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«ينوديز» رؤشسي˘فور˘ب˘لا دد˘ششو
سصخ ةيفح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
سسمأا ةثلاثلا ةيعاذلا ةانقلا اهب
د˘يد˘ح˘˘ت ةرور˘˘شض» ى˘˘ل˘˘ع لوألا
مهلاشصتا تبث نيذلا سصاخششألا
، ةيباجيإلا ةدكؤؤ˘م˘لا تلا˘ح˘لا˘ب
م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو م˘˘˘هد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
رجحلل مهعاشضخاو مهتجلاعمو
لاقو .» ءيشش لك لبق يحشصلا

يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا ؤشضع
نإا» ةيئابؤلا تاقيقحتلا ةعباتمو
و ، انءارو دعب حبشصي مل أاؤشسألا
نأل ، لاعف ريغ يحشصلا رجحلا
˘مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
يأا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘˘لو .«ة˘˘˘قد˘˘˘ب
ي˘ف ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ نؤ˘˘كي د˘˘ق ع˘˘شضو
يلودلا ريبخلا زكر ، لبقتشسملا
يشسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا سضار˘مأا ي˘ف
وأا خارت لك بنجت ىلع لشسلاو
، ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل لا˘ث˘ت˘ما مد˘ع
ًارششتنم سسوريفلا لازي ل امنيب

ن˘ل˘عأا ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
دشصر ةنجل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

،ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
سسمأا رارؤ˘˘ف لا˘˘م˘˘ج رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘لا
نع ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب لوألا

تعشضُو يتلا ميقعتلا ةقورأا عنم
تا˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ءارجإاك ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

ىلع اهترؤط˘خ بب˘شسب ا˘نورؤ˘ك
نا «رارؤ˘ف» ح˘˘شضوأاو .ة˘˘ح˘˘شصلا
ىلع مي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘قورأا ع˘ن˘م رار˘ق
تا˘˘˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ىؤ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ىرخأا تا˘ئ˘ي˘ه و ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا

ىلعو ثيح, ا˘ه˘ترؤ˘ط˘خ˘ل ع˘جار
يمؤيلا يمÓعإلا ءاقللا سشماه
ةيع˘شضؤ˘لا رؤ˘ط˘ت˘ل سصشصخ˘م˘لا

«91-ديفؤك» سسوريفل ةيئابؤلا
نكمي ةريخألا هذه نأا رارؤف دكأا
يف ةلمعتشسملا داؤملا ببشست نا
زاهجلا ىؤتشسم ىلع تاديقعت
ى˘ل˘ع و ة˘˘يد˘˘ل˘˘ج و ي˘˘شسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

.ةي˘طا˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ششغلا ىؤ˘ت˘شسم

نا نأاششلا اذه يف رارؤف ركذو
ىلع اهعشضو مت ميقعتلا ةقورأا

تا˘شسشسؤؤ˘م˘˘لا سضع˘˘ب ىؤ˘˘ت˘˘شسم
نود ا˘هر˘ي˘غ وأا ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا
ةنجلل قبشسم راطخا وا سصيخرت
ةنجللا نا ىلا اريششم ،ةيملعلا
سضار˘مألا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا
ط˘˘˘شسؤ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لاو ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شسلا

ةرؤطخ لؤح ةلشسارم انل تهجو
ى˘ل˘عو .هذ˘ه م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘قورأا
فا˘شضأا ة˘ل˘شسار˘م˘لا هذ˘˘ه سسا˘˘شسأا
سضر˘ع˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق» Ó˘˘ئا˘˘ق رارؤ˘˘ف
ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘حÓ˘م
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شضيأا ي˘˘ه تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ةيملاعلا ةمظنملا قئاثو سساشسأا
هذه عن˘م رار˘ق ذا˘خ˘تا˘ب ة˘ح˘شصل˘ل
رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘لا ح˘˘شضوأاو .«ة˘˘˘قورألا
يف تلشسرأا دق ةركذم نا رارؤف

يشضاملا ناؤج7 مؤي نأاششلا اذه
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ح˘˘شصلا ءارد˘˘م˘˘ل
و عزنب اؤمؤقي ىتح تايلؤلا

.«ة˘قورألا هذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘شسا ع˘ن˘˘م

نم ددع˘ب تار˘م˘م˘لا هذ˘ه دوز˘تو

سشر˘ب مؤ˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ششا˘˘ششر˘˘لا

دار˘فألا ى˘ل˘ع ةر˘ه˘ط˘م˘لا داؤ˘م˘˘لا

ي˘ف ن˘كم˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘ل

هذه مهبيشصت نأا تلاحلا سضعب

تاجي˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا داؤ˘م˘لا

زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا يدؤؤ˘˘˘ت وأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ج

عؤن راي˘ت˘خا نأا ا˘م˘ك .ي˘شسف˘ن˘ت˘لا

يف ةلمعتشسملا ةرهطملا داؤملا

ى˘˘لإا ع˘˘˘جر˘˘˘ي تار˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

رؤ˘مألا د˘يز˘ي ا˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

لامعتشسا ن˘كم˘ي ثي˘ح, اد˘ي˘ق˘ع˘ت

ءا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘م˘ي˘ك داؤ˘م

يتلا داؤملا نم اهريغو ليفاجلا

ىلع ةر˘ششا˘ب˘م سشر˘ل˘ل ح˘ل˘شصت ل

نأا نؤشصتخملا دكأا امك .ةرششبلا

اهلك تشسيلو فلتخت تارهطملا

نأا نكمي ثيح ،ريياعملل ةقباطم

ة˘ي˘˘شسا˘˘شسح˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم بب˘˘شست

ا˘ه˘ب˘حا˘شصي ة˘ي˘م˘شضه سضار˘˘عأاو

لا˘ه˘شسإلاو ءي˘ق˘˘لا ن˘˘م تا˘˘بؤ˘˘ن

.ديدششلا
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ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تنلعأا
سسمأا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘˘شصاو

901 ل˘ي˘ج˘˘شست ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباشصا

،«91ديفؤك» دجتشسملا انورؤك
تا˘با˘شصإلا دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل

ى˘لا ي˘ن˘طؤ˘لا ىؤ˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع

نيح يف ،ةدكؤؤم ةلاح89601

ةافو تلا˘ح01 ليجشست م˘ت
تلا˘ح دد˘ع ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج

تفششك .ةافو157 ىلإا ةافؤلا

يمؤيلا ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف  ةرازؤ˘لا

ءافشش نع ةلجشسملا ة˘ل˘ي˘شصح˘ل˘ل

عفترتل ،سسوريفلاب باشصم86

ةيادب ذنم ءافششلا تلاح كلذب

ام امك ةلاح2237 ىلا ةحئاجلا

اد˘جاؤ˘ت˘م با˘شصم93 لازي

اهته˘ج ن˘م .ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب

،دنهلاب رئازج˘لا ةرا˘ف˘شس تم˘ل˘عأا

يف نيقلاعلا نينطاؤ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج

ن˘ع ،ف˘يد˘لا˘م˘لا رز˘˘جو د˘˘ن˘˘ه˘˘لا

ن˘ي˘ت˘يرا˘ج˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘حر م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

.ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يؤ˘ج˘لا طؤ˘ط˘خ˘ل˘ل

سسمأا ةرا˘ف˘شسل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘شضوأاو

نم ةرجؤؤم نيتلحرلا نأا ،ةعمجلا

.رئازجلاب ةيحاي˘شس ة˘لا˘كو فر˘ط

نات˘يؤ˘ج˘لا نا˘ت˘ل˘حر˘لا ل˘شصت˘شسو

02و81 ـلا يمؤي يهلد ؤينل

ا˘يا˘عر ءÓ˘˘جإل ،يرا˘˘ج˘˘لا ناؤ˘˘ج

دقلو.رئازجلا يف ني˘ق˘لا˘ع دؤ˘ن˘ه

تاءار˘˘جلا ةرا˘˘ف˘˘شسلا تر˘˘ششا˘˘˘ب

نييرئازجلا كارششإل ةيرورشضلا

رز˘جو د˘ن˘ه˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
يتلا ةيلمعلا هذه يف فيدلاملا
اؤلجشس نيذلا لك سصخت فؤشس
ة˘˘˘شصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘شسف˘˘˘˘نا
ن˘م تح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘˘كللا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ترازو فر˘˘˘˘ط
اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤؤ˘˘˘ششلاو
ةرا˘˘ف˘˘شسلا غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘شسو.سضر˘˘غ˘˘لا
ل˘كب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
ي˘ف نأا˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘ف تاءار˘˘جلا
يف ءاج امبشسح بشسانملا تقؤلا
.نايبلا سصن

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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ميظنتلا قيرط نع اقحل اهديدحت متيشس

 راعسسأإ نينقت ىلإإ أاجلت دق ةراجتلإ ةرإزو
كÓهتسسإلإ ةعسسإؤلإ ةيسساسسألإ دإؤملإ سضعب
لاؤؤشس نع هدر يف سسمأا لوأا قيزر لامك ةراجتلا ريزو فششك
ةبقار˘م ىد˘م  لؤ˘ح ،نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج لÓ˘خ يؤ˘ف˘شش
راعشسأا نينقت ىلإا ءانثتشسا ءؤجللا ةيناكمإا قؤشسلا يف راعشسألا
نع اهديدحت متي كÓهتشسلا ةعشساو ةيشساشسألا داؤملا سضعب

ةردقلا زيزعت ىلا فدهي ىعشسم يف كلذ و ميظنتلا قيرط
ىلإا ءانثتشسا ءؤجللا ةيناكمإا قيزر حشضوأاو . نطاؤملل ةيئارششلا
رظنلاب كÓهتشسلا ةعشساو ةيشساشسألا داؤملا سضعب راعشسأا نينقت
متي يتلاو نطاؤم˘ل˘ل ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا ط˘م˘ن˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا ى˘لإا
ةيقطنم بابشسأاو تارربم قفو ميظنتلا قيرط نع اهديدحت

ماعلا أادبملا نأا عباتو.نطاؤملل ةيئارششلا ةردقلا ىلع اظافح
ثيح ،تامدخلاو علشسلا راعشسأا ةيرحب يشضقي ةينطؤلا قؤشسلل
كلذو بلطلاو سضرعلا ةدعاق ىلإا اهديدحت يف راعشسألا عشضخت

ةشسفانملاب قلعتملا30-30 نؤناقلا نم4 ةداملا ماكحأاب Óمع
تاجتنملا سضعب راعشسأا نينقت ىلا ءؤجللا عنمي ل اذه نكل,

طبترملا لاؤؤشسلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ق˘ششلا ي˘فو.كÓ˘ه˘ت˘شسلا ة˘ع˘شساو
بيكرت عناشصم رارغ ىلع يعانشصلا عاطقلا يف جامدلا ةبشسنب
عاطقلا اذهل ةلودلا هتمدق يذلا ريبكلا معدلا اذكو تارايشسلا

تيقب يذلا تقؤلا يف ايجؤلؤنكتلا نيطؤت و عينشصتلا لجأا  نم
راطإا يف ،ةراجتلا ةرازو نا ىلإا قيزر راششأا.جامدلا ةبشسن هيف

قيشسنت يف لمعت ،ةحا˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا بشسحو ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘شص
ةعانشص طاششنب ةينعملا حلاشصملاو تاعاطقلا لك عم رمتشسم
ىلع هريطأاتو هميظنت يف ةلاعفلا ةمهاشسملل كلذو تارايشسلا
يف مهاشسيو نطاؤملل ةيهافرلاو ةعفنملا ققحي امب هجو لمكأا
ى˘م˘شسألا فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘ي  يذ˘لا يدا˘شصت˘قلا عÓ˘قإلا د˘ي˘˘شسج˘˘ت
ةدمتعملا تارايشسلا بي˘كر˘ت ة˘شسا˘ي˘شس نأا ر˘كذ ا˘م˘ك.ة˘مؤ˘كح˘ل˘ل
ققحت مل (يد.اك.يشسو يد.اك.سسأا) ةغيشصب رئازجلا يف اقباشس
دقف كلذ نم سضيقنلا ىلعو ،اهنم ةؤجرملا ةيداشصتقلا فادهألا
ة˘ه˘جؤ˘م˘لا ءاز˘جألا ة˘عؤ˘م˘ج˘م تادراو ة˘م˘ي˘ق عا˘ف˘ترا ى˘لإا تدأا
ة˘ب˘كر˘م˘لا تارا˘ي˘شسلا را˘ع˘شسأا  عا˘ف˘ترا و بي˘كر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
ةيئابج رئاشسخ يف قيزر بشسح ةشسايشسلا هذه تببشست امك.ايلحم
نم نيكلهتشسملا رمذت نع كيهان ةيمؤمعلا  ةنيزخلل ةربتعم
ةيراكتحلا تاشسرامملا  اذكو تابكرملا سضعب ةدؤج و ةيعؤن
عاطق نع لوألا لوؤؤشسملا بشسح تارايشسلا يبكرم سضعبل
نأا ةراجتلا ريزو دكأا عشضؤلا اذه ةهجاؤملو.رئازجلا يف ةراجتلا

سصيخرتلا ىلإا0202 ةنشسل ةيلاملا نؤناق يف تدمع ةمؤكحلا
سصاخلا لامعتشسÓل وأا ةيدرف ةف˘شصب دار˘ي˘ت˘شسلا˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل
رَملل

ْ
سضعب مارتحا عم تاؤنشس ثÓث نع اهنشس لقي يتلا تابك

ايلعلا ةحلشصملا هيشضتقت  ام قفو ةينقتلا طباؤشضلاو طورششلا
ةداعإاب مجانملاو ةعانشصلا ةرازو تماق امك.ينطؤلا داشصتقÓل
رئازجلا يف اهعينشصتو تارايشسلا بيكرت ةمؤظنم يف رظنلا
ىلع ةينبم ةديدج  ةيجيتارتشسا دادعإا قيرط نع ةلماشش ةفشصب
ديعت دق ةيقيقح ةيداشصتقا تا˘ي˘ط˘ع˘مو ة˘ي˘عؤ˘شضؤ˘م تا˘برا˘ق˘م
.رئازجلا يف تارايشسلا قؤشس ىلا نزاؤتلا
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فرطلا تبطاخ ةيجراخلا ةرازو نإا تدكأا
تÓيوأاتلا لمتحت ل ةبشسانم ةغلب يبرغملا

تاحيرسصت ىلع درت رئإزجلإ
يبرغملإ ةيجراخلإ ريزو

تاحيرشصت ىلع لوألا سسمأا يجراخلا نوؤؤششلا ةرازو تدر
يبرغملا لشصنقلا ليحرت ةلأاشسم لؤح ،يبرغملا ةيجراخلا ريزو
ءاج نايبلا نا ،ةيجراخلا ةرازو مشساب قطانلا ،حشضوأاو .رئازجلاب
ةلا˘كؤ˘ل ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤؤ˘ششلا ر˘يزو تا˘ح˘ير˘شصت ر˘ثإا
تماق نم ي˘ه بر˘غ˘م˘لا نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت ،ءا˘ب˘نأÓ˘ل ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘لا
رئازجلا نا ،نايبلا ،فاشضأاو .يبرغملا ماعلا لشصنقلا ءاعدتشساب
يف ايلود اهب لؤمعملا ةيشسا˘مؤ˘ل˘بد˘لا فار˘عأÓ˘ل ا˘ق˘فو تل˘ما˘ع˘ت
˘ما˘ع˘لا ل˘شصن˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘ع مد˘قأا يذ˘لا ر˘ي˘ط˘خ˘لا قلز˘نلا ة˘˘ي˘˘شضق
لمتحت ل ةبشسانم ةغلب يبرغملا فرطلا تبطاخ اهنأاو ،يبرغملا
.هدÓب ىلا هتدؤعو برغملا لشصنق ماهم ءاهنا ريغ رخآا Óيوأات
نأا دكأا دق «ديعلب ديعشسوأا دمحم» ةشسائرلا مشساب قطانلا ناكو
رئازجلا دشض ةريطخ تاحيرشصت قلطأا يذلا يبرغملا لشصنقلا

هنإاو ،رئازجلا يف اًلشصنق هنييعت مت يبرغم تارباخم طباشض ؤه
دودح زواجت هنأل ،ةريطخلا هتاحيرشصت دعب دÓبلا رداغ لعفلاب
فرشصت نأا ىلإا ديعلب تفلو .ةيشسامؤلبدلا فارعألاو ةقايللا
ديرت ل رئازجلا نأاب اًهّؤنم ،ابرغتشسم نكي مل يبرغملا لشصنقلا
ىؤتشسملا عفر ؤه هديرت امو ةيمÓعإا تÓمح يف لخدت نأا

.نيقيقششلا نيبعششلا نيبو نيدلبلا نيب ةقÓعلا ىلع ظافحلاو
تراثأا نارهو ةنيدم يف يبرغملا لشصنقلا تاحيرشصت تناكو
.رئازجلا يف اعشساو ًلدج
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:رذحي .. ينوديز نيدلا رون روشسيفوربلا ةيئابولا تاقيقحتلا ةعباتمل ةيتايلمعلا ةيلخلا وشضع

تاقيقحتلإو دعب انءإرو حبسصي مل أإؤسسألإ»
«انورؤكب ىودعلإ ةلسسلسس رسسكل ةيرورسض ةيئابؤلإ

دنهلا يف نيقلاعلا هاياعر ءÓجإل رئازجلا دعتشست يذلا تقولا يف

 ةدكؤؤم ةديدج ةباسصإإ901 ،تايفو01 ليجسست
ءافسش ةلاح86 و انورؤك سسوريفب

ةيئابولا تاقيقحتلا ةعباتمو يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا وشضع فششك
صصاخششألا ةجلاعمو فششك ةرورشض «ينوديز نيدلا رون» روشسيفوربلا

«91-ديفوك» ءابوب نيدكؤوملا نيباشصملاب تلاشصتا مهل تناك نيذلا
 .دجتشسملا انوروك ءابو روطت بنجتو ،ىودعلا ةلشسلشس رشسك لجأا نم
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نكمي ’ هنا ، يلع تيأا حشضوأاو
نود ةب˘كر˘م دار˘ي˘ت˘شسا ل˘ي˘كو˘ل˘ل

ةيبل˘ط ى˘ل˘ع ق˘ب˘شسم˘لا ه˘لو˘شصح
نيوكت نمز نا ادكؤوم ،نوبزلا

م˘˘ت˘˘˘ي ة˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘شض تا˘˘˘نوز˘˘˘خ˘˘˘م
دق عاشضوأ’ا بشسح اهكÓهتشسا

ريزولا دكأاو .رهدلا هلكأاو ىلو
را˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق يوا˘˘˘ه˘˘˘ت نأا
ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثؤو˘ي˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا
ريغ ،ةديدجلا تارايشسلا راعشسأا
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا طور˘˘˘ششلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد نأا
عي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ءÓ˘كو˘لا ل˘م˘ح˘ي˘شس
احشضوم ،ةلوقعم حبر سشماوهب
’ ةي˘حا˘ي˘شسلا ةرا˘ي˘شسلا ر˘ع˘شس نا
’ يلاتلابو ،ةيشساشسأا ةجاح لثمي
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘يو˘˘لوا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
فا˘˘˘شضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كما سصو˘˘شصخ˘˘ب
نيطششنلا نيلماعتملا تادامتعا
هنأا تارايشسلا بيكرت لاجم يف
بغري سصخشش يأا ىلع نيعتي
نأا ل˘ي˘كو طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف
د˘يد˘ج دا˘م˘ت˘عا ى˘ل˘ع ل˘شصح˘˘ت˘˘ي
ءÓ˘˘كو˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح كلذ ل˘˘م˘˘ششيو
رتفد نا ىلإا ار˘ي˘ششم ،ن˘ي˘ق˘با˘شسلا
عشضول ي˘تأا˘ي د˘يد˘ج˘لا طور˘ششلا
فششك امك.اهباشصن يف رومأ’ا

،م˘جا˘ن˘˘م˘˘لا و ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو
رتفد نأا ،مهارب يلع تيأا تاحرف
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا طور˘˘ششلا
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا طا˘˘˘ششن˘˘˘ب
رهشش لولحب ردشصيشس رئازجلاب

ر˘يزو˘لا د˘كأاو .مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
ةينطولا ةفاحشصلا عم ءاقل لÓخ
ممشص ديدجلا طورششلا رتفد نأا

سسشسأا ع˘شضو فد˘ه˘ب ا˘˘شصي˘˘شصخ
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م ة˘عا˘ن˘شص
د˘ح سضر˘ف لÓ˘خ ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
تانو˘كم˘لا جا˘مدإا ة˘ب˘شسن˘ل ى˘ندأا

ةئاملاب03 دودح يف ةيلحملا
.ايلح˘م ل˘كي˘ه˘لا ة˘عا˘ن˘شص اذ˘كو
زيمتي طورششلا رتفد نأا فاشضأاو
تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا ن˘ي˘ب ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘ب

ةئاملاب001 ةبشسن˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا

ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شساو
و بنا˘˘˘˘جأا ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘ششلا˘˘˘˘˘ب
ماظنب ةيرئازج˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا
ا˘م˘ك .ا˘ه˘ن˘˘م د˘˘حاو ل˘˘ك سصخ˘˘ي
ى˘˘ل˘˘ع طور˘˘ششلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد سصن˘˘˘ي
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
جولو يف نيبغارلا نييرئازجلل
ريزولا دكأا ثيح ،.طاششنلا اذه
ىرن دق» لوقلاب راطإ’ا اذه يف
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘˘ل ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل ر˘˘˘غ˘˘˘شصم ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ردابي نمثلا ةشصيخر تÓيدوملا
سسي˘ل ر˘مأ’ا˘ف ،نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ا˘˘ه˘˘ب
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
اذ˘ه .«تارا˘ي˘شسلا عاو˘نأا سضع˘ب˘ل
تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا ى˘ط˘ع˘تو
جامدإ’ا ةبشسنل رظنلاب ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا

لاق ثيح ،اهغو˘ل˘ب ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
نأا نكمي ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل

06 ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ج˘مد˘˘ن
ي˘ط˘˘ع˘˘ن˘˘شس اذ˘˘ه˘˘ل و ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا
ى˘ت˘ح ل˘م˘ششت ي˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا
فشصن تا˘ن˘حا˘ششلا و تارار˘ج˘لا

سسفن سضرفن نل ثيح, ةروطقم
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘˘مز˘˘ل˘˘م˘˘لا طور˘˘ششلا
ةهج نم .«ةيحايشسلا تابكرملل
نأا ى˘˘لإا ر˘˘يزو˘˘˘لا را˘˘˘ششأا ،ىر˘˘˘خأا
ةرازو˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
دونبب ةينعم ريغ ينطولا عافدلا
ى˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب طور˘˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد
ةيمارلا ةيجي˘تار˘ت˘شس’ا ا˘ه˘ما˘ه˘م
ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شضل ا˘˘شسا˘˘شسأا
يف ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سشي˘ج˘لا

اذه يف لاقو .تازيهجتلا لاجم
تاعانشصلا هذه مهاشست» قايشسلا
كل˘ت ن˘ع ةر˘يا˘˘غ˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ف
تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘لا
ةميق ثادحتشسا وا نيكلهتشسملا
كا˘ن˘ه ة˘جا˘ح Ó˘ف اذ˘ل و ة˘يرا˘ج˘ت
ىلع طورششلا رتفد دونب قيبطتل
دÓ˘ب˘لا ن˘مأا ن˘˘م˘˘شضت ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا نو˘م˘˘تو
.«رئازجلل

¯ S°∏«º.±

د˘م˘ح˘م» ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ل˘˘ل˘˘ع
ري˘تاو˘ف عا˘ف˘ترا بب˘شس «با˘قر˘ع
يف اهمكارت˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
مزل يتلا يحشصلا رجحلا ةرتف
ببشسب مهلزانم نونطاوملا اهيف
لا˘˘قو .ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘˘ششت˘˘˘نا

ة˘ل˘ئ˘شسأا ى˘ل˘ع هدر ي˘˘ف با˘˘قر˘˘ع
ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب باو˘˘ن˘˘لا
ةعفترملا ر˘ي˘تاو˘ف˘لا نإا ي˘ن˘طو˘لا

ببشسب ا˘ه˘م˘كار˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك
نأا اد˘كؤو˘˘م. ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ىقبتشسو تناك زاغلنوشس ةكرشش
ريزولا راششأاو .نطاوملا ةكيرشش
متيشس هنأا ىلإا قايشسلا تاذ يف
ريتاو˘ف عا˘ف˘ترا ة˘ل˘كششم ة˘شسارد
هذ˘ه لÓ˘خ زا˘˘غ˘˘لا و ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

باقرع دكأاو .ةيئانثتشس’ا ةرتفلا

ن˘ي˘ه˘جو˘م نو˘كن نأ’ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن»

ة˘˘˘مد˘˘˘خ و˘˘˘هو د˘˘˘˘حاو فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل

يفو ،رخآا بناج نم .«نطاوملا

يناملرب بئان لاؤوشس ىلع هدر

،زاغلاب ةشسبت ةي’و طبر لوح

ط˘˘بر م˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ششك

.٪08 ة˘ب˘شسن˘ب زا˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا

تاطلشسلا رذعت ،ريزولا فششكو

ارظن ،زاغ˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا ل˘ك ط˘بر

يتلا ةبعشصلا ةيلا˘م˘لا فور˘ظ˘ل˘ل

دكأاو7102.  ذنم دÓبلا اهب رمت

ةذختم تاءارجإ’ا لك نأا باقرع

ةموكحلا جمانرب قيبطتب  نآ’ا

لظلا قطان˘م˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘شس يذ˘لا

اريششم ،ءابرهكلاو زاغلاب اهطبرل

تاي’ولا نم ةشسبت ةي’و نأا ىلإا

ن˘م .ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا تف˘˘˘ششك ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اهح˘لا˘شصم دا˘م˘ت˘عا ن˘ع زا˘غ˘لاو
ةبكاومل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ر˘ي˘باد˘ت ةد˘ع˘ل
ىلع ظافحل˘ل ي˘ح˘شصلا فر˘ظ˘لا

،تحشضواو .نين˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘شص
اقفو اهنأا ،اهل نايب يف ،ةكرششلا

ةكراششمبو01.59 موشسرملل
زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا ط˘ب˘شض ة˘ن˘ج˘ل
ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘م˘˘ت˘˘عا
نوبز لك كÓهتشس’ ةيعجرملا
ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف م˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
ةيناكما ىلا ةريششم  .كÓهتشس’ا
ةرو˘تا˘ف˘ل˘ل يرو˘ف˘لا ح˘ي˘ح˘شصت˘لا

جا˘ج˘ت˘ح’ا نا˘ك اذإا عاز˘ن ل˘˘ح˘˘م
د˘شصر ى˘ل˘ع ادا˘م˘ت˘عاو سسشسؤو˘م
تن˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

ةدافتشس’ا ةيناكمإا نع ،ةكرششلا
ةروتاف ديدشست يف طيشسقتلا نم
ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ةحوتفم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ةثلاثلا ىلإا احاب˘شص ة˘ن˘ما˘ث˘لا ن˘م
نا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ،’اوز
ةدمت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا
ة˘ط˘شساو˘ب ةر˘تو˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘خد˘˘˘ت ر˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذكو ةداع ةمدقملا تÓيهشستلا
.يئانثتشسإ’ا فرظلا اذه لثم يف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا ،تد˘˘كاو
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ل
روف ءارجإ’ا اذه نع عفرتشس اهنا
ىلا دوعتل انوروك ةمزا ءاهتنا
ةر˘تو˘ف˘لا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘ع’ا
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش لÓ˘خ ي˘ل˘˘شصأ’ا
.لبقملا

¯ S°∏«º.±

فلكملا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا د˘كأا
يفطل ،ةين’دي˘شصلا ة˘عا˘ن˘شصلا˘ب
جاو˘مأا ر˘ب˘˘ع سسمأا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب
يف متي˘شس ه˘نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا
زا˘ه˘ج ع˘شضو ل˘جا˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا

ةقلاعلا تابلطلا ةجلاعمل سصاخ
،ة˘يودأ’ا ل˘ي˘ج˘شست˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا

92 قÓطإاب حمشسيشس يذلا رمأ’ا
لبق ديدج جاتنإا ةدحو عورششم

دمحاب نب فاشضأاو0202. ةياهن
ذ˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت تاد˘حو˘˘لا هذ˘˘ه نأا

لبق نم اهتيودأا ليجشست7102
ةريتولاب نكل ةينعملا لكايهلا

ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ا˘ه˘ب د˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نهارلا تقولا ي˘ف ا˘ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا
تاو˘ن˘شس قر˘غ˘ت˘˘شست د˘˘ق ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
ح˘شضوأاو .ر˘ي˘خأا˘ت˘لا اذ˘ه كراد˘ت˘˘ل
و ةيفاشضإا لئاشسو ّدنجُنشس» لوقي
انل ىنشستيل ةديدج ةبراقم ىنبتت
م˘ث ن˘مو ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه كراد˘˘ت
ن˘˘م تاد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ءادتبا ةيودأ’ا جاتنإا ةرششابم
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ة˘يرا˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا

ىلع مامت˘هÓ˘ل ةر˘ي˘ث˘م ة˘ي˘جÓ˘ع
،ن˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا داو˘م˘لا رار˘˘غ
و ماروأ’ا بطب ةشصاخلا كلتو
تارطقلاب ةقلعتملا نويعلا بط
فششكو اذه .«نويعلاب ةشصاخلا

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا د˘م˘حا˘ب ن˘ب ي˘ف˘˘ط˘˘ل

ةعنقأ’ا نم فاك نوزخم اهيدل

.ةيبط˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا اذ˘كو ة˘ي˘قاو˘لا

ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ةرد˘˘ق˘˘لا نأا فا˘˘شضأاو

ردقت ةيقاولا ةعنقأ’ا نم رئازجلل

يبط ريغ عانق نويلم2 ـب ايلاح

ة˘ع˘ن˘قأ’ا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ا˘ي˘مو˘ي

7 اهجاتنإا نمشضي يتلا ةيبطلا

اهنوزخم نإاف نويلحم نوجتنم

.ةدحو نويل˘م52 ايلاح قوف˘ي

ى˘لإا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا را˘˘ششأاو

ر˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘شصتا ز˘˘˘كار˘˘˘م ع˘˘˘شضو

ةي˘غ˘ب ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م

ة’و˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ،سصر˘ح˘˘لا

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا فر˘˘غو

ةريغشصلا تاشسشسؤوملا يل˘ث˘م˘مو

ةرفو نامشض ىلع ،ةطشسوتملاو

ةيرورشضلا تا˘مز˘ل˘ت˘شس˘ُم˘لا هذ˘ه

91«-ديفوك» ةحئاج ةح˘فا˘كم˘ل

.عيبلا طاقن ةفاك ىوتشسم ىلع

يفطل نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو

قيشسنت ايلاح ىلوتي دمحاب نب

تاعاطقلا ةددعت˘م ة˘ن˘ج˘ل ل˘م˘ع

سضر˘غ˘ب سسي˘م˘خ ل˘ك ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ت

ة˘ع˘ن˘قأ’ا جا˘ت˘نإا ةر˘ي˘تو ل˘ي˘ج˘ع˘˘ت

ىلع اه˘ع˘يزو˘ت را˘شسمو ة˘ي˘قاو˘لا

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع سسا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع

.نطولا تاي’و
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:فصشكي ةعانصصلأ ريزو ..لبقملأ ةيليوج رهصش ديدجلأ طورصشلأ رتفد نع جأرفإلأ

«نوبزلا نم قبسسم بلط نود ةديدجلا تارايسسلل داريتسسإا ل»

ةيئانثتصسإلأ ةرتفلأ هذه لÓخ اهعافترإأ ةلكصشم ةصسأرد متيصس هنأأ دكأأ

رجحلا ةرتف لÓخ اهمكارت ىلا زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف عافترإا ببسس عجري باقرع

0202 ةياهن لبق ديدج جاتنإأ ةدحو عورصشم92 قÓطإاب حمصسيصس

ابيرق ةيودألا ليجسستب ةطبترملا ةقلاعلا تابلطلا ةجلاعمل صصاخ زاهج عسضو

يراجلأ رهصشلأ ةيأدب دوقولأ يف تأدايزلأ رأرقإأ دعب

 نولسساري صصاوخلا نولقانلا
لقنلا ةريعسست عفرل ةيروهمجلا صسيئر

ىلع لÓب دمحم ،سصاوخلا نيلقانلل ينطولا داحت’ا سسيئر ددشش

ةلاشسر هيجوت ددشصب سصاوخلا نيلقانلل يباقنلا لتكتلا ةرورشض

عفر ةرورشضب ةبلاطملل نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل

.يراجلا رهششلا ةيادب دوقولا يف تادايزلا رارقإا دعب لقنلا ةريعشست

بجي ’ نيلقانلا» نإا ةيفحشص تاحيرشصت يف «لÓب دمحم» لاقو

يف ةرداشصلا اهتارارقو ةموكحلا تارارق ءابعأا مهدحو اولمحتي نأا

مهطاششن فقوت دعب اشصوشصخ0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق

نأا ثدحتملا فششكو .«انوروك ءابو راششتنا لظ يف رهششأا3ـل

ربع نيلقانلا عيمج لثمت تاباقن4 مشضي يذلا يباقنلا لتكتلا

ةلشسارم هيجوتل لبقملا دحأ’ا اعامتجا نودقعيشس تاي’و فلتخم

يتلا ةيعشضولا اهلÓخ نم نوحشضوي ةيروهمجلا سسيئرل ةدحوم

سصاوخلا نيلقانلل ينطولا داحت’ا سسيئر ركذو .نولقانلا اهششيعي

ةشسلج لامعأا لودج يف ةطقنلا هذه جردأا يباقنلا لتكتلا نأا

يف اهيلإا ةراششإ’ا مت دقو ،عاطقلا ريزو عم ةجمربملا راوحلا

ىلع سصني يذلاو لقنلا ةرازو عم عقوملا يحشصلا لوكوتوربلا

وهو ،نيرفاشسملا ددع سصيلقتو ةياقولا تاءارجإاب نيلقانلا مازتلا

.يمومعلا لقنلا تاشسشسؤوم عم هب لومعملا لوكوتوربلا سسفن

لقنلا ريزو عمجي نأا سضرتفي ناك يذلا ءاقللا نأا ةراششإ’ا ردجتو

اذه ةشساردل يشضاملا عوبشسأ’ا اذه ةياهن  عاطقلا تاباقن عم

.ددحم دعوم ديدحت نودب قح’ تقو ىلا لجأا فلملا

S°∏«º.±

  ةيجاتنإلأ تأدحولأ عيمج يف لمعلل ةبقترم ةدوع راظتنإأ يف

 ليغسشت ةداعإا نع نلعت راديسس
راجحلا بكرمب «ديلبتلا» ةدحو

ليغششت ةداعإا ةيلمع ليشصافت نع راجحلا راديشس ةشسشسؤوم تنلعأا

ةقاطلاب دوزتلا تشسم يتلا ةقرشسلا ةيلمع ثودح دعب ديلبتلا ةدحو

لادبتشسإا يف ببشست امم ديبلتلا ةدحول طلوف004 رتوتلا ةظفخنم

يف ببشست يذلا رتم0003 هلوط غلبي يشساحن يئابرهك لباك

.اهلمكأاب ةنخاشسلا ةقطنملا فقوت يلاتلابو ةريخأ’ا هذه فقوت

تدكأا راديشس ةشسشسؤوم نع ةرداشصلا ةيرهششلا ةيمÓعإ’ا ةيرششنلا

ةطحم نم دعاقتمب دا˘ج˘ن˘ت˘شسإ’ا م˘ت ل˘كششم˘لا اذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ه˘نأا

ةقاطلاب ديوزتلل ىرخأا ةركف جاهتنإاب ماق يدلا يئابرهكلا ليوحتلا

يفظوم عم نواعتلاب ناديملا يف ةرفوتملا لئاشسولا مادختشساب

داوملا ريشضحت ةدحوو ةيئابرهكلا ةقاطلا عيزوتو جاتنإا ةطحم

ةيكيناكيملا ةنايشصلا ةير˘يد˘مو ع˘قو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست م˘شسقو ةد˘ب˘ل˘م˘لا

اراهنو Óيل ايوشس اولمع نيذلا كيناكيملل ةيبراغملا تاششرولاو

كلذو يشسايق تقو يف ةقاطلا ليشصوت ليغششت نم اونكمت ىتح

داوملا ريشضحت ةدحو ليغششت ديعأا امك يراجلا ناوج4لا خيراتب

عنشصملل ةربتعم فيلاكت يدافت عم ةقرشسلا هتاه دعب ةدبلملا

عوقو لامتحإا نم ةقطنملا ىتح يمحي مئادو قوثوم لح ميدقتو

.ةلثامم ةقرشس ثداوح
YÉO∫ GCe«ø

نأوج نم حتافلأ موي قباصسلأ بتكملأ صسلجملأ لح نأأ دعب

راجحلا راديسس ةباقنل ديدج يباقن بتكم ةيكزت
لوأا راجحلا راديشس بكرم يف ديدج يباقن بتكم ةيكزت تمت

يشضاملا ناوج نم حتافلا يف يباقنلا سسلجملا لح نأا دعب سسمأا

،ة˘ق˘با˘شسلا ا˘هداد˘عأا ي˘ف «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ه˘ت˘ف˘ششك ا˘م و˘هو بت˘˘كم˘˘لا

نيدلا زع ،ياب زيزع ماعلا نيمأ’ا نم ديدجلا بتكملا نوكتيو

فلكم زيزع˘ل قÓ˘عو˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا دو˘ع˘شسم

دمحم ةلبق ،يباقنلا نيو˘كت˘لا˘ب ف˘ل˘كم ر˘ي˘ن˘م كور˘ب ،تا˘عاز˘ن˘لا˘ب

،ةماعلا تاقÓعلاب فلكم قراط وح ،مÓعإ’اب فلكم فيرششلا

ةفلكم ةايح يناشسيع ،ةيعامتج’ا نوؤوششلاب فلكم ميكح ةويون

فلكم دارم يفيرشش ،داشصتق’اب فلكم لداع لاحن ،ةأارملا نوؤوششب

ليدعت مت دقو ،ن˘ما˘شضت˘لا˘ب ف˘ل˘كم نا˘ي˘ف˘شس ة˘با˘غو˘بو لا˘شصت’ا˘ب

ةدهعل راجحلا راديشس بكرمل ةشسشسؤوملا ةباقن بيشصنت رشضحم

ةيلارديفو ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ي˘ئ’و˘لا دا˘ح˘ت’ا فار˘ششإا تح˘ت ة˘ي˘با˘ق˘ن

رييغت د˘ع˘بو ،كي˘نور˘ت˘كل’او ءا˘بر˘ه˘كلاو كي˘نا˘كي˘م˘لاو ندا˘ع˘م˘لا

ثيح راج˘ح˘لا راد˘ي˘شس بكر˘م ة˘با˘ق˘ن ح˘ت˘ف˘ت˘شس ي˘با˘ق˘ن˘لا بت˘كم˘لا

ةشصاخ Óبقتشسم ةيلامعلا بلاطملا نع عافدلاب مامته’ا لشصاوتشس

ةشصاخ «ديدحلا قÓمع» رظتنت يتلا تاناهرلا نم ديدعلا دجوي هنأا

سسوريف ةحئاج ببشسب ةريخأ’ا رهششأ’ا يف جاتن’ا فقوت دعب

.لامعلل ىندأ’ا ددعلا ةمدخب لمعلاو انوروك
S°∏«ªÉ¿.Q

ةيمأزلأ ىلع صصني تأرايصسلأ دأريتصسإأ صصخي يذلأ ديدجلأ طورصشلأ رتفد نأأ ،يلع تيأأ تاحرف ،مجانملأو ةعانصصلأ ريزو دكأأ
.اهقيوصستو ةديدجلأ تأرايصسلأ دأريتصسإأ طاصشن ةصسراممل ةمزÓلأ تأردقلأ ىلع رفوتلأ
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 انوروك سسوريفب مهل ةليمز ةباصصإا دعب

ةيلديصصلأ يفظوم ليلاحت جئاتن
«ةيبلصس» اهلك  ةبانعب ينوبلأ ىفصشتصسمب

ليلاحتلا نأا «ةعاصس رخأا «ل  ةميلع  رداصصم ةعمجلا سسما  تفصشك
ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو
تاءاج ينوبلاب ةيرواون هللا دبع ديلوتلاو لافطألا ىفصشتصسمب
ىودعب طرافلا عوبصسألا مهل ةليمز ةباصصإا بقع «ةيبلصس «اهلك

مت مدلل ليلحت31 نإاف انرداصصم بصسحو.91ديفوك سسوريف
تاءاج ىفصشتصسملاب ةيلديصصلا يفظومو يبصستنم ىلع هوؤورجا

ليلاحت3 ةيبلصس نع ةدايز «ةيبلصس» سسيمخلا ةيصشع اهجئاتن
يأا ن˘م ىف˘صشت˘صسم˘لاو ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا او˘ل˘خ ن˘ي˘ب˘ي ا˘م ف˘نألا ة˘ح˘صسم˘˘ل

رهظاصس ةلثامم ليلاحت3 جئاتن راظتنا يف سسوريفلاب ىودع
ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م نأا ةرا˘صشإلا˘ب د˘ج˘يو . عو˘ب˘صسألا ع˘ل˘˘ط˘˘م ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ر˘صصا˘ن د˘م˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل تا˘ّي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو نا˘˘ك˘˘صسلاو

انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تÓ˘با˘ق3 ة˘با˘˘صصإا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عا نا˘˘ك سشا˘˘م˘˘عد
ةحلصصملا  ولخ نيبت ليلاحتلا ءارجإا  سضغبو ينوبلا ىفصشتصسمب
دحأاب ةفظوم ةباصصإا كلذ ىلع ةدايز ، ةديدج ىودع يأا نم
ىفصشتصسمب ايلاح عصضخت يتلاو سسوريفلاب ةيلديصصلاب نزاخم
.جÓعلاو يحصصلا رجحلل سضيبلا رصسجلاب نابرصض ميكحلا
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 نيناوقلا سسودت تÓئاع
 مامجتصسإلاو ةحابصسلا عنم رارق فلاختو

ةبانعب ئطأوصشلأ ىلع لابقإأ
انوروك ةمزأأ ّزع يف

نينطاوملا نم ددعل لابقإا ديصشر حÓف ئطاصش سسمأا موي دهصش
ةبانع ةيلول ةيّلحملا تاطلصسلا رارق نم مغرلا ىلع تÓئاعلاو
ع˘ن˘م ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا لو˘خد˘لا ع˘ن˘˘م˘˘ب ق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاصسم «ولكنا˘صسلا» ئ˘طا˘صش فر˘ع د˘قو اذ˘ه .م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لاو ة˘حا˘ب˘صسلا
عنم رارق ىلع اوصساد نيذلا نابصشلا نم ددعل ادفاوت ةعمجلا سسمأا
دّيق˘ت˘لا ةرور˘صض ة˘نا˘خ ن˘م˘صض جرد˘ن˘م˘لا ما˘م˘ج˘ت˘صسإلاو ة˘حا˘ب˘صسلا

ح˘ب˘˘كو «91--ديفو˘ك» سسور˘ي˘ف  ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
نمألا تاّوق راصشتنا نم مغرلا ىلعو ثيح ،رثكأاف رثكأا هيّصشفت
نع نيفلاخملا ةرصصاحم˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘قو ما˘يألا هذ˘ه لÓ˘خ نا˘ك˘م˘لا˘ب

ءىطا˘صشل˘ل ة˘ب˘قار˘م ة˘ّي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘م˘˘صشي ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘صست ق˘˘ير˘˘ط
ّقح يف عامصس رصضاحم ةينمألا رصصانعلا زاجنإا عم افلاصس روكذملا

مل رمألا نأا ريغ ،مرصصنملا عوبصسألا رحب نيفلاخملا نم ديدعلا
ةرارح نم بورهلا يف ةعمجلا سسمأا موي تÓئاعلا نم ددع عنمي
سّصلختلاو مامجتصسإلا لجأا نم ديصشر حÓف ئطاصش ىلإا سسقطلا

ىلإا اهجرخأا يذلا يئزجلا رجحلاب طبترملا يمويلا اهنيتور نم
ةهبآا ريغ اهتاقوأاب عاتمتصسإلا عم مامجتصسإلاو ةحابصسلل رحبلا

يت˘لا ة˘ي˘ّل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط ن˘م ةّر˘ق˘م˘لا تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ما˘م˘ت
ةرور˘صضو م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لإا ةرور˘˘صض ىل˘˘ع تدّد˘˘صش
مهتّحصص ةيامح ىلإا ةي˘ماّر˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا˘ب م˘هد˘ّي˘ق˘ت
،د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإلا ر˘ط˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صسو

ىودع راصشتنل يدصصتلا لجأا نم ةذختملا ريبادتلا اهنم اميصسل
تاءا˘˘صضف˘˘لاو ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا طا˘˘˘صسوألا ي˘˘˘ف د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه

ئطاصشلا ودصصاق نأا˘ب ةرا˘صشإلا رد˘ج˘ت ،تا˘ع˘ّم˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘صسم˘لا
نم ةّرقملا ةيزارتحإلا تاءارجإلا اوفلاخ دق افلاصس روكذملا

عنمب ةقّلعتملاو ةبانع ةيلول يذيفنتلا زاهجلا لوؤوصسم فرط
ةيحان نم ركذلا ردجي امك ،ةيلولا ميلقإا ئطاوصش عيمج دايترا

ىطخ ىلع يراجلا رهصشلا علطم تراصس دق ةبانع ةيلو نأا ةيناث
فراطلا ،مناغتصسم ،ةدك˘ي˘ك˘صس رار˘غ ىل˘ع ة˘ي˘ل˘حا˘صس تا˘يلو ةد˘ع
ع˘ن˘م ترر˘ق ارار˘ق ترد˘صصأا ي˘ت˘لا تا˘يلو˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو نار˘˘هو
د˘ع˘ب تءا˘ج ةو˘ط˘خ˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘يلو ئ˘طاو˘˘صش ىلإا لو˘˘خد˘˘لا

يا˘م ر˘ه˘صش ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م راوّز˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع بذ˘˘ج ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
يف ،نينطاوملا لبق نم ئطاوصشلا ىلع ريبك دفاوتو مرصصنملا
قيرط نع نيفلاخملا ّقح يف ةمراصصلا نيناوقلا قيبطت راظتنا

م˘قا˘ف˘ت˘ب دّد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘˘ن˘˘صشلا تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل ّد˘˘ح ع˘˘صضو
 .عاصضوألا
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انوروك سسوريفب باصصم سضيرم ةافو بقع

ىفصشتصسمب لماع001 سصحف
فراطلاب ديدج نب يداهلأ

فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب نا˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تعرا˘˘˘صس
ةنيدمب ديدج نب يداهلا ىفصشتصسم حلاصصم عم قيصسنتلاب

ـل ليلاحتو سصحف ءارجا ىلا سسمأا لوأا راهن ةيلولا ةمصصاع

با˘صصم سصخ˘صش ةا˘فو بق˘˘ع ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع001
ةيريدم ريراقت تفصشك . ىفصشتصسملا تاذب انوروك سسوريفب

001 ـل تيرجا يتلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن نأا فرا˘ط˘لا˘ب ة˘ح˘صصلا
مت نيح يف ةيبلصس تناك ديدج نب يداهلا ىفصشتصسمب لماع
يفوت نيا ىف˘صشت˘صسم˘لا تاذ˘ب مد˘لا ة˘ي˘ف˘صصت ة˘ح˘ل˘صصم م˘ي˘ق˘ع˘ت

جئاتن تءا˘ج ي˘ت˘لا91 ديفوك سسوري˘ف˘ب با˘صصم˘لا سضير˘م˘لا
نأاب اهرير˘ق˘ت ي˘ف ح˘لا˘صصم˘لا تاذ ةر˘ي˘صشم ة˘ي˘با˘ج˘يا ه˘ل˘ي˘لا˘ح˘ت
.ايئاقلت ميقعتلاب موقت مدلا ةيفصصتل ةصصصصخملا ةزهجألا

25 ىلا انوروك ءابوب نيباصصملا ددع عفترا قايصسلا تاذ يفو
ىلا سسي˘م˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘˘علا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح

فرا˘ط˘لا˘ب نا˘ك˘صسلاو ة˘ح˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

51 و ةعاصس84 فرظ يف ةديدج تاباصصا ةثÓث ليجصستبو
سسفنو فراطلا ىفصشت˘صسم˘ب م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم ة˘لا˘ح

ة˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب تلا˘˘ح ة˘˘ع˘˘صستو را˘˘ج˘˘حو˘˘ب ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب دد˘˘ع˘˘لا

تلثامت ةلا˘ح53 كا˘ن˘ه نأا ىلا ةرا˘صشلا رد˘ج˘تو سسا˘ب˘˘صسب˘˘لا
نيح يف ةافو يتلاحو انوروك ةحئاج راصشتنا ذنم ءافصشلل

.فراطلا تايفصشتصسمب جÓعلل عصضخت ةلاح51 تلازل
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انلصصحت يتلا تامولعملا بصسحو
ثÓثلا ت’احلا ةيعصضو نإاف اهيلع
نم غلبي خيصش و لجرب ةقلعتملا و

نم غلبت زوجع و ةنصس17 رمعلا

ةياغلل ةجرح تناك، ةنصس97 رمعلا
سسور˘ي˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا تد˘˘كأا˘˘ت و
زاهج قيرط نع لبق نم انوروك
ةجرح مهت’اح تناك و ريناكصسلا
فرط نم لبقتصست  مهفد مت دق و،
ىفصشتصسملا و ةملعلا ةيدلب حلاصصم
نمأ’ا حلاصصم و ةيندملا ةيامحلاو
ببصسب تايفولا ددع لصصو اذهب و،
رهصش ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

دعي و، ت’اح7 ىلا يراجلا ناوج
ه˘ل˘ج˘صست˘ي م˘˘ل ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق م˘˘قر اذ˘˘ه

ذ˘ن˘م ر˘ي˘ث˘خ˘لا بور˘صص ى˘ف˘ت˘صشصسم
تد˘كا ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا ة˘ياد˘ب
دو˘جو ن˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ر˘ي˘˘ط˘˘خ ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ىر˘˘خأا ت’ا˘˘ح
ةزكرملا ةيب˘ط˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت
تل˘˘ج˘˘صس ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو.
نيع ىفصشتصسمب ةيبطلا حلاصصملا
ةلاح ،فيطصس ةي’و لامصش ةريبكلا

نم غلبي خيصشب قلعتت ةديدج ةافو

نم ردحن˘ي ة˘ن˘صس58 ةنصس رمع˘لا
تامولعملا بصسحو ، قولزم ةيدلب
ةيحصضلا نإاف اهيلع انلصصحت يتلا

و يبطلا سشاعنإ’ا ةحلصصمب ناك
ريناكصسلا زاهج˘ب ه˘ت˘با˘صصإا تد˘كأا˘ت
ءاصسم هنفد مت دقو ،مايأا ةدع ذنم
اهب لومعملا تاءارجإ’ا قفو سسمأا
هذهبو ،ت’احلا هذه لثمب ةصصاخلا

ةي’وب تايفولا ددع لصصت ةلاحلا

’ فرظ يف ت’اح4 ىلا فيطصس

نأا ملعلا عم، ةعاصس42 نع ديزي

يصصحي ةري˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم

نم ةدكؤوم ةلاح02 يلاوح دجاوت

سشا˘ع˘نإ’ا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ة˘لا˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب

يلاوح دجاوت ىلا ةفاصض’اب يبطلا

امك،اهتباصصا يف هبتصشي ةلاح22

اريبك اطغصض ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا د˘ه˘صشي

ت’احلا نم ديدعلا هجوت ببصسب

ةنيدم نم اه˘ت˘با˘صصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

د˘ع˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ى˘لإا ف˘ي˘˘ط˘˘صس

يعماجلا فيطصس ىفصشتصسم عبصشت

لابقت˘صس’ ع˘صست˘م كا˘ن˘ه د˘ع˘ي م˘ل و

بر˘˘ق م˘˘كح˘˘ب و، ةد˘˘يد˘˘˘ج ت’ا˘˘˘ح

نم.فيط˘صس ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ة˘فا˘صسم˘لا

ىفصشتصسم حلاصصم تلجصس   ةهج
ةمل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ي˘ث˘خ˘لا بور˘صص
ةباصصإا سسمأا ،فيطصس ةي’و قرصش
سسوريفب ةركصس رزاب ةيدلب سسيئر
ح˘لا˘صصم˘لا تد˘كأا ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك
زاهج قيرط ن˘ع ه˘ت˘با˘صصإا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
هت˘لا˘ح نأا˘ب ر˘ه˘ظأا يذ˘لا ر˘ي˘نا˘كصسلا
رو˘ت˘كد˘لا نو˘كي اذ˘ه˘ب و،ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا
ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر لوأا ي˘ن˘مو˘م د˘يزو˘ب
سسور˘ي˘ف ه˘لا˘ط˘ي ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘ي’و˘˘ل

ىفصشتصسم لجصس اميف،91 ديفوك
فيطصس ة˘ي’و بو˘ن˘ج˘ب لازأا ن˘ي˘ع
ةيدلب سسيئر ةباصصإا مايأا ةدع ذنم،
و ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ب˘ق˘ي˘ق˘لا
دقو،فيطصس ةي’و دودحب ةعقاولا
ىفصشتصسملاردا˘غ و ءا˘ف˘صشل ل˘ثا˘م˘ت
.ةديج ةحصصب سسمأا لوأا ءاصسم
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ر˘ب˘ع عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ر˘˘صشت˘˘نا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ىصضرم رهظي و˘يد˘ي˘ف كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا

91- ديفو˘ك ا˘نورو˘كلا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب لا˘˘ق˘˘ي
و نوثيغتصسي ةنيطنصسقب يعماجلا
دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا نوبلاطي
ةيعصضولا ءاز˘يا ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
.ا˘ه˘ي˘ف نو˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا

ربع هث˘ب م˘ت يذ˘لا و˘يد˘ي˘ف ر˘ه˘صضيو

يه و تاصضيرملا دحأا كوبصسيافلا
رخآا سضيرم ىلع يكبت و خرصصت
ءانتع’ا ىلا وعدتو ةينملا هتفاو
سسفن يفو ةثراكلا عوقو لبق مهب
ن˘م ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآا تم˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘صسلا

ة˘ير˘يد˘م نأا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ا˘هردا˘˘صصم
ةينمأ’ا حلا˘صصم˘لا ة˘ق˘فر˘ب ة˘ح˘صصلا
ل˘جأا ن˘م ا˘ف˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
ة˘ح˘صص ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا فو˘˘قو˘˘لا
اذه يف ةصصاخ اهمدع نم ويديفلا
فا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك ،تاذ˘˘˘لا˘˘˘ب فر˘˘˘ظ˘˘˘لا

ىصصقأا طيلصست متيصس هنأاب انردصصم

هذه يف نيببصستملا ىلع تابوقعلا
يتلا ةيرزملاو ةيثراكلا ةيعصضولا
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ء’ز˘ن ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي
ناف ريكذتلل ،انورو˘كلا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
رارقتصسا د˘ه˘صشت ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و
دد˘ع ي˘ف ر˘ي˘خ˘لا˘ب ر˘صشب˘ي و ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ثيح ،انوروكلا ىودعب تاباصص’ا
زواجتي ’ تاباصص’ا لدعم حبصصأا
نم رثكأا ذنم و ايموي نيتباصص’ا
تارصشعلا لثامت نع كيه ان عوبصسأا
سسوريفلا نأاب يحوي ام وهوءافصشلل
لصصاوتب كلذو لاوزلل هقيرط يف

مارتحا و ةيئاقولا تاءارج’ا عابتا
ءاد˘˘ترا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
،يعامتج’ا دعا˘ب˘ت˘لا و تا˘ما˘م˘كلا

ردصصملا سسفن نم انملع دقو اذه
ة˘ع˘برأ’ ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع
نييبط هبصشو ءابطأا مهنيب ،نيفظوم
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ح˘˘ّ̆تـ˘˘˘َفو ،ناو˘˘˘عأاو
سصصصخ˘م˘لا بط˘ق˘لا˘˘ب سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

يف91ديفوكب نيباصصملاب لفكتلل
،سسيداب نبا يعماجلا ىفصشتصسملا
ىلع هلوادت مت يذلا ويديفلا دعب
. »كوبصسيف» ةصصنم
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سسمأا لوأا ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘صس
ددع ي˘ف اد˘يد˘ج عا˘ف˘ترا سسي˘م˘خ˘لا
دعب انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا
ةد˘يد˘ج تا˘با˘صصا  ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘˘صست
ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘˘م
نب ق˘يد˘صصلا ى˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم
و˘هو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
فواخملا دكؤويل ءاج يذلا عافترإ’ا
سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘تد˘˘بأا نأاو ق˘˘ب˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا
اهنم ةي˘ح˘صصلا اد˘يد˘ح˘تو فار˘طأ’ا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘جو˘˘˘م سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا
ناكصسلا  مزتلي مل لاح يف لجيجب
ةرصصا˘ح˘م ى˘لا ة˘ي˘مار˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

84 ـلا تاعاصسلا تلمحو . ءابولا

ةياهن ةلطع ىرحأ’اب وأا ةيصضاملا

تا˘با˘صصإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا عو˘ب˘˘صسأ’ا

لج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

هذهب ةيحصصلا رئاودلا ءاصصحا دعب

ةد˘كؤو˘م تا˘با˘˘صصا ثÓ˘˘ث ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع سسوريفلاب

ةي’ولا ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلا

ةدحاو ةلئاع نم سصاخصشأ’ دوعتو

هبتصشم ىرخأا ت’اح عبصس ءاقب عم

روهظ راظتنا يف لزعلا نهر اهيف

اهباحصصأاب ةصصاخلا ليلاحتلا جئاتن

ددد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جا ل˘˘˘ع˘˘˘جا˘˘˘م و˘˘˘هو

ىلع انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا

ىلا عفتري ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘صسم

لعج يذلا رمأ’ا ةدكؤوم ةباصصا98

قدت لجي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا

ل˘˘ظ ي˘˘ف راذ˘˘نإ’ا سسار˘˘جأا ادد˘˘ج˘˘م
سسوريفلاب ةباصصإ’ا ت’دعم ةدوع
ة˘ي’و˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا
و˘ح˘˘ن ى˘˘ل˘˘عو ادد˘˘ج˘˘م عا˘˘ف˘˘ترإÓ˘˘ل
ر˘ي˘ط˘خ˘لا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ه˘ت˘˘ف˘˘صصو
تاءار˘جإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا سضر˘ف˘يا˘˘م
نم ديزملا يدافت لجأا نم ةيئاقولا
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ تا˘با˘˘صصإ’ا

تاءار˘جا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ع˘م ا˘˘صصو˘˘صصخ
ناوت˘ي م˘ل  ي˘ت˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
رزو ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
تلجصس يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تا˘با˘صصإ’ا

ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ديصس نيابتلا لاز’و اذه . لجيج
ددعل ةيمصسرلا ماقرأ’ا نيب فقوملا
ةي’وب انوروك سسوريفب نيباصصملا

ثيح ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘قرأ’او ل˘ج˘ي˘ج

نم ةمد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صصحإ’ا ترا˘صشأا

سصوصصخب ةيمصسرلا تائيهلا لبق

ةي’وب ةل˘ج˘صسم˘لا تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع

ىلا ناوج11لا ةياغ ىلا  لجيج

دكؤوت  نيح يف طقف ةباصصا67

لبق نم ةمدقملا ةيقيقحلا ماقرأ’ا

سسوريف روطتل ةعبات˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

دو˘˘جو   ى˘˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ا˘˘نورو˘˘˘ك

نود اذهو ةباصصا68 نع لقي’ام

ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا با˘˘˘صست˘˘˘حا

ي˘ت˘لاو  سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘ل˘ج˘صسم˘˘لا

وهو98 ىلا نيباصصملا ددع تعفر

يتلا تايفولا ددع ىلع قبطنيام

نيح يف تايفو ةرصشع ىلا تلصصو

فصصن ىلا ةيمصسرلا ماقرأ’ا ريصشت

. طقف ددعلا اذه
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ةي’وب91 ديفوك يباصصم ددع قاف

064 ةعمجلا سسما ةياغ ىلا ةنتاب

ليلاح˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح

ريناكصسلاب سصيخصشتلاو ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا

اميصس قلقملا عصضولا وهو ،ةعصش’او

ةنتاب ةي’وب ةيحصصلا حلاصصملا ناو

د˘˘كؤو˘˘م ت’ا˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ل˘˘˘ج˘˘˘صست

اهب هبصشملا كلت بناد ىلا ،اهتباصصا

لظ يف اذه ،ليلاحتلا راظتنا يف

ع˘صضو˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كا˘˘صس ة’ا˘˘ب˘˘م’

نود يداع لكصشب مهتايح ةصسراممو
ءاد˘تراو د˘عا˘ب˘ت˘لا طور˘˘صشل مار˘˘ت˘˘حا
لا˘ق˘ت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
تا˘˘ب يذ˘˘لا ،بعر˘˘م˘˘لا سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
اهينطاوم عم بنج ىلا ابنج لوجتي
دقف ،ىرخا ةهج نم ،عراوصشلا يف
ءارج نم ةافولا ت’اح هيف تفرع
،افيخم ا˘عا˘ف˘ترا ا˘نورو˘كب ة˘با˘صص’ا

ةعاصس42 ـلا لÓخ تلجصس ثيح
ديقعل اهرخا تناك ،نيتافو ةريخ’ا
د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف سشي˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘صس
بيصصا دق ناك ،رمعلا نم سسداصسلا

ةصسصسؤوملا ىلا لقنو ءابولاب مايا ذنم
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ءا˘بو˘لا ه˘ن˘م ن˘كم˘ت نا ى˘لا ،جÓ˘ع˘لا

هنفد متو ،يصضاملا سسيمخلا ةيصشع
سسيدصسف ةيدلبب زاكعوب يح ةربقمب
ن˘˘فد˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘ج’ا ق˘˘˘فو

لاقتنا بنجت˘ل91 ديفوك ا˘يا˘ح˘صض
اياحصض ددع كلذب لصصيب ،ىودعلا

يف اهبلغا ،ةافو ةلاح12 ىلا ءابولا
تتبثا نيذلاو ،نصسلا رابك فوفصص
ن˘ط˘ف˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘ل ذا ،م˘ه˘˘تا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب

د˘ع˘ب ’ا سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صص’

ت’اح اما .بارتلا تحت مهعصضو
ىر˘خ’ا ي˘ه تفر˘ع د˘˘ق˘˘ف ،ءا˘˘ف˘˘صشلا

024 تغلب ذا ،لؤوافتلل وعدي اعافترا
ح˘صشر˘م˘لا م˘قر˘لا و˘هو ،ءا˘ف˘صش ة˘˘لا˘˘ح
ت’اح رارقتصسا لظ يف ،عافترÓل
مهتباجتصساو ىصضر˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يذلا .دمتعملا جÓعلا لوكوتوربل
ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘ح˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ليدب دوجو مدع لظ يف ىصضرملاب
دينع ءابو نم ةيرصشبلا سصلخي دق
ي˘صشف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف اذ˘˘خآا ’و˘˘ط˘˘م ثكم
.ايملاع حارو’ا نم ديزملا دصصحو

دحاو موي يف ةيلولاب لجصست ةليصصح ربكأا يف

 فيطصسب دحأو موي يف سصاخصشأأ4 ةافو يف ببصستي انوروك سسوريف
مقر وه و دحاو موي يف انوروك سسوريف ببصسب تايفو3 ، فيطصس ةيلو قرصش ةملعلا ةيدلبب ريثخلا بورصص ىفصشتصسم حلاصصم تلجصس

 .فيطصس ةيلو ربع لبق نم لجصسي مل و ايصسايق

يعماجلا ىفصشتصسملاب انوروك ىصضرمل ةيرزملا ةلاحلا رهظي ويديف ثب ةيفلخ ىلع

ةنيطنصسقب نيلعافلأ ىلع ةمراصص تابوقع طيلصستو ةيرأزو قيقحت ةنجل دافيإأ

راذنإلا سسارجأا اددجم عرقت  ةيحصصلا حلاصصملا

  لجيجب انوروك سسوريفب تاباصصإلأ ددع يف ديدج عافترإأ

ةلاح12 غلب تايفولا ددع

ةنتابب انوروك سسوريفب ةباصصإأ064 نم ديزأأ
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ة˘ع˘سشب˘لأ ل˘ت˘ق˘لأ ة˘م˘˘ير˘˘ج تز˘˘ه

نيأأ لسسعلأ نيع ةنيدم ناكسس

عقو ىلع لبانلاب لباحلأ طلتخأ

اهيف ي˘ه˘نأأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ هذ˘ه

ةظحل يف هقيدسص ةايح قيدسص

رداسصم بسسحو يناجلأ ،روهت

ةنسس22 رمعلأ نم غلبي ةيناكسس

،نجسسلأ نم هجورخ ثيدح وهو

لز˘ن˘م ما˘مأأ ر˘ه˘سس ة˘سسل˘ج د˘ع˘بو

لسسعلأ نيع ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ح˘سضلأ
ن˘ي˘ق˘يد˘سصلأ ن˘ي˘ب را˘˘ج˘˘سش ع˘˘قو
يت˘لأ با˘ب˘سس’أ ا˘ه˘ي˘ف تبرا˘سضت
ة˘م˘ير˘ج˘لأ هذ˘ه عو˘˘قو ى˘˘لأ تدأأ

راظتنأ يف رداسصملأ تأذ بسسح
ي˘ت˘لأ ي˘ن˘م’أ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن

ينطولأ كردلأ حلاسصم هب تماق

يناجلأ تفقوأأ سصاسصتخأ ميلقأ

ة˘م˘ير˘ج˘لأ هذ˘ه تا˘سسبÓ˘م لو˘ح

غلبي باسش اهتيحسض حأر يتلأ

 . ةنسس02 رمعلأ نم
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نمأ حلاسصم عوبسسأ ةياهن تفقوأأ
هبتسشم سصخسش  ةليلم نيع ةرئأد
.لتقلاب ديد˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘ي˘ف
يد˘ي˘ل˘ق˘ت يرا˘ن حÓ˘سس ة˘ط˘سسأو˘˘ب
ة˘ي˘ل˘خ ة˘ي˘سضق تا˘ي˘ث˘ي˘ح .ع˘ن˘˘سصلأ
نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ

ى˘˘لأ دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘قأو˘˘˘ب˘˘˘لأ مأأ ة˘˘˘ي’و

دود˘ح ي˘ف ن˘ير˘ي˘خ’أ ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ

سصخسش مدقت نيأ ،Óيل ةرسشاعلأ

غيلبتلل ةنسس12 رمعلأ نم غلبي

دحأأ لبق نم ءأدتعإ’ هسضرعت نع

يران حÓسس ةطسسأوب سصاخسشأ’أ

لتقلاب هديدهتو عن˘سصلأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت

سصا˘خ˘˘سشأ’أ سضع˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت ’و˘˘ل

روفو .هنم تÓفإ’أ نم هنكمتو

ح˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘سصم تكر˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت كلذ

فيثكتبو ثاحبأ’أ ترسشاب نم’أ

م˘ت ز˘ي˘جو تقو ي˘˘فو تا˘˘يرود˘˘لأ

رمأ’أ قلعتيو هيف هبتسشملأ فيقوت

ةنسس52 رمعلأ نم غلبي سصخسشب

ط˘ب˘سض ع˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب م˘ي˘˘ق˘˘م

يد˘ي˘ل˘ق˘ت يرا˘ن حÓ˘سس ه˘تزو˘˘ح˘˘ب

رايع ةسشو˘طر˘خ˘ب دوز˘مو ع˘ن˘سصلأ

ر˘ق˘م ى˘لأ هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل.61

ايئأزج افلم هدسض زجنأ نيأ نم’أ

ةريخذو حÓسس ةزايح ةيسضق يف

ةسصخر نود سسماخلأ فنسصلأ نم

،ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ن˘˘م

˘مد˘ق مد˘ق ،ءأد˘ت˘عإ’ا˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأ

نيعب ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب

.هرمأأ يف تلسصف يتلأ ةليلم
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ءاسسم ،ةن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م نا˘كسس ز˘ت˘هأ

لتق ةميرج عقو ىلع لو’أ سسمأ

ىعدي باسش اهتيحسض حأر ةعسشب

،ةنسس72 رمعلأ نم غلبي «ع م»

ىلأ مدق ،يبرغم ةيعر دي ىلع

،ةفرخزلأ لاجم يف لمعلل ةي’ولأ

نا˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو

م˘ع˘ط˘م ل˘خأد تع˘˘قو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

نيب ،ةنتاب ةنيدمب تلوزات قيرطب

،رخأ سصخسشو ي˘بر˘غ˘م˘لأ ة˘ي˘عر˘لأ

كف˘ل ة˘ي˘ح˘سضلأ ل˘خد˘ت˘˘ي نأ ل˘˘ب˘˘ق

دي ىلع هفتح ىقلي نأ لبق ،عأزنلأ

ه˘ل ه˘جو يذ˘لأ ي˘بر˘غ˘م˘لأ ة˘ي˘عر˘لأ

ها˘يأ ا˘كرا˘ت ،ة˘ل˘تا˘ق تنا˘ك ة˘˘ن˘˘ع˘˘ط

ذ’و ءا˘˘مد˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ب ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘سسي

دقو ،ةلوهجم ةهجو ىلأ رأرفلاب

ةحلسصم ىلأ ةيحسضلأ ةثج لقن مت

ةنتا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح

هي˘ف تح˘ت˘ف تقو ي˘ف ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م’أ ح˘˘لا˘˘˘سصم

ف˘ي˘قو˘ت را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

ة˘لا˘ح ي˘ف لأز˘ي ’ يذ˘لأ ي˘نا˘˘ج˘˘لأ

ةمير˘ج˘لأ نأ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .رأر˘ف

ذنم ،اهعون نم ةيناثلأ دعت هذه

،ليسضفلأ ناسضمر رهسش ءاسضقنأ

ةيسشع لتق ةميرج اهتقبسس ثيح

اهتيحسض حأر كرابملأ رطفلأ ديع

ة˘ن˘يد˘م˘ب هر˘م˘ع سسف˘˘ن ي˘˘ف با˘˘سش

ر˘ثأ سصا˘خ˘˘سشأ د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كير˘˘ب

.ديعلأ موي بسشن راجسش
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ثحبلأ ةقرف رسصانع أرخؤوم تحاطأأ
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ» يرا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ » ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ
نو˘م˘ي˘سس » ن˘ي˘ي˘ن˘˘كم˘˘لأ ة˘˘با˘˘سصع˘˘ب
ة˘عو˘م˘ج˘م دأر˘فأأ م˘هو » ة˘ل˘˘سسع˘˘لأو
ةرجاتملأ لاجم يف طسشنت ةيمأرجإأ
ةكبسش راطإأ يف أذهو تأردخملاب
ةعبرأأ نم نوكتت ةمظنم ةيمأرجإأ
نم نوردحني م˘ع˘ه˘ي˘م˘ج سصا˘خ˘سشأأ

دقعلأ يف مهرامعأأ فراطلأ ةي’و

هذه لÓخ مت ثيح رمعلأ نم ثلاثلأ

ن˘م ة˘ح˘˘ي˘˘ف˘˘سص ز˘˘ج˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

جلاع˘م ف˘ي˘ك عو˘ن ن˘م تأرد˘خ˘م˘لأ

ةفاسضإ’اب مأرغ68 ـب اهنزو ردق

ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست تنا˘ك ة˘ب˘كر˘˘م ى˘˘لأ

هذه تءاج .ةباسصعلأ دأرفأأ تÓقنت

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ر˘˘ثأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ر˘سصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل

لخد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف˘ل ة˘طر˘سشلأ

ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ط˘˘˘سشن˘˘˘ت
مأربإ’ ريسضحتلأ ددسصب تأردخملاب

تأردخملأ نم ة˘ي˘م˘ك ع˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘سص
ي˘ت˘لأ  تا˘ير˘ح˘ت˘لأ ق˘ي˘م˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
نامزو ناكم ديدحت ىلإأ ترفسسأأ
ةيلمع رثإأ ىلعو عيبلأ ةقفسص مأربإأ
نم ةطرسشلأ تأوق تنكمت دسصرت
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ هذ˘ه دأر˘فأا˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’أ
ىلع أوناك ةثÓث مهددعو ةيمأرجإ’أ

زجحو طبسض مت نيأ ةبكرم نتم
تأردخملأ نم ةحيفسص مهتزوحب
متيل  ةبكرملأ لخأد ماكحإاب ةأابخم

ع˘مو ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ى˘لأ م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ

ديدحت مت قيقحتلأ يف رأرمتسسإ’أ

متيل مهل ي˘سسي˘ئر˘لأ نو˘م˘م˘لأ ة˘يو˘ه

قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعب و هفيقوت

يئاسضق فلم م˘هد˘سض ز˘ج˘نأأ م˘ه˘ع˘م

تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع

ةيعرسش ريغ ةقيرطب عيبلأ سضرغل

تا˘ه˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب أو˘˘مد˘˘ق

ةمكحم ىدل ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

اعيمج مهقح يف ردسص نيأأ ناعرذلأ

.عأديإأ رمأأ
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ىلع ينطولأ كردلأ رسصانع مدقأأ

ةيدلبب ةبأرعل يحل ةمهأدم ةيلمع
ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش ر˘سصن˘˘ع˘˘لأ

نم نيبولطم نع اثحب كلذو لجيج
يهو ةينمأ’أ ةزهجأ’أو ةلأدعلأ لبق
فيقوت نع ترفسسأأ يتلأ ةيلمعلأ

نم م˘ل˘عا˘م بسسح˘ب سصا˘خ˘سشأأ ةد˘ع
هذ˘˘ه بسسحو . ة˘˘قو˘˘ثو˘˘˘م ردا˘˘˘سصم
كرد˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف نا˘˘ف ردا˘˘سصم˘˘لأ
ة˘م˘هأد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق ي˘ن˘طو˘˘لأ
يح˘ب ة˘هو˘ب˘سشم˘لأ را˘كوأ’أ سضع˘ب˘ل
نيب دودحلأ ىلع دجأوتملأ ةبأرعل

قرسش ةيل˘ي˘م˘لأو ر˘سصن˘ع˘لأ ي˘ت˘يد˘ل˘ب

ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘ب كلذو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘ي’و

ةدع يف أوطروت دق أوناك نيبولطم

ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ م˘ئأر˘جو تا˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م

سصا˘خ˘سشأأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘ي˘سضا˘م˘˘لأ

ةر˘جا˘سشم˘لأ ي˘ف أو˘طرو˘ت د˘ق أو˘نا˘ك

ي˘ح˘لأ أذ˘ه ا˘هد˘ه˘سش ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مأد˘˘لأ

نا˘ك يذ˘لأو نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ

روكذملأ يحلأ ن˘م نا˘ب˘سش ا˘ها˘فر˘ط

رواجملأ تحيربات يح نم نيرخآأو

يهو ةيليملأ ةيدلبل ايميلقأ عباتلأو

نع اهموي ترفسسأأ يتلأ ةرجاسشملأ

سصا˘خ˘سشأ’أ ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك دد˘˘ع حر˘˘ج

حÓسسلاب موج˘ه˘ل أو˘سضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب

. ةراجحلأو تأوأرهلأ أذكو سضيبأ’أ

اهب تماق يتلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تر˘ف˘سسأأو

ة˘بأر˘ع˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب كرد˘لأ ر˘سصا˘ن˘˘ع

نع «ةعاسس رخآأ » رداسصم بسسح

ني˘ح ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م ةد˘ع ف˘ي˘قو˘ت

أولأز’ نيرخآأ نع ثحبلأ لسصأوتي

تأذ بسسح˘˘˘˘ب رأر˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف

ةقطنم ناكسس نأأو املع رداسصملأ

أرأر˘م أو˘ب˘لا˘ط نأأو ق˘˘ب˘˘سس ة˘˘بأر˘˘ع˘˘ل

وأأ ةطرسشلل رقم حتف يف عأرسسإ’اب

يذ˘لأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

ن˘كا˘سس ي˘ف˘لأأ ن˘م ر˘ث˘كأأ د˘ع˘˘ي تا˘˘ب

ىو˘˘ت˘˘سسم عا˘˘ف˘˘ترأ ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو

ر˘كو ى˘لأ ه˘لو˘ح˘تو ه˘˘ب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

ةايح عسضو يذلأ رمأ’أ  نيفرحنملل

كحملأ ىلع يحلأ ناكسس ةمÓسسو

تÓ˘ل˘˘سست˘˘لأ  ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ

ي˘ح˘لأ ى˘˘لأ ءا˘˘بر˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لأ

ا˘م˘ئأد نا˘كسسلأ بسسح˘ب رو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

ةيطغتلأ با˘ي˘غ  أو˘ل˘غ˘ت˘سسأ ن˘يذ˘لأو

ةيفلخ ةدعاقك ه˘ل˘ع˘ج˘ل ه˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’أ

ن˘ئا˘م˘كل م˘ه˘ب˘سصن ة˘جرد ى˘لأ م˘ه˘˘ل

مقر ينطولأ قيرط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل

ل˘جأأ ن˘م ةر˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ي˘˘ف34

. مهكÓمأأ ىلع ءÓيتسسإ’أ

ةيراوجلا ةحسصلل ةدايعب ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل ةيحسضلا

فراطلاب رمعلإ لبتقم يف باسش ةايح يهني راجسش

ةليلم نيع ةرئاد نمأا حلاسصمل ةيلمع يف

يقإوبلإ مأاب عنسصلإ يديلقت يران حÓسس هتزوحبو باسشل دح عسضو

 تلوزات قيرطب معطم لخاد تعقو ةميرج يف

ةنتابب يبرغم ةيعر دي ىلع ضضيبأإ حÓسسب انعط باسش لتقم

تاردخملاب ةرجاتملا يف طسشنت

فراطلاب «ةلسسعلإو نوميسس» ةباسصعب حيطت «يرايبلإ»

  ةليم و لجيج نم نابسش نيب ارخؤوم تعقو يتلا ةيمادلا ثادحأ’ا دعب

 نيبولطملإ نم ددع فقويو رسصنعلاب ةبإرعل يح مهإدي كردلإ

لسسعلا نيع ةيدلبب يسضاملا سسيمخلا ىلا ءاعبر’ا موي  نم Óيل ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف هفتح رمعلا لبتقم يف باسش يقل
هسسافنأا ةيحسضلا ظفل نيأا امهنيب راد راجسش رثا ىلع هقيدسص فرط نم رجنخ ةنعطل سضرعت يذلا ةيحسضلا لزنم مامأاو فراطلاب

 .ةنيدملا تاذب ةيراوجلا ةحسصلا ةدايعب ةريخ’ا

وزو ىزيت

رجات لتق ةيانج يف نيطروتملإ عإديإإ
ةميرج ر˘ثأ ى˘ل˘ع و ا˘ه˘عأو˘نأ ى˘ت˘سشب ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم را˘طأ ي˘ف
ةافو ىلأ يسضفملأ ةداح ةلأ ةطسسأوب يدمعلأ حرجلأو برسضلأ

ميقملأو رجات اهتيحسض حأر يتلأ  ربتعم يلام غلبم ةقرسسب ةعوبتم
نم ،يسسايق تقو يف ، حلاسصملأ تأذ ،تحجن ايلعلأ ةنيدملاب
دودح يف تعقو ي˘ت˘لأو ة˘م˘ير˘ج˘لأ هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت
هلحم نم برقلاب أذهبو  احابسص ةقيقد نوسسمخو ةعباسسلأ ةعاسسلأ
تأذ نم نايب  هفسشكو. امبسسحو  لÓمأ راناب نئاكلأ  يراجتلأ
ةيئانحلأ ةقرفلأ اهترسشاب يتلأ ةقمعملأ تايرحتلأ نأ ،حلاسصملأ
وزو ىزيت ةي’و نماب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
ةيوه ديدحت ىلأ تسضفأ وزو ىزيت ةمكحم ةباين عم قيسسنتلابو

امهدحأ ةنسس64 و32 نيب مهرامعأأ حوأرتت  امهيف هبتسشملأ فاقيأو
ىزيت ةي’و نم نأردحني ةلثامم ةيسضقب فورعمو ايئاسضق قوبسسم
ةمكحم ىدل  ةيروهمجلأ ليكو ديسسلأ مامأ اهميدقت متي   وزو
نع تقؤوملأ سسبحلأ يف عسضولاب رمأ امهدسض  ردسص نيأ  وزو ىزيت
لتقلأ ةيانج باكترأ سضرغل رأرسشأ ةيعمج نيوكت ةيانج ةمهت
ددعتلاب ةقرسسلأ ة˘يا˘ن˘جو  د˘سصر˘ت˘لأو رأر˘سص’أ ق˘ب˘سس ع˘م يد˘م˘ع˘لأ

.فنعلأ لامعتسساب ديدهتلأو
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ةريطخ قورحب هتجوز تبيسصأا اميف

علدنإإ رثإإ ةريخألإ هسسافنأإ ظفلي ينيسسمخ
وزو ىزيتب نامعن يديسسب بآإرمب لوهم قيرح

لجأأ نم وزو يزيت ةي’و يف ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو سسمأأ تلخدت

يديسس ةيدلبب نكسسم02 يحب بآأرمب ع’دنأ لوهم قيرح دامخإأ
رداسصم بسسحو . وزو يزيت ةي’وب ةدخ نب عأرذ ةرئأدب نامعن

05 رمعلأ نم غلبي سصخسش ةافو ىلأ ىدأأ ثداحلأ أذه ناف ةيلحم
ثداحلأ أذه عقو دق و، ةريطخ قورحب ةيحسضلأ ةجوز ةباسصأو ةنسس
انردسصم تفاسضأ امك .بأرملأ لخأد ناتوبلأ زاغل ةروراق راجفنأ رثإأ
، هملع نود رانلأ لاعسشإ’ ةيحسضلأ ةلواحم رثإأ عقو ثداحلأ ناب
ىلإأ ىدأأ يذلأ رمأ’أ ،ناتوبلأ زاغ ةروراق نم برسست ةلاح دوجول
ىلع تلقن ةريطخ حورجب هتجوز ةباسصإأو ،ناكملأ نيعب هتافو
،ةيئافسشتسسإ’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملأ ىلإأ ةعرسسلأ حانج ىلع و ،اهرثإأ
مت اميف، ةيحسضلل ةيلوأ’أ تافاعسس’أ ميدقتل ةدخ نب عأرذ ةيدلبب
و ةسسسسؤوملأ سسفنب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلأ يقوتملأ اهجوز لقن
نم و . ثاثأ’أ يف ةربتعم ةيدام رئاسسخ نع اسضيأ قيرحلأ رفسسأ دق
بابسسأ’أ فسشكل ةيسضقلأ يف اقيقحت تحتف نم’أأ حلاسصم اهتهج
.قيرحلأ ع’دنأ ىلإأ تدأأ يتلأ
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فيطسس ةي’و نم ايئاسضق نيقوبسسم نيفوقوملا نيب نم

تابورسشملإ نم ةدحو0261 زجح
ةنتابب تإردخمو تاسسولهم ،ةيلوحكلإ

نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
تأرذخملأ أذكو ،ماجح’أو عأون’أ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورسشملأ

ماق ىلو’أ ،نيتلسصفنم نيتيلمع يف كلذو ،ةسسولهملأ سصأرق’أو

رثأ ،ةلمحب20 ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع اهب
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘قر˘سشلأ ة˘ير˘ب˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘ن˘حا˘سش ف˘ي˘قو˘˘ت

،ةنسس35 رمعلأ نم غلبي سصخسش اهنتم ىلع «لأرغوسس» نيرفاسسملأ

ن˘م ةد˘حو0261 ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض ه˘سشي˘ت˘ف˘ت˘˘بو
مت دقف هيلعو ،ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخمب ةيلوحكلأ تابورسشملأ
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هميدقتو هب هبتسشملأ دسض يئأزج فلم زاجنإأ
لخدتلأو ثحبلأ ةقرف رسصانع ذيفنت نم ةيناثلأ ةيلمعلأ تناك اميف

IRBسصاخسشأ30 فيقوت نم تنكم يتلأو ،ةنتاب ةي’و نمأاب

نيقوبسسم20 مهنيب نم ةنسس63 و52 نيب مهرامعأأ حوأرتت
ينمأ’أ زجاحلأ ىوتسسم ىلع ،فيطسس ةي’و نم نوردحني ايئاسضق

ةيلمعل مهعاسضخأ ىدلو ،ةنحاسش نتم ىلع أوناك ،سسيدسسيف قيرط
جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك مهتزوحب تطبسض ينيتورلأ سشيتفتلأ

نم .جد000.061 ـب ردقي يلام غلبمو مأرغ091 ـب اهنزو ردقي
نم غلبي رخآأ سصخسش فيقوت نم سسواقن ةرئأد نمأأ رسصانع اهتهج

تأرثؤوملأ جيورتب همايق ديفت تامولعم رثإأ ىلع ةنسس72 رمعلأ

سصرق021 ىلع روثعلأ مت يلئاعلأ هنكسسم سشيتفت ىدلو ،ةيلقعلأ

004.66 ـب ردقي يلام غلبمو غلم051 نيلباقيرب عون نم سسولهم
تأردخملاب عورسشملأ ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف تفقوأأ امك جد

ةنسس23 و32 رمعلأ نم ناغلبي نيسصخسش ةيلقعلأ تأرثؤوملأو

تأردخملأ نم مأرغ9.31 ىلع امهتزوحب رثع ،توكت ةنيدمب

ةيئأزج تافلم زاجنإأ مت دقف هيلعو ،جد002.6 ـب ردقي يلام غلبمو
رأدسصأ راظتنأ يف ،ة˘با˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ د˘سض
نيفوقوملل ةهجوملأ م˘ه˘ت˘لأو ى˘سشا˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ما˘كح’أ
عيبو تأرذخملأو تاسسولهملأ كÓ˘ه˘ت˘سسأو ع˘ي˘ب ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ
T°ƒT°É¿.ì.ةيلوحكلأ تابورسشملأ

ةليسسملا

  ةداعسسوبب ىلتق3 فلخي رورم ثداح
نيب مأدطسصأ رثأ ةليسسملأ ةي’و رورسس نب ةيدلبب ةينغم ةقطنمب ىمسسملأ ناكمب64 مقر ينطولأ قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأأ ءاسسم عقو

86 و80 نيب مهرامعأأ حوأرتت نيرخأ30 ةباسصأو ةنسس07و54و01 نيب مهرامعأ  حوأرتت سصاخسشأأ30 ةافو  فلخ ثيح نيتيحايسس نيترايسس
ةلئاع ةسصاخو ةي’و ناكسس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت حتف مت اميف رورسس نب يفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم يلأ مهلقن مت ثيح ةنسس
 U°Édí T°îû°ƒñ            .اياحسضلأ
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سضبقلا ءاقلإاب ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ل˘ب˘ق
ة˘ّلدأ’ا ر˘ّفو˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يف امهطّروت ةتبثملا ةيفاكلا
تاي˘ث˘ي˘ح نأاو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ّي˘سضق˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ح مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

ىدل ةدّكؤوم تامولعم تدرو
دوجو اهدافم ةينمأ’ا تاهجلا
نم تاين˘ير˘سشع˘لا ي˘ف ن˘ي˘با˘سش
تاّيلمع ذيفنتب ناموقي رمعلا

تارا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘قر˘˘سس ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ة˘ع˘با˘ت ءا˘˘ي˘˘حأا ةّد˘˘ع ي˘˘ف كلذو

ءا˘˘ي˘˘حأ’او ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ّيد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل

ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘˘سضيأا ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ه˘ب˘ت˘سشم˘لا عا˘سضخإا ى˘عد˘˘ت˘˘سسا

دعب نع ةبقارم ةيلمعل امهيف

يتلا ةطرسشلا تاوق فرط نم

قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف تج˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا

عا˘˘ق˘˘يإ’ ةرّو˘˘ط˘˘ت˘˘م بي˘˘˘لا˘˘˘سسأا

ثيح ،اهتديسصم يف نامرجملا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تل˘م˘ع˘ت˘سسا

ةطرسشلل ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب

ةي’و نمأ’ ةعباتلا ةيئاسضقلا

را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ة˘با˘ن˘ع

ةثيدح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل

تاريماك اهني˘ب ن˘مو ي˘ن˘طو˘لا

ر˘ب˘˘ع ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا

ن˘م˘سض ة˘جرد˘ن˘˘م˘˘لا عراو˘˘سشلا

تا˘ه˘ج˘˘لا سصا˘˘سصت˘˘خا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا

،افلاسس ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ّسصت˘خ˘م˘لا

فيقو˘ت ن˘ع ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ف˘سست˘ل

رمعلا نم ناغلابلا ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا

هبتسشملاو ،ة˘ن˘سس82 و02

ن˘˘ي˘˘ت˘˘ّي˘˘سضق ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘طّرو˘˘˘ت

باكتراب ناتّقلعتم ني˘تر˘ي˘ط˘خ

فقوت ةلاح يف ةبكرم ةقرسس

ةفاسضإ’ا˘ب ا˘هر˘ي˘سس ق˘ئا˘ثو نود

ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ب˘كر˘م ة˘قر˘سس ى˘˘لإا

ح˘ي˘تا˘ف˘م لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب ف˘˘قو˘˘ت

نمو اذه ،ليّللا فرظ رفاوتب

رسصانعلا تحجن دقف ةيناث ةهج

عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا

عم  ةقرسسلا لحم نيتراّيسسلا

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاّختا

امهيف هبتسشملا قح يف ةمزÓلا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو

طسسولا يف ةميرجلا ةحفاكم

ام لك عدر لجأا نم يرسضحلا

ن˘˘مأا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م

.هتاكلتمم ةمÓسسو نطاوملا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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  تابكرملأ ةقرسس نانهتمي نيمرجمب ةحاطإلأ
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يتلا ليلاح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظا
نم ةربتعم تايمك ىلع تيرجأا

نع ة˘با˘ن˘ع˘ب ر˘ق˘ب˘لا بي˘ل˘ح ةدا˘م
تادا˘سضم ا˘ه˘ب دو˘جو فا˘سشت˘كا

حلاسصملا تعراسس ثيح ةيويح
ىلع اظافح اهفÓ˘تإ’ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘ح˘سصو ة˘مÓ˘˘سس
حلاسصملا ةير˘يد˘م˘ل نا˘ي˘ب لا˘قو
لوأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘قا˘ف˘تإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا سسمأا
فلتخم نيب ةمرب˘م˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م)) فار˘˘طأ’ا
و بيلحلا ع˘م˘ج˘م و ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
حلاسصملا ةيريدم)) و ((ةنبلملا
((ةنبلملا ، ي˘بر˘م˘لا ، ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
ىل˘ع اءا˘ن˘بو ،جزا˘ط˘لا بي˘ل˘ح˘لا
غوديإ’ا ةنبلم حلاسصم حيرسصت

ليلاحتلا ةيباجيإا اهفاسشتكإا دنع
ة˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ةيعمب ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا˘ب
ةنبلملا تاذل ةيرطيبلا ةبيبطلا

بي˘ل˘ح ن˘م ر˘ت˘ل055 فÓتإاب

تثبثأا امدعب اهريخأا ىلإا رقبلا
تادا˘˘سضم دو˘˘جو ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

فÓتإا رسضحم ريرحت عم ةيويح
.ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كل
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘˘ت
ئطاوسشلا فيظنت و سسومانلا
ةيدلب حلاسصم سسما لوا تماق
تاديبملا سشر ةي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع
تا˘قر˘ي ة˘برا˘ح˘م˘ل ر˘ي˘خ˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
ىلع غلابلا سسومانلاو سسومانلا

يح ، لاقتربلا ءايحأا  ىوتسسم

09يح، ربونسصلا نكسسم781
غوديأا ةماقإاو ، ديدحوب نكسسم

.لوأ’ا ءزجلا ميرلا يح، ةبانع

ة˘با˘ن˘ع ة˘سسسسؤو˘م ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

تاريسضحتلا راطا يفو ةفيظن

تما˘ق فا˘˘ي˘˘ط˘˘سص’ا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب

ةيلمعلا تسسم لو’ا يرسضحلا

ديسشر يقزر ، رسصنلا ئطاسش

ئ˘طا˘سش ن˘ي˘ب ل˘سصا˘ف˘لا ر˘م˘م˘لا،

اذه، رمع يزير و ديسشر يقزر

و ةبانع ة˘يد˘ل˘ب ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

تايعمجلا و مسست˘بإا ة˘عو˘م˘ج˘م

.ةئيبلا لاجم يف ةطسشانلا
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نكسسم005 يح ونطاوم دسشان

ي˘˘ح˘˘ب يرا˘˘ج˘˘˘يإا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإا

ةدرابلا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ة˘سسا˘ب˘سسب˘لا

داجياو لخدتلا ةبانع ةي’و يلاو

ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ل˘ح

نم ديزا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي

ةريثكلا سصئاق˘ن˘لا بب˘سسب، ة˘ن˘سس

اميف ةسصاخ ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ءاملاو ءابرهكلا باي˘غ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن،
بلا˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةيلحملا تاطل˘سسلا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘ياو ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
اودسشان امك،ةيثراكلا ةيعسضولا
هذه يف رظنلاو لخدتلا يلاولا
دنع اءوسس دادزت يتلا عاسضوأ’ا
بع˘سصي ن˘يا را˘ط˘مأ’ا ط˘˘قا˘˘سست

ام هايملا ءانتقإ’ لقنتلا مهيلع
ن˘م ا˘ه˘˘ئار˘˘سش م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ي

رمأ’ا ةلقنتملا هايم˘لا ج˘يرا˘ه˘سص

م˘هدازو ار˘ي˘ث˘ك م˘˘ه˘˘ق˘˘هرا يذ˘˘لا
نم، اهنع ىنغ يف مه فيراسصم
ويران˘ي˘سسلا اذ˘ه تا˘ب ر˘خآا بنا˘ج
رركتي ني˘ن˘طاو˘م˘لا بع˘تا يذ˘لا

ةديد˘ج˘لا تا˘ن˘كسسلا ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك
مهميلسست متي ثيح ةبانع ةي’وب
لا˘غ˘سشأ’ا ءا˘ه˘نا نود ح˘ي˘تا˘ف˘م˘˘لا

ةن˘يد˘م˘لا˘ب ثد˘ح ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
ا˘م و˘هو سشير˘لا عارد ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
اذكه لث˘م˘ل د˘ح ع˘سضو بل˘ط˘ت˘ي
. تازواجت

ةيويح تإداسضم دوجو ليلاحتلإ تتبثأإ نأإ دعب

 رقبلأ بيلح نم أرتل055  فÓتإأ

ةيثراكلإ ةيعسضولل لح داجيإإو لخدتلإ ةيلحملإ تاطلسسلإ إوبلاط

 ةسسابسسبلاب نكسسم005 يح ناكسس قرؤوي ءاملأو ةئيهتلأ بايغ

.امهل ةليوط دّسصرت ةّيلمع دعب ةبانعب عرإوسش ةّدعب تابكرملإ ةقرسس نانهتمي نيمرجمب ةينمألإ حلاسصملإ تحاطأإ

نينطإوملإ ىلع نبغلإ عفر لجأإ نم

841 يح ةئيهت عيراسشم قÓطنإأ

ينوبلاب نكسسم44  و
نبغلا عفر لجأا نم ةئيهت تايلمع ينوبلا ةيدلبب لظلا قطانم دهسشتسس
يح رارغ ىلع ءايحا ةدعب تاسشرو بيسصنت مت ثيح، نينطاوملا ىلع

يح نيب طبارلا قيرطلا عورسشم قÓطإا و ةرسضخوب يحب نكسسم841

ديسسجت راظتنا يف ،ةنيزوزلاب نكسسم44 يفيرلا يحلا و نكسسم65
وناع نيذلا نينطاوملا ىلع نبغلا عفر لجأا نم ىرخأا عيراسشم ةدع
بايغ نع كيهان تاقرط˘لا ءار˘ت˘هاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب ن˘ير˘مأ’ا
U¢.Ü .ةيمومعلا ةران’ا

 يحسصلإ رجحلل نيفلاخملإ ددع عافترإإ

 اسصخسش6861 فيقوت
يدلبلأ رسشحملأ يف ةبكرم821 غسصوو

ىلإا ناوج5 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم تماق

ريسشحملاب عسضوو سصخسش6861 فيقوتب0202 ناوج11 ةياغ

ريبادتلاو تارارقلا ةفلاخمل اذهو ةيران ةجارد16و ةبكرم821
تاءارج’ا داختإا عم دجتسسملا انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةيئاقولا
مÓعإ’ا ةي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو.ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةفلاسسلا ةرتفلا لÓخ هنإاف ةعمجلا سسمأا ةبانع ةي’و نمأ’ لاسصتإ’او
عم ةنراقملاب نيفلاخملا ددع يف سسوسسحم عافترا ليجسست مت ركذلا
ىلإا نينطاوم˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تعدو.طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا

فرط نم ةدختملا ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءارج’اب مازتلإ’ا ةرورسض
نم دحلاو مهتÓئاع ةحسصو مهتحسص ىلع اظافح اذهو تاطلسسلا
.انوروك سسوريف يسشفت
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طقف مايأإ ةعسست فرظ يف مهب ةحاطإلإ ّمت

اسصخسش3942 ىلع صضبقلأ ءاقلإأ
  اياسضق ةّدع يف اطّروتم

ةّدع يف اطّروتم اسصخسش0042 نم ديزأا ةبانع نمأا حلاسصم تفقوأا
لÓخ ةينمأ’ا حلاسصملا تماق ثيح .يراجلا رهسشلا علطم ذنم اياسضق

هنع تفسشك ام بسسح ةّيلمع115 ـب ناوج رهسش نم ىلوأ’ا مايأا عسستلا
تايلمعلا يسضفتل ،ةبانع ةي’و نمأ’ ةعباتلا لاسصتإ’او مÓعإ’ا ةّيلخ
ةفلتخملا اياسضقلا نم ةلمج يف مهطّروت هبتسشملا نم ددع فيقوتب

عراوسشب ءادوسسلا طاقنلا نم ديدعلا تفدهتسسا ةمهادم تايلمع لÓخ
ركذن اهيف نيفوقوملا طّروت هبتسشملا اياسضقلا ّمهأا نيب نمو ،ةبانع
ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا عم ةسسولهملا سصارقأ’او تارّدخملا ةزايح
،اهّكف يف ةينمأ’ا حلاسصملا تحجن يتلا اياسضقلا نم ةلمج بناج ىلإاو
نيذلا سصاخسشأ’ا نم ريبك ددع لاقتعا نم ةطرسشلا تاوق تنّكمت امك
رماوأا مهّقح يف تردسص نأا دعب ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ثحب ّلحم نوّدعي
ةبراحم راطإا يف جردني امم ةيئاسضقلا تاهجلا فرط نم سضبقلاب
نيفرحنملاو نيمرجملل ّدح عسضوو اهعاونأا ىتسشب ةيرسضحلا ةميرجلا
قايسس يفو ،ةبانع ينطاوم بولقب علهلاو بعرلا نوعرزي نيذلا

نع ةينمأ’ا رسصانعلا اهب تماق يتلا تايلمعلا ترفسسأا دقف لسصتم

ءاقلإا ّمت ثي˘ح ،ا˘يا˘سضق ةّد˘ع ي˘ف ن˘ي˘طّرو˘ت˘م ا˘سصخ˘سش8702 فيقوت

رماوأاو ثحب تارّكذم مهّقح يف تردسص سصاخسشأا331 ىلع سضبقلا

ةحلسسأا ىلع مهتزوحب رثع اباسش76 فيقوت عم مهيلع سضبقلاب يسضقت

تطبسض اسصخسش512و ماجحأ’او عاونأ’ا عيمجب ةروظحم ءاسضيب
تارّدخملا نم ةربتعم ةيّمك ىلع مهتزوح يف  ةينمأ’ا حلاسصملا

يلامجإ’ا دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او

ةي’و نمأا حلاسصم فلتخم تذّفن اميف اسصخسش3942 نيفوقوملل
عاطقب تايلمعلا نم ديد˘ع˘لا ا˘ف˘لا˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع

لÓخ ةّيلمع115 يلامج’ا اهددع غلب يتلا ينطولا نمأ’ا سصاسصتخا

ريبادتلا جاهتنا متيل ،يراجلا ناوج01و حتافلا نيب ام ةدتمملا ةرتفلا
.نيفوقوملا عيمج قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
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سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي ءا˘˘سسم ته˘˘ت˘˘نا

تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا

بتكم يوتسسم يلع يحسصلا

را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل  ي˘˘ئ’و˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا

ام بسسح ةبا˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو

ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘سسن˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘سشك

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كم˘˘˘لا و˘˘˘سضعو

دكا دقو . ةعاسس رخآا ةديرجل

0051   عمج مت هناب يناميلسس

تارايسس يقئاسسب سصاخ فلم

سصاخ ف˘ل˘م051 و ةر˘˘ج’ا

فلمو003 نيرفاسسملا لقنب

001 اري˘خأاو را˘ج˘ت˘لا˘ب سصا˘خ

متيسس نييفر˘ح˘لا˘ب سصا˘خ ف˘ل˘م

ةينعملا تايريد˘م˘لا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

بسسح ل˘˘˘ك د˘˘˘ح’ا اد˘˘˘غ مو˘˘˘˘ي

ةازاو˘م˘لا˘ب كلدو سصا˘سصت˘˘خ’ا

يلع ةيلمعلا سسفن ليجسست عم

تا˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب يو˘˘ت˘˘سسم

ةفرغ ادكو ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ك

سسوبي˘سس ة˘عا˘ن˘سصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا

ةي˘ل˘م˘ع سصي˘سصخ˘ت م˘ت نا د˘ع˘ب

نع نيفلختملا نيكمتل  ةيناث

لوسصحلا نم يلو’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ف’أا ةر˘˘سشع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘˘ع

نم نيررسضت˘م˘لا ة˘سصسصخ˘م˘لا

ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جا

لك ناف ثدحتملا تاذ بسسحو

˘مد˘ق˘ت˘˘ي ةر˘˘جا ةرا˘˘ي˘˘سس ق˘˘ئا˘˘سس

ق˘ئا˘ثو˘لاو ف˘ل˘م˘لا˘ب ا˘بو˘ح˘سصم

راجتلا بلاطي اميف ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأاو

ي˘˘˘لا يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘سسلا˘˘˘ب

لسصح˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
طورسش ةيا نود ةحنملا يلع
راجتلل يء’ولا داحت’ا نا املع
وا لبقتسسا ةبانعب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
يلو’ا ةلحرملا لÓخ يسصحا
ناسضمر رهسش لÓخ ةلجسسملا

و ةر˘جا ةرا˘ي˘سس ف˘˘ل˘˘م0064

و راج˘ت˘لا˘ب سصا˘خ ف˘ل˘م774

نييفرحلا˘ب سصا˘خ ف˘ل˘م053
نم مهتيبلغا ةداف˘ت˘سسا تل˘ج˘سس
رجحلا نم نيررسضتملا ةحنم
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ءار˘ج

ءاطخا تلجسس اميف ،91 ديفوك
اهتنمسضت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب
نيدلا نيديفتسسملا ريغ تافلم
رم’ا كرادت ةسصرف مهل تحنم
ردجتو ةيناثلا ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و نا ي˘˘لا ةرا˘˘سش’ا

ر˘ج˘ح˘لا ر˘ه˘سشا لاو˘ط تد˘ه˘سش

سسوريف يسشفت ءارج يحسصلا

تايلمع91 ديفوك ا˘نورو˘ك

اهلÓخ زرب ةع˘سساو ة˘ي˘ن˘ما˘سضت

راجتلل  يئ’ولا بتكملا رود

ق˘سسن˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو

يذلا يناميلسس سضاير يئ’ولا

بتكملا ةيوسضع كتفا دق ناك

ينطولا سسلجم˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

د˘ق˘ع˘ن˘م˘˘لا لو’ا رود˘˘لا لÓ˘˘خ

بناج يلا طرافلا سسرام رهسش

ةراجت˘لا ة˘فر˘غ˘ل ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا

لÓخ نم سسوبيسس ةعانسصلاو

ته˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سشلا

ةزوعملا تÓئاع˘ل˘ل تا˘نا˘عإ’ا˘ب

.ةبانعب

 يحسصلإ رجحلإ ةناعإل ةبسسنلاب ةيناثلإ ةيلمعلإ تهتنإإ اميف

   ةرجألأ تأرايسسب صصاخ فلم0051 نم رثكأأ عمج
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تÓحملأ فلتخم تدهصش دقو
ريغ ةكرح ةبانع ةنيدم طصسوب

تÓحملأ بلغأ ةدوع عم ةيداع
لمعل˘ل ر˘ج˘ح˘لأ ا˘ه˘ن˘ع ع˘فر ي˘ت˘لأ

قا˘صسو مد˘ق ي˘ل˘ع تأدأد˘ع˘ت˘˘صسأو
ي˘قا˘ب˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
رهصشأ ةثÓث يلأوح دعب تÓحملأ

معاطملأ اهصسأأر يلع قلغلأ نم
ي˘ت˘لأ تو˘ف تصسا˘ف˘لأ تÓ˘˘ح˘˘مو
طا˘صشن˘لأ ةدو˘ع ةر˘ي˘صشأا˘ت تح˘˘ن˘˘م
بل˘غأ تر˘صشا˘ب د˘قو طور˘˘صشم˘˘لأ
ةعصسأو فيظنت ةيلمع تÓحملأ
مل يتلأ تأدعملأ أدكو تÓحملأ
اميف رجحلأ ةيأدب دنم مدختصسن
ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لأ ما˘˘ي’أ ي˘˘ف تد˘˘˘ه˘˘˘صش
ةجرد˘لا˘ب دو˘ف تصسا˘ف˘لأ تÓ˘ح˘م
ءÓطو ديد˘ج˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لو’أ
لمعلل ةدوعل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت نأرد˘ج˘لأ

يف ةفاظنلأ طورصشب ديقتلأ أدكو
ديفوك انوروك ءابو يصشفت لظ

تÓحملأ باحصصأ دمع امك91
وأ ع˘صضو˘ل طا˘صشن˘لأ تدا˘ع ي˘ت˘لأ
صصاخصشأ’أ فوقو ناكم ديدحت
ي˘ل˘ع نو˘مد˘ق˘ي ن˘يد˘لأ ن˘ئا˘بز˘˘لأو
يف مهعم اهلمحو تابجولأ ءأرصش

لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ ع˘˘ن˘˘م تأءأر˘˘جأ ل˘˘ظ
عيبب ءافتك’أو تÓحملاب نئابزلأ
ىلعو .طق˘ف ةز˘ها˘ج˘لأ تا˘ب˘جو˘لأ

دو˘˘ف تصسا˘˘ف˘˘لأ تÓ˘˘˘ح˘˘˘م رأر˘˘˘غ
ةر˘ي˘ب˘ك تأدأد˘ع˘ت˘صسأ م˘عا˘ط˘م˘لأو
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ طا˘˘صسوأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘حر˘˘˘فو
ءأو˘صس د˘ح ي˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو

طا˘˘صشن˘˘˘لأ ةدو˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
بايغ لوط دعب لمعلأ فانئتصسأو
ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جأ تل˘˘صش ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

فلتخمو تابطرملأ عي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
ثيح ةنيدملأ بلقب تابورصشملأ
صسولجلأ ايموي نينطأوملأ هداتري

يصسأركلأ وأ راجصش’أ ةفاح يلع
يلأ ةفاصضإأ روكلأ اهب دوز يتلأ
ةقطنملأ لاح نوثري ةميدقلأ كلت
ام يلأ ةكرحلاب جعت تناك يتلأ
دعتصسيو أذه .ليللأ فصصتنم دعب
صسبÓملأ عي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘صصأ

نود˘ل˘خ ن˘بأ عرا˘صشب ة˘˘صشم˘˘ق’أو
لمعل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ا˘ط˘ي˘ب˘مو˘ق ير’
ثي˘ح مدا˘ق˘لأ عو˘ب˘صس’أ ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
عيبلأ نود تÓحملأ حتفل أودمع

ميظنتو فيظنت تايلمعب مايقلأ و
قرط نع نئابزلأ لابقتصسأ ةيلمع
ريبأوطلأ تأراصشإأو طوطخ مصسر
ىلإأ تامقعملاب تÓحملأ ديوزت

تÓ˘ح˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج م˘ي˘ق˘ع˘ت بنا˘ج
ةدو˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأأ طر˘˘˘صشك
راصشتنأ عن˘م˘ل طا˘صشن˘لأ ة˘صسرا˘م˘م
لÓخ ثدح امك انوروك صسوريف
ترطصضأ ا˘مد˘ن˘ع نا˘صضمر ر˘ه˘صش
ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر ءا˘غ˘لإ’ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

ببصسب تÓحملأ ق˘ل˘غ˘ل ةدو˘ع˘لأو
ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لأ عا˘˘ف˘˘ترأ
د˘ي˘ق˘ت˘لأ مد˘ع ءأر˘ج ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لأ
م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإا˘˘ب
يلأ ةراصش’أ رد˘ج˘تو .تÓ˘ح˘م˘لأ
م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ل˘م˘ح ةر˘صشا˘˘ب˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأ

تÓ˘فا˘ح˘لأ تا˘ط˘ح˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘صسأو
ط˘صسو˘ب تأرا˘ي˘˘صسلأ تا˘˘ط˘˘ح˘˘مو
عرصش يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لأ
تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لأ با˘˘˘ح˘˘˘صصأ بل˘˘˘غأ
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ج’أ تأرا˘˘ي˘˘˘صس
تأءأر˘˘جأ ع˘˘صضوو تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ

ة˘صصا˘خ ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘صصا˘خ
أد˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةر˘˘˘ج’أ تأرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
دأو˘˘م ع˘˘صضو ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ
ة˘صصا˘خ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لأو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ميقعت أدكو دوقنلأ بلعل ةبصسنلاب
عم ن˘ئا˘بز˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ن˘كا˘م’أ

حصسم˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ لو˘ل˘ح˘م ع˘صضو
ا˘ه˘صسم˘ل˘ي ي˘ت˘لأ ن˘˘كا˘˘مأ’أ ع˘˘م˘˘ج
لجصست متي ةرم لك يف نوبزلأ
 .ديدج نوبز لقن ةيلمع اهيف

ةذفإن مإمأإ نينطإومل ويديف لوإدت دعب

ةيرإدإلإ قئإثولإ جإرختسسإل

رامع يديشس ةيدلبل ماعلإ نيمألإ ماهم ءاهنإإ
رامع يديصس ةيدلبل ماعلأ نيمأ’أ ماهم ءاهنإاب  رأرق يلأو ردصصأأ

ةريدم ن˘م ل˘كب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘لوؤو˘صسمو

ءاجو ،ةيندملأ ةلاحلأ ةحلصصم صسيئرو ةماعلأ نوؤوصشلأو ميظنتلأ

لصصأوتلأ عقأوم ربع قاطن ىلع ويديف لوأدت ةثداح دعب رأرقلأ

ةحلصصملأ ذفأون مامأأ نينطأومل ريبأوط دوجو رهظي ،يعامتج’أ

دÓيملأ ةداهصش رأرغ ىلع ةيندملأ ةلاحلأ قئاثو جأرختصسإأ صضرغب

يديصس ةيدلب نم انرداصصم بصسحو. ةيرأدإ’أ قئاثولأ نم اهريغو

لوأ’أ لوؤوصسملأ نم رداصص رأرقلأ نإاف صسيمخلأ صسمأأ لوأأ رامع

متو نيدلأ لامج يميرب ةبانع ةي’ول يذيفنتلأ زاهجلأ ىلع

نيينعملأ غيلبتو » يلع دايصص » ةيدلبلأ صسيئر لبق نم هقيبطت

يف ةيرأدإأ تأءأرجإأ ذاختإ’ ةيبيدأاتلأ صسلاجملأ ىلع مهتلاحإأ عم

ءايتصس’أ نم ةلاخب أوبيصصأ نينطأوملأ نم ديدعلأ ناكو . مهقح

داختأ’ ةي’ولاب يلأو أوبلاطو لوأدتملأ ويديفلأ ةدهاصشم دعب

نيببصستملأو نيرصشابملأ نيلوؤوصسملأ قح يف ةمزÓلأ تأءأرج’أ

.ةثداحلأ هذه يف
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ةيوبرتلإ تإسسسسؤوملإ ميقعت تإيلمع يف عورسشلإ مت إميف

نينطإوملإ ةقفإرم نع نلعت رامع يديشس ةيدلب

طيحملإ نييزتو فيظنت يف تايعمجلإو
رامع يديصس ةيدلبب ةنايصصلأو ةماعلأ لئاصسولأو ةئيبلأ ريدم دكأأ

نم رطصسملأ جمانربلأ ةلصصأوم راطإأ يف هنأأ «يرون يدمحم»

لصصأوتت ةيلزنملأ ةمامقلأ لكصشم ءأوتحإأ دعب ةيريدملأ فرط

ءايحأأ ىوتصسم ىلع تايعمجلأو نينطأو˘م˘ل˘ل ة˘ق˘فأر˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةلق نم مغرلاب طيحملأ نييزتو فيظنتلأ تايلمع يف ةيدلبلأ

كل˘ت دد˘صصلأ أذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘م˘ث˘م ،ة˘بر˘صشب˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإ’أ

فر˘ط ن˘م ةردا˘صصلأ ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لأ تأردا˘˘ب˘˘م˘˘لأو تأدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لأ

085 ، ن˘˘˘كصسم42 ءايحأاب رأرغ ى˘ل˘ع با˘ب˘صشلأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

رجح نكصسم044و2vu 1vu,31vu,8/7vu,5/4vu ؛نكصسم

نم اهر˘ي˘غو ة˘قو˘قر˘ب ,ير˘ف˘ي˘ف42 ،را˘˘م˘˘ع قوزر˘˘مو ،صسيد˘˘لأ

ةئيبلأ ريدم دكأأ امك. رد˘صصم˘لأ بصسح˘ب ة˘ي˘ن˘كصسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

اقببطت هنأأ رامع يديصس ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘نا˘ي˘صصلأو ة˘ما˘ع˘لأ ل˘ئا˘صسو˘لأو

اميف ةصصاخ ةيدلبلأ صسيئر فأرصشإابو ةرئأدلأ صسيئر تاميلعتل

تلصصأو د˘ق˘ف0202 فايطصص’أ مصسومل ريصضحت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

يصسيئرلأ عراصشلأ ربع نييزتلأو فيظ˘ن˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ديجملأ دبع يراتخم يح ىلإأ ةيدلبلأ نم يدؤوملأ عراصشلأو

عيمج لمصشتل ةلصصأوتم لوؤوصسملأ تأذ بصسحب ةيلمعلأو ةيرقلأ

صسومانلأ ةحفاكم ةقرف ليعفتب ةيريدملأ تماق امك . ءايحأ’أ

ةيلمع ةيريدملأ ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب ا˘م˘ك .ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب تأر˘صشح˘لأو

.ةيدلبلأ ميلقإأ لخأد ةدوجوملأ ةيئأدتب’أ صسرأدملأ ميقعتو ريهطت

ةيلزنملأ تافلخملأ عفرب يمويلأ اهطاصشن راطإأ يفو تماق امك

ق˘طا˘ن˘م˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘تو را˘م˘ع قوزر˘م ي˘ح˘ب ق˘ير˘ط˘لأ فأو˘ح ى˘ل˘ع

.هل ةرواجملأ
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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج5

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

9006ددعلا0202 ناوج31 تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

تإءإرجإإب ديقتلإ لبإقم لمعلل معإطملإ ةدوع ةسصإخ إيجيردت تÓحملإ حتف رإرق دعب ةرسشإبم ةبإنع ةنيدم طسسول إيجيردت دوعت ةكرحلإ تأإدب
دإعأإ إمم ةيديلقتلإ تإيولحلإ إذكو تإجلثملإ عيب تÓحم طإسشن ةدوعب حإمسسلإ بنإج ىلإإ نئإبزلإ لإبقتسسإ نود طقف عيبلإ إذكو دعإبتلإو ةفإظنلإ
طإسشن ةدوع عم إنمإزت مدإقلإ عوبسسألإ ةوقب نينطإوملإ ةكرح دوعت نأإ رإظتنإ يف طقف زبإخملإو قإوسسألإ ىلع رسصتقت تنإك يتلإ ةكرحلإ ةنيدملل

نأإ إملع لمعلإ تإطإسشن فلتخم ةدوعو يجيردتلإ رجحلإ تإءإرجإ عفر ةيلمع نم ةينإثلإ ةلحرملإ نمسض يدرفلإ لقنلل ةرجألإ تإرإيسس بإحسصأإ
.فإيطسصلإ مسسوم قÓطنإ عم نطولإ تإيلو فلتخم نم تÓئإعلل إريبك إدفإوت فرعتسسو ةيلحإسس ةنيدم ةبإنع ةنيدم

مدإقلإ عوبسسألإ ةرجألإ تإرإيسس طإسشن ةدوع رإظتنإ يف

 ةنيدملإ طشسوب ةكرحلإ ششعني تابطرملإ تÓحمو معاطملإ طاششن ةدوع
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يئاف˘صشت˘صس’أ ز˘كر˘م˘لأ ن˘ل˘عأأ
لوأأ ةبانعب دصشر نبأ يعماجلأ
نيب لمع عامتجأ دقع نع صسمأأ
عرز يف نيصصتخملأ ةذتاصسأ’أ
يئافصشت˘صس’أ ز˘كر˘م˘لا˘ب ى˘ل˘كلأ
رو˘صضح˘ب ة˘با˘ن˘ع˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
رو˘صسفور˘ب˘لأ و ما˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ

و ىلكلأ ةحلصصم صسيئرو قيتع
ةذ˘˘˘تا˘˘˘صس’أ و مد˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصت
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ
قرطتلأ ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
فانئتصسأ طورصش عوصضوم ىلإأ

د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ل˘˘كلأ عرز تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بب˘˘صسب يرا˘˘ب˘˘˘جإ’أ ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لأ

ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘صشت˘˘˘˘نأ

ريصضحت ة˘ي˘ل˘م˘عو،91ديفوك
ن˘˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لأ
ةمداق˘لأ ما˘يأ’أ ي˘ف م˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب˘ل
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ر˘˘صشب˘˘ي ا˘˘م أذ˘˘هو
ة˘عأرز˘ل ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
نيدلأ ىصضرملأ تأرصشعل ىلكلأ
قيرفلأ ناكو .مهرود نورظتني
يعماجلأ ىفصشتصسم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لأ
ماعلأ علطم ذنم حجن دصشر نبأ
تايلمع ةدع ءأرجإأ يف يراجلأ

لك ىوتصسم ىلع ىلكلأ عرز
كلاصسملأ ةحأرج يتحلصصم نم
ةحأرجلأو ىلكلأ عرزو ةيلوبلأ
روصسيفور˘ب˘لأ رو˘صضح˘ب ة˘ما˘ع˘لأ
نأ دعب كلذو همقاطو «صشواصش»

ى˘˘صضر˘˘م تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘صسأرد م˘˘˘ت
ن˘˘مز˘˘م˘˘لأ يو˘˘ل˘˘كلأ رو˘˘صصق˘˘˘لأ

مهريصضحتو مهل ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لأو
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل أد˘ي˘ج
ى˘˘˘ل˘˘˘كلأ صضأر˘˘˘مأأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘صصم
ى˘ل˘كلأ عرزو مد˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصتو
تح˘ت ا˘ن˘ي˘صس ن˘بأ ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
ةيبط˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ صسي˘ئر فأر˘صشإأ
ل˘كو «ق˘ي˘ت˘˘ع» رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ

.يبطلأ ه˘ب˘صشو ي˘ب˘ط˘لأ ه˘م˘قا˘ط
ةن˘ج˘ل˘لأ نأ ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو
ى˘ل˘ع ى˘˘ل˘˘كلأ عرز˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

يئافصشتصس’أ ز˘كر˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم
لبق تل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف رو˘ه˘ظ
ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسأ جا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ

ىلكلأ عرز تايلمع ددع ةدايزل

و رهصش لك تايلمع40 لدعمب

ماع لÓخ عرز ةيلمع04 غولب

ةحئ’ صصيلقت فدهب،0202
ى˘صضر˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ را˘ظ˘˘ت˘˘ن’أ
ةبانع ةي’وب يولكلأ روصصقلأ

أذ˘ك و ةروا˘ج˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘لأ و
عرز جمأربل يقيقح عفد ءاطعإأ
تا˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع ءا˘˘صضعأ’أ

و نا˘˘˘كصسلأ و ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ ةرأزو
عم نكل ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأ
ةي˘ئا˘قو˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حإ’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
تعفد ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ديمجت ىلإأ ةروكذملأ ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب

ةياغ ىلإأ ىلكلأ عرز تايلمع
.يحصصلأ رجحلأ ةرتف ءاهتنأ

 إنوروك سسوريف ببسسب يرإبجإلإ فقوتلإ دعب

دششر نبإإ ىفششتشسمب ىلكلإ عرز تايلمع فانئتشسإل ةددحم ةيئاقو طورشش
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يصشأوملأ قأوصسأ حتف صسمأأ مت

(ةرطنقلأ) و لاحرب ةيدلب نم لكب

رامع يديصس ةيدلبب صسيدلأ رجحب

نايب رودصص دعب كلذ و ةبانعب

طرافلأ عوبصسأ’أ ىلوأ’أ ةرأزولأ

صضع˘ب ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع صصن˘˘ي يذ˘˘لأو

و70 موي ةيراجتلأ تاطاصشنلأ

مهنمو نيتلحرم ىلع ،نأوج41
نأو˘عأأ ما˘قو .ي˘صشأو˘˘م˘˘لأ قأو˘˘صسأأ
قوصسب ةياقو˘لأو ي˘ل˘خأد˘لأ ن˘مأ’أ
عابتإاب ة˘ع˘م˘ج˘لأ صسمأأ ةر˘ط˘ن˘ق˘لا˘ب
تأءأر˘˘ج’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو

فرط نم اهب ىصصوملأ ةيئاقولأ

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذو ى˘˘˘˘لوأ’أ ةرأزو˘˘˘˘لأ

قوصسلأ جراخمو لخأدم ىوتصسم

لÓخ نم يصشأوم˘ل˘ل ي˘عو˘ب˘صسأ’أ

م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ

ءأرحإأ عم تانحاصشلأو تابكرملل

ةعصسأو ةيعوتو صسيصسحت ةيلمع

را˘ج˘تو ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لأ طا˘˘صسوأ ي˘˘ف

يصضقت قوصسلأ لخأدب يصشأوملأ

تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلأ ءأد˘˘˘ترإأ ةرور˘˘˘صضب

.ةيئاقولأ ريبأدتلأ عيمجب مأزتل’أو

ديدعلأ قو˘صسلأ ي˘لوؤو˘صسم د˘ن˘جو

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م

لÓ˘خ ن˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لأ

تابكرملأ صشر تايلم˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لأ

انوروك صسوريف ي˘صشف˘ت يدا˘ف˘ت˘ل

نم نيقوصست˘م˘لأ ن˘ي˘ب د˘ج˘ت˘صسم˘لأ

عم ايصشامت كلذو نئابزلأو راجتلأ

ةذخت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ تأءأر˘ج’أ

.انوروك صسوريف ءابو ةهباجمل

طإسشنلإب إهل حإمسسلإب ىلوألإ ةرإزولإ رإرق دعب

 رامع يديشسب ةرطنقلإو لاحربب يششإوملإ قإوشسأإ حتف

 طقف تإجلثملإ عيب تإءإرجإإب مهمإزتلإإ مدع ببسسب

ةروثلإ ةحاشس كاششكأإ قلغ ةداعإإ
ةوهقلإ عيبل إودمع امدعب
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ةبانع ةيد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تق˘ل˘غأأ
نأ د˘ع˘ب ةرو˘ث˘لأ ة˘˘حا˘˘صس كا˘˘صشكأأ

تأءأر˘جأ ن˘م˘صض ل˘م˘ع˘ل˘ل أودا˘˘ع
طرصش رجحلل يج˘يرد˘ت˘لأ ع˘فر˘لأ
طقف تاجلثملأ عيبب أومزتلي نأأ

ي˘˘˘˘˘صسأر˘˘˘˘˘˘كلأ ع˘˘˘˘˘˘صضو مد˘˘˘˘˘˘عو
.مهل ةصصصصخ˘م˘لأ تا˘حا˘صسم˘لا˘ب
تدروأ يتلأ رداصصملأ بصسحو
نا˘ف ءي˘صش ر˘خآأ ةد˘ير˘ج˘ل ر˘ب˘خ˘˘لأ
أومز˘ت˘ل˘ي م˘ل كا˘صشك’أ با˘ح˘صصأ
يلع أومدقأأو ةياقولأ تأءأرجإاب
مل ةموكحلأ نأ مغر ةوهقلأ عيب
نمصض ي˘ها˘ق˘م˘لأ ح˘ت˘ف˘ب صصخر˘ت
يحصصلأ رجحلأ فيفخت تأءأرجأ

مجنت يتلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ تع˘ن˘مو
نأ املع يهاقملأ حتف ةيلمع نع

ةنيدملأ طصسوب ي˘ها˘ق˘م˘لأ بل˘غأ
ع˘ي˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل تدا˘ع
ةثÓث نم ديزأ دعب ةيفخ ةوهقلأ
ناك نيح يف قلغلأ نم رهصشأ
ي˘ها˘ق˘م˘لأ ي˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘˘ي ر˘˘م’أ
يلو’أ ةجردلاب ةيبعصشلأ ءايحلاب
ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لأ أد˘˘كو
ط˘صسو ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘حأ’ا˘˘ب
ةرتف لأوط تناك يتلأو ةنيدملأ
ةيفخ نئابزلأ ةوهقلأ عيبت رجحلأ
بب˘صسب ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
تمدقأ دقو نئابزلل دئأزلأ بلطلأ

حلاصصم أدكو ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘لا˘صصم
ديدعلأ عيمصشتو قلغ يلع نمأ’أ

تايدلب فلتخ˘م˘ب ي˘ها˘ق˘م˘لأ ن˘م
نم نوعيبي أوطبصض امدعب ةبانع
 .نئابزلل ةيفخ وأأ ةبأوبلأ تحت





 يسنرفلا بختنملل ةيقبسفا يطعيو يناث رايخك رئازجلا عضي زيبول ميسكام
بابلا اكرات ،رشضاحلا تقولا يف يشسنرفلا بختنملا ليثمت ةلشصاوم يف هتبغر نع ،يشسنرفلا ايليشسرام كيبملوأا ناديم طشسوتم ،زيبول ميشسكام يرئازج وكنارفلا بعللا فششك

ليثمت يف ريكفتلا ادبأا يل قبشسي مل ،ةحارشصب““ :““ضشتيوت““ يئرملا ثبلا ةشصنم ربع رششابم ثب يف زيبول لاقو ،لبقتشسم ءارحشصلا يبراحم ضصيمق ءادترا ةيناكمإا مامأا احوتفم
،““رشضاحلا تقولا يف ةركفلا ىلع احتفنم تشسل يننأا ’إا ،بابششلل رئازجلا بختنم ليثمت هل قبشس ،زيبول نايلوج يقيقششو ،ةيرئازج يتدلاو نأا حيحشص ،رئازجلا بختنم
يف ثدحيشس اذام ىرنشسو ،ابناج رئازجلا تعشضو يننأا ينعي ’ اذه نكل ،كلذ ةلشصاوم ىلع لمعأاشسو ،يرغشص ذنم ةينشسلا ةيشسنرفلا تابختنملا فوفشص يف تبعل دقل““ :فاشضأاو

’ اننكل ،يدانلا ةرادإا نم ةراششإا يأا يدل تشسيل يلاحلا تقولا يف ،ايليشسرام عم يدقع يف ماع يدل يقب““ :لاق ،ايليشسرام عم هلبقتشسم لوح لاؤوشس نع هدر يفو ،““لبقتشسملا
hd«ó.± ¯ديلو.ف.““لبقتشسملا يف ثدحي نأا نكمي اذام فرعن

ةفرتحملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ترر˘ق
نا˘ششب ة˘يد˘نأ’ا ةرا˘ششت˘شسا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ىلع فوقولاو ،يلاحلا مشسوملا ريشصم
،تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘تارد˘˘ق
بق˘˘عأا ،نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تف˘˘˘ششكو
لوأا ءاشسم يذيفنت˘لا ا˘ه˘ب˘ت˘ك˘م عا˘م˘ت˘جا
ةثل˘ث د˘ق˘ع˘ت˘شس ا˘ه˘نأا˘ب ،ضسي˘م˘خ˘لا ضسمأا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘جرد˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ع˘˘م تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
علطت˘شست˘شس ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ىلوأ’ا
نم ابيرق ةلأاشسملا لوح ةيدنأ’ا ءارآا

دا˘ح˘ت’ا نا˘كو ،ءا˘ت˘ف˘ت˘شسا ه˘˘ب˘˘شش لل˘˘خ
لامكتشس’ ةطخ عشضو دق يرئازجلا
،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ىل˘˘ع ز˘˘ك˘˘تر˘˘ت

مث ،عيباشسأا6و5 نيب ام حوارتت ةرتفل
يف ةلوطبلا ت’وج نم ىقبت ام مامتإا

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ع˘ي˘با˘شسأا8 نوشضغ
ة˘ط˘بار˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا بحر
ةد˘عا˘شسم˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا ““فا˘˘ف˘˘لا““ رار˘˘ق˘˘ب
داد˘شسب ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ ا˘ه˘ت˘مز˘لأا ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا
ني˘ب˘عل˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا نو˘يد˘لا

ىوا˘ك˘ششب او˘مد˘ق˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برد˘م˘˘لاو
تاقوأ’ا هذه لثم يف ةشصاخ ،اهدشض

تن˘ل˘عأا ،ر˘خأا بنا˘ج ىل˘عو ،ة˘ب˘ي˘شصع˘لا
فرطك لخدتلا تررق اهنأاب ةطبارلا

ي˘تو˘شصلا ل˘ي˘ج˘شست˘لا ة˘ي˘شضق ي˘ف ي˘ند˘م
ي˘ع˘شس هاو˘ح˘ف ن˘م˘شضت˘ي يذ˘لا بر˘˘شسم˘˘لا
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ضضع˘˘ب بي˘˘تر˘˘ت˘˘ل

،يشضاملا دحأ’ا رمأا دق ءاشضقلا ناكو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘˘ه˘˘ف عاد˘˘يإا˘˘ب
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شس قا˘˘˘˘˘فو يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل
ضسب˘ح˘لا ،يواد˘ع˘شس م˘ي˘شسن ،ن˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا

،ة˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ىوعد عفرتشس اهنأاب ةطبارلا تفششكو
ضسيئرلا ،وعاشس ميهاربإا دشض ةيئاشضق
ا˘˘م˘˘ك ،ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا

ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لاو تارار˘ق˘˘لا˘˘ب تب˘˘حر
ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو اهذختا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ي˘˘˘ف يد˘˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘ل˘˘˘ع
.داشسفلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةلوطبلا فانئتسا صوصخب

ةــــيدنألا ةراــــصشتصسا ررقت ةــــطبارلا

قافول ق˘ب˘شسأ’ا ضسي˘ئر˘لا نأا ،ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘شصم تف˘ششك
ىلإا ةدوعلا يف بغر˘ي ،رار˘شس م˘ي˘ك˘ح˘لا د˘ب˘ع ف˘ي˘ط˘شس
،ماع ريدم بشصنم ةباوب نم ةفئاشصلا هذه يدانلا

ريدم˘لا ة˘ي˘شضق ي˘ف ة˘ل˘شصا˘ح˘لا تارو˘ط˘ت˘لا د˘ع˘ب اذ˘هو
ضسبحلا نهر دجاوتملا ،ةيافلح دهف يلاحلا ماعلا
بشسحو ،يتو˘شصلا ل˘ي˘ج˘شست˘لا ة˘ي˘شضق بب˘شسب تقؤو˘م˘لا
نإاف ،ةيشضقلا هذه يف اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا
ن˘م قا˘˘فو˘˘لا ىلإا ه˘˘تدو˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت نأا ي˘˘ف بغر˘˘ي رار˘˘شس
نم ،طقف ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘شصب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ششلا ة˘باو˘ب

طقف ره˘ششأا ة˘ثل˘ث ةد˘م˘ل بشصن˘م˘لا اذ˘ه ي˘لو˘ت لل˘خ
تي˘ب ي˘ف رو˘مأ’ا حا˘شضتإا ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نإا ة˘˘ف˘˘شصب
ي˘ف رار˘شس فر˘ط ن˘م ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه تءا˘جو .قا˘فو˘˘لا

دعب يدانلا رار˘ق˘ت˘شسإا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ل˘ظ
رار˘شس ىد˘بأا ثي˘ح ،ار˘خؤو˘م تل˘شصح ي˘ت˘لا تارو˘ط˘ت˘˘لا

ديمجت دعب يرادإا غارف يف يدانلا عوقو نم هفوخت
قافولا نأا اميشس’ ،ةيافلح يلاحلا ماعلا ريدملا ماهم
طر˘ششلا ىق˘ب˘يو ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا ىل˘ع ل˘ب˘˘ق˘˘م
ميكحلا دبع قباشسلا ضسيئرلا هعشضو يذلا ديحولا
هذه لظ يف ،قافولا ةدعاشسمو ةدوعلا لجأا نم رارشس
ماعلا ريدملا بشصنم يلوتي نأا وه ةبعشصلا فورظلا
بشصن˘م˘لا اذ˘ه ىلو˘ت˘ي نأا نود ،ط˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ثل˘˘ث˘˘ل
اذه عشضو رارشس نأا انرداشصم تدكأا امك ،ةمئاد ةفشصب
ة˘كر˘شش مود˘ق ي˘˘ف بغر˘˘ي ه˘˘نو˘˘ك˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب طر˘˘ششلا

نم ة˘ياد˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘شست ي˘لو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو
ن˘م با˘ح˘شسنإ’ا رار˘شس رر˘ق ثي˘ح ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ر˘شسن˘لا ة˘يا˘عر˘ل ة˘كر˘شش بل˘ج مد˘ع لا˘ح ي˘ف قا˘˘فو˘˘لا
فيطشس قافو ةرادإا ضسلجم ضسيئر فششكو .دوشسأ’ا

نأا ،بار˘عأا ن˘يد˘لاز˘ع رو˘ت˘كد˘لا ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لاو
ن˘˘˘م جرا˘˘˘خ˘˘˘˘لا ىلإا قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بع’ يأا ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ضصخشش يأ’ قحي ’و ،يدانلا ةرادإا ضسلجم تايحلشص
،را˘طإ’ا اذ˘ه جرا˘خ بع’ يأا ل˘يو˘ح˘˘ت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

ايشسفن نورثأاتم قيرفلا يبع’ نأا اشضيأا بارعأا دكأاو
ماق هنأاو ،قافولا دشض ضضعبلا اهنششي يتلا ةلمحلا نم
مهعيجششتو مهتايونعم عفر لجأا نم مهب لاشصت’اب

ماعلا ريدملا ىقلتو .ةوق لكب مشسوملا لامكإا ىلع
ةعشساو نماشضت ةلمح ،ةيا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو˘ل

ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع
ةيشضق يف يراجلا قيقحتلا يف ةرداشصلا تارارقلا
داحتإاو قافولا ةارابمب قلعتملا ،يتوشصلا بيرشستلا

تاحفشص فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع قا˘فو˘لا را˘شصنأا د˘كأاو ،ةر˘ك˘شسب
نوشضفري مهنأا قيرفلل ةعباتلا يعامتجإ’ا لشصاوتلا
هذ˘ه ي˘˘ف ءاد˘˘ف ضشب˘˘ك ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح نو˘˘ك˘˘ي نأا
دمجملا ماعلا ريدملا نأا ىلع اشضيأا نيدكؤوم ،ةيشضقلا

همدق امل رظنلاب ةيعشضولا هذه قحتشسي ’ هماهم
.مشسوملا اذه قيرفلل

بيجن.ج

فيطشس قافو

ماع ريدم بصصنم ةباوب نم قافولا ىلإا ةدوعلل حصشرم رارصس

د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شس
دبع ةنيطنشسق بابششل ميدقلا
ءا˘شضعأا ة˘ق˘فر ي˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا

تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت ،ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘م˘˘˘قا˘˘˘˘ط
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا نأ’ ،ة˘ي˘شسا˘ق
ةياهن دع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت د˘ق
،رهشش نم لقأاب ةيلاحلا ةلوطبلا

نيتلوطبل ريشضحت˘لا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م
مت ةلاح يفو ،تقولا ضسفن يف
ند˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر
خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ياد˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رشصانع نإاف ،يلاحلا ناوج41
ىلإا نودو˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ،““ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا““

02 موي ةي˘عا˘م˘ج˘لا م˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت

ن˘˘˘م ثي˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا ضسف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
ةرادإ’ا ج˘˘مر˘˘ب˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘ي˘˘ششر ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
رو˘˘ف ا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م ا˘˘˘شصبر˘˘˘ت ،جار˘˘˘جر
ةلوطبلا فانئتشسا دعوم ميشسرت
يف نوكي دق يذلاو ،ديدج نم
ثيح ،مداقلا ةيليوج فشصتنم
ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شس ،كلذ ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘مو
ضصبر˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
عفرو ،نيبعللا تايراطب نحشش

تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج
،ةوق˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

،ة˘يرا˘ق ة˘ب˘تر˘م ف˘ط˘خ ’ ا˘م˘˘لو
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘ت نأا ىل˘˘˘ع
ةباغ نيب لوأ’ا عوبشسأ’ا للخ

،““ضسباركلا““ بعلمو ““ةيوارعبلا““
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب““ بع˘˘ل˘˘م ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح نأ’

د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ““كلا˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا تلو˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘˘شسو˘˘˘ب
بع˘˘شصي˘˘شسو ،تارا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ر˘˘ششح˘˘˘م
اميف .كان˘ه تا˘ب˘يرد˘ت ة˘ج˘مر˘ب
،ما˘يأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ي˘نار˘م˘ع ر˘˘ششا˘˘ب
دادعتلا نع تامولعملا عمج يف
ىقبت اميف هعم لماعتيشس يذلا

،ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م
رار˘م˘ت˘شسا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا م˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
د˘ق ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ةيليوج رهشش فشصتنم يف نوكت
،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

رشصانع بلغأ’ هتفرعم نأا ثيح
،اريثك هتمه˘م ل˘ه˘شست˘شس ق˘ير˘ف˘لا

دد˘˘ع ىل˘˘ع عل˘˘˘ط’ا لل˘˘˘خ ن˘˘˘م
همدق امو ،بع’ لك تاكراششم
.ةيشضاملا ةلحرملا يف قيرفلل

بيجن.ج

ةنيطنشسق بابشش

نيبعÓل ةيصساق تابيردت جمربي ينارمع

¯ ê.fé«Ö

ةرك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ظ˘فا˘ح

عابرلاو ايم˘لا˘ع53 ـلا هز˘˘كر˘˘م ىل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا

دا˘˘ح˘˘تل˘˘ل ير˘˘ه˘˘ششلا ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا ي˘˘ف ،ا˘˘˘يرا˘˘˘ق

لوأا ردا˘شصلا ،(ا˘ف˘ي˘ف˘لا) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘˘لا

ةيورك˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ضسي˘م˘خ˘لا ضسمأا

، ة˘˘ي˘˘تو˘˘ب˘˘ك˘˘ن˘˘ع˘˘لا ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششلا ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا

يتلا ةمزأ’ا لظ يف يتأاي ديدجلا فينشصتلا

طاششنلاو ،ةماع ةيملاعلا ةشضايرلا اهدهششت

ضسور˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘شصا˘˘خ يور˘˘ك˘˘لا

ف˘قو˘ت ىلإا ىدأا يذ˘لاو ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ““ا˘نورو˘ك““

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘تو ،ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

ابوروا ممأا ضساك اهزربأا ةيوركلا تاشسفانملا

ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا بشسح˘˘˘بو،0202
دهششي مل تابختنملا فينشصت نإاف ،““افيفلا»ـل
ف˘ي˘ن˘شصت˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘يرذ˘˘ج تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت يأا
ي˘ت˘لا ل˘ل˘ششلا ة˘لا˘ح ل˘ظ ي˘ف ،ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششلا
تاءا˘ق˘ل˘لاو ،ما˘ع ل˘ك˘ششب تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا تبا˘˘شصأا
ه˘جو ىل˘ع تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لاو ة˘˘يدو˘˘لا
نم تابختنملا بيترت دهششي ملو ،ضصوشصخلا
م˘˘ل ثي˘˘ح ،تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت يأا ر˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘لا ىلإا لوأ’ا

،لئاوأ’ا رششعلا ةمئاق نم بختنم يأا جرخي
،قل˘طإ’ا ىل˘ع تل˘يد˘ع˘ت يأا د˘ه˘ششت م˘ل ي˘ت˘لا

يف نييلاتتم نيزوف لجشس دق ““رشضخلا““ ناكو

ىلع،1202 ممألل ايقيرفإا  ضساك تايفشصت
ةجيتنب ايبماز نم لك -يلاوتلا ىلع -باشسح

(1-0) ةجيتنب ا˘ناو˘شستو˘بو ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب (0-5)

ىلوأ’ا ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا  با˘˘˘شسح˘˘˘ل ،نورو˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ب

ترج يتلا ةنماثلا ةعومجملا نم  ةيناثلاو

ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ا˘˘ه˘˘تل˘˘با˘˘ق˘˘م

لتحي ،يق˘ير˘فإ’ا د˘ي˘ع˘شصلا ىل˘عو،(9102)

لك فلخ  عبارلا فشصلا  يرئازجلا بختنملا

ـلا زكرملا) ردشصتملا يلاغنشسلا بختنملا  نم

ّم˘ث (72 ـلا ز˘كر˘م˘لا) ضسنو˘ت و ( ا˘ي˘م˘لا˘˘ع02
يشسفا˘نُ̆م نأا˘ششِ̆بو،(13 ز˘كر˘م˘لا) ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن

يف يشضامل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا لا˘ب˘ششأا

تدّمجت،1202 ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفشصت

،ايملاع88 ـلا زكرملا يف ايبماز تابختنم

841 ـلا زكرملاو يوبابميزِل111 ـلا ةبترلاو

رود˘لا ي˘ف ر˘شضخ˘لا و˘شسفا˘ن˘م ا˘˘مأا ،ا˘˘ناو˘˘شستو˘˘ب˘ِ̆ل

ءاجف،2202 لايدنومل يو˘ف˘شصت˘لا ي˘نا˘ث˘لا

ةبترملا ) وشسافانيكروب :يل˘ي ا˘م˘ك م˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت

بعلو،(851) يتوبيجو (211 ) رجينلا،(95

دح ىلإا يشضاملب لامج ةدايق تحت ““رشضخلا““

اراشصتنا41 اهي˘ف او˘ق˘ق˘ح ،ةارا˘ب˘م02 نآ’ا

،ط˘ق˘ف ةد˘ي˘حو ة˘م˘يز˘هو ت’دا˘ع˘ت ة˘شسم˘˘خو

اهنم ةعشستب اوزاف ةيمشسر ةارابم31 اوبعلو

،ط˘ق˘ف ةد˘حاو اور˘شسخو ثل˘ث ي˘ف او˘لدا˘ع˘˘تو

اولداعتو اهنم عبرأاب اوزاف ،تايدو7 لباقم

ل˘˘ك ي˘˘ف مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ط˘˘˘خ ل˘˘˘ج˘˘˘شسو ،ثل˘˘˘ث ي˘˘˘ف

ط˘خ ق˘ل˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘فد˘ه73 تايراب˘م˘لا

.طقف افده11 ىوشس عافدلا

لخدي سيتيب لاير
عم ةمساح تاضوافم
 ديدجتلاب هعانقإل يدنام

يرئازجلا هعفادم عانقإ’ ينابشسإ’ا ضسيتيب لاير يدان ىعشسي
للخ ،يشسلدنأ’ا قيرفلا عم هدقع ديدجتب ،يدنام ىشسيع

““وفيتروبيد ويداتشسا““ ةفيحشصل اقفوو ،ةلبقملا مايأ’ا
اهتاشضوافم مايأا لبق ترششاب دق ضسيتيب ةرادإا نإاف ،ةينابشسإ’ا

4 وأا3ـل هدقع ديدجتب هعانقإا لجأا نم ،يرئازجلا عفادملا عم

فيشص يف ضسيتيب عم يدنام دقع يهتنيو ،ةيفاشضإا مشساوم
هل حمشسي هدقع يف ايئازج اطرشش كلتمي هنكلو،1202
تفاشضأاو ،وروأا نويلم03 لباقم ،ةظحل يأا يف ليحرلاب
عم قافتا ىلإا لشصوتلاب ةلئافتم ضستيب ةرادإا نأا ةفيحشصلا
ةلهشس تشسيل تاشضوافملا نأا ةقيقح نم مغرلا ىلع ،بعللا
ةميق عفر ديري ،ينابشسإ’ا يدانلا نأا ةفيحشصلا تدكأاو ،اشضيأا
ىلع وروأا نويلم05 ىلإا بعللا دقع يف يئازجلا طرششلا
يشساشسأ’ا هماوق ىلع ظافحلل ينابشسإ’ا يدانلا ىعشسيو ،لقأ’ا

فقوتت نل ت’واحملا نإاف يلاتلابو ،ةنكمم ةرتف لوطأ’
هيف ىعشست يذلا تقولا يف ،هدقع ديدجتب يدنام عانقإ’

وكيتيلتأاو ،نييزيلجنإ’ا لوبرفيلو ،يتيشس رتشسششنام ةيدنأا
.هباطقتشس’ ،نييشسنرفلا نويلو ،ايليشسرامو ،ينابشسإ’ا ديردم
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ناوج رهشل افيفلل يملاعلا بيترتلا

53 زكرملا ىلع نوظفاحي ““رصضخلا““

 زرحم ىلع ينثيو نيتنجرفاب رئازجلا هبشي يبويإ
نع ،ايريجين بختنم بع’ ،يبويإا ضسكيلأا فششك
يف ،رشضخلا دئاق ،زرحم ضضاير فده عم هتايركذ
اهب˘ششم ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن
بخت˘ن˘م ،ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا˘ب ءار˘ح˘شصلا بلا˘ع˘ث بخ˘ت˘ن˘م
9102 ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ضسأا˘ك بق˘ل ق˘ق˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا

زرحم فدهب يئاهنلا فشصن يف ايريجين ىشصقأاو
ىلع ةرششابم ةرح ةبرشض نم ةريخأ’ا قئاقدلا يف

ءارحشصلا وبراح˘م ل˘م˘كأاو ،ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م دود˘ح
ف˘ي˘ظ˘ن فد˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب راو˘˘ششم˘˘لا
ايقيرفأا ممأا بقل يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ة˘ب˘ي˘ت˘ك ق˘ق˘ح˘ت˘ل
لا˘ق ،ءا˘ق˘ل˘لا لو˘حو ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
زرحم ىلإا تبهذ““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف يبويإا

فدهلا بب˘شسب ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘لا ه˘ل ته˘جوو ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب
ملو يل ةبشسنلا˘ب ةأا˘جا˘ف˘م تنا˘ك د˘ق˘ل ،ه˘ل˘ج˘شس يذ˘لا
عئار دوهجم ،فده ىلإا ةركلا لوحتت نأا ادبأا عقوتأا

ءاقلب ينتركذ رئازجلا ةارابم““ :عبات ،““ضضاير نم
اهتقو انب˘ع˘ل،8102 ملاعلا ضسأا˘ك ي˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

كلذ مغرو يلاثم لكششب انعفادو انيدل ام لشضفأاب
رئازجلا بختن˘م““ :م˘ت˘ت˘خاو ،““را˘شصت˘ن’ا ق˘ق˘ح˘ن م˘ل

ةزيمتملا رشصانعلا نم ديدعلا كلتميو ايوق ناك
ر˘يد˘ج ،““ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا بق˘ل˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘شساو
ةلوطبلا هذه يف فادهأا3 زرحأا زرحم نأا ركذلاب
.يئاهنلل لهأاتلا فده مهنيب نم
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،““فاف““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا بر˘عأا
ا˘ه˘ل جور˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘ششلا ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع

ة˘ه˘ب˘ج بخ˘ت˘ن˘˘م ءا˘˘شضعأا دا˘˘ع˘˘بإا نأا˘˘ششب ،ضضع˘˘ب˘˘لا
لاقو ،داحتلل ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
عورششم نأا ودبي““ :ضسيمخلا ضسمأا لوأا يمشسرلا

،مد˘ق˘لا ةر˘ك دا˘ح˘ت’ ي˘شسا˘شسأ’ا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت
تاعومجملا ضضعب ريطخ لكششب جعزي حبشصأا
يتلا ،ةيلمعلا هذ˘ه ل˘ي˘ط˘ع˘ت ف˘ل˘خ ىع˘شست ي˘ت˘لا

:نايبلا فاشضأاو ،““ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش تأاد˘ب
تلفي مل ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرف ىتح““

هيوششتو ،كششلا عرزل ىعشست يتلا رششلا ىوق نم
ز˘مر˘لا اذ˘ه نأا ء’ؤو˘ه د˘كأا ثي˘ح ،فا˘ف˘لا ة˘ع˘م˘˘شس
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع هدا˘ع˘بإا م˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف““ :ع˘با˘تو ،““ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ة˘يدا˘ح˘تل˘ل
عونلا اذه يرئازجلا داحت’ا ركني ’ ،ددشصلا

اذ˘˘ه ةد˘˘ششب ن˘˘يد˘˘ي ل˘˘ب ،بشسح˘˘ف ق˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
،ةمأ’ا زومر ضضيوقت يف لثمتي يذلا فقوملا

ربتعي ديجملا ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرفو
نل˘˘˘فأ’ا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م““ :ل˘˘˘شصاوو ،““م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو
دمحم وشضعلاب ““فافلا““ لخاد لثمم يروطشسأ’ا

اولاز ’ نيذلا ةينامثلا هئاشضعأا دحأا ،ضشوعم
اشضيأا ضشوعم نوكيشس““ :متخو ،““ةايحلا ديق ىلع
ه˘ئا˘شضعأا ع˘م دا˘ح˘تل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘˘م˘˘شض

ءادعأاو ،نيششوششملا فقوم ناك امهم ،ةينامثلا
.““ةمأ’ا

فافلاو ةيداع ةرازولا ةميلعت““ :دوبع ياب حلاصص
 ““نيدقاحلا ضضعب فرط نم ةصسرصش ةلمح ةيحصض

ىدل ملعإ’اب فلكملا دوبع ياب حلاشص فششكو
ضسمأا ““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

اهدوقت ةشسرشش ةلمح ةيحشض تناك ةريخأ’ا نأاب
يف ثدحتملا لاقو ،ىرخأا تايفلخ اهل فارطأا

ةميل˘ع˘ت““ :ضسمأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإل˘ل تا˘ح˘ير˘شصت

ة˘يدا˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ه ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘ششلا ةرازو

ةد˘ع ا˘هدو˘ق˘ت ة˘شسر˘شش ة˘ل˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ح˘˘شض فا˘˘ف˘˘لاو

ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘˘هو لوأا ي˘˘˘˘ف““ :فا˘˘˘˘شضأاو ،““فار˘˘˘˘طأا

هذه تايث˘ي˘ح ن˘ع ي˘ششطز ثح˘ب˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

نيأا يشضاملا ءاثلثلا موي كلذ ناكو ،ةميلعتلا

ل˘ك ىه˘نأاو تا˘ح˘ي˘شضو˘ت ه˘ح˘ن˘مو ر˘يزو˘لا˘ب ىق˘ت˘˘لا

داحتإلل امئاد ةهجوم راظنأ’ا““ :عباتو ،““لدجلا

ن˘م ه˘خ˘ي˘بو˘ت م˘ت ه˘نأا لا˘ق ضضع˘ب˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،““ة˘ياد˘ه˘لا م˘ه˘ل بل˘ط˘ن ء’ؤو˘˘ه˘˘لو ةرازو˘˘لا فر˘˘ط

حلاشص ،فافلا ىدل ملعإ’ا ةيلخب فلكملا دكأاو

نيدلا ريخ نيب ريخأ’ا ءاقللا نأاب ،دوبع ياب

هفادهأا تناك ةشضايرلاو بابششلا ريزوو يششطز

:لاقو ،ليوأاتلا يف غلاب ضضعبلا نكلو ةحشضاو

ضسيئرلا ،ةرازولا نم ةم˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘ن˘ت˘ل˘شصو ا˘مد˘ن˘ع““

يلع ديشس عم ءاقل بلطب لوئشسمك هتفشصبو ماق

ام و˘هو ،ر˘ث˘كأا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل يد˘لا˘خ

ن˘ك˘لو ،ر˘يزو˘لا ع˘م ىق˘ت˘لا يذ˘˘لاو ي˘˘ششطز˘˘ل نا˘˘ك

،““اهراطإا نع ةجراخ تليوأاتب اوماق نيريثكلا

نولوئشسم اهيف دجوي ’ فافلا““ :اكحاشض فدرأاو

نأاب دوبع حشضوأاو ،““ةرازولا اودحتي يكل ءايبغأا

مشسا نع اهنلعإا ليجأات ىلع تربجأا ““فافلا““

،ابيرق هؤواششنإا متيشس يذلا ةهازنلا مشسق ضسيئر

ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا ف˘˘˘شسأل˘˘˘ل““ :لا˘˘˘˘قو

م˘ت ،م˘˘شسق˘˘لا ضسأار ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ضضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

ناك يتلا ةينمأ’ا ةهجلا فرط نم اهؤواعدتشسا

ةثلث كلتمن نآ’ا““ :لشصاوو ،““اهحلاشصل لمعي

اذ˘˘ه ل˘˘غ˘˘ششل بشسنأ’ا را˘˘ت˘˘خ˘˘ن˘˘شسو ،ة˘˘ي˘˘˘تاذ ر˘˘˘ي˘˘˘شس

ءو˘شضلا ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن˘˘شسو ،بشصن˘˘م˘˘لا

م˘شسا ن˘ع ن˘ع˘ل˘ن˘شسو ،ا˘شضيأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ر˘˘شضخأ’ا

.““ن’ا نم عوبشسا نوشضغ يف بشصنملا بحاشص
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هتدوع نلعي ينادوس
ةقفر ةيعامجلا تابيردتلل
بايغ دعب سوكايبملوا

 ليوط
مجاهم ،ينادوشس لله يبرعلا يرئازجلا بعللا مشضنا
بايغ دعب هقيرف تابيردت ىلإا ،ينانويلا ضسوكايبملوأا
ىلع ةريطخ ةباشصإ’ هشضرعت ببشسب ،ةليوط ةرتفل رمتشسا

،ةيحارج ةيلمعل ،ينادوشس عشضخو ،ينميلا هتبكر ىوتشسم
ةدمل ةحارلل نوكرلا هيلع تشضرف ،يشضاملا يرفيف رهشش

نأا لبق ،يبيلشصلا طابرلا يف قزمت نم هتاناعم دعب ،ةليوط
يرئازجلا مجاهملا بتكو ،ةيعامجلا تابيردتلل اددجم دوعي
:ضسمأا لوأا ““كوبشسيف““ ىلع يمشسرلا هباشسح ربع ةلاشسر يف

فانئتشسا مغرو ،““ادبأا ملشستشست ’ ..تابيردتلا ىلإا ةدوعلا““
احاتم نوكي نل ينادوشس نأا ’إا ،ةيعامجلا تابيردتلا
،يرودلا رمع نم ىقبت اميف هقيرف تايرابم يف ةكراششملل

.لبقملا توأا رهشش ،هتدوع ةيناكمإا نوشصتخملا حجر ثيح
ديلو.ف

 ةماعلا ةيعمجلا نم ريرحتلا ةهبج بختنم ءاضعأ داعبإ يف اهتين يفنت ”فافلا“

دادزولب بابشش

““ةبيقعلا““ يبعل بتاور ضضيفخت نلعت ةرادإلا
انوروك ضسوريف يششفت ةمزأا ةيفلخ ىلع،05 % هيبع’ روجأا ضضيفختل يمشسر قافت’ هلشصوت ،يرئازجلا دادزولب بابشش يدان فششك
نم08 % نأا ،ةعمجلا ضسمأا ةيرئازجلا ةعاذإلل حيرشصت يف دادزولب بابششل يشضايرلا ريدملا ،يششيرق قيفوت دكأاو ،دجتشسملا
ةنيدم جراخ مهدجاوت ببشسب نيبع’6 عم ةرمتشسم تلاز ’ تاشضوافملا نأاو،05 % روجأ’ا ضضفخ حرتقم ىلع اوقفاو نيبعللا
لظ يف ةينماشضت ةوطخب قلعتي رمأ’ا نأا احشضوم ،يبطلا زاهجلا ءاشضعأاو نيبردملا لمششي قافت’ا نأا هونو ،ةمشصاعلا رئازجلا
قافت’ا اذه نومشضم نأا زربأا امك ،انوروك ةحئاجل ةيبلشسلا تايعادتلا ءارج ،دلبلا اهششيعت يتلا ةبعشصلا ةيداشصتق’ا فورظلا
روجأا ضضيفخت ايمشسر نلعي يرئازج ٍدان لوأا دادزولب بابشش تابو ،دحأ’ا دغ موي (يرودلا ةطبار) ةشصتخملا ةهجلا ىدل عدويشس

ر.ع.هيبع’
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

فيطصسب روباب ةيدلبب لوهم قيرح دامخإا
بآارم لخاد قيرح دامخإا نم سسمأا ةليل فصصتنم، ةريبكلا نيع ةرئادل ةيندملا ةيامحلا قرف تحجن
اذكو طصسوتملا مجحلا نم نيتنحاصش ةيامحو ،فيطصس ةي’و لامصش ىقاب روباب ةيدلب ةفعصضلا راودب
نوزخم ىلإا راصشتن’ا نم اهعنم و نارينلا ةرصصاحم نم تنكمت و ،ريبكلا مجحلا نم يئابرهك دلوم

يلاوح ىلع قيرحلا ىتأا دقو ،عبرم003 يلاوح ةحاصسم ىلع عبرتي يذلا بآارملا راوجب فÓعأا

ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تر˘كذ د˘قو . تا˘با˘صصإا يأا تا˘با˘صصإا ل˘ي˘ج˘صست نود ن˘ب˘ت ة˘مز˘˘ح005
اديعب ،اديج اهبيترتو ةيعارزلا مهليصصاحم نيزختل ةبصسانملا نكامأ’ا رايتخإا ةرورصضب نيحÓفلا

بوصشن راطخأا ن˘م ا˘ه˘ل ة˘يا˘م˘حو ،را˘ن˘لاو ةرار˘ح˘ل˘ل رد˘صصم يأا ن˘ع ءا˘بر˘ه˘ك˘لا طو˘ط˘خ ن˘ع لزا˘ن˘م˘لا ن˘ع
ر نميا.قئارحلا

سسبحلا نهر ةدكيكصسب ةيمومع تاصسصسؤومب نيفظوم3
نم نيفظوم ةثÓث عوبصسأ’ا ةياهن ع˘م ةد˘ك˘ي˘ك˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق عدوأا

ةعباتلا ةفاظنلا ةصسصسؤوم و هايملل ةيرئازجلا و ةلودلا كÓما يهو ةدكيكصسب ةيمومع تاصسصسؤوم
لواقم  نم ةوصشر بلط و .لايتح’او بصصنلا ةمهتب تقؤوملا سسبحلا  غانوكيا ةدكيكصس ةيدلبل
هلمع ليهصست لجأا نم ةوصشر هنم تبلط لواقملا ناف تامولعم بصسح و ،ةي’ولا جراخ نم ردحني
تارمملا يحب ءاقتل’ا ىلع قافت’ا مت و، يرئازج رانيد فلأا006 ب تردق و نيفظوملا فرط نم
ابيرق مهتمكاحم متتصس و؛ نيصسبلتم مهيلع سضبقلا تقلأا يتلا ةطرصشلا غلبيل ةدكيكصس ةنيدم طصسو

 رانيدوب ةايح

زابعوبب ةعولاب يف لفط طوقصس
ارظن و،زابعوب يف ديدجلا ينكصسلا يحلاب ةاطغم ريغ ةعولاب يف لفط سسيمخلا موي ةيصشع طقصس
ربع و،جÓعلا يقلتل ةبانع ىفصشتصسم ىلا هلقن مت  سسأارلا ىوتصسم ىلع ةصصاخ هتباصصا ةروطخل
اوبلاط و ينكصسلا يحلاب ةاطغملا ريغ تاعولابلا نم ريبك ددع دوجو نم مهبصضغ نع ناكصسلا

تاعولابلل ةيطغأا عصضو ىلع لاغصشأ’اب ةفلكملا ةينيصصلا ةكرصشلا رابجا و تاطلصسلل لجاع لخدتب
 رانيدوب ةايح.مهئانبا ةيامحل

62 رمعلأ نم غلبي   ب““ ىعدي باصش يقل
ةيران ةجأرد مأدطصصأ ثداح رثأ ،هفتح ،ةنصس
نم ةيحايصس ةرايصسب اهنتم ىلع ةيحصضلأ ناك

ىمصسملأ نا˘كم˘لا˘ب كلذو803 وجيب عو˘ن
ىلع ،ناصسمل ةيدلب ميلقاب ““يليصسموأ ريب““

طبأرلأ68 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم
طبأرلأ هقصش يف ،فيطصسو ةنتاب يتي’و نيب
ةيحصضلأ بيصصأ ثيح ،ةنأورمو ناصسمل نيب
ناكملأ نيعب هتافو ىلأ تدأ ةريطخ حورجب
كرد˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت د˘قو ،ا˘ه˘˘ب أر˘˘ثا˘˘ت˘˘م
ةثح تلوح نيأ ةيندملأ ةيامحلأو ينطولأ
ثث˘ج˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
ح˘ت˘ف ه˘ي˘ف م˘ت˘ت˘قو ي˘ف ،ة˘نأور˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
.هبابصسأ دنع فوقولل ثداحلأ يف قيقحت

عقو نأ دعب ،ةنصس42 فرظ يف ،قيرطلأ تأذ ىوتصسم ىلع هعون نم يناثلأ دعي ثداحلأ نأ ركذلاب ريدج
ثداحلأ فلخي مل ظحلأ نصسحلو ،حورجب صصاخصشأ ةباصصأ ىلأ ىدأ تابكرم ةثÓث نيب مأدطصصأ ثداح

يلامصشلأ جرخملأ جرعنمب ريطخ فأرحن’103 وجيب عون نم ةرايصس تصضرعت امك ،حأور’أ يف رئاصسخ
ةينم’أ حلاصصملأ وعدت هيلعو .ركذت رئاصسخ يأأ لجصست مل اميف ،ةصسوديح ةصسدلبل ةعباتلأ ةلفان ةقطنمل
دعت يتلأ ،ةعرصسلأ يف طأرف’أ بنجتو رذحلأو ةطيحلأ يخوت قيرطلأ يلمعتصسم ةيندملأ ةيامحلأ أذكو
ح ناصشوصش.رورملأ ثدأوح عوقو يف صسيئرلأ ببصسلأ

ة˘صصا˘خ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإأ ي˘˘ف
لاجم يف ةطصشانلأ ةيمأرجإ’أ تاكبصشلاب ةقلعتملأ
تنكمت ،ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ و تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت
يلجنم يلع ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ
ايئاصضق نيقوبصسم فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب

يف نيطروتم ةنصس13 و42 رمعلأ نم ناغلبي
عيبلل صضرعو عيزوت ،لقن ،نيزخت ، ةزايح ةيصضق
ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف (جلاعم فيك) ةردخم ةدام
. دوعلأ عم كرحم تأذ ةبكرم لامعتصسأ عم ةمظنم
ةقرفلل تدرو تامولعم ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح
عون نم ةبكرم نتم ىلع نيصصخصش دجأوت اهدافم
نم ةيم˘ك ج˘يور˘ت دد˘صصب ““و˘لو˘ب ن˘غا˘ف˘صسكلو˘ف ““
ةديدجلأ ةنيدملأ ءاي˘حأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تأرد˘خ˘م˘لأ

عم تايرحتلأ و ثاحبأ’أ فيثكتب ، يلجنم يلع
ديدحت مت لصصحتملأ تامولعملل ديجلأ لÓغتصس’أ

ةطقن عصضو متيل ، اهدجأوت ناكم و ةبكرملأ ةيوه
ة˘ع˘ما˘ج قر˘ط˘لأ قر˘ت˘ف˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م

اهنتم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم30 ةنيط˘ن˘صسق
اهعاصضخأ دعب ، ةمكحم ةيلمع ةطخ دعب نيصصخصش

نم ح˘ئا˘ف˘صص60 ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت صشي˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةعطقب ةفو˘ف˘ل˘م تنا˘ك ة˘ح˘ي˘ف˘صص ل˘ك تأرد˘خ˘م˘لأ
ةأابخم و ىدح ىلع يكيتصسÓب صسيك و صشامق
و يلام غلبم زجح مت امك ، ةبكرملأ لخأد ماكحأاب

نم روظحم صضيبأ حÓصس أذك و ةلاقن فتأوه30
ةقرفلأ رق˘م ى˘لإأ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ، لا˘ن˘ي˘بوأ عو˘ن

ةيلمعلأ ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتصس’
ـب رد˘ق˘ت تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم

و ةلاقن فتأوه30 ، يلام غلبم ، مأرغ34.785
ة˘فا˘صضأ لا˘ن˘ي˘بوأأ عو˘ن ن˘م رو˘ظ˘ح˘م صضي˘بأ حÓ˘صس
نم ءاهتن’أ دعب ،نغافصسلوف ولوب عون نم ةبكرم
مت نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنأ
ليوحت مت اميف  ةيلحملأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
. رصشحملاب اهعصضو و ةبكرملأ

زاكعوب لامج

لوأأ لاكلك رداقلأ دبع لجيج ةي’و يلأو فرصشأأ
ديدجلأ ““ ريملأ ““ بيصصنت ىلع صسيمخلأ صسمأأ
ةيدلبلأ صسيئرل ا˘ف˘ل˘خ كلذو ر˘ه˘ط˘لأ جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نم عوبصسأأ لبق هفيقوت مت يذلأ (ح/ع) قباصسلأ
. ةي’ولأ يلأو لبق
ةيندملأ تاطلصسلأ ةي˘ع˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج ي˘لأو فر˘صشأأو
ديد˘ج˘لأ ““ر˘ي˘م˘لأ ““ بي˘صصن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ير˘كصسع˘لأو
ديصسلاب رمأ’أ قلعتيو ةيلبجلأ رهطلأ جرب ةيدلبل
قباصسلأ ريم˘لأ ف˘ل˘خ˘ي˘صس يذ˘لأ ا˘ير˘كز صسو˘ف˘كو˘ب
صسأأر ى˘ل˘ع ه˘تر˘ي˘˘صسم˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو رر˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لأ
نم رأرقب ةروكذملأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ صسل˘ج˘م˘لأ

يذلأ دأدصسنإ’أ ةيفلخ ىلع كلذو ةي’ولأ يلأو
يذلأو رهطلأ جرب ةيدلبل يدلبلأ صسلجملأ هصشاع
لولحلأ لك تلصشف يذلأو نيلماك نيماع رمتصسأ

لجيجل قباصسلأ يلأولأ اهب ماق يتلأ تاطاصسولأو
نم ءاصضعأأ ةعصست صضفر  لظ يف هزواجت يف
صسي˘ئر ع˘م ل˘م˘ع˘لأ رو˘كذ˘م˘لأ يد˘ل˘ب˘لأ صسل˘ج˘م˘لأ
نم ةلصسلصسل نيفر˘ط˘لأ لدا˘ب˘تو د˘ع˘ب˘ُم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

لبق نم تاقيقحت لحم تناك يتلأ تاماهتإ’أ
يتلأو ةيصضاملأ ةرتفلأ لÓخ ةصصتخملأ تاهجلأ

تاهجلأ لبق نم ةعباتم لحم  اهصضعب لأزت’
جرب ةيدلب ناكصس نهأريو أذه . ةينمأ’أو ةيئاصضقلأ
لجيج ةي’و تايدلب رثكأأ نم تناك يتلأ رهطلأ
رثكأأ اهرجه امدعب  ءأدوصسلأ ةيرصشعلأ نم أررصضت

ررصضلأ نع كيهان اهناكصس نم ةئاملاب05 نم
ىلع ةيعامتجإ’أو ةيداصصتقإ’أ اهتينب قحل يذلأ
د˘يد˘ج ن˘م ة˘ي˘فا˘ع˘لأ ةدا˘ع˘ت˘صسإ’ ر˘ي˘خأ’أ ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لأ

ةدع يف ةيدلبلأ هفرعت يذلأ ريبكلأ رخأاتلأ كرأدتو
ةدّمجملأ عيراصشملأ كيرحت لÓخ نم ت’اجم
تاعاطقلأ يف ا˘صصو˘صصخ ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسأ ي˘ت˘لأ
ىتحو ةيمومع˘لأ لا˘غ˘صشأ’أ ، ن˘كصسلا˘ك ة˘يو˘ي˘ح˘لأ
هذهل دعأو لبقتصسم ىلأ علطتلأ مث نمو هايملأ
أرخؤوم اهناكصس نم ءزج تداعتصسأ يتلأ ةيدلبلأ

ةفلتخم قطانم وحن  نيتيرصشع لبق اهورجه نمم
. ةي’ولأ جراخو لخأد

 دوعصسم / م

قباصسلا ““ ريملا ““ فيقوت نم عوبصسأا دعب

لجيجب رهطلا جرب ةيدلبل ديدجلا ““ ريملا““ بيصصنت

هتجارد مادطصصا ثداح يف باصش كÓه
ةنتابب ةرايصسب ةيرانلا

سسارها قوصس

ةدادحلاب ةينآارقلا ةصسردملا ةقرصس
يلآأ مÓعإأ زاهج تلاط   ةقرصس ةيلمع ىلأ ةيدودحلأ ةدأدحلأ ةيدلبب ةينآأرقلأ  ةصسردملأ تصضرعت
حلاصصم ىدل ىوكصش عأدياب ةصسردملأ ةريدم تماق ثيح ، نيلوهجم فرط نم  ،تأزيهجت و  هقحأولو
نأأ نيبت نيأأ ناكملأ نيع ىلإأ ةيملعلأ ةطرصشلأ رصصانع لقنت روفلأ ىلع و ثيح ةدأدحلأ ةرئأد نمأ
يرحتلأو ثحبلأ  تايلمع فيثكتب و ةقرصسلأ ةيلمع يف ةعنطصصم حيتافم لامعتصسإاب أوماق نيلعافلأ
مرجلاب أوفرتعأ نيأأ ةطرصشلأ رقم ىلإأ مهليوحتو مهفيقوت مت نيذلأ  ، مهيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت مت
نع ،مهيف هبتصشملل يئاصضق فلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج لامكتصسإاب   . مهيلإأ بوصسنملأ

نيأأ ، صسأرهأأ قوصسب ةروات ةمكحم ةباين مامأأ هبجومب أومدق ،ةعنطصصم حيتافم لامعتصسإاب ةقرصسلأ مرج
صش.أ.ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك مهقح يف تذختأأ

 فيطسب رمخ ةروراق00091 نم ديزأ  زجح

نم ةربتعم ةيمك زجح نم،فيطصسب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو رصصانع تنكمت

ىلإأ تامولعم دورو ىلع أءانب ةيلمعلأ هذه تءاجو، ةروراق40191 ـب تردق ةيلوحكلأ تابورصشملأ
نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم ““ونور““ عون نم ةنحاصش روبع اهدافم، ايميلقإأ ةصصتخملأ ةقرفلأ دأرفأأ
فيقوت مت تامولعملأ هذهل ’Óغتصسإأ و،نطولأ برغ ىلإأ فيطصس ةي’و نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ
’ اهكلام نأأ نيبت و ، ةروكذملأ ةيمكلأ ىلع رثع اهصشيتفت دعب و،ةبقأرم ةطقن ىوتصسم ىلع ةنحاصشلأ
ميلصست و ةلأدعلأ ىلع فلملأ ةتلاحإأ مت دقو،طاصشنلأ أذه ةصسراممب هل حمصست ةقيثو ةيأأ ىلع زوحي
ر نميأأ .ةلودلأ كÓمأأ ةيصشتفم ىلأ ةزوجحملأ ةعاصضبلأ

 فيطصسب ياب حلاصص

ففجملا غبتلا قاروأا نم اراطنق47 زجحت نمأ’ا حلاصصم
عينصصت يف لخدت يتلأ ““ غبتلأ قأروأأ““ نم ةربتعم دج ةيمك زجح نم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

.دأوملأ هذه لقن يف طروتم صصخصش فيقوت عم  أراطنق47 ـب تردق ““ةدلقملأ ةمصشلأ““ ةدام
مايقب ديفت تامولعم لÓغتصسأ بقع تءاجو ،ياب حلاصص ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ اهترطأأ ةيلمعلأ
عصضو مت روفلأ ىلع ،هتماقإأ رقمب دجأوتم عدوتصسم يف ““غبتلأ قأروأأ““ نم ةيمك نيزختب صصاخصشأ’أ دحأأ

لوصصحلأ مت ةيلحملأ ةباينلأ عم قيصسنتلأ دعبو ،هيف هبتصشملأ ةماقإأ ناكمو ةيوه ديدحتب تحمصس لمع ةطخ
قأروأأ نم ةربتعم دج ةيمك فاصشتكأ مت نيأأ عدوتصسملأ ةمهأدم هرثإأ ىلع مت ثيح صشيتفتلاب نذإأ ىلع

صسيك فلأأ021 ةفاصضإأ أراطنق47 ـب تردق ““ةمصشلأ““ ةدام ةعانصص يف ةيلوأأ ةدام ربتعت يتلأ غبتلأ دأوعأأو

ةريبك فيلغت ةنأوطصسأأ ةدحو21 أذكو ،ةيمهو ةيراجت تامÓع لمحي ةئبعتلل أايهم غ03 ةعصس غراف

يف قمعم قيقحت حتفو ةحلصصملأ رقم ىلإأ هليوحت مت صصخصش فيقوت عم ، غك042 ـلأ اهنزو زهان مجحلأ
نع  طروتملأ دصض يئأزج فلم دأدعإأ مت ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسأ دعب .ةيصضقلأ تاصسبÓم
،ةيراجت ةمÓع ديلقت ةحنج أذكو ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصص يف لخدت يتلأ غبتلأ قأروأأ ةزايح ةمهت
.اهيف تبلل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلل لصسرأأ

ر نميأأ

ةنيطنصسقب ريبك يلام غلبم و فيكلا نم حئافصص6 زجح مت امنيب

يلجنم يلعب فيكلا جورت ةيمارجا ةباصصعب عاقي’ا



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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