تأذ ي˘˘˘˘˘فو

نكصسم0002 نم نيديفتصسملأ

ةفقو نكصسم817 نم و2 يح
ةرورصضب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ
مهيلحرتل يمصسر د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت
يف نيلواقملأ لطامتب نيددنمو
ن˘˘م نا˘˘كو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ لا˘˘˘غ˘˘˘صشأأ
ى˘˘لأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘حر˘˘ت صضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ
نا˘صضمر ر˘ه˘صش ي˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
ةيحصصلأ عاصضوأÓ˘ل أر˘ظ˘ن ن˘كلو
ليجأات مت انوروكلأ ةحئاجو دÓبلل
نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأأ ا˘م˘كو ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةيجاجتحلأ تافقولأ نم ديدعلاب

ةيلولأ رقم ىوتصسم ىلع ءأوصس
ةيلولأ رقم ىتحو عورصشملاب وأأ
ةيلولأ مامأأ  اهرخآأ ناكو ةبدتنملأ

ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ  فر˘˘ط ن˘˘م
م˘˘˘˘هد˘˘˘˘عو م˘˘˘˘تو ما˘˘˘˘مأأ ن˘˘˘˘كصسم
نم ربمتبصس رهصش  يف مهيلحرتب

رثأ لعو ةيئلولأ حلاصصملأ فرط
ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘لأو˘˘لأ تما˘˘ق كل˘˘لد
ة˘ي˘نأد˘ي˘م ةرا˘يز˘˘ل صشير˘˘لأ عأرذ˘˘ل
لاغصشأأ مدقت ىدم ةنياعمل  يحلل
ةئيطبلأ ةري˘تو˘لأ ما˘مأأ و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ
نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ ل˘ع˘ج لا˘غ˘صشنÓ˘ل
نوبلاط˘يو جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل  نودو˘ع˘ي
يمصسر دعوم مهئاطعأ ةرورصضب
نم أومئصس د˘ق ه˘نأا˘بو م˘ه˘ي˘ل˘حر˘ت˘ل
ةبذاكلأ دوعولأ

نكشسم089 نم نوديفتشسملإ ليحرت

لبقملإ ةيليوج5 موي ةرطنقلاب

ةصصح نم نو ديفتصسملأ ىقلت

قلعتيو ةرطنقلاب نكصسم089

ديزأأ و راجحلأ نم022 ـب رمألأ

مت نيدلأ رامع يديصس نم007
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ تا˘ن˘كصس م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
ةرطنفلاب أور˘ط˘نو˘صص ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةليوط ةرتف دنم رامع يديصسب
و مهتانكصس حيتافم مهحنم متو
˘مد˘ع˘ب د˘ه˘ع˘˘ت ل˘˘حر˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نا˘˘ب
ةياغ ىلإأ مهلزانم ىلإأ لوخدلأ
م˘ت˘ي ه˘نا˘ب  لا˘غ˘صشألأ لا˘م˘كت˘˘صسأ
˘مو˘ي م˘ه˘تا˘ن˘كصس ى˘لإأ م˘ه˘ي˘ل˘حر˘ت

فداصصي وهو لبقملأ  ةيليوج5
متت نأ ىلعو  لÓقتصسلأ ديع
ةيأدبلأ نيتلحرم ىل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
عم قيصضلأ  يف نينطاقلاب نوكت

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ و م˘ه˘تÓ˘ئا˘˘ع
ةيوصضوفلأ  تا˘يا˘ن˘ب˘لأ ي˘ن˘طا˘ق˘ل
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘صشÓ˘˘˘˘لو
رهصش لبق   مهيلحرت صضورفملأ

د˘يد˘ح˘ت م˘˘تو م˘˘ير˘˘كلأ نا˘˘صضمر

ةيلمعلل خيراتك ليرفأ91 خيرات
رمت يتلأ فورظلأ ببصسب نكلو
مت انوروكلأ ةحئاجو دÓبلأ اهب
نإاف ةراصشإÓلو ئصش لك ليجات
نم ريثكلأ أوناع د˘ق نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ن˘˘كصس ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘˘لأ ل˘˘˘جأأ
.ةليوط تأونصسل قئل يعامتجأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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نكصسلا هاجتا ةيعصضولا ةيوصستو مهيلحرتل دعوم ديدحتب ةبلاطملل

نوشضفتني تانكشسلإ باحشصأإو يبلاط
ةي’ولإ مامأإ ةمراع تاجاجتحإو
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نأأ ةنيدملاب نأرمعلأو نكصسلأ ةرأزو تدكأأ

ةيقرتلأ ةصسصسؤوم بحاصص يراقعلأ يقرملأ

دونبب مزتلي مل ةبانعب «نيدلأ ريخ» ةيراقعلأ

ىلع امامت رداق ريغ حبصصأأو ميلصستلأ لاجأأ

نكصس (002+003 ) عورصشملأ زاجنأ مامتإأ

دو˘ه˘ج˘لأ ل˘ك م˘غرو .ي˘م˘ها˘صست ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جأ

عورصشملأ ةلصصأومل عاط˘ق˘لأ ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ

دوجو نيبت دق هنأأ لإأ هباحصصأل هميلصستو

أذه بحصس اهلÓخ نم بجوتصسي ام ريصصقت

ىلع لمعلأو يراقعلأ يقرملأ نم عورصشملأ

ةرأزو ةميلعت هيصضتقت امل اقفو هفانئتصسإأ

ةرداصصلأ ةي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

نيقرملاب ةقلع˘ت˘م˘لأو ي˘ف˘نا˘ج31 خ˘يرا˘ت˘ب
عاطقلأ ريزو فاصضأأ و .نيزجاعلأ نيراقعلأ
بئا˘ن˘ل˘ل ي˘˘با˘˘ت˘˘كلأ لأؤو˘˘صسلأ ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘ف
ـلأ خيراتب هنأأ باهولأ دبع ةريأد ناملربلاب

يئلو عام˘ت˘جإأ د˘ق˘ع˘نإأ8102 ليرفأأ21
نأأ رأرقإأ مت نيأأ كأذنأأ ةيلولأ يلأو ةصسائرب
ةرركتم ةفصصبو لهاجت دق يراقعلأ يقرملأ
هقتاع ىلع ةاقلملأ ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لأ تا˘مأز˘ت˘لإÓ˘ل
حأرتقإأ مت يلاتلابو نيبتكملأو ةلودلأ هاجت
يقر˘م˘لأ ة˘ن˘ه˘م دا˘م˘ت˘عل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ بح˘صسلأ
نع دقعلأ خصسف تأءأرجإأ ةرصشابمو يراقعلأ

تماق ةيعصضو˘لأ هذ˘ه ما˘مأأو ة˘لأد˘ع˘لأ ق˘ير˘ط
ءوجللاب ةبانع ةيلول ةلودلأ كÓمأأ ةيريدم
يراقعلأ ءاعولأ عاجرتصسإأ لجأأ نم ةلأدعلل

ع˘م مر˘ب˘م˘لأ د˘ق˘ع˘لأ خ˘صسف بل˘ط ى˘ل˘ع ؤوا˘˘ن˘˘ب
ةمكحملأ نم مكح ردثو يراقعلأ يقرملأ
˘مد˘ع˘ل ىو˘˘عد˘˘لأ صضفر˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي ة˘˘يرأدلأ
مامأأ فانئتصسأ لحم مكحلأ أذهو صسيصسأاتلأ

عورصشم ةيصضق نإاف هيلعو ةلودلأ صسلجم

صسلجم مامأأ ةحورطم يمهاصست نكصس002

ةيصضقو9102 يرف˘ي˘ف6 خيراتب ة˘لود˘لأ

صسلجم مامأأ ةحورطم نكصسم003  عورصشم

دكأأو.9102 ربو˘ت˘كأ31 خيرا˘ت˘ب ة˘لود˘لأ
ةعبات˘م نأأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ه˘نأ ير˘صصا˘ن ر˘يزو˘لأ

صصاصصتخأ نم يمهاصستلأ نكصسلأ عيراصشم
ةرأزو˘˘لأ نأأ لإأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ

م˘عد˘لأ م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ى˘نأو˘ت˘ت ل ا˘ه˘ح˘لا˘صصمو
.نيديفتصسملأ قوقح نامصضب لفكتلل مزÓلأ

: دكؤوي يرصصان لامك نكصسلا ريزو

«ةلودلإ صسلجم مامأإ حورطم ةرورعزوبب يمهاشست نكشس005 عورششم فلم»

نكصسلا ةمئاق نم نيديفتصسملا اذكو نكصسلا يبلاط فرط نم ةيلولا رقم مامأا ةمراع تاجاجتحا ةبانع ةنيدم سسمأا تدهصش
ىوتصسم ىلع لوؤوصسملا هتفصصب يلاولا ةلباقم ةرورصضب ةبلاطمللaplمعدملا يوقرتلا نكصسلا تافلم باحصصأا ادكو  يعامتجلا

. مهيلحرتل دعوم ديدحتب نيديفتصسملاو نكصسلا هاجتا ةقلاعلا مهتيعصضو  ةيوصستو ةيلولا

 نمألا حلاصصمل ةيرهصش ةليصصح يف

صصخشش0006 نم ديزأإ فاقيإإ
ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘ّم˘ك ة˘با˘ن˘ع ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تز˘ج˘ح
تايلمع رثإأ ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ طبصض عم ةصسولهملأ صصأرقألأو

تما˘ق ثي˘ح .ا˘صصخ˘صش0036 ن˘م د˘يزأأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تف˘قوأأ ة˘م˘هأد˘م

ام بصسح ةّيلمع2341 ـب مرصصنملأ رهصشلأ لÓخ ةينمألأ حلاصصملأ
يصضفتل ،ةبانع ةيلو نمأل ةعباتلأ لاصصتإلأو مÓعإلأ ةّيلخ هنع تفصشك
اياصضقلأ نم ةلمج يف مهطّروت هبتصشملأ نم ددع فيقوتب تايلمعلأ
ةحلصسأأ عم ةصسولهملأ صصأرقألأو تأرّدخملأ ةزايح رأرغ ىلع ةفلتخملأ
حلاصصملأ تحجن يتلأ اياصضقلأ نم ةلمج بناج ىلإأو ةروظحم ءاصضيب
نم ريبك ددع لاقتعأ نم ةطرصشلأ تأوق تنّكمت امك ،اهّكف يف ةينمألأ
تردصص نأأ دعب ةينمألأ ةزهجألأ ثحب ّلحم نوّدعي نيذلأ صصاخصشألأ
يف جردني امم ةيئاصضقلأ تاهجلأ فرط نم صضبقلاب رمأوأأ مهّقح يف
نيمرجملل ّدح عصضوو اهعأونأأ ىتصشب ةيرصضحلأ ةميرجلأ ةبراحم راطإأ

يفو ،ةبانع ينطأوم بولقب علهلأو بعرلأ نوعرزي نيذلأ نيفرحنملأو
ةينمألأ رصصانعلأ اهب تماق يتلأ تايلمعلأ ترفصسأأ دقف لصصتم قايصس

ءاقلإأ ّمت ثيح ،اياصضق ةّدع يف نيطّروتم اصصخصش8136 فيقوت نع

رمأوأأو ثحب تأرّكذم مهّقح يف تردصص اصصخصش103 ىلع صضبقلأ

نوطّروتم اصصخصش9635 فيقوت ىلإأ ةفاصضإأ ،مهيلع صضبقلاب يصضقت

ىلع مهتزوحب رثع نابصش661 فيقوت عم ةفلتخم مئأرج باكترأ يف

اصصخصش284و ،ماجحألأو عأونألأ عيمجب ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ
نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘ّم˘ك ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح ي˘ف  ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘صصم˘لأ تط˘ب˘صض
فلتخم تذّفن دقف ةيناث ةهج نمو ،ةصسولهملأ صصأرقألأو تأرّدخملأ

نم ديدعلاب افلاصس ةروكذملأ ةرتفلأ لÓخ ةبانع ةيلو نمأأ حلاصصم
يلامجلأ اهددع غلب يتلأ ينطولأ نمألأ صصاصصتخأ عاطقب تايلمعلأ

نم يصضاملأ يام13و حتافلأ نيب ام ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةيلمع2341
نيطّروتملأ عيمج ّقح يف زجنت ةطرصشلأ تأّوق لعج اّمم ،ةيراجلأ ةنصسلأ

مهتعبات يتلأ ةيئا˘صضق˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ما˘مأأ أو˘ل˘ث˘م ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م
ةدراطم راطإأ يف جردني ا˘م و˘هو ،م˘ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘صسن˘م˘لأ م˘ه˘ت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ىلع ءاصضقلأو رطخلأ نم ّدحلأ فدهب نيفرحنملأو ةيمأرجإلأ تاباصصعلأ
.اهعأونأأ لكب ةميرجلأ
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 هنييعتنم تاونصس سسمخنع ديزتةدم دعب

 ةمشصاعلإىلإإ ةي’ولاب لقنلإ ريدم ليوحت
دعب ةمصصاعلاب بصصنملأ صسفن لغصشيل ةبانع ةيلول لقنلأ ريدم لوح
ةقباصسلأ ةريدملل افلخ ةيلولاب  هنييعتنم تأونصس صسمخ نع ديزتةدم
ةيئانثتصسأ ليوحتلأ ةيلمع نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ بصسحو
قباصسلأ ريدملأ ةلاحإأ دعب ةمصصاعلاب لقنلأ ريدم بصصنم روغصش ببصسب

ةكرحلأ ةياغىلإأ ةبانعب أرغاصش ريدملأ بصصنمىقبي اميف دعاقتلأىلع
نم ديدعلأ صسمت يتلأو يراجلأ نأوج رهصش فصصنم دعب ةعقوتملأ
نييلاح ءأردم ةلاحإأ أذكو ماهم ءاهنإأو تÓيوحت نمصضتتو تايلولأ

تأذ بصسحو ةعاصس رخآأ هيلإأ تراصشأأ نأأو قبصس امك دعاقتلأىلع
ةلصشنخ ةيلوب لقنلأ يلاحلأ ريدملأ ليوحت متي نأأ عقوتي هنإاف رداصصملأ

. ةبانع ةيلوب بصصنملأ تأذ لغصشيل ةزيعمب نيدلأ رون
Ü.±

ةددعتم حورجب بيصصأا

صشيرلإ عإرذ يفاخيشش مدشصت ةرايشس
يف رورم ثداح احابصص رصشع ةيداحلأ ىلع صسمأأ لوأأ صسمأأ ةحيبصص عقو

نم غلبي خيصش ةرايصس تمدصص ثيح صشيرلأ  عأرذب نكصسم002 يح

تلخدتو ،ةقرفتمو ةددعتم حورجل هصضرعت ببصست ام وهو ةنصس26 رمعلأ
نيأأ ةيحصضلأ فاعصسإأ لجأأ نم ةعرصسلأ حانج ىلع ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم
باحصصأأ نم بولطم ىقبيو ،ةمزÓلأ ةيلوألأ تافاعصسإلأ هل ميدقت مت
لجأأ نم هابتنلأو ةينأرمعلأ قطانملأ يف ةعرصسب ةدايقلأ يدافت تابكرملأ
ةيامحلأ حلاصصم تماق ىرخآأ ةهج نم ،ةلثامم ثدأوح عوقو يدافت

S¢.Q.ةعاصس42 فرظ يف لخدت001 ـب ةبانع ةيلول ةيندملأ
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ي˘ح نا˘˘كسس ن˘˘م دد˘˘ع ف˘˘سشك

لامسش ة˘ب˘ق˘لا داو˘ب ن˘كسسم001
ةريخألا هذه سسيئر نأا ةبانع ةيدلب
كلذو دحألا ةيسسمأا مهيلإا لقنت
قلعتملا مهلا˘غ˘سشنل عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل
دحأا نيبو مهن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا عزا˘ن˘لا˘ب
سضرأا ة˘ع˘ط˘ق لو˘ح ن˘ي˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا
اذه ىعسسي ي˘ح˘لا ل˘خاد د˘جاو˘ت˘ت
عورسشم اهيلع د˘ي˘سسج˘ت˘ل ر˘ي˘خألا

41 ن˘م نو˘كت˘ت ة˘يرا˘ق˘ع ة˘ي˘قر˘˘ت

40 نم وبق ىلإا ةفاسضإلاب اقباط
ذنم مئاقلا عورسشملا وهو قباوط

˘ماد˘قإا خ˘˘يرا˘˘ت9991 ةنسس
عيب ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
يتلا عازنلا لحم سضرألا ةعطق
با˘ع˘لأاو ه˘ي˘فر˘˘ت ة˘˘حا˘˘سسم تنا˘˘ك
«تابوكنأا» ةكرسشل يحلا ناكسسل

اه˘ف˘سصو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو ة˘سصا˘خ
ي˘ف ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب نا˘˘كسسلا
ةكرسشلا هيف تدكأا يذلا تقولا
اهل حمسس ام وهو ةينوناق اهنأاب
غلابلا هذه سضرألا ةعطق جييسستب

لبق ،عبرم رتم4841 اهتحاسسم
ةيناثلا ةيرسشع˘لا ع˘ل˘ط˘م مو˘ق˘ت نأا

هذه ع˘ي˘ب˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘لألا ن˘م
يذلا ني˘لوا˘ق˘م˘لا د˘حأل ة˘ع˘ط˘ق˘لا

د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘خآلا و˘˘ه ل˘˘˘سشف
عيب ىلع هرودب مدقيل عورسشملا
ىلع عازنلا لحم سضرألا ةعطق
اوؤوجافت نيذلا ناكسسلا لوق دح
ة˘ي˘سسمأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘˘ئر ةرا˘˘يز˘˘ب
نيع˘م˘ت˘ج˘م م˘هد˘جو يذ˘لا د˘حألا

ة˘ن˘ج˘ل د˘يد˘ج˘ت تاءار˘جإا ما˘˘م˘˘تإل
ر˘ير˘ح˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘ح˘˘لا

ن˘م دد˘ع˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘ل ل˘˘ئا˘˘سسر
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

م˘ه˘ل د˘كأا ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لاو
هذه فلم سسرديسس هنأاب «ريملا»
ليكسشت لÓخ نم كلذو ةيسضقلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘سسؤور م˘˘ظ˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
يف لسصفلل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
سسي˘ئر بر˘˘سض ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ناكسس يلثم˘م˘ل اد˘عو˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
يف م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ي˘ح˘لا

عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم
نع ناكسسلا لقن ثيح ،يراجلا
ق˘˘ح ه˘˘ل ن˘˘م» :ه˘˘لو˘˘ق «ر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا»
ي˘ت˘لا تا˘م˘ل˘كلا ي˘هو «هذ˘خأا˘ي˘سس

نكسسم001 يح ناكسس تحارأا
ه˘ل او˘حر˘سش ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا داو˘˘ب
هل اولقن امك ليسصفتلاب ةيسضقلا

ىر˘خألا تلا˘˘غ˘˘سشنلا ن˘˘م دد˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ه˘ل م˘ه˘م˘عد ه˘ل اود˘˘كأاو
يحلاب يرسضحلا عسضولا نيسسحت

لبقو اذه ،امو˘م˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘فو
موي يراقعلا ي˘قر˘م˘ل˘ل يد˘سصت˘لا
ي˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كسس ما˘˘˘ق ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
تايلمعلا نم ديدع˘لا˘ب رو˘كذ˘م˘لا
ىلإا ةفاسضإلا˘ب ا˘ق˘با˘سس ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا
تاجاجتحلا نم ديد˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
«ييحي نب قيدسص» عراسش قلغو
عفدل مهنم ةلواحم يف يويحلا
ءاغلإا و˘ح˘ن ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ةدا˘˘˘عإاو عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

ا˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م نو˘˘كت˘˘˘ل ءار˘˘˘سضخ˘˘˘لا
امك ،بعللاو ةسضايرلا ةسسراممل

نم رثكأا يف يحلا ةنجل تبلاط
حتفب ةيسصولا تاه˘ج˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م
ةقيقحلا فسشكل ل˘ما˘سش ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نم مت يتلا ةقيرطلا سصوسصخب

بعللا ةحاسسم هذه ليوحت لÓخ
ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘كل˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘كر˘سش ى˘لإا ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كسسل
.ةيراقعلا ةيقرتلا

انوروك سسوريف يدافتل ةددحم ةيئاقو طورصشب

دوقع مإربإإ ديعت رامع يديسس ةيدلب

مداقلإ دحألإ جإوزلإ
جاوزلا دوقع ماربإا ةداعإا نع سسمأا رامع يديسس ةيدلب تنلعأا

ريبادتلا راطإا يف هنأا تدكأاو .لبقملا عوبسسألا علطم نم اءادتبإا

نلعت دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت نم ةيئاقولا ةيزارتحإلا

ىوتسسم ىلع جاوزلا دوقع ةجمرب ةداعإا نع ةبانع ةيدلب حلاسصم

ناوج41ل فداسصملا مداقلا دحألا موي نم اءادتبا كلذو ةيدلبلا

تافلملا عاديإا متيسس هنإاف ةيدلبلا حلاسصم نايب بسسحو.0202

ددع زواجتي ل نأا ىلع طقف عوبسسأا لك نم دحألا موي لك

نوكيسس نارقلا دقعو ىسصقا دحك تافلم01 ةعدوملا تافلملا

طورسش ةدعل عسضخيو عوبسسأا لك نم سسيمخلاو نينثإلا يموي

يف روسضحلاو ةرادإلا فرط نم جمربملا تقولا مارتحا اهنم

، نيجوزلا يلو ، ةجوزلا ، جوزلا) مهو طقف سصاخسشأا6 دودح

دوقع ماربإا لÓخ  تطرتسشا ةبانع ةيدلب تناكو.(نيدهاسشلا

يدسسجلا دعابتلاب مازتلإلا عم طقف سصاخسشأا6 روسضح جاوزلا

ةيدلب .انوروك سسوريف نم ةمÓسسلاو ةياقولا ريبادتب مازتلإلاو

ماربإا يف نيبغارلا نينطاوملا نأاب تدكأا اهل نايب يفو ةبانع

زكرملا  ىوتسسم يلع هجوتلا مهيلع بجوتسسي جاوزلا دوقع

تافلم عاديإل جاوزلا دوقع بتكمب ينسسحلا نسسح يفاقثلا

را˘سشت˘نإا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل طور˘سشب ماز˘ت˘للا˘ب كلذو جاوز˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع

سصاخسشألا ددعب مراسصلا ديقتلا يف لثمتتو انوروك سسوريف

ل يذلاو جاوزلا دقع ماربإا يف بغارلا سصخسشلل نيقفارملا

يلو ،نيدها˘سشلا ،ة˘جوز˘لا ، جوز˘لا)سصا˘خ˘سشا6 ةتسسلا ىدعت˘ي

ةيتمزلا ةرتفلا مراسصلا مازتللا ةرورسض عم (ةجوزلا يلو ، جوزلا

ةيمازلإاو هل يلاوملاو لوألا جاوزلا دقع ماربإا نيب ةلسصافلا

مقر يذيفنتلا مو˘سسر˘م˘لا ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترإا

ءادترإا ةيمازلإاب قلعتملا0202 سسرام42 يف خرؤوملا07/02

.انوروك سسوريف نم ةيئاقولا تامامكلا
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عوطتملا بابصشلا داحتإا ةيعمج فارصشإا تحت

ةينماسضت تاناعإإ عيزوت

يديإرسسب رجحلإ نم ةررسضتملإ رسسألإ ىلع
ةدئافل هجوملا يعمتجملا نواعتلاو نماسضتلا تايلمع راطإا يف

سسوريف) انوروك ءابو راسشتنإا ءارج ةررسضتملاو ةجاتحملا رسسألا

ةبانع بتكم عوطتلل بابسشلا داحتا ةيعمج تماق   (91 ديفوك

ةلثمم ، (يديارسس ةبعسش نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج) عم قيسسنتلاب

ةيدلب يف ةفق71 عيزوت نم ، يليمج رداقلا دبع ذاتسسألاب

تايلمع راطإا سسفن يف هنأا ةيعمجلا ةحفسص بسسحو .يديارسس

سسان ةيعمج) ةعومجم عم قيسسنتلا مت ، نواعتلاو نماسضتلا

نم ، فيلخ نب نيدلا حÓسص ذاتسسألاب ةلثمم ، (ةسشيرحلا ريخلا

ةيدلبل ةعباتلا ةمركلا ةقطنمب ةسشيرحلا يحب ففق01 عيزوت

دسصق هل ءافولاو عمتجملا ةمدخ يف ةمهاسسملل اذهو .راجحلا

مازتلإلا نم عاطتسسملا ردق مهنيكمتو رسسألا هذه دومسص زيزعت

.ةمÓسسلاو رجحلا تاءارجإا قيبطتو
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

6006ددعلا0202 ناوج90 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ىلع فوقولا لجأا نم كلذو ةبقلا داوب نكصسم001 يح ىلإا دحألا ةيصسمأا ةبانع ةيدلبل ةيدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر لقنت
يصضاملا ءاعبرألا اوماق نيذلا ةنصس12 ذنم يحلا ناكصس هل ىدصصتي يذلا هيفرت ةحاصسم ناكم ةيراقع ةيقرت ءانب عورصشم ةيصضق

.اهيلع عزانتملا سضرألا ةعطق ىلإا اهلخدأا لاغصشأا ةلآا بحصس ىلع لواقملا رابجإاب

هناكصس نم ددع ىقتلاو ةبقلا داوب نكصسم001 يح ىلإا لقنت

ةيراقع ةيقرت ءانب عورسشم ةيسضق ةسسإردب دعي ريملإ
هيفرت ةحاسسم ناكم
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بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
سشيرلا عارذ ةيرادلا ةعطاقملل

ءا˘˘ي˘˘حأل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘تلو˘˘˘ج
تناك ثيح، ة˘يرادلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ةزار˘خ ي˘ح ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
بعلم زاجنإا عورسشم نم اقÓطنا

بسشع˘˘˘لا˘˘˘ب يراو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير

نكسسم005 يحب،يعانطسصلا

هايملا ةكبسش ديدجت عورسشم مث،
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب بر˘سشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا
تدقفت امك، يحلا تاذب ةيلفسسلا
دبع باطسش ةيئادتبإلا ةيسسردملا
لاغسشأا زاجنإا مامتإا عورسشمو،هللا

،ةزارخ ةديدجلاةيرادإلا ةقحلملا

ي˘لاو˘لا تع˘م˘ت˘سسا ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘فو
تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنا ى˘˘˘لإا بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تد˘ه˘ع˘تو ي˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
لبقت˘سسم˘لا ي˘ف م˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب
اهدعب هجوتت نا لبق اذه ،بيرقلا

ةن˘يد˘م˘لا˘ب سشير˘لا عارذ ي˘ح ى˘لإا
مامتإا ى˘ل˘ع تف˘قو ن˘يأا ة˘م˘يد˘ق˘لا

نم يئام ىرجم زاجنإا عورسشم
ة˘سسرد˘م ةاذا˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘نا˘˘سسر˘˘خ˘˘لا

بن˘˘ع˘˘لا داو ي˘˘ح˘˘بو،سضوحلا

بع˘ل˘م زا˘ج˘نإا عور˘سشم تد˘ق˘ف˘˘ت
بسشو˘˘سشع˘˘م يراو˘˘ج ي˘˘˘سضا˘˘˘ير

زا˘ج˘˘نإا عور˘˘سشمو،ايعانطسصا

ةددعتملا ةعاقلا ةاذا˘ح˘م˘ب ق˘ير˘ط

ةرا˘يز˘لا ما˘ت˘خ ي˘˘ف،تاسضايرلا

تلا˘غ˘سشنل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا د˘˘ع˘˘بو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

لاجآا مارت˘حإا˘سصو˘سصخ˘ب ة˘مرا˘سص
ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
.ةمدخلا زيح ا˘ه˘ع˘سضو˘ل دد˘ح˘م˘لا

زا˘˘ج˘˘نإلا ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف عار˘˘سسإلاو
ةقلطن˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تط˘عأا ا˘م˘ك ،ا˘ث˘˘يد˘˘ح
بسسح ل˘ك ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
تلاغسشناب لفكتل˘ل ه˘سصا˘سصت˘خا

دودح يف ةلجسسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا

،برسشلل ةحلاسصلا هايملاب دوزتلا

.ةيمومعلا ةرانإلاو ةفاظنلاب

اهتقو يف عيراصشملا ءاهنإاو نينطاوملا تلاغصشنإاب لفكتلل تاميلعت تطعأا

سشيرلإ عإرذ ةيرإدإلإ ةعطاقملإ ءايحأل ةيدقفتلإ اهتإرايز لسصإوت بدتنملإ يلإولإ
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سسيدلا رجح ونطاوم ىكتسشا
مادعنا نم رامع يديسس ةيدلبب

ةيلزنملا تايافنلا عفر تايواح
ةيع˘سضو˘لا ي˘هو ،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
ي˘ف ،م˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس ترا˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ح نا˘كسس بلا˘ط˘ي ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
تاهجلا ينوبلا ةيدلبب لورسسلا
بر˘قأا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘˘سصو˘˘لا

نم ديزمب يحلا ميعدتو تقو
باعيت˘سسا ل˘جا ن˘م .تا˘يوا˘ح˘لا
ةفاثكلا لظ يف ةسصاخ ةمامقلا
يحلا اهدهسشي ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كسسلا

تا˘يوا˘ح˘لا هذ˘ه د˘ع˘˘ت م˘˘ل ثي˘˘ح

ةمامقلا باع˘ي˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ةردا˘ق
نم يناثلا رط˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
ونطاوم مهته˘ج ن˘م .ي˘سسن˘يد˘لا

ي˘لاو˘لا و˘ب˘˘لا˘˘ط سسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح
ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر ل˘جا ن˘م ل˘خد˘˘ت˘˘لا

بل˘غأا تلو˘ح˘ت نا د˘ع˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع غرا˘ف˘م ى˘لإا ءا˘ي˘˘حلا

يميهاربلا ريسشبلا يح ةسصاخ
رورم ماظتنا مدع ةجيتن اذهو،
رمت تتاب ثيح، ةمامقلا ةنحاسش
ا˘م˘م عو˘ب˘سسألا ي˘˘ف د˘˘حاو ةر˘˘م
ل˘خاد ا˘ه˘م˘˘كار˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي
ة˘ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي و لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ارد˘سصمو ةرا˘سضلا تار˘سشح˘˘ل˘˘ل
يحب ةسصاخ ةه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘ل˘ل

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،راد˘ي˘سس ي˘ن˘˘ي˘˘ج
تاهجلا نوبلا˘ط˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةرورسض ةيلولا يلاو و ةينعملا
اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘ياو ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
د˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا
عم هل Óح ةيلحملا تاطلسسلا

ةسسدكملا ةمامقلا عفر ةرورسض
ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت نا ل˘ب˘ق ءا˘ي˘حألا˘˘ب

نم ديدعلا نا ثيح.ةيئيب ةثراك
نو˘ل˘غ˘ت˘سسي او˘تا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
تايواح˘لا ي˘ف ة˘ما˘م˘ق˘لا ي˘مرو
ىرخألا ءا˘ي˘حألا˘ب ة˘عو˘سضو˘م˘لا

ليعامسسا براسشوب رارغ ىلع
دمحا يزيزع و ينوبلا ةيدلبب

تايواح مادعنل ارظن، ةفرسشلاب
رمألا ةقطنملا لما˘كب ة˘ما˘م˘ق˘لا
اءو˘˘˘˘˘سس عا˘˘˘˘˘سضولا داز يذ˘˘˘˘˘لا

سسيل نيذلا سصاخسشأÓل ةسصاخ
مهلعج ام وهو.تابكرم مهيدل
ةرتفلا هذه يف نيرمألا نوناعي
راسشتنا فرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسا˘سسح˘لا
،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
هذه لثم نإاف ناكسسلا بسسحو
اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملا

ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت د˘˘ق ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ع˘˘م
م˘ه˘ئا˘ن˘با ة˘مÓ˘˘سسو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص
مهيلع اي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كسشتو
ى˘ل˘ع ع˘سضو˘لا ل˘ظ ا˘م لا˘ح ي˘ف
 .هيلع وهام

 راديصس ينيجو يميهاربإلا ريصشبلا يح ةصصاخ

 تايواحلإ بايغ يف سسيدلإ رجح ءايحأإ وزغت ةمامقلإ
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ةيلمع مداقلا عوبسسألا قلطنت

ةبانع ة˘يلو˘ب سسرد˘لاو دا˘سصح˘لا

ةيحÓفلا حلاسصملا تطعأا ثيح

ع˘ي˘م˘ج ع˘سضو˘ل ر˘سضخلا ءو˘سضلا

ابسسحت تاريسضحتلاو تابيترتلا

ثح˘لا ع˘م ي˘م˘سسر˘لا قÓ˘ط˘نإÓ˘˘ل

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘خا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ربكأا عمجل ةمزÓلا تاطايتحلا
بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ه˘ع˘م˘ج ن˘كم˘ي ا˘˘م
جمانربلا قيقحتل ةفاجلا لوقبلاو
قيقحتل فداهلا رطسسملا ينطولا
ريدم ردح اميف يتاذلا ءافتكلا
علدنا ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ي˘˘سضارلا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ب نار˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
ا˘˘ي˘˘عاد تا˘˘با˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ةياقولا ريبادتب مازتللا نيحÓفلا

ل˘خاد ة˘لزا˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشا ع˘˘سضو˘˘ك

ع˘˘ن˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘سضارلا

يتلا سشقلاو نبتلا قرح تايلمع

يعدو  داسصحلا ةيلم˘ع ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت

قÓ˘˘˘ط˘˘˘نلا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ

ةر˘˘كب˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘سصلا د˘˘˘سصح˘˘˘ب

دا˘˘سصح˘˘لا تاد˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصو

ءافطا تادعمب اهديوزت ةرورسضو

ءاسسؤورلا فرسشيسسو اذهقءارحلا

ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘لا
يلع تاتابنلا ةيءلولا ةيسشتفملا

دعب مطامطلا ليسصا˘ح˘م ة˘ب˘قار˘م
ةيرطف سضارمأا را˘سشت˘نا ل˘ي˘ج˘سست
ةدءاسسلا ةيخانملا فورظلا ببسسب
نامسضل ينجلا مسسوم ةياغ ىلإا

م˘طا˘م˘ط˘لا ن˘˘م ر˘˘فاو لو˘˘سصح˘˘م
 .ةيلولاب ةيعانسصلا

   مطامطلا ليصصاحم ةبقارمل ةحÓفلا ريدم ىعد اميف

  مداقلإ عوبسسألإ داسصحلإ مسسوم قÓطنإإ
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هرود رظتني «ضسيسسنارف يسشرام»

سسلج˘م˘لأ نأأ «لا˘ق˘لأو ل˘ي˘ق˘لأ» ع˘ما˘سسم ى˘لإأ غ˘ل˘ب
أرخؤوم قلطأأ يذلأ ةبانع ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ

رسضخلل باطحلأ قو˘سس ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإل ة˘ي˘ل˘م˘ع
قوسسلأ ىلإأ اهدعب تا˘ف˘ت˘لإلأ مز˘ت˘ع˘ي ،ه˘كأو˘ف˘لأو
هل ةداعإأ لجأأ نم «سسيسسنرف يسشرام» يزكرملأ
ل˘كسشم ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأو ا˘سصو˘سصخو را˘ب˘˘ت˘˘علأ
ي˘˘ل˘˘ف˘˘سسلأ ق˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ فر˘˘˘سصلأ
.كمسسلأ عيبل سصسصخملأ

ذفني راجتلا ربسص

تا˘طا˘سشن˘لأ سضع˘ب ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لأ ع˘˘فر نأأ م˘˘غر
ديدعلأ لمسشي نأأ ىلع سسمأأ ايئزج ناك ةيراجتلأ

عو˘ب˘سسألأ ن˘م ءأد˘ت˘بأ ىر˘خألأ تا˘طا˘˘سشن˘˘لأ ن˘˘م
سسمي مل نيذلأ راجتلأ نم ديدعلأ نأأ لإأ ،مداقلأ
حتف أوررق د˘حألأ مو˘ي ر˘ظ˘ح˘لأ ع˘فر م˘ه˘تا˘طا˘سشن
ى˘لإأ را˘ظ˘ت˘نإلأ مد˘عو ن˘ئا˘بز˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
.مداقلأ عوبسسألأ

«قارح» طق لوأا
 ازوديبم’ ىلإا لسصي

روسص يعامتجإلأ لسصأوتلأ عقأوم سسمأأ تلوأدت
أزوديبمل ةريزج ىلإأ قرح يسسنوت طق لوأل
ةحسص يف نآلأ وه و ةطرافلأ مايألأ ةيلاطيإلأ

امدعب يسسنوت باسش عم ‘‘قرح‘‘ طقلأ و ةديج
أزوديبمل ىلإأ هعم هلمحف ةرجسش تحت هدجو
لقن متو ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ ي˘ف رو˘ه˘سشم ح˘ب˘سصأأ ط˘ق˘لأو
.ةيلاطيإلأ مÓعإلأ لئاسسو ديدع يف هتسصق

ةسصاخلا هتقيرطب هجاوزب لفتحي وداراب ضسراح
ودأرا˘ب يدا˘ن سسرا˘ح ل˘ف˘ت˘حأ

ه˘لو˘˘خد˘˘ب ي˘˘حأر˘˘ف را˘˘ت˘˘خ˘˘م
هت˘ق˘ير˘ط˘ب ي˘ب˘هذ˘لأ سصف˘ق˘لأ
هجأوز نلعأأ ثي˘ح ة˘سصا˘خ˘لأ
هتاي˘ح ة˘كير˘سشلو ه˘ل رو˘سصب
سسرعلأ ةلدبب بعلملأ لخأد
ةر˘كلأ د˘يد˘سست˘ب مو˘ق˘ت ي˘هو
يذلأ رمألأ هامرم لخأد هيلع
فرط نم ريبك لعافت يقل

ي˘˘ت˘˘لأ بعÓ˘˘لأ أذ˘˘ه قا˘˘سشع
ة˘ق˘ير˘ط ل˘سضفأأ ا˘˘هور˘˘ب˘˘ت˘˘عأ
.انوروكلأ نمز يف جأوزلل

لاحرب قيرط وزغت عدافسضلا
ةيرطملأ تاطقاسستلأ تببسست
ةبانع ةن˘يد˘م ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لأ
ددع جورخ يف سسمأأ لوأأ ةليل

ي˘˘ف عدا˘˘ف˘˘سضلأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

ةرأز˘ف ة˘عر˘ق ة˘لا˘ب˘ق لا˘˘حر˘˘بو
لك ي˘ف دد˘ج˘ت˘ت ةر˘ها˘ظ ي˘هو
نم د˘يز˘ي ا˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘م
نم نيقئاسسلأ ىدل فواخملأ

ى˘لإأ يدؤو˘ت تا˘قلز˘نأ ثود˘ح
.رورملأ ثدأوح

«لبازم» ىلإا لوحتت ةلمهم تÓحم

ةرسضخوب يح ناكسس دسشاني
لخد˘ت ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب3
ءأر˘ج ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
يذ˘˘˘لأ يرز˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ
دوجو ءأرج هي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ةينطو˘لأ ة˘لا˘كو˘ل˘ل تÓ˘ح˘م
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلأ ة˘ي˘قر˘ت˘˘ل
تلوحت يتلأو ةلمهم (لدع)
بكم ىلإأ نينسسلأ رورم عم
ى˘لإأو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
.نيفرحنملل ذÓم

انجسس ةنسس7721ـب ةموكحم ةيسسنوت ىلع ضضبقلا
،يسسنوتلأ ينطولأ سسرحلأ مسساب يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
،ةأأر˘مأ ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ تق˘لأأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘˘لأ نأأ

نجسسلاب مكحو سشيتفت ريسشانم502 اهنأاسشب ةرداسص
يف ةيسسنوتلأ ةيلخأدلأ ةرأزو تلاقو .ةنسس7721 ةدمل
عقوم يف اهتحفسص ىلع دحألأ سسمأأ لوأأ اهل نايب
ةعبات ة˘يرود نإأ ،«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ
،سسنوتب ينطو˘لأ سسر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘لد˘ع˘لأ ثا˘ح˘بألأ ة˘قر˘ف˘ل
82 رمعلأ نم غلبت ةأأرمأ ىلع سضبقلأ ءاقلإأ نم تنكمت
رداسص» هنأأ نايبلأ فاسضأأو .ةبونم ةيلوب ةنطاقو ةنسس
،ليحتلأ لجأأ نم سشيتفت ريسشانم502 ةمهتملأ نأاسشب
43 لحمو «ديسصر نودب كوكسص رأدسصإأو ةقرسسلأ
تنذأأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ ة˘ع˘جأر˘م˘بو .بل˘ج ة˘قا˘ط˘˘ب
.اهنأاسش يف ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأو اهب ظافتحلاب



 يدوعسلا داحتقا يدان ىلإ هلاقتنا لشف ببس فشكي شاتن
تلسصو دق يدوعسسلأ داحت’أ يدان ةرأدأ نيبو هنيب تاسضوافملأ نأاب يدوعسسلأ دحأأ يدان ىمرم ضسراح ،ضشاتن فوؤورلأ دبع يرئأزجلأ ضسراحلأ فسشك

ضضرع ىقلت دق ملاسس لآأ حلاسص هلامعأ ليكو نأاب ضسمأأ ةيفحسص تاحيرسصت يف قباسسلأ يأد نيسسح رسصن ضسراح لاقو ،يسضاملأ يف ةمدقتم لحأرمل
يليزأربلأ عم ايمسسر دقاعتلأ ،داحت’أ يلوئسسم رايتخأ ببسسب نيفرطلأ نيب متي مل قافت’أ نأأ يرئأزجلأ ضسراحلأ عباتو ،ديمعلأ ةرأدإأ لبق نم يمسسر
ةيدولوم نم ةيلحم ضضورع باسسح ىلع يدوعسسلأ ضضرعلأ ليسضفتو دحأأ عم بعللأ ةبرجت ضضوخب ديعسس هنأاب ضسراحلأ عباتو ،يهورغ وليسسرام

دحأأ يدان عم يفرسشلأ همأزتلأ نأأ ’إأ ،نطابلأو ةلأدعلأ ييدان نم اسضورع ىقلت هنأاب هتاحيرسصت يرئأزجلأ بعÓلأ متخو ،ةنيطنسسق بابسشو رئأزجلأ
.هيلإأ ةمدقملأ ضضورعلأ لك ضضفري هلعج
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ماعلأ ريدملأ عأديإأ ضسمأأ لوأأ ءاسسم مت
و ،ةيافلح دهف ،فيطسس قافو يدانل
يوأد˘˘ع˘˘سس م˘˘ي˘˘˘سسن ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘كو
بيترت˘لأ ة˘ي˘سضق ي˘ف تقؤو˘م˘لأ ضسب˘ح˘لأ
مت يتلأو ،تايرابملأ جئاتنل موعزملأ
ل˘ي˘ج˘سست بير˘سست ر˘ب˘ع ا˘ه˘ن˘ع ف˘˘سشك˘˘لأ

ا˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ي˘˘˘تو˘˘˘سص
م˘ه˘ت يوأد˘ع˘سسل ته˘جوو ،ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ريهسشتلأو ،ضصاخسشأ’أ ةيرحب ضساسسملأ

نود ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست و
بيترتب ةيافلح مهتأ امنيب ،ضصيخرت
يسضاق ما˘مأأ ه˘لو˘ث˘م ل˘ب˘قو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لأ
ميسسن لاق ،ىلوأ’أ ة˘فر˘غ˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ع˘˘ن˘˘م ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي ه˘˘نأأ يوأد˘˘˘ع˘˘˘سس
اعفأدم د˘سشا˘نو ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لأ تا˘م˘لا˘ك˘م˘لأ

ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ن˘˘˘م ي˘˘˘فد˘˘˘ه““ :ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ن˘˘˘ع
تا˘ب˘ثإأو ي˘سسف˘ن ة˘يا˘م˘ح و˘ه ة˘م˘لا˘ك˘م˘لأ

ا˘˘˘نأأ ،ة˘˘˘موا˘˘˘سسم˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘تءأر˘˘˘˘ب
هذ˘ه ي˘˘ف عا˘˘م˘˘ت˘˘سسإ’أ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،““ءير˘˘ب
نب ةركسسب داحتأ ضسيئر ىلإأ ةيسضقلأ

ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت ه˘ع˘˘سضو م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ىسسي˘˘ع
يذلأ ،ردسصملأ ضسفن قفو ،ةيئاسضقلأ
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر نأا˘ب كلذ˘ك دا˘فأأ

ضسي˘˘ئرو ،د˘˘ي˘˘سص ن˘˘ب يدا˘˘ه˘˘لأ ،ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
كي˘˘لا˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘˘لأ ضسف˘˘˘ن ةرأدإأ ضسل˘˘˘ج˘˘˘م

ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإأ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’أ م˘˘˘ت ،ي˘˘˘نأر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
نم ل˘ك با˘غ ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو ،ن˘يد˘ها˘سشك
جر˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأأ ةرأدإأ ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر
،يدا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب ضسي˘˘˘نأأ ،ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب
رودق ،ضسابعلب داحت’ ماعلأ ريدملأو
ءاعدتسسأ ام˘ه˘ل ه˘جو ا˘مد˘ع˘ب ،دا˘ي˘ع ن˘ب
باغو ،ةيروهمجلأ ليكو مامأأ لوثملل
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ح˘سص با˘ب˘˘سسأ’ يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
.هيماحم دايع نب ضضوف

دهف ماهم قلعت فيطسس قافو ةرادإا
ةيافلح

ةرأدإأ ضسل˘ج˘م رر˘ق ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نيدلأ زع ةدايقب ،فيطسس قافو يدان
دهف ماعلأ ريدملأ ماهم قيلعت ،بأرعأأ

خ˘يرا˘ت ،نأو˘˘ج03 ىت˘ح ،ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
ضسل˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’أ ةد˘ه˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
نايب يف فيطسس قافو لاقو ،ةرأدإ’أ

ع˘قو˘˘م ىل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ه˘˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح عأد˘˘˘يإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب““ كو˘˘˘ب ضسي˘˘˘ف
ةرأدإ’أ ضسلجم ررق ،تقؤوملأ ضسبحلأ

ريدم˘لأ ما˘ه˘م دا˘ن˘سسإأو ،ه˘ما˘ه˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘يا˘ه˘ن ىت˘˘ح ةرأدإ’أ ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
ةرأدإأ ضسل˘ج˘م ا˘عدو ،““يرا˘ج˘˘لأ ر˘˘ه˘˘سشلأ

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘سصنأأ ،ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سس قا˘˘˘˘˘فو
و ،ءود˘ه˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ىلإأ هر˘ي˘ها˘م˘جو

يتلأ تاكرحتلأ فلخ قايسسن’أ مدع
مهحلاسصم لجأأ نم ضضعبلأ اهب موقي
ةرأدإأ ضسل˘ج˘م ن˘م˘ث ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلأ
تأءأرجإ’أ ،نايبلأ لÓخ نم ،قافولأ
و با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ ر˘˘˘˘يزو ا˘˘˘˘هذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
،يد˘˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ،ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ
.داسسفلأ ةبراحمل

ةقلعتملا هتاحيرسصت لسصاوي يدلاخ
يسضايرلا داسسفلل يدسصتلا ةرورسضب

بابسشلأ ريزو ددسش ،هتأذ قايسسلأ يفو
ضسمأأ يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘˘ي˘˘سس ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو

داسسفلل مزحب يدسصتلأ ةرورسض ىلع
نل هنأاب أدكؤوم ،يسضايرلأ لاجملأ يف
يف كلذ ءاجو ،زواجت يأأ عم لهاسستي
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ

يد˘لا˘خ ثد˘ح˘تو ،دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل
ة˘سسرا˘م˘م˘ل فد˘˘ه˘˘ي د˘˘يد˘˘ج د˘˘ه˘˘ع ن˘˘ع
تاسسفانملأ عي˘م˘ج˘ل ة˘ه˘يز˘نو ة˘ف˘ير˘سش
تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ

ة˘يو˘ق ةدأرإأ دو˘جو د˘كأأو ،ا˘ه˘ت˘يا˘م˘˘حو
زواجت هسسفن هل لوسست نم لك عدرل
نم ةلمج قيبطت ىلإأ اتف’ ،نوناقلأ
،كلذ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأ

ة˘م˘ك˘ح˘˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق نا˘˘كو
عأد˘يإا˘ب ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘حأأ يد˘˘ي˘˘سس
،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘ن˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘˘ي˘˘كوو ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘ف
يف ،تقؤوملأ ضسبحلأ ،يوأدعسس ميسسن

بوسسنملأ يتو˘سصلأ ل˘ي˘ج˘سست˘لأ ة˘ي˘سضق
نمسضتي يذ˘لأو ،يوأد˘ع˘سسو ة˘يا˘ف˘ل˘ح˘ل

ضضعب جئاتنب بعÓ˘ت˘ل˘ل ي˘ع˘سس هأو˘ح˘ف
.ةلوطبلأ تايرابم

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يتوصلا ليجستلا ةيضق ةيفلخ ىلع

ةيروهمجلا ليكو نم رمأاب تقؤوملا ضسبحلا يف يوادعسسو ةيافلح

ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ةرأدأ ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر ىف˘˘ن
يسضاير ريدم نييعت يف هتين ،ضساملأأ رسصانلأ دبع
امامت احورطم ضسيل رم’أ نأأ أدكؤوم ،قيرفلل ديدج
لÓ˘خ ه˘ي˘لإأ قر˘ط˘ت˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ن˘˘هأر˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف

ثدحتن مل““ :لاقو ،ريخ’أ ةرأدإ’أ ضسلجم عامتجأ
ن’ قيرف˘ل˘ل د˘يد˘ج ي˘سضا˘ير ر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘ع أد˘بأأ

ديرن ،يلاحلأ تقولأ يف ةحورطم ريغ ةركفلأ هذه
أذ˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ط˘˘خأأ يدا˘˘ف˘˘ت

لك ىلع يدانلأ ميظنتو ةلكيه ةداعإأ وه عامتج’أ
ي˘˘˘ف أد˘˘˘يد˘˘˘ج أد˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ءا˘˘˘ط˘˘˘عإأو ةد˘˘˘ع˘˘˘سصأ’أ
يلع ديسس ،ةرأدإ’أ ضسلجم وسضع فسشك امك ،““رييسستلأ

نأأ وه ةرأدإ’أ ضسلجم ءاسضعأأ لك فده نأاب ،فوع
،مهقيرف رييسست ةقيرطل نيحاترم راسصنأ’أ نوكي
ةرأدإأ ضسلجم يف أوسضع نوكأأ نأأ فرسشتأأ ’وأأ““ :Óئاق
رمأ’أ نأ’ ةب˘ع˘سص ة˘م˘ه˘م˘لأ نأا˘ب فر˘ت˘عأأو ة˘يدو˘لو˘م˘لأ

لمحتل انه اننكلو قيرعو ريبك دان رييسستب قلعتي
بلطأأ نيذلأ راسصنأ’أو قيرفلأ ةدعاسسمو ةيلوؤوسسملأ

ىلع أولمعي نأأو نيعأو أونوكي نأأو Óيلق ربسصلأ مهنم
ا˘م˘ك““ :فا˘سضأأو ،““ق˘ير˘ف˘لأ ن˘ع ةرو˘˘سص ن˘˘سسحأأ ءا˘˘ط˘˘عأ
لمعن اننأأ مهل دكؤوأأو انبناج ىلإأ أوفقي نأأ مهنم بلطأأ

يف نسسحأ’أ ةيدولوملأ نوكت ىتح انعسسو يف ام لك
ضسلجم يف هتمهم نعو ،““ايقيرفأ لك يفو رئأزجلأ
هتبرجت فيظوتل ىعسسي هنأاب ،فوع لاق ،ةرأدإ’أ
:لا˘قو ،ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لأ لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ
ريدملأ ضسيئرلأو كأرطانوسس ةكرسش ةقثب فرسشتآأ““
ءانبأأ يفو يسصخسش يف تعسضو يتلأ ةقثلأ ىلع ماعلأ
،لؤوافتلأو ريخلاب رسشبيو ديج ءيسش أذه ،ةيدولوملأ

ةرظن اهيدل كأرطانوسس ةكرسش نأأ ىرت نيح ةسصاخ
نسسح دنع نوكن ن’ ىعسسن انرودب نحنو ،ةديدج
.عيمجلأ نظ

ديلو.ف

رئأزجلأ ةيدولوم

 ةقثلا ىلع كارطانوسس ركسشي فوعو يسضاير ريدم نييعت هسضفر ددجي ضساملأا

ةيمومع ةكرسش بأرتقأ نع لئابقلأ ةبيبسش قيرف طيحم يف يوق ثيدح ريدي
يف لماسش رييغت كانه نوكي نأأ يرورسضلأ نم هنأأو اسصوسصخ ،يدانلأ ةياعر نم

ةنوآ’أ يف يلئابقلأ يدانلأ راسصنأأ امامت هيلع رسصي امك  يرانكلأ ريسست ةقيرط
ة˘˘كر˘˘سش عور˘˘ف د˘˘حأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ نإا˘˘˘ف ردا˘˘˘سصم˘˘˘لأ ضضع˘˘˘ب بسسحو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ
يف يدانلأ مهسسأأ ءأرسش نم تأرتفلأ نم ةرتف يف ةبيرق تناك يتلأو ““كأرطنوسس““

نأاب يحوت تايطعملأ لك نأاب دكؤوي ام وهو ،يسشانح فیرسش دمحم ضسيئرلأ ةرتف
مامسضنأ قيعي يذلأ رمأ’أ ىقبيو ،ةدودعم تتاب لÓم ةدايقب ةيلاحلأ ةرأدإ’أ مايأأ
نود نم نوكيسس يذلأو لئابقلأ ةبيبسش ةكرسش لامسسأأر حتف وه ةينطولأ ةكرسشلأ
نم نواهت يأأ نأأ امب ،نيريسسملأ يقابو يلاحلأ ضسيئرلأ ىلع ايرابجإأ أرمأأ كسش

““فافلأ““ نينأوق دعب ةمراسص تابوقعل ةسضرع يلئابقلأ قيرفلأ لعجيسس ،مهفرط
،طورسش وأأ دويق يأأ نود نيرمثتسسملأ مامأأ لاجملأ أوحتفي نأأ قرفلأ لك مزلت يتلأ

ي˘لا˘ح˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن نأأ ىلإأ ةرا˘سش’أ يرور˘˘سضلأ ن˘˘م ح˘˘ب˘˘سصأأ ،ر˘˘خآأ بنا˘˘ج ن˘˘مو
مرهلأ ىوتسسم ىلع تأرييغتلأ ءأر˘جإأ م˘ت˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لأ رو˘مأ’أ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ ل˘م˘ح˘ت˘سس
ىلع هدمأأ لاط دق رمأ’أ أذه نأأ امب ،لئابقلأ ةبيبسش قيرف يف ريسسملأ يرأد’أ

ر˘م˘ت م˘سسأو˘م˘لأ نأأو ا˘سصو˘سصخ ،ر˘ف˘سصأ’أو ر˘˘سضخأ’أ ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لأ قا˘˘سشع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح
نيذلأ ،رفسصأ’أو رسضخأ’أ نينوللأ قاسشع ريبعت دح ىلع بجأولأ نمو ،هباسشتتو
.ركذي ديدج نود مسسأوملأ يلأوت نم أومئسس

ديلو.ف

لئابقلأ ةبيبسش

 يدانلا مهسسأا ءارسش نم برتقت ةيمومع ةكرسش

يكرتلا يشتابرنيف ىلإ هقيرط يف مقغ

¯ ±.hd«ó

نأاب يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك
نا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘ن
أد˘يد˘ج ا˘سضر˘ع مد˘ق د˘ق ي˘سسنر˘ف˘لأ
ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن م˘˘˘سض ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م نÓ˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
يف ،رسصان نب ليعامسسإأ يرئأزجلأ
تناكو ،لبقملأ يفيسصلأ وتاكريملأ

نÓيم ضضفر ىلإأ تراسشأأ دق ريراقت
نا˘˘˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘لوأأ ضضر˘˘˘˘˘ع

،وروأأ نوي˘ل˘م03 هتمي˘ق نا˘مر˘ي˘ج
ضضرع لاسسرإأ نويسسيرابلأ ررق أذل

عا˘˘˘ن˘˘˘قإ’ ة˘˘˘لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج

نع يلختلاب يرينوسسورلأ يلوئسسم

““روبسس01““ عقوم بسسحبو ،بعÓلأ
نا˘˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘˘˘ب نإا˘˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ

ديدج ضضرع ميدقت ررق نامريج

ن˘ب م˘سضل وروأأ نو˘ي˘˘ل˘˘م04 ةمي˘ق˘ب
ام دح ىلإأ بيرق مقر وهو ،رسصان

05 ددح يذلأ ،نÓيم تابلطتم نم
يئأزجلأ طرسشلأ ةميق وروأأ نويلم
رر˘˘قو ،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ه˘˘ب˘˘ع’ ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل
ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ،ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘يزأر˘˘˘ب˘˘˘لأ
ميد˘ق˘ت ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سسل ي˘سضا˘ير˘لأ

د˘ع˘ب ،ة˘عر˘˘سس ىسصقأا˘˘ب نا˘˘ث ضضر˘˘ع
’ ىت˘˘˘˘˘˘ح ،لوأ’أ ضضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لأ ضضفر

رخآأ دان يأ’ حمسسي
ىلع ضضاسضقن’اب
.ةقفسصلأ

يفحسص
يلاطيا

رجفي
مجن دقع ضصوسصخب ةأاجافم

““رسضخلا““

يفحسصلأ فسشك ،هتأذ قايسسلأ يفو
نع ،أريسش ولوكين ريهسشلأ يلاطيإ’أ

ع˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م

ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ه˘˘˘نأد˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسأ

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلأ ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’أ

ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت ي˘˘˘ف أر˘˘˘ي˘˘˘سش لا˘˘˘قو

دكؤوم ءيسش لك““ :رتيوت يف هباسسح

ع˘˘ي˘˘ب د˘˘ير˘˘˘ي ’ نÓ˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن ،نآ’أ

يأ’ نكمي ’و ،رسصان نب ليعامسسإأ

نأ’ ،هتامدخ ىلع لوسصحلأ قيرف

نل هدقع يف يئأزجلأ طرسشلأ دنب

،““1202 ما˘ع ل˘˘ب˘˘ق ’ا˘˘ع˘˘ف ح˘˘ب˘˘سصي

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ضضفر نÓ˘˘˘ي˘˘˘˘م““ :فا˘˘˘˘سضأأو

،ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘˘بأ نأا˘˘˘سشب تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘م˘سض نآ’أ د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأو

ن˘ي˘ل˘با˘ق˘لأ ر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘م˘˘ئا˘˘ق

ناك نÓيم يدان نأأ مغرو ،““عيبلل

بعÓ˘لأ ع˘ي˘ب ةر˘ك˘ف ىل˘ع ا˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘م

ضضر˘ع ىل˘ع ل˘سصح أذإأ ،ر˘ي˘ب˘ك دا˘ن˘˘ل

ير˘ي˘نو˘سسور˘لأ ةرأدإأ نأأ ’إأ ،بسسا˘ن˘˘م

ر˘˘يد˘˘ج ،ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ترر˘˘˘ق

ريدملأ ،ليخوت ضساموت نأأ ركذلاب

نا˘˘˘˘ك ،نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘سسل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

ي˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘سصلأ م˘˘˘˘˘˘˘سض فد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘سسي

بع’ ،ضشت˘ي˘فا˘سس ضشت˘ي˘فو˘ك˘ن˘ي˘ل˘ي˘م

ه˘يدا˘ن تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م نأأ ’إأ ،و˘˘ي˘˘سست’

نب بوسص مامته’أ تلوح ةيلاملأ

.رسصان

يرهسشلأ هبتأر نم فسصنلأ مسصخ دعب

 افيفلل يدوعسسلا بابسشلا يكتسشي يرمعلب
نأا˘˘ب ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ ““ظا˘˘ك˘˘ع““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ضسمأأ تف˘˘˘سشك
فو˘ف˘سص ي˘ف فر˘ت˘ح˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ بعÓ˘˘لأ
˘مد˘ق د˘ق ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج يدو˘ع˘سسلأ با˘ب˘سشلأ
““افيفلأ““ مدقلأ ةركل يلودلأ داحتÓل ةيمسسر ىوكسش

نم ةئم˘لا˘ب05 ن˘م ر˘ث˘كأأ م˘سصخ بب˘سسب ه˘يدا˘˘ن د˘˘سض
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأأ ع˘˘م ضضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م أذ˘˘هو ،ير˘˘˘ه˘˘˘سشلأ ه˘˘˘ب˘˘˘تأر

رسضخلأ بع’ نيب رثكأأ ةقÓعلأ تءاسس ذإأ ،““افيفلأ““
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ىلأ كلذ دو˘˘ع˘˘يو يدو˘˘ع˘˘سسلأ با˘˘ب˘˘سشلأ ةرأدإأو

ايقيرفأأ ممأ ةلوطب يف ةكراسشملأ نم بعÓلأ ةدوع
ن˘˘˘˘م ر’ود ف˘˘˘˘˘لأأ081 م˘˘سصخ م˘˘تو ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ ع˘˘˘م
هباسسح ىلع هتاحيرسصت ببسسب بعÓلأ تاقحتسسم
ررق امك ““مأرغتسسنإأ““ يعام˘ت˘ج’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘سشب
ة˘مزأأ بب˘سسب ه˘ب˘تأر ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب05 م˘سصخ يدا˘˘ن˘˘لأ

نأأ د˘ع˘ب بعÓ˘لأ ه˘سضفر ا˘م أذ˘˘هو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ا˘˘نورو˘˘ك
عام˘ت˘ج’أ ي˘ف ه˘عد˘ت˘سست م˘لو يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ه˘ت˘سشم˘ه

متت نأأ ىلع ،ويديفلأ ةينقتب دعب نع دقع يذلأ
يسضاير مسسوم رأدم ىلع ةموسصخملأ غلابملأ ةلودج
ن˘ب د˘م˘ح˘م ر˘ي˘مأ’أ ضسأا˘ك يرود ة˘يد˘نأأ تنا˘كو ،ل˘ما˘ك

ةئملاب05 مسصخ ىلع تقفتأ دق نيفرتحملل ناملسس
فقوت ةرت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ة˘ير˘ه˘سشلأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ بتأور ن˘م
.انوروك ضسورياف ببسسب يسضايرلأ طاسشنلأ

ديلو.ف

يرئازجلا يلودلا تامدخ يف طيرفتلل سمحتم ريغ نقيم

رسصان نب مسضل يداملا هسضرع عفري ““يجسسايبلا““

يسشتابرنيف يدان نأاب ةيكرت ةيفحسص ريراقت تفسشك
تامدخ ىلع لوسصحلل هتاكرحت رسشاب دق ،يكرتلأ
ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ ،مÓغ يزوف ،يرئأزجلأ عفأدملأ
““كرت رباه““ ةفيحسص تحسضوأأو ،ةلبقملأ ةيفيسصلأ
يخروخ ،يلاغتربلأ نيبعÓلأ لامعأأ ليكو نأاب ،ةيكرتلأ

يدانلأ ةرأدإأ ىلع ،مÓغ يرئأزجلأ هبع’ ضضرع ،زيدنيم
بعلمب اهسشيعي حبسصأأ يتلأ ةئيسسلأ ةيعسضولأ دعب ،يكرتلأ
يكرتلأ يدانلأ نأأ ريرقتلأ فاسضأأو ،أريخأأ ولواب ناسس
عم عيقوتلل ةيدجلأ هتاكرحت رسشابو ،ةقفسصلأ ىلع حتفتم
،ايباجيإأ نيفرطلأ نيب لوأ’أ ءاقللأ ناك ثيح ،بعÓلأ

ذنم مÓغ عباتي يكرتلأ يدانلأ نأأ ةفيحسصلأ تفسشكو
ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ هبأدتنأ ديري ناكو ،ةرتف
ريغ ،ءأرسشلأ رايخ عم ،ةراعإأ لكسش ىلع ةيسضاملأ ةيوتسشلأ
مÓغ تابو ،بولطملأ لكسشلاب رسست مل تاسضوافملأ نأأ

ىلع ةيوق ةباسصإ’ هسضرعت ذنم ،ء’دبلأ ةكد ضسيبح

8102. ماع ،ةيبيلسصلأ ةطبرأ’أ ىوتسسم
ديلو.ف

ةركسسب داحتأ

ضضرف يفنت قيرفلا ةرادإا
ىلع ةيئاسضقلا ةباقرلا
ىسسيع نب ضسيئرلا

انايب ،ةركسسب داحتإأ قيرف ةرأدإأ ضسلجم ضسمأأ ردسصأأ
نب قيرفلأ ضسيئر عسضو ربخ هلÓخ نم يفني ،ايمسسر

ليجسستلأ ةيسضق يف ،ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت ىسسيع
قافو ريدم نم لك ضسمأأ لوأأ اهببسسب لخدأ يتلأ يتوسصلأ
ضسبحلأ يوأدعسس نيبعÓلأ ليكوو ةيافلح دهف فيطسس
يديسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو نم رماب تقؤوملأ

دق ىسسيع نب ضسيئرلأ نأاب نايبلأ حسضوأأو ،دمحم
ةمكحم مامأأ لثمو ةيسضقلأ يف طقف دهاسشك يعدتسسأأ
هلوأدت مت ام ضسكع ،رثكأأ ضسيل ةفسصلأ هذهب دمحم يديسس
نم ديدعلأ ديكأات عم ةسصاخ ،ةيسضاملأ تاعاسسلأ يف
ربعو ،ىسسيع نب ىلع ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ضضرف رداسصملأ

هفسصو امم هبأرغتسسأ نع ةركسسب داحتأ قيرف ةرأدإأ ضسلجم
،ةعاسشإ’أ هذهل جيورتلأ هذخأأ يذلأ يدعاسصتلأ ىحنملاب
نم ةيسضقلأ ىرجم ليوحتل ةسسئاي ةلواحم كلذ أربتعم
نايبلأ ةياهن يف ةرأدإ’أ ضسلجم دكأأو ،يقيقحلأ اهراسسم
ةيرئأزجلأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ يف ةريبك لظت هتقث نأاب

.قحلأ راهظإأو نوناقلأ ةطلسس ءÓعإ’
ديلو.ف

ةرارم ىدم فشكي بلاط نب

 ةغراف تاجردم مامأ بعللا
يف ةغراف تاجردم مامأأ تايرابملأ ضضوخ نأاب ،بلاط نب ليبن ،يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ فسشك
ةيزأرتح’أ تأءأرجإ’أ قفو كلذو ،ةياغلل ابيرغ أرمأأ ناك ةيدولأ لسساكوين هيدان تايرابم لوأأ
رسضخلأ بع’ حرسصو ،ايناطيرب يف انوروك ضسوريف راسشتنأ ةهجأوم راطأ يف اهذاختأ مت يتلأ
بعلم نأديم ةيسضرأأ قوف طاسشنلل أددجم ةدوعلاب ديعسس انأأ““ :Óئاق ““زياب كاملأ»ـل يمسسرلأ عقوملل
يدانل قبسسأ’أ نأديملأ طسسوتم رّبعو ،““ابيرغ ناك روهمج نود بعللأ نكلو ،كراب ضسمياج تناسس
نم نيرهسش نم رثكأأ دعب أذهو ،اهيلع دجأوتي يتلأ ةيزهاجلل هحايترأ نع يزيلجن’أ ماهنتوت
ىقبت ام يهني نأاب ،ماهنتوت ةسسردم جيرخ لمأايو ،أرتلجنإأ يف ةيمسسرلأ ةسسفانملأ ءأوجأأ فقوت
40 كلاسش نم هدقع ءأرسشب لسساكوين هقيرف ةرأدإأ عانقإ’ ،ةوق لكب غيلريميربلأ تايرابم نم
يتلأ تاباسصإ’أ دعب ةسصاخ ،أدج ةبعسص تاقوأأ رسضخلأ نأديم طسسوتم هعم ىسضق يذلأ يناملأ’أ
.يدانلأ ةرأدإأ عم أريثك اهببسسب ىناع يتلأ ةيطابسضن’أ لكاسشملأو اهنيح هتقحل

ديلو.ف

لوح لدجلا ريثي يليÓب
ىلإا ريسشيو اددجم هلبقتسسم
 يارسس ات’اغ نم هبارتقا

فوفسص يف فرتحملأ ،يليÓب فسسوي يرئأزجلأ يلودلأ راثأأ
ثيح ،ةيسضاملأ تاعاسسلأ لÓخ ’دج ،يدوعسسلأ ةدج يلهأأ
لسصأوتلأ لئاسسو ىلع هلعفي امب ريهامجلأ غوأري بعÓلأ حبسصأأ
باسسحلأ ةعباتمب يليÓب مايق دعب ،كلذ ءاجو ،يعامتج’أ
لسصأوتلأ عقوم ىلع يكرتلأ يأرسس ات’اغ يدانل يمسسرلأ
يف أرتوت ةيسضاملأ ةرتفلأ تدهسشو ،““مأرغتسسنإأ““ يعامتج’أ
ىلإأ رم’أ زرب نكلو ،يلهأ’أ ةرأدإأو يليÓب فسسوي نيب ةيقÓعلأ
يف يقاب بعÓلأو مأري ام ىلع ءيسش لك نأأ أودكأأو ريهامجلأ

ىرخأأ ءابنأأ كانه نأأ ’إأ ،هدقع ةياهن نيحل يقأرلأ فوفسص
ةياهن عم يلهأ’أ نع ليحرلأ يف يليÓب ةبغر تدكأأو تجرخ

ةبرجت ضضوخ يف بغري بعÓلأ نأأو ،يراجلأ مسسوملأ
لوئسسم ىفن رخآ’أ بناجلأ ىلع امنيب ،يبوروأ’أ فأرتح’أ

يدوعسس““ عقوم دافأأ امبسسح ءابنأ’أ كلت ،يلهأ’أ يدانلاب
يف هتبغرو بعÓلأ نع ةديدج ةعئاسش اهنأأ أدكؤوم ““تروبسس
يليÓب فسسوي ناكو ،ةفئأز ةرركتم ةسصقو ،يدانلأ نع ليحرلأ

يف يسسنوتلأ يجرتلأ نم اًمداق يلهأ’أ فوفسص ىلإأ مسضنأ دق
بعÓلأ قلأات امدعب ةسصاخ ،ةيسسايقلأ تاقفسصلأ نم ةدحأو
9102 ةريخأ’أ ةيقيرفإ’أ ممأ’أ ضسأاك يف رئأزجلأ بختنم ةقفر
ىلع اهل ’اطبأأ ءأرحسصلأ وبراحم جوتو ،رسصم يف تميقأأ يتلأ

يف يلهأ’أ ةقفر مسسوملأ أذه يليÓب كراسشو ،لاغنسسلأ باسسح
5 لجسسي نأأ اهلÓخ عاطتسسأ ،تاقباسسملأ لك لÓخ ةأرابم81
.ةمسساح تأريرمت3 ةعانسص ىلإأ ةفاسضإ’اب ،فأدهأأ

ديلو.ف
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بابسش نيب نم ةبرقم رداسصم تدكأا
تعسضو دق يدانلا ةرادإا نأا ،دادزولب

ناديم طسسوتم اه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘سض
ى˘˘لإا را˘˘ع˘˘م˘˘لاو ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
،حابرم ةلاسصم ةي˘سسنو˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
تلاقتنلا ةرتف يف همسضل ابسسحت
سضع˘ب نا˘كو .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
ي˘ف بعÓ˘لا او˘حر˘ت˘قا د˘ق ةر˘جا˘ن˘م˘لا

تل˘˘سضف ةرادإلا ن˘˘كل ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو
بار˘ت˘قا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا كلذو ،ثير˘˘ت˘˘لا

بسسحو .ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا دعوم
يسسنرفلا ينقتلا نإاف ،رداسصملا تاذ
تابادتنلا ةئيه غلبأا دق ،امود كنارف
قيفوت ماعلا ريجانم˘لا ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا
طسسوتم ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘نأا˘ب ،ي˘سشير˘ق
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘˘هو ،يزا˘˘كترا ناد˘˘ي˘˘م
فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت˘˘ل بر˘˘قألا حا˘˘بر˘˘م
،يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف با˘ب˘سشلا

‘‘رادا˘م‘‘ تفر˘˘سص نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
داحتإا ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ن˘ع ا˘هر˘ظ˘ن
نم راعملا ةفيلخ نب ميرك ةمسصاعلا
دعبو ،رخآا قايسس يفو .وداراب يدان
دلا˘خ دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ة˘ب˘هو˘م ق˘لأا˘ت
ءاوسس ديج ءادأل هميدقتو ويليسسوب
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف
،امود كنارف يسسنرفلا عم وأا ينارمع
ل˘˘ح˘˘م با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا تا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف
ةيدنلا نم ديدعلا مامتهاو عامطأا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ى˘ت˘ح وأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةروسص يف ،هتامدخب رفظلل ىعسست
يسسنوتلا يجرتلا ،رئازجلا ةيدولوم

12 بحا˘˘سص بقار˘˘ي هرود˘˘ب يذ˘˘˘لا
اسضرع مدقي نا رظتنملا نمو ،اعيبر
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘˘خ ه˘˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر
ركذي .انرداسصم بسسح ىلع ةمداقلا
رباكلا ىلا هت˘ي˘قر˘ت م˘ت و˘ي˘ل˘سسو˘ب نأا
يف امسساح ناكو يسضاملا مسسوملا

يراسس هدقع لازي لو ،تاءاقل ةدع

نأا ينع˘ي ا˘م ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م
ىلعو .‘‘رادام‘‘ ةرادإا ديب هريسصم
،يسشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت دد˘ج ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘سص
با˘ب˘سشل ي˘سسفا˘ن˘ت˘لا بط˘ق˘لا ر˘˘يد˘˘م
فانئتسسا تاحرتقم هسضفر ،دادزولب
راسشتنا لظ يف ،يسضايرلا طاسشنلا
راسشأاو .دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
،ةيفحسص تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،ي˘سشير˘ق
ل˘ظ ي˘ف ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا نأا ى˘لإا

ةر˘ما˘غ˘م د˘ع˘ت ،تا˘ي˘نا˘كمإلا با˘˘ي˘˘غ
نأا دقتعأا‘‘ لاقو ،رطاخملاب ةفوفحم
قباسس طاسشنلا فانئتسسا نع ثيدحلا

د˘ي˘ب ل˘ظ˘˘ي رار˘˘ق˘˘لا نأا م˘˘غر ،ه˘˘ناوأل

يف اهتلق دقل ،ةسصتخملا تاطلسسلا
نطاوملا ةايح ،مويلا اهديعأاو قباسسلا

،ر˘م˘حأا ط˘خ سصا˘˘خ˘˘سشألا ة˘˘مÓ˘˘سسو
زع يف ةلوطبلا فانئتسسا نأا دقتعأاو
ل ةيدنألاف ،ةرماغم نوكيسس ةمزألا
اهل لوخت يتلا تايناكمإلا كلتمت
ن˘م ة˘سصا˘خ ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل يد˘سصت˘˘لا
فاسضأاو ،‘‘ةي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ة˘ي˘حا˘ن

ابيرقت اقيرف08 نع ملكتن نحن‘‘
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ى˘˘لوألا تا˘˘جرد˘˘لا ن˘˘˘م
ل˘ه ،حور˘ط˘م˘لا لاؤو˘سسلاو ،ةاو˘˘ه˘˘لاو
في˘ظو˘ت ن˘م ءلؤو˘ه ل˘ك ن˘كم˘ت˘ي˘سس
ةيامح ىلع ةردقلا مهلو ،ءافكأا ءابطأا

ا˘˘˘فدر˘˘˘م ،‘‘؟دار˘˘˘فألاو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
و˘ه ل˘ث˘مألا ل˘ح˘لا ا˘ن˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب‘‘
ريفوت دعب نكلو ،ةلوطبلا ةلسصاوم
ةيامحل تايناكمإلاو فورظلا ةفاك
نحن ،كلذ ققحتي مل اذإاو ،نيبعÓلا
ا˘م˘ه˘م طا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا سضفر˘˘ن

˘مو˘ق˘ت نأا ى˘ن˘م˘تأاو ،با˘ب˘سسألا تنا˘ك
،ةيرواسشت تاءاقل ةجمربب ةيداحتلا
يف نيسصتخمو ةيدنألا ءاسسؤور نيب
ناسشب رارق ذاختا لبق يوركلا نأاسشلا
نو˘كت ى˘ت˘ح ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
عي˘م˘ج ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
 .‘‘يسضايرلا نأاسشلا يف نيلعافلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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دادزولب بابسش

ةبيقعل ءانبأا رادار ىلع حابرم ةلاسصم ةرواسسلا ناديم طسسوتم
وديج

 يدامع نب عراسصملا
عاطتقل قاور نسسحأا يف

ىلإا لهأاتلا ةريسشأات
ويكوط دعوم

دبع وديجلا ةسضاير يف يرئازجلا عراسصملا دجوي

نسسحأا يف ،(غلك09 نم لقأا) يدامع نب نامحرلا
با˘ع˘لأÓ˘ل ود˘ي˘ج˘لا ةرود ةر˘ي˘سشأا˘˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘قل قاور

ام بسسح ويكوطب1202 يف ةيفيسصلا ةيبملوألا
سصاسصتخÓل ةيقيرفإلا ةي˘لارد˘ف˘نو˘كلا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا

دعب نع يئرم˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ءا˘ق˘ل لÓ˘خ
،عيسضاوملا نم ديدعل˘ل قر˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ي˘ت˘لاو
ترج يتلا ةسسلجلا هذه يف ةلثمم رئازجلا تناكو
ةيداحتÓل ينطولا ينفلا ريدملاب ،ويديفلا ةينقت ربع
قرطتلا مت ثيح ،ةسشبطوب ميلسس ،وديجلل ةيرئازجلا
نيوكتلاو ،ميكحتلا اهزربأا عيسضاوملا نم ديدعلل
رثكألا ر˘سصم ى˘ق˘ب˘ت ،ة˘عا˘سسلا د˘ح ى˘لإاو ،بيرد˘ت˘لاو

،(لاجر) نييسضا˘ير3 لهأات تن˘م˘سض ثي˘ح Ó˘ي˘ث˘م˘ت
يف ،نينثا نييسضاير تلهأا يتلا سسنوت ىلع ةقوفتم
مسساب برغ˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ف تف˘ت˘كا يذ˘لا تقو˘لا

ليهأات يف ةيقيرفإلا لودلا حمطتو ،دلب لكل دحاو
رجحلا عفر دعب نييسضايرلا نم نكمم ددع ربكأا
انوروك سسوريف يسشفت ببسسب سضورفملا يحسصلا
نم ديدعلا يف ةكراسشملا لÓخ نم كلذو ،دجتسسملا
.ةيلودلا تارودلا

ديلو.ف

 ديلا ةرك

ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر
 رئازجلا سسأاك ءاغلإا حرتقي

بيبح ديلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر حرتقا

مت يتلا9102-0202 رئازجلا سسأاك ءاغلإا نابعل
ببسسب يسضاملا سسرام رهسش فسصتنم ذنم اهقيلعت
نابعل حرسصو ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت

دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةينقت ربع عامتجا لÓخ
ربع هنم عطقم ثب مت يذلاو ةيدنألا ءاسسؤورب هعمج
مت اذإا‘‘ :كوبسسيف ىلع ةيداحتÓل ةيمسسرلا ةحفسصلا
نيرهسش ةرتفل ةجاحب نوكنسس نآلا ةلوطبلا فاقيإا

نوكتسس يت˘لاو مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘سضح˘ت ل˘جأا ن˘م
فانئتسسلا لجأا نم نيعوبسسأا وأا عوبسسأاب ةعوبتم
نأا او˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت نأا م˘˘˘كي˘˘˘ل˘˘˘ع‘‘ :فا˘˘˘سضأاو ،‘‘يرادلا
رهسش يف قلطنتسس ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تار˘ي˘سضح˘ت
سسأا˘كب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا اذ˘˘ه˘˘لو ،توا
يف ةيسضايرلا تاسسفانملا لك قيلعت متو ،‘‘رئازجلا

ببسسب ناوج31 ةياغ ىلإاو سسرام61 ذنم رئازجلا
ءاسسؤور لدابت ،مهتهج نم ،انوروك سسوريف يسشفت
نم مهنمف ،رئازجلا سسأاك ريسصم لوح ءارآلا ةيدنألا
سضعبلا هيف بلاط يذلا تقولا يف ةركفلا لبقت
اذه لÓخ مت امك ،ربمسسيد رهسش اهفانئتسساب رخآلا
ثيح ،ةينطولا ةلوطبلا عوسضومل قرطتلا عامتجلا
،لطبلا ديدحتل ةرغسصم ةرود ةماقإا ةركف حارتقا مت
لسضفي هنأاب قباسس حيرسصت يف دكأا دق نابعل ناكو
ةفثكم تارواسشم يف عرسش ثيح ،ةلوطبلا فانئتسسا

.ةيوهجلا تاطبارلاو ةيدنألا عم
ديلو.ف

فيطسس قافو

ةبغزو ميدروب ديرت ةرادإلا
قيرفلا ىلإا ةدوعلل هقيرط يف

،مداقلا مسسوملل اركبم ريسضحتلا يف فيطسس قافو ةرادإا تعرسش
ةرتف لÓخ اهبادتنل ةركفملا يف ءامسسألا سضعب عسضو لÓخ نم
قافولا ةرادإا نأا ةبرقم رداسصم تدكأا ثيح ،ةيفيسصلا تÓيوحتلا
دبع رئازجلا ةيدولوم با˘ع˘لأا ع˘نا˘سصب ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت فد˘ه˘ت˘سست
تامامتها نيب نم دعي بعÓلا اذه نأا ثيح ،ميدروب نامحرلا
يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف م˘يدرو˘ب بعÓ˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ةرادإلا
ةرادإا نإاف ،رخآا بناج نمو .يلاح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘لا
قباسسلا سسراحلا تامدخ عا˘جر˘ت˘سسا˘ب ة˘كسسم˘ت˘م تلازا˘م قا˘فو˘لا
ةيدوعسسلا ةلوطبلا يف ط˘سشن˘ي يذ˘لا ،ة˘ب˘غز ى˘ف˘ط˘سصم ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ثيح ،قافولا ةباوب نم ديدج نم رئازجلا ىلإا ةدوعلا يف بغريو
هترداغم ةلاح يف قافولا ىلإا ةدوعلا ىلع هتقفاوم حنم دق ناك
ةدئاسسلا عاسضوألا ببسسب رظتنملا رمألا وهو ،ةيدوعسسلا ةلوطبلل
يلاحلا سسراحلا نأا انملع امك ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
قافولا ةركفم نمسض دجوي ،ينامسصع سسينأا ةنيطنسسق بابسشل
فوفسصل سسراحلا اذه ةدوع يلاتلابو ،مداقلا وتاكريملا يف اسضيأا
يف قيرفلا اذه ناولأا لمح نأا هل قبسس هنأا امب ةنكمم ىقبت قافولا
.فيطسس ةنيدم ءانبأا نم هنأا كلذ نم رثكألاو ةباسشلا تائفلا

ةقلعتملاو ،يروت كيلام بعÓلا ةيسضق نأا قافولا ةرادإا تدكأاو
قفو ،ءاثÓثلا مويلا راهن اهمسسح متيسس ةيلاملا هتاقحتسسم ةيوسستب
روجأا نأا املع ،هيماحم قيرط نع بعÓلا عم لسصاحلا قافتإلا
سشاقن لحم نوكتسس يحسصلا لزعلا ةرتف يف ةقحتسسملا نيبعÓلا

سسفاني قافولا نأاو ةسصاخ ،ةسسفانملا فانئتسسل ابسسحت ،مهعم

.سسأاكلاو ةلوطبلا ىلع ةوقب

بيجن.ج

ىدل تادقاعت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا تر˘ي˘غ˘ت
،نهارلا تقولا يف جربلا يلهأا يريسسم
نير˘ي˘سسم˘لا ىد˘ل عا˘م˘جإلا دو˘سسي ثي˘ح
ىلع ،يدامح نب سسينأا سسيئرلا ةدايقب
ةيناب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ة˘ي˘م˘هأا ءا˘ط˘عإا
لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘˘سص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
يف نيدعاسص نابسش نيبعل عم دقاعتلا

تناك ول ىتح ،ىرخألا ةيدنألا فلتخم
ن˘م دد˘ع ة˘ي˘قر˘ت ن˘ع Ó˘سضف ،ةرو˘م˘غ˘˘م
فيدرلا قيرفلا يف نيقلأاتملا نيبعÓلا
ة˘سصر˘ف م˘ه˘ح˘ن˘مو ،لوألا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا
ةفاسضإلاب ،مهتايناكمإا ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ل زور˘ب˘لا
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م عور˘˘سشم ثع˘˘ب ى˘˘لإا
ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ت يذ˘لاو ،يدا˘ن˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
لوألا نازخلا نوكيل ةريبك لامأا ةرادإلا
ءاجو .ةمداقلا م˘سساو˘م˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ل˘ظ ي˘ف نا˘ب˘سشلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا رار˘˘ق
ةلتكلا سضيفخت يف يلهألا ةرادإا ةبغر
تاقف˘ن˘لا سصي˘ل˘ق˘تو رو˘جأÓ˘ل ة˘ير˘ه˘سشلا
هدنا˘سسي يذ˘لا ى˘ع˘سسم˘لا و˘هو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةينف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا
ه˘ت˘ق˘فاو˘م ى˘ط˘˘عأا يذ˘˘لا ،ير˘˘يزد لÓ˘˘ب
عم دادعتلا بي˘ب˘سشت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رار˘ق˘ل˘ل
نأا رظتنملا نمو .يراجلا مسسوملا ةياهن
ةماه تارارق يلهألا ةرادإا سسلجم ذختي
بتكملا رارق دعب اذهو ،عوبسسألا اذه
لÓخ ةسسفان˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ي˘لارد˘ف˘لا

نأا رظتنملا نم ثي˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
نع يدامح نب ريمأا قيرفلا سسيئر نلعي

ع˘م هروا˘سشت د˘ع˘ب تارار˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
لÓب بردملا اذكو دانزوب ماعلا ريدملا
يف ةليكسشتلا عسضو لجأا نم ،يريزد
فاد˘هألا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘سضفأا
ةرادإا نأا املع ،مسسوملا اذه ةرطسسملا
نم ىلوألا ةرتفلا ةماقإا يف ركفت يلهألا
مسسوم˘لا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت Ó˘م تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
زيهجت لÓخ نم ،جربلا ةنيدمب يراجلا

نيبعÓلا لابقتسسل ق˘ير˘ف˘لا ة˘ما˘قإا ر˘ق˘م
ناكم يف اقحل لسصفلا متي نأا ىلع
قيسسنتلاب يلهألا ةرادإا هجتتو .سصبرتلا

نيبعÓ˘لا ع˘ن˘م ى˘لإا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘م
اذ˘˘˘كو ،Ó˘˘˘سسيإاو لا˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘جألا
ن˘م ،ة˘سشاد˘قو كيرد˘ي˘سس ن˘ي˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا

ةرتف ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ن˘طو˘لا سضرأا ةردا˘غ˘م
اذهو ،م˘ه˘يوذ ةرا˘يز˘ل ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
ةدوعلل ابسسحت ،ةليكسشتلا عم ةيعامجلا
ةبغر مغرو ،ةي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لإا
عاطقنا دعب مهيلاهأا ةرايز يف نيبعÓلا
ببسسب ،ةلماك رهسشأا ةثÓث نم رثكأا ماد
راسشتناب ةطبترملا رفسسلا عنم تاءارجإا
ر˘ي˘سست رو˘مألا نأا لإا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
تقو ىلإا نيب˘عÓ˘لا ر˘ف˘سس ل˘ي˘جأا˘ت و˘ح˘ن

بيجن.ج.قحل

جيريرعوب جرب يلهأ

بيبسشتلا ةسسايسس ىلإا هجتت ةرادإلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةلوهجم ةهجو ىلإإ رف اهقئاشس

  ةتوافتم حورجب باشش ةباشصإا يف ببشستي ةمركلا يف ةرايشس فارحنإا
ايرإدإإ ةعباتلإ ةمركلإ ةقطنم يف12 مقر ينطولإ قيرطلإ يف رورم ثداح صسمأإ لوأإ ءاشسم عقو
نم غلبي باشش صضرعت يف تببشستو إءاشسم ةعباشسلإ ىلع ةحايشس ةرايشس تفرحنإ ثيح راجحلإ ةرئإدل
لجأإ نم ةعرشسلإ حانج ىلع ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم تلخدت دقو ،ةقرفتم حورجب ةنشس92 رمعلإ
ةرايشسلإ بحاشص رإرف وه ثداحلإ إذه يف ءإدوشسلإ ةطقنلإ ىقبتو ،ةيلوألإ تافاعشسإلإ ميدقتو هفاعشسإإ
بورهلل تافرشصتلإ هذه لثمب نايحألإ صضعب يف تابكرملإ صضعب باحشصأإ موقيو ،ةلوهجم ةهجو ىلإإ

 ر.صس.ةريطخ رورم ثدإوح عوقو يف نوببشستي مهنكل تابوقعلإ نم

 لحإوشسلاب ةجرد02 ىلإإ صضفخنتشس ةرإرحلإ تاجرد

 لامششلاب ناوج ةياهن ىتح ةيعيبر ءاوجأا
نيمويلإ نم ةيإدب ةرإرحلإ تاجرد يف اصسوصسحم اصضافخنإ نطولل ةيلامصشلإ ندملإ بلغإ دهصشت

ةيلحاصسلإ ندملاب ةصصاخ ةيوجلإ داصصرلإ حلاصصم تاعقوت بصسح طقف ةجرد02 لجصستل نيمداقلإ
ليجصست عم ةرقتصسم ةيعيبر ءإوجإ دهصشت يقبتصس هÓعإ ةروكذملإ قطانملإ ناف ردصصملإ تإذ بصسحو
طصسوتملإ رحبلإ ضضوحب يوج ضضفخنم زكرمت ءإرج نإوج رهصش ةياهن يتح انايحأإ راطملإ طقاصست
حوإرتت نيأإ  رئإزجلإ لامصش اهنيب نم ايقيرفإ لامصش قطانم وحن ةدراب ةيرحب تإرايت ةيجوت يلع لمعي

. ةيلخإدلإ ندملاب ةجرد03 نود نوكتو لحإوصسلاب ةيوؤوم ةجرد72 يلإ02 نيبام ةرإرحلإ تاجرد

ةجرد83 تدعت ةرإرحلإ تاجرد يف اصسوصسحم اعافترإ تدهصش دق نطولإ تايلو مظعم تناكو

تدهصش دق تناك نيطرافلإ نيمويلإ لÓخ لحإوصسلاب53 و23 نيب ام تحوإرتو اميف ةيلخإدلإ ندملاب
ف ب.راطملإ ضضعب طقاصست ةرتفلإ ضسفن

يديشس ةمكحم  ىدل ةيروهمجلإ ليكو ،ةراق ركاشش دكأإ

يوإدعشس ميشسنو ةيافلحل يتوشصلإ ليجشستلإ نأإ ،دمحم

ةود˘ن ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لإ ل˘˘ي˘˘كو فا˘˘شضأإ .ا˘˘كر˘˘ب˘˘ف˘˘م صسي˘˘ل

توشصلإ ليجشست˘لإ نأإ ،ن˘ي˘ن˘ثإلإ مو˘ي˘لإ ا˘هد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص

4 خيراتب هليجشست متو ةيناث84 و قئاقد3 نع ديزي

،ةقيقد41و ليللإ فشصتنم ةعاشسلإ ىلع0202 صسرام

يف قيقحتلإ لÓخ ةيفتاه طوطخ7 ديدحت مت نيأإ

تإو˘شصأإ ن˘ي˘ب ا˘ق˘با˘ط˘ت تف˘ششك تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإو ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لإ

دكأإ قايشسلإ تإذ ي˘فو .ي˘تو˘شصلإ ل˘ي˘ج˘شست˘لإو ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لإ

صصاخششإ9ـل عا˘˘م˘˘ت˘˘شسإلإ م˘˘ت د˘˘ق ه˘˘نأإ ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لإ تإذ

ةرإزو نع لثمم صسشسأات نع Óشضف ةيشضقلإ صصوشصخب

م˘تو ،ة˘ي˘شضق˘لإ ي˘ف ي˘ند˘م فر˘ط˘˘ك ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لإو با˘˘ب˘˘ششلإ

صصاخششأإ ةثÓثل ةماعلإ ةباينلإ لبق نم ماهتإلإ هيجوت

0202. نإوج7 خيراتب مهيف هبتششم

نودد˘ه˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ نا˘ف ة˘ه˘جو˘م˘لإ م˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو

مهتإو .انجشس تإونشس01و نيرهشش نيب حوإرتت ةبوقعب

ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب صسا˘˘شسم˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب يوإد˘˘ع˘˘˘شس م˘˘˘ي˘˘˘شسن

مت ةيافلح دهف امأإ ،ةشصخر نودب ريهششتلإو صصاخششألإ
ي˘˘شضا˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘لإو˘˘قأل عا˘˘م˘˘ت˘˘شسلإ بق˘˘ع ه˘˘˘عإد˘˘˘يإ
يذلإ برشسملإ يتوشصلإ ليجشستلإ ةيشضق يف قيقحتلإ

ل˘˘ي˘˘كو نا˘˘كو .يوإد˘˘ع˘˘شس م˘˘ي˘˘شسن ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
رر˘ق د˘ق د˘م˘˘ح˘˘مإ يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ
ة˘˘ح˘˘ي˘˘شضف ي˘˘ف ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لإ فإر˘˘طألإ ة˘˘فا˘˘ك ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شسإ
ىدل يدانلل ماعلإ ريدملل بوشسنملإ ،يتوشصلإ بيرشستلإ

بيترت ددشصب وهو يف˘يا˘ط˘شسلإ د˘م˘ح˘مإ يد˘ي˘شس ة˘م˘ك˘ح˘م
صسيئر بايغ ةشسلجلإ تدهششو .مدقلإ ةرك يف تايرابم
،يدا˘م˘ح ن˘ب صسي˘نأإ جر˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأإ ةرإدإإ صسل˘ج˘˘م
دا˘ح˘تإإ ةرإدإإ صسل˘ج˘م صسي˘ئر رو˘˘شضحو ،صضر˘˘م˘˘لإ ي˘˘عإد˘˘ب
ةرإدإإ صسل˘ج˘م صسي˘ئرو ،ىشسي˘ع ن˘˘ب ه˘˘ل˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع ،ةر˘˘ك˘˘شسب

.ديشص نب دإدشش ةليلم نيع ةيعمج
،تإدنتشسم˘لإ ىل˘ع لو˘شصح˘لإو لإو˘قأÓ˘ل عا˘م˘ت˘شسلإ د˘ع˘بو
ي˘شضا˘ق ىل˘ع ف˘ل˘م˘لإ ة˘˘لا˘˘حإإ ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ ل˘˘ي˘˘كو رر˘˘ق
ة˘فا˘ك ف˘ششك˘ل ،ىلوألإ ة˘ي˘ئإز˘ج˘لإ ة˘فر˘غ˘لا˘ب ،ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ
.ةيشضقلاب ةشصاخلإ ماكحألإ رإدشصإإ لبق ،تاشسبÓملإ

بيجن.ج

فيطشسب نيشصخشش ةباشصإا فلخي ةنحاششب ةيران ةجارد مادطشصا
يف لثمت ريطخ رورم ثداح لجأل مويلإ رهظ ناملو نيع ةيندملإ ةيامحلإ ةدحول ةدجنلإ قرف تلخدت
ةباشصإإ ثداحلإ فلخ ،لÓق ةيدلب رذعملإ ةيرقب82مقر ينطولإ قيرطلإ ىلع ةيران ةجإردب ةنحاشش مإدطشصإ

قئاشسلإ صضرعت اميف ،ةنشس35 رمعلإ نم غلبي يعولإ هتدقفأإ ةريطخ ةددعتم تاباشصإاب ةجإردلإ قئاشس قفإرم
نإ ةراششÓل،ناملو نيعب فايشضوب دمحم ىفششتشسم ىلإإ نيباشصملإ ءÓجإإو فاعشسإإ مت ةفيفخ تاباشصإل ةنشس16
هتيحشض حإر ،يشضاملإ صسيمخلإ موي لجشس اهرخآإ ةتيمم رورم ثدإوح ةدع تلجشس دق ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم
أإ77 مقر ينطولإ قيرطلإ ىلع ةيحايشس ةرايشسب (ميشس) هتجإرد مإدطشصإ ثداح يف ةنشس12رمعلإ نم غلاب باشش
6 تفلخ فيطشسو ة˘م˘ل˘ع˘لإ ي˘حإو˘ن˘ب ثدإو˘ح4 تبشسلإ موي تلجشس امك ،ةم˘ل˘ع˘لإ ة˘يد˘ل˘ب نا˘مر˘ج ة˘ير˘ق ي˘حإو˘ن˘ب
 ر نميإ.ةنشس71و41 نيب ام مهرامعإ حوإرتت ةتوافتم رإرشضأاب نيباشصم

قيبطت ةبانع نم نيدلإ نيز ةيردإوق باصشلإ زجنإ
قيب˘ط˘ت و˘هو ““ي˘عإو˘لإ““ ه˘م˘صسإ ر˘كت˘ب˘مو د˘يد˘ج
ىدل يواكصشلإ عإديإإ ليهصستو ةنمقر ىلع زكتري
ةهجإوب زا˘ت˘م˘يو ،ضشغ˘لإ ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لإ ح˘لا˘صصم
لمعتصسملإ دجي هليغصشت دعبف لامعتصسلإ ةلهصس
ريرحت ةيلمعف ىوكصش ريرحت اهنم تإرايخ عبرأإ
ةطيرخلإ لام˘ع˘ت˘صسإ ق˘ير˘ط ن˘ع نو˘كت ىو˘كصشلإ

ىوكصشلإ ناكم د˘يد˘ح˘ت ن˘طإو˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح
ةرامتصسإ ءلم““ رز ىلع طغصضي مث ةريبك ةقدب
تامولعم ليجصستل ةرامتصسإ رهظتو ““ ىوكصشلإ

عون ،لحملإ مصسإ ،ةروصص لثم ىوكصشلإ لوح
ةباتكل نا˘كمو ،ة˘يلو˘لإ ،ف˘تا˘ه˘لإ م˘قر،ىو˘كصشلإ
نوكتصس تامولعملإ هذه لكو ىوكصشلإ ليصصافت
نكميو ،ةباقرلإ نإوعأإ لإإ اهيلع علطي لو ةيرصس
ةقباصسلإ يواكصشلإ ىلع عÓطلإ كلإذك نطإوملل

هإوكصش ىلع ةباقرلإ نإوعأإ در دجيصسف اهتعباتمو
ةجيتن نوكي دق درلإ إذهو لخدتلإ دعب ةمدقملإ
قإوصسألإ ةعباتم نطإوملل نكمي امك ،ىوكصشلإ
حلاصصم اهف˘ي˘صضت ي˘ت˘لإو ه˘ت˘يلو ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لإ

رخآإ رز ىلع  ىو˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘ت˘لإ تا˘ير˘يد˘م
ىلع عÓطلإ هلÓخ نم متي ةباقرلإ نإوعأاب ضصاخ
اهيلع درلإو مه˘تا˘يلو ي˘ف ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ يوا˘كصش
ةصصاخ جمانربلل ىرخإ تاهجإو كانه ةراصشإÓلو،
ةبقإرمو نيمدختصسم ةفاصضاب ةلوخملإ تاهجلاب
قيبطت˘لإ إذ˘ه د˘ئإؤو˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،يوا˘كصشلإ

ذات˘صسإ و˘هو ن˘يد˘لإ ن˘يز ة˘يردإو˘ق با˘صشلإ ف˘صشك
يف ضسردو ةيتامولع˘م˘لإ ي˘ف ضصصصخ˘ت˘م ة˘يو˘نا˘ث

ةصسدنه““ رتصسام ىلع لصصح˘ت˘مو ة˘با˘ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج
بير˘ق˘ت˘ب ح˘م˘صسي ه˘نأإ ف˘صشكف ““ة˘ب˘˘كر˘˘م ج˘˘مإر˘˘ب
ل˘صصت ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ ح˘لا˘صصم˘لإ ن˘م ن˘طإو˘م˘˘لإ
امك ،ةقئاف ةعرصسبو ةظحللإ ضسفن يف ىوكصشلإ
قيقد ديدحتب نيبقإرملإ لمع ليهصست نم نكمي

تامولعملل مهكÓتمإ إذكو نيف˘لا˘خ˘م˘لإ ن˘كا˘مأل
ةيئإرصشلإ ةردقلإ قي˘ب˘ط˘ت˘لإ إذ˘ه م˘عد˘يو ،ة˘مزÓ˘لإ
تاجوتنملإ عابتصس همإد˘خ˘ت˘صسإ د˘ن˘ع˘ف ن˘طإو˘م˘ل˘ل
اصضيأإ لهصسيو ،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لإ ا˘هرا˘ع˘صسأا˘ب ة˘م˘عد˘م˘لإ
لك يف م˘هد˘جإو˘ت ن˘كا˘مأإو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لإ د˘يد˘ح˘ت
ل˘م˘صشي˘ل ه˘ع˘ي˘˘صسو˘˘ت ن˘˘كم˘˘يو ،ن˘˘طو˘˘لإ تا˘˘يلو
ءيصش يأإ نع غيلبتلاب حمصسيو ىرخإ تاعاطق
ةانق دوجو رإرغ ىلع نينطإوملإ حلاصصمب رصضي
دوجو وأإ عطقم يئابرهك لباك وأإ ةرصسكم هايملل

ىلع رطخ لكصشت نأإ اهنأاصش نم قيرطلإ يف ةرفح
ةباثمب ““يعإولإ““ قيبطتلإ إذه حبصصيو نيرخآلإ
نيلوؤوصسملإو نطإوملإ نيب برقت يتلإ ةليصسولإ

نودو زيجو فرظ ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع
 ضسافر ناميلصس.طئاصسو يأإ دوجو

ةبانع نم نيدلإ نيز ةيردإوق باششلإ هزجنأإ

 نينطاوملل لهشسي ديدج قيبطت ““يعاولا““
صشغلا عمقو ةباقرلا حلاشصم ىدل ىواكششلا عاديإا

 ةدحو008و ةمششلا نم صسيك0061 زجح
ةملاقب ةيلوحكلا تابورششملا نم

 اكربفم صسيل يتوشصلإ ليجشستلإ  ناب ةيروهمجلإ ليكو دكإ اميف

 نيمهتم ثÓثو صصاخششأا9 ىلإا عامتشس’ا
فيطشس قافو تايرابم بيترت ةيشضق يف

ناكملإ نيع يف يفوت ةيحشضلإ

 يابلا نانج يف ناردج طوقشس
ةيشسنجلا يكرت ءانب ةافو فلخي

قباط نم ةنوكتم ةينكصس ةرامعل عباصسلإ قباطلإ نم رإدج لإوز ةيناثلإ يلإوح ىلع ضسمأإ لوأإ طقصس

يفوت ثيح ةنصس82 رمعلإ نم غلبي ةيكرت ةيصسنج نم ءانب لماع ىلع يابلإ نانج ـب قبإوط عبصسو يصضرأإ
ناكملإ نيع ىلإإ ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلقنت دقو ،ةغيلبلإ هحورجب إرثأاتم ناكملإ نيع يف ةيحصضلإ

يف ثثجلإ ظفح ةحلصصم ىلإإ ةرصشابم هتثج لقن متو يفوتم يكرتلإ ةيعرلإ ىلع روثعلإ مت ثيح
يلإوح ىلع ضسمأإ لوأإ ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلخدت ىرخآإ ةهج نم ،دصشر نبإ يعماجلإ ىفصشتصسملإ

دايطصصإ مت نيأإ «يصشوب» ةقطنمل ةيودألإ ةكرصش نم برقلاب44 مقر ينطولإ قيرطلإ يف إءاصسم ةعبإرلإ

ر.ناميلصس.إرتمتنصس07 هلوط نابعث

ةيرششب رئاشسخ يأإ افلخي مل

«ةرورعزوب» يف روجهم لزنمو «يراديب» يف ةفاج باششعأا قارتحإا
ىلع نإرينلإ تتأإ ثيح ينوبلإ ةيدلبل ايرإدإإ عباتلإ »يرإديب» يح يف قيرح ضسمأإ لوأإ راهن فصصتنم عقو

ثيح ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم فرط نم اهدامخإإ مت يتلإو ةفاجلإ باصشعألإ نم عبرم رتم008 يلإوح

فصصتنم ىلع يأإ ةقيقد02 ـب اهدعبو ،نإرينلإ لاعتصشإ ربخل مهيقلت دعب ةرصشابم ناكملإ نيع ىلإإ إولقنت

يدلبلإ عرفلإ بناجب باصشعأإ قإرتحإ ببصسب روجهم لزنم فقصس يف يناث قيرح عقو ةقيقد02 راهنلإ
يأإ ليجصست متي مل ظحلإ نصسحلو قيرحلإ دامخإإ لجأإ نم ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلخدتو ةرورعزوبب

  ر.ضس.امهركذ فلاصسلإ نيقيرحلإ يف تاباصصإإ وأإ ةيرصشب رئاصسخ

ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتشسم ىلع ةشصخر نودب ةيلوحكلإ تابورششملإ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
ةعومجملل ةعباتلإ تإدحولإ دإرفأإ نكمت ،تاقرطلإ ربع صصيخرت نودب اهلقنو ،ةملاقب ينطولإ كردلل
يتلإ ةيعدرلإ ةطششنألإ ةلشصإوم راطإإ يف إذه و ةقرفتم تايلمع50 لÓخ ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

ةرهاظ ةبراحمو ،نينطإوملإ ةحشصو ينطولإ داشصتقإلإ ىلع ةظفاحملل ةملاقب ينطولإ كردلإ حلاشصم اهنششت
ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،طاششنلإ إذه يشسرامم ىلع قانخلإ قييشضت ةيغب ةدلقملإ علشسلإ عيبو يبيرشضلإ برهتلإ
طبإرلإ61 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع ةبكرم فيقوت نم ءاشضيب نب نيعب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

صصخشش اهنتم ىلع ،ءاشضيب نب نيع ةيدلبل ةيبونجلإ ةجرخلاب طبشضلاب ةبانعو صسإرهأإ قوشس يتيلو نيب
نم صسيك0061 ىلع اهلخإدب رثع اقيقد اششيتفت اهششيتفتو اهقئاثو ةبقإرم دعب ،ةنشس33 رمعلإ نم غلبي
ام زجح نم ينطولإ كردلل ةعباتلإ تإدحولإ دإرفإ نكمت قايشسلإ صسفن يف و.غك84 ـــــب ردقي نزوب ةمششلإ

حوإرتت صصاخششأإ90 اهيف طروت ،ماجحألإو عإونألإ ةفلتخم ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو008 براقي
نيعب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ اهلÓخ نم نكمت ىلوألإ ةيلمعلإ.ةنشس17و62 نيب ام مهرامعأإ

مت نيأإ ميلقإلإ ربع ةيرودب مهمايق ءانثأإ كلذو ،ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو633 زجح نم ءاشضيب نب
ةبانعو صسإرهأإ قوشس نيب طبإرلإ61 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع صصخشش اهنتم ىلع ةبكرم فيقوت
ةيلوحكلإ تابورششملإ ةيمك ىلع رثع ةبكرملإ صشيتفت دعب ،ءاشضيب نب نيع ةيدلبب ةيبونجلإ ةجرخلاب
كردلل لخدتلإو نمألإ ةليشصف دإرفأإ اهلÓخ نم نكمت تايلمعلإ يقاب امأإ.اهزجح متيل هÓعإ ةروكذملإ
ربع ةيرودب مهمايق ءانثأإ كلذو ،ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو034 زجح نم دمحإ ةرهموبب ينطولإ
ىلع صصاخششأإ80 اهنتم ىلع تابكرم40 فيقوت مت اهرثإإ ىلع ،ةزومكوبو فوقششوب يتيدلب نم لك ميلقإإ

صشيتفت دعب ،نوتيزوب ةتششم إذكو فراطلإو ةملاق نيب طبإرلإ أإ61 مقر ينطولإ قيرطلإ نم لك ىوتشسم
.اهزجح متيل ،هÓعأإ ةروكذملإ ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةيمك ىلع اهلخإدب رثع تابكرملإ

نيدلإزع.ل

 يزاوترا رئب رفح ددشصب اناك نيشصخشش فيقوت
ةملاقب ءاشضيب نب نيعب  ةشصخر نودب

كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتصسم ىلع ةصصخر نودب رابآلإ رفح ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
قلعتت ةيصضق ةجلاعم نم ءاصضيب نب نيعب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ،ةملاقب ينطولإ

ةنصس25و44 رمعلإ نم ناغلبي ناصصخصش اهيف طروت ،ةصصخر نودب يزإوترإ رئب رفح يف عورصشلاب
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ مايق ءانثأإ تمت ةيلمعلإ.ةليصسملإو ةبانع يتيلو نم نإردحني
ةيرقب هيحÓف ضضرإ ةعطق˘ب ر˘ف˘ح ة˘لآإ دو˘جو م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نإ تف˘ل م˘ي˘ل˘قإلإ ر˘ب˘ع ة˘يرود˘ب ءا˘صضي˘ب ن˘ب ن˘ي˘ع˘ب
لثمتت رفحلإ تلآإو داتع دوجو نيبت تانياعملاب مايقلإ دعب ،ءاصضيب نب نيع ةيدلب تÓيزيعملإ
خصض كرح˘م ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘لو˘م ،ق˘ئا˘ثو نود يزإو˘ترإ ر˘ئ˘ب ر˘ف˘ح ة˘لأا˘ب ةدوز˘م ي˘لرا˘ب عو˘ن ة˘ن˘حا˘صش ي˘ف

ةلآإ ،ةيديدحلإ بيبانألإ تبثم ،يديدح بوبنأإ51 ،ةيديدح رفح ضسوؤور30 ،تانإوطصسلإ يثÓث هايملإ

ةصصخرلإ ىلع نإزوحي ل امهنأإ نيبت نيطروتملإ عم راصسفتصسلإ دعب ،عطق ضصإرقأإ30و ةيئابرهك عطق
يدلبلإ رصشحلاب هعصضوو رفحلإ ةيلمعب ضصاخلإ داتعلإ زجح مت تإءإرجإÓل ةلصصإوم.رئبلإ رفحب ةصصاخلإ
 نيدلإزع.ل.هنأاصشب يئاصضق رإرق رودصص ةياغ ىلإإ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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