
830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد02 نمثلا9706 ددعلا - رصشع ةعصساتلا ةنصسلاـه2441مرحم51 ـل قفاوملا -0202ربمتبصس30 سسيمخلا

نييبط نيلوؤؤصسم ةبقاعم
ىفــصشتصسمب نـــييرادإاو

ةـــبانعب دـــصشر نـــبا

ءافصشلل سضيرم352 لثامت اميف

دمحم يديصس ةمكحمب هلجنو سسابع دلو لامج ةهجاوم يف ةبيلط نيدلا ءاهب

 نÓـــفألا مــئاؤق سسوؤور
ميتنصس رييÓم9 ىلإا7 ـب تعيب

«فاف»ـل يلاردفلا بتكملا عامتجا
 لبقملا ءاثÓثلا

بقرتت «فافلا»
ةرازؤلا نم ادر
ةصسفانم رمأا مصسحل
 رــئازجلا سسأاــك

يلخادلا بطلا ةحلصصمب ءافصشتصسÓل ةيرزم ةيعصضو رهظي كوبصسيافلا ىلع ويديف لوادت رثا

WÉd™ U¢ 4

ةعاصس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

WÉd™ U¢ 2

ت
يوصص

اف :ر
— 

يق
مود

اـنورؤك سسورـيفب ةدـيدج ةـباصصإا523
ةريخألا ةعاصس42 ـلا يف تايفو7و

WÉd™ U¢ 4

ةباصصإا1121 ىلإا ددعلا عفتريل ةبانعب ةدكؤؤم ةديدج ةلاح53 ^

WÉd™ U¢ 31



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعأشس رخآا
Akher Saâ

2Gdîª«ù¢ 30S°ÑàªÑô 0202Gd©óO9706ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

دمحم يديسس ةمكحمب هلجنو سسابع دلو لامج ةهجأوم يف ةبيلط نيدلأ ءاهب

ميتنشس رييÓم9 ىلإا7 ـب تعيب نÓفلا مئاوق ضسوؤور
تشضرعت»:ضسأبع دلو ^  «ضسأبع دلو نيدت تÓيجشست كلمأاو ةرماؤوملأب قأطرط تغلب» :ةبيلط ^9 ىلإا رييÓم7 ـب عأبت تنأك ينطولا ريرحتلا ةهبج مئاوق» :ةبيلط ^
نÓفلا ضسأار ىلع نم يمأهم ءأهنا»:ضسأبع دلو ^  «يلجن فيقوت روف ديعشسلأب تلشصتا» :ضسأبع دلو ^7102 تأيعيرششت مئاوق دادعإل ةقيلفتوب ديعشسلا نم طوغشضل
نم لك ةيحشض أنأا»:ردنكشسا ^  «رماوألا هيطعيل ارومخم ليللا نم ةرخأأتم ةعأشس يف يدلاوب لشصتي نأك ديعشسلا :ضسأبع دلو ردنكشسا ^  «ةقيلفتوب ديعشسلا نم رارقب نأك

ذفأن أنجشس تاونشس01 ضسأمتلا:ةيروهمجلا ليكو ^  «فأج ءأنيم ءأششنإا يف يندعأشسي نأأب لÓشس هشضرف يذلا ةبيلط يف تعمط»:ردنكشسا ^  «حولو يودب ،لÓشس ،ديعشسلا
رارف ةلأح يف دجاوتملا يفاولا ضسأبع دلو قيقششل ةبوقع ىشصقأا طيلشست:ةيروهمجلا ليكو ^  ضسأبع دلو لجنو ةبيلط دشض
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حئاسضفلاب ةءولمم ة˘م˘كا˘ح˘م ي˘ف
اهفسشك ،ةريطخلأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأو
قباسسلأ يناملربلأ بئانلأ نم لك
نهر عبا˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب

رهسش71 ذ˘ن˘م تقؤو˘م˘˘لأ سسب˘˘ح˘˘لأ
،سشأرحلأ نجسسب يسضاملأ ربوتكأأ

يدي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ه˘لو˘ث˘م لÓ˘خ
قلعتت داسسف ة˘ي˘سضق ي˘ف د˘م˘ح˘مأ
ةهبج مسساب حسشرتلأ مئأوق عيبب
نيملأ ةقفر ،ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ
دلو لامج«نÓفÓل قباسسلأ ماعلأ

ةبيلط فسشكو  ،هيلجنو سسابع
يسضاق فرط نم هبأوجتسسأ لÓخ
تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لأ

ةيلمع اهتدهسش يتلأ بئاسصملأو
ل˘خأد تا˘با˘خ˘ت˘نلأ م˘ئأو˘ق دأد˘˘عإأ

لوألأ زئافلأ ريرحتلأ ةهبج بزح

،واسشر7102. يام تايعيرسشتب
ة˘هو˘ب˘سشم تا˘˘كر˘˘حو تأزأز˘˘ت˘˘بإأ

لخأد ةريطخو ةريثك تابعÓتو
بز˘˘ح˘˘لأ تي˘˘ب˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي نا˘˘كا˘˘م
ةبيلط هب فرتعأ ام وه ،ديتعلأ

نأاب لاق ثيح ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ لÓ˘خ
لÓخ نÓفلأ يف لوألأ دعقملأ

7ب عابي ناك7102 تايعيرسشت
تناك ثيح ،انايحأأ رثكأأ وأأ رييÓم
يد˘يأأ ي˘ف لأو˘مألأ هذ˘˘ه ع˘˘سضو˘˘ت
يذلأ ردنكسسأ سسابع دلو يلجن
يفأو˘لأ و سسب˘ح˘لأ ن˘هر د˘جأو˘ت˘ي
،رأر˘ف ة˘لا˘ح ي˘˘ف د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ

ريسشب تأرباخملأ ريدم  اطروم
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ ي˘˘ف قا˘˘طر˘˘˘ط
م˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘˘سضوأأ
موقي يتلأ ةهوبسشملأ تاكرحتلاب
هسسفنب هغÓبإأ دعب سسابع دلو اهب
قباسسلأ ةبانع بئان عباتو .كلذب

امب هملع روف هنأأ لوقلاب همÓك
يف ةلثمتملأ ةر˘مأؤو˘م˘لا˘ب ه˘ف˘سصو
ريرحتلأ ةهبج مئأوق سسوؤور عيب
تأزوا˘ج˘ت ل˘˘ك ن˘˘عو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نÓ˘˘˘˘˘فلأ ي˘˘˘˘˘ف لولأ ل˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لأ
ر˘ي˘غ «سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘˘ج«كأذ˘˘نأ
هل دكأأ يذلأ نمألأ غلبأأ ،ةينوناقلأ

،تأزواجتلأ هذهل هتعباتمو هملع
سسي˘ئر˘ل ه˘جو˘ت ه˘نأا˘˘ب فدرأأ ا˘˘م˘˘ك
ر˘˘ي˘˘سشب» تأر˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ثد˘ح ا˘م˘ب ه˘غ˘ل˘بأأ ن˘يأأ ،«قا˘طر˘ط
تاثداحم يف لثم˘ت˘م˘لأ ل˘ي˘لد˘لا˘ب
˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ن˘˘يد˘˘ت ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم
ينطولأ ريرحتلأ ةهبجل قباسسلأ
مئأو˘ق˘لأ سسوؤور ع˘ي˘ب ة˘ي˘سضق ي˘ف
هحنم هنأاب ا˘ح˘سضو˘م ،ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب
ةنسس يسسأرولأ ءاقل لÓخ همقر

نيحسشرتملأ نع هملكو6102
يتلأ بزحلأ يف مئأوق ءاسسؤورك

9 ى˘˘لأ7 غلاب˘م˘ب عا˘ب˘ت تنا˘ك
قاطرط تغلبأأ انأأ لاقو » ،رييÓم
ناك ه˘نأأو ة˘لأد˘ع˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘ي ي˘كل
. رتنع زكرمب هيقتلي

طرويو هل ةهجوملا مهتلا يفني ةبيلط
قأطرط رييششب

هسسفن نع عا˘فد˘لأ ه˘ت˘لوا˘ح˘م ي˘ف

لد˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘˘لأ بئا˘˘ن˘˘لأ حر˘˘سص
عم انواعتم تنكو نمألأ تغلبأأ

ةيئا˘سضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأو قا˘طر˘ط
موقي يتلأ تأزواجتلاب قلعت اميف
نأ دكأأو ،هؤوانبأأو سسابع دلو اهب
ايتوسص Óجسسم هتحنم ةيطبسضلأ
،تأرم ثÓث سسابع دلو ليجسستل
فسشك مت نيموي دعب هنأأ أريسشم
هيلجنو سسابع دلو تاكرح لك
ر˘˘سصق˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ تر˘˘ج˘˘ف˘˘˘نأو

هديكأات أددج˘م،cic تأرمتؤوم˘لأ
نم وه سسابع دلو لامج نأأ ىلع
ةلمحلأ ليومتل اططخم هل مدق
متي م˘ل ه˘نأأ فا˘سضأو ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ
سسأأر ىلع نم سسابع دلو ةلاقأ
ر˘ه˘سش د˘ع˘ب لأ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘نا˘˘مألأ

،هتحيسضف فاسشكنأ نم فسصنو
يذلأ ديحولأ تنك» اسضيأأ لاقو
هذ˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘سشكلأ تع˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ي˘ل˘ج˘ن دا˘سسف ن˘عو تا˘ب˘عÓ˘˘ت˘˘لأ

ببسست ام وهو ،سسابع دلو لامج
طابسضنلأ ةنجل ىلع هتلاحأ يف
سسابع دلو لامج هرذنأأ نأأ دعب
لأوملأ بسسنو هماهتأ و ايهفسش
ى˘ف˘نو أذ˘ه .ه˘لو˘ق د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل
بزحب قباسسلأ يناملربلأ بئانلأ

ءاه˘ب» ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج
تا˘ما˘ه˘تلأ ل˘ك «ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘˘لأ
هميدقت رأرغ ىلع  هل ةهجوملأ

حنم وأأ سسابع دلو يلجنل ةوسشر
ءلؤوه فرط نم هل  ةرخاف ةرايسس
ن˘م عو˘ن ي˘ه هذ˘ه ه˘تا˘ما˘ه˘تأ نأو
نأ فاسضأأو تا˘با˘سسح˘لأ ة˘ي˘ف˘سصت
ه˘ن˘م ما˘ق˘˘ت˘˘نلأ دأرأأ سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو
هنأاب أدكؤوم ،نÓفلأ نم هئاسصقأو
ةي˘با˘خ˘ت˘نلأ م˘ئأو˘ق˘لأ ي˘كز˘ي نا˘ك
ل ة˘ي˘نو˘نا˘قو ة˘ي˘عر˘سش ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب
هنأاب لاق امك ،بئأوسش ةيأأ اهبوسشت
نملأ نأاب هملع دعب هسسفن ملسس
ةبانإأ رودسصب أاجافتيل هنع ثحبي
ن˘م ا˘ب˘لا˘ط ،ه˘˘بور˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
.هفاسصنأ ةلأدعلأ

تأطوغشضلل هشضرعت دكؤوي ضسأبع دلو
ةبأشصعلا فرط نم

ي˘ف لوألأ ل˘˘جر˘˘لأ سضفر هرود˘˘ب
«سسابع دلو لامج» اقباسس نÓفلأ
رهسش ذنم سسبحلأ نهر دجأوتملأ

يذلأ و9102 ةنسس نم ةيليوج
هنبل هتيؤور بقع عومدلأ فرد
تا˘ما˘ه˘تلأ ما˘˘ه˘˘تلأ سصف˘˘ق ي˘˘ف
سضرعت هنأاب أدكؤوم ،هل ةهجوملأ
ةباسصعلأ فرط نم تاطوغسضل

ةنسس تايعيرسشت˘لأ م˘ئأو˘ق دأد˘عإل

قيقسش م˘ه˘سسأأر ى˘ل˘عو7102
د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سسلأ» ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ

سسابع دلو لامج لاقو ،«ةقيلفتوب
نأأو دهاجم لجر هنأاب هثيدح يف
وه ةقيلفتوب زيزعلأدبع سسيئرلأ

ةنسس بزحلل ةدوعلأ هنم بلط نم

.ةيخ˘يرا˘ت˘لأ ه˘ت˘نا˘كم˘ل6102
سسي˘˘ئر˘˘لأ ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سش نأا˘˘˘ب ،فدرأأو
لك دجأوت  هيلع سضرف ديعسسلأ

كلا˘م˘لأد˘ب˘ع» لوألأ ر˘يزو˘˘لأ ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يزوو «لÓ˘˘˘˘سس
نيدلأرون» ةيلحملأ تاعا˘م˘ج˘لأو
ا˘˘ق˘˘با˘˘سس لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزوو «يود˘˘ب
مئأوقلأ دأدعأ ءانثأأ «حول بيطلأ»

امك،7102 نÓفÓل ةيباختنلأ
ةنيعم ءامسسأأ ردسصت هيلع سضرف
نكي مل ثيح ،تاباختنلأ مئأوقل

أدكؤوم ،هتمئاق سسأأر ىلع ةبيلط
˘ما˘ع ن˘ي˘مأا˘ك ه˘ما˘ه˘م ءا˘˘ه˘˘نأ نأا˘˘ب
نم رأرقب ناك ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج˘ل
مدع ببسسب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلأ
مدع ىلإأ أري˘سشم ،م˘ه˘ع˘م ه˘نوا˘ع˘ت
مل انأأ» Óئاق نÓفلأ نم هتلاقتسسأ
،«يماهم ءاهنأ مت امنأو لقتسسأ

هدرسس ىدل سسابع دلو راسشأأ امك
ءيسش لك نأأ  ةروكذملأ قئاقحلل

ةد˘ه˘ع˘لأ حا˘ج˘نل ا˘ط˘ط˘خ˘˘م نا˘˘ك
عو˘ل˘خ˘م˘لأ سسي˘ئر˘ل˘˘ل ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لأ

.ةقيلفتوب زيزعلأدبع

نأك ديعشسلا»:ضسأبع دلو ردنكشسا
وهو يبأأب لشصتي نأكو بزحلا ريشسي

«رماولا هئأطعل ركشس ةلأح يف

سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج ل˘˘ج˘˘ن د˘˘كأأ
ن˘˘هر د˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ «رد˘˘˘ن˘˘˘كسسأ»
سسي˘˘ئر˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش نأأ ،سسب˘˘˘ح˘˘˘لأ

ديعسسلأ» ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأد˘ب˘ع
ر˘ي˘سسي نا˘ك ن˘م و˘ه «ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
اهيطعي رمأوأأ لÓخ نم بزحلأ
تاعاسس يف رومخم وهو هدلأول
لك نأاب أدكؤوم ،ليللأ نم ةرخأاتم
ا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس لولأ ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
ر˘˘يزوو ،«لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لأد˘˘ب˘˘ع»
«يود˘ب ن˘يد˘˘لأرو˘˘ن» ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

بي˘ط˘لأ» ا˘ق˘با˘سس لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزوو
دأد˘عإا˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي أو˘˘نا˘˘ك  «حو˘˘ل
ى˘˘ف˘˘نو .ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ
نأو ةسسايسسلاب هتقÓع ردنكسسأ

ة˘م˘ئا˘ق دأد˘عأ ه˘ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘حأأ ل
أدكؤوم،ةملاقب سصاخسشأأ ةي˘نا˘م˘ث˘ب
ة˘م˘ئا˘˘ق ط˘˘ق˘˘ف أو˘˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
يف ن˘ي˘مو˘ل˘ظ˘م˘لأو ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لأ
ام˘ك ،تا˘عأر˘سص دو˘جو˘ل بز˘ح˘لأ

تاطوغسضلل سضرعت هنأاب فسشك
ىقلت هنأو ،تاطلسسلأ فرط نم
ىلع ةبيلط نيدلأ ءاهب نم لأومأ
ه˘ت˘ط˘ل˘˘غ نأأ أر˘˘ي˘˘سشم ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘فد
ءاهب ي˘ف ه˘ع˘م˘ط تنا˘ك ةد˘ي˘حو˘لأ

ءاسشنأ يف هدعا˘سسي ى˘ت˘ح ة˘ب˘ي˘ل˘ط

روثعلأ مت هنأاب أدكؤوم ،فاج ءانيم

نويلم008و ري˘يÓ˘م4 ىلع

ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ن˘ع ه˘لز˘ن˘م˘ب م˘ي˘ت˘ن˘˘سس

رد˘˘ق˘˘م˘˘لأ ورولأ ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لأو

يف عرعرت هنأأ لاقو فلأأ002ب

لأو˘مأ كل˘م˘ت ا˘ن˘ت˘ل˘ئا˘عو ر˘ي˘˘خ˘˘لأ

د˘حأل ة˘جا˘ح ي˘ف تسسلو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

هتطلغ نأاب أدكؤوم ،هلوق بسسح

هنوك أروخف و ىهابتي ناك هنأ

،نÓ˘فلأ ي˘˘ف لولأ ل˘˘جر˘˘لأ ن˘˘بأ

لÓسسو ديسسلأ ةيحسض هنأاب أدكؤوم

لأؤو˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو .يود˘˘˘˘بو حو˘˘˘˘لو

ةيتأذلأ ريسسلأ لوح هل يسضاقلل

ينÓفأ ح˘سشر˘ت˘م ف˘ل˘م فلأأ6و

بناج ىلأ لزنملاب اهودجو يتلأ

هوخأأ ةقفر هفده نعو ،ةرايسسلأ

لÓ˘خ را˘ي˘˘ل˘˘م003 عمجل

دوجو أذكو،7102 تايعيرسشت

4 تردق  رانيدلاب ةريبك غلابم

002 أذكو نويلم008و رييÓم

عباتملأ ردنكسسأ  لاق وروأ فلأأ

م˘ه˘ت˘ب ة˘ب˘ي˘ل˘طو ه˘ق˘ي˘ق˘˘سش ة˘˘ق˘˘فر

يف فرسصلأو عير˘سشت˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م

ىلأو نم لأوملأ سسوؤور ةكرح

ناك تافلملأ ددع نأاب ،جراخلأ

ءلؤوه نم هلجخ نأأو ريثكب لقأأ

،ه˘لز˘ن˘م˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ذ˘خأا˘ي ه˘ل˘ع˘ج

هنأاب لأوملاب قلعت اميف أدكؤوم

مهتلأ ايفان ةمخفلأ تأرايسس رجات

هل ةهجوملأ

ينأملربلل ةذفأن أنجشس تاونشس01 ضسأمتلا

ضسأبع دلو ردنكشساو ةبيلط قبأشسلا

ةماعلأ ةباي˘ن˘لأ ل˘ث˘م˘م سسم˘ت˘لأو

يف ةذفان انجسس تأونسس01 مكح

ءاهب» قباسسلأ بئانلأ نم لك قح

رانيد نييÓم8و  ةبيلط نيدلأ

تأونسس01 تسسمتلأ امك ،ةمأرغ

ماعلأ نيملأ لجن قح يف نجسس

د˘لو رد˘ن˘كسسأ نÓ˘فÓ˘ل ق˘با˘˘سسلأ

ةبوقع ىسصقأ سسامتلأو ،سسابع

دجأوتملأ يفأولأ هقيقسش قح يف

انجسس تأونسس7و رأرف ةلاح يف

أذ˘كو  قا˘ن˘سشو˘ب يدÓ˘خ˘ل أذ˘˘فا˘˘ن

ذفان انج˘سس تأو˘ن˘سس3 سسامت˘لأ

قح يف ةيلام ةمأرغ جد نويلمو

ل˘ك ةردا˘سصمو ي˘سشب˘ح د˘˘م˘˘ح˘˘م

تاطاسشنلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ كÓ˘ملأ

ع˘ي˘م˘ج˘ل نو˘نا˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لأ

.نيمهتملأ

حاتتفأ لÓخ «ناميلسس نينسش » ناملربلأ سسيئر
ةيفيرخلأ ةرودلأ

ةلويشسلاو برششلا هأيمب عيزوت بذبذت
تأمزألا لأعتفا عأنشص أهءارو

تأدو˘ه˘ج˘م˘ب » ن˘ي˘ن˘سش نا˘م˘ي˘ل˘سس» ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘˘سشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر دا˘˘سشأأ
يذلأ هجوتلأ وهو ةينطولأ اياسضقلأ عم لماعتلأ يف ةيمومعلأ تاطلسسلأ

يف ةيسسايسس ةدأرإأ دوجوب نييرئأزجلأ ىدل ةعانق زرفأأ هنأأ اهنع لاق
.«ةمورحملأ قطانملأ يف اميسس نينطأوملأ ت’اغسشناب لفكتلأو رييغتلأ

سسمأأ سسلجملل ةيناملربلأ ةرودلأ حاتتفأ ةبسسانمب هتملك لÓخ أدكؤوم
ىلع ةلعتفملأ تامزأ’أ سضعب رمتسست نأأ لوبقملأ ريغ نم هنأأ ءاعبرأ’أ

يتلأ ةلويسسلأ ةمزأأ وأأ برسشلأ هايمب قطانملأ سضعب ديوزت ةمزأأ رأرغ
هذه ةجلاعم ىلأ ايعأد اهئأرو فقي نم كانه نأأ ةماع ةعانق تحبسصأأ
.«ةلودلأ تاسسسسؤومو نطأوملأ نيب ةقثلأ ةوه سصيلقت لجأأ نم تامز’أ

لجأأ نم داسسفلأ ةحفاكم يف رأرمتسس’أ ةيمهأأ ىلع قايسسلأ تأذ يف دكأأو
ةاسضقلأ كلسسب ةبسسانملاب أديسشم ةيداسصتق’أو ةيسسايسسلأ ةايحلأ ةقلخأأ
ةيلÓقتسس’أ نم اعسسأو أردق ققحي نأأ ةزيجو ةدم يفو عاطتسسأ يذلأ

عاطقلأ اهفرع˘ي ي˘ت˘لأ تا˘حÓ˘سصإ’أ نأأ ا˘ف˘ي˘سضم «نو˘نا˘ق˘لأ ة˘لود˘ب مأز˘ت˘ل’أو
دÓبلأ هب رمت يذلأ فرظلاب ةمزتلملأ ةيلÓقتسس’أ أأدبم بعسشلأ ينبتو
نأاب فاسضأأو .ةايحلأ ت’اجم فلتخم يف رثأ’أ ريبك هل نوكي نأأ هنأاسش نم
ىرخأأ ةرم دكؤوي» روتسسدلأ ىلع ءاتفتسسÓل اخيرات ربمفون حتافلأ رايتخأ
عنسص يذلأ خيراتلأ أذه نع دعتبت نأأ نكمي ’ ةيعجرملأ و ةقÓطن’أ نأأ

ءاتفتسسÓل ربمفون لوأأ رايتخأ نأ نينسش ربتعأو. يرئأزجلأ بعسشلأ دجم
’ ةيع˘جر˘م˘لأو ما˘ه˘لإ’أو ة˘قÓ˘ط˘ن’أ نأأ ىر˘خأأ ةر˘م د˘كؤو˘ي رو˘ت˘سسد˘لأ ىل˘ع
ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ د˘ج˘م ع˘ن˘سص يذ˘لأ خ˘يرا˘ت˘لأ أذ˘ه ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ت نأأ ن˘ك˘˘م˘˘ي
و اهسشحوأأ و ىوقلأ ىتعأأ ىلع هتأرايخ سضرفو يدحتلأ نم هنكمو هتزعو
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لأ ن˘م جور˘خ˘لأ ل˘جأأ ن˘م ىر˘خأ’أ و˘ل˘ت ةر˘˘م˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ د˘˘ي˘˘ع˘˘ي و˘˘ه

ربمفون لوأأ نأأ ربتعأو ملاعملأ ةحسضأو حÓسصإأ ةموظنم قفو ةيداسصتق’أ
ة˘ي˘عور˘سشم˘لأو ة˘ن˘طأو˘م˘لأ ا˘هدا˘م˘ع ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘سص دÓ˘ي˘م ا˘ه˘ي˘ف ن˘ل˘ع˘ي˘سس
ةنميهلأو ةياسصولأ ءاهنإأو سصرفلأ ؤوفاكتو ةيعامتج’أ ةلأدعلأو ةيبعسشلأ

ا˘ك˘ير˘سش ر˘ب˘ت˘ع˘ي سسل˘ج˘م˘لأ نأأ لو˘ق˘لأ فا˘سضأأو .ةور˘ث˘لأو ة˘ط˘ل˘سسلأ را˘ك˘˘ت˘˘حأو
نوناقلأو قحلأ ةلود ءا˘ن˘ب ي˘فو ة˘ما˘ع˘لأ تا˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ا˘يرو˘ت˘سسد
نم ةلودلل يقسسنلأ رأرقتسس’أ زيزعت يفو يطأرقميدلأ لمعلأ ةيقرتو

بع˘سشلأ ي˘ل˘ث˘م˘م نأأ ىلإأ أر˘ي˘سشم .ة˘ي˘با˘قر˘لأو ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لأ ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ لÓ˘˘خ
لÓخ نم ةديدجلأ ةيروهمجلأ دعأوق ءاسسرإأ يف ةمهاسسملأ ىلإأ نوعلطتي
أذ˘ه˘بو  .رو˘ت˘سسد˘لأ ىل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’أ ي˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لأو ة˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ
نأأ بعسشل نكمي ’ هنأأ ناملربلل ىلفسسلأ ةفرغلأ سسيئر ركذ سصوسصخلأ

ىلع لواطتلأو تاباسسحلأ ةيفسصت قطنم رأرمتسساب هتلود ءانب يف قلطني
ام دعب ةسصاخ يبعسشلأ ناقتح’أ ةدايز يف ةلوانملأو يسضاملأو رسضاحلأ

ثبسشتلأ يف ةلثمأ’أ عورأأ يخيراتلأ هكأرح ربع يرئأزجلأ بعسشلأ مدق
ةيلخأد ةه˘ب˘ج سسي˘سسأا˘ت ة˘ي˘م˘هأا˘ب ا˘هو˘ن˘م ح˘ما˘سست˘لأو ة˘ي˘م˘ل˘سسلأو ةد˘حو˘لا˘ب
تأديدهتلأ لك ةه˘جأو˘م˘ل ة˘ل˘با˘ق ة˘يو˘ق ر˘ئأز˘ج ءا˘ن˘ب˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ك˘سسا˘م˘ت˘م
امو تايرحلأ ةيمهأأ ىلع اسضيأأ ددسش امك .ةيلودلأ و ةيميلق’أ تابلقتلأو

ةياسصولأ نيب رئأدلأ سشاقنلأ جوتي نأأ Óمأأ هاجت’أ أذه يف اندÓب هتققح
ةفاحسصلل قوقحلأو ةيرحلأ زيزعت هنأاسش نم ام لكب ةيمÓعإ’أ ةرسسأ’أو
نينسش ددجو .تابسسانملأ نم ديدعلأ يف اهتيفرحو اهتينطو تتبثأأ يتلأ

ةيعرسشلل أدانتسسأ ةلداعلأ اياسضقلأ هاجت ةتباثلأ رئأزجلأ فقأوم كلذك
ق˘حو هر˘ي˘سصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف يوأر˘ح˘سصلأ بع˘سشلأ ق˘ح ا˘ه˘سسأأر ىل˘عو ة˘ي˘لود˘لأ
ة˘ل˘با˘ق˘لأ ر˘ي˘غ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ه˘قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘سسأ ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ بع˘˘سشلأ
.فرسصتلل
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ةلأدعلل يقيقحلأ ىنعملأ سسركيسس روتسسدلأ نأأ دكأأ

نييرئازجلا وعدي ليجوق
دحاو قدنخ يف دنجتلا ىلإا
 ةيريشصملا ةلحرملا هذه يف

دنجت ةرورسض ىلع »ليجوق حلاسص »ةباينلاب ةمأ’أ سسلجم سسيئر ددسش
ةلحرملأ هذه يف دحأو قدنخ يفو دحأو لجرك اعيمج نييرئأزجلأ
حاتتفأ لÓخ اهاقلأأ ةملك يف ،لوؤوسسملأ تأذ لاقو .هبسسح ةيريسصملأ

نأأ،0202/1202 ناملربلل ايلعلأ ة˘فر˘غ˘ل˘ل ة˘يدا˘ع˘لأ ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ةرود˘لأ
ةلودلأ نأزيم لثمت يتلأ ةلأدع˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ىن˘ع˘م˘لأ سسر˘ك˘ي˘سس رو˘ت˘سسد˘لأ

عيمجلأ كأرسشإأ لسضف ةيروهمجلأ سسيئر نأأ ،ةلسص يذ قايسس يف حسضوأأو
يذلأ ءاتفت˘سسÓ˘ل ةر˘سشا˘ب˘م رور˘م˘لأ سضو˘ع رو˘ت˘سسد˘لأ ل˘يد˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف
ربمفون لوأأ ديدحت نأأ أدكؤوم ،مداقلأ ربمفون رهسش نم حتافلأ يف نوكيسس
و يناعملأ ديدع هل روت˘سسد˘لأ ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشم لو˘ح ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل خ˘يرا˘ت˘ك
نأأ ،ليجوق فاسضأأو .نييرئأزجلل ميظعلأ خيراتلأ أذه هلثمي امل ةل’دلأ

تايلحم˘لأ و تا˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأ ل˘ب˘ق تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ و بأز˘حأ’أ نو˘نا˘ق ة˘ع˘جأر˘م
دب’ هنأأ أزربم ،بعسشلأ ةبغر قيقحتو ةيعرسشلأ ءافسضإأ فدهب ةلبقملأ

ةبغر لثمت اهنأأو ام˘ي˘سس’ ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح و ة˘فا˘ف˘سش تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ نو˘ك˘ت نأأ ن˘م
.روتسسدلأ ىلع ةقداسصملأ لÓخ نم ةيعرسشلأ يف بعسشلأ

S¢.T¢

اهعأديإأ ةرظتنملأ نينأوقلأ نم ةمزح نمسض
ةيلاحلأ ةرودلأ لÓخ

ءأيحألا تأبأشصع نم ةيأقولا نونأق
أبيرق نأملربلا ىلع ضضرعي

ةيناملربلأ ةرودلأ لÓخ ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ بأون ىلع سضرعيسس
رمأوأأو نينأوقلأ عيراسشم نم ةمزح ءاعبرأ’أ سسمأأ تحتتفأ يتلأ ةيلاحلأ

ةبيجتسسملأو ةلودلأ تاسسسسؤوم اهب لمعت يتلأ ةعراسستملأ ةريتولأ سسكعت
لÓخ ينطولأ يب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ح˘سضوأأو ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م تا˘يرور˘سضل

ي˘ت˘لأ ت’و˘ح˘ت˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘سست ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ع˘يرا˘سشمو ر˘مأوأ’أ هذ˘ه نأأ ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
رمأوأ’أ هذه مهأأ نمو عمتجملأ اهفرعي يتلأ تأروطتلأو دÓبلأ اهسشيعت
قداسص يتلأ اهتحفا˘ك˘مو ءا˘ي˘حأ’أ تا˘با˘سصع ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ كل˘ت

ليدعتب قلعتملأ رمأ’أ أذكو ريخأ’أ هعامتجأ يف ءأرزولأ سسلجم اهيلع
رمأ’أ ةرودلأ هذه لÓخ هيلع ةقفأوملل سضرعيسس امك . ةحسصلأ نوناق
باطقأأ ثأدحتسسأ سضرغب ةيئأزجلأ تأءأرجإ’أ نوناق ليدعتب قلعتملأ

يف رظنلأ ةداعإأو يسضاقتلأ زايتماب ةقلعتملأ ماكح’أ ليدعتو ةديدج
ىلإأ ةفاسضإأو ةيئاسضقلأ تأءأرجإ’أ يف دعب نع ةيئرملأ ةثداحملأ دعأوق
بناج ىلإأ تابو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ر˘مأ’أ سضر˘ع م˘ت˘ي˘سس أذ˘ه
اهعأديإاب ةموكحلأ موقتسس دأدعإ’أ ديق ايلاح يه ىرخأأ نينأوق عيراسشم

.ةرودلأ هذه لÓخ
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دمحمأأ يديسس ةمكحم

فأنينوك ةوخإلا ةمكأحم ليجأأت
9 موي ىلإأ داسسف اياسضق يف نيعباتملأ فانينوك ةوخإلأ ةمكاحم ءاعبرألأ سسمأ دمحم يديسس ةمكحم تلجأأ
نهر فانينوك قراطو ميرك رداقلأ دبعو اسضر ةوخإلأ عأديإأ متو .عافدلأ ةئيه نم بلط ىلع ءانب ربمتبسس

قلعتت مهتب ،دمحم يديسس ةمكحمل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهلوثم دعب9102 ليرفأأ42 يف تقؤوملأ سسبحلأ
زاجنإأ دنع ةيدقاعتلأ تامأزتللاب ءافولأ مدع» و «تأزايتمأ و تأراقع ليوحت» و «ذوفنلأ لÓغتسسأ» ـب
قئاثولأ و تافلملأ سضعب ىلع عÓطلأ «ةلاحتسسأ» ـب ليجأاتلأ بلط عافدلأ ةئيه تررب و .«ةيمومع عيراسشم
YÉO∫ GCe«ø.ةمكاحملل نسسحلأ ريسسلل ةيرورسض اهنوري يتلأ
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انوروكب ةسصاخلا ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا ىدم ىلع فوقولل

 ةــيئأقو ةــينمأا تارأــيز
أيرولأكبلاو مأيبلا تأنأحتماءارجإا زكارمل

ءارجإاب ةينعملا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا لكل ةيئاقو ةينمأا تارايز ةدع ءارجإاب ةيندملا ةيامحلل ةينقتلا حلاسصملا تعرسش
 .طسسوتملا ميلعتلاو ايرولاكبلا ةداهسش نم لكل ةيمسسرلا تاناحتملا
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نا˘˘ي˘˘ب ءا˘˘ع˘˘˘برألا شسمأا هدروأا ا˘˘˘م بسسح و
.ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
هذه نم وجرملا فدهلا نأا نايبلا حسضوأاو
فوقولا وه ةيئا˘قو˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا تارا˘يز˘لا

ةمÓسس ةقباطم شسيياقم قيبطت ىدم ىلع
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ىد˘˘م اذ˘˘كو
فوقولل اذهو انوروك ةح˘ئا˘ج˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

يفو  نيرطؤوملاو نينحتمملا ةمÓسس ىلع
تاد˘حو تما˘˘ق ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘طإا
ربع ميقعت تايلمع ةدعب ةيندملا ةيامحلا

اسصسصخم تانا˘ح˘ت˘مÓ˘ل از˘كر˘م7574

351و نينحتم˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
.ح˘ي˘ح˘سصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل شصسصخ˘م از˘˘كر˘˘م
زاهج عسضو متيسس نايبلا تاذ بسسحبو

نوع91381 نم نوكتم يتايلمع ينمأا

ةرايسس5141و بترلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘خد˘ت

لجأا نم ،ءافطإا ةنحاسش688 اذكو فاعسسإا
نينح˘ت˘م˘م˘لا ن˘مأاو ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا

.نيرطؤوملا اذكو
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ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تقر˘بأا

ى˘لإا (ة˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم) ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

فلتخم ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م

اهلÓخ نم رمأات نطولا تايلو

ةذتاسسألاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب

ةنسسلا هذهل دعاقتلاب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ىلع م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإل0202

ي˘ف د˘عا˘ق˘ت˘لا بتا˘كم ىو˘ت˘˘سسم

ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘˘ق ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘جآلا

ةرازو تددحو. لبق˘م˘لا ر˘ه˘سشلا

تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

1 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

نم ربو˘ت˘كأا13 ىلإا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

رمألا قلعتيو . ةيراجلا ةنسسلا

ةنسس06 اوغلب نيذلا نيفظوملاب

اذكو ، يسضاملا توأا13 لبق

نلسصو يئÓلا تÓماعلا ءاسسنلا

25و لافطأا نودب ةنسس55 نسس

ثÓث اهيدل يتلا ةلماعلل ةنسس

ةل˘ما˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب لا˘ف˘طأا

اهيدلو ةنسس35 نسس تغلب يتلا

يتلا ةلماعلل ةنسس45و ،نيلفط

ةيمدقأا اهيدلو ،دحاو لفط اهيدل

51 ةد˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘سصن˘˘˘م ي˘˘˘ف

ةيسصولا ةرازولا تبلطو. ةنسس

نيينعملا نم ردسصملا بسسحب

م˘˘هدÓ˘˘ي˘˘˘م تادا˘˘˘ه˘˘˘سش لا˘˘˘سسرا

دعاقتلا ىل˘ع ة˘لا˘حإلا تا˘ب˘ل˘طو

دهعت ميدقت عم لاجآلا برقأا يف
دعاقتلا رارق نع عجارتلا مدعب

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م شسكع
تهجو امك . ةيسضاملا تاونسسلا

ةميلعت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
نم مهترمأا ةيبرتلا تايريدم ىلإا

ءا˘سصحإا ي˘ف عور˘سشلا˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
لبق نيدولوملا ةيبرتلا يفظوم

مهتلاحا دسصق5691 توأا13
اوغلب مهنأا رابتعاب دعاقتلا ىلع

. ةنسس06 ـلا نسس
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يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تف˘سشك
ءاقل نع شسمأا يملعلا ثحبلاو
ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ب نا˘˘يز
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل ةينطولا
،ةرازو˘لا نا˘ي˘ب بسسحو.ي˘م˘ل˘ع˘لا
يلوؤوسسمب نايز نب ىقتلا دقف
تا˘ئ˘ف˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ك ،ة˘يدا˘ح˘تلا
ة˘با˘ق˘نو ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسألا
يمدختسسمو نيمئادلا نيثحابلا

ديدعلا ءاقللا لوانتو ثحبلا معد

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘˘سشنلا ن˘˘˘م

ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو

ة˘˘كار˘˘سشلا ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

ةيعماجلا تاسسسسؤوملاب راوحلاو

ةيمل˘ع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لاو

ءاقل˘لا ل˘كسشو ثح˘ب˘لا ر˘با˘خ˘مو

را˘سسم˘لا ف˘ل˘م حر˘˘ط˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف

ثحا˘˘ب˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا

ي˘مد˘خ˘ت˘سسمو م˘ئاد˘لا ثحا˘ب˘˘لاو

تا˘مد˘خ˘لا اذ˘˘كو ثح˘˘ب˘˘لا م˘˘عد

فلم ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيعامتجلا

فلم˘لا اذ˘ه شصو˘سصخ˘ب ن˘كسسلا

ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا و˘˘لوؤو˘˘سسم ثد˘˘ح˘˘ت

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل ةينطولا

ذا˘ت˘سسألا ةا˘نا˘ع˘م ن˘ع ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

لوسصحلا مدع ببسسب يعماجلا

نولوؤوسسملا بلاطو نكسس ىلع

ةسصاخلا عيراسشم˘لا لا˘م˘كت˘سسا˘ب

يتلا ،يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا˘ب

ى˘لإا زا˘ج˘˘نإلا رو˘˘ط ي˘˘ف لاز˘˘تل

عيراسشم نع ديمجتلا عفر بناج

دو˘˘جو ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘سشكو.ىر˘˘خأا

،ف˘ل˘م˘لا شصو˘سصخ˘ب تلا˘˘سصتا

لامكتسسا ىلع لمعلاب ادهعتم

ديفتسسيل زاجنلا ديق عيراسشملا

زاجنإا راظتنا يف ةذتاسسلا اهنم

دادعتسسا نايز نب ددجو يقابلا

راوحلا ةفاق˘ث خ˘ي˘سسر˘ت˘ل ةرازو˘لا

ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لاو

ني˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘كو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

دا˘˘ج˘˘يإاو تلا˘˘غ˘˘سشنلا حر˘˘˘ط˘˘˘ل

.اهل ةمزÓلا لولحلا

ةريخألا ةيمسسرلا ةديرجلا يف رسشن ام بسسح

 ةديدجلا تÓيدعتلا يه هذه

ةحضصلا نونأق ىلع تأارط يتلا
ددعلا يف رسشن امبسسح ةديدج تÓيدعت ةحسصلا نوناق نمسضت

ىلع نيعتي هنأا ليدعتلا نمسضتو .ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخألا

ةينوناقلا هتامازتلا ىلع ةدايز يبطلا شسرامملا ةحسصلا يينهم

ةظقيلاب ةسصتخملا تاطلسسلل حيرسصتلا ةيميظنتلاو ةيسساسسألا

لامعتسسا دنع اهيف بوغرملا ريغ ةيوناثلا راثآلاب ةينلديسصلا

شصوسصخب ةظقيلاب ةسصتخملا ةطلسسلا راطخإا بجي امك .ةيودألا

نع جتني نأا نكمم وأا جتان ثدح وأا رطخ يذ ثدح لكب داتعلا

وأا جÓعلا وأا شصيخسشتلا شضرغل ةيبطلا تامزلتسسملا لامعتسسا

مومسسلا ملعب ةسصتخملا ةطلسسلل حيرسصتلا اسضيأا بجيو .ةياقولا

ةلمتحملا ةماسسلا راثآلاو ةنمزملا وأا ةداحلا تاممسستلا تلاحب

.ةيبيكرت وأا ةيعيبط داوم وأا تاجوتنم نع ةجتانلا ةتبثملا وأا

ةعباتلا ةسصتخملا حلاسصملا نأا،712 هتدام يف ليدعتلا نمسضتو

داوملا ةمئاق ددحت ةينلدي˘سصلا تا˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يزو˘ل˘ل

لجسسلا اذكو ةيسساسسألا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا

فلكملا ر˘يزو˘ل˘ل ن˘كم˘يو .ة˘يودألا رو˘ت˘سسدو ة˘يودأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا

داوملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا يأار د˘ع˘بو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب

ريغ ةيودألا لامعتسسل ات˘قؤو˘م ا˘سصي˘خر˘ت م˘ل˘سسي نأا ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا

شضارمألاب لفكتلا راطإا يف ةيودألا هذه فسصوت امدنع ةلجسسم

اهيدلو ينطولا بارتلا ىلع اهل لداعم جÓع دجوي لو ةريطخلا

يف ةسصسصختملا تاكرسشلا عسضختسسو.ةتب˘ث˘م ة˘ي˘جÓ˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م

ةعانسصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاسصم نم دامتعÓل ةيبطلا ةيقرتلا

داو˘مـل˘ل را˘ه˘سشإلا شصخر˘ي˘ف،042 ةداملا اما.«ةي˘نلد˘ي˘سصلا

يينهمل هجوملا يرابجإلا فسصولل ةعسضاخلا ريغ ةينلديسصلا

ةفلكملا ةرازولا حلاسصمل ةينقتلا ةريسشأاتلل عسضخيو ةحسصلا

نمسضتو .«داوملا هذه ةمئاق ددّحت يتلا ةينلديسصلا ةعانسصلاب

ةسصاخ ةينمأاو ةينقتو ةيرادإا ةبقارمل عسضخي هنأا اسضيأا ليدعتلا

داوملا جاتنإا ةينلديسصلا ةعانسصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاسصم نم

نأا امك.ايلقع ةرثؤوملاوأا/و ةردّخملا شصئاسصخلا تاذ ةيودألاو

اهسضرعو اهريدسصتو اهداريتسساو اهليوحتو اهبيظوتو اهعنسص

،اهتزاي˘حو ا˘هؤوا˘ن˘ت˘قاو ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو ا˘ه˘ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لاو ا˘ه˘ع˘يزو˘تو

تاذ تا˘تا˘ب˘ن˘لا ءاز˘جأا وأا تا˘تا˘ب˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

ةيدايعلا تا˘سسارد˘لا ع˘سضخ˘تو .ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘ثؤو˘م˘لا وأا/شصئا˘سصخ˘لا

لجأا تبي يذلا ةينلديسصلا ةعانسصلاب فلّكملا ريزولا شصيخرتل

نأاسشب حيرسصتو ،ينقتو يبط فلم شساسسأا ىلع ،رهسشأا ةثÓث

ا˘ه˘مد˘ق˘ي ،ير˘سشب˘لا ن˘ئا˘كلا ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ي˘ع˘لا تا˘˘سسارد˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا

دعب ،ةيداي˘ع˘لا تا˘سسارد˘لا ف˘ل˘م˘ل ل˘يد˘ع˘ت ل˘ك ع˘سضخ˘ي.ي˘قر˘م˘لا

ةعانسصلاب فلكملا ريزولا ةقفاومل ،شصيخرتلا ىلع لوسصحلا

ل هنأا »093: هتدام يف ةحسصلا نوناق نمسضتو«ةينلديسصلا

تانيعلا نم ةعو˘م˘ج˘م˘ل ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا د˘سصق ل˘ق˘ن يأا ءار˘جإا ن˘كم˘ي

عوسضوم نوكت نأا نود ةيدايعلا تاسساردلا شضرغل ةيجولويبلا

ةينلديسصلا ةعان˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يزو˘لا ىد˘ل ق˘ب˘سسم ح˘ير˘سصت

بيبطلا حرسصي نأا بجيف،693 ةداملا امأا.«لقن ةداهسش ميلسستو

لوح ثحب ءارج لسصحي نأا هنأاسش نم ريطخ ثدح لكب ثحابلا

ةينلد˘ي˘سصلا ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يزو˘ل˘ل ي˘نلد˘ي˘سص جو˘ت˘ن˘م

.ةيدايعلا تاسساردلل ةيبطلا تايقÓخألا ةنجللو يقرمللو

Ü.±

ةرارحلا تأجرد يف ضضأفخناو رأطمأا

 ةيلأمضشلا ندملأب
تايلو مظعمب اسسوسسحم ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ةرار˘ح˘لا تا˘جرد تد˘ه˘سش

طقاسست ليجسست عم انمازت ةيقرسشلا لحاوسسلاب ةسصاخ نطولا

دراب ءاوهب Óمحم يوج بارطسضا لوسصو ءارج ةيدعر راطمأا

داسصرألا حلاسصم بسسحو ايقيرفإا لامسش وحن ابوروأا نم مداق

ةجرد51ىلإا01 يلاوحب تسضفخنا ةرارحلا تاجرد نإاف ةيوجلا

حابسص طقف ةجرد52 ىلإا82 نيب ام حوارتتل لحاوسسلاب ةسصاخ

شضعبب تلسصو ةربتعم ةيدعر راطمأا طقاسست عم انمازت شسمأا

تايلولا شضعبو لجيجب ةسصاخ ايلحم ملم02 ىلإا تايلولا

ةياهن يتح ةيفيرخلا ءاو˘جألا رار˘م˘ت˘سسا ع˘قو˘ت˘يو اذ˘ه ةروا˘ج˘م˘لا

دهسشت نأا ىلع ةيوجلا داسصرألا حلاسصم تاعقوت بسسح عوبسسألا

ةيادب ىتح تارتف ىلع ةربتعم اراطمأا ةيلامسشلا قطانملا ةسصاخ

.مداقلا عوبسسألا

Ü.±

يسضاملا توأا13 لبق ةنسس06 نسس اوغلب نيذلا نيفظوملاب رمألا قلعتي

ربوتكأا13 ىلإا ربمتبضس1 نم دعأقتلا تأفلم عاديإا ةرتف ددحت ةيبرتلا ةرازو

يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةيداحتلا يلوؤوسسمب ىقتلا يلاعلا ميلعتلا ريزو

ءأكرضشلاو ةرازولا راوح نمضض نكضسلا فلمو ةيعأمتج’ا تأمدخلا

ةيسسنوتلا ةينمألا ةزهجأÓل ةمهادم ةيلمع لÓخ

تاريضشأأتلاو رفضسلا تازاوج ريوزتل ةيلود ةكبضش نمضض نويرئازج
لÓخ كلذو تاريسشأاتلاو رفسسلا تازاوج ريوزتل ةيلود ةكبسش كيكفت نم نييسضاملا نيمويلا نوسضغ يف ةيسسنوتلا ةينملا ةزهجألا تنكمت

يمÓعإا ردسصم نع لقنو .شسقافسص ةنيدمب يمارجإلا اهطاسشن يف ةكبسشلا اهلغتسست تناك يتلا لزانملا دحأل ششيتفتو ةمهادم تايلمع
نم ةمهادم ةيلمع رثإا ةنيدملا شسقافسص ةنيدمب ةيئاسضقلا ةطرسشلاو شسقافسصب ةدجنلا ةطرسش ةقرف نكمت نع ءاعبرألا شسمأا يسسنوت

01 دودح يف يلام غلبم لباقم تايسسنجلاو تاريسشأاّتلاو رفسسلا تازاوج ريوزتو شسيلدت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش رسصانع دحأاب ةحاطإلا
اذه ةيرئازجلاو ةيناملألاو ةيكرّتلا تايسسنجلا نولمحي اسصاخسشأا كلذك ةكبّسشلا هذهّ مسضت هسسفن ردسصملا بسسحبو . يسسنوت رانيد فلآا

ثيح - ردسصملا شسفنل ادانتسسا- لودلا نم ددع يف ةيلودلا ةكبسشلا رسصانع نم رخآا اددع قحÓي يذلا لوبرتنألا عم ةيلمعلا تمت دقو
نم ردحني يسسنوت شصخسش فاقيإاّ مت امك .نيروزم رفسس زاوجو ةماقإا ةداهسشو قئاثو زجح ّمت ينمألا ششيتفتلاو ةمهادملا ةيلمع رثإا ىلع
ريوّزتلا تايلمعب فارتعا فوقوملا نأا يمÓعإلا ردسصملا تاذ دكأاو. ةكبسشلا هذه نمسض ةطروتملا رسصانعلا دحأا وهو شسقافسص ةنيدم
YÉO∫ GCe«ø. تاقيقحتلا هنع رفسستسس ام راظتنا يف يئادتبلا قيقحّتلا ىلع هتلاحإا تّمتو
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ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘˘مل˘˘˘عإلا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا لل˘˘˘خو

صسوريفل يئابولا عشضولا روطتل صصشصخملا

تلا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جا نا˘ب رارو˘ف د˘فا ا˘نورو˘˘ك

ةلاح523 اهنيب نم85154 غلب ةدكؤوملا

غلب امك ةيشضاملا ةعاشس42لا للخ ةديدج

ددع غلب ا˘م˘ي˘ف ة˘لا˘ح3251 تايفولا دد˘ع

بشسح صصخ˘˘˘˘˘˘˘شش64713 ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘˘لا

مشساب قطانلا فرط نم ةمدقملا تايطعملا

53 نأا قايشسلا صسفن يف فششكو.ةنجللا

ة˘يا˘ن˘ع˘لا تح˘ت ا˘ي˘لا˘ح نود˘جاو˘˘ت˘˘ي ا˘˘شضير˘˘م

صسوريفب تاباشصإلا ددع عيزوتو. ةزكرملا

0184 :ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يلو˘لا ر˘ب˘ع ا˘˘نورو˘˘ك

9153 :ةديلبلا،5653 + 62 :نارهو ،+93

8551 : ةنتاب،7992 +71 :فيطشس،+14

1111 :ناشسملت ،3351 +51 :ةياجب+11

53 ليجشست مت لشصتم قايشس يفو+ 02

ع˘قو˘م بشسح ة˘با˘ن˘ع˘ب ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح

تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا حل˘˘شصإاو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو

نأا ردجيو .ةباشصإا1121 ىلإا ددعلا عفتريل

91 ديفوك ءابو دشصر ةنجل يمشسرلا قطانلا

ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘عد رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ةياقولا تاءارجإاب ماز˘ت˘للا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةفاشسملاو ةفاظنلا دعاوق مارتحاو ةظقيلاو

رجحلا دعاوقل لاثتملا بناج ىلإا ةيدشسجلا
يقاولا عانقلل يمازلإلا ءادترلاو يحشصلا
ئطاوششلا دجاشسم˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس

.هيفرتلاو ةيلشستلا تاءاشضفو

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9706ددعلا0202 ربمتبسس30 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

ءافششلل اشضيرم352 لثامت اميف

ةريخألا ةعاضس42 ـلا يف تايفو7و انوروك صسوريفب ةديدج ةباضصإا523
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نا˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا

ءاعبرلا صسما تايفششتشسملا حلشصإاو
يف ةيبيدأات ةيباقع تاءارجإا ذاختا نع
نييرادإلا و نييبطلا نيلوؤوشسملا قح
ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
و ةبانع ةيلوب «دششر نبا» يعماجلا
يتلا قيقحت جئاتنو تايرحتلا رثإا كلذ
نب نامحرلا دبع «عاطقلا ريزو اهب رمأا
بطلا ةحلشصم ةيعشضو لوح «ديزوب
ةرازو تر˘ششنو.ز˘كر˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
و˘يد˘ي˘ف˘لا صصو˘شصخ˘ب ا˘نا˘ي˘ب ،ة˘˘ح˘˘شصلا
بطلا ةحلشصم صصخي يذلا لوادتملا
د˘˘ششر ن˘˘با ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
رثإا ى˘ل˘ع ه˘نأا ةرازو˘لا تد˘كأاو .ة˘با˘ن˘ع˘ب
لشصاوتلا تاكبشش ر˘ب˘ع و˘يد˘ي˘ف لواد˘ت

ة˘ح˘ل˘شصم ة˘ي˘ع˘شضو ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
يئافششتشسلا زكرملا˘ب ي˘ل˘خاد˘لا بط˘لا
،ةبانع ةيلوب » دششر نبا» يعماجلا
ءافششتشسلل ةيرزملا ةلاحلا رهظي يذلا

ةيحان نم ةحلشصملا هذه ىوتشسم ىلع
دبع» رمأا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا و ي˘ب˘ط˘لا ل˘ف˘كت˘لا
ة˘ح˘شصلا ر˘يزو «د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘˘حر˘˘لا

،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حل˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو
لجأا نم ةيزكرم صشيتفت ةنجل دافيإاب
يرادإا ثحب و يناديم قيقحتب مايقلا
اذ˘ه تا˘شسبل˘˘م و فور˘˘ظ ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
جئاتن و تايرحتلا رثإا ىلعو عشضولا
ةيعشضولا هذه بابشسأا نأا تبث قيقحتلا

يلوؤوشسم فرط نم لامهإلا ىلإا عجار
ةلمج تذختا هيلع و ،ةحلشصملا هذه
ةبقاعم تلمشش ةيبيدأاتلا تاءارجإلا نم
ن˘ي˘يرادإلا و ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

نايبلا فاشضأاو .ىفششتشسملاب نيلماعلا
ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘˘نا
عدر لجأا نم صشيتفتلا تايلمع فيثكت

ىتششب نواهتلا و تافلاخملا عاونأا لك
ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘شصن˘م تنا˘كو .ه˘لا˘كششأا
دحأل ويديف ارخؤوم تلوادت يعامتجلا
رهظي عشساو قاطن ىلع صضيرم براقا

ةحلشصم اهيف طبختت ةيرزم ةيعشضو
دششر نبا ىفششت˘شسم˘ب ي˘ل˘خاد˘لا بط˘لا

اهلوح ري˘ث˘ت ة˘ح˘ل˘شصم˘لا لاز˘ت ل ثي˘ح
رو˘هد˘ت بب˘شسب لد˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
يف اهب ةيجلعلاو ةيحشصلا تامدخلا
ى˘شضر˘م˘لا ه˘ي˘ف صشي˘ع˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ك ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘فاو˘˘لا

ديزت ةيعشضو ةيلولا جراخ نم ىتحو
قباشس ريرقت نأا ردجيو . مهتاناعم نم
ة˘يا˘م˘حو ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘ل

يئلولا يبعششلا صسلجم˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘م˘لا

عا˘ط˘ق˘ل ي˘ع˘قاو صصي˘خ˘ششت مد˘˘ق نا˘˘ك

نم رارغ ىلع ةبانع ةيلوب ةحشصلا

ةمدخلا ءادأا يف حشضاولا صصقنلا ثيح

ى˘شضر˘م˘ل˘ل ءا˘ف˘˘ششت˘˘شسلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ةيئافششتشسلا ح˘لا˘شصم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

نبا يعماجلا ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب

يت˘لا ي˘بور˘ك ا˘ن˘ي˘شس ن˘با˘ب اذ˘كو د˘ششر

لو صضرغلاب يفت ل ةيحشصلا اهتامدخ

لل˘˘خ ن˘˘مو ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘لا ل˘˘شصي

ةريخألا ناف ةنجلل ةيناديملا تاجرخلا

نبا يعماجلا ىفششتشسملاب اهنيح تفقو

ح˘لا˘شصم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ششر

ريبك روهدت نم يناعت هب ةيئافششتشسلا

.يحاونلا عيمج يف

يلخأدلأ بطلأ ةحلشصمب ءافششتشسإÓل ةيرزم ةيعشضو رهظي كوبشسيافلأ ىلع ويديف لوأدت رثإأ

ةبانعب دضشر نبا ىفضشتضسمب نييرادإاو نييبط نيلوؤوضسم ةبقاعم
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طيششنتلل يز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ل˘عأا

يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا˘ب يرا˘ج˘ت˘لا
ةمدخ قلطإا نع صسمأا »دارم دعاشس»

ةلاكو72 ربع ةيملشسإلا ة˘فر˘ي˘شصلا

تاذ حشضوأاو.نطولا ربع كنبلل ةعبات
يفحشص ءاقل للخ كنبلاب لوؤوشسملا

قلطإا مشسارم ىلع هفارششإا صشماه ىلع
ةلاكوب ةيملشسإلا ةفريشصلا تاجتنم

«772» ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا
علطم ذنم مت هنأا تليشسمشسيت ةنيدمب

قلطإا ءاعبرألا ةياغ ىلا و توأا رهشش

72 ربع ةيملشسإلا ةيلاملا ةمدخلا هذه

.»نطولا تايلو فلتخمب كنبلل ةلاكو

ق˘ل˘طأا د˘˘ق كن˘˘ب˘˘لا تاذ نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم

ربع ة˘ي˘مل˘شسإلا ة˘فر˘ي˘شصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م

تليشسمشسيت يتيلوب نيتيكنب نيتلاكو

نأا˘ب لوؤو˘شسم˘˘لا تاذ زر˘˘بأاو. ترا˘˘ي˘˘تو

ةماعلا ةيريدم˘لا ى˘ع˘شست يذ˘لا فد˘ه˘لا

لوشصولا ىلإا يرئازجلا ينطولا كنبلل

ة˘˘فر˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘مد˘˘خ قل˘˘طإا و˘˘ه ه˘˘ي˘˘لإا

ةلاكو03 نم ر˘ث˘كأا ر˘ب˘ع ة˘ي˘مل˘شسإلا

رهشش ةياهن لبق كلذو نطولاب ةيكنب

متيشس هنأا ىلإا اريششم «يراجلا ربمتبشس

ةنشسلا ةياهن للخ ةمدخلا هذه ميمعت

كن˘ب˘لا تلا˘كو ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ج˘لا

نطو˘لا تا˘يلو˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘فر˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘مد˘˘˘خ نأا ى˘˘˘لإا تف˘˘˘لو.»

تا˘ج˘ت˘ن˘م ع˘شست ع˘م˘˘ششت ة˘˘ي˘˘مل˘˘شسإلا

ينطولا كنبلا ن˘ئا˘بز ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘جو˘م

با˘شسح˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بل˘ط˘˘لا تح˘˘ت ع˘˘ئادو˘˘ل˘˘ل ي˘˘مل˘˘شسإلا

باشسحو يملشسإلا يراجلا باشسحلاو

ريفوت˘لا با˘شسحو ي˘مل˘شسإلا ر˘ي˘فو˘ت˘لا

باشسحو »رشصقلا» بابششلل يملشسإلا

د˘ي˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ ي˘مل˘شسإلا را˘م˘ث˘ت˘˘شسلا

ة˘ح˘بار˘م˘لاو ة˘يرا˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘بار˘˘م˘˘لاو

اذكو تارايشسلل ةحبارملاو تازيهجتلل

فد˘ه˘لا نأا˘ب د˘عا˘شس را˘ششأاو .«ةرا˘˘جإل˘˘ل

ة˘˘مد˘˘خ قل˘˘طإا ءارو ن˘˘م ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘˘لا

يف ةدايزلا» و˘ه ة˘ي˘مل˘شسإلا ة˘فر˘ي˘شصلا

ليومتب حمشسي امب نئابزلا راخدا مجح

ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

.«بابششلا ةئفل اميشسل

يرئأزجلأ ينطولأ كنبلاب يراجتلأ طيششنتلل يزكرملأ ريدملأ

نطولاب ةلاكو72 ربع ةيمÓضسإلا ةفريضصلا ةمدخ قÓطإا
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ةيلو نمأل ةطرششلا تاوق تماق

رهشش نم يناثلا فشصنلا للخ ةبانع
تايلمعلا نم ديدعلاب ،مرشصنملا توأا
فلتخم ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘طر˘ششلا
يتر˘ها˘ظ ا˘م˘ي˘شسل ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ر˘هاو˘ظ˘لا
ة˘ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
عاطق ةفاك تفدهتشسا يتلاو ،يمومعلا
اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا صصا˘شصت˘خا

نمأا، ةنيدملا طشسو ،ةيرحبلا ةهجاولا

، ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا ، را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ،لا˘˘حر˘˘ب ةر˘˘ئاد

ةيئلولا ةحلشصملا نم لك ةكراششمب

عيرشسلا لخدتلا ةبيتك ،يمومعلا نمألل

ماشسقألا فلتخم ىلإا ةفاشضإا،20 و10

82 زاجنإا نع ترفشسأا ثيح، ةيرشضحلا

رئاظح ءاششنإا صصوشصخب يئاشضق فلم

يئاشضق فل˘م85 و ، ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ

يف ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب˘لا صصو˘شصخ˘ب

تاذ تنكمت امك، يمو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا

للغتشسا ةبراحم راطإا يف حلاشصملا

59 زجح˘ب، ة˘شصخر نود˘ب ئ˘طاو˘ششلا

ةلظم47 ، ة˘˘˘لوا˘˘˘ط91، ي˘شسر˘˘ك

ىلإا ةفاشضإا ،ريبكلا مجحلا نم ةيشسمشش

اهعشضوو ة˘يرا˘ن ة˘جارد751 فيقوت

تافلاخم اهباحشصأا باكترل رششحملاب

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ثي˘ح، كلذ بجو˘ت˘شست

قح يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا

تما˘ق ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م، ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘ما ح˘˘لا˘˘شصم

عم قيشسنتلاب ةيشسي˘شسح˘ت˘لا تل˘م˘ح˘لا

لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

ةيقاو تامامك عيزوت مت نيأا ، يراوجلا

ةد˘ئا˘ف˘ل تادا˘ششرإاو ح˘ئا˘شصن م˘يد˘ق˘˘تو ،

مازتللا بوجو صصوشصخب نينطاوملا

انوروك صسوريف نم ةيئاقولا ريبادتلاب

ءاد˘˘ترا رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع،91 ديفوك

،يعامتجلا دعابتلا ، ةيقاولا تامامكلا

دعاوقب مازتللاو تامقعملا لامعتشسا

 .يلزنملا يحشصلا رجحلا

ةيمومعلأ تاقرطلاب نيعئابلل ةفلاخم85 ريرحت مت اميف

ةبانعب ةيعرضش ريغ قرطب رئاظحلا يلغتضسمل ايئاضضق افلم82 زاجنإا

ةباشصإأ1121 ىلإأ ددعلأ عفتريل ةبانعب ةدكؤوم ةديدج ةلاح53 ^
يذلأ تقولأ يف رئأزجلأ يف ةريخلأ ةعاشس42لأ لÓخ تايفو7و(91 ديفوك) انوروك صسوريفب ةديدج ةباشصأ523 ليجشست نع ءاعبرألأ صسمأأ نلعأأ

 .رأروف لامج روتكدلأ انوروك صسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ هنع فششك ام بشسح ءافششلل اشضيرم352 هيف لثامت

ةعج ةروراق0004 نم رثكأأ زجح مت اميف

رامع يديشسب ةنحاشش نتم ىلـع

مهنع ثوحبم لاجر4و ةاتف فيقوت

ةبانعب ةيئاضضقلا تاهجلا فرط نم
ةعاشس42 ـلا للخ عباشسلا يرشضحلا نمألل ةطرششلا تاوق تنكمت

مهرامعأا حوارتت ،ةاتف مهنيب نم ، صصاخششأا50 فيقوت نم ةريخألا

مت نيأا ، ةيئاشضقلا تاهجلا فرط نم ثحب لحم ، ةنشس05و03نيب

تنكمت امك ،مهقح يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا

ـلا للخ رامع يديشسب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا رشصانع

تابورششملا نم ة˘ي˘م˘ك ة˘ن˘حا˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘شس84

فيقوت ىلإا ةفاشضإا، ةعج ةروراق0654 ـب اهددع ردقي ةيلوحكلا

مايق رثإا ةيلمعلا تتأا ثيح. رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ناشصخشش

،مهاهمب رامع يديشسب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا رشصانع

رمعلا نم ناغلبي ناشصخشش اهنتم ىلع ةنحاشش فيقوتب اوماق نيأا

طبشض مت ، صشيتفتلا و ةبقارملا ةيلمعل اهعاشضخإا دعب و ،ةنشس53

0654 ـب اهددع ردقي ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك اهنتم ىلع

يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت نيأا ، ةعج ةروراق

،ةشصخر نود ةيلوحكلا تابورششملا لقن و ةزايح ةيشضق نع امهقح

صسف˘ن˘ب ل˘شصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘تو

هنأاشش نم ام لك ةبراحمل ةيطرششلا اهتايلمع ةعانقلاو ةميزعلا

تحت عشضت امك ،مهتنيكشسو مهتحارو نينطاوملا نمأاب صساشسملا

.ءارشضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا مهفرشصت
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غلك3 ةبارق زجحو صصاخضشأا50 فيقوت

ةملاقب جلاعملا فيكلا نم
م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘ششب مار˘جإلا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘˘ف

عيبلا ةرهاظ ةشصاخ ،ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا

،بابششلا طاشسوأا يف ةشسولهملا صصارقألاو تاردخملاب ةرجاتملاو

50 فيقوت نم ةملاقب ينطولا كردلل ثاحبألا ةقرف دارفأا نكمت

نم نوردحني ةنشس93و53 نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخششأا

ءانب،32/80/0202 خيرات ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح .ةملاق ةيلو

كردلل ثاحبألا ةقرف دارفأا اهيلع لشصحت ةدكؤوم تامولعم ىلع

ةيمكل نيشصخشش ةزايح اهدافم قوثوم ردشصم نم ةملاقب ينطولا

ةيدلب ىوتشسم ىلع اهجيورت صضرغب (جلاعم فيك) تاردخملا نم

طبشضو صصخشش فيقوت مت ةمكحم ةطخ عشضو دعبو ، ةملاق

تناك مارغ0832 نزوب جلاعملا فيكلا نم ةحيفشص42 هتزوحب

،تاردخملا عيب تادئاع نم يلام غلبم ىلإا ةفاشضإلاب ماكحإاب ةأابخم

لجأا نم ةم˘لا˘ق˘ب ثا˘ح˘بألا ة˘قر˘ف ر˘ق˘م ى˘لإا هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع

نم ثاحبألا ةقرف دارفأا نكمت قيقحتلل ةلشصاوم. قيقحتلا ةلشصاوم

لقنو ةزايح ةيانج يف مهعولشض لجا نم صصاخششأا40 فيقوت

نع ةيلمعلا هده ترفشسأا . عيبلا صضرغل (جلاعم فيك) تاردخملا

يلام غلبمو غلك83.2 نزوب جلاعملا فيكلا نم ةحيفشص42 :زجح

ميدق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘ت˘كا د˘ع˘ب. تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘ع ن˘م

.ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا
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نيتيلمعلأ يف صصاخششأأ4 فيقوت مت اميف

ةدلقملا ةمضشلا نم صسيك00003 زجح

ةدرابلا نيعب ةضضيب فلأا21 نم رثكأاو
ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘طر˘ششلا تاو˘˘ق تح˘˘ج˘˘ن

64 و63 نيب امهرامعأا حوارتت نيشصخشش فيقوت نم نيمرشصنملا

ةفاك ذاختا مت ثيح ،ةدلقملا ةمششلا نم صسيك00003 زجحو ،ةنشس

تاذ تن˘كم˘ت ا˘م˘ك ،ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘مزل˘لا ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

01 و نيراطنق زجح نم نيتقرفتم نيتيلمع رثإا ىلع و ةحلشصملا

و بي˘شضو˘ت نود˘بو ، م˘شسو نود˘ب ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ئا˘ج˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ك

طورشش مادعنإل ةشضيب03621 زجح ىلإا ةفاشضإا، ردشصملا ةلوهجم

قح يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا عم اهب ،ظفحلا

ةراششإلا ردجتو ،ةنشس45 و ةنشس33 رمعلا نم نيغلابلا نيفلاخملا

ةعانقلاو ةميزعلا صسفنب لشصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاشصم ىلإا

نمأاب صساشسملا هنأا˘شش ن˘م ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع

اهماقرأا مهفرشصت تحت عشضت امك ،مهتنيكشسو مهتحارو نينطاوملا

.ءارشضخلا ةيفتاهلا
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رخآ’ » ةقباطتم رداشصم تدكأاو
دفؤتشس ةيشصؤلا ةرازؤلا نأاب «ةعاشس
مايأ’ا للخ لجيج ىلإا اهنع نيلثمم
سساشسحلا فلملا اذه حتف˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةد˘˘ع˘˘ل جاردأ’ا سسي˘˘ب˘˘ح ل˘˘ظ يذ˘˘˘لا
هتيشساشسح نم مغرلا ىلع تاؤنشس
ن˘م ه˘ي˘ل˘ع يؤ˘ط˘ن˘ي ا˘˘مو ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ىؤ˘ت˘شسم ى˘˘لإا ى˘˘قر˘˘ت تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ةرازو فكعت نأا رظتنيو ، حئاشضفلا
ةعشساو تاقيقحت حتف ىلع ةحلفلا
تارمثتشسملا نم ددع ريشصم نأاششب
سشي˘نرؤ˘كلا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا

نيلوؤؤشسملا نم ددع ىلإا عامتشسإ’او
تلشصؤت ام ةيفلخ ىلع عاطقلا يف
يوا˘˘˘كشش ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه ه˘˘˘˘ب
يتلا تابعل˘ت˘لا لؤ˘ح تا˘مؤ˘ل˘ع˘مو
لجيج˘ب ة˘ي˘عارز˘لا ي˘شضارأ’ا تلا˘ط
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘بؤ˘شسح˘˘م ءؤ˘˘ج˘˘لو
نم ةدافتشسإ’ا ىلإا ةي’ؤلاب ةحلفلا

ي˘شضارأ’ا ن˘م تارا˘ت˘كه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
ةداعإا لبق قح هجو نود ةبشصخلا

اههيجؤت وأا نيرخآا سصاخششأ’ اهئارك

ةحلفلا عاطق نع ةديعب سضارغأ’

رارشضأا نم كلذ نع بترت ام لكب

ليلدب يؤيحلا عاطقلا اذه يف ةحداف

يف لجي˘ج ه˘ت˘ل˘ج˘شس يذ˘لا ع˘جار˘ت˘لا

لل˘˘خ ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا لا˘˘ج˘˘م

ةمئاقل ا˘ه˘ل˘يذ˘تو ةر˘ي˘خأ’ا تاؤ˘ن˘شسلا

اه˘ي˘ل˘ع ن˘هار˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ي’ؤ˘لا

ءافتك’ا قيقحتل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

يحلفلا جات˘نإ’ا لا˘ج˘م ي˘ف ي˘تاذ˘لا

رفؤتت امو يعارزلا ا˘ه˘ع˘با˘ط م˘كح˘ب
اهريظن زع ةيعارز يشضارأا نم هيلع
ةيرئازجلا تاي’ؤلا نم ريثكلا يف
ةر˘م˘˘لا ي˘˘ه هذ˘˘ه تشسي˘˘لو .ىر˘˘خأ’ا
فلم كيرحت اهيف متي يتلا ىلوأ’ا
اذ˘˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘شضارأ’ا
ثيح لجيجب ةيحلفلا تارمثتشسملا
اذه يف تاقيقحت تحتف نأاو قبشس
ةحلفلا تارازو دهع ىلع فلملا
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا هذ˘ه نأا ر˘ي˘غ ة˘ق˘با˘شسلا
ن˘م زا˘ع˘˘يا˘˘ب تف˘˘قؤ˘˘ت ا˘˘م نا˘˘عر˘˘شس
لاقي نيلوؤؤشسمو ن˘يذ˘فا˘ن سصا˘خ˘ششأا
ق˘ح˘ل ا˘م˘ي˘ف ى˘لؤ˘ط˘لا د˘ي˘لا م˘ه˘ل نأا˘ب
رارشضأا نم لجيجب ةحلفلا عاطقب
قبشس نييلحم نيلوؤؤشسم مهنيب نمو
نم ماهتإ’ا عباشصأا مهل تهجو نأاو
ىؤعدب ةي’ؤلا˘ب عا˘ط˘ق˘لا ل˘هأا ل˘ب˘ق
نييق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ي˘حل˘ف˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ل˘قر˘ع
يداملا معدلا لاجم يف اشصؤشصخ
فرطلا مهشضغو ي˘كي˘ت˘شسي˘جؤ˘ل˘لاو
عا˘ط˘ق˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا ن˘˘ع
ع˘˘ئارذ تح˘˘ت ة˘˘ي’ؤ˘˘لا˘˘ب ة˘˘حل˘˘ف˘˘لا

.ةيهاؤلاب تفشصو

نوهدلل عنضصم ىلع يتأاي لوهم قيرح

 ةملاقب ةورضضوب ةيرقب
دؤهشش بشسح سسبايلاو رشضخأ’ا ىلع ىتأا لؤهم قيرح ببشست

قيرحلا اذه فلخ نيأا ،ةورشضؤب ةيرقب نؤهدلا عنشصمب نايع

ةيامحلل ةيؤناثلا ةدحؤلا هل تلخدت قيرحلا، ةربتعم ةيدام رئاشسخ

ةيؤناثلا ةدحؤلا ،ةيشسيئرلا ةدحؤلا نم معدب فؤقششؤب ةيندملا

رثإا ،سسمأا مؤي ةحيبشص ،ءاشضيب نب نيع عاطقلا ةدحو و ةرازخل

ةعباتلا ةورشضؤب ةيرقب نؤهدلا عنشصمب لؤهم قيرح بؤبشش

فلخي مل ظحلا نشسحل و قيرحلا ،ةغارف يداو ةيدلبل ايميلقا

متي ملف ، ةريبك ايئدبم ربتعتف ةيداملا رئاشسخلا امأا ،ةيرششب رئاشسخ

و اذه. ةلشصاؤتم تلازام قيرحلا دامخإا ةيلمع نأ’ اهؤواشصحإا دعب

ةيلمع للخ ةملاق ةي’ؤب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم ترخشس دق

بترلا فلتخم نم ادرف34 ـب ردقي ايرششب دادعت قيرحلا دامخإا

تانحاشش50 ،ةفيفخ ءافطإا تانحاشش70 يف لثمتي يدام اداتعو

و فاعشسإا ةرايشس ،يكيناكيم ملشس ،ةليقث ةنحاشش10 ،ةطشسؤتم

.لاشصتإا ةرايشس

∫.Yõ Gdójø

 ةملاقب ةقرضسلا ةمهتب صصخضش فيقوت
كيكفت نم ةملاق ةي’و نمأ’ ةعباتلا نم’ا حلاشصم تنكمت

سسؤ˘ف˘ن ي˘ف بعر˘لا تل˘˘خدأا ة˘˘قر˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م ة˘˘با˘˘شصع

لب˘ق ن˘م ىوا˘كشش ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ن˘ي˘ي˘م˘لا˘ق˘لا

نيميقم ،ةن˘شس82و22 نيب ام رمع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘شض

ةعؤبت˘م ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘شسلا ل˘ع˘ف˘ل م˘ه˘شضر˘ع˘ت ءار˘ج ،ةد˘كي˘كشسب

ةقرطم مهنم تفدهتشسا ،نيلؤهجم لبق نم ريغلا كلم ميطحتب

ماجحأ’ا ةفلتخم حيتافم ةعؤمجم ،ةرايشس ةخشضم ةيئابرهك بقث

اؤماق مهيف هبتششملا .نيلاقن نيفتاه ،ربتعم يلام غلبم ،عاؤن’او

يح ىؤتشسم ىلع ، ةبكرملا باب لفق و ،يقاؤلا جاجزلا ميطحتب

ةطرششلا تاؤق ترششاب ،ىؤكششلا ميشسرت دعب .ةملاقب لاجنف

يتلا يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ،يناثلا يرشضحلا نمألل ةعباتلا

ىلإا .رارف ةلاح يف نيرخأ’ا ىقبي اميف ،هيف هبتششم فيقؤتب تللك

ةيشضق نع ايئاشضق افلم هدشض نؤك و ،ةيشضقلا يف قيقحت حتف

مدق هيف هبتششملا ،ريغلا كلم ميطحتب ةعؤبتم فنعلاب ةقرشسلا

اذفان انجشس تاؤنشس50 هقح يف ردشص نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا

 .اياحشضلا سضيؤعت عم ،ةيلام ةمارغ ،عادي’ا عم
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ايئاضضق نيقوبضسم40 فيقوت

ةنتابب ةقرضسلا مهناهتمإل
نم ةنتاب ةي’و نمأاب ،نماثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم تنكمت

ةنشس92 و12 نيب رمعلا نم نؤغلبي سصاخششأا40 ةعبرأا فيقؤت

ةقرشس ةيلمع يف مهطرؤت تبث نأا دعب كلذو ،ايئاشضق نيقؤبشسم

اهب مدقت ىؤكشش ىلع ءانب كلذو ،نينطاؤملا دحأا نكشسم تلاط

رؤط يف هنكشسم سضرعت ديفت نمأ’ا حلاشصم ىدل ةيحشضلا

رشسكلاب ةقرشسلا لعفل ةنتاب ةنيدمب ةديششك يحب نئاكلا زاجنإ’ا

ترششاب نيأا ،ة˘يز˘كر˘م ة˘ئ˘فد˘ت ةد˘حو81 ةيلمع˘لا تلا˘ط ثي˘ح

لشصؤتلا نم تنكم يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا ةينعملا حلاشصملا

مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتشسا دعبو ،مهفيقؤتو نيلعافلا ىلإا

.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مهيف هبتششملا ميدقت
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تارايضس4 زجحت فيطضس كرامج

بيرهتلا قيرط نع ةدروتضسم يبنجأا ميقرت تاذ
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ةعصسوم تاقيقحتل ةيصصولا ةرازولا حتف نع تامولعم لظ يف ةهجاولا ىلإا اددجم لجيج ةيلوب ةيحÓفلا تارمثتصسملا فلم داع
ةناخ يف تيقب يتلاو ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ تارمثتصسملا نم عونلا اذه تلاط يتلا ةريثكلا تابعÓتلا دعب ريخألا اذه نأاصشب

. دقع نم رثكأا ةليط اهنع توكصسملا تافلملا

 ةلمجلاب تازواجتو حئاصضف نع ثيدحلا طصسو

 ةحÓفلا ةرازو ةلواط ىلع لجيجب ةيحÓفلا تارمثتضسملا فلم
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ةطرششل˘ل ة˘ع˘با˘ت تا˘يرود تمد˘قأا

ددعل ةديدج تاماحتقا ىلع لجيجب

سشينرؤكلا ةمشصاعب ئطاؤششلا نم

اهتنلعأا يتلا برحلا قايشس يف كلذو

ئطاؤششلا اي˘فا˘م ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه

لظ يف فايطشص’ا مشسؤم ةيادب ذنم

لؤح ةيمؤي يواكشش نم اهشصيام

هذ˘ه ا˘ه˘ب˘كتر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘عإ’ا

نيفاطشصملاو حايشسلا ىلع تاهجلا
اددع تاماحتقإ’ا هذه تشسم دقو.

حمشس ام ؤهو لجيجب ئطاؤششلا نم
ملعإ’ا ةيلخل نايب يف ءاج ام بشسح
ناك ماه دات˘ع ز˘ج˘ح˘ب ة˘ي’ؤ˘لا ن˘مأا˘ب
ةيعرشش ريغ ةقيرطب ءاركلل هجؤم
، ئطاؤششلا نم ددع ىؤتشسم ىلع
يشسارك تازؤجحملا ةمئاق تمشضو
ىلإا ةفاشضإا ، ت’واطو ةيكيتشسلب

تاذ بشسحب تايشسمششلا نم ددع

ي˘ف م˘ت ه˘نأا˘˘ب فا˘˘شضأا يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةيئاشضق تافلم عبرأا نيؤكت لباقملا
حتفب اؤماق سصاخششأا ةعبرأا قح يف
ن˘م دد˘ع˘ب ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح
حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ماز˘˘˘˘˘لإاو ئ˘˘˘˘˘طاؤ˘˘˘˘˘˘ششلا

ءاقل ةيلام غلابم عفدب نيفاطشصملاو
عم رئاظحلا هذه˘ب م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م ن˘كر
لاح يف ديعؤلاو ديدهتلل مهعاشضخا

قا˘ي˘شس ي˘فو. كلذ˘ب م˘ه˘ما˘˘ي˘˘ق مد˘˘ع
نمأاب ملعإ’ا ةيريدم تفششك لشصتم

ا˘هر˘شصا˘ن˘ع ر˘ششن ةدا˘عإا ن˘ع ة˘ي’ؤ˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘قر˘˘ط˘˘لاو عراؤ˘˘ششلا˘˘ب
يئزجلا رجح˘ل˘ل مرا˘شصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ليل11ـ لا ةعاشسلا يف أادبي يذلا
د˘ع˘ب ا˘حا˘ب˘شص ة˘شسدا˘شسلا ة˘يا˘غ ى˘لإاو
تاي’ؤ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ى˘لإا ل˘ج˘ي˘ج ةدا˘عإا
باقعأا يف يئزجلا رجحلاب ةينعملا
هذه هت˘فر˘ع يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘تر’ا
تاباشصإ’ا ددعب قلعتي اميف ةريخأ’ا
.انورؤك سسوريفب ةدكؤؤملا

 يئزجلا رجحلا قيبطتل Óيل تايرودلا فيثكت عم ةازاوم

 لجيجب ئطاوضش ةدعب صصخرم ريغ اداتع زجحت ةطرضشلا تاوق
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘شصؤ˘˘ت
ةفرعم ىلإا ريشصق فرظ يف، فيطشس
فرتحت ةيمارجإا ةباشصع دارفأا ةيؤه
ةنيدم طشسو طششنت ،لزانملا ةقرشس
اهتاي˘ل˘م˘ع ر˘خآا نا˘ك ة˘ن˘خ˘شسلا ما˘م˘ح
ةداي˘عو ا˘ي˘ل˘ئا˘ع ا˘ن˘كشسم تفد˘ه˘ت˘شسا

نكمت دقو. ايراجت لحم اذكو ةيبط
ةعباتلا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا دار˘فأا

فيقؤت نم ،ةنخشسلا مامح ةرئاد نمأ’
مهددع غلابلا ةباشصعلا دارفأا عيمج

عيمج عاجر˘ت˘شسا ع˘م سصا˘خ˘ششأا40
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب اذ˘هو، تا˘˘قور˘˘شسم˘˘لا
م˘ه˘شضر˘ع˘˘ت سصؤ˘˘شصخ˘˘ب ىوا˘˘كششل
تفدهتشسإا يتلا كلت اهرخآا ةقرشسلل
ط˘شسو اد˘جاؤ˘ت˘م ا˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ا˘˘ن˘˘كشسم
ةقمعم تايرحت قلطإا متيل ،ةنيدملا

ةريبك وأا ةريغشص لك للغتشسإا عم
د˘يد˘ح˘ت ي˘ف م˘ها˘شست نأا ا˘ه˘نأا˘˘شش ن˘˘م
ن˘ئار˘ق˘لاو ة˘لدأ’ا ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
حرشسم نم اهعفر مت يتلاو ةرفؤتملا
دحأا ة˘يؤ˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘م˘ير˘ج˘لا
،هفيقؤت عم ةيشضقلا يف نيعلاشضلا

ر˘بد˘م˘˘لا سسأار˘˘لا ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘شضتإا ثي˘˘ح
يتلا كل˘ت ى˘ت˘حو ة˘قر˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ةيبطلا ةدايعلا تفدهتشسإاو ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس
ديدحت متيل ،يراجتلا لحملا اذكو
يف مهفيقؤتو هئاكرشش عيمج تايؤه
عاجرتشسا عم ،ةيشسايق دج ةينمز ةدم
اغلبم تلمشش يتلا تاقورشسملا ةفاك
ةعفار ،عطق ةلآاو بقث ةلآا ،اماه ايلام
نم اهريغو ،نمثلا ةشضهاب ةيئابرهك
ةفاك لامكتشسا دعبو. ىرخأا سضارغأا
تد˘˘عأا ، ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
دشض ايئازج افلم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘طرؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
دادعإ’ا سضرغب رارششأا ةيعمج نيؤكت
ق˘ل˘˘شست˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘شسلاو تا˘˘قر˘˘شسل˘˘ل
عم ددعتلاو ليللا فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا
ة˘عؤ˘ب˘ت˘م ة˘˘قور˘˘شسم ءا˘˘ي˘˘ششأا ءا˘˘ف˘˘خإا
و، ريغلا كلمل يدم˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا˘ب
تا˘ه˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘جؤ˘˘م˘˘ب اؤ˘˘مد˘˘ق
ترمأا ي˘ت˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ةدا˘عإا ة˘شسشسؤؤ˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب
يذ˘لا سصخ˘ششلا ءا˘ن˘ث˘ت˘شسإا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا
يذ˘لاو تا˘قور˘شسم˘لا كل˘˘ت ى˘˘ن˘˘ت˘˘قا
.رششابم ءاعدتشسإا نم دافتشسإا

ايراجت Óحمو ةيبط ةدايعو انكصسم اهتايلمع رخآا يف تفدهتصسا

فيطضسب ةنخضسلا مامح نمأا حلاضصم ةضضبق يف لزانملا ةقرضس ةباضصع
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لكل ةعباتلا عفدلا ت’اكو دهششت
اذكو هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤؤم نم
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزؤ˘ت ة˘شسشسؤؤ˘م
تا˘ن˘حا˘ششم ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘مو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ى˘ل˘ع كلذو ة˘ي˘مؤ˘ي تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حاو
سسمأا يذلا ريبكلا عا˘ف˘تر’ا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
مل يذ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلاو ءا˘م˘لا ر˘ي˘تاؤ˘ف
اعنقم اريشسف˘ت نؤ˘ن˘طاؤ˘م˘لا ه˘ل د˘ج˘ي
هيف دهششتو ’إا مؤي رمي دعي ملو.

لكل ةعباتلا عفدلا ت’اكو فلتخم
زاغلاو ءابرهكلا عيزؤت ةشسشسؤؤم نم
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب

ا˘ه˘لا˘ط˘بأا تا˘جا˘ج˘ت˘حاو تا˘ن˘حا˘ششم
نم اؤمئشس مهنأاب نؤلؤقي نؤنطاؤم
ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا م˘˘ي˘˘خ˘˘شضت˘˘لا
تلعج يتلاو مهيلإا ةلشسرملا ريتاؤفلا
ام نؤلؤقي امك نؤقدشصي ’ مهشضعب
غلا˘ب˘م ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘قو
لشصوو. ري˘تاؤ˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘فار˘خ
ىؤتشسم ىلع ناكشسلا سضعبب رمأ’ا
جورخلا ىلإا لجيجب ةيدلب نم رثكأا
لاحلا ؤه امك عراششلا يف جاجتحإلل
لجيجب ةناجو ةيدلب ناكشسل ةبشسنلاب

عرف عؤبشسأا لبق ء’ؤؤه قلغأا ثيح
هذه ىؤتشسم ىلع هايملل ةيرئازجلا
م˘ي˘خ˘شضت ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

رييشست ةمهم ةداعب نيبلاطم ريتاؤفلا
ةريخأ’ا هذه ىلإا ةيدلبلاب هايملا عاطق
يذلا تقؤلا يف هايملل ةيرئازجلا لدب
تايدلب ةدع نم نؤنطاؤم انب لشصتا

ءابرهكلا ريتاؤف هتفرع امب انغلبإ’
ر˘ي˘غ م˘ي˘خ˘شضت ن˘م م˘ه˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

عفد نع نيزجا˘ع م˘ه˘ل˘ع˘ج قؤ˘ب˘شسم
ريتاؤفلا هذه اهتؤت˘حا ي˘ت˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزؤ˘ت ة˘كر˘شش يز˘ع˘˘تو.

يذ˘لا م˘ي˘خ˘شضت˘لا ل˘ج˘ي˘ج˘ب زا˘غ˘˘لاو
اهب ةشصاخلا ريتاؤفلا سضعب هتفرع
مدعو انورؤك سسوريف تافلخم ىلا
ترج امكو ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا ناؤ˘عأا ما˘ي˘ق
تاداد˘˘ع ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع فؤ˘˘قؤ˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا

هنع مجن امم يقيقحلا مهكلهتشسا

نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘ئاؤ˘ششع غ˘لا˘ب˘م ع˘˘شضو

ىؤ˘ت˘شسم˘ل ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب

سضع˘ب˘ل ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا كل˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا

هذ˘ه ن˘م رد˘شصم د˘كأاو ، تل˘ئا˘ع˘˘لا

عيزؤت ةشسشسؤؤم حلاشصم نأاب ةريخأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘ح˘ت˘ف˘ن˘م زا˘غ˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

ىلع فكعتو اهتقلت يتلا يواكششلا

نم ريب˘ك دد˘ع ة˘ع˘جار˘مو ح˘ي˘ح˘شصت

قباطت ’ اهنأاب ني˘ب˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘تاؤ˘ف˘لا

يقي˘ق˘ح˘لا كل˘ه˘ت˘شس’ا م˘ج˘ح ل˘ع˘ف

.اهباحشصأ’

 انوروك سسوريف تافلخمب رمألا تطبر ةيصصولا تاهجلا

 ءاملاو ءابرهكلا ريتاوف ميخضضت ىلع نوجتحي لجيجب نونطاوملا
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تد˘˘كأأ قا˘˘ي˘˘˘صسلأ سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
ةنيطن˘صسق˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
نكصسلأ عيزوت جمانرب نأأ اقباصس
ماعلأ ةياهن ة˘يا˘غ ى˘لإأ ر˘م˘ت˘صسي˘صس
حيتافم ميلصست مت اميف ،يراجلأ

معدم يوقرت نكصس ةدحو004
،سساحن نيع ينأر˘م˘ع˘لأ بط˘ق˘لا˘ب
ةصسصسؤوم فرط نم تزجنأأ يتلأو
ثيح ،رأدومورب ةيراقعلأ ةيقرتلأ
ي˘ت˘لأ ى˘لوأ’أ  ة˘صصح˘لأ هذ˘ه د˘ع˘ت
هذه نم ماعلأ أذه للخ ملتصست
ة˘ي˘ب˘لا˘غ فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلأ

ي˘ف أر˘ي˘ب˘˘ك أر˘˘خأا˘˘ت ا˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘صشم
قل˘طأأ ،ع˘قو˘م˘لأ نأأ ا˘م˘ك ،زا˘ج˘نإ’أ

ي˘فو˘ت˘م˘لأ د˘ها˘ج˘م˘لأ م˘صسأ ه˘ي˘ل˘˘ع
د˘ه˘صش ،ح˘لا˘صصلأ د˘م˘ح˘م نأو˘صضر
،ققصشلأ زاجنإأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ا˘مأر˘ت˘حأ

تج˘˘مر˘˘ب تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىلإأ ،رمت˘صست˘صس ع˘يزو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
نيح يف يراجلأ ماعلأ ةياهن ةياغ
ر˘ي˘ي˘صست˘لأ و ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد د˘˘كأأ
ه˘نأأ ى˘ل˘ع «ي˘ي˘ج˘ي˘بوأأ» يرا˘ق˘ع˘˘لأ

ن˘˘˘كصس ف’آأ6 مل˘ت˘صسأ م˘ت˘ي˘˘صس
ماعلأ ةياهن لبق يراجيإأ يمومع
ن˘˘˘م رد˘˘˘صصم د˘˘˘كأأ ذإأ ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ

4 ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘صصح˘لأ نأأ نأو˘يد˘لأ

ةي˘بر˘غ˘لأ ة˘ع˘صسو˘ت˘لا˘ب ةد˘حو ف’آأ
،يلجنم يلع ةيرأدإ’أ ةعطاقملاب
نيع نم لكب نيتصصح نع لصضف
ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأ بط˘˘ق˘˘لأ و سسا˘˘ح˘˘˘ن
ةيدلبب بختنم دكأأ و ،اصسينيصسام
ا˘˘م ة˘˘صسأرد تم˘˘ت ه˘˘نأأ ،بور˘˘خ˘˘لأ
يبلاطب ةصصاخ ،فلم يفلأأ قوفي
تصسم ثي˘ح ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘كصسلأ
تا˘ف˘ل˘م˘لأ با˘˘ح˘˘صصأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ىلإأ6002 ةن˘صس ذ˘ن˘م ة˘عدو˘م˘لأ

تحت دكأأ املثم تمت ذإأ،9002
يل˘ع˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ فأر˘صشإأ

ي˘ف ة˘يرا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ و ي˘ل˘ج˘ن˘م
هنأأ ىلإأ أريصشم ،ةنصسح دج فورظ

ة˘م˘ئا˘ق ج˘مر˘ب˘ت نأأ ن˘كم˘م˘˘لأ ن˘˘م

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ف˘صصت˘ن˘م ن˘˘م ءأد˘˘ت˘˘بأ

ديزأأ ،لاق املثم ،لمحتصس لبقملأ

عيزوت ،اصضيأأ مت و ،مصسأ009 نم

ةريكب حطصسب ايعامتجأ انكصس88

ةماح ةيدلب نم نيديفتصسم ةدئافل

ةناعإأ48 تعزو ا˘م˘ك ،نا˘يزو˘ب

ى˘ل˘ع ي˘ف˘ير˘لأ ءا˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ

و ،تا˘يد˘ل˘ب01 ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م

جمانرب نم أديفتصسم83 لصصحت

تأرر˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘صشلأ

ناكصسب رمأ’أ قلعتيو  لأدبتصس’أ

.«سشوأزلأ» ةفرع ةوخإ’أ يح نم
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دا˘˘˘صصرأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ترذ˘˘˘˘ح
ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ير˘صشن ي˘ف ة˘يو˘ج˘لأ
ةي’و ىلع ةربتعم راطمأأ طقاصست
ثيح مايأ’أ هتاه للخ ةنيطنصسق

و ءأرمحلأ قطانملأ نمصض تفنصص
ام حوأرتت طقاصست ةبصسن تعقوت

لعجي ام وهو ،ملم02 و5 نيب
ءا˘ي˘حأأ دد˘ه˘ي تا˘نا˘صضي˘ف˘لأ ر˘˘ط˘˘خ
.ةنيطنصسق ةي’وب ةريثك

ءأدو˘˘˘˘صسلأ طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ تدا˘˘˘˘ع
و تاقرطلأ ديدع ىلإأ ةدوهعملأ
ط˘˘صسو˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأ’أ و روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
دقتنأ ذإأ اهقرصش و اهبرغ و ةنيدملأ
ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

ةصسايصس تاقرطلأ يف مهانفداصص
ةيتحتلأ ىنبلأ تلاط يتلأ عيقرتلأ

ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
بلغأأ نوك ايوناث أرمأأ تاعولابلأ

ةفيظن  ريغ هايملأ فرصص يراجم
ه˘ي˘ف ر˘ط˘˘صضأ يذ˘˘لأ لا˘˘ح˘˘لأ و˘˘هو
و لخدتلأ ىلإأ نينطأوملأ سضعب
رورم˘ل تا˘عو˘لا˘ب˘لأ ة˘ي˘ط˘غأأ ع˘فر
يف لاحلأ سسفن و ،ةدكأرلأ هايملأ
ةنيدملل ةي˘قر˘صشلأ ءا˘ي˘حأ’أ سضع˘ب

ة˘لو˘ج لل˘خ ن˘م ا˘ن˘ظ˘˘ح ’ ا˘˘م˘˘ك
ةنيدم يحأوصضب عقأوملأ سضعبب
و يرا˘˘ج˘˘م بل˘˘غأأ نأأ بور˘˘˘خ˘˘˘لأ
اهفيظنت مت يتلأ فرصصلأ تأونق
يتلأ ةبرتأ’أ و ةرا˘ج˘ح˘لأ ا˘ه˘تد˘صس
اهصصقنت نكامأأ نم هايملأ اهتفرج

ته˘ب˘ت˘نأو ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘ي’و˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ
ناصضيفلأ ة˘ثدا˘ح ر˘ثإأ  ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب ىدوأأ يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلأ

ىلإأ،5102 ما˘ع ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش
دد˘ه˘ي يذ˘لأ تا˘نا˘صضي˘ف˘˘لأ ر˘˘ط˘˘خ
يتلأ ةنيدمل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ

فلأأ051 ن˘م د˘يزأأ ا˘ه˘ب سشي˘ع˘˘ي
لا˘غ˘صشأ’أ تق˘ل˘ط˘نأ ثي˘ح ،ة˘م˘صسن
نم يلجنم يلع ةيامح عورصشمب
ة˘ه˘˘ج˘˘لأ كل˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ أذ˘˘ه
ىر˘ب˘ك ة˘قورأأو قا˘ف˘نأأ تز˘˘ج˘˘نأأو
نأأ رظتنملأ نمو ،هايملأ فيرصصتل
،ماعلأ  ةياهن لبق عورصشملأ ملصسي
يذلأ ،اصضيأأ عورصشملأ لمصشي و
ةيئاملأ درأو˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لو˘ت˘ت

يراجم عيصسو˘ت ،ه˘ي˘ل˘ع فأر˘صشإ’أ
ي˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يدوأ’أ
تأو˘ن˘ق ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت و لل˘˘ق˘˘ت˘˘صس’أ
نع لصضف ،اهحلصصإأ و فرصصلأ
تا˘كب˘صش ي˘ف تل˘˘يد˘˘ع˘˘ت لا˘˘خدإأ
ة˘˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لأ ي˘˘ح˘˘صصلأ فر˘˘صصلأ

ن˘م ر˘ب˘كأأ تا˘ي˘م˘ك با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صس’
طخ راصسم نع اهداعبإأ عم ،هايملأ
ذإأ ،يبملوأ’أ حبصسملأو يأومأرتلأ
ا˘ف˘ن˘صص ن˘ي˘عور˘˘صشم˘˘لأ ن˘˘يذ˘˘ه نأأ

ام وهو ،ةددهملأ طاقنلأ نمصض
زا˘ج˘نإأ ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد
كلتب رصسج زاجنإأ ىلإأ يأومأرتلأ
ن˘ع ةرا˘ب˘ع تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘لأ
يف عورصشلأ لبق ةيدوأأو باعصش
.ةديدجلأ ةنيدملأ زاجنإأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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ةيئزجلأ ة’ولأ ةكرح راطإأ يف
ةيروهمجلأ ةصسا˘ئر ا˘ه˘تر˘قأأ ي˘ت˘لأ
ماهم ءاهنإأ مت ، تاي’و ينامث يف
ى˘صسي˘ع ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و ي˘˘لأو
ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘˘تو ةور˘˘ع
افلخ فوصس دأو ةي’و يلأو ديعصس
نم ديدجلأ يلأولأ ردحني و ،هل
ةنصس نّيع سسابعلب يديصس ةي’و

فوصس يدأو ةي’ول ايلأو7102
ةي’ولل ابدتنم ايلأو اهلبق ناكو
ناك كلذ لبق و ،ترقت ةبدتنملأ

ل˘مأا˘˘ي و.نأر˘˘هو ةر˘˘ئأد˘˘ل ا˘˘صسي˘˘ئر
نوكي نأأ ةدكيكصس ةي’و ناكصس
ىلع ف˘ق˘ي˘ل نأد˘ي˘م ل˘جر ل˘جر˘لأ
ةيوم˘ن˘ت˘لأ ثرأو˘كلأ و سصئا˘ق˘ن˘لأ
كير˘ح˘ت ع˘˘م ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و˘˘ب

تلظ يت˘لأ ن˘كصسلأ ف˘ل˘م ة˘ل˘ج˘ع
نينطأوملأ لعج لكصشب ةفق وتم
تر˘˘˘كذ و.أرأر˘˘˘م نو˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ن˘كصسلأ ي˘ب˘لا˘ط نأأ تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
لأو نييعت رأرقب مهعامصس درجمب

يذيفنتلأ زاهجلأ سسأأر ىلع ديدج
ن˘يأأ ة˘ي’و˘لأ ر˘ق˘م ى˘˘لإأ أو˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘نأ

˘مأز˘ت˘ل’ا˘ب د˘˘عو ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘ل˘˘صصح
ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لأ ع˘يزو˘ت˘لأ ة˘ما˘˘نزر˘˘ب
ىصسيع ددح ثيح،قباصسلأ يلأولأ

دعوم مداقلأ ربمتبصس رهصش ةورع

نم ةي˘ن˘كصس ةد˘حو929 عيزوت
نم يراجيإ’أ يمو˘م˘ع˘لأ ة˘غ˘ي˘صص

ةنجللأ طاقصسإأ عم6511 لمجم

رفو˘ت˘ت م˘ل ا˘م˘صسأ632 ةيئ’ولأ

فلكو ،ةدافت˘صس’أ طور˘صش م˘ه˘ي˘ف

ة˘صسأرد ي˘ف عور˘صشلا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

ءا˘م˘صسأا˘ب م˘ه˘صضيو˘ع˘ت˘ل تا˘ف˘ل˘م˘لأ

.ىرخأأ

هردصصأأ يذلأ نايبلأ يف ءاج و

ةنجللأ غلبأأ يلأولأ نأأ  مايأأ ذنم

ردق˘ت ة˘ي˘فا˘صضإأ ة˘صصح˘ب ة˘ير˘ئأد˘لأ

نكصسلأ راطإأ يف انكصس533ب

ناكصس ةدئافل يراجيإ’أ يمومعلأ

ة˘م˘ئا˘ق˘لأ دأد˘عإأ ل˘جأأ ن˘م ق˘ي˘صضلأ

ةيلامجإ’أ ةصصحلأ حبصصتل ةيلوأ’أ

ةين˘كصس ة˘صصح175 ةيصضيوع˘ت˘لأ

و اهصصحف متيصس هنأأ نايبلأ ركذو

دكأأ و،نيرهصش ةدم يف اهتصسأرد

ةدحو929 سصوصصخب هنأأ نايبلأ

يتلأ6511ل˘صصأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘كصس

اهرصشن متيصسف ةصسأرد لحم تناك

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ، ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ر˘˘ه˘˘صش

ي˘قا˘ب˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كصسل˘˘ل

اهب لاغصشأ’أ ة˘يرا˘ج˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

ي˘ح˘صصلأ فر˘صصلأو تا˘قر˘ط˘لا˘ك

لجأأ نم رئأودلأ ناجل غلبإأ متف

ىلع ءاصضقلأ راطإأ يف اهعيزوت

و سشه˘لأ و ير˘يد˘صصق˘˘لأ ن˘˘كصسلأ

ةلفلف ةيدلب يفف قيصضلأ ناكصس

يف،انكصس087 عيزوت م˘ت˘ي˘صس

016ة˘˘˘˘˘˘˘˘مور˘˘˘˘˘˘˘˘ك يدا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ح

نيع،191ةبأزع،تانكصس

001 لد˘˘ن˘˘˘ج،011 را˘˘صشر˘˘˘صش

يديصس؛انكصس18 تب˘˘˘˘˘˘˘˘صسلأ،

مأأ،011 سشي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘بو322،بوطلأ

لامج نا˘صضمر،02 نويا˘م قا˘ن˘خ

45 ر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘صشب ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ب،654

ن˘ي˘ع و،ا˘ن˘كصس821ِةطاطصشوب

ن˘ي˘ع و تا˘˘ن˘˘كصس01 تيوز˘˘˘لأ

نايبلأ حصضوأأ و،انكصس61 ةرصشق
ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ م˘˘ئأو˘˘ق ر˘˘صشن نأأ
هذهل ريخأ’أ يثلثلأ عم نوكيصس

.ةنصسلأ

ةدكيكسس يف إديدج ايلإو ديعسس نب رداقلإ دبع نييعت دعب

هدعوم يف نكسسلا عيزوتب  نئمطي ميدقلا يلاولا

ةياهن لبق عيزوتلل ةزهاج نوكتسس يعامتجإ نكسس ف’آإ6 نأإ ىلع ييجيبوأإ يراقعلإ رييسستلإ و ةيقرتلإ نإويد نم قوثوم ردسصم دكأإ
.زاجنإ’إ يف ريبكلإ مدقتلل إرظن نيديفتسسملإ اهنكسسي نأإ إدج نكمملإ نمو0202 يراجلإ ماعلإ

طيسسو ىدل ايلحم اًبودنم يمÓسس ىيحي بيسصنت
ةنيطنسسق ةي’و يف ةيروهمجلا

ةي’و يف ةيروهمجلأ طيصسو ىدل ايلحم اًبودنم يملصس ىيحي ديصسلأ  ديصسلأ بيصصنت سسمأ’أ موي مت
ديجملأ دبع ينطولأ عافدلأ ريزو ةحلصسملأ تأوقلل ىلعأ’أ دئاقلأ ةيروهمجلأ سسيئر ماق  ثيح ةنيطنصسق
يف ،ةيمصسرلأ ةديرجلأ يف ءاج ام بصسح ،تاي’ولاب ةيروهمجلأ طيصسول نييلحم نيبودنم نييعتب نوبت

موصسرملأ أذه نم ىلوأ’أ ةداملأ سصنتو0202, ةيليوج61 يف خرؤوم يصسائر موصسرم  ريخأ’أ ددعلأ
يف ،هتطلصس هنم دمتصسيو ةيروهمجلأ سسيئر ىدل عصضويو ةيروهمجلل طيصسو سسصسؤوي هنأأ ىلع يصسائرلأ

قوقح ةيامح يف مهاصست ةيئاصضق ريغ نعط ةئيه ةيروهمجلأ طيصسو نأأ ىلع ةيناثلأ ةداملأ سصنت نيح
ةيروهمجلأ طيصسول لوخي و ،ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تاصسصسؤوملأ ريصس ةينوناق يفو مهتايرحو نينطأوملأ

أذه يف ، نينطأوملأ عم ةرأدإ’أ تاقلع نصسح ريدقتب هل حمصست يتلأ ةماعلأ ةباقرلأو ةعباتملأ تايحلصص
يف للخ ببصسب نبغ ةيحصض عقو هنأأ ىريو نعطلأ قرط لك دفنتصسأ يعيبط سصخصش يأ’ نكمي ،راطإ’أ
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ايرولاكبلا نوزاتجيسس انيجسس161
ميلعتلا ةداهسش يف نورخآا431و

ةسسبتب طسسوتملا
زايتج’ نيحصشرتملأ ددع ةصسبت ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم تصصحأأ

ربمتبصس31 خيراتب اهيلع نيلبقملأ ايرولاكبلأ ةداهصش ناحتمأ

ىلع مهعيزوت مت احصشرتم61251 مهددع غلبي ثيح مداقلأ

نم رثكأأ تاناحتم’أ ريطأاتل ترخصس امك ،ءأرجإلل أزكرم25

هذه زايتجإأ ىلع لبقيصس امك يرأدإأو يوبرت رطؤوم ف’آأ5

نمو ةصسبتب ةيباقعلأ تاصسصسؤوملاب انيجصس161 تاناحتم’أ

ةصصاخلأ تاجايتح’أ يوذ نم4 ماعلأ أذهل نيحصشرتملأ نمصض
زاتجيصسف طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصشل نيحصشر˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو

ةحصشرتمو احصشر˘ت˘م77041 لبقملأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس7 خيرا˘ت˘ب

ةهمب فيلكتب اينعم6974 مهرطؤوي أزكرم45 ىلع نيعزوم

نيقاعم01و اصسوبحم431 نيزاتجملأ نمصض نمو ريطأاتلأ
نيلبقم نيلجصسم بناجأأ ةيئ’ولأ ةيريدملأ يصصحت نأأ نود
ا˘يرو˘لا˘كب˘لأو ط˘صسو˘ت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘صش تا˘نا˘ح˘ت˘مأ ى˘ل˘ع
نم دمتعملأ يحصصلأ لوكوتوربلل تاناحتم’أ هذه عصضختصسو
ةرأرح تاجرد سسايق ،دعابتلأ مأرتحأ يف لثمتملأ ةرأزولأ فرط
تدقع دقو ،اهر˘ي˘غو...،ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ة˘يرا˘ب˘جإأ ،ح˘صشر˘ت˘م˘لأ
ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ ير˘يد˘م ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘ج’أ ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
زكأرمب نيحصشرملأ ةملصسب ةقلعتملأ ريبأدتلأو تايلآ’أ حرصشل
ملعإ’أ ةيلخ فرط نم ويديف طيرصش ريوصصت مت امك ،ءأرجإ’أ

يكاحي ،كوب سسيفلاب ةيريدملأ ةحفصص ىلع ثب ،ةفاحصصلأو
ةيريدم نأأ ملعلأ عم ،ءأرجإ’أ زكأرم يف ةذختملأ تأءأرجإ’أ هيف

ةدع تدهعت ام˘ي˘ف ،ة˘ما˘م˘ك ف˘لأأ05 ريفوتب تمزتلأ ةي˘بر˘ت˘لأ

ةيطغ˘ت˘ل ة˘ما˘م˘ك ف˘لأأ051 برا˘ق˘ي ا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب تا˘˘ير˘˘يد˘˘م

¿GdëªõI S°Ø«É.ناحتم’أ مايأأ تاجايتح’أ

وزو يزيتب علقمب نÓيغإا ةيرق ناكسس
عسضوب ةبلاطملل قيرطلا نوعمسشي

  تÓهمم
يزيتب علقمب نليغأ ةيرق ناكصس نم تأرصشعلأ سسمأأ لوأأ مظن
عطق ىلع مهمأدقإأ ل لخ نم ةمراع ةيجاجتحأ ةكرح وزو
ىلإأ  نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ د˘م˘ع د˘قو  م˘ه˘ت˘ير˘ق ى˘لإأ يدؤو˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ
تلهمم عصضوب ةبلاطم˘ل˘ل ةرا˘ج˘ح˘لأو سسيرا˘ت˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ

أوماق مهنأاب أودكأأ ناكصسلأ نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو
ةرورصضب ةبلاطملأ لجأأ ن˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه ن˘صشب
قيرطلاب تلهمم عصضو لجأأ نم ةيلحملأ تاطلصسلأ لخدت
أذه نأاب نيدكؤوم نيقئاصسلأ ةعرصس سضفخل رورملأ تأراصشإأو
نمو  .ةيرصشبلأ حأورأ’أ نم تأرصشعلأ ايموي دصصحي قيرطلأ

يبعصشلأ سسلجملل ةيذيفنتلأ ةئيهلأ ءاصضعأأ  نإاف ىرخأأ ةهج

لجأأ نم21 مقر ينطولأ قيرطلأ نوعطقي نأروكعإاب يدلبلأ

  .ةيومنتلأ عيراصشملأ نم  ةدافتصس’أ ةرورصضب ةبلاطملأ
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ةنتابب ةيمسسرلإ تاناحتم’إ حاجنإإ يف ةمهاسسملل

ارسصنع423 نم رثكأا ريخسست
ةيندملا ةيامحلا نم

فدهي اجمانرب ،ةنتاب ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم ترطصس
طصسوتملأ ميلعتلأ يتداهصش يناحتمأ حاجنإأ يف ةمهاصسملأ ىلإأ

يحصصو ين˘مأأ زا˘ه˘ج ع˘صضو لل˘خ ن˘م ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘صشو

ةيامحلأ نم أرصصنع423 نم رثكأأ ريخصست مت ثيح ،لماكتم
عمجلأو نا˘ح˘ت˘م’أ ز˘كأر˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م ة˘ي˘ند˘م˘لأ

مت يتلأو ،ةي’ولأ بأرت ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لأ ح˘ي˘ح˘صصت˘لأو
نيحصشرتملأ لابقتصس’ ةيبرتلأ ةيريدم فرط نم اهصصيصصخت
ثأدحتصسأ ىلإأ ةفاصضإ’اب أذه ،حيحصصتلأو عيمجتلأ قأروأأ أذكو
ةيلمعلأ تأدحولأ ىلإأ فاصضي يذلأ تلوزات ةرئأدب مدقتم زكرم

ريدج.ةيزهاج ةلاح يف ةعوصضوملأ ةدحو91 اهددع غلابلأ
تأرايز عي˘با˘صسأأ ذ˘ن˘م تر˘صشا˘ب د˘ق ح˘لا˘صصم˘لأ تأذ نأأ ر˘كذ˘لا˘ب
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ را˘طإأ ي˘ف أذ˘هو ،ز˘كأر˘م˘لأ ع˘ي˘م˘˘ج ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ذي˘مل˘ت˘لأ ة˘مل˘صسو ن˘مأأ نا˘م˘صضل ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أو
ءابولأ لوح ةذتاصسأ’أو ةبلطلأ سسيصسحت مت ثيح ،نيرطؤوملأو
ت’اح يف لجصسملأ سصقانتلأ ءأرج هلهاجت مدعو ،يصشفتملأ
تلمح بناج ىلإأ أذه ،امئاق لأزي ’ رطخلأ نأأ مكحب ةباصصإ’أ
ذيملتلأ ةدوعل ابصسحت تاصسصسؤوملأ ديدع تلاط يتلأ ميقعتلأ
ةيمصسرلأ تاناحتم’أ دعوم لبق ةعجأرملأ سصصصحل نيينعملأ
يف اهريصسو اهحاجنإ’ ةيتأوملأ فورظلأ ةفاك اهل تئيه يتلأ

T°ƒT°É¿ ì.لأوحأ’أ نصسحأأ



تابشصقملاو ةيراجتلا تÓحملل ةبقارــم تايلمع يف

 ةدسسافلآ موحللآو ةيئآذغلآ دآوملآ نـم ريطانق6 نم رثكأآ زجح
نم غلك236 ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف تزجح ،ةبانعب ةحÓفلا ةيريدمب ةيرطيبلا ةيششتفملاو ةراجتلا ةيريدم نيب ةطلتخملا ةقرفلا تنكمت

.ةبانع ةيلو تابشصقمو ةيراجتلا تÓحملل ةيئاجف ةيناديم تاجرخ لÓخ كلذو، كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ موحللاو ةدشسافلا ةيئاذغلا داوملا
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نم ةقرف رداسصملأ تأذ تفسشك ثيح

حلاسصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت̆لا̆ب ةرا˘ج˘ت̆لأ ة˘ير˘يد˘م

يف أونكمت ةيئلولأ ةيرط˘ي˘ب̆لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م̆لأ

6 ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ي˘سضا˘م̆لأ ة˘̆ل˘˘ي˘̆ل˘˘ق˘̆لأ ما˘˘يألأ

ةدسسافلأ ةيئأذغلأ دأوملأ نم غلك23وريطانق

كÓ˘ه˘ت˘سسÓ̆ل ة˘ح̆لا˘˘سص ر˘˘ي˘˘غ مو˘˘ح˘̆ل˘̆لأو

ة˘ح̆لا˘سص ر˘ي˘˘غ ءا˘˘سضي˘̆بو ءأر˘˘م˘˘ح مو˘˘ح˘̆ل

نم ددع ةبقأرمب أوماق ثيح، كÓهتسسÓل
تايدلبب تابسصقملأ ةيرا˘ج˘ت̆لأ تÓ˘ح˘م̆لأ

ةبأرق ز˘ج˘ح ن˘م م˘ه˘ن˘كم ا˘م ،ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو

ةدسساف̆لأ ءأر˘م˘ح̆لأ مو˘ح̆ل̆لأ ن˘م غ̆ل˘ك391

زجحو ءا˘سضي˘ب̆لأ مو˘ح̆ل̆لأ ن˘م غ̆ل˘ك563و

نم غل˘ك05و قناق˘ن̆لأ ن˘م غ̆ل˘ك91 ةبأر˘ق
ذاختأ مت ثيح ،زوجلأ نم ةيمكو رومتلأ
ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ̆لأ ة˘ي̆نو˘̆نا˘˘ق˘̆لأ تأءأر˘˘جإلأ
ريرحتو تأزوجحملأ فÓتإأ عم نيفلاخملأ

تأذ تماق قايسسلأ تأذ يفو ،رسضاحم اهل

ةدسسافلأ موحلل تأزوجحلأ نم ددعب ةقرفلأ

ىلإأ ةفاسضإأ ،ةمرسصنملأ مايألأ يف اهيعونب

ةربسصملأ كامسسألأ نم ةيمك أرخؤوـم زجح

ن˘ع كي˘ها̆ن ،را˘م˘ع يد˘ي˘سسب ة˘˘ح˘̆ل˘˘م˘˘م˘̆لأ

با˘ح˘˘سصأل تأرأذ˘̆نإلأ ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘يزو˘˘ت

نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو ،ةيراجتلأ تÓحملأ

ظافحلأ راطإأ يف لخدت تايلمعلأ هذه لثم

عم ةسصاخ كلهتسسملأ ةمÓسسو ةحسص ىلع

تاممسستلأ هيف رثكت يذلأ فيسصلأ لسصف

ةعيرسس دأوملاب قـلعــتا˘م ا˘م˘ي˘سس ،ة˘ي̆ئأذ˘غ̆لأ

امك ،كÓهتسسلأ ةع˘سسأو̆لأ دأو˘م̆لأو ف̆ل˘ت̆لأ

ن˘م د˘يد˘ع̆لأ ي˘ف ةرا˘ج˘ت̆لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تعد

حورب يلحتلأ ىلإأ نينطأوم̆لأ تا˘ب˘سسا˘ن˘م̆لأ

تايجاحلأ ءانتقأ لÓخ ةيلوؤوسسملأو يعولأ

خيراتل هابتنلأ لÓخ نم كلذو ةيلزنملأ

تامÓع̆لأ را˘ي˘ت˘خأ ع˘م ة˘ي˘حÓ˘سصلأ ءا˘ه˘ت̆نأ

 .اهريغو ةفورعملأ ةيراجتلأ

ةدرابلا نيع ةيدلبب «ةعيلقلا» ةقطنمب يشسيشسحت يناديم لوزن

لظلآ قطانمب نيلاطبلآ ةدئافل ةديدجلآ تايجيتآرتسسلآ حرسش يف عرسشت «جاسسنوأآ»
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بدت˘ن˘م̆لأ ر˘يزو̆لأ تا˘م˘ي̆ل˘ع˘ت̆ل أذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘̆لا˘̆ب ف˘˘̆ل˘˘˘كم˘˘̆لأ

تعرسش «تا˘ف˘ي˘سض م˘ي˘سسن» ة˘ط˘سسو˘ت˘م̆لأو
بابسشلأ ليغ˘سشت م˘عد̆ل ة˘ي˘ن˘طو̆لأ ة̆لا˘كو̆لأ
نم ةيلولاب لظلأ قطانم ماحتقأ يف ةبانعب

تأراطإأو يلوؤوسسمل ينأديم لوزن لÓخ
ة̆لوز˘ع˘م̆لأ ق˘طا˘ن˘م̆لأ كل˘ت ى˘̆لإأ ة˘̆لا˘˘كو˘̆لأ
ةملعلاك تايدلبلأ نم ديدعلأ ربع ةدوجوملأ

نم اهريغو يبياطسش ،ةدرابلأ نيع ،ةفرسشلأو
ةديدجلأ تايجيتأرتسسلأ حر˘سشل تا˘يد̆ل˘ب̆لأ
لاطبلأ بابسشلأ ةدئافل زاهجلأ اهجهتني يتلأ
ءاسشنإأ ةقفأرمو معد لجأأ نم لظلأ قطانمب
نم عيراسشملأ راكفأأ يلماح نم تاسسسسؤوملأ

باحسصأل ةرسسيم تÓيومت ميدقت لÓخ
ريدم .ىرخأأ تÓيهسست بناج ىلإأ عيراسشملأ
بابسشلأ لي˘غ˘سشت م˘عد̆ل ة˘ي̆ئلو̆لأ ة̆لا˘كو̆لأ
سصخ حيرسصت يفو «دمحأأ سشولحك» ةبانعب
فسشك (ةعاسس رخأأ) ةديرج ءاعبرألأ سسمأأ هب

ةيسصولأ تاط̆ل˘سسل̆ل ةد˘يد˘ج̆لأ ة˘يؤور̆لأ ن˘ع
تاسسسسؤوملأ ءاسشنإأ ميعدتل (جاسسنوأأ) زاهجل
قطانمب لاطبلأ بابسشلأ ةدئافل ةرغسصملأ
أدكؤوم . عيراسشملأ راكفأأ يلماح نم لظلأ

عم قيسسنتلابو ةلاكولأ نأأ ددسصلأ أذه يف
ةيلمع̆ب تما˘ق ةدرا˘ب̆لأ ن˘ي˘ع ة˘يد̆ل̆ب سسي̆ئر
ىوتسسم ىلع بابسشلأ طاسسوأأ يف سسيسسحت
نيأأ ةدرابلأ نيع ةيدلبب ( ةعيلقلأ) ةقطنم
ءا˘˘سشنإأ ي˘˘˘ف بغأر˘˘̆لأ با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘̆ل تمد˘˘˘ق
تا˘˘حور˘˘سشلأ ل˘˘ك ةر˘˘غ˘˘سصم تا˘˘سسسسؤو˘˘م
يتلأ تأراسسفتسسلأ عيمج ىلع ةباجإلأو
تÓيهسستلأ لوح نأديملأ يف مهلاب لغسشت
ةقفأرمب مهراكفأأ ديسسجتل مهل ةحونمملأ
نم أريبك ابيحرت ةردابملأ تيقلو . ةلاكولأ
تائفلأ فلتخم نم لاطبلأ بابسشلأ لبق

ةلاكولأ يلوؤوسسم لقنتب يتأات يهو ةسصاخ
تا˘ي̆لآلأ سضر˘ع̆ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘̆ل˘̆ل ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ةدئافل ةلاكولل ةديدجلأ تا˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسلأو
تأذ عيراسشم زاجنأ يف نيبغأرلأ بابسشلأ

مهتبغر بسسح ةماعلأ ديلأ رفوتو ىودج
دا˘ح˘تإلأ ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو . م˘هرا˘˘كفأأو
ر˘ب˘عو با˘ب˘سشلأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم̆ل̆ل ي˘ن˘طو˘̆لأ

جاسسنوأأ ةلاكو عرف نأأ دكأأ ةيمسسرلأ هتحفسص
دينجتب موقي و يدحتلأ عفري ةبانع ةيلوب

لابقتسسل ابسسحت عرف̆لا̆ب ن˘ي̆ل˘ما˘ع̆لأ ة˘فا˘ك
و معد سضورق نم نيديفتسسملأ بابسشلأ

يتلأ ةوعدلأ دعب ةسصاخ بابسشلأ ليغسشت

ليسصافت نع ثيدحلل أرخؤوم مهل اهتهجو

اهتسسأردل مات دأدعتسسأ يف يه و مهتيعسضو

ربع عورفلأ ةفاك دنجتت نأأ Óمأأ ةلاحب ةلاح

وه فدهلأ نأل تايلمعلأ هذه لثمل نطولأ

با˘ب˘سشلأ تا˘ع̆ل˘ط˘ت ىو˘ت˘سسم ن˘˘م ع˘˘فر˘̆لأ

بابسشلل ةوعدلأ ددجت ةلاكولأ نأاب فيسضيل

نم برقتلأ ىلأ سضورقلأ نم نيديفتسسملأ

تناك امهم مهتلاغسشنل عامتسسÓل ةلاكولأ

فلتخم ىلع ءوسضلأ طيلسست ةيغب اهفقسس

م˘هرا˘سسم ي˘ف م˘ه˘ه˘جأو˘ت ي˘ت̆لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘̆لأ

مÓعإلأ ةيلخ تدكأأ راطإلأ أذه يف. ينهملأ

ة˘ير˘يد˘م̆لأ نأأ ة̆با˘ن˘ع̆ب يو˘ه˘ج̆لأ بكم̆لا˘̆ب

ةعومجمل اهلابقتسسأ ىدل جاسسنوأأ ةيئلولأ

راطإأ يف اهنأأ عاطقلأ ةكيرسش تايعمجلأ نم

و تأز˘ي˘ف˘ح˘ت̆لأ ن˘م ة̆ل˘م˘ج̆ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘̆لأ

تاسسسسؤوملأ ةدئا˘ف̆ل ةد˘يد˘ج̆لأ تأزا˘ي˘ت˘ملأ

زاهج ط̆بر̆ب ق̆ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ةر˘غ˘سصم̆لأ

ةيجيتأرت˘سسإلأ تا˘عا˘ط˘ق̆لأ ي˘قا˘ب̆ب جا˘سسنوأأ

و ةبيرق لمع تايقافتأ مأربإاب قلعتت ىرخألأ

رفظلل ةبانع عرف ىعسسي ىدملأ ةطسسوتم

.(اهليومتب ماق يتلأ تاسسسسؤوملأ ةدئافل اهب

 ةراجتلا ةرازو تايئاشصحإا بشسح

 راجتلآ ةدئافل ةينماسضتلآ ةحنملآ نم ةدافتسسÓل بلط6051 لوبق
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6051 لوبق نع ةراجتلأ ةرأزو تفسشك
ةينماسضتلأ ةحن˘م̆لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ̆ل بل˘ط
نم ةررسضتملأ تاسسسسؤوملأو راجتلأ ةدئافل
ريزو در بسسحو. يحسصلأ رجحلأ ريبأدت
يباتكلأ لأؤوسسلأ ىلع قيزر لامك ةراجتلأ
دبع ةريأد ةبانع ةيلو نع ناملربلاب بئانلل
يف ةرا˘ج˘ت̆لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘خأا˘ت لو˘ح با˘هو̆لأ

ح̆لا˘سصم نإا˘ف ة˘ي˘ن˘ما˘سضت̆لأ ة̆نا˘عإلأ فر˘سص
عم قيسسنتلابو ةبانع ةيلول ةراجتلأ ةيريدم
أذكو سسوبيسس ة˘عا˘ن˘سصلأو ةرا˘ج˘ت̆لأ ة˘فر˘غ
ةيلول نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلأ ذاختأ

دكأاتلل اهتسسأرد و راجتلأ تابلط مÓتسسأ مت
نم اميسس ل ةناعإلأ نم اهيبلاط ةيقحأأ نم
نأأ ةيمأزلإأو يراجتلأ لجسسلأ يف ديقلأ ثيح
مت دق سسرامملأ يراجتلأ طاسشنلأ نوكي
يحسصلأ رجحلأ ريبأدت راطإأ يف Óعف هقيلعت

ةيليوج13 ةياغ ىلإأ ةليسصحلأ تناك ثيح

نم ةدافتسسإأ بلط9422 مÓتسسإأ0202

اهليوحت مت بلط6051 لوبق مت ةناعإلأ

ةحنملأ ديدسستب لفكتلل ةيلولأ حلاسصم ىلإأ

بابسسأل ابل˘ط745 سضفرو اهباح˘سصأل

ةسسأردلأ ديق دجأوتي افلم691و ةددعتم

نإأ باهولأ دبع ةريأد بئانلل ريزولأ دكأأو.

نم انوروك ءابو روهظ ذنم ةراجتلأ عاطق
فوفسصلأ يف ةدجأوت˘م̆لأ تا˘عا˘ط˘ق̆لأ ن˘ي̆ب
ىر˘خألأ تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘̆لأ بنا˘˘ج ى˘̆لإأ ى˘̆لوألأ

يفو. ةحئاجلل يدسصتلل ةينعملأ حلاسصملأو
تاهيجوتلأو تاميلعتلأ ءأدسسإأ مت راطإلأ أذه
ى̆ل˘ع ةرا˘ج˘ت̆لأ ةرأزو ح̆لا˘سصم̆ل ة˘˘مزÓ˘̆لأ
لك ميدقتل يلحملأو يزكرملأ نييوتسسملأ
ةيمومعلأ تاطلسسلأ ىلإأ ةدناسسملأو معدلأ
لئاسسو̆لأو تا˘ي̆نا˘كمإلأ ل˘كب ة˘م˘ها˘سسم̆ل̆ل
هذه تايعأدت ةدح نم سصيلقتلأ يف ةحاتملأ
ةفسصب نيكلهتسسملأ ىلع ةيحسصلأ ةمزألأ

.ة˘ما˘ع ةرو˘سصب را˘ج˘ت̆لأ ة˘ئ˘ف ى̆ل˘ع ة˘˘ما˘˘ع
ةيلاملأ ةناعإلأ رأرقإأ ةأدغ هنأأ ريزولأ فاسضأأو

ةيراجتلأ مهتطسشنأأ قيلعت ءأرج ةينماسضتلأ

ة˘يا˘قو̆ل̆ل ة˘يزأر˘ت˘حإلأ ر˘ي̆بأد˘˘ت˘̆لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف

تردا̆ب ا̆نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘م˘˘ح˘̆لأو

ىلع ةراجتلأ ةرأزول ةي˘جرا˘خ̆لأ ح̆لا˘سصم̆لأ

يق̆ل˘ت̆ب ل˘ف˘كت̆لأ ي˘ف ي˘ن˘طو̆لأ ىو˘ت˘سسم̆لأ

عم قيسسنتلاب كلذو راجتلأ تابلط ةجلاعمو

ريزولأ ددجو .ةينعملأ تائيهلأو تاطلسسلأ

ىلع ةراجتلأ ةرأزو حلاسصم نأأ ىلع ديكأاتلأ

نمأأو ةحسص ةيامحل ةدنجم اهتايوتسسم لك

ر˘ي˘غ تا˘سسرا˘م˘م̆لأ ل˘ك ن˘م كل˘ه˘ت˘˘سسم˘̆لأ

ىلع ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسإلأ را˘ط˘خألأو ة˘ي˘عر˘سشلأ

. ةينطولأ قوسسلأ ىوتسسم

ريخلا لعفو يعوطتلا لمعلا نم ةيرث ةريشسم كلمت

هللآ ةمذ يف ةلسضانملآو «ةعاجسشلآ ةأآرملآ» دآدح ةرينم
لاجملأ يف تاطسشانلأ تأديسسلأ نم اهنأأ ةسصاخ اهفرعي نم لك ىلع ةقعاسصلاك ربخلأ أذه طقسسو تيفوت يتلأ دأدح ةرينم «ةيديدحلأ ةأأرملأ»و ةلسضانملأ سسمأأ لوأأ رئأزجلأو ةبانع تدقف

تايلولأ ريفسس اهل اهمدق يتلأ8102 ةنسسل «ةعاجسشلأ ةأأرملأ» ةزئاجب8102 سسرام يف ترفظوDAFA»» ةيمنتو طاسشن ءاسسنلأ ةيعمج ةسسيئر يهو ةليوط تأونسس ذنم يعوطتلأ
ةزئاجلأ هذه حنمتو ،ةأأرملأ خيرات رهسشب لافتحلأ ةبسسانمب نيروهقملأ قوقح نع عافدلأو اهعمتجم نيسسحت ىلع لمعلأ يف اهتدايقو اهتوقو اهتعاجسشلً أريدقت رئأزجلاب ةيكيرمألأ ةدحتملأ
رسصنعلأ نع تعفأد املاطل يتلأ ةأأرملأ ةباثمب دأدح ةرينم ربتعتو ،عمتجملأ يف اهتناكم زأربإأو ةأأرملأ قوقح ةيقرت لجأأ نم نلسضانيو عمتجملأ يف يدايق رودب نمقت يتÓلأ ءاسسنلل ةيلودلأ

ةيامح يف يلودلأو ينطولأ ىوتسسملأ ىلع ةفورعملأDAFA»» ةيعمجو ةيناسسنإلأ رأد لسضفب تحجنو باهرإلأ فرط نم ةفدهتسسم تناك اهنأأ مغر ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ يف يوسسنلأ
ىلع تفرسشأأو تامورحملأ ءاسسنلأ لبقتسسي يذلأ ةيناسسنإلأ رأد تأاسشنأأو ،يرئأزجلأ عمتجملأ ريوطت يف تامهاسسملأ نيب نم ةأأرملأ نوكت نأأ ىلع لمعلأو يوسسنلأ لاسضنلأ ينبتو ةأأرملأ

تسسسسأأ دقو ،يعامتجلأ بناجلأو ةيناسسنإلأ يف لاسضنلأ نم ةنسس23 نم ديزأأ كلمت يتلأ دأدح ةرينم ةموحرملأ عم تثدحت نأأو «ةعاسس رخآأ» ـل قبسسو ،تائجÓلاب سصاخلأ نيوكتلأ زكأرم

تلجسسو ةمورحملأ ةأأرملأ لجأأ نم دأدح ةرينم تلسضان املاطلو ،ةبانعب سسرام8 يح يف دجأوتي اهرقمو ايلودو اينطو ةفورعم يهو8002 ةنسسdafa»» ةيمنتو طاسشن ءاسسنلأ ةيعمج

«.ةدعاسسملأو ةقفأرملل نجتحي ثيح انيوكت نكلمي ل يتÓلأ وأأ تاقلطملأ ءاسسنلل امئأد اهبأوبأأ حتفتو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ نم نيئجÓلأ تاميخم يف اهدجأوت

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

ةفاظنلا لامع لخدت مدع ببشسب
 ةيدلبلل يلكلا بايغلاو

رامع يديسسب21vu ناكسس
 ةمامقلآ عمجل ةلمح نومظني

نسش ىل˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘سسب21vu ناكسس مد˘قأأ
مامأأ ةسسدكم تيقب يتلأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ ع˘م˘ج˘ل ة˘ل˘م˘ح
حلاسصم لخدتت نأأ نود عوبسسأ ةدمل مهلزانم
راسشت˘نأ ى˘لإأ ىدأأ يذ˘لأ ر˘مألأ ا˘ه˘ع˘م˘ج˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
ةقلعملأ سسايكألأ رمخت ءأرج ةهيركلأ حئأورلأ
رق˘ت˘ف˘ي رو˘كد˘م˘لأ ي˘ح˘لأ نأأ ا˘م˘ل˘ع لزا˘ن˘م˘لأ ما˘مأأ
يذ˘لأ ر˘مألأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ ع˘م˘ج˘ل تا˘يوا˘ح˘ل ه˘نا˘كسس
لبق لزانملأ ةبأوب مامأأ اهقيلعتل نوؤوجلي مهلعجي
اهعمجب ةفاظنلاب ةفلكملأ ةيدلبلأ حلاسصم رمت نأأ
سسايكألأ ءاقب ببسسب أءوسس دأدزأ عسضولأ نكل
تا˘نأو˘ي˘ح˘لأ ا˘ه˘ب ثب˘ع˘ت لزا˘ن˘م˘لأ ما˘مأأ ة˘سسد˘˘كم
ا˘م˘ل˘ع ة˘ه˘ير˘كلأ ح˘ئأور˘لأ بنا˘ج ى˘لإأ ةدر˘سشت˘˘م˘˘لأ

انايحأأ موقت ةيدلبلأ حلاسصم نإاف ناكسسلأ بسسحو
تا˘ن˘كسسلأ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع  ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ ع˘˘م˘˘ج˘˘ب
قرغيل طقف  رأديسس عمجم نم برقلاب ةدجأوتملأ
ىواكسش مغرو ةمامقلأو خاسسوألاب يحلأ يقاب
لعج يدلأ رمألأ يدانت نمل ةايح ل نكل ناكسسلأ
أومدقأ يحلأ لخأد ةفاظن ةلمح نونسشي ناكسسلأ

نيأأ يحلأ لف˘سسأا˘ب ة˘ما˘م˘ق˘لأ ع˘م˘ج ي˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
نع أديعب اهعمجو لخدتلأ ةفاظنلأ لامعل نكمي
رد˘سصم˘ل خا˘سسولأ كل˘ت تلو˘ح˘ت نأ د˘ع˘ب ي˘˘ح˘˘لأ

Qjº Ω. ناكسسلأ جاعزأ

ةينوناق ريغ ةقيرطب اهزاجنإا مت

ةجيسسألآ ةلآزإآ يف عورسشلآ
سسرام8 يحب ةيوسضوفلآ قئآدحلآو
لوأأ ةبانع ةيدلبل ثلاثلأ يرسضحلأ عاطقلأ ماق
ة˘لأزإأ ل˘جأأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ سسمأأ
ةقيرطب ةينبملأ ةيوسضوفلأ قئأدحلأو ةجيسسألأ

انكسسم043 يح ىوتسسم ىلع ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ

قيعي ام لك ةلأزإأ راطإأ يف أذهو سسرام80 يحـب
و يحلأ ىوتسسم ىلع ةيرسضحلأ ةئيهتلأ عورسشم
ديدعلأ سسمتسس ثيح ةلسصأوتم تلأزام ةيلمعلأ

نم نيب ماسسقنأ دوجو مغرو ،ىرخألأ ءايحألأ نم
نأأ لإأ مهيلع ءاقبإلأو قئأدحلأ ةلأزإأ ةركف سضفري
يف لوحتت تأرام˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف ق˘ئأد˘ح˘لأ
تأرا˘ج˘سشل˘ل رد˘سصم ى˘لإأ نا˘ي˘حألأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ

نو˘ل˘ب˘ق˘ي ل ن˘يذ˘لأ نا˘كسسلأ ن˘ي˘ب تا˘ن˘حا˘سشم˘˘لأو
ددع دجأوت يف ببسستي اهنم ريثكلأ نأل اهدجأوت

نأأ نوربت˘ع˘يو سسو˘ما˘ن˘لأو تأر˘سشح˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
نأأ ن˘كا˘سس يأل ق˘˘ح˘˘ي لو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘كا˘˘مألأ
لتق ةميرج تعقو نأأو قبسسو ،هدرفمب اهلغتسسي
لوح لأدج ببسسب نيتنسس يلأوح لبق ينوبلأ يف

S¢.Q.ةرامع يف ةقيدح

نوبلاطم ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا
مهتايلوؤوشسم لمحتب

بهذلآ دآو ءايحأآ فيظنت
«وزودراك» ةحاسسو ليخنلآو

عاطقلأ لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم تما˘ق
عم قيسسنتلاب ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ،يناثلأ يرسضحلأ

تسسم فيظنت ةلمح ةجمربب فيظنتلأ ةحلسصم
ة˘حا˘سسو ل˘ي˘خ˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ح بهذ˘˘لأ يدأو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
تافلخم ةلأزإأ لاغسشألأ تمسض ثيح «وزودراك»
نأأ ملعلأ عم  يحلأ اهفرعي يتلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ
عفرو عمج ىلإأ ةفاسضإلاب ،ايلاح ةفقوتم لاغسشألأ
سصاخلأ «نوطركلأ» نم ةط˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ تÓ˘سضف˘لأ
أذكو ،يحلأ ىوتسسم ىلع ةيراجتلأ تÓحملاب
،راجسشألأ ناسصغأأو قأروأأو ةبرتألأ مأوكأأ عفر
زربأأ نأأ اهركذ فلاسسلأ ءايحألأ يف نونطاقلأ دكأأو
اهيف ببسستي ةقطنملأ ي˘ف ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
ةرورسضب اهوبلاطو ةيراجتلأ تÓحملأ باحسصأأ
لك نم برقلاب ةيكيتسسÓب سسايكأأ سصيسصخت
أوفاسضأأو ،ءايحألأ ءاجرأأ يف رسشتنت ل يكل لحم
نإا˘ف ل˘ثا˘م˘م ءأر˘جإا˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأأ

    S¢.Q.يحلأ يف أددجم مكأرتتسس تايافنلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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عيطتسست نم طقف ةيدولوملا ، «يزيزعل»
!...رئازجلا فيرسشت

ة˘يدو˘لو˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا هار˘˘جأا ي˘˘سضا˘˘ير راو˘˘ح ي˘˘ف
نأا د˘كأا ،ة˘سصا˘خ˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ىد˘حإا ع˘م يز˘يز˘˘ع˘˘ل قرا˘˘ط ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار بعلب قحأ’ا وه يمسصاعلا قيرفلا

يذلا حيرسصتلا وهو ،ةوان˘سشلا˘ب ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘م˘لا ر˘ث˘ك˘لا هرا˘سصنأا بب˘سسب
ل˘ح˘م يز˘يز˘ع˘ل ل˘ع˘جو ار˘ي˘ث˘ك ي˘سضا˘ير˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ءا˘˘ت˘˘سسا
تحت بعلت ةينطولا قرفلا نم ريثكلا نأاب ىسسانت هنأ’ ،ةيرخسس
.ةيناثلا ةطبارلاب يهو رسصانم فلأا06وأا05 راظنأا

رئازجلابّ لحت ةديدجلا ةيناملأ’ا ةريفسسلا

، زرب˘لوو ثي˘باز˘ي˘لإا ةد˘يد˘ج˘لا ا˘ي˘نا˘م˘لأا ةر˘ي˘ف˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب   تّ̆ل˘ح
اهتا˘ح˘ف˘سص ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ةرا˘ف˘سسلا ه˘تر˘سشن ا˘م بسسح

ي˘˘ف ةرا˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سص ىل˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘جو.ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
دعب رئازجلاب اهماه˘م ر˘سشا˘ب˘ت˘سس ةد˘يد˘ج˘لا ةر˘ي˘ف˘سسلا نأا كو˘ب˘سسي˘ف
.دÓبلا ضسيئر ىلإا ايمسسر اهدامتعا قاروأا ميلسست

 يعرسشلا نم ءاتسسم يعرسش ريغلا

ىلإا تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا لّو˘˘ح˘˘ت
ة˘ي˘قر˘سشلا ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ طا˘سشن˘لا

هوفسصو ام˘م او˘ك˘ت˘سشا ثي˘ح  ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
جعزأا ام اذهو ،رهسشأا ذنم اهن˘م نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ق˘ئا˘سضلا˘ب
نيلقانلا لوحت مهبجعت مل نيذلا دورفلا تارايسس باحسصأا اريثك
.دورف ىلإا نييمسسرلا

نسسلا رابك نم هيفظوم ىلع انوروك حاقل ربتخي يسسورلا «يلاماغ» زكرم
ةئبوأÓل ي˘سسور˘لا «ي˘لا˘ما˘غ» ز˘كر˘م ضسي˘ئر لا˘ق
،غروبسسنيغ ردنسسكلأا ةيرهجملا ايجولويبلاو
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف حا˘˘ق˘˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘خا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا نإا
هيف˘ظو˘م ضضع˘ب ىل˘ع (91- ديفوك) دج˘ت˘سسم˘لا
اماع08 ىتحو07 نع مهرامعأا ديزت نيذلا

حاقللاب مهميعطت مت نم عيمج نأا ادكؤوم ..
ةيويحب م˘ه˘لا˘م˘عأا نو˘سسرا˘م˘يو ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘سصب
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف - غرو˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘سشأاو.طا˘˘˘سشنو
ىلإا ءاعبرأ’ا ضسمأا «مويلا ايسسور» ةانق هتدروأا
ىل˘ع.حا˘ق˘ل˘لا˘ب ه˘سسف˘ن م˘ي˘ع˘ط˘ت˘ب ا˘سضيأا ما˘˘ق ه˘˘نأا

بزحلل يفحسصلا بتكملا ركذ ،لسصتم ديعسص
ريميدÓف نأا ،يسسورلا يطارقميدلا يلاربيللا

رمعلا نم غلابلا بزحلا ميعز يكسسفونيريج
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف د˘سض حا˘ق˘ل˘لا ىق˘ل˘ت ،ا˘ما˘ع47
ة˘ي˘سسور˘لا ة˘ح˘سصلا ةرازو نأا ر˘كذ˘ي.د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف حا˘˘ق˘˘˘ل لوأا تل˘˘˘ج˘˘˘سس
ىقلت ثيح ،يسسورلا ةرسشاب˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا قود˘ن˘سص ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب «ي˘لا˘ما˘غ» ز˘كر˘م هرو˘ط يذ˘لا،91(-ديفوك)
.يسسورلا حاقللا نم ةعرج رايلم ءارسشل ةلود02 نم رثكأا نم تابلط قودنسصلا

يبعسشلا ضسلجملا ءاسضعأا
قيرطلا نوقلغي يدلبلا

وزو يزيت يف ينطولا
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ما˘˘ق
11 د˘ع˘ب ىل˘ع د˘جاو˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا نارو˘˘ك˘˘عإا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

قيرطلا قلغب وزو يزيت ةي’و ةقزازع ةرئاد نع رتموليك
لامعتسساب ا˘حا˘ب˘سص ة˘سسدا˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب21 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
ةقزازع ةرئاد ضسيئرو يلاولا اورطخأا نأا دعب مهتارايسس
ةبذاكلا دوعولاب هوفسصو ام ىلع اجاجتحا كلذب ضسمأا لوأا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب ،بور˘سشلا ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
اوذ˘ف˘ن˘ي˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ضشا˘˘ع˘˘نإاو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ةسصاخ اهعون نم ةديرف ةثداحلا هذه ربتعتو ،مهديدهت
 .يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ءاسضعأا مه نيجتحملا نأا

 دجسسم ةنذئم نم ثُبت يبغزلا لاون ةينغأا
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م داور ن˘˘˘˘م ف’آ’ا ر˘˘˘˘ّ̆ب˘˘˘˘˘ع

مهتمدسصو مهتسشهد نع «رتيوت» يعامتج’ا
رهُظي ،عسساو لكسشب رسشتنا ويديف عطقم نم
ىد˘حإا ثب˘ي و˘هو نا˘ن˘ب˘ل ي˘ف د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا د˘˘حأا
ربع يبغزلا لاون ةينانبل˘لا ة˘ي˘ن˘غ˘م˘لا ي˘نا˘غأا

تاقيلعت فّ̆ل˘خ يذ˘لا ثدا˘ح˘لا و˘هو ،ه˘ت˘نذ˘ئ˘م
هتمسص نع دجسسملا جرخي نأا لبق ،ةديدع
ويديفلا يف رهظي.ثداحلا ةقيقح فسشكيو
ىلعّ ُثبو ،نونطاوم هطقتلا يذلا ،لوادتملا
يبغزلا لاونل ةينغأا نم عطاقم ،«مارغتسسنإا»
د˘ج˘سسم ة˘نذ˘ئ˘م تو˘سص ر˘ب˘ك˘م ر˘ب˘ع ثب˘ُ̆ت ي˘˘هو
ة˘مد˘سصو ةر˘ي˘ح را˘ثأا د˘ه˘سشم ي˘ف ،ة˘ير˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘لا
.يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم داور نم ف’آ’ا

 بسساكملا ضضعب ققحي رانيدلا
 ر’ودلا مامأا

يرئازجلا رانيدلل لجسسملا فيفطلا نسسحتلا نم مغرلا ىلع

ةلمعلاّ نأاّ ’إا ،ةيمسسرلا تÓماعتلا يف يكيرمأ’ا ر’ودلا مامأا

ما˘مأا ة˘ي˘ند˘ت˘م تا˘يو˘ت˘سسم ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ي˘نا˘ع˘ت لاز˘ت ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

اهتÓماعم يف تغلب ثيح «وروأ’ا» ةدحوملا ةيبوروأ’ا ةلمعلا

لبق لجسسملا يسسايقلا ىوتسسملا نم برتقتل49.151 ةيمسسرلا

اميف ،وروأا دحاو لباقم ا رانيد251 زجاح ىطختتو ،عيباسسأا

ةلمعلا ةه˘جاو˘م ي˘ف بسسا˘ك˘م˘لا ضضع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا تق˘ق˘ح

ىوتسسم وهو ،ارانيد79.721 ت’وادتلا تغلب ثيح ةيكيرمأ’ا

تÓماعت ةيقب تءاج امك ،قباسسلا يف ةلجسسملا ةميقلا نم لقأا

.ةيملاعلاو ةيبرعلا تÓمعلا فلتخم لباقم ةيلحملا ةسصروبلا
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ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا د˘ق˘ع˘ي
لبقملا ءاثÓث˘لا مو˘ي ا˘عا˘م˘ت˘جا (فا˘ف) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل

م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘لاد˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ع ةرود ي˘˘˘ف
ضسمأا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ه˘˘تدروأا ا˘˘م بسسح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
اذ˘˘ه لÓ˘˘خو ،ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا
تاطبارلا تاطاسشن ريراقت ةسشقانم متتسس ،عامتج’ا
،ةاوهلا ةطبار ،ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا :ي˘هو ضسم˘خ˘لا

ةيوسسنلا مدقلا ةرك ةطبار ،تاهجلا نيب ام ةطبار
قرطتيسس ا˘م˘ك ،تا˘عا˘ق˘لا ل˘خاد مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘ط˘بارو
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ىلإا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا
ضسأا˘ك ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل :نا˘ج˘ل˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيوسست ةنجل ،ةيلارديفلا ةيبطلا ةنجللا ،رئازجلا
،ةيوسسنلا مدقلا ةرك ،ةيميكحتلا ةنجللا ،تاعازنلا
بعÓلا نوناق ةنجل ،تاطبارلا عم قيسسنتلا ةنجل
،ةيئطاسشلا ةركلاو ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجلو
عامتج’ا رسضحم ىلع ءاسضعأ’ا قداسصي نأا بقتريو

امك ،طرافلا توأا01 موي دقعنملا بتكملل ريخأ’ا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘يدا˘ح˘ت’ ي˘لارد˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا بقر˘˘ت˘˘ي
تاعاسسلا يف ،ةيسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم ةلسسارم
نم ايلعلا تاطلسسلا فقوم ةفرعمل ،ةلبقملا ةليلقلا

اهريسصم مسسحي مل يت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
رئازجلل يناثلا لثمملا نييعت متي مل اهببسسبو ،دعب
تاطلسسلا فافلا تلسسارو ،يقيرفإ’ا داحت’ا ضسأاك يف
،يراجلا توأا رهسش ةيادب ةيسصولا ةرازولا ربع ايلعلا
يتلا ،ضسأاكلا ةديسسلل ةيقبتملا تايرابملا نع ةلئاسس
ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘سسب ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر رود˘˘لا د˘˘ن˘˘ع تف˘˘قو˘˘ت
ضسرا˘م ر˘ه˘سش ذ˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
ةريخأ’ا نإاف ،ةيداحت’ا نم ردسصم بسسحو،يسضاملا

لود˘ج ن˘م˘سض ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ف˘˘ل˘˘م جاردإا د˘˘ير˘˘ت
ءاثÓثلا ررقم˘لا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا لا˘غ˘سشأا
قيرفلا رمأا مسسحل ،م˘ي˘هار˘بإا ي˘لاد ىن˘ب˘م˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
نأا ةداعلا ترجو ،«فاكلا» ضسأاك يف كراسشملا يناثلا

«فاكلا» ضسأاك يف ةيروهمجلا ضسأاكب جوتملا كراسشي
ن˘ك˘لو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص ة˘ق˘˘فر

طاسشنلا قيلعت مت ثيحب ،ةرملا هذه فلتخي عسضولا

ضسرام رهسش ذنم ايلعلا تاطلسسلا نم رارقب يسضايرلا

بت˘ك˘م˘لا رر˘قو ،«ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف» بب˘سسب ،ي˘سضا˘م˘لا

ةرا˘سشت˘سسا ىل˘ع اد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا

Óطب دادزولب بابسش نييعت مت ذإا ،ةماعلا ةيعمجلا

لاطبأ’ا ةطبار ضضو˘خ˘ي˘سسو،9102/ 0202 مسسومل

قا˘فو ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘ق˘˘فر

تارسشؤو˘م˘لا ل˘ك ي˘حو˘تو ،فا˘ك˘لا ضسأا˘ك بع˘ل˘ل ف˘ي˘ط˘سس

ماعلا بيترتلا عبار رايتخاو ضسأاكلا ةسسفانم ءاغلإاب

يف لوأ’ا لجرلا ىري نيح يف ،فاكلا ضسأاك بعلل

فانئتسسا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ىلإا ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ،«فا˘ف»

ضسرام يف تفّقوت يت˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
نأا مولعمو ،«انوروك» ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،يسضاملا

رودلا ءارجإا دعب تفّقوت ةيروهمجلا ضسأاك ةسسفانم
يف ت’وج عبرأا ءاقب ينعي ام ،باهذ يئاهنلا عبر
باهذو يئاهنلا عبر بايإا :ريبعتلا ّحسص نإا ،قابسسلا

فافلل نكمُي وأا .يئاهنلاو يئاهنلا فسصن بايإا ةقفر
ف˘سصن با˘يإا فذ˘حِ̆ب ة˘غ˘ي˘˘سصلا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ىلإا أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت نأا
داحتإ’ا لعف ام˘ل˘ث˘م ،ر˘خآا ط˘م˘ن ة˘ج˘مر˘ب وأا ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
فانئتسسا رّرق امدنع ،ارّخؤوُم مدقلا ةركل يبوروأ’ا

اّمل ،يبوروأ’ا يرود˘لاو لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ي˘َت˘سسفا˘ن˘م
ةغيسصِب ىرُجت نيَيئاهنلا فسصنو عبر تÓباقم لعج

. رسشابملا ءاسصقإ’ا
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دحأا يسضاملب لامج ينطولا بخانلا راتخإا

ر˘سضخ˘لا ضصبر˘ت ءار˘جإ’ ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ند˘˘م˘˘لا

،لبقملا ربوتكأا رهسش لÓخ هؤوارجإا عمزملا

ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘مر˘˘˘بو

قلغم ضصبرت ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

جرا˘˘خ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ

راو˘˘سسا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضار’ا

،ىسسو˘م يد˘ي˘سسب ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ينطولا بردملا نأاب قوثوم ردسصم فسشكو

ة˘يدا˘ح˘ت’ا ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تا د˘˘ق ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

ءاعدتسسا ىلع «فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا

لوأا لÓخ ،ابوروأا يف نيفرتحملا نيبعÓلا

،مدقلا ةركل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر خ˘يرا˘ت

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ند˘م˘لا د˘حأا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت˘˘سسو
،ن˘ي˘ت˘يدو ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م ضصبر˘ت˘لا ل˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ةبعسص ةيئابو ةيع˘سضو ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘نا˘ع˘تو
،دجتسسملا انوروك ضسوريف ةمزأاب قلعتي اميف
لÓخ رئازجلا يف دجاوتلا نم رسضخلا عنمت
عجارتت مل انوروك ةحئاج ،ةلبقملا ةرتفلا
دÓبلاو ،رئازجلا يف نآ’ا ىتح اهتايئاسصحإا

ةديدج ة˘با˘سصإا004 و˘ح˘ن مو˘ي ل˘ك ل˘ج˘˘سست
را˘ثا د˘˘ق ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ،ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘حد˘˘˘لا يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م فوا˘˘˘خ˘˘˘م
ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘˘م˘˘سسي ’ ه˘˘نٔ’ ،ق˘˘با˘˘سسلا

ىق˘ب˘ت بعÓ˘˘م˘˘لا نٔاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘نٔا˘˘م˘˘ط˘˘ب
ةرازو ن˘م رار˘˘ق˘˘ب ق˘˘ح’ را˘˘ع˘˘سشٔا ىلا ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
لاجملا قلغ ربتعي ا˘م˘ك.ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
عفدت يتلا لماوعلا يناث ،رئازجلا يف يوجلا

يف لبقملا ضصبرتلا ةجمربل يسضاملب لامج

ىلإاو نم رف˘سسلا نٔا را˘ب˘ت˘عٔا˘ب ،زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا
،ايلاح ديقع˘ت˘لا ة˘يا˘غ ي˘ف ار˘مٔا ىق˘ب˘ي دÓ˘ب˘لا

.تا˘˘سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع˘˘ل جا˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘يو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا و˘ب˘ع’ م˘ظ˘˘ع˘˘م ط˘˘سشن˘˘يو
يسضاملب لعجي ام وهو ،ابوروأا يف يرئازجلا

ةرتفلا هذه لÓخ ،كانه مهتاقÓم لسضفي
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ع˘م ة˘ن˘ماز˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا

نيبعÓلا ةيامح يسضاملب لسضفيو .انوروك
ع˘م ا˘م˘ي˘سس’ ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىلا ر˘ف˘سسلا ة˘ق˘˘سشم ن˘˘م
مسسوملا قÓطن’ تادادعتسس’ا تارتف ءدب
،ة˘ي˘بوروأ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةثلاثلا نيَ̆ت˘لو˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت «فا˘ك˘لا» ترّر˘قو
ام ،ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت نم ةعبارلاو

ةماقإاو ،لبقملا ربمفون نم71 ـلاو9 ـلا نيب
ام ،(ةريخأ’ا) ةسسداسسلاو ةسسماخلا نيَتلوجلا

ناكو،1202 ضسرام نم03 ـلاو22 ـلا نيب

لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا
ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف ن˘ي˘َت˘ل˘با˘ق˘م او˘ب˘ع˘ل د˘ق ي˘سضا˘م˘ل˘ب

ا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ماز قر˘˘˘ف ّم˘˘˘سضي جو˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘سض،9102
وبراحم» رّد˘سصت˘يو  ،يو˘با˘ب˘م˘يزو ا˘ناو˘سستو˘بو
ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا جو˘˘ف˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘ح˘˘ئ’ «ءار˘˘ح˘˘سصلا

ةيناث يوبابميز عقومتتو ،طاقن6 ديسصرِب

زكرملا اناوسستوب لغسشتو ،طاقن4 عومجمِب
ا˘ي˘ب˘ماز ل˘ّ̆يذ˘˘ت˘˘تو ،ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ِب ثلا˘˘ث˘˘لا
تايفسصتلا قابسس يهتنيو ،ءيسش Óِب ةحئّاللا

ضسأاك تايئاه˘ن ىلإا ف˘ي˘سصو˘لاو د˘ئاّر˘لا ل˘ّهأا˘ت˘ِب
ام نوريماكلِاب اهميظنت رّرقُملا ،ايقيرفإا ممأا

لّهأات لاح يفو،2202 يرفيفو يفناج نيب
نو˘ك˘ت˘سسف ،نور˘ي˘ما˘˘ك˘˘لا «نا˘˘ك» ىلإا «ر˘˘سضخ˘˘لا»
تايفسصت نع ةراب˘ع ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘ّط˘ح˘م˘لا

ايقيرفإا يف اهميظنت رّرقملا ،رطق لايدنوم

1202. ربمفونو ناوج نيب ام

 يزع بويأ دقع نصحي لقص مأ
زاهج ضسيئرو ،يدانلا ضسيئر بئان ،يناث لآا دمحم نب ميمت خيسشلا روسضحب نيمسسوم ةدمل يزع بويأا يرئازجلا عفادملا دقع ديدجت يرطقلا لÓسص مأا يدان نلعأا

نيبعÓلا نم ضساوملاو يزع ربتعيو ،دحاو مسسوم ةدمل ،يدانلاب ةركلا قيرف بع’ ،ضساوملا دومحم يروسسلا بعÓلا عم دقاعتلا اسضيأا ديدجت مت امك ،قيرفلاب ةركلا
دعب قلطني يذلا ،ديدجلا مسسوملا يف رياغم لكسشب روهظلل لÓسص مأا ىعسسيو ،يسضاملا مسسوملا يف نامأ’ا رب ىلإا قيرفلا ةدايق يف احجنو ،لÓسص مأا يدان يف نيزيمملا

.يسضقنملا مسسوملا يف ةيناثلا ةجردلل طوبهلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق قيرفلا ناك امدعب كلذو ،ةعاسس84
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لوأا ،فيطسس قافو يدان ةرادإا تهجو
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ل˘˘سسار˘˘˘م ضسمأا
ن˘م بل˘˘ط˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

رئازج˘لا ل˘ث˘م˘م د˘يد˘ح˘ت مد˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
ىتح ،ايقيرفأا لاطبأا يرود يف يناثلا

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا رار˘˘˘ق رود˘˘˘سص
،فيطسس قافو ةرادإا تناكو ،ةسصتخملا

ىد˘˘ل ن˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت تن˘˘˘ل˘˘˘عأا د˘˘˘ق
،ةيرئازج˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ن˘ي˘ت˘م˘ك˘ح˘م˘لا

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق د˘˘˘˘سض ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لاو
يف لماعملا ماظن دامتعاب ،ةفرتحملا

،ةلوطب˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بي˘تر˘ت˘لا د˘يد˘ح˘ت

يدا˘ن˘لا لا˘˘قو،0202/9102 م˘سسو˘م˘˘ل
ىلع هباسسح ربع نايب يف ،يفياطسسلا
قا˘˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا تما˘˘˘ق» :«كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ف»
داحت’ا ىلإا ةيمسسر ة˘ل˘سسار˘م ه˘ي˘جو˘ت˘ب
ن˘م تب˘˘ل˘˘ط ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ي˘نا˘ث˘لا يدا˘ن˘لا ة˘يو˘ه ق˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
لاطبأ’ا ةطبار يف رئاز˘ج˘ل˘ل ل˘ث˘م˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘ح ىلإا اذ˘˘ه» :م˘˘تأاو ،«ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا

ةرادإا ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا عاز˘ن˘لا ي˘ف ل˘˘سصف˘˘لا
فرط نم ة˘يور˘ك˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو ،ا˘ن˘يدا˘ن
تماق نأا دعب ،انوناق ةلوخملا تاهجلا

اهمÓعإاو ،ةيوركلا تائي˘ه˘لا ة˘ل˘سسار˘م˘ب
ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ضضفر˘˘˘˘ب
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،«ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لاو

ةعباتلا نوعطلا ةنجل ضسمأا تعمتجا

،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل

يدا˘ن ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا ة˘سسارد˘ل

رود˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م نأا˘˘سشب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘˘فو

دسض ،رئازجلا ضسأاك نم يئاهنلا عبرلا

طابسضن’ا ةن˘ج˘ل تنا˘كو ،جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا

دق ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘ب

،جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأاو ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو تب˘قا˘˘ع

ىلع ،روهمج نود تايرابم6 ضضوخب

ءا˘ق˘ل ا˘هد˘ه˘سش ي˘ت˘لا ثاد˘حأ’ا ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ

،يئاهن عبرلا رودلا باهذب ،نيفرطلا

ربع نايب يف ،يفياطسسلا يدانلا لاقو

:«كوبسسي˘ف» ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص

ةيلارديفلاب نوعطلا ةنجل ضسردتسس»

قافولا نعط ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ي˘ل˘هأا د˘سض ،ضسأا˘ك˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘ب

ن˘˘ع ،قا˘˘فو˘˘لا ةرادإا تف˘˘سشكو ،«جر˘˘˘ب˘˘˘لا

،نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل ن˘م ة˘ل˘سسار˘م ا˘ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت

،عا˘م˘ت˘سس’ا ة˘سسل˘ج ة˘ج˘مر˘ب˘ب ا˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت

.ةنجللا رقمب ،ءاعبرأ’ا ضسمأا ةحيبسص

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 لبقملا ءاثÓثلا «فاف»ـل يلاردفلا بتكملا عامتجا

لوح تاروطتلا رخآا نع ،قباسسلا يدوعسسلا بابسشلا يدان بع’ يمورلا نمحرلا دبع فسشك
ةكلمملا ىلإا ةدوعلا ضضفر يذلا يرمعلب نيدلا لامج يرئازجلا يلودلا عفادملا لبقتسسم

ربع يمورلا بتكو ،يلاحلا مسسوملا تايرابم يقاب يف قيرفلا عم ةكراسشملل ةيدوعسسلا
تاد˘ج˘ت˘سسم˘لاو را˘ب˘خأ’ا ر˘خآا» :«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ه˘˘با˘˘سسح

اكيرمأا نم مجاهم نع ثحبت ةيبابسشلا ةرادإ’ا ،ضسراحلا هقفسص دعب ،ةيبابسشلا
،«ةيجيلخلا ةيدنأ’ا دحأا ىلإا لقتنا يذلا يرمعلب ضضوعي عفادمو ةيبونجلا

نأ’ ديب ادي ةيبابسشلا ةرادإ’ا عم فتاكتلا ىنمتأا» :ةديدج ةديرغت يف لاقو
ة˘حر˘ف ا˘ب˘ير˘ق ىو˘ت˘سسم ىل˘عأا ىل˘ع بنا˘جأا ن˘ي˘ب˘ع’ ن˘م ة˘حر˘ف˘˘م را˘˘ب˘˘خأا كا˘˘ن˘˘ه
دعومل روسضح˘لا ن˘ع با˘ب˘سشلا ق˘ير˘ف بع’ ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ف˘ل˘خ˘تو ،«ة˘ي˘با˘ب˘سش
د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘مأا˘ت م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘يدو˘ع˘سسلا ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ˘لا نار˘ي˘ط˘لا ة˘ل˘˘حر
ةرادإا تدكأاو ،ةقÓعلا تاذ تاهجلا نم ةيماظنلا تاقفاوملا ةفاك ىلع لوسصحلا
بعÓلا قحب ةيماظنلا حئاوللا ق˘ب˘ط˘ت˘سس ا˘ه˘نأا˘ب ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع با˘ب˘سشلا يدا˘ن
لتحيو ،ةيماظنلا تاءارجإ’ا ةفاك عم قفاوتي امب كلذو يرمعلب يرئازجلا
نيفرتحملا يرود ةقبا˘سسم قر˘ف بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا با˘ب˘سشلا يدا˘ن
.ةلوج82 رورم دعب ةطقن04 ديسصرب يدوعسسلا
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 «رسضخلا» ىلإا اهقيرط يف «اغيللا» نم ةبهوم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ل˘˘سصاو˘˘˘ي
ميعدت لجأا نم ةوق لكب هتاكرحت ،ينطولا

نكمم ردق ربكأاب ،«ءارحسصلا يبراحم» ةليكسشت
اداد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا ،ةد˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘سصلا بهاو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘م
نم نك˘م˘ت ي˘سضا˘م˘ل˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘ل
،ةر˘˘هو˘˘ج ضسيا˘˘˘ن و˘˘˘ه د˘˘˘عا˘˘˘سص بع’ فا˘˘˘سشت˘˘˘كا

لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن ي˘˘˘ف لوأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ط˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ي
02 رمعلا نم زواجتي ’و ،ينابسسإ’ا داديسسوسس

ل˘جأا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘سضا˘م˘ل˘ب ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘لو ،ا˘˘ما˘˘ع
لا˘ير˘ل د˘عا˘سصلا م˘ج˘ن˘لا ع˘م ي˘لوأا لا˘سصتا ءار˘جإا
ن˘م ةدراو˘لا ءا˘ب˘˘نأ’ا ر˘˘خآا تف˘˘سشكو ،داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس
تاكرحت نع ،مدق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا
ةسسردم جيرخ لجأا نم عيرسس لكسشب ريخأ’ا
ارك˘ب˘م ه˘م˘سض نا˘م˘سضل ،ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘سس
ه˘ت˘ب˘هو˘˘م ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ط˘سشن˘ي ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ي˘ف ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘جرد˘˘ب
ام وهو ،رسسيأ’ا حانجلا زكرم يف ةرهوج ضسيان
ةحسشرملا ءامسسأ’ا زربأا نم ادحاو هنم لعجي
ن˘ب د˘ي˘ع˘سسو ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ن˘م ل˘ك ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘ل

تارايخ احنام ،بيرقلا لبقتسسملا يف ةمحر
ضسيان ،نيحانجلا ىلع يسضاملب لامجل ةددعتم
،داديسسوسس لاير بناج نم ةقلطم ةقثب ىظحي
،نآ’ا ىت˘ح ي˘سسا˘سسأ’ا بعÓ˘لا˘ب ضسي˘ل ه˘˘نأا م˘˘غر
عم اديدج ادقع هحنم يف ةقثلا هذه رهظتو
،3202 ماع ىتح دتمي كسسابلا ةقطنم ءانبأا

فادهأا7 ليجسست نم نكمت ةرهوج نأاب ركذي
ىلع هقيرف عم اهيف كراسش ةارابم94 لÓخ

زجح رظتنيو ،ةيسضاملا ةليلقلا تاونسسلا رادم
ةرتفلا يف قيرفلل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلاب اناكم
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ي˘ف ضسما˘خ˘لا ف˘سصلا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا ف˘ي˘ن˘˘سصت
ءا˘سضعأ’ا تا˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ت˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
يذلا و ةيلاردفنوكلا ضساك و لاطبأ’ا

ةيدنأ’ا ددع ةفرعم هلÓخ نم متي
نيت˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘ف ة˘لود ل˘ك˘ل ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا
فينسصتلا دمتعاو ،قرفلل نيتيراقلا

5 رخآا يف ةلود لك ةيدنأا جئاتن ىلع

،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فأ’ا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس

21 لوأ’ حا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلا ىلإا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي كلذو

ن˘م ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘˘ف كار˘˘سشإا˘˘ب ،ة˘˘لود
،ةيلاردفنوكلا ضسأاكو لاطبأ’ا ةطبار

6 لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ح˘ن˘˘م˘˘ي و

،يئاهنلا رسسخي نمل5 لباقم ،طاقن

ف˘˘سصن ن˘˘م ىسصق˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘ل طا˘˘˘ق˘˘˘ن4و

عبر نم ىسصقي نمل طاقن3و ،يئاهنلا
،ةعومجملا ثلاثل نيتطقنو ،يئاهنلا

،ةعومجملا ليذ˘ت˘م˘ل ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘نو

حنمي ،ةيلاردفنوكلا ضسأاكل ةبسسنلابو

رسسخي نمل4 لباقم ،طاقن5 لطبلا

ي˘ف ن˘ير˘سسا˘خ˘ل˘ل طا˘ق˘ن3و ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
رسسخي نمل ناتطقنو ،يئاهنلا فسصن
ثلاث˘ل ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘نو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر
ع˘˘بار˘˘ل ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ف˘˘سصنو ،ه˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
بر˘غ˘م˘لا ة˘يد˘نأا تءا˘جو ،ه˘ت˘عو˘م˘˘ج˘˘م

،ةطقن081 ـب ف˘ي˘ن˘سصت˘˘لا ةرد˘˘سصت˘˘م

تءاج يتلا رسصمل ةطقن741 لباقم

طاقن7 قراف˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف

،ةطقن041 ـب ةثلاثلا ضسنوت نع طقف
ـب ضسماخلا زكرملا رئازجلا تلتحا و

يتلا لودلا نأا ىلا راسشيو ،ةطقن18

اهل ايراق ىلوأ’ا21 ـلا زكارملا لتحت
ة˘ط˘بار ة˘ق˘با˘سسم ي˘˘ف نا˘˘ن˘˘ثا نÓ˘˘ث˘˘م˘˘م
ضسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف دد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘ن و لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا
،مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا

:يلاتلا وحنلا ىلع فينسصتلا يتأايو

ةطقن081 برغملا :لوأ’ا زكرملا

ةطقن741 رسصم :يناثلا زكرملا

ةطقن041 ضسنوت :ثلاثلا زكرملا

ةيطارقميدلا وغنوكلا :عبارلا زكرملا

ةطقن48

ةطقن18 رئازجلا :ضسماخلا زكرملا

5.86 ايقيرفأا بونج :ضسداسسلا زكرملا

ةطقن

ةطقن34 ايبماز :عباسسلا زكرملا

ةطقن93 ايريجين :نماثلا زكرملا

ةطقن83 اينيغ :عسساتلا زكرملا

ةطقن63 ’وجنأا :رسشاعلا زكرملا

5.92 نادوسسلا :رسشع يدا˘ح˘لا ز˘كر˘م˘لا

ةطقن

.ةطقن61 ايبيل :رسشع يناثلا زكرملا
ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأاو
ن˘˘ع ضسمأا لوأا «فا˘˘ك˘˘لا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل
ةقباسسم نم ةديدجلا ةخسسنلا ديعاوم
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘˘بار

يتلا0202-1202 ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
لبقملا ربمفون ةياهن قلطنتسس

:يديهمتلا رودلا
0202 ربمفون02-22 نيب

ربمفون72-92 نيب

23 رودلا

0202 ربمسسيد11-31 نيب

0202 ربمسسيد81-02 نيب

:تاعومجملا رود
1202 يرفيف1: 21-31 ةلوجلا

1202 يرفيف2 : 22-42 ةلوجلا

1202 ضسرام3 : 5-6 ةلوجلا

1202 ضسرام4 : 61-71 ةلوجلا

1202 ليرفأا5 : 2-4 ةلوجلا

1202 ليرفأا6 : 01-21 ةلوجلا

موي ماقتسس يئاهنلا عبر رودلا ةعرق

1202 ليرفأا03

:يئاهنلا عبر رودلا
1202 يام41-61 نيب

1202 يام12-32 نيب

:يئاهنلا فسصن رودلا

(باهذ)1202 ناوج81-02 نيب

 (بايا)1202 ناوج52-72 نيب

:ةيئاهنلا ةارابملا
1202. ةيليوج71 موي

 يكرتلا يارسس اتلاغ ميحج نم يلوغيف ذقني دق يلاغتربلا اتسسيفاوبهناسضتح’ برقأ’ا ةهجولا يه اسسمنلا تناك امدعب
بع’ ،ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا تا˘˘ب

تامزأ’ا نم ضصلختلا نم ةبرقم ىلع يكرتلا يارسس ات’اغ
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
يرود˘˘لا ىلإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘سضر˘˘ع ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ىقلت ،ايكرت ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك˘لا ه˘تا˘مزأا م˘سضخ ي˘فو ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
يغروبموسسكوللا ريدرايلملا نم امهم اسضرع يلوغيف نايفسس

،يلاغ˘تر˘ب˘لا ا˘ت˘سسي˘فاو˘ب يدا˘ن ي˘ف م˘ها˘سسم˘لا ،ز˘ي˘بو˘ل رار˘ي˘ج
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ىلإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل

كلتمي يذلا زيبول ،ةيكرتلا «ريبع» ةديرج هنع تفسشك
ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ي˘˘ف ىر˘˘ي ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ا˘˘سضيأا
يف اميسس’ ،اتسشيفاوب حلاسصل ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع ةردقلا

ة˘حا˘سسلا ىل˘ع ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ل˘˘ظ
يرودلا يف بعللا اماع03ـلا بحاسصل قبسسو ،ةيبوروأ’ا
ايسسنلاف ىلإا لاقتن’ا ل˘ب˘ق ،ار˘ي˘غ˘سص نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا

،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ما˘ه تسسوو ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ي˘ف ا˘ير˘ي˘م˘لأاو
بعÓلا ةدهاسشم هل قبسسو ،ةينابسسإا ’وسصأا كلتمي زيبول

ريبك رمثتسسم هنأا امك ،ايريملأاو ايسسنلاف ةقفر «اغيللا» يف
نيبو هنيب لسصاوتلا ةيلمع نم لهسسيسس ام وهو ،اسسنرف يف
ةلأاسسم ىقبتو ،اسسنرف يف عرعرت يذلا يرئازجلا بعÓلا
،ةقفسصلا مامتإا مامأا قئاعلا يه بعÓل ةيقبتملا بتاورلا

نكل ،هليحر ىلع ةقفاوملا يف يكرتلا يدانلا بغري ثيح
ا˘م و˘هو ،ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ي˘قا˘ب ن˘ع ر˘˘سضخ˘˘لا بع’ لزا˘˘ن˘˘ت ع˘˘م
يرودلا ىلإا يلوغيف لاقتنا نأا كسش ’و ،يلوغيف هسضفري
اذه نأاو اميسس’ ،هل ةبسسنلاب ازيمم ارمأا نوكيسس يلاغتربلا
نييرئازج˘لا مو˘ج˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ج˘هو˘ت د˘ه˘سش د˘ق يرود˘لا

.ةيسضاملا تارتفلا رادم ىلع
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 يدوعسسلا بابسشلا يدان نم برقم ردسصم بسسح

ديدج يجيلخ يدان ىلإا يرمعلب
 ةيقيرفإ’ا ةيدنأ’ا تاسسفانمب ضصاخلا «فاكلا» فينسصت

 سسماخلا زكرملا يف رئازجلا

 ربوتكأا يف «رسضخلا» سصبرتل اسسنرف راتخي يسضاملب

 راوع ىلع اينمسض دريو هتيرئازجب هراختفا ددجيزرحم
¯ ê.fé«Ö

ضضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ّب˘˘˘ع
ناولأا ليثمت يف ديدسشلا هراختفا نع ،زرحم
ط˘ق˘سسم ىلإا ه˘ئا˘م˘ت˘ناو ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ناسسملت ةي’وب ضسونسس ينب ةنيدمب هسسأار
ةقط˘ن˘م ي˘ف ه˘ما˘يأا ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ر˘كذ˘ت˘سساو
،هل ويديف رسشن ةداعإا لÓخ نم ،ضسونسس ينب

لسصاوتلا عقوم ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع
د˘ئا˘ق لا˘قو .«كو˘ب ضسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘سش نإا» :و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
،ينطولا بختنملا عم ارخف رثكأا مكلعجأاسس
امئاد ركذأا ةيفحسص تÓباقمب موقأا امدنعو
اهنم ردح˘ن˘ي ،ا˘ه˘ن˘م رذ˘ح˘نأا ي˘ت˘لا نو˘ن˘سس ي˘ن˘ب
م˘ج˘˘ن فا˘˘سضأاو ،«ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘حر يد˘˘لاو
ةنسس لك يف» :يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ىل˘ع ل˘م˘عأا˘سسو ،ضسو˘ن˘سس ي˘ن˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م روزأا
يتأاتو .«ينطولا بختنملا عم امئاد مكداعسسإا

تقو ي˘ف ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ن˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
،راوع ماسسح ير˘ئاز˘ج و˘ك˘نار˘ف˘لا ه˘ي˘ف ل˘سضف
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘سسح ىل˘˘ع ،ة˘˘ك˘ّ̆يد˘˘لا ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت
نيعبتتملا نم نوريثكلا ربتعاو ،يرئازجلا
نم ّلطل ةرّفسشم ةلاسسر زرحم هب ماق ام ّنأا

 .ينطولا بختنملا ىلإا قاحتل’ا ضضفري

ايقيرفإا لاطبأا ةطبار /فيطسس قافو

 رئازجلل يناثلا لثمملا ديدحت يف لاجعتسسلا مدعب «فاكلا» بلاطت ةرادإلا

 رئازجلا سسأاك ةسسفانم رمأا مسسحل ةرازولا نم ادر بقرتت «فافلا»



 دادزولب بابضش

«يبرايشسلا» نم برتقي «كابلا» سسراح

بأدتنل ،يراجلأ يفيسصلأ وتاكريملأ لÓخ هتاكرحت ،دأدزولب بابسش لسصأوي
نم ملعو ،حابرم اياغ سسراحلل بقترملأ ليحرلأ سضيوعتل ،ديدج ىمرم سسراح
،ودأراب يدان سسراح عم دقاعتلأ نم برتقي ،دأدزولب بابسش نأاب ةقوثوم رداسصم
سسراح عم تقفتأ دق دأدزولب ةرأدإأ نأاب تدكأأ رداسصملأ سسفن ،يواسسوم قيفوت
،ةقفسصلأ مسسحل ةريغسص تايئزج ىوسس قبتي ملو ،ليسصافتلأ ةفاك لوح ودأراب
عم اهدقاعت ،ةمداقلأ ةليلقلأ تاعاسسلأ يف ،دأدزولب ةرأدإأ نلعت نأأ رظتنملأ نمو

.لقألأ ىلع نيمسسومل (اماع92) يواسسوم
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لئابقلا ةبيبضش

وج ىلإا ةدوعلا ةبوعشص دكؤوي نورمح
 فقوتلا نم رهششأا5 دعب تاريشضحتلا

ءأوجأأ ىلإأ ةدوعلأ ةبوعسص ىدم لئابقلأ ةبيبسش قيرف مجاهم نورمح يقزر حسضوأأ
مجاهملأ داسشأأ امك ،فقوتلأ نم رهسشأأ ةسسمخ ةبأرق دعب ةيعامجلأ تابيردتلأ
لجأأ نم ةبيبسشلأ قيرفل يبطلأ مقاطلأ هب موقي يذلأ ريبكلأ لمعلاب برتغملأ

،فقوتلأ نم رهسشأأ5 دعب ابعسص ناك رمألأ» :لاقو يحسصلأ لوكوتوربلأ قيبطت
،»ةيعامجلأ تابيردتلل امامت ةرياغم اهنأأ لإأ ةيدرفلأ تابيردتلاب انمايق نم مغرلابف
فانئت˘سسأ د˘ع˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘لأ نو˘ج˘يد ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلأ م˘جا˘ه˘م˘لأ ر˘ب˘عو

انفنأاتسسأ د˘ق˘ل» :لا˘قو ،ف˘قو˘ت˘لأ ن˘م ر˘ه˘سشأأ6 ةبأرق بقع ةيعا˘م˘ج˘لأ تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
نورمح نمث امك ،«لأونملأ سسفن ىلع لسصأونسسو ةعئأر ءأوجألأ تناكو تابيردتلأ

لوكوتوربلأ عم لماعتلأ لئاسسو ريفوت ىلع رهسس يذلأ يبطلأ مقاطلأ دوهج
لماعتلأ لئاسسو لك انل رفو يبطلأ مقاطلأ» :Óئاق ةرأزولأ هتسضرف يذلأ يحسصلأ

مرتحنسس انرودب نحنو ،ميقعتلأ دأومو تامامك نم ،يحسصلأ لوكوتوربلأ عم
.«يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ9706ددعلا0202 ربمتبسس30 سسيمخلا14
www.akhersaa-dz.com
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ىلع ةيبطلأ ةنجللأ تعد
ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ ىوتسسم
عيم˘ج ،(فا˘ف˘لأ) مد˘ق˘لأ ةر˘كل
ة˘˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب قر˘˘˘ف
ى˘˘لإأ ى˘˘لوألأ ة˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
مهتافل˘م دأد˘عإأ ي˘ف عور˘سشلأ
لوسصحلأ راظتنأ يف ،ةيبطلأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ سصي˘خر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
با˘ب˘سشلأ ةرأزوو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأو
هب دافأأ ام بسسح ،ةسسفانملأ
ةئيهلأ نم نايب ءاعبرألأ سسمأأ

حسضوأأو ،ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘يور˘كلأ

ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأ ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ

موي دقعنملأ عامتجلأ جئاتنل

نيب0202 توأأ62

ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تلأ

˘مد˘ق˘لأ ةر˘ك ة˘ط˘بأرو ،مد˘ق˘˘لأ

نيتطبأرلأ ةيدنأأو ةفرت˘ح˘م˘لأ

،ةيناثلأو ىلوألأ نيتفرتحملأ

عيمجلأ قافتاب ى˘ه˘ت˘نأ يذ˘لأ

ةلوطب ةغي˘سص دا˘م˘ت˘عأ ى˘ل˘ع

0202/ مسسومل ةي˘كي˘سسÓ˘ك

ترداب ،ةلوج83 نم1202

ىوتسسم ىلع ةيبطلأ ةنجللأ

ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تلأ

ةو˘عد ى˘لإأ ،(فا˘˘ف˘˘لأ) مد˘˘ق˘˘لأ

ةطبأرلأ ةلو˘ط˘ب قر˘ف ع˘ي˘م˘ج

ى˘˘لإأ ى˘˘لوألأ ة˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

مهتافل˘م دأد˘عإأ ي˘ف عور˘سشلأ

لوسصحلأ راظتنأ يف ،ةيبطلأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ سصي˘خر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

با˘ب˘سشلأ ةرأزوو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأو

ىلع نيعتي هيلعو ،ةسسفانملأ

م˘يد˘ق˘ت  ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نألأ

قرفلأ عوسضخ تبثت ةداهسش

ةيبطلأ سصوحفلل ةيسضايرلأ

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘مزÓ˘˘لأ
ف˘ل˘م˘ب ة˘قو˘فر˘م ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لأ

طور˘سشلأ ع˘م ق˘فأو˘ت˘ي ي˘ب˘ط
ةيبطلأ ةنجللأ اهتددح يتلأ

ة˘يدا˘ح˘˘تلأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
تبثت ةداهسش ىلإأ ةفاسضإلاب

ي˘˘ح˘˘سص ع˘˘نا˘˘م دو˘˘جو مد˘˘ع
،مدقلأ ةرك ةب˘ع˘ل ة˘سسرا˘م˘م˘ل
،تأءأر˘جإلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ةدا˘يز
كلذ˘ك قر˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
لو˘ب˘ق تب˘ث˘ت ةدا˘ه˘سش م˘يد˘ق˘ت
ةي˘ل˘م˘ع˘ل عو˘سضخ˘لأ بعÓ˘لأ

ع˘م ،تا˘ط˘سشن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م
بعÓ˘ل ي˘فر˘سشلأ ح˘ير˘سصت˘لأ
سضأر˘˘˘عأأ رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإلأ

ّنأأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو ،«91 د˘ي˘فو˘ك»
م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
ةبخن˘لأ ة˘يد˘نأل د˘ع˘ب سصخر˘ت
ّنأأّ لإأ ،تابيردتلأ فانئتسساب
ر˘˘يزو تف˘˘ل˘˘˘ك ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لأ
د˘ي˘سس ة˘سضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ

عم قيسسن˘ت˘لا˘ب يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع
ةي˘سضا˘ير˘لأ تا˘يدا˘ح˘تلأ ل˘ك
ةدو˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ ة˘˘سسأرد˘˘ل
تأرهاظتلأ ى˘لإأ ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ
،رو˘ه˘م˘ج نود˘ب ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لأ

ي˘˘ح˘˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ق˘˘فو
سصا˘˘˘سصت˘˘˘خأ ل˘˘˘˘كب سصا˘˘˘˘خ
.يسضاير

 ةيحشصلا اهتافلم دادعإا ىلإا قرفلا وعدت «فافلا» ـل ةيبطلا ةنجللا
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فير˘سش ر˘ها˘ط ي˘سس ن˘ل˘عأأ
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ،ي˘˘نأزو˘˘˘لأ
ة˘يدو˘لو˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ

ه˘˘ن˘˘بأ د˘˘ق˘˘˘ع خ˘˘˘سسف ،نأر˘˘˘هو
تا˘عا˘سس ع˘برأأ د˘ع˘ب ،سسا˘˘ي˘˘لإأ
أد˘ق˘ع ه˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
لاقو ،ق˘ير˘ف˘لأ ع˘م ا˘ي˘فأر˘ت˘حأ
ويدي˘ف ي˘ف ي˘نأزو˘لأ ف˘ير˘سش
ىلع ،يسصخسشلأ هباسسح ربع
ي˘ن˘غ˘ل˘ب د˘ق˘ل» :«كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
د˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘بأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،ةيدو˘لو˘م˘لأ ة˘ق˘فر ي˘فأر˘ت˘حأ

موجه يف ببسست رمألأ أذهو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘سصنألأ سضع˘˘˘˘˘ب
ل˘م˘ح˘ي ه˘نأأ م˘غر ،ي˘سصخ˘˘سش
،«هرغسص ذنم يدانلأ سصيمق

موقي أذامل ملعأأ ل» :فاسضأأو
دو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب نور˘ي˘سسم˘˘لأ
مهميدقتو ،نابسشلل ةيفأرتحأ
مهنأأ مغر ،مÓعإلأ لئاسسول

،»فيدرلأ فنسص يف أولأز ل
ي˘ب ل˘˘سصتأ د˘˘ق»ل :ل˘˘سصأوو
ه˘سضفر˘ب ي˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عأأو ،ي˘˘ن˘˘بأ
ةيدولوملأ ةق˘فر ة˘ل˘سصأو˘م˘لأ

فلتخم يف جردت هنأأ مغر
بب˘سسب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سشلأ ه˘˘تا˘˘ئ˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لأ ءأو˘˘ع˘˘سشلأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لأ

ينلعج رمألأ أذهو ،ينتلاط
:ع˘با˘تو ،«ةر˘سسح˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشأأ
نوديري ةيدولوم˘لأ ور˘ي˘سسم»
،ي˘˘ت˘˘˘ظا˘˘˘غإأ قر˘˘˘ط˘˘˘لأ ل˘˘˘كب
ةروسصو ي˘ترو˘سص ه˘يو˘سشتو
طبحي نل رمألأ أذهو ،يئانبأأ

ينمرحي نلو ،يتميزع نم

د˘سض بر˘ح˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م ن˘˘م
ةيدولوم نلعأأو ،«مهتسسايسس
ه˘˘ب˘˘عل ن˘˘ي˘˘˘سصح˘˘˘ت ،نر˘˘˘هو
سسايلإأ ،فيدرلأ ةئفل باسشلأ
د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘نأزو˘˘لأ ف˘˘˘ير˘˘˘سش
ءاسسم دمألأ ليوط يفأرتحأ
ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي نأ ل˘˘ب˘˘ق سسمأأ لوأ

ي˘˘ف سسا˘˘ي˘˘لإأ جرد˘˘تو ،هد˘˘لأو
ةي˘نا˘ب˘سشلأ تا˘ئ˘ف˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
وهو ،نأرهو ةيدولوم يدانل
ماعلأ ريدملل طسسوألأ نبلأ
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ

ف˘ير˘سش ر˘ها˘ط ي˘سس ،نأر˘˘هو
بي˘˘˘˘˘ط لا˘˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘˘نأزو˘˘˘˘˘لأ

ةرأدإأ سسلجم سسيئر يوايحم
تاحيرسصت ي˘ف ،ة˘يدو˘لو˘م˘لأ
بق˘˘˘ع مÓ˘˘˘عإلأ ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘ل
سسايلإأ» :دقعلأ ىلع عيقوتلأ

ابعل حبسصأأ ينأزولأ فيرسش
،نأرهو ةيدولوم فوفسص يف
ىلع عقوو هب انعمتجأ دقل

ع˘م ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘˘سصب هد˘˘ق˘˘ع
اننأأ دكؤوأأ» :فاسضأأو ،»يدانلأ

ن˘بل ة˘ن˘ي˘غ˘˘سض ة˘˘يأأ ن˘˘كن ل
ي˘سس ق˘با˘سسلأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ

،ي˘˘نأزو˘˘لأ ف˘˘ير˘˘˘سش ر˘˘˘ها˘˘˘ط
ة˘حو˘ت˘ف˘م ا˘ن˘بأو˘بأأ نو˘كت˘سسو
ميدقت ىلع رداق بعل لكل
.«ةيدولوملل ةفاسضإلأ

عقويو ايمضسر مضضني ششاقن
 نيموضسمل

ةرهسس عقو ،ىرخأأ ةهج نم
ة˘يدو˘لو˘م م˘جا˘ه˘˘م سسمأأ لوأأ

92) سشا˘ق˘ن ما˘سشه ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ق˘ير˘ف فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف (ة˘˘ن˘˘سس
ة˘˘ف˘˘سصب نأر˘˘هو ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ق˘با˘سسلأ بعÓ˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
،قباسسلأ هتيب ىلإأ داع ديمعلل

سصيمق ءأدترأ هل قبسس ثيح
ه˘قا˘ح˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ةوأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ
سشاقن ماسشه ،دأدزولب بابسشب
د˘ت˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضمأأ
سسيئر روسضحب ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ سسلجم
ل˘ج˘سسو ،يوا˘ي˘ح˘م بي˘˘ط˘˘لأ
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لأ
مغر ،طقف نيفده يسضقنملأ
ةيويح نيبعÓلأ رثكأ نم هنأ

ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأأ قو˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشنو
عو˘م˘ج˘˘م غ˘˘ب˘˘يو ،نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ
ع˘م ا˘ه˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لأ فأد˘˘هألأ
ة˘ع˘برأ رأد˘م ى˘ل˘ع د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لأ

.افده91 مسسأوم
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«اداكيشسور» ءانبأا هــجاوي ضضـماغ لـبقتشسم

ةركشسب داحتا

«يرانكلا» بعل يانر عم دقاعتلا فدهتشسي داحتلا

ةياجب ةبيبشش

مشسح يف عارشسإلاب نوبلاطي راشصنألا
 ينفلا مقاطلا ةيشضق

ةيضضق مضسح يف عارضسإ’اب مهقيرف ةرادإا ،ةياجب ةبيبضش راضصنأا بلط
اميف ةملكلا ديدجلا بردملل نوكت ىتح كلذو ،ديدجلا ينفلا مقاطلا
يلوؤوضسم نأا ،«يبمضسايجلا» قاضشع ىريو ،تادقاعتلا ةيضضق صصخي
ىوتضسملا يفو ديدج بردم نييعت ةيضضق اوحنمي نأا بجي قيرفلا
ةلبرغ ةيلمع ىلإا ةجاحب يواجبلا قيرفلا نأاو ةضصاخ ،ةريبك ةيولوأا

ام ،تادقاعتلا نم ريثكلا ءارجإ’ اضضيأا ةجاحب نوكيضس امك ،ةريبك
هذه يف هتملك بردملل نوكي نأا ةياغلل مهملا نم نوكيضس هنأاب ينعي
ةرادإا نوكت نأا يف ،صسفنلا ةياجب ةبيبضش ريهامج ينمتو ،ةلأاضسملا
نوبغري ’ قيرفلا قاضشع نأاو ةضصاخ ،تاعلطتلا ىوتضسم دنع يدانلا
.يضضقنملا مضسوملا ويرانيضس صسفن راركت يف

تنانجات عافد

يناولع مدأا ةقفشص مشسحي عافدلا

يناو˘ل˘ع مدأا ة˘ق˘ف˘ضص م˘ضسح ي˘ف ،تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ق˘ير˘ف ةرادإا تح˘ج˘ن
رداضصم تفضشك ثيح ،ءاضضيبلا نيع داحتإا قيرف ناديم طضسوتم
قيرفلا يلوؤو˘ضسم ن˘ي˘ب تا˘ضضوا˘ف˘م˘لا نأا ،«عا˘فد˘لا» تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م
ىلع قافت’ا كلذ رثإا ىلع متيل ،ةرمثم تناك بعÓلا لامعأا ليكوو
تاذل اقفوو ،فيضصلا اذه تنانجات عافد قيرف ىلإا يناولع مامضضنا
ةرو˘ضص ي˘ف ة˘يد˘نأا ةد˘ع ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م نا˘ك ي˘ناو˘ل˘ع نإا˘ف ،ردا˘ضصم˘لا

عافد فوفضص ىلإا لاقتن’ا راتخا هنأا ’إا ،ةيواضشلا داحتا ،ةنتاب ةيدولوم
لوب˘ق˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ي˘ف ه˘برد˘مو ق˘ير˘ف˘لا صسي˘ئر ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب تنا˘ن˘جا˘ت

Q.´.«عافدلا»
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ةلوطبل ديدجلا دعاضصلا نأا اودبي
فرت˘ح˘م˘لا لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا م˘ضسق˘لا
نم ريثكلا هجاوي ةدكيكضس ةبيبضش
يف هلعج ام ،بعاضصملاو بعاتملا

ةئيهلا رخأات ببضسب ،قرطلا قرتفم
ط˘ب˘ضضل قÓ˘ط˘ن’ا ي˘ف ةر˘ي˘ضسم˘˘لا

م˘ضسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘م
د˘كؤو˘˘تو اذ˘˘ه ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا يور˘˘كلا
ةرادإا نأا˘ب ردا˘ضصم˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
لاز˘ت ’ يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج صسي˘˘ئر˘˘لا

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘ع ةز˘˘جا˘˘ع
ببضسب اذهو ،ةم˘ضسا˘ح˘لا تارار˘ق˘لا
لازت ’ يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا
،صضماغ لبقتضسمب يحوت اهتاعبت

نيلكضشملا ا˘ب˘ع’21 نأا لي˘لد˘ب
.ةينوناقلا قرطلاب حيرضستلا قئاثوو ةيلاملا مهتاقحتضسم ىلع لوضصحلل تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا اوررق مرضصنملا مضسوملا دادعتل

 هدقع ديدجت ريظن نيبعقلا تاقحتسم ةيوست طرتشي ناسيتفإ
رداضصملا صضعب بضسح دكؤوي ام ،رخآا مضسومل هدقع ديدجت ريظن نيبعÓلا تاقحتضسم ةيوضست ناضسيتفإا صسنوي ةدايقب ينفلا مقاطلا طرتضشأا امك
تلضصاوت اذإا يدانلا لبقتضسم نم مهقلق راضصنأ’ا فخي مل يذلا تقولا يف اذه ثدحي ،نيبعÓلاو ةرادإ’ا نيب ةلاعف لضصاوت تايلآا بايغ
،لبقملا مضسوملل اريضضحت قيرطلا ةطراخ مضسل ةمهم تاوطخ ةدع ترطضس دق ةحومطلا ةيدنأ’ا بلغأا نأاو اضصوضصخ ،لاحلا اذه ىلع رومأ’ا

صسامضسيجلا قيرف نكل ،ةيفيضصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ مهبادتنا ةيغب ددجلا نيبعÓلا زربأا فادهتضساو دادعتلا ةلبرغب مايقلا كلذ ةمدقم يفو
نيضسح رضصنب ينورتبو ةمضصاعلا ةيدولومب قحتلأا يذلا دادح داعم يلودلا مهتمدقم يفو زئاكرلل ةيعامجلا ةرجهلا ليلدب كلذ صسكع ريضسي
.ياد
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ةيدنأ’ا ةمئاقل ،ةركضسب داحتا قيرف مضضنا
صسينأا تامدخ نم ةدافتضس’ا يف ةبغارلا

،لئابقلا ةبي˘ب˘ضش ناد˘ي˘م ط˘ضسو˘ت˘م ،يا˘نر
نأا ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘م ردا˘˘˘ضصم تف˘˘˘ضشك ثي˘˘˘ح
ةدضشب نوبغري ةركضسب داحتا يلوؤوضسم
يذلا «يرانكلا» بع’ عم دقاعتلا يف
املك تايناكمإ’ا نم ديدعلا ىلع نابأا
نم مغرلابو ،هيدان عم ةضصرفلا هل تحيتأا
ديدعلا ةركفم يف باضشلا بعÓلا دجاوت
ر˘ضصن رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م
ةيع˘م˘جو ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ،ياد ن˘ي˘ضسح
نم ءاوجأ’ا رييغت يف هتبغر و ،نارهو
’إا ،ربكأا بعل تقو ىلع لوضصحلا لجأا
اولاز ’ ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘ضسم نأا
،مهبع’ يف طيرفتلا ةركف نوضضراعي

ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ةرادإا نأا ردا˘˘ضصم تر˘˘كذ ثي˘˘ح
ىلإا يانر دقع ديدجت يف بغرت لئابقلا

يف اهتبغر دكؤوي ام،2202 ناوج ةياغ
ةرتفلا يف بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
.ةمداقلا

ةشسائرل حششرتلا تافلم عاديإل لجأا رخآا مويلا
 ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجللا

ةنجل تددح ثيح ،ةيبملو’ا ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ضسا˘ئر˘ل ح˘ضشر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ل˘جأا مو˘ي˘لا ي˘ضضق˘ن˘ي

ةضسماخلا ةعاضسلا ىلع ربمتبضس3 خيرات ةيرئازجلا ةيضضايرلاو ةيبملو’ا ةنجلل ةعباتلا تاحيضشرتلا
ةماعلا ةيعمجلا لÓخ ةئيهلا هذه ةضسائر بضصنم يلوت يف نيبغارلا تافلم عاديإ’ لجأا رخآاك ءاضسم

لجأا رخآا نأاب »اوكلا» رداضصم تحضضوأاو ،نونكع نبب ةنجللا رقمب ربمتبضس21 موي ةررقملا ةيباختن’ا

تافلم رمت امك،00:71 ةعاضسلا ىلع ربمتبضس3 خيراتب هديدحت مت دق تاحيضشرتلا تافلم عاديإ’
عيمج ةضسارد دعبو ةنجللا تاذل يذيفنتلا بتكملا ءاضضعأا ىلع حضشرتلا يف نيبغارلا صصاخضشأ’ا
كلذو تافلملا ميدقت ةيلمع يف عورضشلا متو ،نيحضشرتملل ةيمضسرلا ةمئاقلا نع نÓع’ا متيضس تافلملا

نينثا نيحضشرتم يفلم عاديإا مت نآ’ا دح ىلإاو ةيبملو’ا ةنجلل ماعلا نيمأ’ا بتكم ىوتضسم ىلع
فوؤور ةزرابملل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلاحلا صسيئرلاو ةضضايرلاو بابضشلل قباضسلا ريزولاب رمأ’ا قلعتيو
رييضست ةنجلل ديدجلا صسيئرلا ىلع نوكيضسو ،دامح نامحرلا دبع قباضسلا ءادعلا كلذكو ،يوانرب ميلضس

صسيئرلا ةلاقتضسا دعبو هنأا ركذي ،ويكوطب1202 دايبملوأا عم ةيهتنملاو ةيبملوأا ةدهع نم ىقبت ام

ةمهم تلكوأا ،يذيفنتلا بتكملا لبق نم يضضاملا يام21 موي اهلوبق مت يتلا فارب ىفطضصم قباضسلا
«اوكلا» رييضستل اهب لومعملا نيناوقلا بضسح ةجيرم دمحم صسيئرلل لوأ’ا بئانلا ىلإا ةباينلاب صسيئرلا

hd«ó.±.ةيباختن’او ةيداعلا نيتماعلا نيتيعمجلا ريضضحتب ةلحرملا هذه يف
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ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإأ ي˘˘ف

قلعت ام ايمشس’ مأرج’أ لاكششأأ

، ةيلقعلأ تأرثؤوملاب ةرجاتملاب

نيع ةرئأد نمأأ حلاشصم تنكمت

ةقر˘ف˘لأ ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ششر˘ك

ةيئاشضقلأ ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ

ةيمك زجح ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لأ تأذ˘ل

ةيلقعلأ تأرثؤوم˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

عون نم سصرق0021 ـب تردق

تناك جيورتلل ةدعم .ليرتوفير

حوأر˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ةزو˘˘ح˘˘˘ب

,ةنشس54و04 نيب ا˘م˘هرا˘م˘عأأ
ةي˘ل˘خ˘ل ي˘ف˘ح˘شص نا˘ي˘ب بشسحو
ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘˘ع˘˘لأو لا˘˘شصت’أ
نإا˘ف ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
تءاج ةيشضقلأ فاششتكأ عئاقو
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ت ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع
ديفت تامول˘ع˘م ى˘ل˘ع ة˘طر˘ششلأ
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش مز˘˘ع˘˘ب
نم ةيمك ج˘يور˘ت ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م
م˘ت˘ي˘ل ، ة˘شسو˘ل˘ه˘˘م˘˘لأ سصأر˘˘قأ’أ
نأأ دعب امهيف هبتششملل دشصرتلأ

امهفيقوت و امهتيوه ديدحت مت
ةيمك ىلع امهتزوحب رثع نيأأ

تردق ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م

نم سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق0021 ـ˘˘ب

دعبو. غلم20 ليرتوفير عون
ن˘مأ’أ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لأ ا˘˘م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ
افلم امهدشض زجنأأ نيأأ ةرئأدلأ

سصأرقأأ ةزايح ةيشضق نع ايئأزج
مت جيورتلأ ل˘جأأ ن˘م ة˘شسو˘ل˘ه˘م
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لأ سسمأأ مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لأ
.امهرمأ يف تلشصف

يقأوبلأ مأأ

 ةششرك نيعب صسولهم صصرق0021 امهتزوحب نيشصخشش فيقوت

ةنتابب يديدح كلشس ةطشسأوب مفلأ قلغم هيلع رثع

ةذوعششلأو رحشسلأ لامعأأ يف لمعتشسأأ بلك ذاقنإأ
¯ T°ƒT°É¿.ì

ح˘˘لا˘˘شصم ،لوأ’أ سسمأأ تل˘˘خد˘˘ت
ةنتاب ةي’ول ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

روثعلأ مت ،بلك ةايح ذاقنأ لجأ’
نم ةعوم˘ج˘م فر˘ط ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
سسيرأأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

كل˘شس ة˘ط˘شسأو˘ب م˘ف˘لأ طو˘˘بر˘˘م
،ةجرح ةلاح يف وهو ،يديدح
حلا˘شصم˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘شس’أ م˘ت ثي˘ح
تلقنت يتلأ ،ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
دششح طشسو ناكملأ نيع ىلإأ

ذاقنإأ متو ،نينطأوملأ نم ريبك
طبر يذلأ كلشسلأ كفو بلكلأ
ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ،ه˘˘م˘˘ف
سضأر˘غأ’ بل˘كلأ أو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ
تلد ام وهو ،ةذوعششلأو رحشسلأ

ةيناطيشش لامعأأو مشسÓط هيلع

يهو ، نأويحلأ مف لخأد ترثع

ونطأوم اهركنتشسأ يتلأ ةثداحلأ

ىلع روثعلأ ناكم سسيرأأ ةيدلب

ىلع نيعلطم بشسحو ،بلكلأ

مت يذلأ رحشسلأ نإاف عوشضوملأ

بلكلأ مف ل˘خأد ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

ر˘ح˘شسلأ عأو˘نأأ ر˘ط˘خأأ ن˘م د˘˘ع˘˘ي

هب˘حا˘شصب يدؤو˘ي يذ˘لأ ،دو˘شسأ’أ

يدؤوملأ سضرملأ وأأ نونجلأ ىلإأ

داجنتشسإ’أ مت دقو ،ةافولأ ىلإأ

ر˘ح˘شسلأ لو˘ع˘ف˘˘م كف˘˘ل ي˘˘قأر˘˘ب

.ققحم توم نم بلكلأ ذاقنأو

دق ةنتاب ةي’و نأأ ركذلاب ريدج

ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ ة˘˘˘نوأ’أ ي˘˘˘ف تفر˘˘˘ع

رحشسلأ لا˘ع˘فأ’ ا˘ب˘ي˘هر أرا˘ششت˘نأ

لك يف متي نيذلأ نيذوعششملأو

فر˘ط ن˘م م˘هد˘حأأ ف˘ي˘قو˘ت ةر˘م

مهل فق˘ت ي˘ت˘لأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم

را˘ششت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل دا˘شصر˘م˘لا˘ب

ةليلق مايأأ ذنم مت ثيح ،ةرهاظلأ

د˘˘حأأ ةرو˘˘شص ى˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لأ

مت نأروزوب ةربقمب نينطأوملأ

هغÓبإأو اهبحاشص ىلإأ لشصوتلأ

جÓ˘ع˘لأ سضر˘غ˘ل عو˘شضو˘˘م˘˘لا˘˘ب

ديدششت تأوعد طشسو ،ينآأرقلأ

نم لك ىلع تابوقعلأ ىشصقأ

لثمل هتشسرامم وأأ هطروت تبث

يتلأ ةي˘نا˘ط˘ي˘ششلأ لا˘م˘عأ’أ هذ˘ه

تÓ˘ئا˘ع تي˘ت˘ششت ي˘ف تب˘ب˘˘شست

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ةا˘˘ي˘˘ح ر˘˘ي˘˘مد˘˘˘تو

.نينطأوملأ

ريشصقلأ يلودلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأوبلأ ناجرهم

 «ةقيشضلأ تأرمملأ صسمه» و «ةرقبلأ» مÓفأأ
 توأأ ةرود زئأوج دشصحت «ةرايزلأ» و

¯ S°∏«ªÉ¿.Q 

ةبأوبلأ ناجرهم ميكحت ةنجل تفششك
لوأأ ةليل ريشصقلأ يلودلأ مليفلل ةيمقرلأ
نع يشضأرتف’أ ماتتخ’أ لفح يف سسمأأ

ره˘شش ةرود ي˘ف ةز˘ئا˘ف˘لأ مÓ˘فأ’أ ة˘يو˘ه

61 ءاقتن’أ ةنجل تراتخأ ثيح توأأ

مت يتلأو ام˘ل˘ي˘ف53 لشصأأ نم ا˘م˘ل˘ي˘ف
زافو ،مي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإأ ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
جرخملل «ةرقبلأ» مليف ةيبهذلأ ةزئاجلاب
ةزئاجلأ امأأ ،نأريأ نم وج قح لوشسر
م˘ل˘ي˘ف بي˘شصن ن˘˘م تنا˘˘كف ة˘˘ي˘˘شضف˘˘لأ
نيجرخملل «ةقيشضلأ تأرمملأ سسمه»

،برغملأ نم يتوقايلأ نشسحو ريمشض
«ةرايزلأ» مليف ةيزنوربلأ ةزئاجلاب رفظو
امأأ ،ايروشس نم يلع ورمع جرخملل

ةفشصانم تناكف ميكحتلأ ةنجل ةزئاج
جر˘خ˘م˘ل˘ل «ةر˘ي˘مٔ’أ ةا˘ي˘ح» م˘ل˘ي˘ف ن˘ي˘˘ب
نيبو برغملأ ن˘م ي˘م˘ي˘ل˘ح˘لأ ل˘شصي˘ف

ueilim el «ةري˘ح˘ب˘لأ ط˘شسو» م˘ل˘ي˘ف

«cal nu’dتيجن ام مويغ جرخملل

teugniam emualliugاشسنرف نم،
نأد˘يز˘ل «م˘ي˘ت˘ي حا˘ف˘ك» م˘ل˘ي˘ف ل˘˘شصحو
«؟نم أاطخ» مليفو رئأزجلأ نم يلÓيج

««? etuaf al iuq Aجرخملل

htal orb’Mىلع رأوفيد توك نم
ةزئاج امأأ ،م˘ي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل تا˘ه˘يو˘ن˘ت
م˘ل˘ي˘ف ا˘ه˘ب ر˘ف˘ظ˘ف ىر˘ب˘كلأ رو˘ه˘م˘ج˘لأ

lliw tsal eht » ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ ةدأرإ’أ»

دم˘ح˘م ن˘ي˘شسح د˘م˘ح˘م جأر˘خإأ ن˘م»
،قأرعلأ ةيناميل˘شسلأ ن˘م ي˘نا˘خ˘يد˘ن˘برد
ةبأوبلأ ناجرهم ريدمو سسشسؤوم نلعأأو
ريدوخلب ليلد ريشصقلأ مليفلل ةيمقرلأ

ةميقملأ ةيرئأزجلأ ةيمÓعإ’أ نييعت نع
يلÓي˘ف ة˘ل˘ي˘شسو ةد˘ي˘شسلأ تيو˘كلأ ي˘ف
قÓطإأ متو ،ناجرهملل ةمئأد ةريفشسك
ة˘با˘ت˘˘كو مÓ˘˘فأ’أ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص تا˘˘ششرو
ىلإأ ءا˘شضي˘ب˘لأ ة˘قرو˘لأ ن˘م و˘يرا˘ن˘ي˘شسلأ
ي˘ف ي˘ئا˘شصخأأ فأر˘ششإأ تح˘ت ة˘ششا˘˘ششلأ

ي˘ت˘˘لأو نأر˘˘يإأ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلأ لا˘˘ج˘˘م

يراجلأ ربمت˘ب˘شس01 موي قل˘ط˘ن˘ت˘شس

ح˘ت˘˘ف م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو ما˘˘يأأ3 مود˘ت˘˘شسو
ناجرهم˘لأ ع˘قوو ،ا˘ه˘ي˘ف تÓ˘ي˘ج˘شست˘لأ
وهو «انأوه ويدأر» عم ةكأرشش ةيقافتأ

ثبيو يرئأزج «ويدأر بأو» نع ةرابع
ريفشس لقتنأ ىرخآأ ةهج نم ،ابوروأأ نم
سسيو˘ل د˘ي˘شسلأ ي˘نا˘ب˘شسإ’أ نا˘جر˘ه˘˘م˘˘لأ
ي˘˘ف كرا˘˘ششي˘˘ل ي˘˘ب˘˘يرأ يد زأد˘˘نا˘˘نر˘˘ف
يملاعلأ ةيقدن˘ب˘لأ نا˘جر˘ه˘م تا˘ي˘لا˘ع˘ف
تقلطنأ يذ˘لأ ا˘ي˘لا˘ط˘يأ ي˘ف ا˘م˘ن˘ي˘شسل˘ل
يأ نود» نأونع لمحي مليفب هتايلاعف
ه˘˘عو˘˘شضو˘˘˘مو «ءا˘˘˘شسنو ءا˘˘˘شسن» «نود
ريفشس لشصحت امك ،ةأأرملأ دشض فنعلأ

ريشصقلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأوبلأ ناجرهم
يف روشضحلأ لجأأ نم دامتع’أ ىلع
Óثمم نو˘كي˘شسو ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لأ نا˘جر˘ه˘م

ل˘ث˘م˘م˘لأ م˘ئأد˘لأ نا˘جر˘ه˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسب
ءا˘يزأ’أ م˘م˘شصم و ر˘ي˘ه˘ششلأ ي˘لا˘ط˘˘يإ’أ
ريكذتلل ،’اتشسأوغ ولرا˘كنا˘ي˘ج د˘ي˘شسلأ
ءأرهزلأ ةمطاف اهشسأأرتت ءاقتن’أ ةنجلف

9 نم نوكتتو رئأز˘ج˘لأ ن˘م ي˘ما˘ج˘ع

،قأرعلأ نم ركاشش قراط مهو ءاشضعأأ
يملشس ،نأريإأ نم دجاشس يواب بيبح
رشصن نيدلأ ءÓع ،نأدوشسلأ نم رونلأ

سسنوت نم ليعامشسإأ ناهيج ،رشصم نم
بر˘غ˘م˘لأ ن˘م د˘ها˘ج˘م د˘م˘ح˘م د˘ي˘شسلأ

ةنجل امأأ ،اشسنرف نم دنأرغ سساموتو
نم نوكتتف ةمئأدلأ ةيلودلأ ميكحتلأ
،رئأزجلأ نم حبأرب نيدلأ رون ةداشسلأ

ةشسائر˘ب سسنو˘ت ن˘م ي˘شسل˘بأر˘ط نأور˘م
نم يدوع˘شسم˘لأ بي˘ع˘ششو˘بأأ رو˘ت˘كد˘لأ
.برغملأ

!أروف رانلأ قÓطإاب انوروك ةحفاكمل ةقيرط «ركتبت» ةيلامششلأ ايروك
برتقي سصخشش يأأ ىلع رانلأ قÓطإاب ،ةطرششلأو سشيجلأ دونج ةيلامششلأ ايروك يف تاطلشسلأ ترمأأ

انوروك سسوريف راششتنأ فقو فدهب ،نيشصلأ عم دÓبلأ دودح نم (رتم008) ليم فشصن ةفاشسمب
.ليللأ فشصتنم ذيفنتلأ زيح تلخد ةديدجلأ غنايغنويب تاميلعت نإأ «ةرحلأ ايشسآأ» ةعأذإأ تلاقو.دجتشسملأ

،نيشصلأ عم دودحلأ ىلع ةيلامششلأ ايروك نم لامششلأ ىلإأ عقت يتلأ غنويريوه ةنيدم يف ةطرششلأ تنلعأأو
قيبطت متي ،كانه هدوجو ببشس نع رظنلأ فرشصب ،دودحلأ نم ةفاشسملأ هذه ىلع سصخشش يأأ لتقتشس» اهنإأ

عنم ةلواحمل ،«ءابولأ يهتني ىتح» رتموليك0041 وحن اهلوط غلابلأ دودحلأ لوط ىلع ةشسايشسلأ هذه

عجأرتلأ مغر تاميلعتلأ كلت يتأاتو.نيشصلأ نم سصاخششأاب لاشصت’أ لÓخ نم «91 ديفوك» لاقتنأ
دهم تناك نأأ دعب ،ةريخأ’أ رهششأ’أ لÓخ نيشصلأ يف نيلجشسملأ انوروك ىشضرم دأدعأأ يف ظوحلملأ
ةشسايشسلأ ذيفنت يف ةدعاشسملل ةطرششلأ ىلإأ ةريخذ ةيلامششلأ ايروك ةموكح تلشسرأأو.لتاقلأ سسوريفلأ
دودحلأ نم برتقي دحأأ يأأ ىلع رانلأ تقلطأأ لاح يف هنأأ اهدافم ،اهتأوقل ةنأامط ةلاشسر ةهجوم ،ةديدجلأ
مغر تأرغثلاب ةئيلم نيشصلأو ةيلامششلأ ايروك نيب دودحلأ تلظو .هلتق نع ةيلوؤوشسملأ لمحتت نل اهنإاف
ىلإأو نم اهبيرهت متي يتلأ عئاشضبلأ ىلع يلامششلأ يروكلأ داشصتق’أ دمتعي ثيح ،اهماكحإأ ت’واحم
تنلعأأ اهنكل ،دÓبلأ يف انوروكب تاباشصإأ يأأ دشصر مدع يعدت رهششأ’ ةيلامششلأ ايروك تلظو.نيشصلأ

ودعلأ» نإأ يمشسرلأ مÓعإ’أ لاقو .اهيشضأرأأ ىلع ىلوأ’أ ةباشصإ’أ ليجشست عم عيباشسأأ لبق ئرأوطلأ ةلاح
ةدايز ىلإأ ةجاحلأ ىلع نولوؤوشسملأ ددششو ،نيشصلأ ىلإأ ةراششإأ يف «دودحلأ ربع سسوريفلأ لاشسرإأ لواحي
.نيدلبلأ نيب لشصافلأ طخلأ برق داتعم ريغ طاششن يأأ نع غÓبإÓل ماظن ءاششنإأو يعولأ

 «ةيعامج ةياقو لجأأ نم ةيدرف ةياقو» راعشش تحت

 ةبانع ئطأوششب ةيعوت ةلمح يف كراششت مأركإلأ ةيعمج
ئطأوششلأ يف ةيوعوتلأو ةيشسيشسحتلأ ةلمحلأ يف ةبانع ةي’ول بابششلأ طيششنتو هيجوتل مأركإ’أ ةيعمج تكراشش
ةياقو لجأأ نم ةيدرف ةياقو» راعشش تحت ةيوعمجلأ ةكرحلأ عم قيشسنتلاب ةشضايرلأو بابششلأ ةيريدم فرط نم ةمظنملأو

نيأأ دجتشسملأ انوروك ءابو يششفت نم دحلل ةذختملأ تأءأرجإ’أو ريبأدتلأ راطإأ يف اموي51 ةدمل تمأد يتلأو «ةيعامج
نأأ ةشصاخ ءابولأ راششتنأ يدافتل حئاشصنلأو تايشصوتلأ نم ةلمج مهل أومدقو ةبانع ئطأوشش يف نيفاطشصملاب أوقتلأ

S¢.Q.فاطشصم فلأأ08 ىلإأ ةيشضاملأ ةعمجلأ موي لشصوو نينطأوملل ايشسايق ’ابقإأ تفرع ةبانع

قاطنلأ ةعشسأو ةيطرشش تايلمع رثإأ / يقأوبلأ مأأ

تأردخمو ةئدهم صصأرقأأ زجحو صصاخششأأ فيقوت
ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأو

ةيطرشش ةينمأأ تايلمع مكحم ينمأأ لمع ططخم قفو يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأأ حلاشصم سسمأأ موي تنشش
تلمشش ، رششع ىدحإ’أ رئأودلأ و يقأوبلأ مأأ ةنيدم نم لكب اهشصاشصتخأ ميلقإأ ةفاك ربع قاطنلأ ةعشسأو
ةيليل تايرود لÓخ نم أذهو نيفرحنملأ اهيلع ددرتي يتلأ ةميرجلأ راكوأأ و ةهوبششملأ طاقنلأ فلتخم
فيقوت متيل تأردخمو ةشسولهم ةيودأأو ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأ زجح نم تنكم ةلجأر و ةبكأر
لاشصت’أ ةيلخ نايب بشسحو  مهعم تاقيقحتلأ ةرششابمو ةينمأ’أ تأرقملأ ىلإأ مهليوحت و نيطروتملأ

ةميرجلأ ةبراحم راطإأ يف لخدت يتلأ ةيلمعلأ هذه نإاف يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو
نيشصخشش فيقوت نع ترفشسأأ نطأوملل ةنيكشسلأ ريفوت و ماعلأ نمأ’أ ىلع ظافحلأ سضرغب ةيرشضحلأ

فيك تأردخملأ نم ةيمك زجحو نيشصخشش فيقوتو طبشض – نيلاباغيرب ءأود نم ةلوشسبك21 زجح و

ةلثمتم ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأ ةشسمخ زجح و سصاخششأأ ةشسمخ فيقوت – مأرغ8.3 ـب اهنزو ردق جلاعم
تاهجلأ لبق نم مهنع ثوحبم سصاخششأأ ةثÓث فيقوت – ةفلتخم عأونأأ و ماجحأأ نم نيكاكشس يف
نيفوقوملأ عيمج قح يف ةينوناقلأ تأءأرج’أ ذاختأ متيل .سسبحلاب رمأوأأ مهقح يف ةرداشص ةيئاشضقلأ
مت تايلمعلأ هذه لÓخ و راطإ’أ سسفن يفو هنأ نايبلأ فيشضيو ةيئاشضقلأ تاهجلأ عم قيشسنتلاب

نشسحتشسأ دقو أذه . رششحملأ ىلأ ةيران ةجأرد ليوحت عم تاجردلأ فلتخم ةيرورم ةفلاخم83 ريرحت
GCMªó RgÉQ.مأرجإ’أ عأونأأ لكل دح عشضول اهرأركتب أوبلاط يتلأ تايلمعلأ هذه ةي’ولأ ناكشس


