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نا˘˘˘كضسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلأ ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘ضشك
نامحرلأ دبع، تايفضشتضسملأ حلضصإأو
اهب ى˘لدأأ تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف، د˘يزو˘ب ن˘ب
نويزفي˘ل˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘ضض ه˘لوز˘ن ىد˘ل
ةيرابجإأ ماظن دا˘م˘ت˘عأ مد˘ع ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ةموكح˘لأ ل˘م˘ع˘ت يذ˘لأ ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل

مت أذإأ هنأأ ىري لباقملاب ،هدأريتضسأ ىلع

تائفلأ نم ةئاملاب02 ةبضسن ديدحت
م˘ت˘ي˘ضس كلذ ى˘لإأ ة˘جا˘ح ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘˘لأ
ةنمزملأ سضأرمأ’اب نيباضصم˘لأ را˘ي˘ت˘خأ

ريزولأ فضشكو .نينضسملأ سصاخضشأ’أو
ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘ضسأ ع˘ضضو ن˘ع د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
دضض حيقلتلأ ةي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ة˘ي˘ن˘طو

ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ د˘˘ع˘˘ب «91-د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف
ى˘لإأ دد˘ضصلأ أذ˘ه ي˘˘ف را˘˘ضشأأو.حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
ريزو اهضسأأرتي ىلوأ’أ نيتنجل بيضصنت
بنا˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كت˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ
ةحضصلأ ريزو ةيناثلأو يكيتضسيجوللأ

ربع حيقلتلأ ةيلمع ةع˘با˘ت˘م˘ب ل˘ف˘كت˘تو

دد˘˘˘ضشو .ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لأ

نأا˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف لوأ’أ لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لأ

راطإأ يف حاقللأ ءانتق’ ىعضست رئأزجلأ

ةيملاعلأ ةمظنملأ عم ةمظنم ةضسايضس

ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مأ’أ ة˘م˘ظ˘ن˘˘مو ة˘˘ح˘˘ضصل˘˘ل

توأأ رهضش ذنم «سسكافوك» ةعومجمو

دمتعُي مل حاقللأ هنأأ احضضوم ،يضضاملأ

ةيملاعلأ ةحضصلأ ةمظنم فرط نم دعب

ةجرد تغلب يتلأ رباخملأ لضصحتت ملو

ىتح ةيريرضسلأ براجتلأ نم ةمدقتم

ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘ضست ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع نآ’أ

ة˘˘ح˘˘ضصلأ ر˘˘˘يزو لا˘˘˘قو .ه˘˘˘ق˘˘˘يو˘˘˘ضست˘˘˘ب

هنإأ تايفضشتضسملأ حلضصإأو ناكضسلأو

تنمضض0202 توأأ6 خيرات ذ˘ن˘م

داضضملأ حاقللأ نم ةئاملاب02 رئأزجلأ

نأأ ريزو˘لأ فا˘ضضأأو.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل

مظنم مزيناكيم راطإأ يف ريضست رئأزجلأ

فر˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘˘م وأأ ة˘˘˘˘لود271 ة˘˘ق˘˘فر

ةحضصلأ ةمظ˘ن˘م ة˘ق˘فر ،«سسكا˘فو˘ك«ـب

ةدع أذكو ةدح˘ت˘م˘لأ م˘مأ’أو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ

نأأ ديزوب نب را˘ضشأأو.ة˘ي˘لود تا˘م˘ظ˘ن˘م

متي ىتح لأومأأ تعفد ةينغ لود كانه

انوروك حاقل نم ةعرج رايلم2 ريفوت

لكل1202 ةنضس نم لوأ’أ يثلثلأ يف

لومملأ نأأ ر˘يزو˘لأ ف˘ضشك ا˘م˘ك.لود˘لأ

ن˘م ل˘ك نا˘ك حا˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

أذ˘˘كو «سست˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘ب» ر˘˘يدرا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘لأ

امك.لود ةدعو تأرامإ’أو ةيدوعضسلأ

تما˘ق ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ف˘˘ضشك

جرا˘˘˘خ ةر˘˘˘ح ىر˘˘˘خأأ تا˘˘˘ضضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘ب

نينطأوملل حاقللأ ءانتق’ «سسكافوك»

امك.ةيضسورو ةينيضص اهنم رباخم6 عم

ن˘ع د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع بر˘˘عأأ

تا˘با˘ضصإ’أ دد˘ع ع˘جأر˘ت ن˘م ه˘حا˘˘ي˘˘ترأ

04 ة˘ب˘ضسن ل˘غ˘ضش أزر˘ب˘م، سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب

ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ضسأ’أ ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

يلاحلأ تقولأ يف ينطولأ ىوتضسملأ

00001 ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ير˘˘ضس2125 يأأ

عضضولأ ةهجأوم˘ل تد˘ن˘ج ي˘ت˘لأ ر˘ير˘ضس

لغضش ةبضسن تغلب نيح يف ،يئابولأ

فرعت يتلأ تاي’ولأ سضعب يف ةرضسأ’أ

ةبضسنلاب امأأ.ةئاملاب09 ةيناكضس ةفاثك
ةلمعتضسم˘لأ ة˘يودأ’أ ة˘ي˘عو˘نو جل˘ع˘ل˘ل

حضضوأاف.«91˘-د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف د˘ضض
ت’احلأ بضسح اهفضصو متي هنأاب فيضض
ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ تأدا˘˘ضضم˘˘˘لأ جأردإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةيأدب يف نيكورولك يضسكورديهلأو
دعب مدلأ رثخت تأداضضم فاضضت رمأ’أ

ىدل ىرخأأ تاباهتلأ روهظ ةظحلم
ديوكيتروكلأ ةيودأأ مث ت’احلأ سضعب
ةحضصلأ ريزو دكأأ امك.ىرخأأ ت’احل
ةثلاث ةجوم نوكت نأأ نكمملأ نم هنأأ
نكمي دحأأ ’ «:لئاق ،انوروك سسوريفل
ةثلاث ةهجوم كانه تناك نأ فرعي نأأ
لأزام سسوريفلأ أذه نأأ اضصوضصخ.’ وأ

نوكت نأأ نكمملأ نمف ىدل، ’وهجم
ذخأاي نأأ بجي كلذل ،ةثلاث ةجوم كانه
ريزولأ فاضضأأو. «مهتاطايتحأ عيمجلأ
و ،مهضسفنأأ أومظني نأأ عيمجلأ ىلع نأاب
ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ى˘ل˘ع أو˘ظ˘فا˘ح˘˘ي
  .ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ةعبتملأ
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نا˘˘˘كضسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلأ ةرأزو تجر˘˘˘˘فأأ

ءا˘˘ضسم تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘لأ حل˘˘˘ضصإأو
ةي˘قا˘ف˘تأ ن˘ع ةرأزو˘لأ ر˘ق˘م˘ب سسي˘م˘خ˘لأ
ز˘كأر˘م ءا˘ب˘طأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ب و ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب

ايجولويب أربخم11 يلثمم و ةعضش’أ
رثأ ىلع ةرأزولأ تنلعأأو.نطولأ ربع
را˘ع˘ضسأأ ف˘ي˘ق˘ضست ن˘ع ة˘ي˘قا˘ف˘˘ت’أ هذ˘˘ه
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأو ر˘ي˘˘نا˘˘كضسلأ تا˘˘ضصو˘˘ح˘˘ف
سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘ضشكل˘ل ة˘ي˘جو˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

بجومب راعضسأ’أ تضضفخنأو .انوروك

جد0007 دودح ىلإأ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’أ هذ˘ه

جد0088و ري˘نا˘كضسلأ تا˘ضصو˘ح˘ف˘ل
اّمأأ،» رأ.يضس.يب «ـلأ ليلاحتل ةبضسنلاب

دد˘ح˘ف تا˘ن˘ي˘ج˘ل˘ل دا˘ضضم˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لأ

ـب ةيجولوريضسلأ ليلاحتلأو جد0063ـب

ةوطخلأ هذه نأأ ودبي نكل.جد0022

ةيرئأزجلأ ةباقنلأ ناضسحتضسأ ىقلت مل

يتلأ «ملضس» ةيبطلأ ليلاحتلأ رباخمل

ةدكؤوم ،قافت’أ أذهل اهتضضراعم تدبأأ

نأأو اهضسفن ’إأ لثمت ’ رباخملأ هذه نأاب

اهّضصخت اهب تدهعت يتلأ تامأزتل’أ

ربخم009 ي˘ن˘ع˘˘ت ’و ا˘˘هد˘˘حو˘˘ل

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع م˘ه˘طا˘˘ضشن نو˘˘ضسرا˘˘م˘˘ي

يف ،ةباقن˘لأ ترا˘ضشأأو.ن˘طو˘لأ تا˘ي’و

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ر˘با˘خ˘م˘لأ هذ˘ه نأأ ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب

اهتليلحت عيمجتل ططخت فيقضستلاب

ة˘كر˘ضش را˘طإأ ي˘ف ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م˘˘ضض

غو˘ل˘ب˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘ضسي ا˘م˘˘م .«يد.مآأ.يإأ»
ىلإأ غلب ثيح ،اهنع نلعملأ راعضسأ’أ

عامتجأ للخ ةردابملأ هذه ةباقنلأ ملع
خيراتب ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو عم اهل

قايضسلأ تأذ يفو0202. ربمضسيد3
لك رباخملل ةيرئأزجلأ ةبا˘ق˘ن˘لأ ي˘ي˘ح˘ت
را˘ع˘ضسأ’أ سضف˘˘خ ى˘˘لإأ دو˘˘ق˘˘ت ةردا˘˘ب˘˘م
،ا˘ه˘ف˘ي˘لا˘كت ن˘طأو˘م˘لأ ن˘˘ع ف˘˘ّف˘˘خ˘˘تو
ة˘ي˘عو˘ن ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ت نأأ ة˘˘ط˘˘ير˘˘ضش
نأ ةباقنلأ ىر˘تو.ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ة˘ي˘قأد˘ضصمو
د˘ي˘حو˘لأ نو˘م˘˘م˘˘لأ تضسي˘˘ل «يد.مآأ.يإأ»
لعجي ام، فضشأوكلأو تأرابتخ’أ هذهب

ةيئزج اهدحو اهيلع رضصتقت ةردابم لك
تركذو .راعضسأ’أ عقأو ىلع ةيضشماهو
تأرا˘ب˘ت˘ع’ا˘ب ا˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

يتلأ ةردابملأ هذه لثم يف ةيقلخأ’أ
ةضسفانم يف ةكيرضشلأ ةعومجملأ عضضت

تلءاضستو ،مهئأرظن ءأزإأ ةيعرضش ريغ
ةكرضشلل ةي˘ل˘ع˘ف˘لأ تأرد˘ق˘لأ ن˘ع لو˘ح
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج بل˘˘ط ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل «يد.مآأ.يإأ»
تنل˘عأأ، تأرا˘ب˘ت˘ع’أ هذ˘ه˘لو.ر˘با˘خ˘م˘لأ
أذه˘ل ا˘ه˘ما˘م˘ضضنأ مد˘ع «مل˘ضس» ة˘با˘ق˘ن
مدعو هرطاخ˘م ى˘لإأ ر˘ي˘ضشتو ى˘ع˘ضسم˘لأ
امم ،هقيبطت ىلع رباخملأ ةيبلاغ ةردق
نكمي ’ تافأرحنأ ىلع بأوبأ’أ حتفي
تدكأأ ةياهنلأ يفو .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘ضسلأ
هذ˘˘ه ل˘˘ح˘˘ل ءأر˘˘جإأ بضسنأأ نأأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لأ و˘˘ه ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لأ
ةبراحم راطإأ يف يعامتج’أ نامضضلأ

.دجتضسملأ انوروك ءابو
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نإأ دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ دكأأ
ا˘ه˘ب تر˘ي˘ضس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ
تأرأر˘ق˘لأو ة˘ي˘ح˘ضصلأ ة˘مزأ’أ ر˘ئأز˘ج˘لأ
ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف تر˘ه˘ظأأ ا˘هذا˘خ˘تأ م˘ت ي˘ت˘˘لأ

دأرج حضضوأأو .ىرخأأ لود يف تدمتعأو
فيضشرأ’اب ةيلافتحأ يف هتكراضشم للخ

11 تأرهاظم ىركذ ةبضسانمب ينطولأ
ذاختأ يف عرضستلأ بجي ’ هنأاب ،ربمضسيد
نأأ بجو يذ˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ دأر˘˘ي˘˘ت˘˘ضسأ رأر˘˘ق
’ نأأو ةريبكلأ تانامضضلأ عم ىضشامتي

لوأ’أ ريزولأ فاضضأأو .ايئأوضشع نوكي

رفوتت نأأ بجي» :ددضصلأ أذه يف لئاق

ا˘مأر˘ت˘حأ ة˘ي˘فا˘كلأ تا˘نا˘م˘˘ضضلأ ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل

ن˘م ا˘قل˘ط˘نأو ا˘ن˘ي˘ن˘طأو˘مو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ضشل

ةيأدب ذنم ةعبتم˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘برا˘ق˘م˘لأ

ف˘تا˘كتو ةد˘حو˘لأ ى˘لإأ ا˘ي˘˘عأد .«ءا˘˘بو˘˘لأ

ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘مزأ’أ زوا˘ج˘˘ت˘˘ل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

دبع ،لوأ’أ ريزولأ دكأأ امك. فأرطأ’أ

تعا˘ط˘ت˘ضسأ ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ،دأر˘ج ز˘يز˘ع˘˘لأ

نع ةجتانلأ ةيئابولأ ةمزأ’أ يف مكحتلأ

ةدعب ةنراق˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نأ

هنأأ للخ ريزولأ حضضوأأو .ىرخأأ لود

انامضض بضسنأ’أ حا˘ق˘ل˘لأ را˘ي˘ت˘خأ م˘ت˘ي˘ضس

رئأزجلأ نأ أد˘كؤو˘م ،ا˘ن˘ي˘ن˘طأو˘م ة˘ح˘ضصل

يف ةيجهنمو ةي˘م˘ل˘ع سسضسأأ د˘م˘ت˘ع˘ت˘ضس

ىلإأ لوأ’أ ريزولأ اعدو .حاقللأ رايتخأ

ةيملع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ي˘ف قو˘ثو˘لأ ةرور˘ضض

حاق˘ل˘لأ را˘ي˘ت˘خا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لأ ءا˘ب˘طأ’أو

أريضشم ،ةيحضصلأ ةيحانلأ نم نومضضملأ

حاقللأ رايتخأ يف عرضستلأ بجي نأأ ىلإأ

ا˘ن˘ب˘ع˘ضشل ا˘مأر˘ت˘حأ ة˘ي˘ئأو˘ضشع ة˘ق˘ير˘ط˘ب

لوأأ يف لوأ’أ ريزولأ لاقو .انينطأومو

ةقفضص ىلع يمضسر يرئأزج لعف در

نا˘˘˘ي˘˘˘كلأو بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب «لذ˘˘˘لأ»

نم ةفدهتضسم رئأزجلأ نإأ ،ينويهضصلأ

لوأ’أ ريزولأ حضضوأأ و .ةيجراخ تاهج

ى˘ل˘ع ح˘ب˘ضصأأ ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلأ نا˘˘ي˘˘كلأ نأأ

ةر˘ي˘ط˘خ تا˘ي˘ل˘م˘ع كا˘ن˘ه نأأو ا˘˘ندود˘˘ح

بر˘˘ضض د˘˘ير˘˘ت ا˘˘ندود˘˘ح ي˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ت

لوأ’أ ريزولأ فاضَضأأو .رئأزجلأ رأرقتضسأ

نيب دوهجلأ فثاكت ىلإأ جاتحن» لئاق

انلكاضشم لحن˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

.»ةيلخأدلأ

ةيصضقلا يف ةمهتملا فارطألا عافد نم بلطب
ةيحصص بابصسأل سسمأا ةصسلج نع باغ يذلا

لجؤوي ةزابيت ءاسضق سسلجم
اهيتنبإو «ايام مإدم» ةمكاحم

يراجلإ ربمسسيد62 موي ىلإإ
سشانضشن» ةمكاحم ،تبضسلأ سسمأأ، ةزابيت ءاضضق سسلجم لجأأ

يف تنيدأأ يتلأ «ايام ةديضسلأ» ةوعدملأ «ةقيفضش ةخيلوز

ىلإأ ،أذفان انجضس ةنضس21ـب ةقأرضشلأ ةمكحمب داضسف اياضضق

ليجأاتب حنجلأ ةفرغ رأرق ءاج و.ربمضسيد62 موي ةضسلج
نم بلطب يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل فانئتضس’أ ةمكاحم
عافد نأأ رابتعأ ىلع ةيضضقلأ يف ةمهتملأ فأرطأ’أ عافد
سسمأ’أ ةضسلج نع باغ «ايام ةديضسلأ» ةيضسيئرلأ ةمهتملأ

دق تناك ةقأرضشلأ ةمكحم ناف ةراضشإلل و.ةيحضص بابضسأ’

أذفان انجضس ةنضس21 ـب «ةقيفضش ةخيلوز سشانضشن» تنأدأأ

ربوتكأأ41 خيرات˘ب،جد ن˘ي˘يل˘م6 اهردق ةي˘لا˘م ة˘مأر˘غو
اهيتنبأ ةنأدإأ تمت امك،ةيئأدتبأ ةينلع ةضسلج يف يضضاملأ

امهنم ةدحأو لكل أذفان انجضس تأونضس5 ـب حرفو ناميإأ

ةرداضصمب ر˘مأأ ع˘م را˘ن˘يد ن˘ي˘يل˘م3 اهردق ةيلا˘م ة˘مأر˘غو
و ايام ةديضسلأ يئأدتب’أ مكحلأ قوطنم مزلأأ امك.مهتاكلتمم

سضيوعتك يرئأزج را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م006 غلبم عفدب اهي˘ت˘ن˘بأ
.اهيف أوببضست يتلأ رأرضضأ’أ نع ةيمومعلأ ةنيزخلل
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قطنمب اهل نايب يف ددنت ةيجراخلا ةرازو
:دكؤوتو ةهوبصشملا تاقفصصلاو ةوقلا

ةيسضقلل اهمعد لسصإوتسس رئإزجلإ»
«يوإرحسصلإ بعسشلل ةلداعلإ

نأأ ىلع،تبضسلأ سسمأأ،ةيجراخلأ نوؤوضشلأ ةرأزول نايب ددضش
ة˘ي˘ف˘ضصت ة˘لا˘ضسم ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لأ ءأر˘˘ح˘˘ضصلأ ي˘˘ف عأز˘˘ن˘˘لأ
ةيلودلأ ةيعرضشلأ ىلع دنتضسي رئأزجلأ فقوم نأأو،رامعتضسأ

رئأزجلأ تددجو.ةهوبضشملأ تاقفضصلأو ةوقلأ قطنم سسيلو
بعضشلأ ةيضضق˘ل تبا˘ث˘لأ ا˘ه˘م˘عد ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ نا˘ي˘ب لل˘خ ن˘م
نأأ ىلإأ اهل نايب يف ةيجراخلأ تراضشأأو .ةلداعلأ يوأرحضصلأ
’ رامعتضسأ ةيفضصت ةلأاضسم وه ةيبرغلأ ءأرحضصلأ يف عأزنلأ
ةديقعلأو يلودلأ نوناقلأ قيبطت للخ نم ’إأ هلح نكمي
أذ˘ه˘ب ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ دا˘˘ح˘˘ت’أو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘مأل˘˘ل ة˘˘خ˘˘ضسأر˘˘لأ
بع˘ضشلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ة˘ضسرا˘م˘˘م˘˘لأ يأأ،سصو˘˘ضصخ˘˘لأ
ريضصملأ ريرقت يف فرضصتلل لباقلأ ريغ هقحل يوأرحضصلأ

4151 مقر ة˘ي˘م˘مأ’أ ة˘ح˘ئل˘لأ ما˘كحأ’ ا˘ق˘فو،لل˘ق˘ت˘ضس’أو
ةرَمعتضسملأ بوعضشلأو نأدلبلل للقتضس’أ حنم ةنمضضتملأ
اهأركذب ةيلودلأ ةعو˘م˘ج˘م˘لأ ُل˘ف˘ت˘ح˘َت ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ئل˘لأ ي˘هو،

ربمضسيد4 نلعإأ نأأ ةيجراخلأ تركذو.ةنضسلأ هذه نيتضسلأ

ينوناق رثأأ يأأ هل سسيل رهضشلأ سسفن نم01 يف هنع نلعملأ،
ةضصاخو،ةدحتملأ م˘مأ’أ تأرأر˘ق ع˘ي˘م˘ج ع˘م سضرا˘ع˘ت˘ي ه˘نأ’،
ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘ضصلأ ة˘لأا˘ضسم نأا˘ضشب ن˘˘مأ’أ سسل˘˘ج˘˘م تأرأر˘˘ق

ربوتكأأ03 خ˘يرا˘ت˘ب ردا˘ضصلأ8452 م˘قر رأر˘ق˘لأ ا˘هر˘˘خآأو،

تربتعأو.يكيرمأ’أ بناجلأ هنع عفأدو هغاضص يذلأ،0202
يتلأ ديعضصتلأ سضفخ دوهج سضيوقت هنأاضش نم نلعإ’أ نأأ
قلطإ’ قيرطلأ ةئيهت لجأأ نم ةدعضصأ’أ عيمج ىلع تلذب
ة˘كل˘م˘م˘لأ،عأز˘ن˘لأ ي˘فر˘ط عا˘ن˘قإأو ي˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘ضسا˘ي˘ضس را˘ضسم
يف طأرخن’أ ةرورضضب ، و˘يرا˘ضسي˘لو˘ب˘لأ ة˘ه˘ب˘جو ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لأ
نم معدبو ةدحتملأ ممأ’أ ةياعر تحت،طورضش نودب رأوحلأ
ىلع اهفقوم دنتضسي يتلأ رئأزجلأ نأأ ةدكؤوم.يقيرفأ’أ داحت’أ
تا˘˘ق˘˘ف˘˘ضصلأو ةو˘˘ق˘˘لأ ق˘˘ط˘˘ن˘˘م د˘˘ضض ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘ضشلأ
يوأرحضصلأ بعضشلأ ةيضضقل تباثلأ اهمعد ددجت،ةهوبضشملأ

±.S°∏«º.ةلداعلأ

نع فقوم لوأا يف نيطصسلف ةلود ريفصس
ليئارصسا عم برغملا عيبطت

داسصرملاب نوفقي نوينيطسسلفلإ
نيعبطملإ لكل

ىلع ،لوبقم نيمأأ رئأزجلاب نيطضسلف ةلود ريفضس سسمأ لاق
لاضضنلأ ةلضصأوم ىلع دهعلأ ددجي ينيطضسلفلأ بعضشلأ نإأ

يف نوفقي نيينيطضسلفلأ نإأ ىلع ددضشو .رضصنلأ قيقحت ىتح
لاقو.«مترضسخ» مهل نولوق˘يو ،ن˘ي˘ع˘ب˘ط˘م˘لأ ل˘كل دا˘ضصر˘م˘لأ
ر˘ي˘ج˘ضشت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ضشم سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع،ر˘˘ي˘˘ف˘˘ضسلأ
بعضشلأ ءانبأأ نيب مو˘ي˘لأ نو˘كأأ نإأ ي˘ن˘فر˘ضشي» :سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا˘ب
.«ةتباثلأ هفقأوم ىلع ه˘ل ي˘ن˘ح˘ن˘ن يذ˘لأ م˘ي˘ظ˘ع˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ

بعضشلل ةدلاخ ىركذ يف مويلأ لفتحن»:لوبقم نيمأأ فاضضأأو
اهتققحو للقتضس’أو ةيرحلاب بلاطت تأرهاظم ،يرئأزجلأ
دكأأو«.ةي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لأ ةرو˘ث˘لأ قل˘ط˘ن’ ع˘فأد و˘هو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ
با˘ب˘ضشلأ ع˘ج˘ضش ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ةرو˘ث˘˘لأ را˘˘ضصت˘˘نإأ نإأ ،ر˘˘ي˘˘ف˘˘ضسلأ
يذلأ تباثلأ رئأزجلأ فقو˘م ،ر˘ي˘ف˘ضسلأ ن˘م˘ثو .ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لأ
˘مد˘ع و˘هو،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘ل˘ل ح˘ير˘ضصت لل˘خ ن˘م ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأأ

±.S°∏«º.هيف ةكراضشملأ وأأ عيبطتلأ ةكرابم

«ةيصسورو ةينيصص اهنم رباخم6 عم رح لكصشب انصضوافت» ^
«انوروك سسوريفل ةثلاث ةجومل دعتصسن نأا انيلع نكل رمتصسم سضافخنإا يف تاباصصإلا» ^

يعامتجإلا نامصضلا لبق نم سضيوعتلا وه ةيصضقلا هذه لحل ءارجإا بصسنأا نإا تلاق

«رأإ.يسس.سسب» ـلإو ريناكسسلإ تاسصوحف راعسسأإ فيقسست رإرق دقتنت «مÓسس» ةباقن

:دارج ،هداريتصسإا لبق حاقللا ةيلعاف نامصض بجي هنأا لاق

«ىرخأإ لودب ةنراقم انوروك ةمزأإ يف مكحتلإ تعاطتسسإ رئإزجلإ»
«دإدعتسسإ’إ انيلعو اندودح ىلإإ لسصو ينويهسصلإ نايكلإ» ^

:ديزوب نب ،«91ديفوك» دصض حيقلتلاب نومزلم نينطاوملا نم ةئاملاب02 نإا لاق

ةئاملاب02 ىلع لوسصحلإ تنمسض رئإزجلإ»
«انوروك حاقل نم اهتايجاح نم

اهعجارت لصصاوت ةيمويلا تاباصصإلا

ءافسش ةلاح834 و تايفو9 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ715 ليجسست
«كتنويب»و «رزياف» حاقل مإدختسساب سصخرت ةلود سسداسس ةدحتملإ تاي’ولإ ^

فلكملا حصضوأاو.ةريخألا ةعاصس نيرصشعو عبرألا لÓخ كلذو،دجتصسملا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا715  تبصسلا سسمأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تصصحأا

يلامجإا غلبيل تايفو9 ليجصست مت دقف ةافولا تلاحل ةبصسنلاب مامأا.سسوريفلاب ةدكؤوم ةلاح83619 ىلإا تاباصصإلا ةليصصح عافترا انوروك سسوريف دصصرو ةعباتملا ةنجل نع مÓعإلاب

اهتهج نم82006. ىلا ءافصشلا تلاح يلامجإا عفتريل ةديدج ءافصش ةلاح834 سسمأا ةديدجلا ءافصشلا تلاح ددع تغلب اميف.ةافو ةلاح4852 ىلا رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم تايفولا
ةيلمعلا ةلدألا عومجم ىلإا ًادانتصسا هنأا اهل نايب يف ةرادإلا تنلعأاو.دجتصسملا انوروك سسوريفل داصضملا كتنويب-رزياف حاقلل ئراطلا مادختصسلا ىلع ةيكيرمألا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا تقفاو
نم زوديم كرام سضيبألا تيبلا يفظوم ريبك بلط  دعب نÓعإلا اذه ءاجو.انوروك نم ةياقولا يف ًلاعف نوكي دق كتنويب -رزياف حاقل نأاب داقتعلا لوقعملا نم هنإاف،انيدل ةرفوتملا

تايلولا حبصصت كلذبو.تصسوب نطنصشاو هب تدافأا يفحصص ريرقت بصسح هتلاقتصسا ميدقتب ددهو ئراوطلا ةلاح يف رزياف حاقل  مادختصساب حامصسلا ةيكيرمألا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا سسيئر
سضرتفيو.كيصسكملاو ةيدوعصسلاو نيرحبلاو ادنكو ايناطيرب دعب،ةيناملألا كتنويب عم ةكارصشلاب ةيكيرمألا رزياف ةكرصش هعنصصت يذلا حاقللا ىلع اهتقفاوم يطعت ةلود سسداصس ةدحتملا
ًاناجم حاتيصس حاقللا نإا ،ةرصشابم ربخلا دعب اهرصشن بمارت دلانود هتيلو ةيهتنملا يكيرمألا سسيئرلل ةديرغت يف ءاج و.ربمصسيد ةياهن لولحب اهتقفاوم ةيبوروألا ةيودألا ةلاكو يطعت نأا

نأا ديرن ذإا،ًلوأا هيلع لصصحيصس نمو ،مهتايلو يف تاحاقللا عيزوت متيصس نيأا تايلولا ماكح ررقيصس»:بمارت فاصضأاو.ةعاصس42 نم لقأا يف لوألا حاقللا ءاطعإا متيصسو،نييكيرمألا عيمجل

±.S°∏«º.ةمئاقلا سسأار ىلع يحصصلا عاطقلا يف نيلماعلاو،نصسلا رابك نوكي
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تاحيرشصت يف يلع تيآا حشضوأاو
ةيمومعلا تاشسشسؤوملا  نأا ةيفحشص
جا˘ت˘ح˘ت ل ي˘ت˘لاو ا˘حا˘برأا رد˘ت ي˘˘لا
حتفب ةي˘ن˘ع˘م تشسي˘ل ل˘يو˘م˘ت ةدا˘عا

هذ˘˘ه نأا  ا˘˘˘ح˘˘˘شضو˘˘˘م،لا˘˘˘م˘˘˘لا سسأار
ي˘مو˘كح رار˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
لاقو.طورشش رتفد سسيل و يرواششت
لوأا قلعتي رمألا نإا ةعانشصلا ريزو
عاطق˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘شش ة˘شسارد˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب

ن˘كم˘ي ا˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

طور˘˘شش ع˘˘شضوو ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شصخ˘˘˘شصخ

دكأاو .لاومأا سسوؤور ىلع لوشصحلل

رايخلا نأا قايشسلا اذه يف يلع تيآا

ن˘ع و˘ه لا˘م˘لا سسأار ح˘ت˘ف˘ل ل˘ث˘مألا

نيفروملل حامشسلل ةشصروبلا قيرط

ل˘يو˘م˘ت ةدا˘˘عا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ام وهو ينطولا يعانشصلا جيشسنلا

ةنيزخلا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ف˘خ˘ي˘شس

ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا .ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا˘˘ب

عاطقلا يف ةيمومعلا تاشسشسؤوملا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو

.ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصل˘˘˘˘ل

تاعانشصلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لاو

ثدحتملا نلعأا دقف ةيلزنمورهكلا

م˘شضي د˘حألا مو˘˘ي˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘ع

يلثمم و ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘لوؤو˘شسم

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

مئاد سشاعنا ططخم ةششقانم فدهب

سسيل و ةيمومعلا تاشسشسؤوملا كلتل

.طقف ايفرظ ايلا˘ج˘ع˘ت˘شسا ا˘ط˘ط˘خ˘م

دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘قو

عيرشس لح داجيإل اعامتجا دقعنشس»:

ة˘ي˘غ˘ب عر˘شست˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ن˘˘كل و

سضرعب تاشسشسؤوملا هذهل حامشسلا

عم اهتششقانمو ةيومنتلا اهتاططخم

طاششن˘لا سشا˘ع˘نإا را˘طإا ي˘ف كو˘ن˘ب˘لا

ط˘شسو˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

.«ديعبلاو

ةيمومعلا ةيكنبلا تاسسسسؤوملا يلثممو نيتسسسسؤوملا يلوؤوسسم نيب عمجيسس

 ةـسشقانمل موـيلا بـقترم عاـمتجا
«ماينيإا»و «ينيإا» يتسسسسؤومل مئاد سشاعنا ططخم

نيوكتلا ناجلل ةيريدقتلا ةطلسسلا حنمتسس

نيحسشرتملا تافلم يف ثحبلل

وحن هجتت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 نيديعملا ءاسصقإا رارق نع لودعلا

هاروتكدلا ةقباسسم زايتجا نم
يروط يف ن˘يد˘ي˘ع˘م˘لا ءا˘شصقإا˘ب ي˘شضق˘ي رار˘ق رد˘شص

ةقباشسم زايتجل حششرت˘لا ن˘م ر˘ت˘شسا˘م˘لاو سسنا˘شسي˘ل˘لا

تمدقو،0202/1202 ةيعماجلا ةن˘شسل˘ل هارو˘ت˘كد˘لا

ميلعتلا ريزول بلاطم ةشضيرع ةيبÓط تاميظنت ةدع

لودعلل ،نايز نب يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

رارقلل ةنمشضتملا169 مقر رارقلا نم7 ةداملا نع

ةياشصولا ىوتشسم ىلع سشاقنلا يرجي اميف، قباشسلا

بشسحو.ةداملا هذه قيبطت ةيفيك يف رظنلا ةداعإل

ف˘ل˘˘كم˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا و˘˘شضع

دبع ،رحلا ي˘بÓ˘ط˘لا ما˘ع˘لا دا˘ح˘تلا˘ب ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا˘ب

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ح˘˘شضوأا يذ˘˘لا ،كلا˘˘م ن˘˘ب م˘˘ير˘˘كلا

رارق نع لودع˘لا و˘ح˘ن ةرازو˘لا ه˘جو˘ت ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص

نم هاروتكدلا ةقباشسم زايتجا نم نيديعملا ءاشصقإا

ةشسارد ةداعإل169 رارقلا نم7 ةداملا ليدعت لÓخ

ناجلل ةيريدقتلا ةطلشسلا حنمتشس ثيح, ةبلطلا تافلم

نيحششرتملا تافلم يف ثحبلل هاروتكدلاب نيوكتلا

رابتعلا نيعب ذخأا عم، يف اوبشسر نأاو قبشس نيذلا

هلوثم مدعو، بلاطلا لدعمو بوشسرلا تارم ددع

نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘شضأاو .ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا

ةرازولا نم تانيمطت اوقل˘ت ر˘ح˘لا ي˘بÓ˘ط˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م

اهنم ةانثتشسملا تلاحلاو70 ةداملا يف رظنلا ةداعإل

ل ءاغلإلاب اوبلاط مهنأا نيح يف .ايئاهن اهئاغلإا نود

نوكيل سصرفلا ؤوفا˘كت أاد˘ب˘م ءا˘ط˘عا فد˘ه˘ب ل˘يد˘ع˘ت˘لا

مدع ىلإا رحلا يبÓطلا داحتلا اعدو.لشضفأÓل حاجنلا

ةفاك ربع دحاو ينطو موي يف ةقباشسملا ءارجإا ديحوت

ةبلطلل ةشصرفلا ح˘ن˘م˘ل ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م

امبشسح ةعماج نم رثكأا يف ةقباشسملا زايتجل غباونلا

.لبق نم هب لومعم وه
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ينطولا زكرملا نيب نواعت ءاسسرإا ىلا ةفاسضإ’اب

يرئازجلا نويزفلتلا ةسسسسؤومو فيسشرأÓل

نييعماجلا ةبلطلل حنم سصيسصخت

تاطحم مهأا ةسسارد يف نيبغارلا

ةيريرحتلا ةروثلا
ى˘ل˘ع سسمأا،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘˘لا ف˘˘ششك

،ينطولا فيششرألا رقم ا˘ه˘ن˘شضت˘حا تا˘ي˘لا˘ع˘ف سشما˘ه

0691 ربمشسيد11 تارهاظمل06 ـلا ىركذلل اديلخت

دادعإاب نيمتهملا نييعماجلل حنم سصيشصخت متيشس هنأا

ل يتلاو،ةيريرحتلا ةروثلا تاطحم مهأا لوح ثاحبأا

فا˘شضأاو.ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘شسارد ءار˘جإا ى˘لإا ة˘جا˘˘ح˘˘ب لاز˘˘ت

ةرازول تاي˘شصو˘ت م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب، لوألا ر˘يزو˘لا

حنم سصيشصختل يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

مهأا ةشساردل جردت˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل

ل يتلا و ةيريرحتلا ةروثلا اهب ترم يتلا تاطحملا

زكرملا عم قيشسنتلاب كلذو ،اهيف قمعتلل ةجاحب لازت

نيب نواعت ءاشسرإا ىلإا  اعد امك.فيششرأÓل ينطولا

ة˘شسشسؤو˘مو ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘ششرأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

لوح يخيرات لمع جاتنإا لجأا نم يرئازجلا نويزفلتلا

اجرعنم تلثم يتلا0691 ربمشسيد11 تارهاظم

مت دق ناك هنأا ركذي.ربمفون1 ةروث راشسم يف ايريشصم

ةيريرحتلا ةروثلا علدنل66ـلا ىركذلا ءايحإا ةيششع

ىنعت يتلا ةيمومعلا «ةركاذلا» ةانق قÓطإا ةديجملا

يف «اعينم ادشس» دارج اهربتعا يتلاو رئازجلا خيراتب

هر˘يوز˘ت و ي˘ن˘طو˘لا خ˘يرا˘ت˘لا سسم˘ط تلوا˘ح˘م ه˘جو

ةيبعششلا تاموا˘ق˘م˘لاو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا ه˘يو˘ششتو

.اهِزومرو ةينطولا ةكرحلاو

S°∏«º.±

و ةيرود ليومت ةداعا ىلا جاتحت يتلا ةيمومعلا تاسسسسؤوملا طقف ضصخيسس لاملا ضسأار حتف نأا،مهارب يلع تيآا تاحرف ،ةعانسصلا ريزو فسشك
.ةسصروبلا لوخد اهيلع بجوتي

¯ S°∏«º.±

ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا رد˘˘شصأا

ةرورشضب اهيف ىشصوأا ةميلعت دارج

ق˘ير˘ط˘لا لا˘غ˘ششأا ل˘ك ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا

ماعلا ةياهن لبق برغ قرشش رايشسلا

،رمأا دق لّوألا ريزولا ناكو .لبقملا

عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ،ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا
عفدلا تاطحم ع˘شضو˘ب ة˘مو˘كح˘ل˘ل
زيح برغ قرشش را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ةفلكت ديدحت ديدحت مت و.ةمدخلا

61.0 ـب را˘ي˘شسلا ق˘ير˘˘ط˘˘لا لو˘˘خد
قلطنيشسو دحاولا رتموليكلل رانيد

نا ىلع1202. ربمتبشس اهب لمعلا

ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا نو˘˘˘كي

نم ةيادب رايشسلا قيرطلا تاطحمب

اذ˘ه˘بو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘شس ر˘˘ه˘˘شش

دبع لوألا ريزولا لاق سصوشصخلا

لامعتشسا ة˘ي˘نا˘ج˘م نأا دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

Óئاق ابيرق يهتنتشس رايشسلا قيرطلا

تابيترتلا عيمج ريشضحت متيشس هنا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ثاد˘حإا ل˘˘جأل

حÓشصإا عم ةازاوملاب اشضيأا حمشست

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘قر˘ط˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ديدع حÓشصإا ىلإا ةفاشضإا ةيدلبلاو

قيرط˘لا ي˘ف ةرر˘شضت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

م˘ت˘ي˘شس يذ˘لا بر˘غ قر˘شش را˘˘ي˘˘شسلا

.مداقلا ماعلا اشضيأا هلامكتشسا

¯ S°∏«º.±

لقنلل ةينطولا ةشسشسؤوملا تفششك
،عئاشضبلاو نير˘فا˘شسم˘ل˘ل ير˘ح˘ب˘لا

ةد˘يد˘ج ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ م˘شسر ن˘˘ع
طاششنلا ةعقر عيشسوت ىلإا يمرت
ىوتشسم ىل˘ع يرا˘ج˘ت˘لا ير˘ح˘ب˘لا
مناغتشسمل ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
سضيوعت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا را˘طإا ي˘ف،
ةحئا˘ج ا˘ه˘ت˘شضر˘ف ي˘ت˘لا ر˘ئا˘شسخ˘لا

يف ةشسشسؤوملا تدمتعاو .انوروك

نيطخ ثادح˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘طا˘ششن
ءانيم نيب عئاشضبلا نحششل نييرحب
ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘م ي˘ئا˘ن˘ي˘مو م˘نا˘غ˘˘ت˘˘شسم
،يناب˘شسإلا ة˘نو˘ل˘ششر˘بو ي˘شسنر˘ف˘لا
ر˘˘يد˘˘شصت طا˘˘˘ششن ءد˘˘˘ب˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘هأا˘˘˘ت
منا˘غ˘ت˘شسم ن˘ي˘ب ع˘ل˘شسلا دار˘ي˘ت˘شساو
م˘تو .ا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘شسرا˘˘مو ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘بو
داقعنا دعب رارقلا اذه نع نÓعإلا
ة˘يلو ي˘لاو ع˘˘م˘˘ج ما˘˘ه عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ءاشضعأاو ةيحلوب ىشسيع مناغتشسم
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

يرحبلا لقنلل ةينطولاو ةكرششلل
ر˘يد˘مو ة˘يلو˘لا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ئ˘ناو˘م˘لا ة˘كر˘شش
لق˘ن˘لا ة˘كر˘ششل يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا
ءا˘ن˘ي˘م ر˘يد˘مو نار˘هو˘˘ب ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

.يشضاملا سسيمخلا موي مناغتشسم
اذهل هدييأات ،ةيلولا يلاو ىدبأاو
ديكأاتلاب يطعيشس يذلا عورششملا
ة˘يرا˘ج˘تو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ريدملا ركذو .مناغتشسمل ةيحايشسو
يف يرحبلا ل˘ق˘ن˘لا ة˘كر˘ششل ما˘ع˘لا

ترثأا دق ةحئاجلا نأاب ،ءاقللا اذه

و دار˘ي˘ت˘شسا طا˘˘ششن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘شس

ىلا رئازجلا نم عئاشضبلا ريدشصت

قلغلا ةرتف ببشسب جراخلا ئناوم

نأا ل˘ب˘ق رو˘ه˘شش ةد˘˘ع تماد ي˘˘ت˘˘لا

ن˘م سصر˘ح˘ب ا˘ه˘طا˘ششن ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شست

ل˘ما˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘لا

اهب لومع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ىودع لقنل ايدافت ئناوملا لخاد

.دجتشسملا انوروك سسوريف

¯ S°∏«º.±

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘˘كلا تب˘˘شصن

سسيئر، نينطاوم˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأل

ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘˘ئلو بت˘˘˘كم

،يلحملا ىوتشسملا ىلع اهراششتنا

.ةيلاردفنوكلل نايب هب دافأا امبشسح

زيزع˘ت را˘شسم ة˘ل˘شصاو˘م را˘طإا ي˘فو

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا ل˘كا˘˘ي˘˘ه

فدهب نين˘طاو˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأل

ىوتشسملا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت م˘عد

ةيلاردف˘ن˘كلا سسي˘ئر ما˘ق، ي˘ل˘ح˘م˘لا

52 بيشصنتب يلقع يماشس دمحم،
سسفنل اقفوو .«يئلو بتكم سسيئر
ةوطخلا هذه ح˘م˘شست˘شسف ،رد˘شصم˘لا
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كلا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نينطاوملا لمعلا بابرأل ةيرئازجلا
ىوتشسم ىلع ني˘ب˘شست˘ن˘م˘لا د˘ششح˘ب

تاناهرلا لوح نطولا قطانم لك
رود زيزعت اميشس ل ةيجيتارتشسلا
يلحملا ىوتشسملا ىلع ةشسشسؤوملا

حاجنإا فدهب ةديدج قطانم ريوطتو

يعا˘م˘ت˘جلاو يدا˘شصت˘قلا ط˘م˘ن˘لا
تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘ت˘ق˘ل˘طأا يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
هذ˘ه ح˘م˘شست˘شس ا˘م˘ك. ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م، ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

عقاولا مهفب، نيي˘ل˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م
قطانملا تا˘ي˘نا˘كمإا و يدا˘شصت˘قلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘غ˘˘˘ششناو
فدهلا نأا ىلإا ارظن نييداشصتقلا
نشسحأا ةق˘فار˘م م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي
م˘عدو ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا ي˘ب˘شست˘ن˘˘م˘˘ل
ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘ها˘˘شسم

دقف، ريكذتلل.ةيداشصتقا تاحÓشصإا

لÓخ ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘شضعا رر˘ق

22 موي ترج يتلا ةماعلا ةيعمجلا

ىدتنم مشسا رييغت ،طرافلا ةيليوج

ةيلارد˘ف˘ن˘كلا ى˘لإا لا˘م˘عألا ءا˘شسؤور

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘برأل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

مهتبغر نع نيرب˘ع˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تاشسرامملا عم تاقÓعلا عطق يف

ل˘ئا˘شسم˘لا ى˘لا غر˘ف˘ت˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘˘لا

.ريغ ل طقف ةيداشصتقلا

لبقملا ربمتبسس رهسش نم ةيادب ةيلمعلا قÓطنإا

دحاولا رتموليكلل رانيد61.0 ـلا زواجتت نل برغ قرسش رايسسلا قيرطلا لوخد ةفلكت

انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلا رئاسسخلا ضضيوعت ةيجيتارتسسإا راطإا يف

ةنولسشربو ايليسسرام يئانيمو مناغتسسم ءانيم نيب عئاسضبلا نحسشل نييرحب نيطخ ثادحتسسإا

ةيجيتارتسس’ا تاناهرلا لوح نطولا ىوتسسم ىلع نيبسستنملا دسشحب حمسستسس ةوطخلا

 لمعلا بابرأ’ ةيرئازجلا ةيلاردفنكلل يئ’و بتكم سسيئر52 بسصني يلقع

هئانتقإا نم ةيرئازجلا تÓئاعلا لك نكمتتل ءابرهكلاو زاغلا ةروتاف نم زاهجلا نمث عاطتقإا حرتقا

تويبلا يف زاغلا تاممسست نع فسشكلا راذنإا زاهج مادختسسا ةيرابجا لجأا نم عفاري يدبز
نع فششكلا راذنإا زاهج ميمعت ةيرابجإا ةرورشض ىلع ةيفحشص تاحيرشصت يف ،يدبز ىفطشصم ،كلهتشسملا ةيامحل ةينطولا ةمظنملا سسيئر ددشش
لشصف لÓخ هءانتقا نم ةيرئازجلا تÓئاعلا لك نكمتت ىتح ءابرهكلاو زاغلا ةروتاف نم زاهجلا نمث عاطتقا متي نا احرتقم ،تويبلا يف زاغلا تاممشست
ايونشس نييرئازجلا تائم ةايحب يدوت يتلا ةششوششغملا ةئفدتلا ةزهجأا ببشسب ايموي ىواكششلا تارششع ىقلتت هحلاشصم نإا يدبز ىفطشصم لاقو. ءاتششلا
ديشسكا يداحأا تابيرشست نع فششكت راذنا ةزهجأا لامعتشسا ميمعت ىلا ايعاد ،ةزهجألا هذه نم ةثعبنملا نوبركلا ديشسكأا يداحأا يناث تاممشست ةجيتن
تايفولا نم دحلا يف ةمهاشسملاو لخدتلاب زاغلاو ءابرهكلا طبشض ةطلشس كلهتشسملا ةيامح ةمظنم سسيئر بلاطو.تاشسشسؤوملاو لزانملا يف نوبركلا
زاهجلا اذه ءارشش نأا يدبز ىفطشصم راششأاو.زاغلاو ءابرهكلا ةروتاف نم هنمث عاطتقاو زاهجلا اذه ميمعت لÓخ نم ثداوحلا هذه ءارج ايونشس ةلجشسملا

ةزهجألا هذه نونتقي نيذلا سصاخششألا ىلع طقف قبطني رارقلا اذه نكل ،يشضاملا ربمفون رهشش نم ةيادب ايمازلإا حبشصأا ءاملا ناخشسو ةئفطملا ةقفر

فششكت راذنا ةزهجأا نوكلمي لو ةليوط ةرتف نم مهتويب يف ةزهجألا هذه مهيدل يدبز بشسح نينطاوملا نم ةئاملاب08 نأا مولعملاو.خيراتلا اذه دعب
±.S°∏«º.يلاحلا ءاتششلا لشصف لÓخ ةتيمم ثداوح ليجشست يف ببشست يذلا رمألا، نوبركلا ديشسكا يداحأا زاغ برشست نع
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ام لجيجب ةطرششلا رشصانع زجح

كلذو ةيران ةجارد321 نع لقي ل
عراوشش رب˘ع ة˘ب˘قار˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ءارجإلا وهو اهتاقرط اذكو ةيلولا
ثداو˘ح د˘ياز˘˘ت ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف بب˘شست˘ت ي˘˘ت˘˘لا رور˘˘م˘˘لا
قيرطب باشش ةافو اهرخآاو تابكرملا
هتجارد مادطشصا دعب ليقثلا نزولا
تح˘˘م˘˘شسو. ةرو˘˘ط˘˘ق˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘ششب

ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع

ةلمحلا راطإا يف ةيرانلا تاجاردلل

ن˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

رورملا ثداوح نم د˘ح˘ل˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ببشستت يذ˘لا مد˘لا ما˘ّم˘ح ف˘ي˘قو˘تو

لقي ل ام زجحب تابكرملا هذه هيف

فلتخم نم ةيران ةجارد321 نع

بب˘˘شسب كلذو فا˘˘ن˘˘شصألاو عاو˘˘نألا

قئاثو ىلع تاجاردلا هذه رفوت مدع

ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ا˘ه˘با˘ح˘شصأل ح˘م˘˘شست

تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو

هذه نأاو امل˘ع ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘شضف˘لاو

ىر˘ج ي˘ت˘لا تا˘جارد˘لا ن˘م ة˘ع˘فد˘لا

اهعون نم ةيناثلا دعت اهيلع زجحلا

زجحلا ىرج امدعب زيجو فرظ يف

ةليلق عيباشسأا لبق ةلثامم ةعفد ىلع

نم. ةهباششم ة˘ب˘قار˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

تار˘ششع ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج

نم ددع قح يف ةيلاملا تامارغلا

او˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شسلا

ه˘جو˘م˘لا ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا˘˘ب

اديدحتو انوروك سسوريف ةحفاكمل

ءاد˘˘ترا ةرور˘˘شضب ه˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م

ي˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا

لÓخ متو، سصخشش نم رثكأا لمحت

نع لقي ل ام ةبقارم ةيلمعلا هذه

ةبكرم354 اذكو اشصخ˘شش785

801 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘شس ا˘˘˘م و˘˘˘هو

مدعب ةقلعت˘م ا˘ه˘ن˘م62 تافلا˘خ˘م

.تاماّمكلا ءادترا
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نكشسلا يبلاط نم فلآلا بيشصأا
ىرخأا ةرم لجيج ةيلوب يعامتجإلا
عانتما دعب كلذو ةريبك لمأا ةبيخب
نع نÓعإلا نع ةيشصولا تاطلشسلا
تانكشسلا نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا م˘ئاو˘ق
تايدلب ةدعب ةزها˘ج˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

ىر˘˘كذ ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م

ناكو.ربمشسيد11ـلا تارها˘ظ˘م

ن˘˘˘˘كشسلا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م فلآلا
نوقلعي لجيج ة˘يلو˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
ةيخيراتلا ةبشسانملا هذه ىلع مهلامآا
وأا ةديدجلا مهتانكشس حيتافم ملشستل

ي˘ف م˘ه˘ئا˘˘م˘˘شسأا ة˘˘يؤور ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
ناجل تفكع يت˘لا ة˘ي˘لوألا م˘ئاو˘ق˘لا
اهدادعا ىلع ةيلولا رئاودب نكشسلا

بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ع˘ي˘با˘شسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م
ةيشصولا تاط˘ل˘شسلا ن˘م ل˘ج˘ع˘ت˘شسم
يف ءلؤوه نظ باخ امدعب اشصوشصخ
ا˘ه˘ن˘مو ة˘ق˘با˘شس ة˘ي˘ن˘طو تا˘ب˘شسا˘ن˘م
يتلا ةيريرحتلا ةروثلا علدنا ىركذ
روتشسدلا ىلع ءاتفتشسإلا عم تنمازت
نكشسلا يبلاط لمأا نأا ريغ ديدجلا
اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

سصشصح ىلع رفوتت يتلا تايدلبلاب
ىر˘خأا ةر˘م با˘خ ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
ةيئلولا تا˘ط˘ل˘شسلا تف˘ت˘كا ا˘مد˘ع˘ب
ةبشسانمب ة˘يز˘مر تلا˘ف˘ت˘حا ة˘ما˘قإا˘ب
ر˘ششع يدا˘ح˘˘لا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م ىر˘˘كذ
دلوأا ةيدلب ىوتشسم ىلع ربمشسيد
رشسألا مازلإا ينعي ام سشوردخ ىيحي
لÓخ نم جرفلا ةعاشس رظتنت يتلا
ىلإا ةد˘يد˘ج تا˘ن˘كشس ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نإلا

˘ما˘ع˘˘لا ى˘˘لا اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ق˘˘حل تقو

تارششؤوم˘لا ل˘ك نأا ا˘م˘لا˘ط ل˘ب˘ق˘م˘لا
عيزوت دع˘ب˘ت˘شسم˘لا ن˘م ه˘نأا˘ب ي˘حو˘ت
ىقبت ا˘م لÓ˘خ ةز˘ها˘ج˘لا سصشصح˘لا

نكشسلا ناجل تناكو .ماعلا اذه نم
تق˘ل˘˘ت د˘˘ق ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو ر˘˘ئاود˘˘ب
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م
ن˘ير˘ه˘شش ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘شسإلا
يعامتجلا نكشسلا نم نيديفتشسملا

كلذو ةيلولا نم تايدلب عشست ربع
دعب ةريخألا هذه مئاوق رششنل ابهأات
سضع˘ب˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ل˘يو˘˘ط را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ةزهاجلا تانكشسلا عيزوت نوعقوتي

نكشس0022 ـلا اهددع قوفي يتلاو
اذ˘كو ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
لÓخ ري˘ها˘ط˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
اهلمح يت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
وهو يراجلا ماعلا نم ريخألا ثلثلا

.فاطملا ةياهن يف ثدحي ملام
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تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘ششع تر˘ط˘شضا د˘˘قو

ءاشضقل لجيج ةيلو نم ةدع قطانمب

ترمغ امدعب لوألا سسمأا ءاشضيب ةليل

اشصوشصخ اهلزانم ةق˘فد˘ت˘م˘لا لو˘ي˘شسلا

رشصنعلا ، ةيليملا تايدلب ىوتشسم ىلع
ليجشست مت ثيح ةلميج و ةفقششلا ،

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه سضع˘ب˘ب ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ
ةيتحتلا ةينبلا ىوتشسم ىلع اشصوشصخ
ىتحو ةقفدتملا ها˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ج ي˘ت˘لا

ةميدقلا لزانملا سضعب ىوتشسم ىلع

وه امك اهناردج سضعب تراهنا يتلا
رايهنا لجشس ثيح ةيليملا ةيدلبب لاحلا

رهاز يح نم لك ىوتشسم ىلع نيلزنم
عاطقنا داز دقو ، رودفنات ةقطنم اذكو
رومألا ديق˘ع˘ت ي˘ف ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا
رطشضا ثيح لجيج نم قطانم ةدعب

ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كشس
م˘ه˘لزا˘ن˘م ةءا˘شضا ل˘جأا ن˘م عو˘م˘ششلا˘˘ب
ة˘ه˘ج˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘ب سصخألا˘˘بو
سسفنو يبيبح ينب ةعمجلاك ةيقرششلا
ةيلولا ندم ربكأا يناثب ثدح ءيششلا
اهمع يتلا ريهاطلا ةنيدم ىرحألاب وأا

ةرركتملا تاعاط˘ق˘نإلا ل˘ع˘ف˘ب مÓ˘ظ˘لا

ةفراجلا لويشسلا ترمغ امك. ءابرهكلل

ة˘يو˘ق حا˘ير˘ب ة˘بو˘ح˘شصم تنا˘ك ي˘ت˘لاو

يف م˘ل˘ك07 ـلا ا˘ه˘ت˘عر˘شس تزوا˘ج˘˘ت

لوق˘ح˘لاو عراز˘م˘لا ن˘م ادد˘ع ة˘عا˘شسلا

فافشض ىلع ةدجاوتملا كلت اشصوشصخ

د˘كأاو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا يرا˘˘ج˘˘م˘˘لاو نا˘˘يدو˘˘لا

اذه يف «ةعاشس رخآل» لوؤوشسم ردشصم

تو˘ي˘ب˘˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا نأا˘˘ب را˘˘طإلا

ىتشش فانشصأا مشضت يتلا ةيكيتشسÓبلا

اشصوشصخ تفل˘تأا د˘ق تا˘عورز˘م˘لا ن˘م

ةفقششلاو لوج˘ع داو ير˘ي˘خ ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب

راطمألا نأاو املع ،هايملا اهتطغ امدعب

لزع يف ببشستت نأا تداك ةطقاشستملا

رشصنعلا ةيدلب نم ءزجو فداهلب ةيدلب

تقؤوملا رشسجلا هاي˘م˘لا تر˘م˘غ ا˘مد˘ع˘ب

ةقطنم ىوتشسم ىلع هؤواششنا مت يذلا

ر˘شصن˘ع˘لا ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب «ي˘˘قÓ˘˘م˘˘ل»

رور˘˘م ن˘˘م ب˘˘ّع˘˘شص ا˘˘م˘˘م فدا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘بو

يذلا رششجلا اذه نأاو املع تابكرملا

نم نا˘ك ن˘ي˘ت˘ن˘شس ل˘ب˘ق ها˘ي˘م˘لا ه˘ت˘فر˘ج

يلام غلبمب هؤوانب داعي نأا سضرتفملا

نأا ريغ ميتنشس رايلم05 ىلإا لشصي

د˘ق ا˘م˘م د˘ع˘ب ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل لا˘غ˘ششألا

رطخل هنم ةديفتشسملا قطانملا سضرعي

.تقو يأا يف ةلزعلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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 لجيجب يعامتجإلا نكسسلا يبلاط طاسسوأا يف ةريبك لمأا ةبيخ

 تاماّمكلل مهعشضو مدع ببشسب نيقئاشسلا تارششع ميرغت مت اميف

 قئاثو ىلع اهرفوت مدع ببسسب لجيجب ةيران ةجارد321 زجح

لزانملاب ىتحو ةيتحتلا ةينبلا ىوتشسم ىلع ةربتعم ةيدام رئاشسخ قاحلا يف تببشست يتلا ءاجوهلا حايرلاو ةريزغلا راطمأ’ا ببشسب كلذو ءاشضيب ةليل لجيج ةي’وب قطانم ةدع ناكشس ىشضق
.ةيئاملا يراجملاو نايدولا فاشض ىلع ةدجاوتملا كلت اشصوشصخ هايملا اهترمغ يتلا ةيعارزلا لوقحلا نم ددعل اهبيرخت نع كيهان ةميدقلا

 انوروك ءابو راششتنا لظ يف

لسضفت ةيفياطسسلا تÓئاعلا
باسشعألاب يوادتلا

تايفسشتسسملل هجوتلا لدب
فلتخمب لباو˘ت˘لا و با˘ششعألا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م فر˘ع˘ت
عطقنم لابقإا مايألا هذه لÓخ فيطشس ةيلو تايدلب
يوادتلا نولشضفي اوحبشصأا نيذلا نينطاوملل، ريظنلا
اه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ار˘ظ˘ن ل˘باو˘ت˘لاو با˘ششعألا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
ةيبطلا تادايعلا و تايفششتشسملا ىلإا لقنتلا يدافتو
و. انوروك سسوريف ىودع لاقتنا نم افوخ ةشصاخلا
با˘ششعألا عاو˘نأا ر˘ث˘كا نا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا سضع˘˘ب د˘˘كأا
و ةرتفلا هذه لÓخ فيطشس ةيلو ةقطنمب اكÓهتشسا
لفنرقلا يه انوروك ءابو راششتنا ةيادب ذنم ابيرقت
ىلا ةفاشضإلاب ليبجنزلا، رتعزلا، عا˘ن˘ع˘ن˘لا ،ي˘ل˘ب˘ج˘لا
ىلع تاتابنلا نم ةشصلختشسملا تويزلا لامعتشسا

عانعنلا تيز و نوميللا تيز و لفنرقلا تيز رارغ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا با˘ششعألا و تو˘يز˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غ
و ةيردشصلا ةيشساشسح ةجلاعم يف ةداع لمعتشست
ىوادتي ناك يتلا داوملا يه و. ةيمشسوملا ازنولفنلا

ربع اهتعاجن تتبثاو مدقلا يف اندادجأا اهب نيعتشسي و
عم و، سضارمألا فلتخم ىلع ءاشضقلا يف خيراتلا
ى˘لإا تÓ˘ئا˘ع˘لا م˘ظ˘ع˘م تدا˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘˘ششنا
كانه نأا و ةشصاخ، ةوقب باششعألا هذه لامعتشسا
سصاخششلا سضعب نأاب دكؤوت تاياورلا نم ديدعلا
مهلوانت دعب انوروك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘ششل˘ل او˘ل˘ثا˘م˘ت
نأا ىر˘خأا تا˘ياور د˘كؤو˘ت ا˘˘م˘˘ك ،با˘˘ششعألا سضع˘˘ب˘˘ل
با˘ششعألا ن˘م عاو˘نألا سضع˘ب لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م را˘˘ث˘˘كإلا
ةباشصإلا اهلوانتم بنجي و ةعانملا يوقي ةيديلقتلا
لاجم ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا ن˘م دد˘ع ع˘جر˘يو . ءا˘بو˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإلا اذ˘ه ن˘يرا˘ط˘ع˘˘لاو با˘˘ششعألا
هذه انوروك ةحئاج راششتنا ىلإا ،باششعألاب يوادتلا
ىلع ءاشضقلل ةلاعف ةيودأا ىلإا لشصوتلا مدعو ،ةنشسلا
،ةشصيخرلا ةيداملا اهتفلكت ىلإا ةفاشضإلاب ،سسوريفلا

ى˘ل˘ع ةردا˘ق با˘ششعألا كل˘ت نأا سضع˘ب˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي و

يف و .هجÓعو «91ديفوك«ـب ةباشصإلا نم ةياقولا
نوشضفر˘ي سصا˘خ˘ششألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ج˘ن ر˘خأا بنا˘ج
در˘ج˘م ا˘ه˘نأا نو˘لو˘ق˘يو با˘ششعألا˘ب ياود˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كف
دكؤوت ةيملع ةشسارد اهنأاششب ردشصت مل ام ،تافارخ
ىقبي كاذ و اذه نيب و ،سسوريفلا جÓع يف اهتيلاعف
بنجتل لح نشسحأا ةيئاقولا و ةيحشصلا طورششلا عبتت
GCjªø.Q    .ريطخلا سسوريفلا اذهب ةباشصإلا
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نع غيلبتلل ةيحسضلا نبا مدقت امدنع
برقلاب فاطتخÓ˘ل ه˘تد˘لاو سضر˘ع˘ت
لهجي نيسصخسش نم ،هتماقإا رقم نم
نم ةبكرم نتم ىلع اناك امهتيوه
ىلإا اهليوحت متيل ،وتناكيب ايك عون
تماق اهرثإا ىلعو ،ةلوهجم ةهجو
م˘ت ن˘يأا ير˘ح˘ت˘لا˘ب ن˘˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘عو ة˘ب˘كر˘م˘˘لا تط˘˘ب˘˘سض

امهدحأا سصاخسشأا30 ةقفر ةيحسضلا
نيمهتملا ةعباتم تمت نيأا ،اهراج
ي˘حا˘ت˘ت˘فا بل˘ط بجو˘˘م˘˘ب ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ةيانج سساسسأا ىلع قيقحتلا ءارجإ’
سضر˘غ˘ب رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت
فاطت˘خ’ا ة˘يا˘ن˘جو ة˘يا˘ن˘ج با˘كترا
.فنعلاب
هنأا تدكأا اهعامسس ىدلو ةيحسضلا
رهسشو نمازت يذلا عئاقولا خيراتب
وح˘ن د˘ج˘سسم˘لا ن˘م تدا˘ع نا˘سضمر
اهبارتقا دنعو ليبسسلسس يحب اهلزنم
مامأا اسصخسش تدهاسش اهنكسسم نم
اهكاسسمإاب ماق اهلوسصو دنع ةبكرملا

ل˘˘خاد ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘كرإا ’وا˘˘ح˘˘م
تبكترا اهنأا اهايإا اربخم ،ةرايسسلا

رقم ى˘لإا ا˘هذ˘خأا˘ب مو˘ق˘ي˘سسو ة˘م˘ير˘ج
ا˘ه˘˘طو˘˘ق˘˘سس ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ة˘˘طر˘˘سشلا

ة˘مد˘ق˘م ا˘ه˘ت˘ب˘كر ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘با˘˘سصإاو

نأا لبق اذه ،مايأا40 ـب زجع ةداهسش
،سصاخسشأ’ا نم عمج اهلوح فتلي
˘مد˘ق يذ˘لا ي˘طر˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ق˘فار˘ي˘سس ه˘نأاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ه˘˘ت˘˘قا˘˘ط˘˘ب
،نمأ’ا رقم ىلإا م˘ه˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘ح˘سضلا

ى˘˘ل˘˘ع »أا ح““ ا˘˘˘هرا˘˘˘ج ر˘˘˘سصأا ثي˘˘˘ح

ىلإا  كلذ دعب اوهجوتيل ،اهتقفارم
ناكم دنعو ،تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م
،ةبكرملا فيقوت مت ناكسسلا نم لاخ
أادب روهجم نكسسم و˘ح˘ن ن˘ي˘ه˘ج˘ت˘م
نم ابلاط رفحلا يف لوأ’ا مهتملا
ينا˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ح˘سسلا كف ة˘ي˘ح˘سضلا

يف نيمهتملا عامسس ىدلو اذه ،هنم
ةبوسسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ار˘كنأا ة˘ي˘سضق˘لا
فاطتخاب اموق˘ي م˘ل ا˘م˘ه˘نأاو ا˘م˘ه˘ي˘لإا
»ح ل““ مهتملا نأا ثيح ،ةيحسضلا

تنا˘˘ك ن˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م سسم˘˘˘ب با˘˘˘سصم
قباسس تقو يف هتمهوأا دق زوجعلا
يذلا تقولا يف اذه ،هكفو هلاطبإاب
»ح ل““ هقيدسص نأا يطرسشلا هيف دكأا
ىلإا هلاسصيإا هنم بلطو هب لسصتا

موقيسس ام لهجيو جاروفأا كراب يح
ن˘كم˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق اذ˘ه ،ه˘ق˘˘يد˘˘سص ه˘˘ب

توقاي نيعل ينطولا كردلا رسصانع
،ةيحسضلا ةقفر نيمهتملا داجيإا نم

ن˘مأا ح˘لا˘سصم˘ل ا˘م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست م˘ت ن˘يأا
ةبوسسنملا ةمهتلاب ا˘ع˘با˘ت˘يو ة˘ي’و˘لا
لÓ˘خ ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘˘فد ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

نوكت نأا لوح او˘لءا˘سست م˘ه˘ت˘ع˘فار˘م
نم ةدوسصقملا تاذلاب زوجعلا كلت
نجلاب ةباسصإ’ا نأا امك ،هذه ةيلمعلا

’و نآار˘ق˘لا ي˘ف دراو ر˘˘مأا ر˘˘ح˘˘سسلاو
نا امك ،هب ميلسستلا مدع نم سصانم
تد˘ه˘سش د˘ق تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
رثع اهب ذوعسشم ىلع سضبقلا ارخؤوم
رو˘˘سصلا تا˘˘ئ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘˘كسسم˘˘˘ب

،قطان˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م سصا˘خ˘سشأ’
ة˘م˘ي˘ل˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘لا ر˘˘سسف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
زوجعلا باحطسصا يف ني˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

ةيحسضلا ةدعاسسمب اهمعز دح ىلع
ةقفر هسسفن دجيل ،هرحسس كف يف

يذلا فاطتخ’اب نيمه˘ت˘م ه˘ق˘يد˘سص
لماك ربع Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج هار˘كنأا

مامأا امهلوثم ىدلو ،قيقحتلا لحارم

دهاسشلا هدكأا ام وهو ،ةمكحملا ةئيه
˘˘ما˘˘ق يذ˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا را˘˘ج »أا ح““
ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ا˘ه˘با˘˘ح˘˘ط˘˘سصا˘˘ب
أار˘ق˘ت زو˘ج˘ع˘لا تنا˘ك ن˘˘يأا ،تو˘˘قا˘˘ي
ة˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا ر˘ح˘سس كف˘ل نآار˘ق˘لا
ءاهتن’ا بقع اهنكسسم ىلإا اهعاجرإا

لو˘سصو ل˘ب˘ق ،هذ˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ءانبأا ةقفر ينطولا كردلا حلاسصم
هقيدسصو يطرسشلا دجيو ،ةيحسضلا
مل ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ا˘م˘ه˘سسف˘نأا
يف اذه ،قÓطإ’ا ىلع اهل اططخي
ةبا˘ي˘ن˘لا ه˘ي˘ف تسسم˘ت˘لا يذ˘لا تقو˘لا

اذفان انجسس ةنسس02 مكح ةماعلا
مكحب قطنلا متيو نيمهتملا Óكل

ذفان ريغ اهفسصن انجسس تاونسس30
ةدمل اثكم نيذللا ،نيمهتملا قح يف

ةبوق˘ع˘لا ةد˘م تفو˘ت˘سسا ار˘ه˘سش91
.اهب امهيلع موكحملا

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج
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 فنعلاب اهفاطتخاب امهتم هضسفن دجوف رحضس نم هب ام عأزتناب هتمهوأأ زوجع

 ذافنلا ةفوقوم اهفسصن انجسس تاونسس3
يطرسشلا هقيدسصو مهتملا قح يف

ةنيطنضسق

قيرطلاب ةرايسس فارحنا
باسش ةايحب يدوي  رايسسلا

نيحيرج فلخيو
ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا  تافاعسسإا تلخدت
ةدحولا و بورخلاب فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب
يف سسمأا لوأا   ةنيطنسسقب ناميلسس يواسسيسس ةيوناثلا

قرسش رايسسلا قيرطلاب د01 و71 ةعاسسلا دودح
كلذو يغاوزو يواسسيسس نيب طبارلا رطسشلا برغ
اهمادطسصاو ةرايسس فارحنإا رورم ثداح لجأا نم

30 فلخ ثدا˘ح˘لا ،ل˘سصا˘ف˘لا يد˘يد˘ح˘لا ز˘جا˘ح˘لا˘ب

نم غلبي »د -ي““ ةيحسضلا  ،ركذ سسنج نم اياحسض

ةافولا ديكأات مت ناكملا نيعب يفوتم ةنسس32رمعلا
ى˘لإا ل˘ق˘ن ن˘يأا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘˘سصم

72 رمعلا نم غلبي »د -سس““ ةيحسضلا ،ةنيطنسسق
نم غلبي »م -و““ ةيحسضلا و سسأارلاب حورج هل ةنسس

حرج و رسسيأ’ا فتكلاب سصعف هل ةنسس42 رمعلا
ةيامحلا نم ةمزÓلا تافاعسسإ’ا امهل تمدق ،سسأارلاب
ىفسشتسسملا ىلإا امهلقن مت و ناكملا نيعب ةيندملا
.سسيداب نبا يعماجلا

زاكعوب لامج

برضشلأ هايم طÓتخأ دعب /ةنيطنضسق
ةثولم هايمب

يذلا بطعلا حلسصت ““وكايسس““
نولوهجم هيف ببسست

ةي’ول يرلا ةيريدم ةيعمب «وكايسس» حلاسصم تماق
د˘يوز˘ت ف˘ي˘قو˘ت˘ب ،بور˘خ˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ىوتسسم ىلع برسشلل ةحلاسصلا هايملاب نينطاوملا
هاي˘م طÓ˘ت˘خ’ ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ،سشي˘ع˘لا را˘ط˘ق

3 ة˘ثÓ˘ث ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ثو˘ل˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب بر˘˘سشلا
كلذو بورخلا ةيدلبب سشيعلا راطق ةقطنمب نكاسسم
نيذلا نيلوه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ئاو˘سشع ل˘خد˘ت بب˘سسب

.ةثراك يف نوببسستي اوداك
يف نينطاق فرط نم ةيئاوسشع تاءادتعا تببسستو
يف ،ةنيطنسسق يف بورخلا ةيدلبب سشيعلا راطق ةيرق
،ةقط˘ن˘م˘لا نا˘كسس ا˘ه˘كل˘ه˘ت˘سسي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا ثو˘ل˘ت
بطعلا حÓسصإا لجأا نم «وكايسس» حلاسصم لخدتتل

ةديدج ةكبسش ربع تانكسسلا ديوزت دعبو هنأا ثيح
تلسصو ،ارخؤوم ةمدخلا زيح تلخد خسض ةطحم نم
ىلإا ىدأا ام ،ادج لاع قفدتب تانكسسلا ىلإا هايملا

تÓ˘ي˘سصو˘ت فر˘ع˘ت ق˘طا˘ن˘م ي˘ف تا˘بر˘˘سست ثود˘˘ح
ي˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاو˘سشع

دقو ،انكسسم04 يحب اذكو لانيموكلاب يوسضوفلا
ةرواجم ءايحأا يف ىرخأا تابرسست دوجو  ليجسست مت
ةرت˘ف ذ˘ن˘م دد˘ج˘ت م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘كب˘سشلا ءار˘ت˘ها بب˘سسب

نع نيبرعم ،ةرم لك يف تاعاطقن’ ىدأا ام ،ةليوط
عم برسشلل ةحلاسصلا هايملا طÓتخا نم مهفوخت
.يحسصلا فرسصلا هايم

زاكعوب لامج
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ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم تطلسس
ةبوق˘ع ي˘قاو˘ب˘لا مأا ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب

قح يف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس50
ايئاسضق قوبسسم ( ا. م،ب) مهتملا

، ة˘ن˘˘سس12 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لاو
ةماعلا ةبا˘ي˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل
يدمع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘سضلا ة˘يا˘ن˘ج˘ب
ةحنجو ةميدتسسم ةهاع ىلإا يدؤوملا
ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قر˘˘سسلا
دوعت اميف،(ز.ب) ةيحسضلاب ارارسضإا

ي˘ف راد ا˘م˘ب˘سسح˘ب ة˘ي˘سضق˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
تاحيرسصت ن˘م ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج
ربمسسيد رهسش مايأا دحأا ىلإا ةيحسضلا

ةسسداسسلا ةعاسسلا دودح يف9102
بحاسص ةيحسضلا ناك  امنيب احابسص

ةكرسشلا ىدل فظوملا  ةنسس82لا
مداخ رئبب ةعابطلل سسيليبم ةينانبللا
دجسسم نم ادئاع ةمسصاعلا رئازجلا

دعب ءاسضيبلا نيعب دجاسسملا دحأا نم
ءانثأ’ا هذه يفو حبسصلا ةÓسص هئادأا
د˘يرأا ه˘ل Ó˘ئا˘ق م˘ه˘ت˘م˘لا  ه˘ن˘م مد˘ق˘˘ت
ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا مد˘ع ع˘˘مو ، ا˘˘فور˘˘سصم
نأا داك سسأار ةبرسضب هتغاب هبلطمل

جد فلأا22 هنم ذخأاو هنزاوت دقفي
ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘لوا˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘حو ةو˘˘ن˘˘ع
نيكسسب ةبرسض هل هجو هب كاسسمإ’ا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘با˘˘سصأا ن˘˘يأا سضي˘˘بأا
تبيسصأا يت˘لا ى˘ن˘م˘ي˘لا د˘ي˘لا ع˘با˘سصأا
امد فزنت تحارو اهباسصعأا عيطقتب
ةعرسسلا حانج ىلع هدلاو هلقنيل ،
ةرو˘ط˘˘خ ن˘˘كل ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا
مأا ىفسشتسسم ىلا هلقن مت ةباسصإ’ا
يف  تايناكمإ’ا بايغ يفو يقاوبلا

ىدحإا ىلإا هلقن مت ةلاحلا هذه لثم
بورخل ةنيدمب ةسصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا
ة˘ي˘حار˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ه˘˘ل تير˘˘جأا ن˘˘يأا
عافد  هتهج نم نيتعاسس  تقرغتسسا
دكؤوت لئ’دلا لك نأا ربتعا ةيحسضلا
ةايحب يدوي نأا داك يذلا ءادتع’ا
تاداهسشلا  ليلدلا ريخلو ةيحسضلا
رهسشأا ةتسس نع ديزت يتلاو ةيبطلا

نأا ادكؤوم ، ةئاملا يف51 ب ازجعو
ة˘ها˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ح˘ب˘سصأا  ه˘ل˘˘كو˘˘م
نم هل سضرعت ام لعفب ةميدتسسم
يذلا مهتملا دي ىلع يمارجإا ءادتعا
هتميرج ذفنيل ناكملاو تقولا راتخا
ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘قر˘سس ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘˘لا
ةلآا لامع˘ت˘سساو بر˘سضلاو  ف˘ن˘ع˘لا˘ب

، ديلا عباسصأا عطقت نأا تداك ةداح
قحلا ل˘ث˘م˘م˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف د˘ع˘بو
ر˘˘˘هاو˘˘˘ظ˘˘˘ل ف˘˘˘سسأا˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
فد˘ه˘ت˘سست تتا˘ب ي˘ت˘لا تاءاد˘ت˘˘ع’ا
نيمرجملا ء’ؤوه لبق نم نينطاوملا

حرجلاو برسضلا ة˘يا˘ن˘ج نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
جاتحت ’ اهنا˘كرأا˘ب ة˘م˘ئا˘ق يد˘م˘ع˘لا
ىدحتأا : Óئاق ةدكؤوم  يهف اريسسفت
دحاو ليلدب  مهتملا  يتأاي  نأا مهتملا

ناك هناو اسصاسصر لمعي هنأا ىلع
ي˘ف ه˘ي˘عد˘ي ا˘م˘ك ه˘ل˘م˘ع ى˘لإا ا˘˘ب˘˘هاذ
باقعلا نم بر˘ه˘ت˘لا  ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م
ةنسس ةرسشع سسمخ ةبوقع اسسمتلم
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس
ةيلام ة˘مار˘غو  ا˘ي˘ئا˘سضق قو˘ب˘سسم˘لا
عافد  امنيب، م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م ة˘ئا˘م˘ب
قحلا لثمم هب ءاج ام ربتعا مهتملا
لكو ليلد يأا ىلع دنتسسي ’ ماعلا

يف لخد دق هلكوم نأا رمأ’ا يف ام
ركني مل هناو ةيحسضلا عم ةسشوانم
دسصقي ناك ام نكلو برسضلا لعف
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م سسم˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصي نأا
فور˘ظ ل˘ما˘كب ه˘تدا˘فإا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ةئيه ، هنسس رغسصب ةفأار فيفختلا
ةفرغ ىلإا اهباحسسنا دعبو ةمكحملا

ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف لواد˘˘ت˘˘لاو ةرو˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘سضق˘ي م˘كح˘ب  تجر˘خ  ا˘ه˘ئا˘سضعأا
تاو˘ن˘سس سسم˘خ˘ب  م˘ه˘ت˘م˘لا سسب˘ح˘˘ب
اسضيوعت ةيلام ةمارغو  اذفان انجسس
.. ةيحسضلل

حبضصلأ ةÓضص نم أدئاع ناك امنيب ءأدتعÓل سضرعت ةيحضضلأ/ يقأوبلأ مأأ

 ةميدتسسم ةهاع يف  هببسستل مهتملا قح يف اذفان انجسس تاونسس50

رانلا مارسضإاب مهتم قح يف ايبايغ تاونسس01
ةنتابب ءانب ةسشروب ادمع

،عوبضسأ’أ ةياهن ،ةنتاب ءاضضق سسلجمب ةي˘ئأد˘ت˘ب’أ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م تق˘ط˘ن

انجضس تأونضس01 ـب ةنضس92 رمعلأ نم غلابلأ »ح ج““ مهتملأ ةنأدإاب يضضقي امكح

يتلأ ةثداحلأ يهو ،يدمعلأ قيرحلأ ةيانج نع كلذو ،سضبقلاب رمأأ عم أذفان

ةي’و نمأأ حلاضصم ىدل تدرو امدنع5102/70/50 خيرات ىلإأ اهتايثيح دوعت

،3 ةلمح يحب تاضشرولأ ىدحإأ نم فيثك ناخد ثاعبنأ اهدافم تامولعم ةنتاب

مهتملأ أودهاضش مهنأأ ةضشرولأ لامع سضعب دكأأ يئأدتبأ قيقحت حتف ىدلو ثيح

زا˘غ ةرورا˘ق ة˘ط˘ضسأو˘ب را˘ن˘لأ لا˘ع˘ضشإا˘ب مو˘ق˘ي ،ة˘ضشرو˘لأ تأذ˘ب ق˘˘با˘˘ضس ل˘˘ما˘˘ع و˘˘هو

مل يذلأ تقولأ يف أذه ،ةئيهتلأ ةلآأ ىلع ىتأأ يذلأ قيرحلأ ناكم نم ناتوبلأ

ةيانج قاضصلإأ متيل ،رأرفلاب ذ’ هنوك لاحلأ ةيضضق يف مهتملأ عامضس هيف متي

دوهضشلأ تاحيرضصتل أدانتضسأ ماهت’أ ةفرغل تبث نأأ دعب هب يدمعلأ قيرحلأ

،اهيف عباتملأ ةيانجلل مهتملأ فأرتقأ ديفت ةيفاك ءابعأأ كانه نأاب ةيحضضلأو

.ركذلأ فلاضسلأ مكحلاب ايبايغ مكحلاب قطنلأ مت دقف هيلعو

ح ناضشوضش

»ح ل»و ةنضس04 رمعلأ نم غلابلأ »ع ز““ نيمهتملأ نم Óك يضضاملأ عوبضسأ’أ ةياهن ةنتاب ءاضضق سسلجمب ةيئأدتب’أ تايانجلأ ةمكحم تنأدأأ
تناك يذلأ ،فنعلاب فاطتخ’أ ةيانج نع ،ذافنلأ ةفوقوم اهفضصن انجضس تأونضس30 مكحب ،يطرضش امهدحأأ ،ةنضس24 رمعلأ نم غلابلأ

،9102 يام ىلإأ هذه ةيضضقلأ دوعت ثيح ،نيعبضسلأ يف زوجع هتيحضض
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تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا بسسحو
مسضي يذلا ةيسضقلا فلم نإاف ربخلا
ىلإا نييسسيئر نيمهتم ةتسس ءامسسأا

مهت ةعبرأا نوهجاوي دوهسش بناج
˘مار˘بإاو ر˘ي˘ي˘سست˘˘لا ءو˘˘سسب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ءوسس عيرسشتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص
ة˘ف˘ق ف˘ل˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
لÓغتسسا بناج ىلإا ناسضمر ةيسضق
تاودرخلاو رايغلا عطق مادختسساو
قلعتيو .ةيدلبلا ةريظحب ةسصاخلا
و) مهتملا و ( سص ع) نم لكب رمألا

ب) و (سس ف ) و ( م سص ) و (سص

ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘˘ت دو˘˘˘ع˘˘˘تو (م ق ) و (ت

9102 توأا ر˘ه˘˘سش ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

كرد˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تر˘ج˘ف ا˘مد˘ن˘ع

ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف ح˘˘ئا˘˘سضف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

رثإا ىلع ةفرسشلاب يدلبلا سسلجملاب

ةيعسضو نع دوسسأا ارير˘ق˘ت ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت

ة˘ياد˘ب˘لا ة˘ط˘˘ق˘˘ن تنا˘˘ك ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا

نيفظومو ةيدلبلا سسيئر ءاعدتسسل

مت اميف نيلوممو نيلواقمو لامعو

لاغسشألاب فلكملا بئانلا ءاعدتسسا

رييسست ىلع فرسشأا يذلا بئانلاو

لÓخ ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ةيدلبلا سسيئر˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ح˘ت˘فو تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سضعأاو
يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا نا˘كو ة˘فر˘ظألا
داد˘سسنا ة˘لا˘ح د˘ه˘سش د˘ق ة˘فر˘˘سشلا˘˘ب

رو˘ه˘ظو سسل˘ج˘م˘لا ما˘˘سسق˘˘نا ءار˘˘ج
يمتنملا ريملا ةسسايسسل نيسضراعم
تاعارسص قلخ امم لامعلا بزحل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ف˘قو˘ت ى˘لإا تدأا ة˘ي˘ل˘خاد
باون ةعبسس ةقداسصم مدع ببسسب

عفرب تهتنا سسلجملا تارارق ىلع
تا˘ط˘ل˘سسلاو ي˘لاو˘ل˘ل ر˘يرا˘ق˘ت ةد˘ع
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا

ةليسصف دعب اميف ىلوتتل ينطولا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

اهتنمسضت يتلا تازواج˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ن˘ع ءادو˘سسلا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
قا˘ي˘سس ي˘فو يد˘ل˘ب˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
تايدلب مظعم هيف دهسشت  لسصتم
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
تازواج˘تو ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف ح˘ئا˘سضف
ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا تا˘ق˘ف˘˘سصلا ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو ع˘ير˘˘سشت˘˘ل˘˘ل
ريم مهسسأار ىلع رايمأا ةدع فيقوت
ن˘ي˘عو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا
   .ةدرابلا
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لوسسغلا زاجم ةقطنم ناكسس سشيعي
ةدرابلا نيع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا

رمألا ،اموي02 ذنم ةقناخ هايم ةمزأا
طاسسوأا يف اريبك ارمذت فلخ يذلا
مهتيبلغأا ه˘جو˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘سصلا ها˘ي˘م ءار˘سشل
زا˘ج˘م نا˘˘كسس ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بسسحو،
لكسشم نم نوناعي مهنإاف لوسسغلا

ام ،ا˘مو˘ي02 ذنم هاي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا
ةيقيقح ةمزأا يف نوطبختي مهلعج
ةطيحلا تاءارجإا ذاختا مدع ببسسب
ةمزألا رارمتسسإا لظ يف و رذحلاو
ءل˘م ى˘لإا نا˘كسسلا بل˘˘غأا أا˘˘ج˘˘ل ن˘˘يأا

رمألا جيراهسصلا هايم نم تانازخلا
يف مه ةدئاز فيراسصم مهفلك يذلا

رخآلا فسصنلا هجوت امك، اهنع ىنغ
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بل˘˘ج ى˘˘لإا
مهنأا نونطاوملا فاسضأاو،ةروا˘ج˘م˘لا
ىوا˘كسشلا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب او˘˘مد˘˘ق˘˘ت
لوسصولا نود نكل ةينعملا تاهجلل
يحلا ناكسس برغتسسا دقو ،لح ىلإا

ز˘ع ي˘ف ءاو˘سس ة˘مزألا با˘˘ب˘˘سسأا ن˘˘م
ل˘˘سصف لÓ˘˘خ، را˘˘ط˘˘˘مألا ط˘˘˘قا˘˘˘سست
ف˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف لÓ˘˘خ وأا، ءا˘˘ت˘˘سشلا
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘˘ف˘˘ترا د˘˘ه˘˘سشي يذ˘˘لا
او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك، ةرار˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد
ةيرزملا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م م˘ه˘جار˘خإا˘ب
يف لح داجيإاو اهيف نوطبختي يتلا

نإاف رخآا قايسس يف،لجاعلا بيرقلا
ديحولا لكسشملا سسيل هايملا ةمزأا
لب نونطاو˘م˘لا ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا

ة˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘كسشم كا˘˘ن˘˘ه
ددهت تتاب يتلا ةلاسضلا بÓكلاو
نع كيهان ،نينطاوملا نمأاو ةمÓسس
و ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ها˘ي˘˘م را˘˘سشت˘˘نا
ام يحلا ةئي˘ه˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا

.لاحوأا ىلإا لوحتي هلعج
˘˘مÓ˘˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمزأا ببسس عجرأا هايملل ةيرئازجلاب

3 و1 مقر نيرئبلا لطعت ىلإا هايملا
تمت نأا دعب هنأا عباتو،عبسصوب ةعلقب
ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘˘مر˘˘ب

ةعلقب30 مقر ةقيمعلا رئبلا ليغسشت

ن˘ي˘ع قاور نو˘م˘ي يذ˘˘لا ع˘˘ب˘˘سصو˘˘ب

مت هنأا لإا ةرواجملا هقطانمو ةدرابلا

لاوحألا ءوسس ببسسب ةمهملا ليجأات

ةبوعسصو ة˘ي˘حÓ˘سص مد˘عو ة˘يو˘ج˘لا

زاجم ءايحأا دهسشت هيلعو كلسسملا

فايسض ، زكرم ةدرابلا نيع،لوسسغلا

،ي˘˘م˘˘سشا˘˘ه˘˘لا نو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس ،ح˘˘˘لا˘˘˘سص

يديبع˘ل ،د˘ي˘سصلا ن˘ي˘ع ،ي˘سشور˘ح˘لا

، عيزوتلا ةيلمع يف ابذبذت،دمحم

نأا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ئا˘بز نأا˘م˘ط ا˘م˘˘ك

يداعلا هماظن ىلإا دوعيسس عيزوتلا

ديق3 و1 مقر نيرئبلا عسضو روف

.ةمدخلا
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زاغب قانتخإل سصاخسشأا3 سضرعت
نم  ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا لوأا
قراط يحب لزنم يف ءاملا ناخسس
ا˘م˘م، ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب دا˘˘يز ن˘˘ب
رسصانعل يروفلا لخدتلا ىعدتسسا
فا˘˘ع˘˘سسإل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
.نيباسصملا
ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسا ة˘ثدا˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
ةيندملا ةيامحلا ح˘لا˘سصم ه˘ت˘ل˘ق˘نا˘م

ا˘ه˘ناو˘عأا نأا””ة˘عا˘سسر˘خآا»ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب

ة˘سسما˘خ˘لا دود˘ح ي˘ف سسمأا او˘˘ق˘˘ل˘˘ت

ةلئاع قا˘ن˘ت˘خا هداـف˘م ءاد˘ن ا˘حا˘ب˘سص

لوأا زاغب سصاخسشأا3 نم ةنوكتم

ن˘ب قرا˘ط ي˘ح˘ب نو˘بر˘كلا د˘ي˘˘سسكأا

لقنتلا مت روفلا ىلع،ينوــبلاب دايز

لوسصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا

3 ـب قلعتي رمألا نأا نيبت ةنياعملاو

ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘عأا ر˘سصح˘˘ن˘˘ت لا˘˘جر

نا˘ن˘ثا بي˘سصأا ،ة˘ن˘˘سس03و ة˘ن˘˘سس62

دجو ثلاثلاو يعولا نادقفب مهنم
مهقاسشنتسسا  ةجيتن نايثغ ةلاح يف
ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا لوأا زاغل
مهل تمدق ثيح  ،ءاملا ناخسس نم
ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا
ىـلإا رو˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ث
ي˘ق˘ل˘ت˘ل  ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
ىلإا ةراسشإلا ردجتو ،مزÓلا جÓعلا
ة˘˘مÓ˘˘سس دد˘˘ه˘˘˘ي لازــيل زاـغ˘˘˘لا نأا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
موقت يتلا ةيسسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا

رارغ ىلع حلا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب
هنأا لإا ةيندملا  ةيامحلاو زاغلنوسس
ثداو˘˘ح˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘˘ل ،ىود˘˘˘ج نود
ددهت زاغلا اهيف ببسستملا ةيلزنملا

تعد د˘قو اذـه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا  ةا˘ي˘ح
يف نينطاو˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةرور˘˘سضب تار˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يدـع˘˘˘لا

نيخسستلاو ةئفدتلا ةزـه˘جأا ة˘نا˘ي˘سص
لـب˘˘˘ق  ن˘˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
يف اهعسضو ةرورسض عم،اهلمعتسسا
.ةيوهت اهب نكامأا
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  ةهوبسشم تاقفسص ماربإاو ةيمومع لاومأا ديدبت ةيسضق يف

 ابيرق  ةلإدعلإ مامأإ ةفرششلإ ةيدلبب امهتمو إدهاشش42
ةيدلبلا سسيئر مهنيب نيمهتم ةتسس مسضي فلملا ^

ماعلا لاملا ديدبتو رييسستلا ءوسسب قلعتت ةليقث مهت ةعبرأا نوهجاوي نومهتملا ^
9102 توأا تقلطنا دق تناك ينطولا كردلا تاقيقحت ^

 ناـكـسسلا طـسسو اعزــفو اـعــلــه ثدــحأا

ةيئابرهك تإدإدع4 مهتلي قيرح
 ةدرابلإ نيعب ةناطلشس يح يف ةرامعب
ةيئابرهك تادادع ةنازخب قيرح سسـمأا لوأا ةليل بسش
،ةدرابلا نيع ةيدلب   ةناطلسس  يحب ةرامع لخدمب

ةيئابره˘ك تاداد˘ع4 بهل˘لا ة˘ن˘سسلأا تم˘ه˘ت˘لا ن˘يأا
.طقف ةيدام رئاسسخ كلذب ةفلخم
حلاسصم ه˘ت˘ل˘ق˘نا˘م ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسا ة˘ثدا˘ح˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
اهناوعأا نأا ””ةعاسس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
بقع ،ركذلا فلاسسلا ناونعلاب سسمأا  لوأا اولخدت
رو˘فو ةرا˘م˘ع ل˘خد˘م˘ب ،ق˘ير˘ح بو˘بــسشب م˘هرا˘ط˘خإا
ةنازخب بسش قيرحلا نأا نيبت ةنياعملاو ،لوسصولا

،ةيئابرهك تادادع4 مهتلإا نـيأا ةيئابرهك تادادع
نم اهعنمو اهترسصاحم دعب كلذو نارينلا دامخإا متيل
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تا˘ن˘كسسلا ي˘˘قا˘˘ب ى˘˘لإا راـسشت˘˘نلا
ةيمكل هقاسشنتسسا ببسسب قنتخا سصخسشل تافاعسسإلا

تلاجعتسسلا ىلإارو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن م˘ث نا˘خد˘لا ن˘م
يف كراسش دقو اذه ،ةدرابلا نيع ىفسشتسسمب ةيبطلا

ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ن˘م ادد˘ع ءا˘ف˘طإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نع امأا ،فاعسسإا ةرايسسو ءافطإا تانحاسشب نيزهجم
يتلاو اهل ة˘يدؤو˘م˘لا با˘ب˘سسألاو ة˘ثدا˘ح˘لا تا˘سسبÓ˘م
ردجتو،رطسسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازـتل
طسسو اعزفو اعله تثدحأا ةعقاولا نأا ىلإا ةراسشإلا

جرخ نيذ˘لا ةرا˘م˘ع˘لا نا˘كسس ة˘سصا˘خ ا˘هو˘سشيا˘ع ن˘م
.ئراط يأا ثودح نم افوخ مهلزانم نم مهسضعب

ب .زوزام

تارهاظمل06 ـلا ىركذلا ءايحإا و انمازت
0691 ربمسسيد11

ةحلشصم نششدت يششاششوب
ةددعتملإ ةدايعلاب ت’اجعتشس’إ

ةزإرخب تامدخلإ
ةعطاقملل بدتنملا يلاولا يسشاسشوب ةليسسو تماق
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ن˘˘˘ي˘˘˘سشد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب سشير˘˘˘˘لا عارذ ة˘˘˘˘يرادإلا
يحب تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا

ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ق˘فر˘ب اذ˘هو ةزار˘خ
تلاحلاب لفكتلا اهنأاسش نم يتلا ةيرادإلا ةعطاقملل
قفرملا اذه نأاسش نمو.ةقطنملا لماكب ةلجعتسسملا
ىركذلا ءايحإا عم انمازت ةمدخلا زيح لخد لخد يذلا

ةمدخ ةيقرت،0691 ربمسسيد11 تارهاظمل نيتسسلا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا سصو˘ح˘ف˘˘لا نا˘˘م˘˘سضو يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا
نومئاقلا اهمدق يتلا حورسشلا بسسحب،ةسصسصختملا

،قفرملا اذه ح˘م˘سسي˘سس ا˘م˘ك ، ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
اميسسل ،ةيراوجلا ةيحسصلا ةيطغتلا نيسسحتب اسضيأا

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
هتهج نم،لظلا قطانم اهيف امب ةيفيرلا قطانملاو
يف مكحتلا ةيمهأا ىلع دكأا دق ناك ةبانع ةيلو يلاو
نيسسحتل تآاسشنملا هذه رييسستب ةطبترملا بناوجلا
يتلا بسساكم˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ءادألا ة˘ي˘عو˘ن
نم ةيمومعلا تاطلسسلا اهلذبت يتلا دوهجلا سسكعت
ب .حلاسص.نينطاوملا ةحسصب لفكتلا لجأا

عاشضوأ’إ نم ءايتشسإو ديدنت
2 و1 ينوبلإ يتماقإاب ةيرزملإ

نيتماقإلاب تاميقملا تاب˘لا˘ط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تدد˘ن

ةيرزملا ةيعسضولا نم2 و1 ينوبلا نيتيعماجلا
مغر ،رييسستلا ءوسس نع كيهان ،تامدخلا ةءادرو
نيسسحت لجأا نم تابلاطلا نم ةديدعلا ىواكسشلا
نود تمسصلا نومزتلي تاماقإلا ءاردم نأا لإا عسضولا
ا˘يد˘ح˘ت م˘ه˘ب˘سسح ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م و˘˘هو ن˘˘كا˘˘سس كير˘˘ح˘˘ت
سضرع تبرسض يتلا يلاعلا ميلعت ةرازو تاميلعتل
بلاطلا قح يف افسسعت كلذك هوربتعا امك. طئاحلا
ءانب يف هيلع دمتعي يذلا و لبقتسسملا ةبخن وه يذلا
ءوسسو سشي˘م˘ه˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ظ ي˘فو،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
نييرئازجلا ةبلطلل ينطولا توسصلا بلاط رييسستلا

ةرورسضب راتخم يجاب ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م ة˘با˘ن˘ع بت˘كم
نأا لبق ةيرزملا ةيعسضولا هذهل دح عسضو و كرحتلا
لو˘خد˘لا بار˘ت˘قا ع˘م ة˘سصا˘˘خ ر˘˘ث˘˘كأا رو˘˘مألا ءو˘˘سست
 .تاعاسس ىوسس هيلع قبتي مل يذلا يعماجلا

ن .يماسس

يسضاق مامأا نيلومم اذكو نيلواقمو لامعو ةيدلبلاب نيفظوم دوهسشو نيمهتم نيب نيرخآا اسصخسش42 ةقفر ةفرسشلا ةيدلب سسيئر لثمي
يتلا تاءاعدتسس’ا بسسح رهسشلا سسفن نم82 ةياغ ىلإا يلاحلا ربمسسيد02 موي نم ءادتبا ةبانعب ةيئادتب’ا ةمكحملا ىدل قيقحتلا
يرحتلاو ثحبلا ةليسصف اهترسشاب دق تناك يتلا ةيلوأ’ا تاقيقحتلا ءاهتنا دعب ةرسشابم ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا فرط نم مهل تهجو

 .ةبانعب ينطولا كردلل ةعباتلا

عبسصوب ةعلقب3و1 مقر نيرئبلا لطعت ببسسب

اموي02 ذنم لوشسغلإ زاجمب ةقناخ هايم ةمزأإ

¯ YÉO∫ GCe«ø

سسمأا ، را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر ما˘˘ق
ةي˘ئاد˘ت˘بإل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ة˘لو˘ج˘ب تب˘سسلا
سسيئر ل˘ك رو˘سضح˘بو را˘م˘ع ي˘ها˘ب
ءاسضعأاو يدلبلا يبعسشلا سسلجملا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

هذه تلمسش ثيحب، ةماعلا لئاسسولاو
نا˘م˘سض ا˘ه˘ن˘م بناو˘ج ةد˘ع ة˘لو˘ج˘لا
ناكو.زاغلاو ءابرهكلاو ءاملا ريفوت

ة˘سسرد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا ن˘م دد˘ع

ةد˘يد˘ج˘لا را˘م˘ع ي˘ها˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإلا
او˘م˘ظ˘ن را˘م˘ع يد˘ي˘سسب ة˘ب˘ي˘ع˘سشلا˘ب
ةيجاجت˘حإا ة˘ف˘قو طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسألا
اديدنت ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا هذه مامأا
ن˘ع ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘ب
نيلمحم ، ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع˘ل ة˘سسرد˘م˘لا

را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
د˘ح ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
. مهريبعت
ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘˘عدو
فوقولا ةسسردملا د˘ق˘ف˘ت˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب

اهيف طبختي يتلا ةاناعملا مجح ىلع
مقا˘ط˘لا ل˘كو ةذ˘تا˘سسألاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
، ءاوسس دح ىلع ةسسردملاب يوبرتلا
، ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب
م˘ه˘˘تا˘˘كر˘˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘ب ن˘˘يدد˘˘ه˘˘م
ءاقب ةلاح يف Óبقتسسم ةيجاجتحإلا
ركن˘ت˘سسإا ا˘م˘ك. ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع ع˘سضو˘لا
ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘˘لوأا

قيرطلا ةلاح دوهسشلا نيع هقطنم
لقن˘لا ة˘ل˘فا˘ح تتا˘ب ثي˘ح ة˘ي˘ثرا˘كلا
ىلإا مهءانبأا ل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ي˘سسرد˘م˘لا

ةبوعسص دجت ةب˘ي˘ع˘سشلا˘ب ة˘سسرد˘م˘لا
قيرطلا اذه ربع رورملا يف ةريبك
يت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا تارا˘سسكنإلا بب˘سسب

تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘سسم ى˘لإا ق˘ير˘ط˘˘لا تلو˘˘ح
. ةريخألا راطمألا طوقسس ءارج ةيئام
نع نيلثمم نإاف انرداسصم بسسح و
لاغسشنإلا لقنب اوماق ذيمÓتلا ءايلوأا
رامع يديسس ةيدلب سسيئرل حورطملا
لحب ادعو مه˘ل مد˘ق يذ˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
علطم عم ايئاهن حورطملا لاكسشإلا
. عوبسسألا

ذيمÓتلا ءايلوأا جاجتحإا بقع

ةبيعششلاب رامع يهاب ةشسردم ةيعشضو دقفتي راجحلإ ةرئإد صسيئر

يــعوـــلا ادــــــقـف مــهنم نانثا

 ينوبلاب نوبركلإ ديشسكأإ لوأإ زاـغب صصاخششأإ3 نم ةنوكتم  ةلئاع قانتخإإ
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يجاب» ةعماج يف تاداهسشلا يلماح بابسشلل يعامتجلاو ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسسملا يزاهج دوقع راطإا يف نيلماعلا نم ددع فسشك
موسسرملا رودسص ىلع ةلماك ةنسس رورم دعب كلذو جامدإلا فلمل ةعفد ءاطعإاب مهتدعو ةريخألا هذه ةرادإا نأا ةبانع ةيلوب «راتخم

.ةيلمعلاب صصاخلا يذيفنتلا

ةيئاسضقلا تاسضيوفتلا ةحلسصم هب تحاطأا
ملاسس يديسسب لبطسسإا لخاد

تارّدخم نوراب ىلع ضضبقلا ءاقلإا
تاي’و ةّدع يف هنع ثوحبم نيياكوكو

تأرّدخم نوراب ىلع سضبقلأ ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق تقلأأ
نأأ دعب ةّيقرشش تاي’و ةّدع يف هنع ثوحبم نيياكوكو
قّلعتيو سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأوأأو تأر˘ّكذ˘م ةّد˘ع ه˘ّق˘ح ي˘ف ترد˘شص
تاشضيوفتلأ ةقرف هب تحاطأأ يذلأ «سش.ط» ىّمشسملاب رمأ’أ
عوبشسأ’أ ةياهن كلذو ةبانع ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ةيئاشضقلأ
ة˘طر˘ششلأ تأو˘ق ىد˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م تدرو ن˘˘ي˘˘ح مر˘˘شصن˘˘م˘˘لأ
ةزهجأ’أ ثحب ّلحم دجأوتملأ ينعملأ دجأوت اهدافم ةيئاشضقلأ
ةّيدلبل عباتلأ ملاشس يديشس ءايحأأ دحأأ ىوتشسم ىلع ةينمأ’أ
ي˘ف سصخ˘ششلأ أذ˘ه ّنأأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ تأذ تفا˘شضأأو ي˘نو˘˘ب˘˘لأ
ةنئاكلأ تÓبطشسإ’أ دحأأ نم ذخّتي رمعلأ نم تاينيثÓثلأ
راظنأأ نم بورهلأو ءابتخإÓل ءاشضف افلاشس روكذملأ يحلاب
رحت دّشصرت نم تنّكمت يتلأ ةينمأ’أ حلاشصملأ

ّ
اهّعبتتو هتاك

ّدح عشضوو هفيقوتب تهتنأ ةمكحم ةّطخ ليكششت ةياغ ىلإأ
ديدحتلابو طرافلأ ءاثÓثلأ ةليل ةينوناقلأ ريغ هتاشسراممل

د˘ق˘ف ل˘شص˘ّت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،’أوز ةر˘ششا˘ع˘لأ ة˘˘عا˘˘شسلأ ى˘˘ل˘˘ع
يف همشسأ طبترأ فوقوملأ ّنأأ «ةعاشس رخآأ» رداشصم تحشضوأأ

«ني˘يا˘كو˘كلأ«ـب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ ا˘هزر˘بأأ ا˘يا˘شضق˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
،قطانم ةّدعب ةيلقعلأ تأرّثؤوملأ جيورت عم جلاعملأ فيكلأو
هنع ثوحبم هيف هبتششملأ نأأ رداشصملأ تأذ تفاشضأأ امك
نم ّلكل ةعبات˘لأ ة˘ّشصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘ي˘ئا˘شضق
ريغ هتاطاششن تّدتمأ ىرخأأ تاي’وو فراطلأو ةبانع يتي’و
ةمكحم ةّطخ ةّيشصولأ تاهجلأ عشضت نأأ لبق ،اهيلإأ ةيعرششلأ
ّلج هقح يف تذّختأ نيح يف هيلع سضبقلأ ءاقلإأ نع ترفشسأأ
ةيئاشضقلأ تاهجلأ ىلإأ هليوحتو ةمزÓلأ ةيرورشضلأ ريبأدتلأ
نأأ ىلإأ ةراششإ’أ ردجت ،هيلإأ ةبو˘شسن˘م˘لأ ة˘م˘ه˘ت˘لا˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ةّينعملأ تاهجلأ مامأأ يشضاملأ عوبشسأ’أ ةياهن لثم فوقوملأ
قباشس تقو يف ردشصأأ يذلأ فراطلأ ءاشضق سسلجمل ةعباتلأ

تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘ت ّم˘ت ا˘م˘ك ه˘ّق˘ح ي˘ف ف˘ي˘قو˘ت ةر˘ّكذ˘˘م
يف سضبقلاب أرمأأ اهتهج نم تردشصأأ يتلأ ةبانعب ةيئاشضقلأ

يف ةينوناقلأ ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ ةّيقب ذاخّتأ ّمتيشس امنيب ،هّقح
.دحأ’أ مويلأ ةحيبشص هّقح
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ةيمسستلا لمحت يتلا ةتفÓلا ةلازإا دعب
 ةسسوتيلاكلا يحل ةديدجلا

لاحربب ةششيرعوب ديهششلا ةلئاع
لخدتلاب يلاولا بلاطت و جتحت

سسيئر رأرق ىلع لاحر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ششير˘عو˘ب ة˘ل˘ئا˘ع تج˘ت˘حأ
ءايحأأ ةدعل ةشسوتيلاكلأ يح ميشسقت يلع مدقأأ يذلأ ةيدلبلأ

ةيمشست اهيف امب ءايح’أ كلت يلع تايمشست ةدع قÓطإأو
قÓطإأ مت دق ناك نيدلأو ةقطنملأ ءأدهشش ةششيرعوب ةوخ’أ

قلع ريملأ نكل تأونشس رششع دنم مهمشساب ةشسوتيلاكلأ يح
ةشسوتيلاكلأ يح نم ريغشص يح لخأد ةششيرعوب ةوخإ’أ ةتف’
ةيلمع نع ةمجانلأ ءايحأ’أ يقاب ىلع ىرخأأ تايمشست قÓطإأو
ةداعإاب نوبلاطيو نوجتحي ءأدهششلأ براقأ لعج امم ميشسقتلأ
يلع نوزوحي مهنأأو ةشصاخ يلأولأ لخدتو مهل رابتع’أ

نيدهاجملأ ةرأزو نم سصاخ حيرشصتب ةشصاخلأ قئاثولأ عيمج
اقباشس ةشسوتيلاكلأ يح ىلع ةششيرعوب ةوخ’أ مشسأ قÓطإ’
نيبلاطم مهيلع يدعتلاب ريملأ رأرق ءأدهششلأ ةلئاع تربتعأو
مدقأأ ريملأ نأأ املع تقو برقأأ يف ةيشضقلأ يف قيقحت حتفب

يحلأ لخدم دنع ةقلعملأ ةريبكلأ ةتفÓلأ ةلأزإأ وأأ عزن ىلع
ءأدهششلأ يح ىلإأ ةشسوتيلاكلأ يح اهرثإأ ىلع لوح يتلأ
تاتف’ ةدع قيلعت بناج ىلإأ يحلأ لخأد اهقلعو ةششيرعوب
رأرقلأ ىلع ةيدلبلأ تاطلشسلأ تدعت نأأو قبشس دقو ىرخأأ
مت ةيمشسر ىوكششب ةلئاعلأ مدقت دعبو نكل ةتفÓلأ ةلزإاب
.اهناكمل ةتفÓلأ ةداعإأ
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ماعلا نيمألا لبق نم مهلابقتسسا دعب

كيرحتب دعت «راتخم يجاب» ةعماج ةرادإا
ليغششتلا لبق ام لامع جامدإا فلم
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ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م دد˘˘˘ع ف˘˘˘ششك
«راتخم يجا˘ب» ة˘ع˘ما˘ج˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ
ةياهن ،ةيجاجتحأ ةفقول أورشضح مهنأأ
ةرأدإ’أ رقم مامأأ ،مرشصنملأ عوبشسأ’أ
ةلواحم يف كلذو ةعماجلل ةيزكرملأ

سضفن وحن ةريخأ’أ هذه عفدل مهنم
م˘ل يذ˘لأ جا˘مدإ’أ ف˘ل˘م ن˘ع را˘ب˘غ˘لأ
ذنم -مهبشسح- ههاجت انكاشس كرحت
تاعاط˘ق فÓ˘خ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘شس
امدقت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘ف تفر˘ع ىر˘خأأ

ةيلحملأ تاعامجلأ رأرغ ىلع أريبك
ريغ ،رشصحلأ ’ لاثملأ ليبشس ىلع
عمجت درجمبو ةعماجلأ ماع نيمأأ نأأ
،ةرأدإ’أ رقم مامأأ جامدإ’اب نيينعملأ
ن˘يأأ ه˘ب˘ت˘كم ي˘ف م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب ما˘˘ق
م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ع˘˘م˘˘ت˘˘شسأ
لمأأ ىلع كلذو جامدإ’اب ةقلعتملأ
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ل˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لأ
يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو ىلإأ اهلاشصيإأ

ن˘ي˘ب ن˘مو أذ˘ه ،ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأو
ىلع اه˘حر˘ط م˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘غ˘ششن’أ

يلام بشصنم71 ةيشضق وه نيمأ’أ
لامع هلقن ام بشسحو يتلأ رغاشش
ا˘ه˘نإا˘ف ما˘ع˘لأ ن˘ي˘˘مأ’أ ن˘˘ع دو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م ن˘ي˘ب ة˘عزو˘م ن˘م˘شضت˘ت
ثيح ،نيينهم لا˘م˘عو ن˘ي˘فر˘شصت˘مو
هذه لÓغت˘شسأ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب م˘ه˘ل د˘كأأ
ل˘ب˘ق ا˘˘م لا˘˘م˘˘ع جا˘˘مدإ’ ،ةر˘˘غا˘˘ششلأ
نع نÓ˘عإ’أ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأأو ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ
مهل فششك امك ،ةيلمعلاب نيينعملأ
ةرأزو نم تبلط ةعماجلأ ةرأدإأ نأأ

وهو ايلام ابشصنم39 يلاعلأ ميلعتلأ
ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ لا˘م˘ع دد˘ع سسف˘ن
ةعفد˘لأ با˘ح˘شصأأ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
ينامث لقأ’أ ىلع اهيدل يتلأ ىلوأ’أ
دشصق كلذو ةعماجلاب لمع تأونشس
نأأ ىلإأ اتف’ ،مهجامدإأ ةيلمع عيرشست
تأءأرجإ’أ ءاهت˘نأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
هذه ىلع لوشصحلأ لجأأ نم ةيرأدإ’أ
ي˘ف عور˘ششلأو ة˘ي˘لا˘م˘لأ بشصا˘ن˘˘م˘˘لأ

ثيح ،ىلوأ’أ ةعفد˘لأ جا˘مدإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
هنأأ ةعما˘ج˘لأ ما˘ع ن˘ي˘مأأ م˘ه˘ل ف˘ششك
أدكؤوم ،ابيرق ةيلم˘ع˘لأ ما˘م˘تأ ع˘قو˘ت˘ي
رخأات˘لأ كرأد˘ت˘ت˘شس ة˘ع˘ما˘ج˘لأ نأأ م˘ه˘ل
يذلأو جامدإ’أ ةيلمع يف لشصاحلأ

ةيلام بشصانم رفوت مدع ببشسب ناك
نم مايأأ دعب كلذ يتأاي ثيح ،ةرغاشش
ةيعماج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م ءا˘غ˘لإأ
تنلعأأ يتلأ فيظوتلأ ةقباشسم ةبانعب

مرشصنملأ ربمفون91 خيراتب اهنع

ةتشس ،اب˘شصن˘م81 نمشضتت ي˘ت˘لأو
نم ينه˘م ل˘ما˘ع˘ب ة˘شصا˘خ بشصا˘ن˘م

كلذو اشسراح21و لوأ’أ ىوتشسملأ
ليغ˘ششت˘لأ ة˘ير˘يد˘م تعرا˘شس نأأ د˘ع˘ب
ةيريدم ةل˘شسأر˘م ى˘لإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
ةعجأرم بلطل ةيعامجلأ تامدخلأ
ءأرجإأ نع نÓعإ’اب قلعتملأ ءأرجإ’أ
نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘ق˘با˘شسم˘لأ
تأدا˘˘˘ه˘˘˘ششلأ ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلأ
يزا˘ه˘ج دو˘ق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘˘لأ

ي˘ف ة˘يو˘لوأ’أ م˘˘ه˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو
تنا˘ك لا˘ح ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةبولطملأ بشصانملأ يبلت مهتأداهشش
ة˘ير˘يد˘م تب˘ل˘ط سصو˘شصخ˘لأ أذ˘ه˘بو
تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ي˘غ˘˘ششت˘˘لأ
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ ةرور˘شض ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لأ
هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘شس’ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
نم نيديفتشسملأ جامدإ’ بشصانملأ

يعامتج’أو ينهملأ جامدإ’أ يزاهج
يف طا˘ششن ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لأو
،ةيموم˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ تأرأدإأ ىد˘حإأ

ةيلاملأ بشصانملأ هذه عشضو مت ثيح
ردجت ،ةيئ’ولأ ةنجللأ فرشصت تحت
يذيفنتلأ موشسرملأ نأأ ىلإأ ةراششإ’أ
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حنم9102 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘شسيد
جامدإ’أ يزاهج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل
ةدعاشسملأ زاهج نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل

جامدإ’أ زاهجو ينهملأ جامدإ’أ ىلع
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘ششل˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’أ
.جامدإ’أ يف قحلأ تأداهششلأ
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ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘شضو˘لأ تفر˘ع ا˘مد˘ع˘ب
˘ما˘يأ’أ لÓ˘خ ا˘شسو˘شسح˘م ا˘شضا˘ف˘خ˘نأ
تأأد˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و نإا˘ف ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ
تأءأرجإ’اب ديقتلأ يف ايخأرت دهششت
ةشصاخ، «انوروك» ءابو دشض ةيئاقولأ

و معاطملأ باحشصأأ سضعب فرط نم
بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ل˘ق˘˘ن˘˘لأ تÓ˘˘فا˘˘ح
ةمأرشصلأ و ديدح نم ديب برشضلأ
لو˘كو˘تور˘ب˘لأ تأءأر˘جإأ ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘ف
ةيشصولأ تاهجلأ فرط نم يحشصلأ
ةشصاخ أءوشس رومأ’أ دأدزت نأأ لبق،
 .يعماجلأ لوخدلأ بأرتقأ عم
ربع م˘عا˘ط˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تبر˘شض
ةيدلبب ة˘شصا˘خ، تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاميلعت ةيب˘ع˘ششلأ ءا˘ي˘حأ’أو ة˘با˘ن˘ع
تأءأرجإأ قيبطتب ةقلعتملأ ةموكحلأ
يف طئاحلأ سضرع يحشصلأ رجحلأ
ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ،ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ة˘˘نوآ’أ
دأرزو˘ب ي˘ح رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ

م˘عا˘ط˘م˘لأ سضع˘ب˘ب ى˘ت˘ح و ن˘˘ي˘˘شسح
دعب ثيح ةيرحبلأ ةهجأولل ةلباقملأ
ةمرا˘شص تأءأر˘جإأ ة˘مو˘كح˘لأ سضر˘ف
لÓخ نم معا˘ط˘م˘لأ با˘ح˘شصأأ ى˘ل˘ع
ميدقتب ءافتك’أ و نئابزلأ لوخد عنم
رأرقلأ أذه نأأ ريغ، ةفيفخلأ تابجولأ

سضع˘ب˘ب ق˘ب˘ط˘ي ’ ا˘ن˘ظ˘ح’ ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
و رأر˘ق˘لأ تد˘ح˘ت ي˘ت˘لأو م˘عا˘ط˘م˘˘لأ
ميدقتو نئابزلأ سضعب لاخدإاب تماق
رمأ’أو ، يداع لكششب مهل تابجولأ

ةعاشسلأ دنع قلغلأ مدع وه كلذ نم
تي˘قو˘ت˘لأ زوا˘ج˘تو ءا˘˘شسم ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ
بايغ يف كلذ لكو قلغلل ددحملأ
باحشصأأ سضعب لعج ام وهو ،ةباقرلأ
تأءأرجإاب نومزتلي نيذ˘لأ م˘عا˘ط˘م˘لأ
تي˘قأو˘م و ي˘ح˘شصلأ لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لأ
ءا˘ن˘ثأأ ثد˘ح˘ي ا˘م˘ب نودد˘ن˘˘ي ق˘˘ل˘˘غ˘˘لأ
ام˘ك ة˘عا˘شس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج˘ب م˘ه˘لا˘شصتأ

و ة˘با˘قر˘لأ سضر˘ف ةرور˘شضب أو˘ب˘لا˘˘ط
وأ عيمج˘لأ ى˘ل˘ع تأرأر˘ق˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
أوناع مهنأأ ةشصاخ، نولمعي مهكرت
يتلأ قلغلأ ةدم لوط ببشسب نيرمأ’أ

اممو، مهتÓئاع ىلع و مهيلع ترتأأ
مدع وه تأزواجت نم اشضيأ هانظح’
و معاط˘م˘لا˘ب نا˘مأ’أ ة˘فا˘شسم مأر˘ت˘حأ

ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘ترأ مد˘˘ع
طور˘شش ى˘ندأو تا˘م˘ق˘ع˘م˘لأ با˘˘ي˘˘غ
ن˘ع لؤوا˘شست˘لأ حر˘ط˘ي ا˘م˘م ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ

أذأ تأرأر˘˘ق˘˘لأ رأد˘˘شصإأ ةد˘˘ئا˘˘ف ىد˘˘م
 !عقأولأ سضرأأ ىلع قبطت ’ تناك

ةباقرلا و عدرلا بايغ ببشسب راتهتشس’ا نم ةلاح

ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب ديقتلأ بايغ يف
تاحاشسملأو معاطملأ ربع ةيحشصلأو
ةيمومعلأ تاشسشسؤو˘م˘لأو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

سصقن ىلإأ ةفاشضإ’اب ،لقنلأ لئاشسوو
امب ميقعتلأو ريهطتلأ تايلمع يف
ة˘با˘شصم˘لأ ت’ا˘ح˘لأ عا˘ف˘ترا˘ب رذ˘ن˘˘ي
ناكشسلأو ةح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م تق˘ل˘طأأ.

ة˘ي’و˘ل تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ حÓ˘˘شصإأو
ةدم ذنم، ةراجتلأ ةيريدم و ةبانع
يلحت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ءأد˘ن
ةيعوت تÓمحب ما˘ي˘ق˘لأو ،ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب
ىلع تايوطم عيزوت عم سسيشسحتو
م˘ه˘ت˘ي˘عو˘ت ل˘جأأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
بأرتقأ عم ةشصاخ عشضولأ ةروطخب
دأدز˘ت د˘ق ن˘يأ ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ
يف معاطملاب ةشصاخ ءأوشس عاشضوأ’أ

ةرو˘ط˘خ˘ب را˘ت˘ه˘ت˘شس’أ ل˘ظ ا˘م لا˘˘ح

هذه مغرو هيلع وه ام ىلع عشضولأ
ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘جر˘خ˘˘لأ و تأءأد˘˘ن˘˘لأ
اهنأأ ىلإأ ةراجت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم˘ل
بلطتي ا˘م و˘ه و ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ت
ن˘م د˘ي˘ب بر˘شضلأو ر˘ث˘كأ ا˘ه˘ف˘ي˘ث˘˘كت

اهرودب، ني˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ را˘ج˘ت˘لأ د˘يد˘ح
ىرخأ’أ يه ةبلاطم نمأ’أ حلاشصم
ةبا˘قر سضر˘ف و ا˘ه˘تا˘يرود ف˘ي˘ت˘كت˘ب

و ةيبعششلأ ءايحأ’اب ةشصاخ ةمراشص
 .ةينمأ’أ زجأوحلأ

لقنلا تÓفاح يف ةلمجلاب تازواجت
يحشصلا لوكوتوربلل مات مادعناو

فرع˘ت ىر˘خأ’أ ي˘ه ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘شسو
ر˘ب˘ع ة˘مرا˘˘ع ى˘˘شضو˘˘فو ا˘˘ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كأ

تÓفاح ةشصاخ ، تايدلبلأ فلتخم
بر˘˘شض ي˘˘ت˘˘لأ ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘شصأأ
سسوريف راششتنأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ

’ ثي˘ح ،ط˘ئا˘˘ح˘˘لأ سضر˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
لومعملأ طور˘ششلأ ى˘ندأا˘ب نو˘مز˘ت˘ل˘ي
ةمراشصلأ ةبقأرملأ بايغ لظ يف ،اهب
زجأوح˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ،ل˘ق˘ن˘لأ طو˘ط˘خ˘ل
ةثراك ىلإأ لوحتت اهلعج ام ةينمأ’أ
ماتلأ مأدعن’أ ببشسب ،سسيياقملأ لكب
ي˘كت˘ششي .ي˘ئا˘قو˘˘لأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
لقنلأ تÓفاح يلمعتشسم نم ديدعلأ

ة˘ع˘با˘ت˘لأ كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةبكترملأ تأزواجتلأ نم ،سصأوخلل
نوريعي ’ ثيح ،ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م
Óف ،مامتهأ يأأ يئاقولأ لوكوتوربلأ

ل˘˘خأد يد˘˘شسج˘˘لأ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل دو˘˘جو
ذخأ’أ نود اهؤولم متي يتلأ تÓفاحلأ
لا˘ق˘ت˘نأ ر˘طا˘خ˘˘م ،را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’أ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
سضبا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘كي ’ ذإأ ،ىود˘˘˘ع˘˘˘لأ
لب ،ةلفاحلأ يف ةدجأوتملأ نكامأ’اب
،نيشسلاجلأ نم رث˘كأأ ن˘ي˘ف˘قأو˘لأ د˘ج˘ت

ةباقرلأ بايغ نم هدكأات دنع ةشصاخ
.ةبوقعلل هشضرعي دق ينمأأ زجاح وأأ

ريغ حبشصأأ ةمامكلأ ءأدترأ نأأ امك
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘قأ’أ ’إأ ،دو˘˘˘جو˘˘˘م
ةداعو ،سصاخلأو يمومعلأ يرشضحلأ

نم هبأرتقأ دنع سضباقلأ اهعشضي ام
سضع˘ب ىوا˘كشش م˘غر ،ي˘˘ن˘˘مأأ ز˘˘جا˘˘ح
’ ا˘م نو˘ع˘م˘شسي ن˘يذ˘لأ ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ
ةظحÓم أومدق ام ةلاح يف ،مهيشضري
يف و ،ظاظتك’أ سصوشصخب سضباقلل

نواهتل دح عشضوو عدرلأ بايغ لظ
ربكأأ بشسك ىلإأ نوعشسي نيذلأ ء’ؤوه
ةشصاخ ،مويلأ يف ليخأدملأ نم ردق
رهششأأ ةدعل طاششنلأ نع مهفقوت دعب
ام وه و ريخلاب رششبي ’ عشضولأ نإاف،
عدرل ةينعملأ تاهجلأ كرحت بلطتي
 .نيفلاخملأ

 ةباقرلا و عدرلا بايغ يف

 تÓفاحلا و معاطملاب يحشصلا لوكوتوربلل مادعنإا و ةلمجلاب تازواجت
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تّشسم ةيئابرهك ةرأرشش تثدحأأ
ةدجأوتم ةرامعل ةعبات تأدأّدع
ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

ّ
ل˘ه˘˘شسلأ 

ا˘ع˘ل˘هو أر˘عذ ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘بر˘غ˘˘لأ
نينطأوملل ةبشسّن˘لا˘ب ن˘يد˘يد˘شش
ر˘ف ن˘يذ˘لأ

ّ
ىلإأ م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘م أو

ناّكشس ظقيتشسأ ثيح جراخلأ

لّوأأ مو˘ي ا˘˘ن˘˘كشسم786 يح
ةنشسلأأ ماهتلإأ عقو ىلع سسمأأ

ةعباتلأ ءابرهكلأ تأدأّدعل رانلأ
ىلع ةدجأوت˘م ةرا˘م˘ع ل˘خد˘م˘ل
يبر˘غ˘لأ ل˘ه˘شسلأ ي˘ح ىو˘ت˘شسم
«’ونأوج يتيشس’«ـب فورعملأ

نوردا˘˘غ˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو
مهحأورأأ ىلع ا˘فو˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م
ر˘لأ ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن

ّ
هو˘ششا˘ع يذ˘لأ بع

ن˘م ى˘˘لوأ’أ تا˘˘عا˘˘شسلأ لÓ˘˘خ
ببشسب ةعم˘ج˘لأ مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘شص
ىلإأ تّدتمأ ة˘ّي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرأر˘شش
لعتششت نأأ لبق تأدأّدعلأ ةفاك

كرت مزلتشسأ ام وهو رانلأ اهيف
م˘ه˘لزا˘ن˘˘م ى˘˘لإأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

اب˘ّشسح˘ت عرا˘ششلأ ى˘لإأ أو˘جر˘خو
قايشس يفو ،هوركم ّيأ’ مهنم
ناكشسلأ ء’ؤوه ماق دقف لشصّتم
أود˘˘م˘˘خأأ ةأا˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘م بل˘˘˘ج ي˘˘˘ف
تبأذأأ ي˘ت˘لأ را˘ن˘لأ ا˘ه˘ت˘ط˘شسأو˘ب

تثد˘حأأو ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك تأدأّد˘˘ع
ىلإأ ،ىرخأ’اب ةتوافتم أرأرشضأأ

ةيامحلأ حلاشصم لوشصو ةياغ
ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘شصمو ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لأ

تأءأر˘˘˘جإ’أ ذا˘˘˘خ˘˘˘ّتأ سضر˘˘˘غ˘˘˘˘ب
ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ّيرور˘شضلأ
ةرام˘ع˘لأ و˘ن˘طأو˘م ف˘ششك د˘ق˘ف
يف أولشصّتأ مهّنأأ ركذلأ ةفلاشسلأ
حلاشصم˘ب نا˘ي˘حأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ثود˘ح بب˘˘شسب »زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس»
ةنيفلأ نيب ةيئابرهك تأرأرشش
مهتهج نم أوفاشضأأو ،ىرخأ’أو
لششفلاب تءاب مهبلاطم ّلج ّنأأ

يذ’و˘ف رأد˘˘ج˘˘ب تمد˘˘ط˘˘شصأو
حلاشصم˘لأ ل˘ّخد˘ت مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن

رحت مل يتلأ ةّينعملأ
ّ

انكاشس ك
ي˘ت˘لأ ة˘ثدا˘ح˘لأ عو˘قو د˘˘ع˘˘ب ’إأ
ءاشسم ل˘ّخد˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ب˘جأأ
رأر˘شضأ’أ ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل سسمأأ لوأأ

لب˘ق ل˘كششم˘ل˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإأو
اه˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصأو˘م ع˘م ه˘م˘قا˘ف˘ت

يئابرهكلأ راّيتلأ عاجرإأ ىلع
ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ ةرا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘كشسل
تءاج يتلأ ةثداحلأ أوركنتشسأ
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ة’ا˘˘ب˘˘م’ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
.لّخدتلأ يف اهلطامتو ةّيشصولأ

 تاداّدعلل رانلا ةنسسلأا ماهتلا دعب نينطاوملا علهو رعذ يف تّببسست

عراششلا ىلإا «’وناوج يتيشس’» يحب ةرامع ناكشس جرخت ةيئابرهك ةرارشش
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تاروراق باحسصأا دنع انوروك ىسضرم مومه
 لجيجب دئاوف نيجسسكوألا

تاذ ن˘ي˘ج˘ضسكوأل˘˘ل تارورا˘˘ق نو˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘ي ن˘˘م˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا د˘˘جو
ةضصرف انوروك ءابو يف لجيج ةيلوب يدرفلا لامعتضسلا
ىلع ةلئاه ةيلام غلا˘ب˘م ي˘ن˘جو ةر˘ي˘ب˘ك حا˘برأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘ل

ريطخلا سسوريفلا اذهب هللا مهلتبا نمم «ىبلغلا » باضسح
سصق˘˘ن ل˘˘ك˘˘ضشم تارورا˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘ضصأا ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسا ثي˘˘˘ح ،
هذه ءارك˘ل ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ن˘ي˘ج˘ضسكوألا
مهتويبب جلعلا اولضضف نمم سسوريفلاب نيباضصملل تاروراقلا

دحاولا مويلل رانيد0002 نع لقي ل يلام غلبم لباقم كلذو
و˘ه ا˘م˘ك ة˘يلو˘لا ه˘ب ر˘م˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘ضصلا ع˘˘ضضو˘˘لا نأا م˘˘غرو ،

سضعبلا نأا لا ةمحرلاو رزآاتلا بلطتي ملاعلا لكب لضصاح
ثدح امك حابرألا ينجل مهتضصرف ريخألا اذه يف اودجو

تبر˘ضض ي˘ت˘لا ىر˘خألا تا˘مزألا ة˘ي˘ق˘بو د˘ي˘م˘ضسلا ة˘مزأا لل˘خ
.قباضس تقو يف سشينروكلا ةمضصاع

ديلوت نم نكمتت ةيندملا ةيامحلا
ةدكيكسسب اهلزنم يف ةيريجين ةيعر

ودج نب ديهضشلا ةبازع ةيوناثلا ةدحولا تافاعضسإا تلخدت
ةدلو ة˘لا˘ح ل˘جأل ،تب˘ضسلا سسمأا ،ةد˘ك˘ي˘ك˘ضس ي˘ف ،ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
رمعلا نم ةغلابلا مألا لقن م˘تو.لز˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ة˘ي˘عر
ةديج ةيحضص ةلاح يف ىثنأا سسنج نم دولوملاو ،ةنضس53

.ةبازع ىفضشتضسم ىلإا

ضضعبلا ىلع «لÓح» ةبانع يف
رخآلا ضضعبلا ىلع «مارح» و

ليكلا ةضسايضس نم ةبانعب معاطملا باحضصأا نم ددع يكتضشي
عراضشب ةدوجوملا معاطملاف .نوناقلا قيبطت يف نيلايكمب
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب لإا ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع عو˘ن˘م˘م ن˘ي˘˘ضسح دارزو˘˘ب
وهف روهضشم معطم بحاضص لإا اهريفاذحب يحضصلا لوكوتوربلا

لو˘كو˘تور˘ب˘لا مر˘ت˘ح˘ي لو ،دا˘م˘ت˘عإا لو يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م كل˘م˘ي ل
ةباقرلا حلاضصم نأا لإا .نونزحي مه لو رجحلا لو يحضصلا
ىواكضشلا مغر انكاضس كرحت ل عضساتلا يرضضحلا نمألل ةعباتلا

ة˘ضصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘عا˘ط˘م˘لا با˘ح˘ضصأا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
 .عيمجلا ىلع نوناقلا سضرفل لجاعلا لخدتلاب

«راع ةمسصوو مارح عيبطتلا» :برغملا ءاملع ةطبار
ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار تعد
،ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ىلإا ةي˘بر˘غ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
عيبطتلا يف رظنلا ةداعإا

،ينويهضصلا للتحلا عم
ر˘˘˘˘مألا اذ˘˘˘˘ه» نأا ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
ي˘ف را˘ع ة˘م˘ضصو ىق˘˘ب˘˘ي˘˘ضس

ه˘ب˘جاو˘ب ما˘ق د˘ل˘ب ن˘ي˘ب˘ج
ة˘˘ي˘˘ضضق ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘˘ف
تركذو.«دوق˘ع˘ل ة˘مألا
ان˘نأا ،«نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ط˘بار˘لا
مزع ريبك ىضسأاب ان˘ي˘ق˘ل˘ت»
ىلع ةيبرغ˘م˘لا ة˘ك˘ل˘م˘م˘لا
نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإاو ،ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضصلا

سسأارتي يذلا ،برغملا ةناكمب قيلي ل لمعلا اذه» نأا ةدكؤوم ،«ةعضسوم ةيداضصتقاو ةيضسامولبد تاقلع
نع ةطبارلا تبرعأاو.«(..) اهتيضضقو نيطضسلف نع عافدلا يف زراب رود هل ناك يذلاو ،سسدقلا ةنجل
وأا ،مهاوتضسم ىلإا لزني نأا أابرن» اننأا ةفيضضم ،نيعبطملا روباط يف فوقولاب برغملا لوبق نم اهفضسأا

ءانبأا نم نيروهقملاو نيمولظملا هناوخإا قوقحل قحب ايعار نوكي نأا لمؤوملاو ،اوضضاخ يذلاك سضوخي
،يليئارضسإلا للتحلا عم تا˘قل˘ع˘لا ة˘ما˘قإاو ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘مر˘ح˘ب ة˘ط˘بار˘لا تر˘ّكذو.«ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا

ةأاضشن ذنم ،ةيملعلا مهتائيهو مهتاضسضسؤوم فلتخمب نيملضسملا ءاملع هيلع قفتا مكحلا اذه» نأا ىلإا ةريضشم
.«هب لفحي نأا يغبني ل عامجإلا اذه فلاخي توضص لكو ،نيملضسملا دلبل هللتحاو نايكلا اذه

ةليسسملاب ققحم توم نم ينيعبسس ذاقنإا
ةيضسيئرلا ةدحولا سسمأا تلخدت
ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ح ىم˘˘ضسم˘˘لا نا˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب اذ˘˘˘هو
ن˘م ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ج˘˘ي˘˘ضسن˘˘لا
تو˘م ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ضس ذا˘˘ق˘˘نإا ل˘˘جأا

دقوم لمعتضسي ناك ثيح ققحم
لخاد مامحتضسلا سضرغل يهطلا

هر˘˘˘˘ثإا ىل˘˘˘˘عو ي˘˘˘˘لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسكوأا لوأا زا˘˘˘˘غ ق˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا
ىلإا هلقن و هفاعضسإا متو نوبركلا

ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل يوار˘˘˘هز˘˘˘لا ىف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم
ةيامحلا بلطت اذل مزللا جلعلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘ضسا ن˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا

ةئفدتلا ةزهجأا وأا يهطلا دقوم
 .ةقلغملا نكامألا لخاد

يسسكسسكلل ثلاثلا يلودلا ناجرهملا مظنت رئازجلا
،يراجلا ربمضسيد42و12 نيب رئازجلا نضضتحت
ةكراضشمب يضسكضسكلل ثلاثلا يلودلا ناجرهملا

تايلاعف ثبتضسو.ا˘ه˘جرا˘خو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ةا˘ه˘ط
نويزفلتلا تاونق فلتخم ىلع ةرهاظتلا هذه

ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإلا˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىل˘ع ة˘فر˘ضشم˘لا ح˘˘ير˘˘ضصت بضسح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ة˘˘˘˘˘عاذإل˘˘˘˘˘ل زاو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع دازر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ضش ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
نضسحأل ةيلود ةقباضسم ميظنت متو.ةيرئازجلا

نم نيضسفانتم ةينامث ةكراضشمب يضسكضسك قبط
نا˘ن˘ب˘لو ن˘ي˘ط˘˘ضسل˘˘فو بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو سسنو˘˘ت ن˘˘م ل˘˘ك
ةفاضضإلاب كيضسكملاو ندرألاو قارعلاو ايروضسو
نضسحأا ةقباضسم ةجمرب تمت امك.رئازجلا ىلإا

نيضسفانتم مضضتضس ةاوهلاب ةضصاخ يضسكضسك قبط
ةضصاخ ىرخأاو تايلولا نم ددع نم نيئدتبم
خبطلا لاجم يف نيلماعلا نم بهاوملا باحضصأاب
نمو.ةيلود تاناجرهم يف اقباضس نيكراضشملاو
نو˘˘لا˘˘ضص» ،ا˘˘ً̆ضضيأا نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف
ق˘ب˘ط˘لا اذ˘ه˘ب سصا˘خ سضر˘ع˘˘م و˘˘هو «ي˘˘ضسك˘˘ضسك˘˘لا
ةكراضشمب ةمضصاعلاب ةفاقثلا رضصق هنضضتحيضس

.روهمج نودب نكلو ةيمضصاع تايعمج
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وه ناجرهم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘ششم˘لاو
ةيرشصملا رحلا م˘ل˘ق˘لا ةد˘ير˘ج م˘قا˘ط
بجر ديشسلا اهشسيئر و اهشسشسؤومو
تكراشش اهنأا تفششكو ،زيزعلا دبع
ةشصقلا فن˘شصب ة˘ق˘با˘شسم˘لا اذ˘ه ي˘ف
““ملأاو ملح ةششير““ ةشصقب ةريشصقلا

ا˘ق˘˘با˘˘شس ة˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘شصق˘˘لا ي˘˘هو
ةشصقلا ةرود ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب
نبا عرد““ برغملا ةيبرعلا ةريشصقلا
بيدأ’ا راد ةز˘ئا˘ج ““ ي˘بدأ’ا ل˘ي˘˘ن˘˘لا
نأاو فر˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘كو ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا
تا˘ي˘ف˘شصت صصن˘لا صسف˘ن˘ب تزوا˘ج˘ت
تاذ˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لا ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا راودأ’ا
نع لوأ’ا زكرملاب تزافو ةقباشسملا

عم ةفشصانم ةريشصقلا ةشصقلا فنشص
ةزئاجل اشضيأا تلهأاتو ،يقارع صصاق
نكل صصن نشسحأا ةئف نع روهمجلا
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘شصن ءا˘˘شصقا م˘˘ت ف˘˘شسأÓ˘˘ل
هنأ’ لحارم ثÓث تايفشصت هزواجت
بشسحو تيوشصتلا ىلع دامتع’ا مت
صسيلو يمشسرلا ةديرجلا عقوم يف
.ميكحتلا ةنجلل

نم ريثكلا تققح فيطسس ةنبا
 اهنسس رغسص مغر تازاجنإلا

ة˘ب˘تا˘كلا نأا ’إا ا˘ه˘ن˘شس ر˘غ˘شص م˘غرو
رمعلا نم ةغلابلا فيرع ةمشسب لامآا

ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تق˘˘ق˘˘ح ة˘˘ن˘˘شس32
قيقحتل حمطت تلازامو تازاجنإ’ا
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف م˘ي˘ق˘ت ة˘با˘ششلا˘ف د˘يز˘م˘˘لا
يهو ،في˘ط˘شس ة˘ي’و˘ب جر˘ب ءا˘شضي˘ب

˘مو˘ل˘ع صصشصخ˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط

باتك23 يف تكراشش دقو ،ةئيبلا
ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا جرا˘خو ل˘˘خاد ع˘˘ما˘˘ج
،صسنو˘˘˘ت ،قار˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ،ر˘˘˘˘شصم رار˘˘˘˘غ
تارا˘مإ’ا ي˘ف ة˘قرا˘ششلاو ،بر˘غ˘م˘لا
ةل˘ث˘م˘م تنا˘كو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ةشصقلا ةرود ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
برغملاب ةماقملا ةيبرعلا ةريشصقلا

لينلا نبا عردب ةجوتم ،اهب ةزئافلاو
رثنلا فن˘شص ر˘شصم˘ب ما˘ق˘م˘لا ي˘بدأ’ا
ل˘ي˘ن˘لا ن˘با عرد˘ب ة˘جو˘ت˘م ،ر˘عا˘˘ششلا

ةشصقلا فنشص رشصمب ماقملا يبدأ’ا
بيدأ’ا راد ةزئاجب ةجوتم ،ةريشصقلا
،ةريشصق˘لا ة˘شصق˘لا ف˘ن˘شص ة˘ي˘لود˘لا

ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةز˘˘ئا˘˘ح
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ق˘با˘شسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةبترملا˘ب ةز˘ئا˘ف ،ةر˘ي˘شصق˘لا ة˘شصق˘ل˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةبترملاب ةزئاف ،ةرطاخل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةشضمولاو وكياهلا ىقتلم يف ةثلاثلا
،ةر˘ي˘شصق˘لا ة˘شصق˘لا ف˘ن˘شص صسنو˘ت˘ب
يف رششنت ةيرئازج ةبتاك لوأا ربتعتو
صصشصق ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا با˘˘حر ةد˘˘ير˘˘˘ج
ةروششنم ةير˘كف ت’ا˘ق˘مو ةر˘ي˘شصق
د˘ئار˘ج˘لاو تÓ˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘يود˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شصن˘˘˘مو
يقارعلا ةديرج رارغ ىلع ةينطولاو

ةد˘ير˘ج ،صسي˘لاو˘ك ةد˘ير˘ج ،ي˘مو˘ي˘˘لا
،ةيقارع˘لا ل˘كي˘ه˘لا ة˘ل˘ج˘م ،ط˘شسو˘لا

مÓقأا ةلجم ،ةيفاقثلا برعلا ةلجم
.ةيشسنوتلا

صسسسؤوم وسضعو ةلسس ةرك ةبعل
ةيدنألا نم ديدعلا يف

 ةيفاقثلا تايعمجلاو

نإا˘ف بدأ’ا˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ةدا˘˘يزو
قا˘˘ششع ن˘˘م ف˘˘ير˘˘ع لا˘˘مآا ة˘˘˘م˘˘˘شسب
ة˘ل˘شس ةر˘ك ة˘ب˘ع’ ي˘ه˘˘ف ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

اهنأا امك ،ثانإا ةي’ولا قيرف ةدئاقو
تا˘ع˘جار˘مو ةءار˘ق تا˘قا˘ط˘ب ة˘ب˘تا˘ك
ةبترم˘لا˘ب ةز˘ئا˘فو بت˘كلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ةءار˘ق ة˘قا˘˘ط˘˘ب ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئ’و ى˘˘لوأ’ا
،ملقلا يدانل ريخأ’ا يبرعلا باتكل
ةاتفلل لاثم ن˘شسحأا˘ك ا˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘تو

،0202 ما˘ع ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا

يداون9 يف صسشسؤوم وشضع يهو
،ةينطوو ةيئ’و ةيفا˘ق˘ث تا˘ي˘ع˘م˘جو
تارهاظتلا نم ديدعلا يف تكراششو
نطولا تاي’و فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

يف ميكحت و˘شضع˘ك تد˘مُ̆ت˘عُأا ا˘م˘ك
تجuوتو ،ةيبدأ’ا تاق˘با˘شسم˘لا د˘يد˘ع
ةشصق نع يلودلا يقارعلا ماشسولاب
ةزئافلا نوكتل ““صشوششغم نويفأا““
ةيونشسلا ةقباشسملا يف ايلود ىلوأ’ا

اهنأا امك،0202 ةريشصقلا ةشصقلل
دقو يعاذا طيششنت ةيواهو ةطششنم
با˘ب˘ششلا ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ُتمر˘˘ُك
اذ˘ه˘ب ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و˘ل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
ةلاكو يدل ةل˘شسار˘م ي˘هو ،لا˘ج˘م˘لا

،اقباشس رئازجلا بتكم زوين اناتور

ةزئافوcbw ـلا ىد˘˘ل ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م
فغشش ةقباشسم يف ىلوأ’ا ةبترملاب
،ةريشصق˘لا ة˘شصق˘لا ف˘ن˘شص ة˘ي˘لود˘لا
ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا

يبرعلا عادبإÓل رحلا ملقلا ةقباشسم

فنشص رشصم ةيروهمج11 ةرودلا
ةبترملاب ةجوتم ،ةر˘ي˘شصق˘لا ة˘شصق˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا
ءا˘بدأا ة˘ط˘بار فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
اينطو ىلوأ’ا ةبترملاب ةزئاف ،ةشصقلا
فنشص ن˘يز ن˘ي˘م˘شسا˘ي ة˘ق˘با˘شسم ي˘ف
عورششم ةشسشسؤوم ،ةريشصقلا ةشصقلا

،ة˘ي˘بدأ’ا ي˘فاو˘ق˘لا تا˘م˘شسب ة˘ل˘˘ج˘˘م
ر˘كت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تلا˘نو

ّ
نم تامي

ي˘بدأ’ا ل˘ي˘ن˘لا ن˘با ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م فر˘˘ط
نم مازع ماشسح ذاتشسأ’ا هشسشسؤومو
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م فر˘˘ط ن˘˘م و ر˘˘شصم
ر˘ي˘م˘شس ذا˘ت˘شسأ’ا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ل
ر˘كو ،ي˘ب˘لا˘ع˘˘ث

ّ
فر˘ط ن˘م ا˘شضيأا تم

نمو ،لجيج فقثملا بابششلا بتكم
يوهجلا حرشسملا أارقت ةملعلا فرط
نم اشضيأا اهميركت مت امك ،ةملعلا

ريدم ،ىلفدلا نيع ملقلا يدان فرط
،فيطشس ةي’ول ةشضايرلا و بابششلا

يف ةيبرعلا تاميركتلا نم ديدعلاو
ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةريشصقلا ةشصقلا فنشصب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةــفاقثلأ راـــبخأأ4616ددعلا0202 ربمسسيد31 دحألا10
www.akhersaa-dz.com

ةقباسسم ةزئاجب زوفت فيرغ لامآا ةمسسب ةبتاكلا
رسصم يف يبرعلا عادبإلل رحلا ملقلا

رداقلا دبع ناسسح يروسسلا يئاورلاو بتاكلا ““ملأاو ملح ةسشير““ ةريسصقلا اهتسصقب رئازجلا تفرسش
 هديدج نع ““ةعاسس رخآا““ ـل فسشكي يماسشلا

ةسصغ ..ةليمج ““اتياور
نبإا »و ““نطو ةهكنب

 ابيرق ناردسصتسس ““نيطلا

رداقلا دبع ناشسح يروشسلا يئاورلاو بتاكلا حتف
نع ثدحتو ““ةعاشس رخآا““ ـل هبلق ““ةرافع““ يماششلا

ة˘شصق˘لا ة˘با˘ت˘ك ي˘ف أاد˘ب ه˘نأا ف˘ششك ثي˘ح ه˘تر˘˘ي˘˘شسم
ىوتشسم ىلع لوأ’ا ناكو ،ةلوفطلا ذنم ةريشصقلا
ةحاشصفلا ةقباشسم يف ةيئادت˘ب’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب ا˘يرو˘شس
ايلك غرفت مث ةبيبششلا حرشسم يف لمعو ،ةباطخلاو

1102 ةنشس ايروشس يف برحلا ةيادب دعبو ،ةباتكلل

ءيشش لك دقف نأا دعب امغرم اهجراخ ةرجهلل رطشضا
ناك هنأ’ هبتك ام ل˘كو ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘ب˘ت˘كم ا˘ه˘م˘هأاو
ببشسب رششن وأا قيثوت نود طقف قرولا ىلع بتكي

4102 ةنشس ةباتكلا ىلإا اددجم داعو ،دÓبلا فورظ

ريدقتلا تاداهششو زئاوجلا نم ديدعلا ىلع لشصحتو
فرشش هل ناكو ادج ةريشصقلاو ةريشصقلا ةشصقلا يف
نم لبانشس““ عماجلا يقرولا باتكلا يف ةكراششملا

باتك و يبرعلا نطولا ءابدأا رابك نم ةبخن عم ““ربح
،ينورتكلإ’ا حور ةخرشص باتك و مÓقأ’ا عئاور
ناونع لمحت ةعوبطم ةيشصشصق ةعومجم هيدلو
رششنلل اينامولبب راد نع ةرداشص ““عجو صسيراشضت““
ةعابطلا ديق ديدج ةيشصشصق ةعومجمو عيزوتلاو
ةياورلا نع امأا ““يداع ديشسلا تاركذم““ ناونعب
اهرششني مل ةينورتكلإا ةخشسن نآ’ا يه ةياور هيدلف
ىرخأاو ““نطو ةهكنب ةشصغ ةليمج““ ناونعب دعب
ي˘ئاور˘لاو بتا˘كلا بت˘كو ،““ن˘ي˘ط˘لا ن˘بإا““ ناو˘ن˘ع˘˘ب

ةي˘قرو تÓ˘ج˘م ةد˘ع˘ل ي˘ما˘ششلا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع نا˘شسح
رئازجلا يف ةرداشصلا ““ةيبدأ’ا مايأ’ا ىدشص““ اهنمو
لامعأا ةدع اشضيأا بتكو ،لفطلل ““ناولأا““ ةلجمو
تير˘بوأ’ا““ ا˘ه˘م˘هأاو ة˘ي˘كح˘م˘لا ة˘ج˘ه˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘غ
ءارعشش نم ة˘ب˘خ˘ن ه˘ت˘با˘ت˘ك ي˘ف ها˘كرا˘ششو ““ي˘بر˘ع˘لا
امأا ،ةحمل هذه نآ’ا زاجنإ’ا ديق وهو يبرعلا نطولا

ةباتكل حمطي هنأا فششكف ةيلبقتشسملا هفادهأا نع
ةلحرملا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا ةا˘شسأا˘م˘لا ي˘كا˘ح˘ي ل˘م˘ع
لكل هتمجرت متتو مليف ىتح وأا لشسلشسم نوكيل
.ملاعلا تاغل

 صسافر ناميلشس

يتلا يبرعلا عادبإلل رحلا ملقلا ةقباسسمل11 ةرودلا يف ةريسصقلا ةسصقلا فنسص نع لوألا زكرملاب فيرع لامآا ةمسسب ةبتاكلا تزاف
رسصقب برعلا نينانفلاو باتكلاب ءافتحلا هيف متيو نونفلا فلتخمو ةيبدألا فانسصألا لكب صصاخ ناجرهم يهو رسصم يف ةنسس لك ماقت

..مويفلا ةفاقثلا

1202 يفناج يف هردسصيسس

“SIAMAJليبن““ ـل ديدجلا بيلكلا ناونع”ىسسنن GNIKIV““ 
لمحي اديدج ابيلك1202 يفناج يف ردشصيشس ثيح هديدج نع ““ةعاشس رخآا““ ـل ““GNIKIV ليبن““ نانفلا فششك

اغارلا »و ““يغيرلا““ عباط يف بيلكلا اذه اشضيأا ىرخأا تايئانث رادشصإاب موقيشسو ،““ىشسننSIAMAJ““ ناونع

ىقيشسوملا يف ““ةميدقلا ةشسردملا““ نم هنأا ةشصاخ ةيوقGNIKIV ليبن ةدوع نوكت نأا عقوتي ثيح ““ونيت’
ملاع عم ““غنيكيف ليبن““ ةيادب تناكو ،ةديدجلا ةيفلأ’ا ةيادبو تانيعشستلا رخاوأا يف نييبانعلا نم لماك ليج قششعو

ليبن نم نوكتي ناك يذلا ““غنيكيف بورغ““ يف لوأ’ا هموبلأا ردشصأا8991 ةنشس يفف ةنشس22 لبق ىقيشسوملا

يذلاو ةيدعاشسم رشضخل ةقفر يناثلا موبلأ’ا ردشص اهدعبو ““COHC ED TATE““ ناك موبلأ’ا ناونعو ماششهو

رادشصإا مت نيتنشسب اهدعبو ““مراد صصÓب د’و»و ““LOV 2 ةراحشس““ ردشص مث،““LOV 1 ةراحشس““ ناونع لمح

ةكراششم تفرع ةروثلا لوح ةمخشض ةيحرشسم يف يشسيئر رود يفGNIKIV ليبن كراششو ،““بحلا““ هناونع موبلأا
،““فيرشش وباب““ ديهششلا رود ىدأاو زوبرك لامك موحرملاو فورعم نب قحلا دبع رارغ ىلع رئازجلا يف نينانفلا رابك

ريخأ’ا موبلأ’ا ناكو ““ELGUEVA ECITSUJ AL ““ ناونع لمح يذلاو صسماخلا موبلأ’ا رادشصإا مت اهدعبو

اددجم دوعتل تÓفحلا يف ““غنيكيف ةعومجم““ ةكراششم ترشصتقاو اهدعب موبلأا يأا رادشصإا متي مل ثيح3102 ةنشس

ناونع لمحي يناث بيلك ردشص يشضاملا ربوتكأا يف رشضخلو ليبن ءادأا نم ““ ولوقي يلخ““ بيلكب0202 توأا يف

لكشش ىلع نوكتشس يتلاو1202 يفناج نم ةيادب تابيلكلا نم ديدعلا ““غنيكيف ليبن““ قلطيشسو ،““ةبحشصلا““

““OLOS““ صسافر ناميلشس .نيرخآا نينانف عم تايئانث وأا 



¯ ±.hd«ó

ة˘ل˘م˘ح دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘˘ف ل˘˘ه˘˘ت˘˘شسا
نم ةيودم ةقيرطب هبقل نع عافدلا

ه˘ف˘˘ي˘˘شضم ىل˘˘ع سضير˘˘ع˘˘لا هزو˘˘ف لÓ˘˘خ

يف سسمأا لوأا،(3-0) لئابقلا ةبيبشش
يشسركب ةرواشسلا ةبيبشش تدرفنا نيح

جراخ اهلداعت لشضفب ،اتقؤوم ةعليطلا

يف،(0-0) نازيلغ عيرشس مامأا رايدلا
نم ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م حا˘ت˘ت˘فا

ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
،سسمأا لوأا تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ا˘˘يو˘˘ق لو˘˘خد دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش زر˘˘˘حأاو
مشسوملا يف ه˘تا˘يرا˘ب˘م ىلوأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
اكمهن˘م نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،د˘يد˘ج˘لا يور˘ك˘لا

لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بار˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا˘ب
بقللا لماح حشستكا ثيح ،ةيقيرفإلا

ةيثÓثب لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ه˘ف˘ي˘شضت˘شسم

تا˘ه˘جاو˘م ة˘م˘ق ي˘˘ف،(3-0) ةف˘ي˘ظ˘ن
لو˘˘ح˘˘ل˘˘ب ح˘˘ت˘˘ت˘˘فاو ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
كا˘ب˘شش ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست˘˘لا ىل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ذنم راوزلل فيدهت˘لا ة˘باو˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا

عناشص فيشضي نأا لبق،(52) ةقيقدلا
د) يف ةيناثلا ةباشصإلا دويعشس باعلألا

مل لباقملاب ،يدادزولبلا بابششلل (03
ةليكششتل ةيقيقح لعف ةدر يأا لجشست
د˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لا

لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا ل˘˘˘شصاو و ،يد˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ي
،ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف بع˘ل˘لا تا˘ير˘ج˘م ىل˘ع م˘ه˘تر˘ط˘˘ي˘˘شس
مشسح نم اونكمت ىتح يناثلا طوششلا
ثلا˘ث فد˘ه ر˘ب˘ع م˘ه˘ت˘ح˘ل˘شصم˘ل ءا˘ق˘ل˘˘لا

،(07 د) ي˘ف ي˘ت˘با˘ت م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا هد˘˘شسج
يور˘˘ك لدا˘˘ب˘˘تو ي˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ع ر˘˘˘ثإا

،يتباتو لوحلب دو˘ي˘ع˘شس ن˘ي˘ب ق˘شسا˘ن˘ت˘م
ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا با˘ب˘ششلا لا˘˘ن˘˘ي˘˘ل
،سسداشسلا فشصلا ي˘ف ةر˘ششا˘ب˘م ه˘ت˘ع˘شضو
لئابقلا ةبيبشش ديشصر دمجت نيح يف
تايرابم ثÓث لشصأا نم نيتطقن دنع

و،41 ـلا زكرملا دنع زوف ىندأا نودو
يدا˘ن ن˘ي˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘˘براد˘˘لا ىه˘˘ت˘˘نا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘شضو ودارا˘˘ب
ةجيتن عقو ىلع ءاشضيبلا رادلا بعلمب
نا˘˘ب˘˘شش نا˘˘ك ثي˘˘˘ح،(1-1) لدا˘ع˘ت˘˘لا
ربع كابششلا زهل ني˘قا˘ب˘شس كي˘ت˘ي˘ل˘تألا
هداد˘ع ح˘ت˘ت˘فا يذ˘لا ،كوزو˘ب فاد˘ه˘˘لا
د) ي˘ف ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘م م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ريخألا قمرلا دي˘م˘ع˘لا ر˘ظ˘ت˘ناو،(81
ةطشساوب ةفكلا ليدعتل ةهجاوملا نم
،(09 د) يف يويرف قلأاتملا همجاهم
هفادهأا ثلاث لج˘شسيو ه˘ق˘ير˘ف ذ˘ق˘ن˘ي˘ل

ىقب˘ت اذ˘ه˘بو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
4) يناثلا فشصلا ةبكوك عم ةيدولوملا
قيقحت نع كابلا زجع امنيب ،(طاقن
ثي˘ح ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘تارا˘˘شصت˘˘نا ىلوأا

سسف˘˘˘ن كلا˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا سشا˘˘˘˘ع
مامأا ني˘ت˘ق˘با˘شسلا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘شس
، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش و ناز˘ي˘ل˘غ ع˘˘ير˘˘شس
ة˘ب˘كو˘ك ع˘م ه˘شسف˘ن ودارا˘ب يدا˘ن د˘ج˘ي˘˘ل

قرشش يفو ،(طاقن3) سسداشسلا فشصلا
ةبيبشش ديدجلا دعاشصلا زرحأا ،دÓبلا

م˘˘˘شسق ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل زو˘˘˘˘ف لوأا ،ةد˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘شس

،با˘ي˘غ˘لا ن˘م ا˘ما˘ع33 ذ˘˘ن˘˘م ءاو˘˘شضألا
ي˘ل˘هأا ه˘ف˘ي˘شض با˘شسح ىل˘˘ع كلذ ءا˘˘جو

ىدهأا ثيح،(1-0) جيريرعوب جرب

را˘˘شصت˘˘نلا فد˘˘˘ه (96 د) ي˘˘ف با˘˘ن˘˘˘خ
ءا˘˘ن˘˘بأا ع˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ي˘˘ف ادا˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شسور
ز˘˘ج˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
و ،لوألا مهزوف عازتنا نع ةيجياربلا
يف لداعتلاب ياد نيشسح رشصن ىفتكا

1-) ةليلم ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا ه˘ناد˘ي˘م

بردملا لابششأل لداعت ثلاث وهو،(1
زو˘ف يأا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت نود يوا˘˘ن˘˘ك˘˘ل ر˘˘يذ˘˘ن

ريه˘ظ˘لا ل˘ج˘شسو ،تلو˘ج ثÓ˘ث لÓ˘خ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘بر مر˘˘˘شضخ˘˘˘م˘˘˘لا

،(21 د) يف ءازج ةلكر نم ةيرشصنلا
سسف˘ن˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل طو˘˘ب˘˘ع˘˘ج لد˘˘عو

قيرفلا،(86 د) ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
طا˘˘˘ق˘˘˘ن ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ريشصملا سسفن ،طاقن عبرأاب ةيعمجلاو

هلي˘ن˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ه˘فر˘ع

ةبا˘شسن˘م˘ب ،ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع لدا˘ع˘ت ثلا˘ث

1-) ةيدملا يبم˘لوأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘ل˘ق˘ن˘ت

(04 د) يف هللا فلخ لجشس نيأا،(1

يف ينارطوم لدعي نأا لبق نييلحملل

ءا˘ن˘بأا لا˘ن˘ي˘ل ،راوز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘ك˘˘لا (76 د)

ثÓث لبا˘ق˘م م˘ه˘ل ة˘ط˘ق˘ن لوأا ة˘يد˘م˘لا

عيرشس ءاق˘ل ىه˘ت˘ناو ،ةوار˘م˘ح˘ل˘ل طا˘ق˘ن

امك (0-0) ةرواشسلا ةبيبشش و نازيلغ

ثلا˘ث و˘هو ،ي˘ب˘ل˘شسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ط˘نا

،(طاقن3) عيرشسلا ةل˘ي˘ك˘ششت˘ل لدا˘ع˘ت

ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘عا˘˘شصلا ق˘˘ف˘˘˘خا ثي˘˘˘ح

دا˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ل زو˘˘˘ف لوأا عاز˘˘˘ت˘˘˘نا

ةنيمث ةطقنب لي˘غ˘يإا برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا

ةدا˘ير˘لا ي˘شسر˘ك ي˘ف ا˘ت˘قؤو˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو

تل˘شصاو˘تو ،(طا˘˘ق˘˘ن5) م˘هدر˘ف˘˘م˘˘ب

ءارجإا˘ب تب˘شسلا سسمأا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا

ة˘˘عا˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب تÓ˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ع˘˘˘برأا

.يلحملا تيقوتلاب00:41

 خابدقغنشنوم ايسوروب نع بايغلا لصاوي ينيعبس نب
تايرابملا نم ديدعلا يف يرئازجلا يلودلا كراششي ملو ،ةباشصإلا يعادب خابدÓغنششنوم ايشسوروب قيرف فوفشص نع بايغلا ،ينيعبشس نب يمار لشصاوي

بردم زور وكرام ناكو ،يناملألا يرودلا نم11 ةلوجلا باشسحل ،نيلرب اتريه دشض تبشسلا سسمأا موي هقيرف اهشضاخ يتلا كلت اهرخآاو ،ةطرافلا
يناملألا يدانلا نأا ىلإا راششي ،ةشسفانملا ىلإا اددجم ةدوعلا نم نكمتي ىتح تقولل ةجاحب لاز ل ينيعبشس نب نأا دكأا دق ،خابدÓغنشسششنوم ايشسوروب

ىلع نينثلا مويلا فرعتيشس ثيح ،مرشصنملا ءاعبرألا موي ابوروأا لاطبأا ةطبار ةشسفانمل يئاهنلا نمث رودلا ىلإا ةريششأاتلا عاطتقا يف حجن دق ناك
.ةيراقلا ةشسفانملا يف مداقلا رودلا يف هشسفانم

 سش.م
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ةمحر نب ديعشس يرئازجلا يلودلا مجنلا لشصاو
يف هرحشس رثن يزيلجنلا ماهتشسيو يدان مجاهم
اهرخآاو اهيف كراششي يتلا ةيمشسرلا تايرابملا
هفيشضم ىلع هقيرف اهيف رشصتنا يتلا ةهجاوملا
يف ديحو فده لباقم نيفدهب دتيانوي زديل
ن˘˘م˘˘˘شض ،سسمأا لوأا ةر˘˘˘ه˘˘˘شس ““دور د˘˘˘نÓ˘˘˘يأا““ بع˘˘˘ل˘˘˘م
يرود˘لا ن˘م ر˘ششع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
يلودلا نكمتو ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإلا
را˘ظ˘نألا تف˘ل ن˘م ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘ح˘˘شس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ةو˘˘ق˘˘بو
امدنع ،ةهجاوملا يف ةريبكلا ةينفلا هتراهمب
دحأاب بعÓتو ،ةزي˘م˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةر˘ك˘لا م˘ل˘ت˘شسا
ةركلا ةروطشسأا ةقيرط ىلع دتيانوي زديل موجن
تعراشسو ،ناديز نيد˘لا ن˘يز ا˘ق˘با˘شس ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
اهتداعشس نع ريب˘ع˘ت˘لا ىلإا ““ر˘ت˘يو˘ت““ ي˘عا˘م˘ت˘جلا

يرئازجلا همدق يذلا ،ريبكلا ينفلا دودرملاب
مجنل ه˘ت˘غوار˘م نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس
تأار اميف ،رحاشس بعل هنأا تبثت دتيانوي زديل
ماهتشسيو زوفل يشسيئرلا ببشسلا ناك هنأا ةيقبلا

نب ديعشسل ريبكلا ءادألا لشضفبو ،ةارابملا يف
لباقم نيفدهب زوفلا نم ماهتشسيو نكمت ،ةمحر
سسا˘مو˘ت م˘ج˘ن˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ل˘˘شضف˘˘ب ،د˘˘ي˘˘حو فد˘˘ه

وليجنأا هل˘ي˘مزو،(52) ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف كشسيو˘˘شس

فدهلا زرحأا اميف،(08) ةقيقدلا يف انوبغوأا
زويتام بعÓلا ،دتيانو˘ي زد˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘ل د˘ي˘حو˘لا

ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع خ˘˘ي˘˘ل˘˘ك

02 ىلإا هديشصر ماهتشسيو يدان عفرو ،ةشسداشسلا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

دتيانوي زدي˘ل د˘ي˘شصر ي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف،1202/0202

ةراشسخل˘ل سضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب،41ـلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع
.““غيلريميربلا““ يف ةشسداشسلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

4616ددعلا0202 ربمشسيد31 دحألا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

4616ددعلا0202 ربمشسيد31 دحألا

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

 نششدي بابششلإو قلأاتلإ لشصإوت ةرواشسلإ
ريبك راشصتناب هبقل نع عافدلإ ةلمح

(ةثلاثلا ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

ةنشس02 نم لقأل ايقيرفإا لامشش داحتا ةرود

ةرطشسملإ فإدهألإ غولبل تايناكمإلإ انيدل““ :جإرف
““رئإزجلإ فيرششت ىلع لمعنشسو

بختنملل يموجهلا ناديملا طشسو بعل ربتعا
02 نم ل˘قأل، مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا نأا˘˘ب سسمأا لوأا ،جار˘˘ف ي˘˘ما˘˘شس ،ة˘˘ن˘˘شس
ا˘ه˘ل ح˘م˘شسي ا˘م تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ن˘م كل˘م˘ت ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

سسا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘ششأا˘˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا˘˘ب
سسنوت ىلإا لقنتلا ةيششع كلذو،1202 ايقيرفإا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘شش دا˘˘ح˘˘تا ةرود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘˘ل
72 ىلإا51 نم ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا

و˘˘ششو˘˘شس يدا˘˘ن بعل لا˘˘ق و ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘شسيد
فو˘˘˘ف˘˘˘شصب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا يذ˘˘˘لا ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
يف سسما لوا رششن راوح يف ،ةينطولا ةليكششتلا

ةيرئازجلا ةيداحتلا عقوم ربع ويديف عطقم
متأا ىلع نآلا نحن و دجب انلمع““ :مدقلا ةركل
ةعومجم كلمن ،سسنوت ىلا لقنتلل دادعتشسلا

ي˘˘˘ف اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب با˘˘˘هذ˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘ق ةزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأا اد˘ي˘ج ي˘ع˘ن ن˘ح˘˘ن ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

نم انعشسو يف ام لك لذبنشس و ةماه ةشسفانمب
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلإا ل˘هأا˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘˘ير˘˘ششت ل˘˘جأا

بختنملا له˘ت˘شسيو،““1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسا˘ك
ةرود ،ة˘ن˘شس02 ن˘م ل˘قأل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يشسنوتلا هريظن ةهجاومب ايقيرفإا لامشش داحتا

لبق ،سسنوت˘ب سسدار بع˘ل˘م˘ب ر˘ب˘م˘شسيد51 موي
ربمشسيد81 مو˘ي ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ةا˘قÓ˘˘م
يبيللا بخت˘ن˘م˘لا م˘ث ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘ل
قا˘فر د˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شسو ،ر˘ه˘ششلا سسف˘˘ن ن˘˘م12 مو˘˘˘ي
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ة˘حار ي˘مو˘˘ي ن˘˘م ي˘˘فورز ناور˘˘م
.ربمشسيد42 موي يرشصملا بختنملا

كانه سسيلو ةعومجملإ عم ةعرشسب تجمدنإ دقل
انيلع طغشض يأإ

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خاد ا˘هد˘˘جو ي˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘جألا ن˘˘ع و
ا˘˘˘شضر˘˘˘ع سضفر يذ˘˘˘لا جار˘˘˘ف ح˘˘˘شضوأا ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
د˘ق˘ل““ :Ó˘ئا˘ق ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل
يلثمم نم تلاشصتا تيقلت دقل ،انه يدجاوتب ادج ديعشس انأا““ :فاشضأاو ،““ةعومجملا يف ةعرشسب تجمدنا و ةريبك ةوافحب تلبقتشسا
يذلا باطخلا اذهب تعنتقا دقو ،يوق قيرف ءانب يف لثمتملا يشضايرلا عورششملا نع اريثك ينوثدح نيذلا ةيرئازجلا ةيداحتلا
اريثك يتلا ةيراقلا ةشسفانملا هذهل تادادعتشسلا لوح لاؤوشس نع هدر يفو ،““يرئازجلا ينطولا بختنملا ناولأا رايتخا ىلع ينعجشش
قيقحت نأا اديج يعن و ةمجشسنم ةعومجم كلمن نحنف ،تاطوغشض يأا سشيعن ل نحن““ :جارف لاق نيبعÓلا ىلع تاطوغشض سضرفت ام
.““عيمجلا دوهج رفاشضت امتح يعدتشسي ةديج ةجيتن

““ةباششلإ تابختنملإ يف قلأاتلإ لÓخ ن ققحتي إذهو لوألإ بختنملإ ىلإإ لوشصولل حمطأإ»

سصوشصخلا اذه يف حرشص ثيح ،لوألا ينطولا بختنملا فوفشصب ام اموي قحتلي نأا يف هحومط نع وششوشس يدان بعل برعأاو
:فاشضأاو ،““لوألا ينطولا بختنملا فوفشص يف اموي بعللا لÓخ نم ةنكمم ةطقن دعبا ىلإا باهذلا وه يشصخششلا يحومط““ :Óئاق

،ةنشس32 نم لقأاو ةنشس02 نم لقأل ةينطولا ةليكششتلا فوفشص يف زيمتلا و داهتجلا ربع لا ققحتي نل اذه نأاب يعأا انأا نكل““
نب ةنشس02 نم لقا بختنمل ينطولا بردملا نأا مولعمو ،““لوألا بختنملا غولبل حومطلا مث نمو رثكأا داهتجلا يلع نيعتيو
ةرودل ابشسحت تاريشضحتلا يف ةكراششملل نطولا جراخ نوطششني ةينامث ةينامث مهنيب نم ،ابعل03 ـل ةوعدلا هجو دق ،نيعامشس
دئارلا نمشضيشس ثيح ،ةرغشصم ةلوطب لكشش ىلع ،هزنملاو سسدارب ةررقملا ةشسفانملا هذه ىرجتو ،سسنوتب ايقيرفإا لامشش داحتا

ةثÓث ،فيشضملا دلبلا ىلإا ةفاشضإلاب و ،ابختنم21 ةكراششم فرعتشس يتلا،1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهن ةريششأات فيشصولاو
.اينازنتو ادنغوأاو ،ايبماغب رمألا قلعتيو ،ايناتيرومب ةررقملا ةئفلل1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل ايمشسر تلهأات تابختنم

ديلو.ف

رايدلا جراخ هقيرف زوف يف مهاسو ايساسأ ةرم لوف كراش

يزيلجنلإ يرودلإ يف ماه تشسيو عم هرحشس رثن لشصإوي ةمحر نب

 نويل يف هنم يناعي يذلا سشيمهتلا ببشسب

ىلإإ ةدوعلل حششرم يرمعلب
نم يدوعشسلإ يرودلإ

 رشصنلإ يدان ةبإوب
ن˘م ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا بر˘˘ت˘˘قا
،نيفرتحملل يدوعشسلا يرودلا تاشسفانم ىلإا اددجم ةدوعلا

يدانب مدقلا ةركل لوألا قيرفلا فوفشص نع هليحر دعب
،مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا با˘˘˘ب˘˘˘ششلا

تا˘˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شس ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تح˘˘˘شضوأاو
روتكد˘لا ة˘شسا˘ئر˘ب ر˘شصن˘لا يدا˘ن ةرادإا سسل˘ج˘م نأا˘ب ةر˘ي˘خألا

عم دقاعتلاب قيرفلا ميعدت ىلإا ىعشسي تكيوشسلا ناوفشص
امك ،ةلبقملا ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف يف يرمعلب لامج

ي˘˘ف بغر˘˘ت ة˘˘يوار˘˘شصن˘˘لا ةرادإلا نأا ىلإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ترا˘˘˘ششأا
تا˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا بعÓ˘˘لا تار˘˘ب˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا
تاطبختلا لظ يف كلذو ،ني˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا
،ةيلاحلا ةرتف˘لا لÓ˘خ يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا

نم ابيرق يرئازجلا بعÓلا لعجي ام نأاب ريراقتلا تدكأاو
ل هنأا وه ،يشسنرفلا نويل يلاحلا هيدان فوفشص نع ليحرلا

ز˘كر˘م دد˘ه˘ي ا˘م و˘هو ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م م˘ظ˘ت˘ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ششب كرا˘˘ششي
سضوخل دعتشسي يذلا لولا ينطولا بختنملا عم يرمعلب
.مداقلا سسرام رهشش يف يريشضحت ركشسعم

ديلو.ف

 نيباشصملل مشضني دوبيع/دادزولب بابشش

نيشسفانملإ رذنيو ةيثÓثب ““يرانكلإ““  برشضي ““يبرايشسلإ““
ة˘ل˘م˘ح ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف ل˘ه˘ت˘شسا
ريبك زوفب سسما لوا هبقل نع عافدلا

ةثÓثب لئابقلا ةب˘ي˘ب˘شش ه˘ف˘ي˘شضم ىل˘ع
ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب در نود فاد˘˘هأا

ةثلاثلا ةلوجلا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب وزو يز˘ي˘ت˘ب
املع ،ىلولا ةفرتحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م
ي˘ف ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ق˘ير˘ف˘ل ةارا˘ب˘˘م لوا ا˘˘ه˘˘نا
لو˘غ˘ششم نا˘ك ه˘نو˘ك˘ل يور˘ك˘لا م˘شسو˘م˘˘لا

تاءا˘ق˘ل سضو˘خ˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ياد˘ب ي˘˘ف
فادهأا لجشسو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
لوح˘ل˘ب ةز˘م˘ح ن˘م ل˘ك دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
يف دو˘ي˘ع˘شس ر˘ي˘مأاو،52 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف
ي˘ف ي˘بر˘ع˘لا ىت˘˘با˘˘ثو،03 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
نوكتل ةجيتنلا تناكو،96 ةقيقدلا
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك˘لا دد˘ع˘لا ىلا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘˘ق˘˘ثا
ءا˘ق˘فر ا˘ه˘تو˘ف ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئا˘شضلا سصر˘ف˘لا

لوا ةارا˘ب˘م ي˘ف م˘ه˘˘شسف˘˘نا ىل˘˘ع را˘˘ششو˘˘ب
ةدحاو يدادزولبلا يدانلا مدقو ،سسمأا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘شضفأا ن˘˘˘م
،ه˘ق˘ط˘ن˘م سضر˘ف ي˘ف ح˘ج˘نو ،ةر˘ي˘خألا
تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ما˘˘مأا

ىل˘˘ع سسك˘˘ع˘˘ي ل اد˘˘˘ج بحا˘˘˘شش ه˘˘˘جو˘˘˘ب
يت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا قÓ˘طلا
حا˘م˘شسلا ل˘ب˘ق ىت˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘هار˘˘جا
تاريشضحتلا ةرششابمب ةيدنلا ةيقبل
ة˘ه˘ج ن˘م ،م˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
ا˘˘شضيا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تل˘˘م˘˘ح د˘˘ق˘˘ف ،ىر˘˘خأا
راشصنل ةبشسنلا˘ب ةرا˘شس ر˘ي˘غ تارا˘ب˘خا
بعل ةباشصا دكات دعب ةبيقعل يدان
ةد˘يا˘ع ىلا م˘شضن˘ي˘˘ل دو˘˘ب˘˘ي˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تقولا ي˘ف ة˘ظ˘ت˘ك˘م ي˘ه ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا
دادزولب بابشش قيرف ي˘نا˘ع˘يو ،ي˘لا˘ح˘لا

ةدايع يشصحت ثيح ،تابايغ ةدع نم
تا˘ك˘ير˘ت م˘ه ن˘ي˘با˘شصم ة˘ت˘˘شس ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسو خا˘˘˘˘شسنو رار˘˘˘˘جو د˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسو
رملا ،دوبي˘ع م˘ه˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل و˘ي˘ل˘شسو˘بو

برد˘˘م˘˘لا ج˘˘عز˘˘ي نا ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه ،ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف
عم دعوم ىل˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا اذ˘ه ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
هدوقت ة˘ب˘ع˘شص ة˘جر˘خو ة˘م˘ه˘م ةارا˘ب˘م

قيرفلا ةهجاومل ةليلم نيع بعلم ىلا
نع ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م با˘شسح˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ةلوطبلا نم ىلولا ةلوجلا
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ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تد˘ق˘˘ع
،اهر˘ق˘م˘ب ا˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جا ،مد˘ق˘لا

ةيلحملا ةيدنألا ةقفر ميهارب يلادب
يف ةيراقلا تاشسفانملا يف ةكراششملا
بابشش ايدان كراششيو ،يراجلا مشسوملا

ي˘˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘مو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
اميف ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘شسم
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فو سضو˘˘˘خ˘˘˘ي
،ةيلاردفنوكلا سسأاك تاشسفانم لئابقلا

نايب يف ةيرئازجلا ةيداحتلا تلاقو
نم فدهلا نأاب ،يمشسرلا اهعقوم ربع
ر˘˘خآا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت نا˘˘˘ك ،عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا اذ˘˘˘ه

تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘˘ف فا˘˘˘ك˘˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت حر˘˘˘ششو
لثامم عامتجا ميظنت مغرو ،قايشسلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘ششل
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسق نأا لإا ،ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شس تقو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ةوعد ىل˘ع ر˘شصأا ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا
يف امهيتبرجت سضارعتشسل ،نيقيرفلا
م˘˘˘هأا زار˘˘˘بإل ،ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘عو˘˘˘م ر˘˘˘خآا
ة˘يد˘نألا ه˘جاو˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دكأاو ،ديعاوملا مدا˘ق ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ايرث ناك عامتجلا نأاب ،““فافلا““ نايب
امو ةيلاحلا ةي˘ع˘شضو˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت فر˘عو
سصلخ امك ،دوهجلل رفاشضت نم هبلطتت
ةيشصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ة˘ل˘شسار˘م ةرور˘شض ىلإا

،ة˘ع˘برألا ة˘يد˘نألا ة˘ق˘˘فار˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
اميف ةشصاخ ،اهتمهم ليهشست ةلواحمو
نم جورخلاو لوخدلا ريبادتب قلعتي
.رئازجلا
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ةباصإلا نم ايلك ىفاعتي رصان نب
امراب ةارابم يف مويلا ايساسأ رظتنمو

بختنملاو يلاطيلا نÓيم يدان ناديم طشسوتم نأاب سسمأا ةيلاطيلا ““تروبشس ياكشس““ ةكبشش تفششك
يرودلا نم11 ةلوجلا ةارابم يف ايشساشسأا ارظتنم نوكيشس رشصان نب ليعامشسإا يرئازجلا ينطولا
بعÓ˘لا نإا˘ف ه˘تاذ رد˘شصم˘لا بشسح˘بو ثي˘ح ،ا˘مرا˘ب يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف مو˘ي˘لا ““و˘ي˘˘ششتا˘˘ك““ ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا
،ةبرقملا ةلشضعلا ىوتشسم ىلع اهنم يناعي ناك يتلا ةباشصإلا نم يئاهن لكششب سصلخت دق يرئازجلا

يف هلبقو ،يبورولا يرودلا يف غارب اترابشس مامأا نيريخألا نÓيم يءاقل نم هتمرح يتلاو
ةليكششتلا نع رشصان نب بايغ لغشش دقو اذه ،ايرودبماشس يدان مامأا ةيلاطيلا ةلوطبلا ةارابم
اهطششني يتلا يعامتجلا لشصاوتلا تاشصنم ىوتشسم ىلع حشضاو لكششب يأارلا قيرفلل ةيشساشسألا
هدوجو ناك يذلا يرئازجلا بعÓلا ةباشصإا ءازإا قلقلا نوريثكلا ىدبأا ثيح ،نÓيم يدان راشصنأا

.ةيبوروألا ةشسفانملا يف وأا ويششتلاكلا يف ءاوشس تايرابملا يف مهل ةقثلا نم ريثكلا حنمي
ديلو.ف

ةيراقلإ تاشسفانملاب ةينعملإ ةيدنألإ عم اهتاعامتجإ لشصإوت ““فافلإ““
 اههجاوت يتلا تابقعلا ةفرعمل

 ةيناملألا لمعلا ةمكحم نم ةيلام تابوقع ىششخي

 يدو لكششب بلاط نب عم هطابترإ ءاهنإإ ةيلمع عيرشست يف بغري كلاشش
دق يكلملا قرزألا ناكو ،بلاط نب ليبن يرئازجلا همجن عم هتمزأل ةقيرط يأاب لح داجيإل يناملألا كلاشش يدان ىعشسي
يتلا ةيبيدأاتلا ترارقلا ةمزح راطإا يف كلذو ،لوألا قيرفلا نع يرئازجلا طشسولا بعل داعبإاب ،قباشس تقو يف ماق
يرودلا نم ةنماثلا ةلوج˘لا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ،غرو˘ب˘شسف˘لو˘ف ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘هر˘شسخ ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا با˘ق˘عأا ي˘ف ا˘هذ˘خ˘تا
نب دقع ءاهنإاب هل حمشست ةغيشص داجيإل يناملألا يرودلا ليذتم يعشس نع تفششك ةيناملألا ““دليب““ ةفيحشص ،يناملألا

بعل فلم قلغ لجأا نم نمزلا عم قابشس يف هكلاشش يدان لخدو ،لبقملا ماعلا نم ناوج رهشش ىتح دتمي يذلا بلاط
ةريبك ةيلام تاشضيوعت عفد ىلع هربجت دق ةديدج تاروطت لوشصح نم ةيششخ كلذو ،تقو عرشسأا يف يرئازجلا هطشسو
ءاهنإاب هل حمشسي عيرشس قافتل لشصوتلا يف لمأاي تابشسانم7 يف ايناملأا لطب نأاب ““دليب““ ةفيحشص تدكأا ،اهرودبو ،بعÓل
بعÓلا ميدقت ةيناكمإا نم هفواخم ببشسب يتأات يناملألا قيرفلا ةوطخ ،بلاط نبب هطبرت يتلا ةيدقاعتلا ةقÓعلا
عم بردتلا نع هداعبإا مت هرابتعاب ،هلمع هتشسرامم نم هعنم مكحب ““نيلرب““ ةمشصاعلا يف لمعلا ةمكحم ىدل ىوكششل
يناركوألا عفادملل تاشضيوعتل نيلرب نوينوي يدان فرشصب5102 ماع يف تشضق نأا ةمكحملا تاذل قبشسو ،لوألا قيرفلا

ةدوعلا يف بلاط نب ةبغر ىلع هكلاشش لوعيو ،قيرفلا عم بردتلا نم هنامرح ةعقاو ببشسب ،وكنينيششيرب سسينيد
،هب هطبري يذلا دقعلا خشسفب يشضقي قافتل لشصوتلا لجأا نم ،ديدج دان ةباوب نم لبقملا وتاكريملا يف بعÓملل
اعجارت بعÓلا ءادأا دهشش ثيح ،سسيياقملا لكب ةلششاف تناك يناملألا يرودلا يف ةيفارتحلا بلاط نب ليبن ةبرجت
يف ةارابم501 يف بلاط نب كراشش،7102 ماع يف قيرفلل همامشضنا ذنمو ،تابوقعلاو تاباشصإلا ءارج نم اريبك
جرخي هتلعجو ،هجهوت هتدقفأا بلاط نب تامزأا ،ليجشستو ةعانشص نيب ام افده92 يف اهلÓخ مهشسأا تاقباشسملا فلتخم
تايفشصتلا نمشض8102 ماع يف تراد يتلا ،نينب ةهجاوم ذنم هشصيمق لمحي مل يذلا رشضخلا بختنم تاباشسح نم ايئاهن
،ةعفترم همهشسأا ىلع بلاط نب ظفاح دقف ،ةلششافلا ةيناملألا هتبرجت مغرو،9102 رشصمب ايقيرفأا ممأا سسأاكل ةلهؤوملا

.ناجملاب هتامدخب زوفلا يف ةيلاطيإاو ةيشسنرف اهنم ةيدنأا ةدع بغرت ثيح
ديلو.ف
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لوأ رئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ى˘ج˘ن

لÓ˘˘خ ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘م˘˘يز˘˘ه ن˘˘˘م سسمأ

ةفرتحملأ ةلوطبلأ نم ةثلاثلأ ةلوجلأ

يدا˘ن ا˘ه˘لÓ˘خ ه˘˘جأو ي˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لو’أ

رأد˘لأ بع˘ل˘م ي˘ف ودأرا˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأ

ة˘ه˘جأو˘م˘لأ ته˘ت˘نأ ثي˘ح ،ءا˘سضي˘ب˘˘لأ

ناكو،1 –1 يباجي’أ لداع˘ت˘لا˘ب

زوف وهو دحأو هاجتأ يف ريسسي ءاقللأ

باب حتتفأ يذلأ ف˘ي˘سضم˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ

نع81 ةقيقدلأ يف أركبم ليجسستلأ

لابسشأ ر˘ظ˘ت˘نأو ،ءأز˘ج ة˘ل˘كر ق˘ير˘ط

ةقيقدلأ ةياغ ىلأ زيغن ليبن بردملأ

قيرط نع ةجيتنلأ أولدعي يكل09

يذ˘لأ يو˘ير˘ف ي˘ما˘سس ذا˘ق˘نإ’أ ل˘˘جر

ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ فد˘˘ه ع˘˘قو

ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ع˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لأ ه˘˘فد˘˘هو

وه بعÓلأ سسفن نأأ املع ،ةلوطبلأ

خف ن˘م ا˘سضيأأ ة˘يدو˘لو˘م˘لأ ذ˘ق˘نأأ ن˘م

ةقباسسلأ ةلوجلأ يف ةركملأ ةأرابم

ريسست ءاقللأ كلذ ةجيتن تناك امدعب

ءا˘ق˘ل ى˘لأ ةدو˘ع˘لا˘بو ،لدا˘ع˘ت˘لأ و˘ح˘ن

دو˘سشح ءا˘ق˘˘فر سضر˘˘ف د˘˘ق˘˘ف ،كا˘˘ب˘˘لأ

سسفانملأ ى˘ل˘ع أد˘ج أر˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘سض

ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ طو˘˘سشلأ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خو

ر˘ث˘كأ د˘ي˘م˘ع˘˘لأ نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ

ى˘ف˘ت˘كأ يذ˘لأ ودأرا˘˘ب ن˘˘م أرو˘˘سضح

ةجيتن ىلع ظافحلأ يف Óمأ عافدلاب

،كلذ ي˘ف ل˘سشف ه˘نأأ ر˘ي˘غ ،ةأرا˘ب˘˘م˘˘لأ

ديسصر ي˘ف ح˘ب˘سصأ ،لدا˘ع˘ت˘لأ أذ˘ه˘بو

ى˘لأ ا˘ي˘ق˘تر˘م طا˘ق˘ن4 ةيدو˘لو˘م˘لأ

نوكيسسو أذه ،اتقؤوم ثلاثلأ فسصلأ

ىلع ءاثÓثلأ أذ˘ه ة˘يدو˘لو˘م˘لأ ق˘ير˘ف

5 بعلم يف ةمهم ةأرابم عم دعوم
نيح ،ةمسصاعلاب يبم˘لو’أ ة˘ي˘ل˘يو˘ج
راطأ يف ةيدملأ يبملوأ لبقتسسيسس
نم ةيناثلأ ةلوجلأ نع ةرخأاتم ةأرابم
.ةلوطبلأ رمع

ريغ ةجيتن اهنإا““ :يويرف
ركصشلاو انيلإا ةبصسنلاب ةيصضرم

 ““راصصنألل لوصصوم هلك

يويرف يماسس فدهلأ لجسسم دكأأو
ربتعت ’ لداعتلاب ةأرابملأ ةجيتن نأاب
اهنأأ ريغ ،قيرفلل ةبسسنلاب ةيسضرم
ةمهم ربتعت ةأرابملأ فورظ لثم يف
تبنج˘ت د˘ق ة˘يدو˘لو˘م˘لأ نأأو ة˘سصا˘خ
ةيسصخسشو ةو˘ق˘ب تدا˘عو ة˘م˘يز˘ه˘لأ
ليجسستل برق’أ تناكو ،ءاقللأ يف
طو˘سشلأ ي˘ف فأد˘ه’أ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
ثدحتملأ ددسشو ،ءاقللأ نم يناثلأ

دينع سسفانم مامأ ءاقللأ ةبوعسص نع

فيك فرع امك ،يوق لكسشب بعلو

ءاقللأ رأوطأ ةليط هفده نع عفأدي

هتداعسس نع يويرف ربع امك ،ابيرقت

وهو سسمأ لوأ هعقو يذلأ فدهلاب

ىلأ أريسشم ،ةلوطبلأ يف هل ثلاثلأ

دق فأده’أ هذه ن’ رثكأ ديعسس هنأ

ةيباجيأ جئاتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف تم˘ه˘سسأ

لك تقولأ سسفن يف أركاسش ،قيرفلل

قو˘ف ه˘نود˘˘عا˘˘سسي ن˘˘يذ˘˘لأ ه˘˘ئÓ˘˘مز

يويرف ىسسني ملو ،نأديملأ ةيسضرأ

ةيدو˘لو˘م˘لأ را˘سصنأ ا˘سضيأ ر˘كسشي نأ

بعلم رأوسسأ جراخ أورهمجت نيذلأ

نم قيرفلل نيدناسسم ءاسضيبلأ رأدلأ

ةرواج˘م˘لأ تأرا˘م˘ع˘لأ فر˘سشأ لÓ˘خ

يذلأ ولكيولأ تمسص كلذب نيرسساك

.انوروك سسوريف ةحئاج هتسضرف

،ةمسصاعلأ داحتأ قيرف ةرأدإأ تنلعأأ
ديدجلأ قيرفلأ بردم لوسصو دعوم
هلوسصح دعب ،يجورف يريت ،ميدقلأ

لو˘خد˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ ة˘سصخر ى˘˘ل˘˘ع
عيقوت لجأأ نم ،ةيرئأزجلأ يسضأرأ’أ

افلخ ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب ى˘لإأ ه˘لا˘ق˘ت˘نأ د˘ق˘ع
ناكو ،ينيلوكيسس أوسسنأرف لاقملل
نع يلختلأ ررق دق ةمسصاعلأ داحتأ

ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ
دوعسصلأ هسضفر بق˘ع ،ي˘ن˘لو˘كي˘سس
نم ة˘ي˘لأد˘ي˘م˘لأ مÓ˘ت˘سس’ ة˘سصن˘م˘ل˘ل

،دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ فرط
با˘ب˘سش د˘سض ،ر˘بو˘سسلأ ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف

،يسضاملأ ربمفون12 موي دأدزولب
ربع نايب يف يمسصاعلأ يدانلأ لاقو
ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
لسصحت““ :““كوبسسيف““ يعا˘م˘ت˘ج’أ

ىلع ،يجورف يريت بردملأ ايمسسر
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسأ ة˘˘˘سصخر
سسيمخلأ ةيسشع ةيرئأزجلأ تاطلسسلأ

فاسضأأو ،““رب˘م˘سسيد01 يسضا˘م˘لأ
رئأزجلاب يجور˘ف ل˘ح˘ي˘سس““ :نا˘ي˘ب˘لأ

تأذ نم31 دحأ’أ موي ةمسصاعلأ
بردملأ نأاب نايبلأ دكأأو ،““رهسشلأ
هدقع ىلع عقويسس ديدجلأ يسسنرفلأ
ىل˘ع ه˘قا˘ف˘تأ د˘ع˘ب ،مو˘ي˘لأ سسف˘ن ي˘ف

داحتأ ةرأدإأ ةق˘فر ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لأ ة˘فا˘ك
نل˘عأأ ،ر˘خآأ قا˘ي˘سس ي˘فو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ
سسمأأ لوأأ ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ يدا˘˘ن
ن˘م ةد˘يد˘ج˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ نأا˘ب ا˘سضيأأ
ي˘ت˘لأ ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تأرا˘ب˘ت˘˘خأ
مل ،يسضاملأ سسيمخلأ ءاسسم تيرجأأ
ت’ا˘˘ح ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكت
ي˘ب˘ع’ ن˘ي˘ب ،ىود˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’أ
نايب ركذو ،ينفلأ م˘قا˘ط˘لأو ق˘ير˘ف˘لأ
جئاتن نأاب ،““كوبسسيف““ ربع يدانلأ
ةرأدإأ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ،تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’أ
،ناسسملت دأدو ةهجأوم لبق ،داحت’أ
دو˘˘جو مد˘˘ع تت˘˘ب˘˘ثأأ ،تب˘˘˘سسلأ سسمأأ
،قيرف˘لأ ي˘ف ل˘خأد ةد˘يد˘ج تا˘با˘سصإأ

لÓب نم لك عاجرتسسأ مت““ :فاسضأأو
نايزوو ،ةلوسص ريزمو ،ةدومح نب
’وكين يندبلأ دعملأو ،يبيرع نب
يف ،““ءافسشلل أولثامت نأأ دعب ،بوب

دوهجل ،يمسصاعلأ يدانلأ دقتفأ نيح
ببسسب ،ناسسملت مامأأ نيبع’ ةعبسس
رمأ’أ قلعتو ،انوروك ءابوب مهتباسصإأ
نيمل دمحمو ،ليلجلأ دبع ةماسسأاب
حتافو ،نيد نب يدهمو ،سشومامز
ن˘م˘يأأو ،يردو˘ك ةز˘م˘˘حو ،رو˘˘سشا˘˘ع
.نايلع نيسسايو ،سصويحم

ديلو.ف
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““كابلا““ خف نم ةبوعسصب وجني ““ديمعلا““
فيطصس قافورئازجلا ةيدولوم

ةيافلح ىلع ينثي يف’

ديدجلأ فيطسس قافو يدان سسيئر يف’ لامك ىنثأأ
يتلأ تأدوهجملأو ،ةيافلح دهف ماعلأ ريدملأ ىلع
ىتح يراجلأ يوركلأ مسسوملأ ةيأدب ذنم اهب ماق
يناعي’ و مسسوملل دأدعتسس’أ متأأ يف قافولأ نوكي
ةرأدإأ يف لوأ’أ لجرلأ حسضوأأو ،ركذت سصئاقن ةيأ نم
تايرفسسب لفكت نم وه ةيافلح نأاب ،دوسسأ’أ رسسنلأ
ةمسصاعلأ ىلإأ ةيرفسس ىلأ أريسشم نآ’أ دحل يدانلأ

،ةمسصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل ى˘لو’أ ة˘لو˘ج˘لأ لÓ˘خ
ةلوطبلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ يف سسابعلب ىلإأ اهدعبو
ى˘ل˘ع ر˘سشن نا˘ي˘ب ف˘سشك ا˘م˘ك ،ى˘لوأ’أ ة˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
نأاب ،““دوسس’أ رسسنلأ““ ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ

داسشتلأ ىلأ ةيرفسسلاب اسضيأأ لفكتيسس نم وه ةيافلح
يدان تاجرخ ىلوأأ راطإأ يف كلذو ةسصاخ ةلحر يف

ةسسفانم نم23 رودلأ باهذ راطأ يف باسضهلأ

نم32 موي رظتن˘م˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ ي˘ف ““فا˘كلأ““ سسأا˘ك
،يداسشت˘لأ سسنو˘سسي˘نور يدا˘ن ما˘مأ يرا˘ج˘لأ ر˘ه˘سشلأ

،قافولأ ةرأدأ يف لمعلأ فنأاتسسأأ دق ،ةيافلح ناكو
ليجسستلأ ةيسضقو ةلأدعلأ عم هلكاسشم ةياهن دعب
،فاطملأ ةياهن يف ،يف’ دكأأو ،ةريهسشلأ يتوسصلأ
ةفاسضإ’أ ميدقت ىلع رداق سصخسش يأاب بحري هنأاب
هنكل ايلاح ةنيمأأ ديأأ يف قافولأ نأاب أدكؤوم ،قيرفلل
.هيبحمو قيرفلأ ءانب’ ةجاحلأ سسمأاب ىقبي

لئابقلا ةبيبصش

ةطخاسس ““يرانكلا““ ريهامج
ليحرلاب لÓم بلاطتو

يف هقاسشعو هريهامج ،لئابقلأ ةبيبسش قيرف مدسص
،ىلوأ’أ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةسسفانمل ةثلاثلأ ةلوجلأ

ةثÓث ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ه˘نأد˘ي˘م ى˘ل˘ع طو˘ق˘سسلأ بق˘ع كلذو
ربعو ،دأدزولب بابسش فيسضملأ مامأأ در نود فأدهأأ

ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘كلأ م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ن˘˘ع ““يرا˘˘ن˘˘كلأ““ قا˘˘سشع
،لÓم فيرسش يدان˘لأ سسي˘ئر ة˘سصا˘خو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

قيقحت نع زجاعلأ قيرفلأ نع ةرورسضب هوبلاط ثيح
،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ن˘م ت’و˘ج ة˘ثÓ˘ث رور˘م د˘˘ع˘˘ب زو˘˘ف يأأ

لوأ’أ قيرفلأ ناك لئابقلأ ةبيبسش نأأ نم مغرلابو
يذلأ تايوتسسملأ نأأ ’إأ ،تأريسضحتلأ فنأاتسسي يذلأ
ةمدسصلأ ةباثمب تناك نآ’أ دح ىلإأ قيرفلأ اهمدقي

بردملأ مودق نأأ نودقتعي ء’ؤوه ناكو ،هراسصنأ’
يسسنوتلل افلخ ةينفلأ ةسضراعلأ ىلإأ يديزوب فسسوي
ةري˘ب˘ك ة˘عر˘ج ل˘ث˘م˘ي نأأ ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘نا˘ف˘لز˘لأ ن˘ما˘ي
نأأ تره˘ظأأ ““ي˘برا˘ي˘سسلأ““ ةأرا˘ب˘م نأأ ’إأ ،ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل
لكسشم هنوك نم ريثكب قمعأأ ““اكسسايجلأ““ لكسشم

ر.ع.بردم

ةمصصاعلا داحتا

““ ةراطسسوسس““ عم هدقع ىلع عيقوتلل رئازجلا يف مويلا رظتنم يجورف
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°51ةبانع

°51 ةدكيكسس

°70سسأرهأأ قوسس
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.ةيلودلأ تاعأزنلأ ةيوسستل كلذو يلودلأ لدعلل ةمئأدلأ ةمكحملأ سسيسسأات نع نلعت ممألأ ةبسصع0291 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ ءانثأأ كلذو ةدحتملأ تايلولأ ىلع برحلأ نانلعت اينامورو رجملأ1491 -
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ن˘˘˘مألا˘˘˘ب ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
جربب نمأل سسماخلأ يرسضحلأ
سصخسش فيقوت نم جيريرعوب

ج˘˘˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘˘˘˘ت دد˘˘˘˘˘˘˘˘سصب نا˘˘˘˘˘˘˘˘ك

(ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘˘ك)  تأرد˘˘˘خ˘˘˘م

ط˘سسو˘˘ب ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصأر˘˘قأأو
وعدملاب رمألأ قلعتيو ،ةنيدملأ

ةيلخ بسسحو ةنسس32 (م - م)
ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘˘ع˘˘لأو لا˘˘سصتلأ

ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت نأأ ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘˘مأل

رسصانع مايق ىلإأ دوعت ةيسضقلأ

طسسوب ةيطرسش تايلمعب نمألأ

ةزوحب روثعلاب تللك ، ةنيدملأ

ن˘م ع˘ط˘ق (30 ) ةثÓ˘ث ى˘ل˘ع

ةينامثو جلاعم فيك تأردخملأ

ليرتوفير ءأود نم تابح (80)

غ˘ل˘ب˘مو سسو˘ل˘ه˘م˘ك ف˘ن˘سصم˘˘لأ

راجتلأ تأدئاع نم جد0965

بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لأو تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ةيلخلأ تأذ بسسحو ةسسولهملأ

م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل لا˘م˘˘كت˘˘سسأ ه˘˘نأأ

زجنيل هب هبتسشملأ لأوقأأ عامسس

ة˘م˘ه˘ت˘ب هد˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م

جلاعم فيك تأردخملأ ةزايح

سضرغل ةسسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قألأو

فلاسسلأ ميدقت متي˘ل «ةر˘جا˘ت˘م˘لأ

ل˘˘˘ي˘˘˘كو د˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ما˘˘˘˘مأأ هر˘˘˘˘كذ

جرب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

نم دافتسسأ يذلأ و ،جيريرعوب

 رسشابم ءاعدتسسأ
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سسوريفب تاباسصلأ ددع عجأرت
و ،ةريخألأ مايألأ لÓخ انوروك
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ تل˘˘ج˘˘˘سس
اسضافخنأ، ةيلولأ تايف˘سشت˘سسم˘ب
يتلأ تلاحلأ ددع يف اظوحلم
و.لزعلأ حلاسصمب جÓعلل عسضخت

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘˘لا˘˘ح˘˘لأ تفر˘˘ع
بو˘غ˘سش» ى˘ف˘سشت˘˘سسم ىو˘˘ت˘˘سسم
ةريبكلأ نيع ةنيدمب «هللأ دبع
ن˘ي˘عو˘ب˘سسلأ ة˘ل˘ي˘ط ا˘سضا˘ف˘خ˘˘نأ،
دد˘ع ل˘سصو ثي˘˘ح، ن˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
ىلإأ ديفوكلأ ةحلسصمب تلاحلأ

06 زواجتي ناك امدعب، ةلاح22

لوأأ ةليل ليجسست مت اميف، ةلاح

ءابولأ ببسسب ءاسسن3 ةافو سسمأأ

85،07،08 رمعلأ نم نغلبي

ى˘ف˘سشت˘˘سسم فر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك، ة˘˘ن˘˘سس

ة˘ن˘يد˘م˘ب «ير˘˘مأو˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلأ»

دد˘ع ي˘ف ا˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نأ، ة˘˘عا˘˘قو˘˘ب

نيأأ لز˘ع˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ب تلا˘ح˘لأ

بونجب و، ةلاح45 ىلإأ لسصو

تلاح˘لأ دد˘ع سضف˘خ˘نأ ة˘يلو˘لأ

هبتسشملأ و دي˘فو˘كلا˘ب ة˘با˘سصم˘لأ

دمحم ىفسشتسسمب اه˘ت˘با˘سصإأ ي˘ف

مهنيب نم ةلاح85 ىلإأ فايسضوب

ناك امدعب، ةأأرمأ02 و Óجر83

001ـلأ زوا˘ج˘ت˘ي تلا˘ح˘˘لأ دد˘˘ع

امك ةيسضاملأ رهسشلأ لÓخ ةلاح

ددع ي˘ف سضا˘ف˘خ˘نأ ل˘ي˘ج˘سست م˘ت

كلذك سسوريفلأ ببسسب تايفولأ

لÓخ تايفو3 ليجسست مت ثيح،

ى˘لإأ ءا˘ثÓ˘ث˘˘لأ مو˘˘ي ن˘˘م ما˘˘يأأ4

ةنجللأ تنلعأأ دقو أذ˘ه.ة˘ع˘م˘ج˘لأ

و د˘سصر˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ة˘˘يرأزو˘˘لأ

ءاسسم ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘م

12 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست ن˘˘˘˘ع، سسمأأ لوأأ

ةعاسس42 لÓخ ةديدج ةباسصإأ

.فيطسس ةيلو ىوتسسم ىلع

ةبانعب ةيوقلأ حايرلأ ببسسب

ةرشضخوبب ةثراك ثدحي داك ةرجشش طوقشس
نكسسم008 يح طسسو يف ةرجسش طوقسس يف سسمأأ ةبانع ةيلو تبرسض يتلأ ةيوقلأ حايرلأ تببسست
يف تاباسصإأ يأأ ليجسست هنع رفسسي مل اهطوقسس نأأ ظحلأ نسسحلو ينوبلأ ةيدلبب ةرسضخوب يحب

اهروذج نم ةيتاعلأ حايرلأ اهتعلتقأ ةرجسشلأ نإاف ناكسسلأ بسسحو.قيرطلاب ةراملأو نينطأوملأ فوفسص

بيبط اهيف دجأوتي يتلأ ةرامعلأ نم برقلاب نكسسم008 يحل فيسصرلأ طسسو نم لماك لكسشب
نم نينطأوملأ بنج يذلأ رمألأ ةراملأ نم ايلاخ فيسصرلأ ناك اهطوقسس ةظحل نأأ ثيح نانسسألأ
نينطأوملأ ءلؤوه دكأأو.هللأ ردق ل هابقع دمحي ل ام ىلإأ يدؤوت دق تناك مهفوفسص يف تاباسصإأ ليجسست
ةياغلو فيسصرلأ نم ةرجسشلأ عفر لجأأ نم ةيدلبلأ حلاسصم غÓبإاب أوماق ةرجسشلأ طوقسس ةظحل مهنأأ

ةيلو تبرسض يتلأ ةيوقلأ حايرلأ نأأ ةراسشإلأ ردجيو.اهلاح ىلع ةرجسشلأ لأزت ل رطسسألأ هذه ةباتك
ليجسست نع Óسضف ةفلتخم قطانم يف راجسشأأ ةدع طوقسس يف تببسست سسمأأ لوأأ ةليل ذنم ةبانع
حايرلأ ءأرج عيزوتلأ تاكبسش اهب تبيسصأأ باطعأأ ببسسب يئابرهكلأ رايتلأ يف ةرركتم تاعاطقنإأ
.ةيوجلأ داسصرألأ حلاسصم اهنم ترذح يتلأ ةيتاعلأ

YÉO∫ GCe«ø

بلاط نب لعف ةدر نم فوختُم40 كلاشش
كلاسش هيدان لخأد ثدحلأ عنسصي ،بلاط نب ليبن ،يرئأزجلأ يلودلأ لأزي ام

تفسشكو.نيعوبسسأأ ذنم لوألأ قيرفلأ عم بردتلأ نم عونمملأ وهو،40
نأديملأ طسسوتم مايق نم ةفوختُم يكلملأ قرزألأ ةرأدإأ نأاب ،«دليب» ةفيحسص
تأذ حسضوأأ و.لمعلأ ةمكحم Óمعتسسُم ،اهدسض ةسسكاعُم ةمجهب
دقع خسسف يف قيرفلأ يريسسُم ىدل ةين دوجو نع ،ردسصملأ
ةرتفلأ يف ريخألأ أذه عم يسضأرتلاب ،يراسسيلأ
لثمم عم اطبترُم ،ماهنتوت ةسسردم جيرخ ىقبيو.ةمداقلأ

ماعلأ نم نأوج رهسش ةياغ ىلإأ ،نسشريكنزليغ ةنيدم

ةليكسشتلأ نع ،اماع62ـلأ بحاسص دعبتسسأو.مداقلأ
هنيب ةقÓعلأ روهدت ببسسب ،كلاسشل ةفرتحُملأ

براحم سشيعيو.موب ليونام هبردم نيبو
هلعجي امم ،أرخؤوم ةبيسصع اتاقوأأ ،ءأرحسصلأ

لاجآلأ برقأأ يف ءأوجألأ رييغت ىلع امزاع
.ةنكمملأ

 رلود تارايلم4 نوبلطي ربمتبشس11 اياحشض
«نادوشسلا ةناشصح» لباقم

زكرم يجرب يف1002 ربمتبسس نم رسشع يداحلأ تأريجفت اياحسض نع نيعدملأ وماحم سضفر»نأدوسسلأ ةناسصح

لباقم ،رلود تأرايلم4 ـب نيبلاطم ،رلود نويلم007 ةميقب ةيكريمألأ ةموكحلأ نم اسضرع كرويوين يف ةراجتلأ
يف تمت ةيباهرإأ تامجهب قلعتت ةيلبقتسسم تاقحÓم يأأ هجو يف ةينوناق ةناسصح نأدوسسلأ حنم ىلع ةقفأوملأ
نيب ،ةعمجلأ موي ترج ةينوطأرام تاسضوافم نإأ ريرقتلأ لاقو.»يسس يب يأأ» ةكبسش هتدروأأ ريرقتل اقفو ،قباسسلأ

لوح قافتأ ىلإأ لسصوتلأ يف تلسشف ،بأونلأو خويسشلأ يسسلجمب نيعرسشمو ةيكريمألأ ةموكحلأ يف نيلوؤوسسم
،ةلبقملأ مايألأ لÓخ لمتكت نأأ عقوتي يتلأو باهرإلأ ةمئاق نم هبطسش ةوطخ عم نمأزتلاب ،نأدوسسلأ ةناسصح نوناق

بطسش ةيكريمألأ ةرأدإلأ تررق،0202 ربوتكأأ يفو.ةناسصحلأ نوناق ريرمت مدع لاح يف ةسصقان نوكتسس اهنكل

نويلم533 عفدب يسضقي نطنسشأوو موطرخلأ نيب مت قافتأ ىلع ءانب باهرإÓل ةيعأرلأ لودلأ ةمئاق نم نأدوسسلأ

وي» ةجرابلأو8991 ماع اينأزنتو اينيك يف ةدحتملأ تايلولأ يترافسس تأريجفت اياحسض رسسأل تاسضيوعتك رلود

نمسضي عيرسشت ريرمت سسرغنوكلأ نم ةيجراخلأ ةرأزو تبلط قافتلأ بجومبو0002. ماعلأ يف نميلأ يف «لوك سسأأ
نيماحملأ نم ددع نم نوكتت طغسض ةعومجم رموسش كاسشت روتانسسلأ دوقيو.يدايسسلأ نأدوسسلأ ةناسصحب فرعي ام
سصاخ نوناق رأدسصإاب باهرإلأ ةمئاق نم نأدوسسلأ مسسأ بطسش طبرل فدهت ةلمح ،اياحسضلأ رسسأأو نييسسايسسلأو

ءاسضقلأ مكح لاح يف نأدوسسلأ نم ةمزÓلأ تاسضيوعتلأ ىلع ربمتبسس11 تأريجفت اياحسض تÓئاع لوسصح نمسضي
رأدو يبورين يف ةدحتملأ تايلولأ يترافسس تأريجفت اياحسضب ةوسسأأ تاقوألأ نم تقو يأأ يف كلذب يكريمألأ
،ةدعاقلأ ميظنت ميعز اهسسأأر ىلع ةيباهرإأ تايسصخسشو تاعومجم هئأويإأ ببسسبو.»لوك سسأأ وي» ةجرابلأو مÓسسلأ

ببسست امم ،ايروسسو ةيلامسشلأ ايروكو نأريإأ مسضت يتلأ ةمئاقلأ يف3991 ماعلأ يف نأدوسسلأ جردأأ ،ندل نب ةماسسأأ

ةهبجلأ ماظنب ةحاطإلأ دعب ديقعتلأ ةغلاب ةيداسصتقأ اعاسضوأأ سشيعي يذلأ دلبلأ أذهل رلود رايلم003 وحنب رئاسسخ يف

ربوتكأأ يف ةينأدوسسلأ ةموكحلأ عم هتمربأأ يذلأ قافتلأ يف ةيكريمألأ ةرأدإلأ تمزتلأو9102. ليرفأأ يف ةيمÓسسإلأ

11 تامجه اياحسض وماحم نأأ ىلإأ راسشأأ زوين «يسس يب يأ» ريرقت نكل ،عيرسشتلأ ريرمتل سسرغنوكلأ عم لمعلاب

.مهيلكومب رسضيسس ةينوناقلأ ةناسصحلأ ىلع نأدوسسلأ لوسصح نأأ نوري ربمتبسس

جيريرعوب جرب

تاردخم ةزايح ةمهتب صصخشش فيقوت

فيطسس

 لشصاوتم صضافخنإا يف انوروك صسوريفب تاباشصإلا ددع
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ن˘˘˘مألأ ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت

جر˘ب ن˘مأل ي˘نا˘ث˘لأ ير˘سضح˘˘لأ

ىوكسش ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ن˘م م˘ه˘ح˘لا˘سصم ىد˘ل تد˘˘ي˘˘ق

سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سض فر˘˘˘ط

ةسصاخلأ هايملأ ةخسضم ةقرسس

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ه˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘سشب

نم73 نسس يف هب هبتسشملأ

ةليسسملأ ةيلو˘ب م˘ي˘ق˘م ر˘م˘ع˘لأ

ةخسضملأ عيب ددسصب ناك يذلأ

ءا˘ي˘حألأ د˘˘حأأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

فرعت دعب أذه و ةنيدم طسسو

ه˘˘ت˘˘خ˘˘سضم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضلأ

لا˘سصتلأ ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘˘ب بسسحو

نأأ ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأو

نأأ تنيب ةيطرسشلأ تاقيقحتلأ

تأذ بسسح يذلأو هب هبتسشملأ

ةد˘˘ع ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأ

سسم˘˘خ تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسأ تا˘˘قر˘˘سس

م˘ت˘ي˘ل ،ىر˘خأأ تا˘˘خ˘˘سضم (50)

ميسسرتل ايا˘ح˘سضلأ ي˘قا˘ب ةو˘عد

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،م˘˘هأو˘˘كسش

د˘ي˘سسلأ ما˘مأأ ة˘ي˘سضق˘˘لأ فأر˘˘طأأ

سصتخملأ ةيروه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو

ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘يأأ ا˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ

رمأأ هركذ فلاسسلأ هب هبتسشملأ

.عأديإأ
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مأأ ةيلو نمأاب يمومعلأ نمألأ حلاسصم تررح

ن˘م د˘يزأأ0202 ربمفون ر˘ه˘سش لÓ˘خ ي˘قأو˘ب˘لأ

عم تاجردلأ فلتخم نم ةيرورم ةفلاخم0261

70 ريرحت مت نيح يف ةيرورم ةحنج07 ريرحت

يف ةب˘كر˘م273 عسضو ع˘م ،ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ح˘ن˘ج

نوناق قح يف ةبكترم تافلاخم نيب رسشحملأ

نم أذهو يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ قرخو رورملأ

بقأوع اهل يتلأ ثدأوحلأ هتاه حامج حبك لجأأ

ليجسست مت نيأأ ، عمتجملأ و درفلأ ىلع ةميخو

ينأديملأ د˘جأو˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ةر˘ت˘ف˘لأ ه˘تا˘ه لÓ˘خ

ةيسسيئرلأ رواحملأ و عرأوسشلأ فلتخم ربع مئأدلأ

سضرف لجأأ نم ةيرورملأ ةبقأرملأ طاقن أذك و

سسفن يف ةفلاخم6261 رورملأ نوناق قيبطت

ة˘طر˘ف˘م˘لأ ة˘عر˘سسلأ ةر˘ها˘ظ ن˘م د˘ح˘ل˘لو قا˘ي˘سسلأ

تلجسس ددحملأ ةعرسسلأ مأرتحأ مدع و قأوسسلل

اهلÓخ نم مت ةيلمع05 ةحلسصملاب رأدأرلأ ةقرف

ةيران21 عسضو عم. ةيرورم ةفلاخم145 ريرحت

. رسشحملأ يف

جيريرعوب جرب

نمألا ةشضبق يف لزانملا تاخشضم صصل

يقأوبلأ مأأ

رجحلا تاءارجإا اوفلاخ اهباحشصأا ةبكرم273 عشضو
رششحملا يف يحشصلا

لتقم  يف ةطرشش دارفأا4 مهتي يلاطيإلا ءاعدإلا
رشصمب ينيجير ويلوج بلاطلا

ةيمهأأ بسستكتسس6102 ماع ةرهاقلأ يف ينيجير ويلوج ثحابلأ لتقم نأأ يلاطيإلأ ءأرزولأ سسيئر دكأأ
تلواح ةديدع فأرطأأ نكل ةميرجلأ ليسصافت لوح ةقيقحلأ فسشكب تبلاط هتموكح نأأ أدكؤوم ،ةيلود
ةيرسصملأ نمألأ ةزهجأأ نم رابك طابسض ةعبرأأ مسسلاب ددح دق سسيمخلأ يلاطيإلأ ءاعدلأ ناكو .اهعنم

ريمسس42سسنأرف لسسأرم دافأأو .«ىرخأأ ةميرجب نرتقملأ فطخلأ» باكترأ يف نيلمتحم مهب هبتسشمك
ويديف ىلإأ أريسشم ،«ائيسشف ائيسش قئاثولأ زأربإأ ةبعلب ىمسسي امب تأأدب ةيلاطيإلأ ةباينلأ» نأأ يتويرقلأ

.يلاطيإلأ ماعلأ يأأرلأ طاسسوأأ لغسشي ةماعلأ ةباينلأ هتبرسس لجسسم


