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يف رهاظتلا نع نويرئازجلا فقوتي ملو

ءاثÓث25و ةعمج35 لاوط عراوضشلا
ىركذلا تناكو .ةماتلا ةيملضسلا اهتزيم
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلا ة˘ضضا˘ف˘ت˘نÓ˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ،تب˘˘ضسلا سسمأا مو˘˘ي تفدا˘˘ضص
قيقحت ةياغل كارحلا عم دهعلا ديدجتل

تضشاعو .ناضصقن نود بلاطملا عيمج
ىوتضسم ىلع ةريبك تاريضسم ةمضصاعلا
نكت مل اهنأا مغر ةيضسيئرلا عراوضشلا

35ـلا ةعمجلا اهتفرع يتلا كلت لثم
د˘ضشت˘حا ثي˘ح ،ي˘ب˘ع˘˘ضشلا كار˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا
د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘ضسل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا
ةيداع ةايحلا رهاظم تدبو .يزكرملا

تÓحملاو رجات˘م˘لا تح˘ت˘ف ثي˘ح ،اد˘ج
يلاعأا يفو.يداع لكضشب نئابزلا مامأا
وحنب دعبي يذلا دارم سشوديد عراضش

،يزكرملا ديربلا ةحاضس نع رتم003
رق˘م ما˘مأا سصا˘خ˘ضشأ’ا تار˘ضشع ع˘م˘ج˘ت
.جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل نار˘م˘ع˘لاو نا˘كضسلا ةرازو
ثيح ,ة˘فا˘ث˘كب ن˘مأ’ا تاو˘ق تر˘ضشت˘ناو
تاقرطلاو ذفان˘م˘لا ل˘ك قÓ˘غإا˘ب تما˘ق
د˘ير˘ب˘˘لا ة˘˘حا˘˘ضس ع˘˘بر˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا
ما˘مأا ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لاو يز˘كر˘م˘لا
ن˘م ةرا˘م˘ل˘ل ح˘م˘ضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،تا˘ب˘كر˘م˘لا
لوضصولاب نييلوضضف˘لاو ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
اميف ق˘ي˘ي˘ضضت نود ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإا

نم ىرخأا ةعومجم نمأ’ا تاوق تعنم
مهتريضسم ة˘ل˘ضصاو˘م ن˘م ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
نورهاظتملا حارو .ةيدارملا رضصق وحن
تتاب يتلا ةيديلقتلا تاراعضشلا نوددري
را˘ع˘ضشلا ا˘ه˘ل ف˘ي˘ضضأا ي˘ت˘لاو ة˘فور˘˘ع˘˘م
ا˘ن˘ئ˘ج ل˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ن˘ل تأا˘ن م˘ل» د˘يد˘˘ج˘˘لا
رهظت مل يام لوأا ةحاضسبو .«اولحرتل

كار˘ح˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت د˘˘جاو˘˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع
ةعباتلا بغضشلا ةحفاكم تايلآا ءانثتضساب
يتلا اهدارفأا ن˘م تار˘ضشع˘لاو ة˘طر˘ضشل˘ل

ىفضشتضسم نم برقلاب ةفاثكب تدجاوت

سسمأا كارحلا ئف˘طأاو .ا˘ضشا˘ب ى˘ف˘ط˘ضصم

هترارضش تأادب يذلا وهو ىلوأ’ا هتعمضش

حضشرتل اضضفر ة˘طار˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ى˘لوأ’ا

ةقيلفتوب زيزع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلا سسي˘ئر˘لا

اماع02 دعب ة˘ضسما˘خ ة˘ي˘ضسا˘ئر ةر˘ت˘ف˘ل

ةطلجب هتباضصإا مغر مكحلا يف اهاضضق

سضعب داضسفل ةفاضضإا،3102 يف ةيغامد

يف كارح˘لا ح˘ج˘نو.ن˘ي˘لو˘ئ˘ضسم˘لا را˘ب˘ك

،ةضسماخ ةرتفل ةقيلفتوب حضشرت سضفر

ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ة˘ل˘طا˘م˘م˘لا لوا˘ح يذ˘˘لا و˘˘هو

ليرفأا يف ةررقملا ةيضسائرلا تاباختن’ا

كار˘˘ح˘˘لا ه˘˘ضضفر ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا

ةدايقب سشيجلا هل زاحناو ،اضضيأا يبعضشلا

ريزو بئان ح˘لا˘ضص د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا

.ه˘ل˘لا ه˘˘م˘˘حر نا˘˘كرأ’ا سسي˘˘ئر عا˘˘فد˘˘لا

ةلاقتضس’اب ةقيلفتوب بلاط يذلا لحارلا

ةضصاخلا روتضسدلا نم201 ةداملل اقبط

ققحت ام وهو ،سسيئرلل يحضصلا زجعلاب

كارحلا زاتماو.يضضام˘لا ل˘ير˘فأا2 يف
ةيمل˘ضسلا˘ب ،ل˘ما˘ك ما˘ع لÓ˘خ ي˘ب˘ع˘ضشلا
ىوق˘لا ت’وا˘ح˘م سضع˘ب م˘غر ،ة˘ما˘ت˘لا
و˘ف˘ضص ر˘ي˘كع˘ت ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘عأا ثي˘ح ،تار˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ضصح ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

اهتز˘ه˘جأا نأا9102 ةنضسل اه˘تا˘طا˘ضشن˘ل
لكب ةيبعضشلا تاريضسملا نيمأاتب تماق
ةيامحل ةيلاع ةربخو ةءافكو ةيفارتحا
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ت ه˘˘نأاو ،ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ايبنجأا اضصخضش322 فيقوت تاريضسملا
لخاد اوللضست تايضسن˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
وأا ةين نضسحب ءاوضس ةيبعضشلا تاريضسملا

سسي˘˘˘˘˘ئر ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو.ىر˘˘˘˘˘خأا سضار˘˘˘˘˘غأ’
ىلع نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسا
نأ’ ،مهقح نم كلذ نإا» Óئاق ايعوبضسأا

،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا سسا˘ضسأا و˘˘ه ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه
سصاخضشأ’اب رمأ’ا قلعتي امنيح ةضصاخ
وأا ريضسكت نودو ماظنب نورهاظتي نيذلا
ةي˘ح˘ضص ةر˘ها˘ظ و˘ه كار˘ح˘لاو ،ى˘ضضو˘ف
دÓبلا ذقنأا هنأ’ هيلع مول يأا يدل سسيلو
يف تناكل كارحلا ’ولو ةثراكلا نم
ل˘˘˘ح˘˘˘ل عا˘˘˘ضسم ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نيذلا يئانبأا يضصوأا» :فاضضأاو.«ةمزأ’ا
نم رذح˘لا˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي نور˘ها˘ظ˘ت˘ي
نم قارتخا رداوب كانه نأ’ قارتخ’ا
.«جراخلاو لخادلا

¯  YÉO∫ GCe«ø

ةيملضس ةريضسم سسمأا ةريهظ ةبانع ةنيدمب تجرخ

فداضصملا يبعضشلا كارحلل ىلوأ’ا ىركذلا يف

نييملضسلا نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا دد˘جو . ير˘ف˘ي˘ف22 ـل

لÓخ نم ماظنلل لماضش رييغت ثادحإا ىلإا ةوعدلا

ةقيلفتوب زيزعلا دبعل قباضسلا ماظنلا زومر ليحر

نيقباضسلا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ب˘ضسا˘ح˘م ى˘لإاو

02 ـلا رادم ىلع داضسفلا اياضضق يف نيطروتملا

نم عفر يتلا ةريضسملا تباجو . ةقباضسلا ةنضس
تاتف’او ةينطولا ة˘يار˘لا ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
يف كلذو ةنيدملا طضسوب ةروثلا ةحاضس عراوضش
يذلا يملضسلا يبعضشلا كارحلل ىلوأ’ا ىركذلا
بلاطت تا˘فا˘ت˘ه ط˘ضسو ق˘با˘ضسلا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب حا˘طأا
ءاق˘ب˘ل ا˘ضضفرو كار˘ح˘لا ءا˘ن˘ج˘ضس حار˘ضس قÓ˘طإا˘ب
نييكارحلا ددج امك .يقيلفتوبلا ماظنلا زومر
عيمج ىلإا ةباجتضسÓل ةيلاحلا ةطلضسلل ةبلاطم
نييرئازجلا اهلجأا نم جرخ يدلا كارحلا بلاطم

ءاضضفا رار˘غ ى˘ل˘ع9102 يرفي˘ف22 ـلا ي˘ف
ةي’و تناكو .نوناقلا ةطلضسو بعضشلا ةدايضس
ةيمضسرو ةعونتم تاطاضشن ةدع اهل ناك ةبانع
كارحلل ىلوأ’ا ىركذلاب ’افتحا ةروثلا ةحاضسب

تفرع يت˘لا35 ةعمجلا د˘ع˘ب كلذو ي˘ب˘ع˘ضشلا
ةراضشإ’اب ريدجلاو. ديدج نم كارحلا مخز عوجر
ناك نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نأا

اينطو اموي ير˘ف˘ي˘ف22 ـلا م˘ي˘ضسر˘ت ن˘ع ن˘ل˘˘عأا
 .سشيجلاو بعضشلا محÓتل
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر سسأار˘˘ت˘˘ي
ا˘يرود ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا مو˘˘ي˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةضسائرل نايب دكأاو . ءارزولا سسلجمل
سسرديضس عامتج’ا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
قلعت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نوناقب سصاخلا عور˘ضشم˘لا˘ب ا˘ضسا˘ضسأا
با˘ط˘خو ز˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
راقعلا عقاوو اهتحفاكمو ةيهاركلا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضستو ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا
عامتج’ا سسرديضس امك .ةيعانضصلا
تاطاضشن ريوطتو ثعب قافآا اضضيأا
ةعانضصلاو يفاقثلا باتكلاو ةفاقثلا
با˘˘ب˘˘ضشلاو ة˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ضسلا

ةعا˘ن˘ضصلاو ة˘حا˘ي˘ضسلاو ،ة˘ضضا˘ير˘لاو
ا˘ضضيأا سشقا˘ن˘ي˘ضس ا˘م˘ك ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

لاضصت’ا ةيجيتار˘ت˘ضسا لو˘ح ا˘ضضر˘ع
ر˘يزو مو˘˘ي˘˘لا مد˘˘ق˘˘يو .ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ا˘˘ضضر˘˘ع ما˘˘ت˘˘خأ’ا ظ˘˘فا˘˘ح ،لد˘˘ع˘˘˘لا

قلعتملا يديهمتلا عورضشملا لوح
با˘ط˘خو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب
يوتحيو .امه˘ت˘ح˘فا˘كمو ة˘ي˘هار˘كلا

،ةدام84 ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘لا عور˘˘ضشم
موقي كولضس ل˘ك ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو
وأا قر˘ع˘لا وأا سسن˘ج˘لا سسا˘ضسأا ى˘˘ل˘˘ع
يموقلا لضصأ’ا وأا بضسنلا وأا نوللا
.ي˘فار˘غ˘ج˘لا ءا˘م˘ت˘˘ن’ا وأا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا وأا

ميرجتل ةنوكملا رضصانع˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
لا˘كضشأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘ي˘هار˘كلا با˘ط˘خ
وأا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ر˘ضشن˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘˘ت˘˘لا
،هرربت وأا هعجضشت وأا هيلع سضرحت
وأا راقتح’ا نع ربعت يتلا كلت وأا
وأا ةيهاركلا وأا ةوادعلا وأا ل’ذإ’ا
عورضشملا سسفن لمضشي امك .فنعلا

ريفوت لÓخ نم يئاقو بناج ىلع
نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإا
ردجت .ةيهار˘كلا با˘ط˘خو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا
ناك ةيروهمجلا سسيئر نأا ةراضشإ’ا
،ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ة˘حار˘ضص بل˘˘ط د˘˘ق
با˘ط˘˘خ ع˘˘ن˘˘م˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت
را˘ضشت˘نا د˘ع˘ب ،ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ة˘ي˘هار˘كلا

ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ر˘˘ي˘˘ضشا˘˘ن˘˘م
ر˘ي˘ث˘ت ،تف’ ل˘كضشب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
.ةيوهجلا رتو ىلع بعلتو ةقرفتلا

د˘˘ق ءارزو˘˘ل˘˘ل سسل˘˘ج˘˘م ر˘˘˘خأا نا˘˘˘كو
ةموكحلا لمع ططخم ىلع قداضص
ةقداضصملل سضعب اميف سضرع يذلا

سسلج˘مو ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ز˘˘˘كرو .ة˘˘˘˘مأ’ا
نوناقلا ةلود زيزعت ىلع ةموكحلا

ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ضسرا˘م˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تو
ةيرح نامضض ىلع لمعلاو ةيقيقحلا
ميعدتو يملضسلا رهاظتلاو عامتج’ا
˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسوو ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
ةيرحلا لظ يف اهطاضشن ةضسراممل
ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ماز˘ت˘لاو ة˘ي˘فار˘ت˘ح’او
ىلع رهضست امك ،ةنهملا تايقÓخأاو
ةينورتكل’ا ةفاحضصلا طاضشن نينقت
ة˘مو˘كح˘لا نأا د˘كأا ا˘م˘ك. را˘ه˘ضشإ’او
فورظلا لك ريفو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘ضس
نم ةأارملا نيكمت اهنأاضش نم يتلا
ةيضسايضسلا ةحاضسلا يف اهتناكم أاوبت
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ,ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ع˘˘قاو˘˘مو
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ,ا˘ه˘ت˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
ىرب˘كلا ة˘يو˘لوأ’ا با˘ب˘ضشلا ل˘كضشي
ثيحب ,ةموكحلا لمع ططخم يف

ي˘ن˘طو ط˘ط˘خ˘م رو˘ح˘˘م نو˘˘كي˘˘ضس

يكل0202-4202, ي˘˘ضسا˘˘م˘˘خ
يف ةي˘لا˘ع˘ف˘ب ما˘ه˘ضسإ’ا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي
يف ةديدجلا ةيروهمجلا ءانب راضسم
د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي كلذ˘˘ك. ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ةضسا˘ي˘ضس ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
,ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ة˘ق˘با˘ضسو ة˘ط˘ضشن ة˘ي˘جرا˘خ
يف ةيلاعف رثكأا ةيضسامولبد جهتنت
,ي˘فا˘ق˘ث˘لاو يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ل˘ح ي˘ف راو˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا ح˘ن˘م˘تو
ةضصاخ ةيانع يلوت امك ,تاعازنلا

˘ما˘م˘ت˘ه’ا ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ,ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’
جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘˘ب
د˘يد˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ضسم ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘كار˘˘ضشإاو
عافدلاو نمأ’ا لاجم يفو .ينطولا
تحت ةموكحلا فكع˘ت ,ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘ي˘ضسلا فار˘ضشإا
ةحل˘ضسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا

فيثكت ىلع ,ينطولا عافدلا ريزو
ةيفارتح’ا زيزعتو ةنرضصعلا دوهج
ة˘ير˘كضسع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
.اهتاردق ةيمنتو

ىلوأ’ا ىركذلاب لافتح’ا عم انمازت

 ةبانعب كارحلا بلاطمل ةباجتشس’اب بلاطت ةيملشس ةريشسم

مويلا ءارزولا سسلجمل عامتجا

زييمتلا ةحفاكم نوناقو ةيعانشصلا قطانملا رييشست تافلم ىلع علطشضي نوبت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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يبعسشلا كارحلل ىلوأ’ا ةيونسسلا ىركذلا لولح ةبسسانمب

ةيهيفرت ةددعتم تاطاششن
ىركذلل ةدلخم ةيفيقثتو

ةبانعب ةروثلا ةحاشسب
’افتحا ةبانع ةي’وب سسمأا ةيلافتح’ا جماربلا تعونت

ثيح9102 يرفيف22 ـلا كارحل ىلوأ’ا ىركذلاب
ةيقيضسومو ة˘ي˘فا˘ق˘ث ا˘ضضور˘ع ة˘ط˘ضشنأ’ا هذ˘ه تن˘م˘ضضت
.ىركذلاب ’افتحا ةديدع تÓخادمو ةيبابضش تارقفو
ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘ضسو˘˘ب ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘ضس تد˘˘ه˘˘ضشو
كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضسلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
فارضشا نم ةيفيقثت ةيهيفرت ةددعتم تاطاضشن يبعضشلا

ةيدلب حلاضصم عم قيضسنتلاب ةضضايرلاو بابضشلا ةيريدم
زكرملاو ناضسح يمضشا˘ه˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع
نضسحلا يفاقثلا زكرملاو ليعامضسا يمضشاهلا يفاقثلا
سسوبيضس يحب سسومنوب يفا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لاو ي˘ن˘ضسح˘لا

معاربلا مدق نيأا يندملا عمتجملا تانوكم يلثممو
» رارغ ىلع نطولا بح نع ةربعم هيداضشنإا تÓضصو
م˘يد˘ق˘˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن » ي˘˘ن˘˘طو ا˘˘ي ا˘˘ن˘˘ضشع كل˘˘جأا ن˘˘م
ةبضسانملابو .كارحلا يحو نم ةيضضاير تاضضارعتضسا

ت’ا˘ف˘ت˘حا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لا م˘عار˘ب˘لا ع˘فر
ددع روضضحب ةبانع ةي’وب كارحلل ىلوأ’ا ىركذلا

اهنيب نم ىركذلل ةدلخم تاتف’ » نينطاوملا نم ريفغ

ةوخ’ا ديلختل موي يرفيف22 » اهيلع بوتكم ةتف’
اهيلع بوتكم تات˘ف’ م˘عار˘ب˘لا ع˘فر ا˘م˘ك «م˘حÓ˘ت˘لاو
نمازتو .«ديهضش  نويلملا فضصنو نويلملا دلب رئازجلا»
ةحاضس ىلا نينطاوملا نم ربتعم ددع لوزن عم اذه
كارحل ىلوأ’ا ىركذلل مهديلخت نع ريبعتلل ةروثلا
قباضسلا ماظنلا زومرب حاطأا يذلا يملضسلا نييرئازجلا
يوهجلا حرضسملا ةحاضس عراوضش تناكو .يقيلفتوبلا

ةميلضس ةريضسم سسمأا لوأا تدهضش دق يبوجم نيدلازع

نع ةنيدملا ناكضس هلÓخ ربع كارحلل35 ـلا ةعمجلل
ريدجلاو. يب˘ع˘ضشلا كار˘ح˘ل˘ل ءا˘فو˘لاو را˘ب˘ك’ا ر˘عا˘ضشم
» نوبت ديجملا دبع» ةيروهمجلا سسيئر نأا ةراضشإ’اب

ـلا  موي ميضسرت نع طرافلا عوبضسأ’ا نلعأا دق ناك

هلعجو محÓتلاو ةوخأÓل اموي ةنضس لك نم يرفيف22
.اينطو اموي
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نطولا عوبر فلتخم يف ىلوأ’ا ىركذلاب ’افتحإا ةديدج تاريسسم

ةميزع دادزيو ةعمشش ئفطي كارحلا
لÓخ اولقتعا نيذلا يأارلا يلقتعم لك حارسس قÓطإاو ،هزومر عيمج ليحرو يقيلفتوبلا ماظنلا رييغتب بلاطملا يبعسشلا كارحلا قÓطنا ىلع ةلماك ةنسس رورمب سسمأا نويرئازجلا لفتحا

 .ةيرئازجلا ندملا فلتخم يف ةيبعسشلا تاريسسملا
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ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو نا˘˘ي˘˘˘ب دد˘˘˘سشو
جعت يتلأ تأوعدلأ نأاب ةينطولأ
ى˘ل˘ع تا˘ح˘˘ف˘˘سصلأ سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب
نم يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم
يأل د˘ن˘ت˘سست ل جا˘ج˘ت˘حلأ ل˘˘جأأ
مد˘ع ن˘ع Ó˘سضف ،ي˘نو˘نا˘ق را˘طإأ
تا˘ب˘جأو˘لأو تأءأر˘جإلأ مأر˘˘ت˘˘حأ
يف اهيلع سصوسصنملأ ةينوناقلأ

كل˘˘˘˘تو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لأ

نوناقلأ يف اهيل˘ع سصو˘سصن˘م˘لأ

تر˘˘كذو .سصا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘سسا˘˘˘سسألأ

يف تعرسش اهنأأ ةيبرتلأ ةرأزو

عم ةيرودو ةيئانث تأءاقل دقع

ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ءا˘كر˘سشلأ ة˘فا˘˘ك

امأزتلأ يرف˘ي˘ف02 ن˘م ءأد˘ت˘˘بأ

ةيبرتلأ ريزو هعطق يذلأ دعولاب

هعمج يذلأ ءاقللأ ءانثأأ ةينطولأ

ن˘ي˘ما˘ع˘لأ ءا˘ن˘˘مألأو ءا˘˘سسؤور˘˘لا˘˘ب
ةدمتعملأ ةيباقنلأ تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل
ي˘ف ءا˘جو.ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو نأأ نايبلأ
تلاغسشنلأ ةغلاب ةيانعب سسردت
نم ةدأوه نود لمعتو ةعوفرملأ

يذ˘لأ يرأو˘ج˘لأ ل˘م˘˘ع˘˘لأ لÓ˘˘خ
ىوتسسملأ ىلع اهتأراطإأ هب موقي
ىلع لمعلأو ءاغسصإلاب يلحملأ
رأوحلأ ىقبيو عانقإلأو ةئدهتلأ

ط˘سسب˘ل د˘ي˘حو˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ب˘˘سسلأ و˘˘ه
ظاف˘ح˘لأو عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف ءود˘ه˘لأ

سشيعيو.حلا˘سصم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
ح˘ي˘ف˘سص ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق
طرافلأ ربمفون رهسش دنم نخاسس
رو˘˘ط˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ رر˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
بأرسضإأ يف لوخدلأ طسسوتملأ
ن˘˘ي˘˘ع˘˘فأر عو˘˘ب˘˘˘سسأأ ل˘˘˘ك يرود
تربتعأ تابلطلأ نم ةعومجم
ةسصاخ ةيزيجعت اهسضعب ةرأزولأ
هب رمت يذلأ نهأرلأ تقولأ يف
ةدا˘ح ة˘يدا˘سصت˘قأ ة˘مزأا˘ب دÓ˘˘ب˘˘لأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ تعدو.

ىلإأ يئأدتبلأ ميل˘ع˘ت˘لأ ةذ˘تا˘سسأل
يرود˘˘لأ بأر˘˘سضإلأ ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘بأأ
ثيح, نينثأأ موي لك يعوبسسألأ

بأر˘سضإأ ي˘ف لو˘خد˘˘لا˘˘ب تدد˘˘ه

رهسش نم2ـلأ نم ةيأدب حوتفم
ام ىلع اجاجتحأ لخأدلأ سسرام
بي˘˘هر˘˘لأ تم˘˘سصلا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ف˘˘˘سصو
يتلأ بلاطملأ ها˘ج˘تأ ة˘يا˘سصو˘ل˘ل
ةبسسنلاب ةعورسشملا˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘سصو
.يئأدتبلأ روطلأ ةذتاسسأل
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ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ة˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لأ مو˘˘ق˘˘ت
˘ما˘يألأ هذ˘ه ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ
تÓحمب ةعسسأو سشيتفت ةلمـحب
ةلمجلاب ةيرط˘ي˘ب˘لأ ة˘يودألأ ع˘ي˘ب
ةب˘قأر˘م ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ئز˘ج˘ت˘لأو
تأدايعو ل˘ح˘ن˘لأ ة˘ي˘بر˘ت ن˘كا˘مأأ
سصأو˘خ˘لأ ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘طألأ

،لحنلأ ةيبرت داتع عيب تÓحمو
ق˘˘يو˘˘سست ع˘˘˘ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو
ةلتاقلأو ةسصخرملأ ريغ ةيودألأ
ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘ل˘ل تل˘خد ي˘˘ت˘˘لأ
تفسشك. ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب
ةيئلوــلأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ة˘سشت˘ف˘م˘لأ
ر˘خآأ«ـل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
مايألأ هذه نوموـقي مهنأأ «ةعاسس
ةرطايبلأ ىلع ةباقر˘لأ ف˘ي˘ث˘كت˘ب
ةيودألأ عيب تÓحمو سصأوخلأ
ع˘ن˘م˘ل، ل˘حا˘ن˘م˘لأو ة˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
ةجلاعمب ة˘سصا˘خ ة˘يودأأ ق˘يو˘سست
ا˘˘ه˘˘ل سصخر˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ،ل˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لأ
بأرتلأ ىوتسسم ىلع قيوسستلاب
ةلتاق ةيودأأ ربتعت تيح ،ينطولأ

ريياعملل ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘نو˘ك
سضرأأ ى˘لإأ تل˘خد ،ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لأ
أذه ،ةينوناق ريغ قرطب نطولأ

لÓخ مه˘نأأ ا˘ن˘ت˘ثد˘ح˘م تفا˘سضأأو
اسضيأأ نوموقي ةبقأرم˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةيوعوتلأو سسيسسحت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ة˘˘يودألأ ي˘˘ع˘˘ئا˘˘بو ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘ل˘˘ل
لامعت˘سسأ ة˘ح˘فا˘كم˘ل ،ءا˘ب˘طألأو
ة˘˘يودألأ هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ج˘˘˘يور˘˘˘تو
ىرخأأ ةهج نم ،لحنلاب ةرسضملأ
ةـلـمح نأأ ةثدحتملأ تأذ تلاق
تأرتجملأ نوعاط دسض حيقلتلأ
دق زعاملأو ما˘ن˘غأÓ˘ل ةر˘ي˘غ˘سصلأ

يتلأو يرف˘ي˘ف51 ي˘ف تق˘ل˘ط˘˘نأ

ةزربم ،ره˘سشأأ3 ةدمل رم˘ت˘سست˘سس

نم سسأأر فلأأ05 يلأوح كانه نأأ
أذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م ز˘عا˘م˘لأو م˘˘ن˘˘غ˘˘لأ
تأذ ي˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لأ
ىرخأأ ةلمح نوكتسس هنأأ قايسسلأ
دسض ة˘لا˘سضلأ بÓ˘كلأ ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل
يف قلطنت يتلأو بلكلأ سضرم

ىلإأ ة˘فا˘سضإأ ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ نأو˘ج6
سضر˘م د˘سض ي˘سشأو˘م˘لأ ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت
نأأ تلاق أذه، ةيطلاملأ ىمحلأ

ي˘سضر˘م د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ة˘ل˘˘م˘˘ح
دنع بلكلأو ةي˘عÓ˘ق˘لأ ى˘م˘ح˘لأ
رهسش فسصتنم ةقلطنملأ راقبألأ
لأز˘˘تل مر˘˘سصن˘˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد
ةيناجم اهنأأو ا˘م˘ي˘سس ة˘ل˘سصأو˘ت˘م
تايد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ب˘جإأو
ةورث˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل كلذو ،ة˘يلو˘لأ
يأا˘ب ة˘با˘سصإلأ ن˘م ة˘ي˘نأو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ

،اه˘كÓ˘ه ي˘ف بب˘سسي د˘ق سضر˘م
را˘˘سشت˘˘نأ يدا˘˘ف˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ

فلآأ سصيسصخت مت نيأأ ةئبوألأ
يتلأو ةبان˘ع ة˘يلو˘ل تا˘عر˘ج˘لأ
سصأوخلأ ةرطايبلأ اهب نوموقي
نأأ ىلع مهعم قافتلأ دعب كلذو
يأأ ةئم˘لا˘ب ة˘ئ˘م ة˘ب˘نا˘ج˘م نو˘كت

قتاع ىلع نوكت حيقلتلأ ةلمح
.ةلودلأ

¯  S°∏«º.±

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يزو ح˘ن˘م
يريدم يرامع فيرسش ةيفيرلأ
أدحأو أرهسش نييئلولأ ةحÓفلأ

لظلأ قطانم ديدحتو ءاسصحإل
.ةيلبجلأو ةيبهسسلأ تايلولأ يف
ةرور˘سض ى˘ل˘ع يرا˘˘م˘˘ع دد˘˘سشو
ةلوزعملأ قطانملأ ىلع زيكرتلأ
ةايحلأ طورسش ىندأل دقتفت يتلأ

تاكبسشو ءابر˘ه˘كلأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
ريزولأ رمأأو .تاقر˘ط˘لأو ها˘ي˘م˘لأ
نيتئلولأ نييذيفنتلأ نيلؤوسسملأ
ةسصاخ ةطوبسضم ةقاطب دأدعإاب
نأأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘˘لأ تا˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ط˘ق˘لأ ة˘فا˘ك سسمÓ˘˘ت
سصئا˘˘˘سصخ˘˘˘لأ ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نأ
ىطعأأ امك .ةيلو لكل ةيعيبطلأ

ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو

تأرا˘˘˘طإل يرا˘˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش

دسصرل دحأو رهسش ةلهم عاطقلأ

قطانملأ ينكاسس تلاغسشنأ لك

تا˘يو˘لوأأ د˘يد˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لأ

.اهمييقت ريراقت ميدقتو لخدتلأ

عام˘ت˘جأ لÓ˘خ ه˘ل ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘فو

ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب سصخ˘˘ي ل˘˘م˘˘ع

0202-4202 ةر˘ت˘ف˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘لأ

ق˘طا˘ن˘م˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو

ر˘يزو˘لأ ة˘كرا˘سشم˘ب ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لأ

ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘˘لأ

دأؤو˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘˘لأو ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ

عاطقلأ نأأ يرامع دافأأ ،تاحسش

ـب ايلاح فرعي ام ىلع زكريسس

يتلأو ةلوزعملأ «لظلأ قطانم»

غو˘ل˘ب ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ه˘˘جأو˘˘ت

د˘كأأو.ا˘ه˘ي˘لإأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘˘سشم

ل˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لأ

ىرخألأ تاعاطقلأ عم قيسسنتلاب

ءابرهكلأو زاغلأ تاكبسش عسضول

لق˘ن˘ت˘لأ ل˘ب˘سس ر˘ي˘فو˘تو ها˘ي˘م˘لأو

هذ˘˘ه ي˘˘ف كلا˘˘سسم˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو

ر˘ط˘ق˘لأ ة˘فا˘ك ر˘˘ب˘˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

بسسح ةيلمعلأ فدهتو.ينطولأ

ة˘سسأرد ى˘لإأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ سسف˘˘ن

ع˘م ة˘ي˘كرا˘سشت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘قأو˘لأ

تلا˘غ˘سشنلأ ة˘سسأردو نا˘˘كسسلأ

بع˘سشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘˘سسا˘˘سسألأ

عاطقلأ ل˘م˘ع˘ي ا˘م˘ك .ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

ةديدج تاطاسشن ثأدحتسسأ ىلع

ة˘م˘ئÓ˘مو نا˘كسسلأ بل˘ط بسسح

دودر˘˘˘˘م نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لأ

ي˘ل˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘قأ

و يعامتجأ سساكعنأو عيراسشملأ

عر˘˘سشي نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو.يو˘˘م˘˘ن˘˘ت

ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لأ

يف ةلولأو ةيلحملأ تاطلسسلأ

تا˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ي˘ج˘ه˘ن˘م ل˘م˘ع

لئاسسو راكتبأو ةحاتملأ لخدتلأ

ة˘˘سسأرد م˘˘ت˘˘يو.ةد˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ع

تايلم˘ع ي˘ف عور˘سشلأ ة˘ي˘نا˘كمإأ

ةردمو تÓئاعلل ةديفم ريجسشت

مأدت˘سسم˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسلأو ح˘بر˘ل˘ل

ة˘ي˘ب˘ط˘لأو ة˘ير˘ط˘ع˘لأ تا˘تا˘ب˘ن˘ل˘ل

كلذ بناج ىلإأ.تويزلأ ليوحتو

بيلحلأ عي˘م˘ج˘ت تا˘طا˘سشن م˘عد

،لحنلأ ةيبر˘تو ،نا˘ب˘جألأ جا˘ت˘نإأو

ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأ ة˘˘عأرزو

ة˘يدا˘سصت˘قأ فور˘˘ظ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب

.Óبقتسسم لسضفأأ ةيعامتجأو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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جاجتح’ا ىلإا ةطولغملاب اهتفسصو تاوعد نم رذحلاو ةطيحلا يخوت ةرورسض ىلع سسمأا اهل نايب يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تددسش
 .تاوعدلا هذه ءارو قايسسن’ا مدع ىلإا تعدو يعامتج’ا لسصاوتلا طئاسسو ربع ترسشن يتلا ةيبرتلا عاطق ىوتسسم ىلع

رظتنملا كرتسشملا يرازولا عامتج’ا راظتنا يف
مداقلا سسرام رهسش هدقع

زواجتت نل ماعلا اذه جحلا ةفلكت

ميتنشس نويلم06 ـلا
ةرمعلأو جحلل ينطولأ نأويد˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةرأدإلأ سسلجم عم لخأدلأ سسرام رهسش نم ةيأدب ،ةزوزع فسسوي

اهعسضول أديهمت0202 مسسومل جحلأ ةفلكت ديدحت لجأأ نم كلذو
ل˘كسشي ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ ة˘˘لوا˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ديدحتل سصسصخملأ كرتسشملأ يرأزولأ عامتجلأ نوكيسسو.يمسسر
ىهنأأ امدعب .سسرام رهسش ةيأدب عم انرداسصم بسسح جحلأ ةفلكت
ةسصاخلأ دوقعلأ ةفاك ةسسدقملأ عاقبلأ يف سضوافملأ يرئأزجلأ دفولأ
يتلأ ةفلكتلأ ةميق تيبثتب حمسسي ام وهو لقنلأو ءأويإلأو ماعطإلاب
رداسصملأ بسسحو.يئاهن لكسشب ةموكحلأ اهيف لسصفت نأأ رظتني
لمحت دوقع ىلع لوسصحلأ نم نكمت سضوافملأ دفولأ نإاف اهتأذ
تايقافتأ عيقوت نم نكمت ثيح ,يرئأزجلأ جاحلأ حلاسصل تأزايتمأ
نم يذلأ رمألأ ،لقنلأو ءأويإلأو ماعطإلأ فيلاكت سضيفختب يسضقت
ل نأأ عقوتي يتلأ جحلأ ةفلكتل لمتحم عافترأ يأأ نم دحي نأأ هنأاسش

نم ريثكلأ ىكتسشأ تقو يف أذه يتأاي.ميتنسس نويلم05 نع لقت
دعب اميسس ةفلكتلأ عافترأ لامتحأ نم ةعرقلاب نيزئافلأ جاجحلأ
عافترأ سصوسصخب ةيحايسسلأ تلاكولأ باحسصأأ سضعب تاحيرسصت
نل ةفلكتلأ نأأ تدكأأ انرداسصم نأأ نم مغرلأ ىلع كلذو.جحلأ ةفلكت
سضرفت مل لاح يف ةسصا˘خ ي˘سضا˘م˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ع˘ف˘تر˘ت
،يحسصلأ نيمأاتلاب سصاخلأ غلبملأ انجاجح ىلع ةيدوعسسلأ تاطلسسلأ
راعسسألأ نإاف ،ةيدوعسسلأ تاطلسسلأ لبق نم هسضرف مت لاح يفو نكل

يتلأ ةركذتلأ رعسس باسستحاب كلذو. ميتنسس نويلم06 زواجتت نل
نأأ ،ه˘تأذ رد˘سصم˘˘لأ ع˘˘جرأأو .تأدا˘˘يز ة˘˘يأأ ىر˘˘خألأ ي˘˘ه فر˘˘ع˘˘ت ن˘˘ل
رئامعلأ ريجأات نم تنكم ،ةثعبلأ ءاسضعأأ اهتداق يتلأ تاسضوافملأ

لاير0015و0034 نيب ريرسسلأ رعسس حوأرت ثيح ،ةلوبقم راعسسأاب
ام وهو ،مرحلأ نم هبرقو هفينسصتو قدنف لك بسسحو ، يدوعسس

.ةينطولأ ةلمعلاب ميتنسس نويلم52و12 لداعي
S°∏«º.±

ةنيطنسسق

ةرايشس و ةلفاح ،ةنحاشش نيب مادطشصا

احيرج21 فلخي
دمحم هللأ ءاطع نب ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ةد˘حو˘لأ تل˘خد˘ت

قئاقد50و21 ةعاسسلأ دودح يف سسمأأ موي ، بورخلأ فيرسشلأ

لجأل ،فايسضوب دمحم راطملأ لباقم97 مقر ينطولأ قيرطلاب

21 فلخ ثداحلأ، ة˘ن˘حا˘سشو ة˘ل˘فا˘ح ةرا˘ي˘سس ن˘ي˘ب مأد˘ط˘سصأ ثدا˘ح

،ةنسس66 و ةنسس21 نيب مهرامعأأ حوأرتت نيسسنجلأ Óك نم ةيحسض
سسأأرلاب ملأأ ،سضوحلاب ملأأ ،مفلاب ملأأ نيب ةفلتخم تاباسصإأ مهل
ةيامحلأ فرط نم تافاعسسإلأ مهل تمدق ،نيلجرلأو نيديلاب ملأأ،
بورخلاب يلجنم يلع ىفسشتسسم ىلإأ مهلقنو ناكملأ نيعب ةيندملأ
-سش» ةدايقب رسسيألأ بناجلأ نم ةمطحم وير ايك عون نم ةرايسسلأ،

ةهجلأ نم ةمطحم وهزناسش عون نم ةلفاحلأ ، ةنسس14 رمعب «ع

ةنسس24 رمعلأ نم غلبي «ع-ط» ةدايقب رسسيألأ بناجلأ و ةيمامألأ
«ح-ت» ةدايقب ةنحاسشلأ ةيواح اهب سسديسسرم عون نم ةنحاسشلأ،

.ةباسصإأ يأل أوسضرعتي مل ركذ سسنج نم قأوسسلأ، ةنسس16 رمعب
LªÉ∫ HƒYµÉR

ينوناق راطإا يأا ىلإا دنتسست ’ اهنإا تلاق

ةهوبششم تاوعد نم رذحت ةيبرتلا ةرازو
يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ربع جاجتحÓل

 لحنلا ةجلاعمب ةسصاخ ةلتاقو ةسصخرم ريغ ةـيودأا قيوسست عنمل

ةيرطيبلا ةيودألا عيب تÓحمب ةعشساو ششيتفت ةلمح
ةبانعب ةرطايبلا ءابطألا تادايع و لحانملاو

يئ’ولا يوتسسملا ىلع ةحÓفلا يريدمل اههيجوت مت تاميلعت يف

ةيلبجلاو ةيبهشسلا تايلولا يف لظلا قطانم ديدحتو ءاشصحإل دحاو رهشش



يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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صسأرهأأ قوشس

جإرفإ’إ نؤبقرتي ةيدلبلإ ناكشس
ايراجيإإ ايمؤمع انكشس «8231» ةمئاق نع

 ةلبقملإ مايأ’إ لÓخ
نيديفتسسملأ ةمئاق نع جأرفإلأ سسأرهأأ قوسس ةيدلب ناكسس بقرتي

ثيح يراجيإلأ يمومعلأ ةغيسص نم ةينكسس ةدحو8231 نم
يمومعلأ نكسسلأ تافلم ةسسأردل ةسصسصخملأ ةرئأدلأ ةنجل فكعت
ةسصحلأ هذه نم نيديفتسسملل ةيئاهنلأ ةمئاقلأ دأدعإأ ىلع يراجيإلأ
نم ققحتلأ و سصيحمتلأ سضرغب كلذ و ةليوط ةدم ذنم ةينكسسلأ

قو˘سس ةر˘ئأد سسي˘ئر حر˘سص ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ن˘كسسلأ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ام تغلب لاجملأ أذه يف ةسسرأدلاب ةينعملأ تافلملأ نأاب سسأرهأأ

ةيلمعل اهلك تعسضخ ثيح تافلم309 و فلأأ41 هعومجم

اهباحسصأأ نأأ نيبت افلم6919 ءاسصقإأ مت ثيح ينأديملأ قيقحتلأ
سسيئر راسشأأو .يسضأرأأ وأأ تانكسس نم تأدافتسسأ ىلع نوزوحي
يتلأ تابلط˘لأ دد˘ع ل˘سصو ءا˘سصقإلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ه˘نأأ ى˘لإأ ةر˘ئأد˘لأ

نم ةئاملاب83 لثمي ام وه و فلم7075 ىلإأ ةسسأردلل عسضخت
نآلأ دحل تماق ةنجل˘لأ نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم .تا˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلأ دد˘ع˘لأ

نم ةرأدإلأ نأوعأأ نم ماه ددع ريخسست مت ثيح فلم0071 ةسسأردب

ةيمومع ةدحو8231 لأ ةمئاق نع جأرفإلأو نمزلأ ةقباسسم لجأأ
لمتكت مل تانكسسلأ ءانب لاغسشأ تلأزل قايسسلأ تأذ يف. ةيراجيإأ
نع ةزجاع تحبسصأأ يتلأ ةينيسصلأ ةكرسشلأ ىلأ ةدنسسملأ يه و دعب
و اهيلع قفتملأ هلاجأ يف عورسشملأ ميلسست يف اهتامأزتلاب ءافولأ

ءاطعإأ فدهب ةقحل ديعأوم ىلإأ مÓتسسلأ لاجأأ ريخأات متي ةرم لك
لاغسشأأ لأزت ل و ، لسصاحلأ رخأاتلأ كأردتسسل ةكرسشلأ تأذل ةسصرف
¢G.T.لمتكت مل ةيجراخلأ ةئيهتلأ

صسأرهأأ قوشس

ةمظنم ةيمإرجإإ ةعامج ىلع صضبقلإ
ةيلقعلإ تإرثؤؤملاب راجتإ’إ يف ةشصتخم

صصرق0005 زجح و
لخدتلأو ثحبلأ ةقرف رسصانع نكمت نيتيعون نيتيلمع يف نكمت
، سسأرهأأ قوسس ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب
عيب ةقفسص دقع ددسصب نيتيمأرجإأ نيتعامج طاسشنل دح عسضو نم

(60) ةتسس ن˘م نو˘كت˘ت ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

دورو دعب أذه و ، ةنسس34 و82 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ
، نيتيمأرجإلأ نيتعومجملأ طاسشن نع ةحلسصملل ةدكؤوم تامولعم
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةريبك ةيمك عيبل ةقفسص دقع ددسصب امهو
مت ةمولعملل لثمألأ لÓغتسسإلاب ، يدودحلأ طيرسشلأ نم ةمداقلأ

هبتسشملل دسصرتلأ مت اهلÓخ نم ، ةمكحم ةيتايلمع ةطخ طبسض
رثإأ ىلع متيل ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ عيبل هيلع قفتملأ ناكملأ يف مهيف
دقع ددسصب مهو مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ف˘ي˘قو˘تو نا˘كم˘لأ ة˘م˘هأد˘م كلذ

سسأرهأأ قوسس ةنيدم ءايحأأ دحأأ ىوتسسم ىلع مهنئابزل عيبلأ ةقفسص
يتلأو ةيودألأ نيزخت ةيلمع يف تأرايسس ةثÓث كلذب نيلغتسسم ،
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةريبك ةيمك ىلع امهلخأدب رثع امهسشيتفتب

و ، سصر˘˘˘˘˘˘˘ق0005 ي˘لا˘م˘جإا˘ب ترد˘ق ما˘كحإا˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
يف نييئاسضق نيفلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ عيمج لامكتسساب

ةمظنم ةيمأر˘جإأ ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت مر˘ج ن˘ع ، م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ق˘ح
عور˘سشم˘لأ ر˘ي˘غ را˘ج˘تإلأو سضر˘ع ، ل˘ق˘ن ، ن˘يز˘خ˘ت ي˘ف ة˘سصت˘˘خ˘˘م
وليحأأ ، لقن ةليسسو لامعت˘سسإا˘ب بير˘ه˘ت˘لأو ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لا˘ب
رمأ مهقح يف ردسص نيأأ ، سسأرهأ قوسس ةمكحم ةباين مامأأ هبجومب
¢G.T. سسبحلاب عأديإأ

ةلششنخ

ثداح يف رخآإ حرجو نيشصخشش لتقم
لمحملإ ةيدلبب ةبكرم بÓقنإ

ةيدلبب ةليغبلأ قيرطب ةحرابلأ ةليل عقو عورم رورم ثداح رفسسأأ
يقل ثيح . رخآأ حرجو نييسصخسش لتقم نع ةلسشنخ ةيلوب لمحملأ

امهفتح ةنسس04 رمعلأ نم ناغلبي ناسصخسش ةحرابلأ لوأأ ةليل

ةبكرملأ بÓق˘نأ ءأر˘ج ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب ة˘ن˘سس92 ثلاث بي˘سصأأو
بسسحو ، لمحملأو سشاسشر دلوأأ يتيدل˘ب ن˘ي˘ب ة˘ل˘ي˘غ˘ب˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ونور» عون نم ةبكرم بÓقنأ دعب Óيل عقو ثداحلأ نإاف ردسصملأ

سشاسشر دلوأأ يتيدلب نيب طبأرلأ88 مقر ينطولأ قيرطلاب »وغنوك
نيع يف يفوت ثيح، » ةليغبلأ » ةامسسملأ ةقطنملأ يف لمحملأو
ةدحولأ لخدت ىعدتسسأ حورجب ثلاث بيسصأأو ناسصخسش ناكملأ
ةحلسصم ىلإأ اياح˘سضلأ  تل˘ق˘ن ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ
نم سشاسشر دلوأأ ةيدلبب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلاب تلاجعتسسلأ

فسشكل ثداحلأ يف اقيقحت تحتف ينطولأ كردلأ حلاسصم اهتهج
. هعوقول تدأأ يتلأ بابسسألأ
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
هذ˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت ةد˘حو نإا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ةعاسسلأ دودح يف تلخدت ةريخألأ
ةعمجلأ ةليل نم عبرلأ لإأ ةرسشاعلأ

بسش لوهم قيرح دامخإأ لجأأ نم
نم ف˘لؤو˘م لز˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘با˘ط
وهو ةنحسشلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةعلقلأ
زاغلل برسست نع مجانلأ قيرحلأ

تناك يتلأو تأروراقلأ ىدحإأ نم

أذهب ةنطاقلأ ةلئاع˘لأ ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘سست
تأذ بسسحو ، ةئفدتلأ لجأل تيبلأ
ن˘م زا˘غ˘لأ بر˘سست نإا˘ف رد˘سصم˘˘لأ

لوهم قيرحب عبت ةروراقلأ هذه
فرغ بلغأأ ىلأ دتمإأ ام ناعرسس
رمألأ ىنبملأ نم يسضرألأ قباطلأ
ة˘ع˘برأأ ة˘با˘سصإأ ي˘˘ف بب˘˘سست يذ˘˘لأ
ءامغإأو قانتخإأ تلاحب سصاخسشأأ

لجرو ءاسسن ثÓثب رمألأ قلعتيو
ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإأ ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج أو˘˘ل˘˘ق˘˘ن
نم ريها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سسلأ بود˘ج˘م
ردسصملأ دكأأو. جÓعلأ يقلت لجأأ

يأأ ن˘م نو˘نا˘ع˘يل ا˘يا˘ح˘˘سضلأ نأا˘˘ب
ي˘ح˘˘سصلأ م˘˘ه˘˘ع˘˘سضو نأأو قور˘˘ح
تلجسس يذلأ تقولأ يف رقتسسم
تيبلاب ةربتعم ةيدام رئاسسخ هيف
ى˘ل˘ع ثدا˘ح˘لأ أذ˘˘ه د˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لأ
رسصانع عيرسسلأ لخدتلأ نم مغرلأ
ل˘خد˘ت˘لأ و˘هو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
ةا˘˘سسأا˘˘˘م عو˘˘˘قو نود لا˘˘˘ح يذ˘˘˘لأ

ةروكذملأ ةلئاعلأ طسسو ةيقيقح
ةيأدب ذنم لجيج ةيلو دهسشتو.
ةرر˘كت˘م ثدأو˘ح ءا˘˘ت˘˘سشلأ ل˘˘سصف
زا˘˘غ˘˘لأ تا˘˘بر˘˘سست ن˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ن

تويبلأ ل˘خأد نأر˘ي˘ن˘لأ لا˘ع˘ت˘سشأو

ناتوبلأ زاغ تأروراق نم اقÓطنأ

ئ˘طا˘خ˘لأ لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسإلأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

نا˘كو ، ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه˘ل طر˘ف˘م˘لأو

يذ˘لأ كلذ ثدأو˘ح˘لأ هذ˘ه ر˘˘ط˘˘خأأ

ةيليملاب رودفنات ةقطنم هتدهسش

ببسست ثيح ةل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘سسأأ ل˘ب˘ق

يف ناتوبلأ زاغل ةروراق راجفنأ

لوألأ ا˘ه˘ما˘ع ي˘ف ة˘ع˘ي˘سضر ةا˘˘فو

نير˘خآأ سصا˘خ˘سشأأ ة˘ع˘برأأ ة˘با˘سصإأو

. ةروطخلأ ةتوافتم قورحب
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نم ينطولأ كردلأ رسصانع نكمت

تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك زجح
ز˘˘جأو˘˘ح˘˘لأ د˘˘حأأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ

ةيلولأ ةمسصاع برغ ةيروسصنم
ينطولأ قيرطلاب أديدحتو لجيج

ي˘ت˘يلو ط˘بر˘ي يذ˘˘لأ34 مقر
ةيلمع تحمسسو . ةياجبو لجيج
قيرطلاب تابكر˘م˘لأ د˘حأأ سشي˘ت˘ف˘ت
ةثÓث اهنتم ناك يتلأو روكذملأ
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأأ
ف˘ي˘كلأ » عو˘ن ن˘˘م تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ
يلا˘م˘جإلأ ا˘ه˘نزو رد˘ق «ج˘لا˘ع˘م˘لأ

يتلأ ةن˘ح˘سشلأ ي˘هو غ˘ل˘ك5.1ب
يفلخلأ قودنسصلاب ةنزخم تناك

نم ةمدا˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل

. لجيج ىلإأ ةهجتم ةياجب ةيلو

عم نمأزتلاب ةيلمعلأ هذه تءاجو

ىرخألأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس

كرد˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘˘لأ

ةريخألأ تاعاسسلأ لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ن˘م تا˘يد˘ل˘بو طا˘˘ق˘˘ن ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع

ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘˘هو ة˘˘يلو˘˘لأ

اسصخسش11 ف˘ي˘قو˘ت˘ب تح˘م˘˘سس

ة˘ي˘مأر˘جإأ لا˘م˘عأأ ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م

ةقرسس تايلم˘ع ا˘ه˘ن˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

دأوم بيرهتو ريرمت تلواحمو

ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص ر˘˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م

نيفوقوملأ نيب نمو. كÓهتسسإÓل

ىلوتسسأ يناثلأ دقعلأ يف سصخسش

لماعتملل ةعبات ةيراطب21 ىلع

ىوتسسم ىلع «يزيج » يفتاهلأ
أذه ماق ثيح ةلميج ةيدلب ميلقأ
ة˘ع˘با˘ت ةرا˘ي˘سس ر˘ي˘خ˘سست˘ب ر˘˘ي˘˘خألأ
نم يهو اهب لمعي يتلأ ةكرسشلل
ةقرسس يف «رانتراب وجيب » عون
ةهجو ىلإأ اهلقنو تايراطبلأ هذه
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘˘ك ، ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ريغ ةيئام ةيقدنب زجح تايلمعلأ

د˘˘˘حأأ ىد˘˘˘˘ل تد˘˘˘˘جو ة˘˘˘˘سصخر˘˘˘˘م
ةنأوعلأ ةيدلب م˘ي˘ل˘قإا˘ب سصا˘خ˘سشألأ
مو˘ح˘ل˘لأ ن˘م ة˘ن˘ح˘سش ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ
تنا˘ك جا˘جد˘لأ ءا˘سشحأأو ءا˘سضي˘ب˘لأ

ىلإأ ةهجو˘ت˘م ة˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
مدع دكأات ي˘ت˘لأو ة˘ف˘ق˘سشلأ ة˘يد˘ل˘ب

. يرسشبلأ كÓهتسسإÓل اهتيحÓسص
رثكأأ زجح ةيلمعلأ تأذ يف مت امك

«ةنوت˘لأ » ن˘م ة˘ب˘ل˘ع0021 نم

ىد˘˘حإأ ن˘˘ت˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘سسا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ةيدلب ىلإأ ةهجو˘ت˘م˘لأ تا˘ن˘حا˘سشلأ
نم ةيمك أذكو يسسيوسس نقأريأ
ةرتوفملأ ريغ ةيبنجألأ سسبÓملأ

ددسصب سصاخسشألأ دحأأ ناك يتلأو
ناكو أذه . ةيدلبلأ تأذ ىلإأ اهلقن

لجيجب ةراجتلأ ةير˘يد˘م ر˘سصا˘ن˘ع
ن˘م ة˘ن˘ح˘سش م˘هرود˘ب أوز˘ج˘ح د˘˘ق
دحأأ ىوتسسم ىلع دسسافلأ حلملأ
ريهاطلأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ز˘جأو˘ح˘لأ

˘مد˘ع د˘كأا˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ح˘سشلأ ي˘˘هو
يرسشبلأ كÓهتسسإÓل اه˘ت˘ي˘حÓ˘سص
زوجحملأ حلملأ هيجوت مت ثيح

سسيك0001 نم ديزأاب ردقملأو
ةيمومع˘لأ لا˘غ˘سشألأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لأ

ة˘بأذإأ ي˘ف ه˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
. جولثلأ
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ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘لأو د˘˘كأأ
زا˘ج˘نإأ ةر˘ي˘تو ع˘فر ى˘ل˘ع ،دو˘هز˘م
ل˘˘كل يد˘˘سصت˘˘˘لأو ،ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لأ
لا˘˘˘م˘˘˘˘هإلأو بي˘˘˘˘سست˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘كسشأأ

كلذو ،اهي˘ف ل˘ج˘سسم˘لأ ر˘ي˘خأا˘ت˘لأو
ءاهنأو ةماعلأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘مد˘خ
سشيعلأ ريفوتو ،نطأوملأ تاناعم
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ه˘˘ل م˘˘ير˘˘كلأ

انكسسم0541 ة˘سصح عور˘سشم˘ب
يتلأ ،ةنتاب ةيدلبب ايراجيإأ ايمومع
ةيلولأ يلأو أرخؤوم اهيلع فقو
ةنجللأ لمع ةيأدبو انمأزت كلذو
ثيح ،نوعطلأ ة˘سسأرد˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ

لا˘غ˘سشأأ مد˘ق˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو
ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأو زا˘˘ج˘˘نلأ

،زاغلأ ،ءابرهكلأ تاكبسشب طبرلأو
ثي˘ح ؛ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلأو ءا˘م˘لأ
فلتخمل ةمراسص تاميلعت ىطعأأ

ة˘يرأدإلأو ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ
تا˘ي˘لآلا˘˘ب تا˘˘سشرو˘˘لأ م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
يف عورسشملأ م˘ي˘ل˘سستو لا˘م˘ع˘لأو
عور˘˘سشم˘˘لأ و˘˘هو ،لا˘˘˘جآلأ بر˘˘˘قأأ
ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع حا˘˘سصفلأ م˘˘ت يذ˘˘لأ
،روهسش ةدع ذنم هنم نيديفتسسملأ
يتلأ نو˘ع˘ط˘لأ ة˘سسأرد ما˘م˘تأ نود
˘˘ما˘˘˘م˘˘˘تأ مد˘˘˘عو ،فلآلا˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ت
رظتني يذلأ تقولأ يف ،عورسشملأ
حيتافم مÓتسسأ نوديفتسسملأ هيف
نم ،لاجآلأ برقأأ يف مهتانكسس
ةسسأرد نويسصق˘م˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ه˘ج
هذ˘˘ه ح˘˘ن˘˘مو نو˘˘ع˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘لدا˘˘˘ع
نييلعفلأ اهيقح˘ت˘سسم˘ل تا˘ن˘كسسلأ
ءامسسأأ يوحت مهبسسح اهنأأ رابتعاب

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ ح˘م˘سست ل سصا˘˘خ˘˘سشأل
ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأو
تا˘ن˘كسسلأ هذ˘ه ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘˘سسأ
ع˘م ا˘ه˘ت˘م˘سسا˘ق˘م ي˘ف أوذ˘خأ ي˘ت˘لأ

نوقلعيو ،نيي˘ل˘ع˘ف˘لأ ا˘ه˘ي˘جا˘ت˘ح˘م

،نوعطلأ ةسسأرد يف ةريبك لامأأ
ا˘˘ه˘˘نأأ ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأو د˘˘كأأ ي˘˘ت˘˘˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سشلأ ق˘˘˘فو سسرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
د˘˘عو دو˘˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت.ة˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘لأ
ه˘تأرا˘يز لÓ˘خ ا˘˘سضيأأ فو˘˘قو˘˘لا˘˘ب
موقيسس يتلأ ةينأدي˘م˘لأ ه˘تا˘جر˘خو
و ف˘ث˘كمو ر˘م˘ت˘سسم ل˘كسشب ا˘ه˘˘ب
تايدلبلأ عيمج ىلإأ هدوقتسس يتلأ

بأر˘ت ر˘ب˘ع ر˘سشأد˘˘م˘˘لأو ىر˘˘ق˘˘لأو
عقأولأ قمع ىلع فوقولل ةيلولأ
،ي˘ن˘تا˘ب˘لأ ن˘طأو˘م˘ل˘ل ي˘سشي˘ع˘˘م˘˘لأ

امك ،يسشيع˘م˘لأ هرا˘طأ ن˘ي˘سسح˘تو
نوكيسس هنأ قايسسلأ تأذ يف راسشأ

لكل قيقدو يلعف ءاسصحإأ كانه
ر˘ق˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأو ءا˘ي˘حألأ
ليجسستو ،ةيو˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل
،تا˘يو˘لوألأ بسسح ةر˘ي˘˘خلأ هذ˘˘ه
نأ أدكؤوم ،اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف
يسضتق˘ي ما˘ع˘لأ ح˘لا˘سصلأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ة˘مد˘خ˘ل د˘ن˘ج˘ت˘لأ ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع

هربت˘ع˘ن يذ˘لأ ي˘ن˘تا˘ب˘لأ ن˘طأو˘م˘لأ
ي˘˘˘˘ف بع˘˘˘˘˘سصلأو لوألأ م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لأ
نأأ دوهزم لاقو ،ةيومنتلأ ةلداعملأ

نأأ اعيمج انم جاتحت ةنتاب ةيلو
،اه˘ئا˘ن˘ب˘ل د˘حأو ل˘جر ة˘ف˘قو ف˘ق˘ن
ميعدتل أدهاج ىعسسيسس هنأأ أدكؤوم
لذبب مأزتللأو ،يومنتلأ راسسملأ

يف دهجو ةوق نم يتوأأ ام لك
ذأ ،ا˘ه˘ئا˘ن˘بأأو ة˘يلو˘لأ هذ˘ه ة˘مد˘˘خ
لامأ ةنتاب ةيلو ي˘ن˘طأو˘م ق˘ل˘ع˘ي

مل يذلأ ديدجلأ دفأولأ ىلع ةريبك
ىلع نم هنييعت ىلع رهسش سضمي
نع نبغلأ عفر يف ةيلولأ سسأأر
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘˘فو˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كا˘˘سس
ى˘لأ ة˘با˘ج˘ت˘سسلأو تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لأ

تقرأ يتلأ تلاغسشنلأ فلتخم
ا˘سصو˘سصخ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تأر˘سشع
بل˘ط ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ديجملأ دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
.اهل ةيانعلأ ءÓياب ةلولأ نوبت

 ريهاطلأ ىفششتشسم ىلإأ أولقن

زاغلل برشست دعب صصاخششأإ ةعبرأإ ةباشصإإ
 لجيجب ةنحششلاب لزنم لخإد

 ةقورشسم ةيراطب21 عاجرتشسأو ةدشسافلأ ةيكÓهتشسإ’أ دأوملأ نم ةربتعم تايمك زجح عم ةأزأوم

 لجيجب جلاعملإ فيكلإ نم فشصنو مإرغؤليك زجحي كردلإ

لاجآ’أ برقأأ يف ايراجيإأ ايمومع انكشس0541 ميلشستب تاميلعت ىطعأ

لامه’إو بيشستلإ لاكششأإ لكل يدشصتلإو عيراششملإ زاجنإ ةريتو عفر ىلع دكؤؤي ةنتاب يلإو

قانتخإأ ت’احل مهشضرعت دعب لجيج ةي’و ريهاطلاب ديعشسلأ بودجم ىفششتشسم ىلإأ تبشسلأ ىلإأ ةعمجلأ ةليل صصاخششأأ ةعبرأأ لقن
. ةنحششلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةعلقلأ ةقطنمب ةعقأولأ لزانملأ دحأاب زاغلل برشست ءأرج

ةنتابب ريطخ ريشس ثداح يف نيرخآإ70 ةباشصإإو نيشصخشش لتقم
غلبي لهك نيسصخسش كÓه ىلإأ ،تلوزات ةيدلب ميلقإاب13 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع لوألأ سسمأأ لأوز عقو ريطخ رورم ثداح ىدأأ

تاباسصإاب ةنسس57و60 نيب مهرامعأأ حوأرتت نيرخأأ سصاخسشأأ70 بيسصأأ اميف ،ةنسس68 رمعلأ نم ةغلابلأ هتدلأوو ةنسس25 رمعلأ نم

نم ةيناثلأو «802 وجيب» عون نم ىلوألأ تأرايسس ةثÓث نيب فينع مأدطسصأ نع ثداحلأ مجن ثيح ،ةددعتمو ةروطخلأ ةتوافتم حورجو
ةنتاب مدقتملأ زكرملأ ،ةيسسيئرلأ ةدحولأ نم لكل ةيندملأ ةيامحلأ تافاعسسإأ تلخدت دقو ،«جاتروبسس ايك» عون نم ىرخلأو «يتيرام» عون
هيف مت تقو يف ،ةنتاب يعماجلأ يئافسشتسسإلأ زكرملاب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ نيتيحسضلأ يتثج لقن مت ثيح ،داقميت ةيوناثلأ ةدحولأو
ثداحلأ يف اقيقحت تحتف دقف ينطولأ كردلأ حلاسصم اهتهج نم ،يئافسشتسسإلأ زكرملأ سسفن ىلإأ نيباسصملأ اياحسضلأ عيمج ءÓجإأو فاعسسإأ
T°ƒT°É¿.ì.هبابسسأأ دنع فوقولل
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ةيلاتتملا ةيسضرأ’ا تازهلا رابخأا تتابو
ذنم لجيج ةي’و ناكسس ثيدح روحم
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو ع˘˘بار˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
هيف ظقيتسسا يذلا مويلا وهو يسضاملا
ةيسضرأا ةزه عقو ىلع ةي’ولا ناكسس
لسصاف تاجرد عبرأا اهتوق تغلب ةفينع
ددح يتلاو رتسشير سساياقم ىلع ةعسست
تارتموليك ةع˘سست د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ا˘هز˘كر˘م
برغ ةناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م لا˘م˘سشلا ى˘لإا

فقوتت مل اهموي نمو ةي’ولا ةمسصاع
ىلإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يداد˘ترإ’ا تاز˘ه˘لا

ةمسصاع ناكسس عجاسضم سضقي سسوباك
ء’ؤوه اهفرعي مل ةقباسس يف سشينروكلا

خويسش ىت˘ح ا˘ه˘سشع˘ي م˘لو ل˘ب ل˘ب˘ق ن˘م
ايت˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م او˘غ˘ل˘ب ن˘يذ˘لا ة˘ي’و˘لا

. نرقلا ىلع مهرامعأا تفراسشو

 ةرهاظلأ ريسسفتل ةريثك تاعاسشإأو مايأأ ةثÓث لك ةزه

يتلاو ةعمجلا سسمأا لوأا ةزه تمهاسسو
ةزه دعب ةوقلا ثيح نم ةزه يناث تناك

ةز˘˘ه˘˘لا ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج42ـلا
عبرأ’ا اهتو˘ق تغ˘ل˘ب ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
سسا˘ي˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘سسم˘خ ل˘سصا˘ف تا˘جرد
ري˘غو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جو˘م ةرا˘ثإا ي˘ف ر˘ت˘سشير

نا˘كسس ط˘سسو فو˘خ˘لا ن˘˘م ة˘˘قو˘˘ب˘˘سسم
م˘ه˘ن˘ي˘ب ثيد˘ح ’ ن˘يذ˘لا ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و

ام نع ىوسس ةريخأ’ا ةعاسس84لا لÓخ
دقامو ةيلا˘ت˘ت˘م˘لا تاز˘ه˘لا هذ˘ه ه˘ي˘ف˘خ˘ت
ريغ تآاجافم نم ةلبقملا مايأ’ا هلمحت
تازهلا هذه يلاوت لظ يف مهل ةراسس
تفرع ثيح ايسسايق ىوتسسم اهغولبو

42لا ذنم ةزه21 نع لقي’ام ةي’ولا

يأا اموي92 لÓخ ىرحأ’اب وأا يفناج
ةثÓث وأا نيموي لك ةيسضرأا ةزه لدعمب
ناكسس هسشاع نأاو قبسسي ملام وهو مايأا

ة˘ي’و˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج
ة˘˘ي˘˘سضرأا تاز˘˘ه ع˘˘قو ى˘˘˘ل˘˘˘ع سشي˘˘˘ع˘˘˘ت
وأا عبرأا وحن ذنم ةرركتمو ةلسصاوتم
ةوق اهاوقأا تناك يتلاو تاونسس سسمخ
ملسس ىلع تاجرد سسمخ ىلإا تلسصو
 رتسشير

نوعّدوي أوتاب رثكو ناكم لك يف بعر
 مÓظلأ لولح عم مهسضعب

نم عونب اولماعت دق ةلجاوجلا ناك اذإاو
ىلوأ’ا ةيسضرأ’ا تازهلا عم ةيحطسسلا
يفناج رهسش لÓخ ةي’ولا تبرسض يتلا

ة˘يدا˘ع ا˘ه˘نأا ىو˘عد˘ب ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ة˘˘ياد˘˘بو

تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘عر˘سسب ر˘م˘ت˘˘سسو
مدعو تازهلا يلاوت نإا˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا
ريغ اهفقوت

ّ
مهلعجو رمأÓل ء’ؤوه ةرظن 

عم اسصوسصخ مئاد بعر يف نوسشيعي
ناكسس نم ريثكلا نأا ىتح ليللا لولح
ر˘خآا » ه˘ت˘ق˘ت˘سسا ا˘م لÓ˘خ ن˘مو ة˘ي’و˘لا
اور˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ح تادا˘˘ه˘˘سش ن˘˘م » ة˘˘عا˘˘سس
يلاوت عمو ةريخأ’ا مايأ’ا يف مهكولسس
مهسضعب نوعدوي اوتاب ةفيخملا تازهلا

مهثغابي نم افوخ ةليل لك ةيادب عم
كلذ˘ك رذ˘ي’و ي˘ق˘ب˘ي’ ار˘مد˘˘م ’از˘˘لز
لب ، ةعمجلا سسمأا لوأا رجف عقو يذلا
ن˘˘م ى˘˘ت˘˘˘ح اور˘˘˘ي˘˘˘غ ء’ؤو˘˘˘ه سضع˘˘˘ب نأا
اوتابو ةينيدلاو ةيعامتجإ’ا مهتاكولسس
ن˘م نور˘ث˘كيو ءو˘سضو ى˘ل˘ع نو˘˘ما˘˘ن˘˘ي
ل˘ي˘حر˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تاو˘ل˘سصلاو ل˘فاو˘ن˘˘لا

ملاعلا اذه نع بوسسحم ريغو ئجافم
سضعبلا ىلع رذعتي تاب هنأا نيح يف
نيباسصملا ةسصاخو مو˘ن˘ل˘ل مÓ˘سست˘سسإ’ا

. «سساوسسولا » سضرمب مهنم

ةبيرغلأ تأوسصألأو عجأرتملأ رحبلأ رّوسص
 بقرتلأو فوخلأ نم تدأز رومأأ

يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقاوم تمهاسسو
ةي’و نا˘كسس ىد˘ل فو˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف
مايأ’ا هلمحت دق ام سصوسصخب لجيج

ةيلاتتملا ةيسضرأ’ا تازهلا دعب ةلبقملا
ام لظ يف كلذو ةي’ولا اهتدهسش يتلا
ن˘ع رّو˘سص ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ه˘ت˘ل˘قا˘˘ن˘˘ت
ةيبرغلا ةهجلاب رح˘ب˘لا ىو˘ت˘سسم ع˘جار˘ت
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي’و˘˘لا ن˘˘م
د’وأا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ي˘ب د˘ت˘م˘م˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا
ى˘لإاو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع بر˘غ را˘ن˘لاو˘ب

تاز˘ه˘لا ز˘كر˘م ة˘ناو˘ع˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ة˘˘يا˘˘غ
كيهان ، لجيج تبرسض يتلا ةيلاتتملا

نم ثعبنت يتلا تاوسصأ’ا رابخأا نع
رومأا يهو ةيسضرأا ةزه لك عم رحبلا
» عو˘قو لا˘˘م˘˘ت˘˘حا˘˘ب سضع˘˘ب˘˘لا ا˘˘هر˘˘سسف
رسضخأ’ا ىلع يتأاي دق ريبك » يمانوسست
با˘˘ح˘˘سصأا سضع˘˘ب نأا ى˘˘ت˘˘ح سسبا˘˘˘ي˘˘˘لاو
ةقطنم˘ب ر˘ح˘ب˘لا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا ي˘نا˘ب˘م˘لا
يف لايل ةدع ءاسضقل اورطسضا ةناوعلا
رحبلا جاومأا مهفرجت نأا نم افوخ ءارعلا

. ةرغ نيح ىلع

فوخلأ ليتف عزنت مل نيسصتخملأ تانيمطت

ثوحبلا دهعم نم نوسصتخم عراسسو
ىلإا ةعيرزوبب ءايزيفو˘ي˘ج˘لاو ة˘ي˘كل˘ف˘لا

ةز˘ه ل˘ك د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا نا˘كسس ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط
نيدكؤوم ةريخأ’ا هذه اهدهسشت ةيسضرأا

ةيلاتتم تازه نم لجيج هسشيعتام نأا
طا˘سشن˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘يو يدا˘˘ع ر˘˘مأا
هذه نأا ريغ  سضرأ’ا تاقبطل يداعلا
ىدل فوخلا ليتف عزنت مل تانيمطتلا
ل˘˘هأا نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘كسس
نم تازهلا هذه نأا اودكأا سصاسصتخ’ا
نم نيعوبسسأا دعب فقوتت نأا سضورفملا

بذك عقاو˘لا نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةز˘ه˘لا
لوأا نع لماك رهسش يسضم ليلدب كلذ
نأا لب تازهلا هذه فقوتت نأا نود ةزه
ارخؤوم اهتوقو اهتدح تداز ةريخأ’ا هذه
رجف ةي’ولا تبرسض ةزه رخآا ةوق لسصتل
تا˘جرد ع˘برأا ى˘لإا ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسمأا لوأا

يأا رتسشير سسايقم ىلع ةجردلا فسصنو
نع طقف ةئاملا نم راسشعأا عبرأا سصقانب
وحن لبق تعقو يتلا ةيسسيئرلا ةزهلا
. رهسش

ةعمجلأ ةبطخ يف ةرهاظلأ أولوانت ةمئألأ
 تأذلأ ةعجأرم ىلإأ أوعدو

دجاسسملا ة˘م˘ئأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ناو˘ت˘ي م˘لو
تازهلا ةرهاظ لوانت يف لجيج ةي’وب
بر˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا

لماك ره˘سش ذ˘ن˘م سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع
، ةريخأ’ا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ب˘ط˘خ لÓ˘خ كلذو
هذه يف ديجلا لمأاتلا ىلإا اوعد ثيح
ريسسفتلاب طقف ءافتكإ’ا مدعو ةرهاظلا
لخدت اهنأا ثيح نم ةرهاظلل يملعلا

سضرأ’ا تاقبطل يداعلا طاسشنلا نمسض
تاز˘ه˘لا هذ˘ه نأا ة˘م˘˘ئأ’ا سضع˘˘ب د˘˘كأاو ،

ناكسسل اديد˘ح˘تو نا˘سسنإ’ا ى˘لإا ة˘لا˘سسر
نع عÓقإ’او تاذ˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ل ل˘ج˘ي˘ج
ة˘ن˘ي˘سشم˘˘لا تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘لإا تءا˘سسأا ي˘ت˘لا رو˘مأ’او
سضعب نأا لب ، هتيوه تفسسنو يلحملا
تازهلا هذه طبر يف اوناوتي مل ةمئأ’ا
ذنم ةي’ولا اهسشيعت يتلا فافجلا ةلاحب
رخآا اهجو ء’ؤوه بسسح دعت يتلاو رهسشأا

ةمأ’ا ىلع ينابرلا بسضغلا هوجو نم
. اديدحت لجيج ناكسسو امومع

ةهجأومل تدعأأ أذامف ةوقب ةددهم لجيج
؟ ةريبك ةثراك

تار˘˘ي˘˘سسف˘˘ت˘˘لا تبرا˘˘سضت نإاو ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ةيلاتتملا ةيسضرأ’ا تازهلا سصوسصخب
ةدع ذنم ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا

لازلزل ةمدقم كلذ ناك نأا امو عيباسسأا
نإا˘ف ’ مأا سضع˘ب˘لا لو˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ع˘ق˘ت ة˘ي’و˘لا نأا د˘كؤو˘م˘˘لا

ةطيرخلا هتدكأا املثم زايتماب ةيلازلز
ةنسسل سسادرموب لازلز دعب تدعأا يتلا

نأاو ق˘ب˘سس ة˘ي’و˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك،3002
نم ىسضم ام يف ةرمدم لز’ز اهتبرسض

يذلا6581 ةنسس لازلز اهرخآاو ةنمزأ’ا
سضرأ’ا˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘نا˘ب˘م بل˘غأا ىّو˘˘سس
ةيرثأ’ا ينا˘ب˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م ى˘ل˘ع ى˘سضقو
ةددهم ةي’ولا نأاب ينعي ام ةريخأ’ا هذهب

ملاعلا وأا رئازجلا نم ىرخأا ةقطنم يأاك
رثكأا حرطي ام تقو يأا يف ةيوق لز’زب
ةمسصاع ةيزهاج ىدم لوح لاؤوسس نم
تدعأا اذامو ثداوح اذكهل سشينروكلا

اذه نم ةثراك ةهجاومل تاططخم نم

42 لازلز دكأا امدعب اسصوسصخ مجحلا
ط˘ط˘خ˘م يأا با˘ي˘غ ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج
لي˘لد˘ب عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘ثرا˘ك ءاو˘ت˘حإ’
قطانم ىلع تم˘ي˘خ ي˘ت˘لا عز˘ف˘لا ة˘لا˘ح
سصخأ’ابو ا˘ه˘مو˘ي ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘ع˘سساو
ةيليملاو ةناوعلا ي˘ت˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ى˘ل˘ع
ةدمل ءارعلا يف تÓئاعلا تائم ءاقبو
ةطخ يأا زربت نأا نود نييلاتتم نيموي
ة˘يز˘ها˘ج د˘كؤو˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م نا˘ي˘ع˘ل˘ل
اذه نم تادجتسسم عم لماعتلل ةي’ولا
نم عمتجملا ةيعوت يف ىتحو عونلا
يأا عم حيحسصلاو لثمأ’ا لماعتلا لجأا

كلذو ةي’ولا برسضي دق يوق لازلز
ممأ’ا اهيلا أاجلت يتلا لولحلا نم ءزجك
ثراو˘˘ك اذ˘˘كه ءاو˘˘ت˘˘حإ’ ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

. اهاياحسض نم ليلقتلاو

 ةعمجلا ةÓسص يف ةرهاظلا نولوانتي ةمئألاو ناكم لك يف بعر ،اموي92 يف ةزه21

؟ رّمدم لأزلزب Óعف ةدّدهم لجيج تتاب له
ةرهاظلا هذهل ةعنقم تاريسسفت بايغو تازهلا هذه يلاوت لظ يف كلذو فوخلاو بعرلاب ششينروكلا ةمسصاع ناكسس تباسصأا ةيلاتتم ةيسضرأا تازه عقو ىلع رهسش ذنم لجيج ةيلو ناكسس ششيعي

.؟ رذيلو يقبي ل ّرمدم لازلزب Óعف ةددهم لجيج ةيلو لهو ةيلاتتملا تازهلا هذه لك انل ئبخت اذام .. ادحاو لاؤوسس نوحرطي اوتاب نيذلا ةيلولا ناكسس ىلع ةديدجلا

 ةعمجلا ةزهب ارثأات رثكألا اوناك

ىرخأأ ءاسضيب ةليل نوسضقي لجيجب ةيليملاب تحيربات ناكسس
 مهنكاسسم رايهنإأ نم افوخ

رجف ةي’ولا تبرسض يتلا ةديدجلا ةيسضرأ’ا ةزهلا دعب لجيج ةي’و قرسش ةيليملاب تحيربات يح ناكسس ىلع ميخيل بعرلا داع
يتلا اهتدسش ىلإا رظنلاب رايهنإ’اب ةددهملا كلت اذكو ةميدقلا لزانملا ناكسس طسسو فوخلا نم ةجوم تراثأا يتلاو ةعمجلا
يحب عدسصتلا نم يناعت يتلا كلت ىرحأ’اب وأا رايهنإ’اب ةددهملا تارامعلا ناكسس ىسضقو. تاجرد سسمخلا ىلع تفراسش
اهطوقسس نم افوخ مهلزانم ء’ؤوه نم ددع رداغ ثيح ةعمجلا مويل ةيسضرأ’ا ةزهلا دعب ءاسضيب ىرخأا ةليل ةيليملاب تحيربات
يتلا ىلوأ’ا ةرملا تسسيل يهو عيقسصلاو سسراقلا دربلا ةمحر تحت ليللا تاعاسس نم يقب ام لامكإا نيلسضفم مهسسوؤور قوف
مقافتو ةيسضرأ’ا تازهلا راركت لعفب ةيسضاملا عيباسسأ’ا لÓخ ةلثامم افورظ اوسشاع نأاو قبسس ثيح ءارعلا يف ء’ؤوه اهيف تيبي
يتلا تازهلا هذه باقعأا يف ءامغإ’اب نبيسصأا ءاسسنلا ةسصاخو مهنم ريثكلا نأا ةجرد ىلإا مهلزانم اهنم وكسشت يتلا تاعدسصتلا

قيرطلا قلغ ىلع مايأا لبق اومدقأا دق اوناك ةيليملاب تحيربات يحب ةددهملا تارامعلا ناكسس نأا ركذيو. ء’ؤوه ةاناعم نم تداز

مهليحرت ةيلمع عيرسست ىلإا اهعفدو تاطلسسلا هابتنا تفل لجأا نم ةيلاتتم مايأا ةثÓث ةدمل سسايتوب ةقطنمب34 مقر ينطولا
فلم ىلإا مهتيسضق هيف تلوحت يذلا تقولا يف هناكم حواري يذلا مهعسضو يف ءيسش يأا ريغت مل تاجاجتحإ’ا هذه نأا ريغ
تاوسصأ’ا بسسكل ةبوكنملا تÓئاعلا ةيسضق يف رامثتسس’ا تلسضف يتلا ةيناملربلاو ةيسسايسسلا فارطأ’ا سضعب هب رجاتت
Ω.eù°©ƒO. يراجلا ماعلا ةياهن اهميظنت عمزملا ةقبسسملا تايعيرسشتلل اريسضحت يبعسشلا فطاعتلاو
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تلو˘ح م˘ث ه˘ت˘ث˘ج تل˘ششت˘نا ثي˘ح

ثث˘ج˘لا ظــف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا

ذاختا دـعب دـششر نبا ىفششتشسمب

.ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تفششك

نأا «ة˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا«ـل ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب

نو˘مو˘ق˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسطا˘˘غ˘˘لا

دا˘ي˘شصلا ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب

هتثج ى˘ل˘ع اور˘ث˘ع د˘ق دو˘ق˘ف˘م˘لا

ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ضسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘شص
،نادمح نانج ئطاشش ةيرخشصلا
تاءارجإ’ا عيمج ذاختا مت نـيأا
فرـط ن˘م ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ليوحت مـث ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ظــف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ه˘˘تـث˘˘ج
،دـششر نبا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لا

ثحبلا ةيلمع يف كراششت دق اذه
نم رثكأا دو˘ق˘ف˘م˘لا دا˘ي˘شصلا ن˘ع

تايريدمل نيعبا˘ت ا˘شسا˘ط˘غ51
تا˘ي’و˘لاـب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

نوع71 ىلإا ةفاشضإا ،ةيقرششلا
اوماق ةبان˘ع ن˘م ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح

ىلع61 ةد˘م˘ل ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةشصاـخ ةبانع لحاوـشسب يلاوتلا
ئطاششلا نم ةبيرقلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
’وشصو ،نادمح نانج يرخشصلا
م˘شسا˘ب فور˘ع˘م˘لا ئ˘طا˘ششلا ى˘لإا
قدـنف بناجب دجاوتملا «يفيف»
ن˘˘يز˘˘ه˘˘ج˘˘م ،ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘˘يرـلا
قروزو ن˘ي˘˘طا˘˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘قروز˘˘ب
ةرا˘ي˘شس ة˘فا˘˘شضإا ،بل˘˘شص ف˘˘شصن

،ءا˘˘ف˘˘طإا ي˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘ششو فا˘˘ع˘˘˘شسإا
دوقفملا دا˘ي˘شصلا نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
رمعلا نم غلابلا «ز،ع» وعدملا

يح نم ردحنملا نمو ةنشس73
رامع يديشس ةيدلبب مجر يجارد
فلاشسلا ئطاششلاب داطشصي ناك
ن˘م ، ه˘ئا˘˘قد˘˘شصأا ة˘˘ق˘˘فر ر˘˘كذ˘˘لا

ينطولا كردلا حلا˘شصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج
اقيقحت تحتف ايميلقإا ةشصتخملا

هتاشسبÓم ةفرعمل ثداحلا لوح
.هل ةيدؤوملا باـبشسأ’او
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جّورم ىلع ضضبقلا ةبانع نمأا حلاشصم تقلأا
هلزنمب تطبشض ثيح هنع ثوحبم تارّدخم
ةفاشضإا تارّدخملا نم ةربتعم ةيمك ىلع
نم غلبمو ةبعشصلا ةلمعلاب يلام غلبم ىلإا

ةيشضقلا عئاقو دوعتو اذه جيورتلا تادئاع
تمشسر ني˘ح طرا˘ف˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا
ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا تاّو˘˘ق
عم قيشسنتلاب ةمكحم ةّطخ نماثلا يرشضحلا

زربأا نم دحاوب ةحاطإ’ا لجأا نم قرف ةّدع
ضسرا˘م˘م˘لاو م˘ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م˘لا ن˘ي˘جّور˘م˘لا
كلذو يبعششلا «دوهيل ةنابج» يحب هطاششن
ةينمأ’ا رشصانعلا ىدل تامولعم دورو رثإا

ا˘ف˘لا˘شس رو˘كذ˘م˘لا ضصخ˘ششلا ما˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ةرامعلا لخد˘م˘ب تارّد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘بو ضضر˘ع˘ب
تامولعملا تنّمشضت امك اهيف نطقي يتلا
يلاوح رمعلا نم غلابلا ريخأ’ا اذه نيزخت

ضضرغب هلزنم لخاد جلاعملا فيكلل ةنشس04
ر˘ح˘ت ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م و˘هو ،هّ̆ي˘ح˘ب ه˘ج˘يور˘˘ت

ّ
ك

نع اهلمع ترششاب يتلا ةينمأ’ا حلاشصملا
ر˘ح˘ت˘لا ق˘ير˘ط

ّ
ل˘جأا ن˘م عو˘شضو˘م˘لا لو˘ح ي

امك يعرششلا ريغ جّورملا طاششنل ّدح عشضو
د˘ّشصر˘ت˘˘ب تأاد˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ّط˘˘خ تع˘˘شضو
تارّدخملل هشضرع نّيبت يذلا هيف هبتششملا
ا˘ه˘ي˘ف ن˘كشسي ي˘ت˘لا ةرا˘م˘ع˘لا ل˘خد˘˘م ل˘˘خاد
ةفاك اهرودب ّةشصتخملا تاهجلا تذّختاو
يف ةلّثمتملا ةمزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
هيف هبت˘ششم˘لا ّد˘شض ف˘ي˘قو˘ت ةر˘ّكذ˘م راد˘شصإا
عم ةلثام˘م ا˘يا˘شضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم˘لا
هلزنم ضشيتفتب يشضقي نذإا ىلع لوشصحلا
ة˘ّي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ير˘˘ج˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
هنع ثوحبملا دجاوت ناكم تلاط ةمهادم
رشصان˘ع فر˘ط ن˘م ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا ت˘ّم˘ت يذ˘لا
هيلع ضضبقلا تقلأا ثيح يندملا ّيزلاب ةينمأا
نم ةّيمك هتزوحبو اشسّبلتم هنكشسم لخاد
رخآا» رداشصم هتفششك ام بشسح تارّدخملا
مجحلا ريغشص نيّكشس ىلإا ةفاشضإ’اب «ةعاشس
قاروأاو جيورتلا تادئاع نم يلام غلبمو
روثعلا م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ب˘عّ̆شصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘يد˘ق˘ن
ة˘ه˘با˘ششم ة˘ب˘ير˘˘غ ءا˘˘ي˘˘ششأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
اهلمحي ناك يتلا ةبيقحلا لخاد مشسÓطلل
ريبادتلا ّلج هقح يف تذّختا نيح يف ،هديب

هقيق˘شش ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ة˘يرور˘شضلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
هلاوقأا عامشس ضضرغ˘ب كلذ˘ك ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

نأا رظتنملا نم امنيب تاقيقحتلا لامكتشساو
تاهجلا ما˘مأا د˘حأ’ا مو˘ي˘لا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي
ةبوشسنملا عئاقولا˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
.امهيلإا

 لصصاوتملا ثحبلا نم اموي61 دعب

دوـقفملا دايصصلا ةثج ىلع روثعلا
نادمح نانج ئطاصش ةيرخصصلا ةقطنملاب

 مصسÓط ىلإا ةفاصضإا ةبعصصلاو ةينطولا ةلمعلاب يلام غلبمو جلاعملا فيكلا نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع

هقيقصشو هنع ثوحبم تارّدخم جّورم ىلع سضبقلا ءاقلإا
«دوهيل ةنابج» يح يف

ةقطنملا اهب ىظحت ةريبك ةيبعصش

 ةدرابلا نيعب ءاوصشلا تÓحم ىلع ريبك لابقإا

ةيرخصصلا ةقطنملاب كلذو دوقفملا دايصصلا ةثج نع ةبانعب ةيندملا ةيامحلا وصساطغ سسمأا حابصص رثع
 .نادمح نانج ئطاصش

مهبلاطمل تاطلصسلا لهاجت لظ يف ةجهللا ديعصصتب اودده

نولصصاوي سسيدلا رجح ونطاوم

عباصسلا مويلل ةيمومعلا ةغرفملا قلغ
ةكربلاو ةرابج نيع، ليعامشسا براششوب ءايحأا ونطاوم لشصاوي

ةيمومعلا ةغرفملا قلغ ينوبلا ةيدلب ضسيدلا رجح ةقطنمب ءاقرزلا

تاطلشسلا لهاجت طشسو يلاوتلا ىلع عباشسلا مويلل ءاقرزلا ةكربلاب

رورم مغرو، نكشسلا يف مهقح يف ةلثمتملا مهبلاطمل ةيلحملا

’ هنا ىلإا نينطاوملا فرط نم ةيمومعلا ةغرفملا قلغ نع عوبشسا

ىلإا عامتشس’او مهيلا لقنتلا ءانع هشسفن فلك لوؤوشسم يأا دجوي

ة˘شسا˘ي˘شس ل˘شصاو˘ت˘ت˘لو ل˘ح ى˘لإا لو˘شصو˘لا ل˘جا ن˘م م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

لظ ام لاح يف ةجهللا ديعشصتب نوجتحملا دده تقو يف ة’ابمÓلا

ةبذاكلا دوعولا نم اعرد اوقاد مهنا ةشصاخ ،هيلع وهام ىلع عشضولا

يتلا ةششهلا تويبلا يف ةاناعملا مغر عوج نم ينغت مل يتلا

ةروتاف عفدي طيشسبلا نطاوملا كلذب لظيلو ،تاونشس ذنم اهونطقي

عشضولا لظ يف ةشصاخ لكاششملا ةجلاعم يف نيبختنملا لششف

ةغرفملا ق˘ل˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘ن تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب ه˘ي˘لا تلآا يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا

ضشيعت ثيح ةمامقلا يف قرغت يتلا رامع يديشس ةيدلب ةشصاخو

ام لاح يف ةيئيب ةثراكب أابنتو ةيرزم اهنا اهنع لاقي ام لقا عاشضوأا

ةمامقلل ريبكلا راششتن’ا ببشسب هيلع وه ام ىلع عشضولا لظ

بلغا لعج ام، نينطاوملا ضضعب ىدل يعولا ةفاقث بايغو ةيلزنملا

غرافم ىلإا لوحتت قطانملا نم ديدعلاب ةينكشسلا ءايحأ’او عراوششلا

أاجلملا تحبشصأا يتلا ،ةيلزنملا تايافنلا اهيف ضسدكتت ةيمومع

.ناكشسلا ةايح ددهت تتاب يتلا ةلاشضلا بÓكلاو ططقلل ديحولا

U¢. Ü

ةرطنقلاو ةفرصشلا نيب طبارلا قيرطلا ةصصاخ

 نينطاوملا قرؤوي ةيمومعلا ةرانإلا بايغ
ةيرزم اهنا اهنع لاقي ام لقأا ةيعشضو ةفرششلا ةيدلب ناكشس يناعي

ةاناعم نم داز امو، ميركلا ضشيعلا طورشش ىندأ’ مهراقتفا ببشسب

’ ثيح هيفرتلا قفارم بايغ وه بابششلا ةئف ةشصاخ نينطاوملا

ىرخأ’ا ءايح’ا يقاب لثم مهل ضسفنتم نوكي يراوج بعلم دجوي

قئاقد ةدعل راظتنÓل نورطشضي ثيح لقنلا لكششم ىلإا ةفاشضإا اذه

ةدملا دادزتو ةنيدملا طشسو ىلإا مهتقطنم نم لقنتلا لجأا نم

امو، يمÓشس يح رارغ ىلع ةيدلبلل ةعباتلا ءايحأ’ا ناكشسل ةبشسنلاب

وهو ةمدعنم داكت يتلا ةيمومعلا ةران’ا بايغ وه ةلب نيطلا داز

لخدت بلط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ن˘ترا˘يز ءا˘ن˘ثأا ها˘ن˘ظ˘ح’ ا˘م

اذهو ةفرششلا ةيدلب وا رامع يديشس ةيدلبل ءاوشس ةيلحملا تاطلشسلا

ةفرششلا و ةرطنقلا نيب طبارلا قيرطلا لوط ىلع اهبايغل ارظن

ارظن تابكرملا يقئاشس ىلع ايقيقح ارطخ لكششي يذلا رم’ا،

 .قيرطلا هذه هدهششت يذلا ضسمادلا مÓظلل

U¢. Ü

يبياطصشب نيدوقفملا ةقارحلا تÓئاع

لخدتلا يلاولا دصشانت
دحأ’ا ذنم نيدوقفم˘لا ة˘قار˘ح˘لا برا˘ق ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع لاز˘ت’

و ناريجو يلاها فرط نم ةلشصاوتم يبياطشش ةقطنمب يشضاملا

ءافتخا نع لماك عوبشسا رورم مغرو ،ةيندملا ةيامحلا حلاشصم

ةعاشسلا دحل هنا ىلإا ةملاقو يبياطشش نم نوردحني نيذلا ةقرحلا

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ه˘ل جور ا˘م تف˘ن م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع نأا ا˘م˘ك، م˘ه˘ن˘ع را˘ب˘خأا ’

تاطلشسلا تبلاطو ايلاطيإا˘ب م˘هدو˘جو ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا

لئاشسولا عيمج دينج˘ت و كر˘ح˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

. مهئانبا ريشصم ديدحتل ةيرششبلاو ةيداملا
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نيع يف ءاوششلا عيب تÓحم دهششت
نم اريبك ’ابقا ةبانع ةي’وب ةدرابلا

ضضعب اذك و ةيبانعلا تÓئاعلا فرط
تا˘ي’و˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
و ةملا˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘قإ’ا داز ا˘˘مو، فرا˘˘˘ط˘˘˘لا

وه ةقطن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ءاو˘ششلا تÓ˘ح˘م
اهباحشصأا فرط نم لابقتشس’ا نشسح
و تÓحملا هذهل مهنييزت ةقيرط و
ن˘ع كي˘ها˘ن ءاو˘ششلا قا˘ب˘طأا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت

ةيعونلا اذكو ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
،ةشضورعملا موحل˘لا عاو˘نأ’ ةد˘ي˘ج˘لا

اوفلأا نيذلا راوزلا هنشسحتشسا ام وهو
ن˘ئا˘بز او˘ح˘ب˘شصي˘ل تÓ˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
لشصف يف اننا مغرو ،اهيدل ءايفوأا
تÓئاعلا عنمي مل كلذ نأا ’إا ءاتششلا

لوا˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م Ó˘ي˘ل جور˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
بب˘شسب تي˘ب˘لا جرا˘خ ءا˘ششع˘لا ة˘ب˘جو
يحوي يذلا ضسقطلا لاوحا نشسحت
ام وهو ،فيشصلا لشصف يف اننأاكو
تÓ˘ح˘م˘ل ا˘ن˘ترا˘يز ءا˘ن˘ثأا ها˘ن˘˘ظ˘˘ح’
نم، ضسما لوأا ةدرابلا نيعب ءاوششلا

يتلا تارايشسلل لئاهلا ددعلا لÓخ

يتلاو تÓحملا هذه مامأا فطشصت

ام تاي’ولا نم ديدعلا ميقرت لمحت

اهب ىظحت تتاب يتلا ةيبعششلا دكؤوي

رهششا نم ربتعت يتلا ةقطنملا هذه

، ءاو˘ششلا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

نم ديدعلا تفاهتب حمشس يذلا رمأ’ا

طاششنلا اذه ىلع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘شش

ع˘يو˘ن˘ت ي˘ف نو˘شسفا˘ن˘ت˘ي او˘تا˘ب ا˘م˘˘ك،

لجأا نم ت’وكأاملا و ءاوششلا قابطأا

.نئابزلا نم ددع ربكأا بلج
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ءاصضيب ةحلصسأاو ةيلقعلا تارثؤوملا نم تاروراق3 ىلإا ةفاصضإا

صسولهم صصرق0041 نم ديزأا زجح
 نيتفلتخم نيتيلمع يف نيسصخسش فيقوتو

يف باشش فيقوت نم سسماخلا يرشضحلا نمأ’ا رشصانع تنكمت
و ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجحو رمعلا نم يناثلا دقعلا

تارثؤوملا نم تاروراق3 و سسولهم سصرق4811 ـب ةردقملا

يفو هنأا ةبانع نمأ’ نايب دافأا ثيح .نيفيشسو نيكاكشس4،ةيلقعلا
ىلع ءانبو ،ةيرشضحلا طاشسوأ’ا يف ةميرجلا ةبراحم راطإا يف
، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب موقي سصخشش دوجو اهدافم تامولعم
ةط˘خ ع˘شضو˘ب ،سسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تما˘ق
نم غلابلا ،هيف هبتششملا فيقوت نم تنكم ،ةشسوردمو ةمكحم

زجح نم ةحلشصملا تنكمت امك ،ايئاشضق قوبشسم ،ةنشس62 رمعلا

اشصرق4811 ـب ةردقملا و ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك

نيكاكشس40 ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م تارورا˘ق30 اشسولهم
ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘بو ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لا او˘ل˘ق˘ن ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شسو
عاديإا رمأا هقح يف ردشص ةلادعلا مامأا هميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا

عباشسلا يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا تاوق تماق قايشسلا تاذ يفو

هيف هبتششم ايئاشضق قوبشسم رمعلا نم ةنشس64 يف لجر فيقوت نم
سصارقأ’ا نم ةربتعم ةيمك زجح ، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت يف

نيأا ،عاونأ’ا فلتخم نم اشسولهم اشصرق872 ـب ةردقم ةشسولهملا
مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك لامكتشسإا دعب و نمأ’ا رقم ىلإا ديتقا
ىلإا ةراششإ’ا ردجتو  عاديإا رمأا هقح يف ردشص ةلادعلا مامأا هميدقت
اهتايلمع ةعانقلاو ةميزعلا سسفنب لشصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم
نطاوم˘لا ن˘مأا˘ب سسا˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا

.هتاكلتمم ةمÓشسو
eÉRhR HƒY«û°á

ءاصضيب ةحلصسأاو ةصسولهم صصارقأا زجح مت اميف

 ةـفلـتخم اـياسضق يـف صصاــخسشأا7 فيقوت

فيقوت يف ،ةبانعب يناثلا يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا رشصانع حجن

يدعتلا يتيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس83 رمعلا نم غلبي سصخشش
مكح دييقت ىلإا يدؤوت دق فورظ يف ريغلا مشسا لاحتناو فنعلاب
نمأÓل ةطرششلا تاوق تنكمت امك .ريغلا ةفيحشص يف يئاشضق

مهرامعأا حوارتت سصاخششأا40 فيقوت نم ،رششع ثلاثلا يرشضحلا

تارثؤوملاو تاردخ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جا ن˘م ،ة˘ن˘شس92و52 نيب ا˘م
تاوق تنكمت اهرودب ،ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا لمحو ةيلقعلا
امهدحأا ،نيشصخشش فيقوت نم سسماخلا يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا

ةيشضق يف هيف هبتششم ةنشس73 رمعلا نم غلبي ،ايئاشضق قوبشسم
نم ةيمك زجح عم ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
غلبي رخأ’او ، جيورتلا تادئاع نم يلام غلبم و ةشسولهملا سصارقأ’ا

مت ثيح، تاردخملا ةزايح ةيشضق يف هبتششم ةنشس02 رمعلا نم
مهيف هبتششملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا

ةميزعلا سسفنب لشصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم ةراششإ’ا ردجتو
سساشسملا هنأاشش نم ام لك ةبراحمل ةيطرششلا اهتايلمع ةعانقلاو

eÉRhR.Ü .هتاكلتمم ةمÓشسو نطاوملا نمأاب

نيمأا لداع¯

ةيبرتلا ةير˘يد˘م ح˘لا˘شصم تد˘كأا
اهل نايب يف سسما ةبانع ةي’ول
يت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ثإا ى˘ل˘ع ه˘نا

يريفيف81و71 يموي ترج
د˘يد˘ج˘ت˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو يرا˘˘ج˘˘لا
ة˘يوا˘شست˘م˘˘لا ة˘˘يراد’ا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
بتر˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل ءا˘˘˘شضع’ا

ثيح ةيبرتلا عاطقل كÓشس’او
ترفشسأا يتلا جئاتنلا نع تنلعأا

يف ةروكذملا تاباختن’ا اهنع
ى˘ظ˘ح ن˘يأا كÓ˘شس’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ف م˘هءÓ˘مز ة˘ق˘ث˘ب ن˘يز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
ةنجل رارغ ىلع كلذو ةنهملا
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ششت˘˘˘ف˘˘˘م كÓ˘˘˘شسأا
ه˘ي˘جو˘ت˘لا سشت˘˘ف˘˘مو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
كÓ˘˘شسأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘يرا˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘يرا˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لاو
ةيذغ˘ت˘لا ير˘ششت˘شسمو دا˘ششر’او
راظن كلشس ة˘ن˘ج˘لو ة˘ي˘شسرد˘م˘لا
يريدم كل˘شس ة˘ن˘ج˘لو ة˘يو˘نا˘ث˘لا
ير˘يد˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

سسراد˘م˘لا ير˘يد˘م يد˘˘عا˘˘شسمو

ةذتاشسأا كلشس ةنجلو ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

ةذ˘تا˘شسأ’او يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ميلعتلل نيشسي˘ئر˘لاو ن˘ي˘نو˘كم˘لا

ميلعتلا كÓشسا ةن˘ج˘لو يو˘نا˘ث˘لا

ي˘˘˘شسا˘˘˘˘شس’او ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يشسيئرلاو نينوكملا ةذتاشسأ’او

ىلإا ةفاشضإ’اب طشسوتملا ميلعتلل

.ةفلتخملا كÓشسأÓل ناجللا يقاب

ترفشسا دقف ةراششإ’اب ريدجلاو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا زو˘ف ن˘ع ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ةيوشضعب ةيبرتلا تاباقن تادايق

ة˘يوا˘شست˘م˘لا ة˘˘يراد’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

بتر˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل ءا˘˘˘شضعأ’ا

ةي’ول ةيبرتلا عاطقل كÓشس’او

(فابن’ا) ةباقنب رارغ ىلع ةبانع

«دومحم يديرد» نم لك زوفب

ةدتاشسا يملعم كÓشسا ةنجل يف

نينوكملا ةدتاشس’او ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
يئادتب’ا ميلعتل˘ل ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر˘لاو

5و نومئاد ءاشضعأا5 مشضت يتلا
دمحأا «زا˘ف ن˘ي˘ح ي˘ف نو˘ي˘فا˘شضإا
ةنجلو ةنجل ةيوشضعب «يعابشس
ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا كÓ˘˘شسأا

ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘شسأ’او ي˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘شسأ’او
ميلعتلل ييشسي˘ئر˘لاو ن˘ي˘نو˘كم˘لا
مشضت اهرود˘ب ي˘ت˘لا ط˘شسو˘ت˘م˘لا
نومئادلا ءاشضعÓل ددعلا سسفن
ناجللا نأا ركذي و .نويفاشض’او
ثÓث ل˘ك ا˘هد˘يد˘ج˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا
نيبختنم نيلثمم مشضت تاونشس

ءاردم مهنم اكلشس81 يفظومل
فلتخمل ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا
نودشصتقملا و راّظنلا و راوطأ’ا

هيجوتلا و ةيبرتلا وراششتشسم و
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا و˘˘ششت˘˘˘ف˘˘˘م كلذ˘˘˘كو
يشسردملا داششرإ’ا و هيجوتلاو
يلثمم ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ي˘ن˘ه˘م˘لا و
ن˘ي˘فر˘شصت˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ن˘يد˘عا˘˘شسم˘˘لاو ةرادإ’ا ناو˘˘عأاو
ناوعأ’ا نع Óشضف ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر˘لا
.نيينهملا لامعلاو نيدقاعتملا

ةنهملا يف مهئÓمز ةقثب اوظح نوزئافلا

ةيبرتلا عاطقل ءاسضعألا ةيواسستم ناجللا ديدجت
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يرفيف ةرود ايمشسر دحأ’ا مويلا قلطنت

51ربع ةبانع˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل0202
فلتخم يف ينهملا نيوكتلل ادهعمو ازكرم
سشوديد زكرمب رارغ ىلع ةي’ولا تايدلب
،ةبق˘لا داو ،م˘شسا˘ق˘ل˘ب د˘ي˘ع˘ل˘ب ،را˘ج˘ح˘لا، دار˘م

،ي˘نو˘ب˘لا ،م˘لا˘شس يد˘ي˘شس،5491 يا˘˘˘م80
،لاحرب ،دايز داو ،رامع يديشس ،ةرورعزوب

راعشش تحت كلذو ي˘ب˘يا˘ط˘شش ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ع˘˘م» ة˘˘ن˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه
ميلعتلاو نيوكتلا عاطق رخشس ثيح «دعاو
ةيرششبلا لئاشسولا ل˘ك ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

تناكو.ةرود˘لا هذ˘ه حا˘ج˘˘نإ’ ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو

طرافلا يفناج5 يف تقلطنا تÓيجشستلا

تدحو يراجلا رهششلا فشصتنم ةياغ ىلاو

نا ىلع ير˘ف˘ي˘ف81و71و61 ءاقتل’ا ما˘يأا

32 ـلا دح’ا مويلاب ددح يمشسرلا لوخدلا

ة˘˘˘˘لواز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘˘م

ةبشساحملا نم لك يف مهنيوكت نيشصبرتملا

ة˘قد˘ن˘ف˘لا ،ا˘ي˘فار˘غو˘ب˘ط˘لا، ة˘ي˘تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا،

راجششأ’ا ةعارز ،ميحلتلا، خبطلا، ماعطإ’او

تاور˘شضخ˘لا ة˘عارز ا˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ةر˘˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا

ة˘ب˘قار˘م˘لا ،ن˘ي˘تا˘شسب˘لا م˘م˘شصم ، تا˘با˘˘غ˘˘لاو

،ة˘ي˘عارز˘لا ة˘يذ˘غأ’ا ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘˘لا

اهريغو ةنتشسبلا ،زاغلاو يحشصلا بيكرتلا

هذه لج يتأاتو ،ىرخأ’ا تاشصشصختلا نم

نيوكتلا نم نيتقيرط ىلع تاشصشصختلا

.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا وأا يروشضحلا

ميلعتلاو ينهملا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م تنا˘كو

نو˘لا˘شصلا تم˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

9 نم ينهملا ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا

زكرمب رهششلا تاذ نم31 ةياغ ىلا يرفيف

طشسوب حلاشص سسيار ديهششلا يملعلا هيفرتلا

ةحيرف نب نأا ةراششإ’اب ريدجلاو . ةنيدملا

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو ما˘˘˘ي˘˘˘˘ه

تاراطإ’ا عم عامتجا تدقع تناك نيينهملا

ينهملا نيوكتلا لوخدل اريشضحت ةيزكرملا

ةريزولا تدكأا ثيح0202 يرفيف ةرودل

ليجشستلا تابلط لكب لفكتلا ةرورشض ىلع

تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لاو

بابششلا نيكمت عم ءانثتشسا نود ةينيوكتلا

.اهنوديري يتلا تاشصشصختلا رايتخا نم

ةيلولا تايدلبب ادهعمو ازكرم51ربع

يـــنهملا نــيوـكتلل0202 يرــفيف ةرود قÓطنا

¯YÉO∫ GCe«ø

431 نا˘كشس و˘ل˘ث˘م˘م د˘ششا˘ن

3 ةنوتيزلا ةقطنمب يفير انكشس
ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘شصلا ي˘ح˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا سسما

يف رظنلا لجأا ن˘م ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
يف ةلثمتملاو ةقلاعلا مهتيعشضو
يذلا مهي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ط˘بر˘لا ى˘لإا ر˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي
ةرا˘˘˘˘˘ن’ا ى˘˘˘˘˘لإاو تا˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘ششلا
ةئيهتللو ةيلزن˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه د˘˘كاو .ة˘˘ير˘˘شضح˘˘˘لا
سسمأا «ة˘عا˘شس ر˘خا «ل ح˘˘ير˘˘شصت
ةد˘˘˘ع تÓ˘˘˘˘شسار˘˘˘˘م نأا تب˘˘˘˘شسلا

حلاشصملا فلتخم ىلإا اهوهجو
ل˘جأا ن˘م ة˘طرا˘ف˘لا ر˘ه˘شش’ا ي˘ف
اذ˘ه˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم ج˘˘مار˘˘ب
ةايح ’ نكل يناكشسلا عمجتلا
م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م . يدا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م˘˘ل
يفيرلا نكشسلا نم نيديفتشسم

3 ة˘نو˘ت˘يز˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب

ةدع تاونشس دنم (تشسمارطوشس)

نأا عيطتشسي مل مهتيبلاغ نأا ثيح
اوهت˘نا ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشس ن˘كشسي
ا˘هرا˘ق˘ت˘فإا بب˘شسب ا˘هزا˘ج˘˘نإا ن˘˘م
قفارملا طشسبأاب اهديوزت مدعو
طبرلاك ةيرورشضلا تابلطتملاو
ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ب
زا˘غ˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن بور˘˘ششلا ءا˘˘م˘˘لاو
ثي˘ح م˘هءا˘ن˘با سسرد˘م˘ت فور˘ظ

ةيئادتبا ةشسردم ىلإا يحلا رقتفي
ل˘ئا˘شسو با˘ي˘غ ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
يفو. مهريبعت دح ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ل˘ل
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا او˘˘عد دد˘˘شصلا اذ˘˘ه
اذكو ينوبلا ةيدلب˘ب ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘شش’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
تازيهجتلاو ريمع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو
ة˘ير˘يد˘م كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘جا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ى˘˘لا ن˘˘كشسلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘˘ي˘˘ح ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت

م˘ه˘تا˘ن˘كشس د˘يوز˘تو ة˘ير˘شضح˘لا

يذلا رم’ا تاكبششلا فلتخمب

جولولا نم اهبا˘ح˘شصأا ن˘كم˘ي˘شس

تايلمع نم مهءاهتنا دعب اهيلا

ددشصلا اذه يف نيعاد لاغشش’ا

نيدلا لامج يميرب ةي’ولا يلاو

ىلع فوقولل مهيح ةرايز ىلإا

اهتهج ن˘م .ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ت˘نا˘ع˘م

ن˘م ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ردا˘˘شصم تف˘˘ششك

لو˘ح ا˘هدر ي˘ف ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب

3 ة˘نو˘ت˘يز˘لا نا˘كشس ت’ا˘غ˘˘ششنا

سسي˘˘˘˘˘˘ئر نأا˘˘˘˘˘˘˘ب تب˘˘˘˘˘˘˘شسلا سسمأا

يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ن˘ب د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع» ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب

عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق سسي˘˘˘˘ئرو «نود˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس

دوهششلا نيع لينلا داو لورشصلا

طرا˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

نينطاوملا ء’ؤو˘ه ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

م˘ه˘لا˘غ˘ششنا ى˘لا عا˘م˘ت˘شس’ا م˘تو

اهب لفكتلا لجأا نم حورطملا

 .اقح’

ينوبلا ةيدلبب «لظلا» قطانم دحأا نم ربتعي يحلا

تاكبسشلاب طبرلاو ةئيهتلاب نوبلاطي لورسصلا يف3 ةنوتيزلا ناكسس

فلا41 هيفظوم ددع قوفي يذلا ةبانع ةيلوب ةيبرتلا عاطقل ءاصضعألا ةيواصستملا ناجللا باختنا ديدجت ةيلمع تمظُن
.اهميلقإا ربع ةعزوملا ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا عيمج ىوتصسم ىلع كلذ و فظوم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

61959ددعلا0202 يرفيف32 دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةبونلا لوح ةيصسيصسحت ةلمح
ةبانعب ةيبلقلا

،«دسشر نبا» بطلا ةيلكل يسضايرلا و يفاقثلا ،يملعلا يدانلا مظني
ىفسشتسسملاب نييار˘سشلاو بل˘ق˘لا سضار˘مأا ة˘ح˘ل˘سصم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةحسصلا ةيقرتل ةيؤنسسلا تاطاسشنلا راطإا يفو انيسس نبا يعماجلا
م’آ’ا » سصؤسصخب ايملع امؤي ةثلاثلا هتعبط يف «Óهت» ةيمؤمعلا
ماقيسسو .يرفيف82 ةعمجلا مؤي «ةيبلقلا ةبؤنلا لÓخ ةيردسصلا
ةينارفعزلا - بطلا ةيلكب نيدلا ردب يحاي عمسسمب مايأ’ا لوأا
ةيناديم تاجرخ يدانلا مظني امك.احابسص ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا

.قاطن عسسوا ىلع سضرملا اذهب يعؤلا رسشن سضرغب ةددعتم

نلعأاف ايناملأا موجه نم اجن
 همÓصسإا

يباهرإ’ا مؤجهلا نم هتاجن رثإا ،همÓسسإا ينوريماك نطاؤم رَْهسشأا
رفسسأا يذلا ايناملأا يبرغ واناه ةنيدم يف ءاعبرأ’ا مؤي عقو يذلا

نم نامينيم رتيب اجنو حورجب6 ةباسصإاو9سصاخسشأا  لتقم نع
رهسشي نأا لبق ،مجاهملا حÓسس نم سصاسصرلا ذفن امدعب مؤجهلا
.لÓب ىلإا همسسا ريغيو ةعمجلا ةÓسص بقع همÓسسإا

دادبتصسلا ةمق

ميدهت ىلع سسدقلا ناكسس دحأا ينؤيهسصلا لÓتح’ا تاؤق تربجأا
هنإاف رمأ’اب لتحملا نايكلا ت’آا مايق لاح يف نأ’ هديب هتيب
ؤهو سضيؤعتك ةريبك ةيلام ةمارغ عفد ىلع اهتقو اربجم نؤكيسس
ق˘ح˘ب ة˘ن˘يا˘ه˘سصلا ه˘سسرا˘م˘ي يذ˘˘لا داد˘˘ب˘˘ت˘˘سس’ا سصخ˘˘ل˘˘ي د˘˘ه˘˘سشم
.دودحلا لك قاف يذلاو نيينيطسسلفلا

فاريب ببصسب ناملربلل لوألا ريزولا رجي يبيرع نصسح
سسلجملا يف بئانلا هجو
ةهبج نع ينطؤلا يبعسشلا
نسسح ةيمنتلاو ةلادعلا

ىلإا ايباتك ’اؤؤسس يبيرع
دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزؤلا
«ةميرج» اهفسصو امب قلعتي
سسيئر دادعتسساو فؤقو
ةيرئازجلا ةيبملوأ’ا ةنجللا

نايكلا ملعل فاريب ىفطسصم
بئانلا لاقو .ينؤيهسصلا
مكبطاخأا» يناملربلا

’ ملعل دادعتسس’او فؤقؤلا ةميرج نع ينطؤلا بارتلا جراخ ثدحي ام لك ىلع لوأ’ا لوؤؤسسملا مكرابتعاب
لوؤؤسسم فقي نأا ىنعم ام» فاسضأاو .«ينؤيهسصلا ودعلا نايلملا مفلاب اهلؤقأا لب ينؤيهسصلا نايكلا لؤقأا

ءاطغ تحت لمع وأا ؟’وزعم ايدرف Óمع ناك هفؤقو له ؟ينؤيهسصلا ودعلا ملعل اvدعتسسم يرئازج
.«؟ةيرئازجلا ةيسسامؤلبدلا

ةبانعب ةيصضاملا ةنصسلا5501 مقرلا ربع ةملاكم فلأا34 نم رثكأا
كردلا حلاسصم تقلت
ربع ةبانعب ينطؤلا
5501 رسضخأ’ا مقرلا

ةيسضاملا ةنسسلا
كلذو ةملاكم72034
راسسفتسس’ا لجأا نم
فلتخم نع غيلبتلاو
تاءادتع’او مئارجلا

سصاخسشأ’ا ىلع
بلطو مهتاكلتممو
.ةدعاسسملا

ثدحلا عنصص لصصاوي ةراجتلا ريزو
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ل˘سصاؤ˘ي

ذ˘˘ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘سص
،ه˘ب˘سصن˘م ي˘ف ه˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
بر˘ح˘لا ه˘نÓ˘عإا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
ماق، بيلحلا ايفام ىلع
نا˘كسس ن˘˘م راذ˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
ن˘يذ˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب004
ةمزأ’ا هذه نم نؤناعي
رخآا يف ئجافي نأا لبق،

ه˘ئÓ˘˘مز د˘˘حأا ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ
.ديدجلا هدؤلؤمب هتئنهتل

«TAAC» ـل ماعلا ريدملا سسيئرلا  مركت ةزابيت ةعماج
دبع يلسسرم ةعماج تمرك
تاسساردلا ربخمو ةزابيتب هللا
و ةيمÓسس’ا ةيلاملا يف
سسيئرلا ةمادتسسملا ةيمنتلا
ةكرسشلل ماعلا ريدملا
TAAC تانيمأاتلل ةيرئازجلا

يلودلا رمتؤؤملا لÓخ كلذو
يف ةيمÓسس’ا ةفريسصلل

راعسش تحت ةيناثلا هتعبط
ةيمÓسس’ا ةيلاملا لبقتسسم»
ةرسصاعملا تارؤطتلا لظ يف
تكراسش يذلاو «رئازجلا يف
 .«TAAC aL» ةسسسسؤؤم هيف
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ح˘لا˘شصم نأإ د˘كأا˘˘ت نأإ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
ريثكلإ يف تاقيقحتلإ رششابتشس نمأ’إ

نم اعون اه˘بو˘ششي ي˘ت˘لإ تا˘ف˘ل˘م˘لإ ن˘م
يلإو نم حيرشص فإرتعابو كوكششلإ

ةي’و و˘ح˘ن لو˘ح˘م˘لإ ق˘با˘شسلإ ة˘ل˘ششن˘خ
ي˘ف دا˘شسف دو˘جو د˘كأإ يذ˘لإ ، ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لإ

0003 عورششم ةشصاخو نكشسلإ عاطق
جمانربلإ يف ةي’ولل حونمملإ نكشس
ر˘يزو˘لإ كإذ˘˘نآإ هرر˘˘ق يذ˘˘لإ ي˘˘فا˘˘شضإ’إ

5102 ةنشس لÓشس كلاملإ دبع لوأ’إ
اقباشس نكشسلإ ةرإزو نم بلط دق ناكو
د˘يد˘ج ر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘تو ر˘يد˘م˘لإ ر˘ي˘ي˘غ˘ت
نإاف ةعلطم رداشصم بشسحو .عاطقلل
يف اهلاحر طح˘ت˘شس ة˘يرإزو˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ

، ة˘مدا˘ق˘لإ ما˘يأ’إ لÓ˘خ ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و
ة˘ن˘ج˘ل˘لإ هد˘˘ن˘˘ع ف˘˘ق˘˘ت˘˘شس ف˘˘ل˘˘م م˘˘هأإو
اهدهشش يتلإ داشسفلإ اياشضق ةيرإزولإ
فلم ةشصاخ ةريخأ’إ ةنوآ’إ يف عاطقلإ
ةيريدم عاطق ناك نيأإ ، يفيرلإ ءانبلإ
يشضام˘لإ عو˘ب˘شسأ’إ ة˘ل˘ششن˘خ˘ب ن˘كشسلإ

اهيف طروت ةوششر ة˘ح˘ي˘شضف˘ل ا˘حر˘شسم
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘كشسلإ م˘˘شسق سسي˘˘ئر
، ةلششنخ ةي’وب سشاششر د’وأإ ةيرإدإ’إ

سسيئر ةطرششلإ حلاشصم تفقوأإ ثيح
نكشسلإ ريدم فرط نم نيعملإ مشسقلإ
نم ةوششرلإ يطاعت˘ب ا˘شسب˘ل˘ت˘م ي˘لا˘ح˘لإ

ي˘ف˘ير˘لإ ءا˘ن˘ب˘لإ ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسم ن˘طإو˘م

ةرو˘تا˘ف ى˘ل˘ع ر˘ي˘ششأا˘ت˘لإ ل˘با˘˘ق˘˘م كلذو
عإد˘يإإ م˘ت د˘قو ، ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم
فر˘ت˘عأإ ن˘يأإ ، سسب˘ح˘لإ ن˘هر ف˘ظو˘م˘لإ
مهل قب˘شس م˘ه˘نأإ نو˘ن˘طإو˘مو ة˘ي˘ح˘شضلإ

ءا˘ن˘ب˘لإ ة˘ي˘ع˘شضو ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت إو˘مد˘˘قو
مه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘كشسلإ عا˘ط˘قو ي˘ف˘ير˘لإ
ريدملإ اهيف نمب تاطل˘شسلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
نأإ ىلإإ ، انكاشس كرحي مل هنكل يلاحلإ

رششابتشس امك. سسأإرلإ ىلع سسأافلإ عقو
ةحي˘شضف ر˘ب˘كأإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ
لÓخ ةلششنخ يف نكشسلإ عاطق اهدهشش
ةحيشضف ي˘هو ي˘لا˘ح˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ةد˘ه˘ع

ةدحو0003 زا˘ج˘نإإ ع˘˘يرا˘˘ششم ح˘˘ن˘˘م
ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ فÓ˘˘غ˘˘لإ ل˘˘ما˘˘كب ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشس
غ˘ل˘ب˘م بح˘شس نود ة˘ن˘ي˘ع˘م ت’وا˘ق˘م˘ل
امم ءايحأ’إ كلتل ة˘ي˘نإر˘م˘ع˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإ
ة˘لود˘لإ ة˘ن˘يز˘خ˘ل ر˘˘ئا˘˘شسخ ي˘˘ف بب˘˘شست
هذ˘ه ن˘ي˘ب ن˘مو ،ر˘ي˘يÓ˘˘م˘˘لإ تإر˘˘ششع˘˘ب

ةدحو0001 زاجنإإ عورششم عيراششملإ
عور˘ششمو ،را˘شششش ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس

ةي’ولإ ةمشصاعب ةينكشس ةدحو0001
فلتخم ىلع ةعزوم ةيقابلإ فلأ’إ و
يذ˘لإ عو˘شضو˘م˘˘لإ و˘˘هو ، تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لإ
لا˘م˘ك ق˘با˘شسلإ ي˘لإو˘˘لإ ه˘˘ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت
لشسرأإ و ةيشضقلل أاجافت يذلإو رشصيون
ة˘˘ح˘˘ي˘˘شضف˘˘لإ ن˘˘ع Ó˘˘شصف˘˘م إر˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
يلإولإ نأإو ةشصاخ ، ايلعلإ حلاشصملل
ةديدج ةيلام تإدامتعإ بلط ىلع ربجأإ
ةيلام ةف˘ل˘غأإ ا˘ه˘ل تشصشصخ ع˘يرا˘ششم˘ل

تامÓع نم ريثكلإ حرطي امم اقباشس
يتلإ تامولعملإ بشسحو ، ماهفتشس’إ

يلاحلإ نكشسلإ ريدم نإاف اهيلع انلشصح

نكشس0001 زا˘ج˘نإإ ع˘يرا˘ششم ح˘ن˘م

غلابمب ةيقابلإ نكشس0002 و راششششب
ءانبل ةلششنخ ةي’و يف ربكأ’إ يه ةيلام
نولواقم اهيلع لشصح ثيح ، نكشسلإ
تناك ثيح ق˘با˘شسلإ ن˘م ر˘ب˘كأإ غ˘لا˘ب˘م˘ب
تناك و ، لقأإ راعشسأاب حنمت تانكشسلإ
د˘ق ة˘ي˘لا˘م˘لإ ةرإزو ح˘لا˘˘شصمو ةرإزو˘˘لإ
غ˘ل˘ب˘م˘ب د˘حإو˘لإ ن˘كشسلإ ة˘م˘ي˘ق ترد˘˘ق
تاي’ولإ يقاب يف وه امك اقباشس ددحم
ةرإزولإ تمشض عورششملإ ةشصخر يفو
ءايحأ’إ كلتل ةينإرمعلإ ةئ˘ي˘ه˘ت˘لإ غ˘ل˘ب˘م
ةرإزولإ لبق نم ةئيهتلإ مييقت نأإ ثيح

امم دحإولإ نكشسلل انويلم52 زواجت

نكشس0003 ـل ةئيهتلإ غلبم نأإ ينعي

مل غلبم وهو ميتنشس رايلم57 ـب ردقي
يف ت’واقم˘ل˘ل ح˘ن˘مو ه˘ي˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي
ر˘ع˘شس نأإ د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ، ءا˘ن˘ب˘˘لإ لا˘˘غ˘˘ششأإ
تاطلشسلإ مييقت زواجت دحإولإ نكشسلإ
يلاي˘خ فÓ˘غ˘ب ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ح˘ن˘مو ه˘ل
ةيلحملإ تاطلشسلإ .قوبشسم ريغ غلبمو
قÓطنإ دعب ةطرو يف اهشسفن تدجو
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لإ كل˘˘ت ح˘˘˘ن˘˘˘مو لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’إ
دعب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ت’وا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كشسلإ
اهذخأإ دق ةئيهتلإ لإومأإ نأإ اهفاششتكإ

ءاغلإإ اهيلع بعشصي و ، ءانبلإ ولواقم
و لا˘غ˘ششأ’إ قÓ˘ط˘نإ د˘ع˘ب تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لإ

بل˘ط د˘ن˘ع بع˘شص ف˘قو˘م ي˘ف ع˘ق˘ت˘شس
ناك ام وهو ، ةرإزولإ نم ةئيهتلإ غلابم
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلإ تغوإر ثي˘˘ح ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
و ن˘كشسلإ ةرإزو ح˘لا˘شصم ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

نم ةيجراخلإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل غ˘لا˘ب˘م تب˘ل˘ط
جمانرب راطإإ يف ريمعتلإ ةيريدم فرط
ى˘ل˘ع ا˘شضيأإ ف˘ق˘ت˘شس ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لإ. سصا˘˘خ
د˘˘شض زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’إ ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م ىوا˘˘˘كشش
ىوكشش اهنم نكشسلإ ةيريدم تإراطإإ

ةدحو0001 زاجنإإ ت’واقمل ةقباشس
تلشصح يتلإ راشششش ةن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كشس
تقو يف اهنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآإ
لوؤوشسملإ ليوحتب إوبلاط نيأإ ، قباشس
، لا˘غ˘ششأ’إ ف˘ي˘قو˘ت وأإ عور˘ششم˘لإ ن˘˘ع
تإد˘يد˘ه˘ت˘ل ن˘كشسلإ ر˘يد˘˘م ع˘˘شضخ˘˘ي˘˘ل
لوؤوشسملإ ليوحت˘ب ر˘مأا˘يو ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لإ

نييعتو سسياق ةنيدم ىلإإ عورششملإ نع
دهششي عورششملإ نأإ امك ، رخآإ لوؤوشسم
مل لاغششأ’إ ةبشسن نأإ ثيح إريبك إرخأات

005 ةشصح ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 زواجتت

ةشصح يف ةئاملاب02 و ىلوأ’إ نكشس

عورششملإ نأإ مغر ةيناثلإ نكشس005

رجح عشضوو5102 ةنشس يف هنع نلعأإ

005 نأإ ’إإ تإونشس4 ذنم هل سساشسأ’إ
ماع يلإوح ذنم تقلطنإ ةيناثلإ نكشس
امك. ةلوهجم بابشسأ’ طقف فشصنو

ةيدلبب ن˘كشس0001 تاششرو فرع˘ت
ىلع لاغششأ’إ يف احداف إرخأات ةلششنخ

ىل˘ع تإو˘ن˘شس4 رور˘م ن˘م م˘˘غر˘˘لإ

لك برهت لظ يف ، اهيف قÓطن’إ
نوقباشسلإ ة’ولإ اهيف نمب نيلوؤوشسملإ

ى˘لإإ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ا˘ه˘تا˘˘ششرو ةرا˘˘يز ن˘˘م

ىلع ةعزوملإ ىرخأ’إ نكشس0001
ف˘ق˘ت˘شس ا˘م˘ك .ة˘ي’و˘لإ تا˘يد˘ل˘ب ي˘قا˘˘ب
ءانبلإ جمانرب رخأات بابشسأإ ىلع ةنجللإ
ع˘جإر˘ت و ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و ي˘ف ي˘ف˘˘ير˘˘لإ
نأإ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف زا˘˘ج˘˘نإ’إ بشسن

5102 ىلإإ5002 تإونشس يف ةي’ولإ
يفيرلإ ءانبلإ يف ةيجذومن ةي’و تناك
يف ا˘ي˘ن˘طو ى˘لوأ’إ بتإر˘م˘لإ تل˘ت˘حإ و
تإونشسلإ يفو هنأإ ’إإ ، زاجنإ’إ بشسن
تانكشسلإ زاجنإإ ةريتو تعجإرت ةريخأ’إ
مهتإ و ةلودلإ جمانرب لطعتو ةيفيرلإ

ليط˘ع˘ت˘ب ن˘كشسلإ ة˘ير˘يد˘م نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ا˘ه˘ب˘ل˘غأإ ة˘شضما˘غ با˘ب˘شسأ’ ج˘ما˘نر˘ب˘˘لإ
فلملل رييشستلإ ءو˘شسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘شسأإ

امك. هتإراطإإو نكشسلإ ريدم فرط نم
جمانرب ريشس ىدم ىلع ةنجللإ فقتشس
يذلإ جما˘نر˘ب˘لإ و˘هو م˘عد˘م˘لإ ن˘كشسلإ

0051 ةشصح نم ةي’ولإ هيف تدافتشسإ
إذه انموي ىلإإ قلطنت مل اهبلغأإ نكشس
ايلحم نيبختنملإ بشسح دكؤوي ام وهو
ي˘ثرا˘ك عا˘ط˘ق˘لإ ر˘ي˘ي˘شست نأإ ا˘˘ي˘˘ن˘˘طوو
لبق نم يقي˘ق˘ح ق˘ي˘قد˘ت ى˘لإإ جا˘ت˘ح˘يو
ف˘˘˘˘ششكل ن˘˘˘˘˘كشسلإ ةرإزو ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصم
نكشسلإ عيراششم ةلقرع يف ببشستملإ
تإو˘ن˘شسلإ لÓ˘خ ة˘شصا˘خ ة˘ي’و˘˘لإ ي˘˘ف
 .ةريخأ’إ

¯YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

نمأإ حلاشصم ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
نم ،ةلششنخب سشاششر د’وأإ ةرئإد
ةي˘شضق ي˘ف ن˘ي˘شضر˘م˘م ف˘ي˘قو˘ت
ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ه˘شش ر˘يوز˘ت
.ر˘˘خآإ سصخ˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ت
د˘لإو مد˘ق˘ت ر˘ثإإ دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘˘لإ
ةرئإد نمأإ حلاشصم مامأإ ةيحشضلإ
اقوفرم ،ةلششنخب سشاششر د’وأإ
رمعلإ نم غلا˘ب˘لإ ثد˘ح˘لإ ه˘ن˘با˘ب

يف ىوكشش ميد˘ق˘ت˘ل ،ة˘ن˘شس11
ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ه˘˘شش ر˘˘يوز˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق
اهلعجل (بلقلإ طيطخت فششك)
يذلإ سصخششلإ ريغ ىلع قبطنت

لا˘ح˘ت˘نإ ع˘م ه˘ل Ó˘شصأإ ترد˘˘شص

حر˘شص ثي˘ح ، بي˘ب˘˘ط˘˘لإ ة˘˘ف˘˘شص
ة˘عا˘ق ى˘لإإ ه˘جو˘ت ه˘ن˘بإ نأإ هد˘لإو
د’وأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’إ

سضر˘˘غ˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘˘خ˘˘˘ب سشا˘˘˘ششر
ى˘ل˘ع حر˘ج د˘ي˘م˘شضتو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
هجور˘خ د˘ع˘ب ،هد˘عا˘شس ىو˘ت˘شسم
هنم مدق˘ت د˘ي˘م˘شضت˘لإ ة˘عا˘ق ن˘م
امهتقفإرم هنم ابلطو ناشضرمم
ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تا˘عا˘˘ق˘˘لإ ىد˘˘حإإ ى˘˘لإإ
بلق˘لإ ط˘ي˘ط˘خ˘ت ءإر˘جإإ سضر˘غ˘ل

هيلع ايرجأإ امهنأإ احشضوم ، هيلع
نود تإرم ةدع بلقلإ طيطخت
د˘ن˘ع ، كلذ بب˘شس ن˘ع هرا˘˘ط˘˘خإإ

د˘˘˘حأإ ه˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس ه˘˘˘˘تردا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
ءإرششل ايزمر اغلبم نيشضرمملإ
تر˘˘ششا˘˘˘ب ن˘˘˘يأإ ، تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لإ

حلاشصمل ةيئا˘شضق˘لإ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلإ
قيقحتلإ سشاششر د’وأإ ةرئإد نمأإ

متيل ، عوشضوملإ يف يرحتلإو
لوأ’إ هيف هبتششملإ ةيوه ديدحت
لوإزي سضرممب رمأ’إ قلعتي و
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’إ ة˘عا˘ق˘ب ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
د˘ع˘بو ، سشا˘ششر د’وأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لإ

بو˘شسن˘م˘لإ مر˘ج˘لا˘ب ه˘ت˘ه˘جإو˘˘م
نأإ احشضوم كلذب فرتعإ هدشض
،ي˘نا˘ث˘لإ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لإ ه˘ل˘ي˘˘مز
ل˘ق˘˘ن˘˘ب ما˘˘ق ،سضر˘˘م˘˘م د˘˘عا˘˘شسم
ىرجإو ةيناث ة˘عا˘ق ى˘لإإ ل˘ف˘ط˘لإ

ي˘ف بل˘˘ق˘˘لإ ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
افيشضم ، هتدعاشسمبو هروشضح
هنم بلط يناثلإ هيف هبتششملإ نأإ
ة˘قرو ى˘ل˘ع ه˘ن˘˘بإ م˘˘شسإ ن˘˘يود˘˘ت

ةياغلإ نأإ افششاك بلقلإ طيطخت
فلمب هجإردإإ وه كلذ ءإرو نم
ل˘جأإ ن˘˘م ه˘˘ن˘˘با˘˘ب سصا˘˘خ ي˘˘ب˘˘ط
طإر˘˘خ˘˘˘ن’إ ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘شسلإ
لامكتشسإ دعب.ةيشضاير ةيعمجب
ةيشضقلإ يف قي˘ق˘ح˘ت˘لإ تإءإر˘جإإ
عو˘شضو˘م˘ب ي˘ئإز˘ج ف˘ل˘م ز˘ج˘˘نأإ
ف˘ششك) ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘˘ه˘˘شش ر˘˘يوز˘˘ت
قبطنت اهلعجل ،(بلقلإ طيطخت

يذ˘˘لإ سصخ˘˘˘ششلإ ر˘˘˘ي˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لا˘ح˘ت˘نإ ع˘م ه˘ل Ó˘شصأإ ترد˘˘شص
ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،بي˘ب˘ط˘لإ ة˘ف˘˘شص
ل˘ي˘كو ما˘مأإ ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لإ
د’وأإ ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ

هرود˘ب يذ˘لإ ة˘ل˘ششن˘خ˘ب سشا˘˘ششر
.قيقحتلإ ىلع فلملإ لاحأإ

 يوز ةمكحمب ةباينلا ىلع ليحأا فلملا

نيمهتم صشاضشر دلوأاب ةيبطلا تلاجعتضسلا ةحلضصمب نيضضرمم فيقوت
بيبط ةفضص لاحتناو ةيبط ةداهضش ريوزتب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
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رئازجلا و ناسسملت ، ةلسشنخ نم نوردحني اهباحسصأا

 ةمسصاعلا

ريوزت يف نيطروتم صصاخضشأا4 فيقوت

ةيبنجأا ةرايضس زجحو ةيرادإا قئاثو

ةنيدملا طضسو ةرخاف
ةميرجلإ ةبراح˘م ل˘جأإ ن˘م ة˘ف˘ث˘كم˘لإ ا˘ه˘تا˘طا˘ششن را˘طإإ ي˘ف

، يداشصتق’إ بناجلاب قلعت اميف اميشس ’ ، اهعإونأإ ىتششب

،ةلششنخ ةي’و نمأاب لخدتلإو ثحبلإ ةقرف رشصانع نكمت

نود يبنجأإ أاششنم تإذ ةبكرم طبشض نم ، لوأ’إ سسمأإ

اهيف طروت انو˘نا˘ق ة˘لو˘خ˘م˘لإ ة˘ط˘ل˘شسلإ ن˘ع ةردا˘شص ق˘ئا˘ثو

نإرخآإ و ةلششنخ ةي’و نم نإردحني20 ، سصاخششأإ ةعبرأإ

إوماق ةمشصاعلإ رئإزجلإ و ناشسملت يتي’و نم نإردحني

ع˘ئا˘قو ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرإدإإ ا˘هرد˘شصت ق˘ئا˘ثو د˘ي˘ل˘ق˘ت و ر˘يوز˘ت˘˘ب

ةلششنخ ةي’و نمأاب لاشصت’إ ةيلخل نايب بشسح ةيشضقلإ

نمأاب لخدتلإو ثحبلإ ةقرف ىلإإ تامولعم دورو رثإإ دوعت

عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ل˘ششن˘خ ة˘˘ي’و

WMB،غتشسإ ،اهتحشص يف هبتششيÓ’ مت تامولعملل

اهدوقي ناك يتلإ ةقرفلإ رشصانع لبق نم ةبكرملإ فيقوت

لمحملإ ةيدلبب ميقم ،رمعلإ نم ثلاثلإ دقعلإ يف سصخشش

سصخشش مشساب ةلجشسم يبنجأإ أاششنم تإذ ةبكرملإ ،ةلششنخب

رقم ىلإإ اهقئاثوب ةبكرملإو ينعملإ ليوحت مت هيلعو ،رخآإ

لامكتشسإ دعب .ةيشضق˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ة˘ل˘شصإو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لإ

سصا˘خ˘ششأإ ة˘ثÓ˘ث ى˘لإإ ل˘شصو˘ت˘˘لإ م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ تإءإر˘˘جإإ

عبإرلإ دقعلإ يف سصخشش مهنيب نم ةيشضقلإ يف نيطروتم

يتي’و نم نإردحني نإرخآإ و ، ةلششنخ نم ردحني رمعلإ نم

يئإزج فل˘م دإد˘عإإ م˘ت˘ي˘ل ، ة˘م˘شصا˘ع˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لإ و نا˘شسم˘ل˘ت

ةيمومع ةرإدإإ اهرد˘شصت ق˘ئا˘ثو د˘ي˘ل˘ق˘تو ر˘يوز˘ت عو˘شضو˘م˘ب

ةيراجت قئاثو ريوزت ،ةيمشسر تإررحم ريوزت ، اهلامعتشسإو

يبنجأإ أاششنم تإذ ةبكرمل ينطولإ بإرتلاب ريشسلل عشضو

لاشسرإإ و ،انوناق ةلوخملإ ةطلشسلإ نع ةرداشص قئاثو نود

.ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو ىلإإ فلملإ
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و رييسستلا لزاهم ىلع فوقولل ةلسشنخ ةي’و ىلإا اهدافيإا و ةيرازو قيقحت ةنجل ليكسشتب ةرازولاب ماعلا ششتفملا رمأا دق يرسصان لامك ديسسلا ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو نأا ةقباطتم رداسصم تدروأا
 .هباسصعأا ىلع ةريخأ’ا رهسشأ’ا لÓخ ششيعي يذلا ةلسشنخ ةي’وب نكسسلا ريدم فرط نم ةحونمملا عيراسشملا نم اهريغو ةينكسس ةدحو0003 زاجنإا تاقفسص حنم يف تازواجتلا و ماعلا لاملا ديدبت حئاسضف

  حئاسضفلا مهأا نم يعامتجا نكسس0003 جمانرب يف حيرلا بهم يف ارايلم57

ةرازولا رهجم تحت اهريدم تازواجت و نكضسلا ةيريدم حئاضضف
ةينمألا ةزهجألاو
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راظنمو ةيح ةريخذ و يران حÓشس زجح
لمحملا ةيدلبب هيف هبتششم لزنمل ةمهادم يف
ثحبلا ةقرف رشصانع مرشصنملا عوبشسأ’ا فشصتنم يف نكمت
ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب لخدتلاو
ةريخذ و سسماخلا فنشصلا نم يران حÓشس زجح نم ةلششنخ
راظنم * سساــشسح زاــهج ىلإا ةفاشضإا ، ةــشصخر نود ةيح
مت نيأا ، انوناق ةلهؤوملا ةطلشسلا نم ةشصخر نود * يراهن
هعشضوب ترمأا يتلا سشاششر د’وأا ةمكحم مامأا مهتملا ميدقت
دورو رثإا اهليشصافت دوع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
دقعلا يف اشصخشش نأا اهدافم ةقرفلا رشصانع ىلإا تامولعم
ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ن ة˘ح˘ل˘شسأا ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا

ىلإا لقنتلا مت تامولعملل ’Óغتشسا لمحملا ةيدلبب هنكشسم
ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘شص سشي˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب نذإا بجو˘˘م˘˘ب نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
سشيتفت ىلإا يمارلا ،سشاششر د’وأا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

لقنتلا دعب و ، قيقحتلا ديفي ءيشش يأا ىلع روثعلل هنكشسم
هنكشسم نم برقلاب هفيقوت مت هيف هبتششملا نكشس رقم ىلإا

نع رفشسأا يتلا سشيتفتلا ةيلمع ةرششابم مت مئادلا هروشضحبو

21 رايع ديشص ةيقدنب يف لثمتي يران حÓشس طبشضو زجح

،ملم21 رايع ةششوطرخ52 طبشض امك ،يشسنرف عنشص نم ملم
زجح مت ،يشسور عنشص نم ،يراهن راظنم زجح اشضيأا مت امك
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘تو ة˘طو˘ب˘˘شضم˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا

لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘ب و ، ة˘مزÓ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘˘شس’
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جا
فل˘م هرود˘ب لا˘حأا يذ˘لا ة˘ل˘ششن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يف ردشصأا نيأا ةمكحملا تاذل قيقحتلا يشضاق مامأا ةيشضقلا

ةيئاشضقلا ةباقرلا ريبادت تحت عشضولاب رمأا هيف هبتششملا قح
، سسماخلا فنشصلا نم اهتريخذ و ةحلشسأا ةزايح ةحنج نع
.يناثلا فنشصلا نم يبرح داتع ةزايح ةحنج
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غلك054 زجحي ينطولا كردلا
 ةغيشسنأا ةيدلبب دشسافلا جاجدلا نم

ءاشسم ، ةلششنخب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملا رشصانع تنكمت

يذلا دشسافلا جاجدلا نم غلك054 نم رثكأا زجح نم ، سسمأا لوأا
زجح ةيلمعلا لÓخ مت امك ، يرششبلا كÓهتشسÓل اهجوم ناك
ةعومجملاب لاشصت’ا ةيلخل نايب بشسحو اهقئاشس فيقوت و ةبكرملا
يتلا ةيمكلا زجح ةيلمع نإاف ةلششنخ ةي’وب ينطولا كردلل ةيئ’ولا

ةيرود دعب تءاج دشسافلا جاجدلا نم فشصنو ريطانق4 ـب ردقت
فيقوت مت ةهوبششم ةبكرم اوظح’ نيذلا كردلا ناوعأ’ ةيداع
لوقنم جاجدلا نم ةربتعم تايمك ىلع رثع اهششيتفت دعبو اهبحاشص
ءاشضيبلا موحللا نأا ةنياعملا دعب نيبتو ، ةيحشص ريغ فورظ يف

يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ غلك054 ـب اهتيمك تردق يتلا
زجح مت نيأا ، ةيحشص ’و ةينوناق ريغ قرطب جاجدلا حبذ متو
تاهجلا ىلع لاحيشس يذلا اهبحاشص فيقوتو ةبكرملاو ةيمكلا
ةيمك ةليلق مايأا ذنم ةقرفلا سسفن تفقوأا دقف ملعلل .اقح’ ةيئاشضقلا

راطنق2 يلاوحب ردقت ةلششنخ ةنيدمب دشسافلا جاجدلا نم ىرخأا
YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä . جاجدلا ءاششحأا نم ةريبك سسايكأاو
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بشسح ىلوأ’ا ةيشضقلا عئاقو
دوعت ةلششنخ ةي’و نمأا حلاشصم
ن˘م ة˘ي˘با˘ي˘ن ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت دورو ر˘˘ثإا
ىلإا ةلششنخب ةيئاشضقلا تاهجلا
م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف
حتف ىلإا ةي˘مار˘لا ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ىو˘كشش سصو˘شصخ˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
دقعلا يف ةيحشضلا اهب تمدقت
ةنيدمب نطقت رمعلا نم يناثلا

ا˘ه˘فا˘ششت˘كا ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
ينورت˘كل’ا ا˘ه˘با˘شسح سضر˘ع˘ت˘ل
يعام˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘ب
نم اذه و ، ةنشصرقلل كوبشسياف
اهباشسح دادعإا ىلإا جولولا لÓخ
كلذ˘ل ’Ó˘غ˘ت˘شسا ، ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
تانايب سصح˘ف˘ت˘ب ة˘قر˘ف˘لا تما˘ق
سصاخ˘لا ي˘نور˘ت˘كل’ا با˘شسح˘لا
اهباشسح نأا نيبت نيأا ةيحشضلاب
فتاه لبق نم هيلإا جولولا مت

ارارمتشسا،OPPO عون نم رخآا
رشصانع لب˘ق ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف

هبتششملا ىلإا لوشصولا مت ةقرفلا
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي يذ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
م˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
هعم قيقحتلا دنع و هواعدتشسا
تمت يذلا فتاهلا زاهج نأا نيبت
با˘شسح ة˘ن˘شصر˘ق ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ه˘˘ن˘˘م
تايرحت .هتنباب سصاخ ةيحشضلا
م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف
طرو˘ت تت˘ب˘ثأا ة˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةنشصرق ةيشضق يف اهيف هبتششملا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإا با˘˘˘˘شسح
مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا
عوشضو˘م˘ب ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
ةيشضق يفو ةيباين ةميلعت ذيفنت
ةميرجلا ةقر˘ف تن˘كم˘ت ة˘ل˘ثا˘م˘م
ةيوه ديدحت ن˘م ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ر˘ي˘ه˘ششت˘لا˘ب ما˘˘ق ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم
لشصاوتلا عقاوم ربع هاياحشضل
ع˘ئا˘قو ، كو˘ب˘شسي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ةيحشضلا مدقت رثإا دوعت ةيشضقلا
م˘ئار˘ج˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ى˘˘لإا
عاد˘يإا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘شضر˘ع˘ت سصو˘شصخ˘ب ىو˘˘كشش

تانرتن’ا قيرط ن˘ع ر˘ي˘ه˘ششت˘ل˘ل
با˘˘˘شسح بحا˘˘˘˘شص ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
يف ، راعتشسم مشساب ينورتكلإا
ى˘˘˘لإا مد˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ئاد قا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا
سصاخششأا ةثÓث كلذك ةحلشصملا
و˘هو سضر˘˘غ˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل ن˘˘ير˘˘خآا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر ىو˘˘˘كشش م˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘ت
نع بشسلل مهشضرعت سصوشصخب

سسفن لبق نم تانرتن’ا قيرط
.ينورت˘كلإ’ا با˘شسح˘لا بحا˘شص
م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف
روفو ،ةلششنخ نمأاب ةيتامولعملا
اياحشض لبق نم ىواكششلا يقلت

ي˘نور˘ت˘كلإ’ا با˘شسح˘لا بحا˘شص
ىدل ةيروهمجلا ليكو ترطخأا

ىو˘˘ح˘˘ف˘˘ب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م
ي˘˘ف ارار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شساو ،ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا
ةقرفلا رشصانع تما˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيوه ديدحت نم زيجو فرظ يف
و هفيقوت م˘ت˘ي˘ل ، ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ةهجاومب ةحلشصملا ىلإا هدايتقا
بوشسنملا مرجلل هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
تاءارجإا لام˘كت˘شسا د˘ع˘بو .ه˘ي˘لإا

ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ز˘ج˘نأا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نع ريهششتلاو فذقلا عوشضومب

ى˘لإا ل˘شسرأا ،تا˘نر˘ت˘˘ن’ا ق˘˘ير˘˘ط

نم ددع .ةلششنخ ةمكحم ةباين

ربع ريهششتلا و زازتب’ا اياحشض

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م

تادو˘ه˘ج˘م˘لا م˘غرو ه˘˘نأا اود˘˘كأا

تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م لذ˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا

ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا

بئاغ عدرلا نأا ’إا ، نيمهتملا

بابشسأ’ ةيئاشضقلا تاهجلا نم

مكاحم يقاب سسكع اهنوملعي ’

لماعتلا يف ددششتت يتلا نطولا

و˘ه و ، ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه ع˘˘م

ةمير˘ج˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ل˘ها˘شست˘لا

رششتنت ةلششنخ يف ةينورتكلإ’ا

عوقو ىلإا يدؤوي ام وه و ةوقب

فششكلا دعب ةشصاخ ىرخأا مئارج

تاحفشصلا باحشصأا ةانجلا نع

  . ةيمهولا

 نطولا تاي’و يقاب صسكع اياصضقلا هذه عم ةيئاصضق تاهج لهاصست نودقتني نونطاوم

سساشسملاو ريهششتلاو بشسلاب موقت «ةيكوبشسياف» تاحفشص
 نيلوؤوشسمل ةيشصخششلا ةايحلاب
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بابشش ق˘ير˘ف ور˘ي˘شسم ف˘ششك
م˘شسق ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا ة˘نا˘ب˘˘ل˘˘جو˘˘ب
نأا قرشش طشسو تاطبارلا نيبام
قيرفلا اومرح ةطبارلا يلوؤوشسم
طاقن ثÓث ىلع لوشصحلا نم
ىرج يذلا سسادرموب بابشش ءاقل
را˘طإا ي˘ف را˘م˘ع ما˘م˘ح بع˘ل˘م˘˘ب
ةلوطبلا نم ن˘ير˘ششع˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ر˘˘شضح˘˘م لا˘˘شسرإا مد˘˘˘ع بب˘˘˘شسب

تاءاقل ءار˘جإا ل˘ب˘ق91 ةلوج˘لا
˘˘ما˘˘ي˘˘قو ، ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

ف˘˘ي˘˘شضلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘˘شسم
لÓ˘˘خ بقا˘˘ع˘˘م بع’ ما˘˘ح˘˘قإا˘˘ب
بشسحو ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا

نإاف يلششنخلا قيرفلا يلوؤوشسم
ة˘لو˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ىر˘˘جأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
با˘ب˘شش ق˘ير˘ف د˘˘شض ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لا
ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف سسادر˘˘مو˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف مز˘ه˘نا ي˘ت˘لاو ن˘ير˘˘ششع˘˘لا
را˘م˘ع ما˘م˘ح بع˘ل˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا نود ة˘ل˘ششن˘خ˘˘ب
يتلا ة˘ق˘با˘شسلا ة˘لو˘ج˘لا ر˘شضح˘م
با˘ب˘شش ن˘م بع’ د˘جو˘ي ا˘ه˘˘ي˘˘ف
ببشسب نكلو ، بقاعم سسادرموب

جاردإا مت رشضحملا لاشسرإا مدع
د˘شض بع˘لو بقا˘ع˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا
لوشصح نيحو ، ةنابلجوب بابشش
رشضحملا ىلع قيرفلا يلوؤوشسم
ي˘ف بقا˘ع˘م بعÓ˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت

م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘˘ل91 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘لوؤو˘˘شسم نأا ’إا تازار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
كانه نأا ةجحب اهوشضفر ةطبارلا
يف بعÓلا ماحقإا زيجي انوناق
رشضحملا ردشصي ملام ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
، ة˘ق˘با˘شسلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

ءاغلإا مت نوناق كلذ نأا نيدكؤوم
هنكمي قيرف يأا نأاو ، هب لمعلا

هلوشصح لا˘ح تازار˘ت˘حا م˘يد˘ق˘ت

ةقباشسلا ة˘لو˘ج˘لا ر˘شضح˘م ى˘ل˘ع

تن˘ع˘ت د˘ع˘بو ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘شسم

تا˘ط˘بار˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘شسم

ةي˘لارد˘ي˘ف˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا اورر˘ق

د˘شصق مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

را˘شص ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا عا˘جر˘ت˘˘شسا

ا˘ه˘ل˘ع˘ل ا˘ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

م˘شسق ى˘لإا دو˘˘ع˘˘شصل˘˘ل هد˘˘عا˘˘شست

نيددهم ، لبقملا مشسوملا ةاوهلا

ةيشضايرلا ةمكحملا ىلإا ءوجللاب

. فافلا مهفشصنت مل نإا

 دوعصصلا قيقحت لجأا نم بعلي يلصشنخلا قيرفلا

ءوجللاب ددهيو سسادرموب ءاقل طاقنب بلاطي ةنابلجوب بابشش
 ةيشضايرلا ةمكحملا ىلإا

ديدحت نم ، ةيصضاملا مايأ’ا يف ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكم ةقرف رصصانع نكمت
ةقرفل ةحجان تايلمع يهو ، كوبصسيف يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم ربع ريهصشتلا و ةنصصرقلاب ةطبترم ةددعتم اياصضق يف مهيف هبتصشم ةيوه
و نيلوؤوصسملا زازتب’ كوبصسيافلا ةكبصش ربع ةيمهو تاباصسح حتفب نوموقي صصاخصشأا فصشك نم تنكم ةلصشنخ ةي’وب ةينورتكلإ’ا ةميرجلا

.ةيصصخصشلا مهتايحب صساصسملاو صصاخصشأ’ا فذق و تائفلا فلتخم نم نينطاوملا
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رسسك نم سسمأا لوأا ءاسسم سسانوأا مدآا يرئازجلا مجنلا نكمت

ليجسست عاطتسسا امدعب ،هيسسفانم كابسش ةرايز نع همايسص

بع˘ل˘م ىل˘ع تسسير˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض د˘˘سض سسي˘˘ن يدا˘˘ن ح˘˘لا˘˘سصل فد˘˘ه

يسسنرفلا يرودلا يف62 عوبسسأ’ا تاسسفانم نمسض ،““ارييفير““

اهبرسضب ماق يتلا ةركلا يرئازجلا مجنلا عباتو ،مدقلا ةركل

اهعسضوب سسانوأا مدآا موقيل ،غريبلود ربسساك يكرامندلا هليمز

لخدت اهتدهاسشمب ىفتكا يذلا ،تسسيرب سسراح كابسش يف

ري˘ها˘م˘ج˘لاو سسي˘ن ي˘ب˘ع’ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حر˘ف ط˘سسو ،ه˘ن˘ير˘ع

فدهلا ةعانسص يف سسانو مهاسس امك ،تاجردملا يف ةرسضاحلا
اريثك سسانوأا مدآا ىناعو ،غريبلود هليمز هعقو يذلا يناثلا

تقحل يتلا تاباسصإ’ا دعب ،يلاحلا مسسوملا يف سسين يدان عم
ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ه˘˘ب
دعب ،يلاحلا رهسشلا يف هتاناعم ءاهنإا عاطتسسا هنكل ،هقيرفل
ةركل يسسنرفلا يرودلا يف تسسيرب كابسش هب زه يذلا فدهلا

سسين يدان عم ،اماع32 بحاسص ،سسانوأا مدآا سضاخو ،مدقلا

،ةيلحملا ت’وطبلا يف طقف تاهجاوم8 يلاحلا مسسوملا يف
ىلإا لقتنا يذلا هقيرف عم فده يأا ليجسست عطتسسي مل هنكل

ليبسس ىلع ةيسضاملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس يف هفوفسص
ةلوطبب رئازجلا بختنم زوف يف سسانوأا مدآا مهاسسو ،ةراعإ’ا

تميقأا يتلا ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا سسأا˘ك
لجسس نأا دعب،9102 ماع رسصم يف

رودب اينازنت دسض زوفلا فادهأا دحأا
˘مو˘ج˘ن˘لا د˘حأا نا˘كو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘˘ف تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
هذه نأاسش نمو سضاملب لامج بردملا ةليكسشت يف نيمهملا
باوبأا هماما حتفت نا ،راعملا يلوبان بعÓل ةيوقلا ةدوعلا
لبقملا رهسشلا ركسشعم نم ةيادب رسضخلا ىلا اددجم ةدوعلا

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل يو˘با˘ب˘م˘˘يز يءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
1202 اي˘ق˘ير˘فا سسأا˘ك ىلا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لاو
.نوريماكلاب

”ساديدإ“ عم اهلمع ديمجت ةعاشإ يفنت ”فافلا“
““سساديدأا““ ةيناملأ’ا ةيسضايرلا سسبÓملا ةكرسش عم لماعتلا ءاهنإا نأاسشب ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ددرت ام ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ىفن

نم هل سساسسأا ’ ،يعامتج’ا لسصاوتلا تاسصنم ربع هلوادت مت ام لك نأا دكؤون““ :هل نايب يف ،داحت’ا لاقو ،يسضايرلا داتعلاو سسبÓملاب ةينطولا تابختنملل يرسصحلا لومملا
عم لمع عامتجا اودقع هيريسسم نأا يرئازجلا داحت’ا دكأاو،““2202 ىتح لوعفملا يراسس لاز ام ،(سسآا2 فإا) اهليكو ربع ةيناملأ’ا ةكرسشلا عم اندقاعت نأا نلعنو ،ةحسصلا

سصخت ةديدجلا تÓيدعتلا نأا ىلإا نايبلا راسشأاو ،نيفرطلا نيب ةكارسشلا دقع يف طاقن ةدع ليدعتو ةسشقانم متو ،يسضاملا ءاثÓثلا موي ،ةيناملأ’ا ةكرسشلا نم مهئارظن
.ملاعلا سسأاكو ،ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت سضوخب طبترملا ،لوأ’ا بختنملاب قلعتت يتلا كلت اميسس’ ،ةينطولا تابختنملا تايرابم لودج ىلع تأارط يتلا تارييغتلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةمصاعلا داحتإ

يبرادلا ةعقوم لبق يريزد بردملا سسجاه تاباسصإلا

ىلع ةنسس02 نم لقأ’ مدقلا ةركل يرئازجلا بختنملا بلغت

بعل˘م˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا لوأا (1-0) ةجيتنب ينيطسسل˘ف˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
نع ةيناثلا ةلوجلا نمسض ،مامدلا ةنيدمب دهف نب دمحم ريمأ’ا

،ةنسس02 نم لقا ةئفلل ممأÓل برعلا سسأاكل ةثلاثلا ةعومجملا

،سسرام5 ىلا ير˘ف˘ي˘˘ف71 نم ةيدوعسسلا ةيبر˘ع˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘لا

(5 د) ي˘قورز ناور˘م م˘جا˘ه˘م˘لا ،د˘ي˘حو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا فد˘ه ل˘˘ج˘˘سسو
ينطولا بختنملل طاقنلا ىلوأا كلذب يدهيل ،رسضخلا ةدئافل

سسف˘ن ن˘ع ي˘نا˘ث˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ةرود˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
يرسصملا بختنملا عم يدوعسسلا بختنملا لداعت ،ةعومجملا

فسصلا يرئازجلا بختنملا لتحي ،ةجيتنلا هذه دعبو،(2-2)

ر˘سصمو ة˘يدو˘ع˘سسلا م˘سسا˘ق˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،طا˘ق˘ن3 ديسصر˘ب ثلا˘ث˘لا

عبقي امن˘ي˘ب ،ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك˘ل طا˘ق˘ن4 عو˘م˘ج˘م˘ب ىلوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا
دجويو ،د˘ي˘سصر نود˘ب ر˘ي˘خأ’ا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بخ˘ت˘ن˘م

زوفلا ةيمتح مامأا ،ليعامسسإا نب رباسص ،ينطولا بخانلا لابسشأا
بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا لوأ’ا رود˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’او ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
لهأاتلا ةقاطب كاكتفا لجأا نم ،نينث’ا دغ موي ،ةيدوعسسلا
رسصم يبختنم نيب ىرخأ’ا ةارابملا عمجت و ،لبقملا رودلا ىلإا

،طرافلا ءاثÓثلا ،ةيحاتتف’ا ةلوجلا ةبسسانمبو ،نيطسسلف و

–4 ةليقث ةجيتنب رسصم بختنم دسض ينطولا بختنملا مزهنا

عبر رودلل نÓهأاتي ةعومجم لك نع يناثلا و لوأ’ا نأا ركذي،1

ابختنم61 ةرودلا هذه يف كراسشيو ةسسفانملا هذه نم يئاهنلا
ةيدوعسس ندم ثÓث ىلع ىرجت ،تاعومجم عبرأا ىلع ةعزوم
يئاهنلا فسصن رودلا بعليو ،ربخلا و مامدلاو ،سضايرلا يهو

ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ما˘يأا ثÓ˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق ،سسرا˘˘م2 نين˘ث’ا مو˘ي
.مامدلا ةنيدمب ““دهف نب دمحم ريمأ’ا““ بعلمب جمربملا
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داحتإا تيب نم ةبرقم رداسصم تدكأا
،يريزد لÓب برد˘م˘لا نأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

يبرادلا لي˘ب˘ق ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘سض سشي˘ع˘ي
م˘˘ير˘˘غ˘˘لا ما˘˘مأا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘ي˘سشع رر˘ق˘م˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

مسسرب ،ةيل˘يو˘ج5 بع˘ل˘م ىل˘ع د˘˘غ˘˘لا

ةفرتحملا ةطبارلا نم91 ـلا ةلوجلا
با˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسب كلذو ،ىلوأ’ا
ةهجاوملا نع رسصانع ةدعل لمتحملا

قحÓت ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإ’ا ة˘ن˘ع˘ل بب˘سسب
قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو .““ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس““ ي˘˘ب˘˘ع’
ةسضراعلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا ،هتاذ
نم هقلق ىدبأا ـ““ةراطسسوسس»ـل ةينفلا
ز˘ئا˘كر˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا با˘ي˘غ لا˘م˘ت˘حا
ي˘براد˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
نير˘ع سسرا˘ح رار˘غ ىل˘ع ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا
يذلا ،سشوماميز نيمل دمحم قيرفلا

نم هتادوهجم يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا لذ˘ب˘ي
،د˘غ˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘ي˘ب˘ق هز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأا

ىلع ةباسصإا نم سسراحلا يناعي ثيح
ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،قا˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘سضع ىو˘˘ت˘˘سسم
نع فقوت يذلا ةفيلخ نب بعÓلا
سضع˘ب˘˘ب هرو˘˘ع˘˘سش بب˘˘سسب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
يناعي يذ˘لا ة˘ي˘سسيا˘م˘خ اذ˘كو ،م’آ’ا

سصف˘˘ق˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإا ن˘˘˘م
ة˘فا˘ث˘ك˘ب ه˘جÓ˘ع ل˘سصاو˘يو ،يرد˘سصلا

،ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
،ا˘ه˘تاذ ردا˘سصم˘لا د˘ي˘كأا˘ت ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع بعÓ˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإا
ه˘ي˘فا˘ع˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘سسا بب˘سسب ““د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا““

لامتحا ىقبي ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ل˘ك˘لا ل˘ك˘سشلا˘ب
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف يراوز بعÓ˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم
هيفاعت مدع ببسسب ،ليئسض ““ديمعلا““

ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘خآ’ا و˘˘˘˘ه
م˘قا˘ط˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لمأاي ثيح ،ةريبك ةطرو يف ينفلا

ل˘ما˘ك ة˘يز˘ها˘ج ي˘ف ير˘يزد برد˘م˘˘لا
ه˘م˘ير˘غ ن˘م رأا˘ث˘لا ل˘جأا ن˘˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف زا˘ف يذ˘˘لا ،دود˘˘ل˘˘لا

،داح˘تإ’ا با˘ي˘غ بب˘سسب طا˘سسب˘لا ىل˘ع
،يبيللا يلودلا هبع’ دجاوتل اذهو
،هدÓب بخت˘ن˘م ة˘ق˘فر ،ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘م
ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘سسم˘خ د˘جاو˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن

ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ن˘˘ير˘˘خآا
يذ˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ،كاذ˘˘نآا ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا
تسضفر امدعب ،ربحلا نم ريثكلا لاسسأا
ةركل ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ب دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا بل˘˘˘˘ط ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لاز˘˘ت ’ ثي˘˘ح ،ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا يد˘˘˘يأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا

ل˘سصف˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
دوسسي ذإا ،ةمداقلا مايأ’ا لÓخ اهيف
را˘سصنأاو ير˘ي˘سسم ن˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لءا˘˘ف˘˘ت
مهقوقح عاجرتسسا ةيناكمإاب داحتإ’ا
مهحنمو يبرادلا ةدا˘عإاو ة˘مو˘سضه˘م˘لا
نم اهمسصخ مت يتلا ،ثÓثلا طاقنلا

.راودم ةئيه لبق

ةمسصاعلا داحتإا نم لك راسصنأا ،مويلا ةحيبسص نوكيسس
روهمجلاو ،سصوسصخلا هجو ىلع رئازجلا ةيدولومو
ركاذت ءانتق’ د˘عو˘م ىل˘ع ،مو˘م˘ع˘لا ىل˘ع ي˘م˘سصا˘ع˘لا
رر˘ق˘م˘لا د˘ي˘م˘ع˘لاو ةرا˘ط˘سسو˘سس ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لا ي˘براد˘˘لا

ةيليوج5 ناديم ةيسضرأا ىلع نينث’ا دغ ةيسشع

.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا نم91 ـلا ةلوجلا مسسرب
اهليجأات ةهجاوملا ركاذت حرط ةيلمع تفرع دقو
ة˘ح˘ي˘ب˘سص ةرر˘ق˘م تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،مو˘ي˘لا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ىلإا
دغلا ىلإا ةارابملا دعوم ليجأات ببسسب اذهو ،ةعمجلا
ة˘ط˘بار˘لا نا˘ي˘ب بسسح ،ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا عاود˘˘ل
بكر˘˘م˘˘لا ةرادإا.ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘˘برأ’ا ةر˘˘˘ه˘˘˘سس ردا˘˘˘سصلا
رارق ببسسب عيبلا ةيلمع ليجأاتل ترطسضا يبملوأ’ا

اهنأا تقولا سسفن يف ةدكؤوم ،ةارابملا دعوم رييغت
،ن˘ير˘سصا˘ن˘م˘لا ل˘كو ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ة˘حار ىل˘ع ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سس

21 ىلع ةعزوم عيبلل ةركذت فلأا04 حرطتسس ثيح
بعلملا لامع ىلع ةيلمعلا لهسست ىتح اذهو ،اكابسش
ةعسساتلا ةعاسسلا نم ءادتبا ءاوسس دح ىلع راسصنأ’او

رانيد005 ـب ةركذتلا رعسس ديدحت مت امك ،احابسص
ةرادإا نأا ،ةميلع رداسصم تراسشأا دقو اذه ،يرئازج

نم يفاسضإا ددع حرط دعبتسست ’ ةيليوج5 بعلم
ن˘مو .ر˘كاذ˘ت˘لا ل˘ك دا˘ف˘ن لا˘ح ي˘ف ،ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘لا

نيقيرفلا تاباسسح طلخأا ليجأاتلا رارق نأا دكؤوملا
لÓ˘ب ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م Ó˘˘ك ،سصو˘˘سصخ˘˘لا ه˘˘جو ىل˘˘عو
امهتاريسضحت لك اطبسض نيذللا ،ريغن ليبنو يريزد

ة˘ط˘بار˘لا رد˘سصت نأا ل˘ب˘ق ،تب˘سسلا سسمأا خ˘˘يرا˘˘ت ىل˘˘ع
نينث’ا دغ مويل اهدعو˘م ل˘ي˘جأا˘ت ه˘ي˘ف د˘كؤو˘ت ا˘نا˘ي˘ب

ءا˘ق˘ل نأا ىلإا را˘سشيو .ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا با˘˘ب˘˘سسأ’
ىل˘ع ،دا˘ح˘ت’ا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م بب˘˘سسب بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل با˘˘هذ˘˘لا

ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا خ˘يراو˘ت ع˘م ه˘ن˘ماز˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ا˘ي˘ب˘ي˘ل ىلإا ي˘˘فÓ˘˘لا د˘˘يؤو˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘تو ،مد˘˘ق˘˘لا

ا˘هد˘ع˘ب طا˘ب˘سضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل رر˘˘ق˘˘ت˘˘ل ،هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ثÓ˘ث ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب طا˘˘سسب˘˘لا ىل˘˘ع دا˘˘ح˘˘ت’ا ةرا˘˘سسخ˘˘ب
ةيلام ةمارغو طاقن ثÓث مسصخ عم ،رفسصل فادهأا

داحت’ا فلم سضفر امك ،ميتنسس نويلم001 اهردق
ىد˘˘لو ل˘˘ك˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م نو˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ىد˘˘˘ل
نأا لبق ،نومسضملا ةيحان نم ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا

يف ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا ىلإا فلملا لقتني
.يسضاملا يفناج
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ينفلا مقاطلا نم ةبرقم رداسصم تفسشك
بردملا نأاب رئازجلا ةيدولوم قيرفل
يف ةقثلا ديدجت ررق دق زيغن ليبن
نم ’دب لاوط ةيدولوملل يناثلا سسراحلا
ةليكسشتلا ىلا لاعسش سسراحلا ةداعإا
ةمسصاعلا داحتا هجاوتسس يتلا ةيسساسسأ’ا

نم ريخ’ا يفاعت مغر كلذو ،ادغ
كلذ ءاجو ،اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإ’ا

يف لاوط سسراحلل ديجلا دودرملا دعب
ءاقللا يف ةرواسسلا ماما ةريخأ’ا ةارابملا

زوفب ىهتنا يذلاو81 ةلوجلا نع

ءاقللا فرعو،0 –1 ةجيتنب ةيدولوملا
تاركلا نم ريثكلل لاوط سسراحلا يدسصت
نم يناثلا طوسشلا يف ةسصاخو ةبعسصلا

لسصاوي نيح يف اذه ،ةارابملا كلت
وباج نمؤوملا دبع ديمعلا ناديم طسسوتم
ازهاج نوكي ىتح ةيدج لكب ريسضحتلا
ةريبك ةيمهأا يسستكت يتلا دغلا ةارابمل
ىلع نيلوعملا هراسصناو قيرفلا ىدل
.ةمسصاعلا داحتا راجلاو ميرغلاب ةحاط’ا
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يدان ىلإا ،فسساخ لفون ياد نيسسح رسصن يدان بع’و يرئازجلا يلودلا ريهظلا مسضنا
ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا ق˘ير˘ف˘لا ،سسمأا لوا ه˘ن˘ل˘عأا ا˘م ق˘فو ،ةرا˘˘عإا ل˘˘ك˘˘سش ىل˘˘ع ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ودرو˘˘ب
يسسنرفلا بونجلا يدان حسضوأاو،““1 غيل““ ةفرتحملا ةيسسنرفلا ةلوطبلل ىلوأ’ا ةجردلا

قيرفلاب هطبري يذلا دقعلا ىلع (ةنسس22) فسساخ لفون عقو““ :يمسسرلا هعقوم ربع
دقعلا ءارسش ةيناكمإا نمسضتي دنب عم يلاحلا مسسوملا ةياهن ةياغ ىلإا ةراعإا لكسش ىلع
و ،هروطت ةيلمع لسصاويل ودروب يدانب ةيرئازجلا ةركلا لامآا دحأا قحتليو ،ايئاهن
،يلسسيدويغ ونام ةدايقب ثلاثلا مسسقلاب طسشانلا فيدرلا قيرف دادعت يف هكارسشإا متيسس
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘ب˘ق˘لا ي˘ح ن˘با بع˘لو ،ل˘يزÓ˘ب فÓ˘سسورا˘غ و ي˘م˘لا˘سش و˘ي˘˘تا˘˘مو
12 لقأا بختنم عم نيتلباقمب كراسش ثيح ،بابسشلل ةيرئازجلا ةينطولا تابختنملا
ةفرتحملا ةيرئازجلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م˘سضو ،ة˘ن˘سس32 ن˘م ل˘قأا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ة˘˘ت˘˘سس و ة˘˘ن˘˘سس
عبسسل هميدقت عم ،فدهأا ةتسس لجسسو ةارابم06 يرئازجلا عفادملا سضاخ ،ىلوأ’ا

ديعسس ودروب نادنوريج يسس.فا““ : هنايب يسسنرفلا يدانلا متخو ،ةمسساح تاريرمت
روطتي نأا هل ىنمتن““ :اقلعم فاسضا و ،““ةدعاو تايناكمإا وذ باسش بع’ لابقتسساب ادج

.““قرزأ’ا سصيمقلاب نيدايملا قوفو ودروب ةنيدم يف ةلماك ةفسصب
ديلو.ف

““رسضخلا““ مجن وحن ةهجوم نوكتسس راظنأ’ا

ايكرت يبراد يف يلوغيف ىلع لوعي يراسس ةطلغ بردم
ءاسسم نافرطلا عمجيسس يذلا يبرادلا يف ،يسشتابرنيف هميرغب ةحاطإ’ا لجأا نم يلوغيف نايفسس يرئازجلا يلودلا بعÓلا ىلع ريبك لكسشب ،ميريت حتف ،يكرتلا يارسس ةطلغ بردم لّوعي
نم بايإ’ا ةلحرم ذنم ةيوقلا هتدوعو ةليكسشتلا يف ريبكلا هنزو ىلإا رظنلاب يبريدلا يف “رسضخلا““ مجنل ةهجوم راظنأ’ا نوكتسسو  ،زاتمملا يكرتلا يرودلا نم32 ـلا ةلوجلا باسسحل مويلا
إاف سسمأا ةيفحسص ريراقت هتركذ ام بسسحبو ،ميريت حتاف بردملا ططخ يف ايسساسسأا ارسصنع هلعج ام ““غيلربوسسلا““

ّ
نم ،سصاخ جمانرب عبتتب يرئازجلا همجاهم رمأا دق يارسس ةطلغ بردم ن

قلأات ىلع نهاري ميريتّ نأا ““ماسسكأا““ ةفيحسص تراسشأاو ،ةريخأ’ا ثÓثلا تايرابملا يف فادهأ’ا ليجسست نع هبايغ سضيوعتل ةهجاوملا لÓغتسس’ ىعسسي ذإا ،سسفانملا تاعافد برسض لجأا
هسسفانم دحأا مامأا رايدلا جراخ يارسس ةطلغ زوف حمسسيسسو .ةسشخبرنف كابسش ّكد لجأا نم عافدلا نم ىرسسيلا ةهجلا ىلع سسفانملا اهنم يناعي يتلا لكاسشملا يف رامثتسسإ’ا لجأا نم يلوغيف
يتلا ةبعسصلا مسسوملا ةيادب زواجت هنأا ملعلا عم ،روبسس نوزبارط ردسصتملا نع طقف نيتطقن قرافب ،ثلاثلا زكرملا لتحي يذلا وهو ،يرودلا بقلب جيوتتلا ىلع هعارسص ةلسصاومب ،ءايوقأ’ا

ريراقت تفسشكو ،نيتنسسل ترمتسسا ةبرجت دعب كلذو ،ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف يف يكرتلا يارسست’اغ نع ليحرلل احسشرم ،ينطولا بختنملا مجن تاب ،رخآا قايسس يف ،ةرملا هذه اهسشاع
هسسفن سضرف دق يلوغيف ناكو ،ةمداقلا ت’اقتن’ا ةرتف يف هموجن عيمج عيب ىلع هربجت دق ةقناخ ةيدام ةمزأا نم يناعي ةيكرتلا مدقلا ةرك قÓمع نأا قايسسلا اذه يف ةيكرت ةيمÓعإا

يرئازجلا طسسولا بع’ نأا ركذي .ليجسستو ةعانسص نيب ام افده54 يف اهيف مهسسأا ةارابم79 يف هعم كراسش ثيح ،نيتريخأ’ا نيتنسسلا يف يارسسات’اغ ةليكسشت يف ةياغلل امهم ابع’

بيجن.ج2202. ةنسس ىتح دتمي يكرتلا هيدان عم دقعب طبتري

ةراعإا لكسش ىلع

 لفون فسساخ همسض نلعي ودروب يدان

ةنسس02 نم لقأ’ برعلا سسأاك

لهأاتلا يف مهظوظح نوسشعنيو نيطسسلفب نوحيطي رسضخلا

 مويلا قلطنت ““ديمعلا““و ““ةراطسسوسس““ نيب ““يبرادلا““ ركاذت عيب ةيلمع

ديعس ةكبد نب
زوفلا فده هليجستب
يليقبو يلهفا مامأ

 ضيوعتلاب دعي
ح˘ت˘ف˘لا يدا˘ن بع’ ،ة˘ك˘بد ن˘ب نا˘ي˘ف˘سس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ىد˘˘بأا
1-) ةدج يلهأا هفيسضم ىلع زوفلاو ليجسستلاب هتداعسس يدوعسسلا
نم91ـلا ةلوجلا نمسض ،ةعسشملا ةرهوجلا بعلم ىلع سسمأا لوأا،(0
تاحيرسصت يف ،ةك˘بد ن˘ب لا˘قو ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا

ىدم ملعن انك““ :لسصاوو ،““مسسوملا اذه يرودلاب مداق وه امل ريبكلا زفاحلا انحنميسس ،انل بهذ نم زوفو ةنيمث طاقن ثÓث““ :ةينويزفلت
،ربكأا انتميزع تناك ،رثكأاو مهيلع ام اومدق نيبعÓلا نكل انتابايغ مغرو ،هريهامج نيبو هسضرأا ىلع ،يلهأ’ا دسض انتمهم ةبوعسص
يتلا طاقنلا سضيوعت لجأا نم انلتاق““ :زوفلا فده بحاسص فاسضأاو ،““يواحتفلا قيرفلا ةوق ةطقن هذهو ،دحاو لجر بلق ىلع انكو

قيرف بع’ يليÓب فسسوي يرئازجلا دكأا ،هتهج نم ،““يلهأ’ا موجن ةروطخ نم دحلا يف انحجنو ،ةيسضاملا ت’وجلاب اهانرسسخ
،حتفلا دسض ةراسسخلا قحتسسن مل““ :ةينويزفيلت تاحيرسصت يف يليÓب لاقو ،حتفلا مامأا زوفلل مهاعسسم يف اوقفوي مل مهنأاب ،يلهأ’ا
ملو ،ريهامجلا داعسسإا انفده ناكو ةليللا زوفلا لجأا نم انبعل““ :فاسضأاو ،““بعلملا يف زكرن نأا بجي نيبعÓك اننكل ،ةدع اسصرف انعسضأا
ةرئادب دجاوتلا ةلسصاومل ،ردسصتملا نم بارتق’ا اندرأا““ :هثيدح متخو ،““هل تحيتأا يتلا ةسصرفلا نم حتفلا لجسس امنيب ،قفون
.““لسضفا نوكيسس مداقلاو ،انعسسو يف ام لك لعفنو اندهج ىراسصق لذبنسس ،بقللا ىلع ةسسفانملا
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قافولا ةرادإا
يف نعطلا ررقت

 ةيافلح ةبوقع
،فيطسس قافو يدان ةرادإا سسلجم ررق
فانئتسس’ا ةنجل ىد˘ل ن˘ع˘ط˘ب مد˘ق˘ت˘لا
ةركل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘بو˘ق˘ع ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘لا
،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا
يف هفرسصت ةيفلخ ىلع ،رهسشأا3 ةدمل
ن˘م˘ث ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش ةارا˘˘ب˘˘م
ةنجل تب˘قا˘عو ،ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
داسسفلاب ماكحلا هماهتا ببسسب ناديملا ةيسضرأاو ،سسبÓملا رييغت فرغ لوخد نم هعنم عم ،رهسشأا3 ةدمل فاقيإ’اب ،ةيافلح ،طابسضن’ا

نسسحب هل دوهسشم هنأاو ةسصاخ ،ايسساق ناك ةيافلح فاقيإا نأا ،يفياطسسلا يدانلا ربتعاو ،ةنيطنسسق بابسش يلوؤوسسم نم ةوسشرلا يقلتو
نأاب دكؤوت يتلا ةلدأ’ا لك نمسضتي افلم ،قافولا ةرادإا تزهجو ،لوؤوسسم يأا عم تاداسشم يأا يف لوخدلا هل قبسسي ملو ،كولسسلاو ،ريسسلا

ديلو.ف.رهسشأا3 ةدمل فاقيإ’ا قحتسسي ’ ةيافلح

فيطس قافو

رئازجلا ةيدولوم

لاوط يف ةقثلا ديدجت ررقي زيغن
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°71 ةدكيكضس

°41سسأرهأأ قوضس

°51ةملاق

.ةبتع نب مضشاه ةدايقب نيملضسملأ نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإأ سسرفلأ لقاعم رخآأ ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلأ كÓمأ’اب فرضصتلأ قحب هيف يضضقي اًنوناق ردضصي ›نوموبود› رئأزجلأ يف يضسنرفلأ ماعلأ مكاحلأ0381 -

.ةلجضسملأ تأوضصأ’أ ثب ةداعإأو ليجضست ىلع ةرداق ةلآأ يهو ،فأرغونوفلأ عرتخي نوضسيدإأ سساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلأ لت ةقطنم يف نوتانخإأ نوعرفلأ ةجوز يتيترفن ةينوعرفلأ ةكلملأ لاثمت فاضشتكأ2191 -

9191. ةروث مضساب تفرع يتلأو ةروثلأ ع’دنأ بابضسأاب قيقحتلأ ىلإأ فدهت يتلأو رضصم ىلإأ «رنلم ةنجل» لوضصو9191 -    .رضصم
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:رضصعلأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘ضصم دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طأ ي˘˘ف
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و ةيودأ’أ جيورت ةميرج ةحفاكم
يديضس ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت ،
غلبي ايئاضضق قوبضسم ةنيطنضسق ةي’و نمأاب كوربم
ةضسرامملأ يتيضضق يف هطروتل ، ةنضس12 رمعلأ نم

ةيودأأ عيزوت و ةزايح˘ب ة˘ح˘ضصلأ ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ضش ر˘ي˘غ
سضي˘˘بأ حÓ˘˘˘ضس ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح و ، ة˘˘˘ضصخر نود ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘ضص
يعرضش رربم نود ري˘ب˘ك˘لأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ن˘ي˘ك˘ضس رو˘ظ˘ح˘م
اهدافم ةقرفلأ اهتقلت تامولعم رثإأ تءاج ةيضضقلأ.
تأرثؤوملأ و تأردخملأ جيورتب سصاخضشأ’أ دحأأ مايق
، ( دحلأ دأو ) سسابع ةوخ’أ يح ىوتضسم ىلع ةيلقعلأ
فيثكتب و ةقرفلأ رضصان˘ع ا˘ه˘تر˘ضشا˘ب ي˘ت˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ
ةاق˘ت˘ضسم˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضس’أ و ثا˘ح˘بأ’أ

متيل هدجأوت ناكم و هيف هبتضشم ةيوه ديدحتب تللك
و هضشيتفتب ،ةمكحم ةينهم ةطخ عضضو دعب هفيقوت
ءأود ن˘م ط˘˘ضشم61 هلخأدب طبضض ةظ˘فا˘ح سشي˘ت˘ف˘ت
)ـب ي˘˘مأر˘˘جإ’أ ط˘˘ضسو˘˘لأ ي˘˘ف فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘غ˘˘˘ير˘˘˘ب

ىلإأ هليوحت متيل يلام غلبم ىلإأ ةفاضضإ’اب (خوراضصلأ
،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتضس’ ةقرفلأ رقم
أذه ة˘ما˘قإأ ر˘ق˘م سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘ف أرأر˘م˘ت˘ضسأ
طبضض مت ةضصتخملأ ةطلضسلأ نم نذأ ىلع ءانب ريخأ’أ

طضشم42 ـب رد˘˘ق˘˘ت ءأود˘˘لأ سسف˘˘ن ن˘˘م ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
يتلأ ةيلمعلأ ،ريبكلأ مجحلأ نم نيكضس ىلإأ ةفاضضإ’اب
يديضس ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ا˘ه˘تدا˘ق
نم ةلو˘ضسب˘ك304 ي˘لا˘م˘جإأ ز˘ج˘ح ن˘م تن˘ك˘م كور˘ب˘م
ىلإأ ةفاضضإ’اب (غلم003 و غلم051 ) نيلباغيرب ءأود
مجحلأ نم نيكضس أذك و جد00261 ـب ردقي يلام غلبم
تأءأر˘جإأ ي˘ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نأ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ

مامأأ هميدقت مت ينعملأ قح يف نيلضصفنم ةيئأزج
ةيعرضش ريغ ةضسرامملأ يتيضضق نع ةيلحملأ ةباينلأ
نود ةين’ديضص ةيودأأ عيزوت و ةزايحب ةحضصلأ ةنهمل

ن˘م ن˘ي˘˘ك˘˘ضس) رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘بأ حÓ˘˘ضس ةزا˘˘ي˘˘ح ،ة˘˘ضصخر
 .يعرضش رربم نود (ريبكلأ مجحلأ

زاكعوب لامج

ةنيطنضسقب ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم نم رجانخو فويضس زجح مت امنيب

 كوربم يديسسل ةلقنتملأ ةقرفلأ
ايئاسضق قوبسسم أريطخ اجورم فقوت

قيلعت نود ةروصص

ةياهن ريتضسجاملأو هأروتكدلأ ةداهضش ةبلطو ولماح نضش
ةعما˘ج ة˘ضسا˘ئر ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ،عو˘ب˘ضسأ’أ

ةباجتضسأ ةرورضضب نيبلاطم .ةملاقب5491 يام نماثلأ
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةرأزو
وهو .ةمئأد لمع بضصانم ىلع مهلوضصح يف ةلثمتملأ
ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لأ ه˘ل تعد يذ˘لأ بل˘ط˘م˘لأ

ىل˘ع تد˘كأأ ي˘ت˘لأ و ر˘ي˘ت˘ضسجا˘م˘لأو هأرو˘ت˘˘كد˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ما˘˘حو
،ايلع˘لأ تأدا˘ه˘ضشلأ ي˘ل˘ما˘ح˘ل ر˘ضشا˘ب˘م˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ ةرور˘ضض

د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ك نأأ أأد˘˘ب˘˘م ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نأ
،هأرو˘ت˘كد˘لأ تا˘ق˘با˘ضسم ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘˘لأ

توافتلأ نأأ امك ،ريطأاتلأ ثيح نم ةعماجلأ تاجايتحأو
دد˘عو ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ د˘عا˘ق˘˘م˘˘لأ دد˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لأ

ةعماجلأ لعجت دحأولأ سصضصختلأ يف فيظوتلأ بضصانم
تاضسضسؤوم ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ف ،ا˘ي˘ل˘ع تأدا˘ه˘ضشب ن˘ي˘لا˘ط˘ب نّو˘ك˘ت
ةذتاضسأ’أ ددع نيب اظوحلم اتوافت دهضشت يلاعلأ ميلعتلأ
اهيف قوفي نم كانه نأأ ةجردل نيتقؤوملأو نيمئأدلأ

ةذتاضسأ’أ ددع تأرملأ فاعضضأأ نيتقؤوملأ ةذتاضسأ’أ ددع
ةلمح ةلاطب ةبضسن عافترأ يف مهاضس ام وه و ،نيمئأدلأ
ءاقل رضضحم بضسح ،نوجتحملأ بلاط و ،ايلعلأ تأداهضشلأ
يذلأ ،هأروتكدلأ ةبلطو ريتضسجاملأ ةلمحو ةرتاكدلأ

سصوضصنلا˘ب ل˘م˘ع˘لأ ،ه˘ن˘م ة˘خ˘ضسن ىل˘ع ““ ةد˘ير˘ج˘لأ زو˘ح˘ت

خّرؤوملأ191 مقر رأرقلأ نم30 ةداملأ اميضس’ ةينوناقلأ

دد˘ع نأأ ىل˘ع سصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو،2102 ةيل˘يو˘ج61 ي˘˘ف
فلتخم يف هأروتكدلأ يف نيوكتلل ةحرتقملأ بضصانملأ
و يملعلأ ريطأاتلأ تأردق سساضسأأ ىلع نوكت تاضصضصختلأ

نو˘نا˘ق ن˘م08 ةدام˘لأ و .ا˘ه˘ن˘ع ر˘ّب˘ع˘م˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ
ددع ةيمضسرلأ ةديرجلأ يف رداضصلأ يمومعلأ فيظولأ

ةنمضضتم˘لأ ،ه7241 ةيناث˘لأ ىدا˘م˘ج02 خيراتب64
انيوكت أوعبات نيذلأ نيح˘ضشر˘ت˘م˘ل˘ل ر˘ضشا˘ب˘م˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ

ىدل ةيضساضسأ’أ نينأوقلأ يف ه˘ي˘ل˘ع ا˘ضصو˘ضصن˘م ا˘ضصضصخ˘ت˘م
.ةلهؤوملأ نيوكتلأ تاضسضسؤوم

نيدلأزع.ل

ةمئأد لمع بضصانمب أوبلاط

 ريتسسجاملأ ةلمحو هأروتكدلأ ةبلطو ةرتاكد
ةملاقب نوجتحي

 راحتنأ ةلواحم ىلإأ ثداحلأ ببضس أوعجرأأ دوهضش

ةلسشنخ ةنيدمب ةريطخ حورجب يناثلأ قباطلأ نم تطقسس ةاتف ةباسصإأ
تطقضس ةنضس51 رمعلأ نم غلبت ةاتف لقنل ةلضشنخ ةنيدمل ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ ةعمجلأ سسمأأ لوأأ ءاضسم لخدت
ة˘ح˘ل˘ضصم ىلإأ ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو˘ب تأر˘م˘م˘لأ ي˘ح˘ب ن˘ئا˘ك˘لأ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ا˘ه˘ن˘˘ك˘˘ضسم˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ق˘˘با˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م
ىرضسيلأ ديلأ يف حوتفم رضسكو سسأأرلأ يف قيمع حرجب تبيضصأأ نيأأ، ةلب نب دمحأأ ىفضشتضسمب ت’اجعتضس’أ

يرضضحلأ نمأ’اب ةطرضشلأ رضصانع حتف دقو ، ةزكرملأ ةيبطلأ ةيانعلأ يف اهعضضو ىعدتضسأ نينيعلأ يف خافتنأو
 تاضشوهلب نأرمع. راحتنأ ةلواحم ىلإأ نايع دوهضش اهعجرأأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت لوأ’أ

ةقلعتملأ ةضصاخ ةمظنملأ ةيرجلأ ةحفاكم راطإأ يف
ةرا˘ج˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘ضشا˘ن˘لأ ة˘ي˘˘مأر˘˘ج’أ تا˘˘ك˘˘ب˘˘ضشلا˘˘ب
ثحبلأ ةقرف تنكمت ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و تأردخملأ

30 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘ي’و ن˘مأ’ ل˘خد˘˘ت˘˘لأ و

ةنضس03 و72 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأأ حوأر˘˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘ضشأأ
ءا˘ن˘ت˘قأ ، ةزا˘ي˘ح˘لأ ، لو˘ضصح˘لأ ة˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل
، ايلقع ةرثؤوم سصئاضصخ تأذ دأومل عيزوتلأ و ميلضستلل
تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ةزا˘˘ي˘˘ح ، ة˘˘˘يرأدإ’أ ما˘˘˘ك˘˘˘حأ’أ ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
يضصخضشلأ كÓهتضس’أ دضصق ة˘عور˘ضشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
لبق نم ةبقأرم ةط˘ق˘ن ىلإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح.
ىوتضسم ىلع لخدتلأ و ثحبلأ ةقرفل ةطرضشلأ تأوق
عون نم ةبكرم فيقوت مت نيأأ ، ةيعانضصلأ ةقطنملأ

ةبقأرملأ سضرغل سصاخضشأأ30 اهنتم ىلع702وجيب
ىل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘ب˘˘لأ كا˘˘ب˘˘تر’أ تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع نأأ ’إأ ، ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لأ

قيقدلأ سشيتفتلأ ةيلمع ، كوكضشلأ تراثأأ اهيلقتضسم
ءأود نم ةربتعم ةيمك ىلعروثعلأ نم تنكم ةبكرملل
دو˘م˘ع تح˘ت أا˘ب˘خ˘م ا˘ه˘ن˘م ءز˘ج ، غ˘ل˘م051 نيلباغيرب
عايذم فلخ هطبضض مت رخأ ءزج و ةعرضسلأ لوحم
تأردخملأ نم ةريغضص ةعطق ىلأ ةفاضضإ’اب ةبكرملأ

م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ب˘كر˘م˘لأ دو˘ق˘م ف˘يو˘ج˘ت تح˘ت ة˘ي˘ف˘خ˘˘م تنا˘˘ك
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ىلإأ تا˘˘طو˘˘ب˘˘ضضم˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فر م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قأ

ام ز˘ج˘ح ن˘م تن˘ك˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ،تأءأر˘ج’أ لا˘م˘ك˘ت˘ضس’
طاضسوأأ يف ىمضسملأ ءأودلأ نم ةلوضسبك6311 هلمجم
ةر˘ي˘غ˘ضص ة˘ع˘ط˘ق ىلإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب خورا˘˘ضصلا˘˘ب ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ
تأءأر˘جإأ ف˘ل˘م زا˘ج˘نأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ د˘ع˘ب تأرد˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةباينلأ مامأأ مهميدقت مت نيينعملأ قح يف ةيئأزج
. ةيلحملأ
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6311 زجحتو“ خوراصلا ءاود يجورمب حيطت ”يرايبلا“
ةنيطنسقب “ املاب ةيعانصلا ةقطنملاب ةلوسبك

تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘عدو˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع سسمأأ را˘˘˘ه˘˘˘ن ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ضسب˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ سصي˘ضصا˘ح˘˘ت˘˘لأ
نم مهتا˘ف˘ل˘م ة˘ضسأرد ي˘ف عأر˘ضسإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي’و˘لأ

ىلإأ ةيدلبلأ نم فلملأ أذه ليوحت مت نأأ دعب ديدج
ثود˘حو ه˘ت˘ضسأرد ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خأا˘ت د˘ع˘ب ةر˘ئأد˘لأ ح˘لا˘ضصم
ةرئأد نأأ ثيح نيديفتضسملأ ءاقتنأ ةيلمع يف تاهبضش
د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإأ ن˘ي˘عدو˘م˘لأ ن˘م أر˘خؤو˘˘م تب˘˘لا˘˘ط ة˘˘ضسب˘˘ت
ي˘ف عور˘ضشلأ ل˘ب˘ق3102 ةنضس ي˘ف ة˘عدو˘م˘لأ م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
نوبلا˘ط˘ي ف˘ل˘م˘لأ با˘ح˘ضصأا˘ف كلذ ع˘مو ا˘ق˘ح’ ة˘ضسأرد˘لأ

د˘يد˘ج˘ت لو˘ب˘ق تم˘ت ن˘يذ˘لا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ م˘˘ئأو˘˘ق را˘˘ه˘˘ضشإا˘˘ب
يرأدإ’أ لمعلل ةيفافضشلأ ن˘م ا˘عو˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م

سصا˘خ˘ضشأأ ل˘ي˘ج˘ضست مد˘ع ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ن˘م ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ ىد˘ل
نآÓل ةضسبت ةرئأد ظ˘ف˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لأ3102 ةم˘ئا˘ق جرا˘خ
يت˘لأ تا˘ه˘ب˘ضشلأ ل˘ك نأأو ا˘م˘ي˘ضس ن˘ي˘عدو˘م˘لأ تا˘نا˘ي˘ب ىل˘ع
سشوضشت تلأز’ ةضسبت ةيدلب ىوتضسم ىلع فلملأ تباضش

ا˘م˘ل˘ث˘م تا˘ب˘عÓ˘ت عو˘قو ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ن˘م ن˘˘ي˘˘عدو˘˘م˘˘لأ ىل˘˘ع
ةوطخلأ هذه نم نوعدوملأ لمأايو قباضسلأ يف لضصح

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف قÓ˘ط˘ن’أ ل˘ب˘ق ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلأ أأد˘ب˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
برقأأ يف نوكت نأأ نيعدوملأ اهب بلاط يتلأ ةضسأردلأ
عورضشملأ مهقح نم ةدافتضس’أ نم ربضصلأ ذافنل لاجآ’أ
.ةيدرفلأ مهتاناكضس زاجنإأ مهل ىنضستيل

 نايفضس ةزمحلأ

ةنيطنضسق

ةرامسسلأ نيعب ىحرج9 فلخي نيترايسس نيب مأدطسصإأ
،ةرامضسلأ نيع عاطقلأ ةدحو و فيرضشلأ دمحم هللأ اطع نب ةيندملأ ةيامحلل ةيضسيئرلأ ةدحولأ نم لك تلخدت
ةرامضسلأ نيع و يلجنم يلع نيب طبأرلأ101 يئ’ولأ قيرطلاب ةقيقد63و51 ةعاضسلأ دودح يف سسمأ’أ موي
45 و تأونضس40 نيب مهرامعأأ تحوأرتت نيضسنجلأ Óك نم اياحضض90 فلخ نيترايضس نيب مأدطضصإأ ثداح لجأ’،

حورجو لجرلاب م’أأ و ردضصلاب م’أأو سضوحلاب م’أأو ىلفضسلأ فأرطأ’اب م’أأ نيب ةفلتخم تاباضصإأ مهل ،ةنضس
.يلجنم يلع ىفضشتضسملأ ىلإأ مهلقنو ناكملأ نيعب ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم تافاعضسإ’أ مهل تمدق ،هجولاب

زاكعوب لامج

3 ةملعلأ ةيدولوم1 ةبانع داحتأ

 ““ةـــــنوب““ ىلع وـــــسسقت ““ةــــــيبابلأ““
ةيدولوم هفيضضل هلابقتضسأ لÓخ كلذو ،تبضسلأ سسمأأ موي هنأديم ىلع ةيضساق ةميزهل ةبانع داحتأ قيرف داقنأ
ةجيتنب مهحلاضصل ةلباقملأ ةجيتن رأوزلأ مضسح ثيح ،ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب نم02 ةلوجلأ باضسحل ةملعلأ

ليق ،لوأ’أ ةأرابملأ طوضش نم ةضسماخلأ ةقيقدلأ يف فيدهتلل فيضضلأ ردابو ،ديحو فده لباقم فأدهأأ ةثÓث
““ةيبابلأ““ مدقتب ىلوأ’أ ةلحرملأ يهتنتل82 ةقيقدلأ يف يناثلأ فدهلأ فيضسوب قيرفلأ يف هليمز فيضضي نأأ

لجأأ نم يوق لعف در ليجضست ““ةنوب““ نم رظتني ناك يذلأ مدقلأ يفو ةيناثلأ ةلحرملأ يفو ،ةفيظن ةيئانثب
مضصب يذلأ نيقرز قيرط نع يناثلأ فدهلأ ةفاضضإأ نم ةملعلأ ةيدولوم قيرف نكمت ،ةجيتنلأ يف ةدوعلأ ةلاحم

يف يعفأدم بعÓلأ عيقوت سضرأ’أ باحضصأ’ ديحولأ فدهلأ لمح نيح يف ،ةأرابملأ هذه يف ةيئانث ىلع
ةملعلأ ةيدولوم قيرف عفر امنيب،62 ةطقنلأ دنع طوقضسلأ أذه دعب ةبانع داحتأ ديضصر دمجتو،66 ةقيقدلأ
سش.م03. ةطقنلأ ىلإأ

(02 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا  ةيفافضشلأ قيقحتل تافلملأ ديدجت مئأوق راهضشإأو ةضسأردلأ يف عأرضسإÓل ةوعد

 ةيسضرأ’أ عطقلأ تافلمل نوعدوملأ
ةسسبت ةي’و رقم مامأأ نوجتحي

قاطنلأ ةعسسأو تامهأدم نسشي ضسأرهأأ قوسس ةي’و نمأأ
ةعضسأو ةمهأدم ةيلمعب سسأرهأأ قوضس ةي’و نمأاب ةيتايلمعلأ حلاضصملأ تماق ، ةيرضضحلأ ةميرجلأ ةبراحم راطأ يف
تامهأدملل أدأدتمإأ يتأات ةيلمعلأ هذه نأأ ثيحب ، ةميرجلأ يضشفتب ةفورعملأ ءايحأ’أ نم ديدعلأ تضسم قاطنلأ
تايناكمإ’أ عيمج اهل ترخضس يتلأو ، سسأرهأأ قوضس ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ةيتايلمعلأ حلاضصملأ اهب موقت يتلأ ةيمويلأ
ةيلمع ترفضسأ ثيح ،حلاضصملأ فلتخم نم تأراطإأ فأرضشإأ تحت يطرضش091 نم رثكأأ دأدعتب ةيرضشبلأو ةيداملأ
ىلع ةقمعم ةلاح رابتخأ تايلمعل اضصخضش رضشع ىدحإأ عضضخأأ امنيب ، اضصخضش78 طيقنتو ةبقأرم ىلع ةمهأدملأ

04 هتزوحب طبضض مهدخأأ، ة˘ي˘ئا˘ضضق ما˘ك˘حأأ ل˘ح˘م سصا˘خ˘ضشأأ ة˘ضسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي’و˘لأ ن˘مأأ ر˘ق˘م ىو˘ت˘ضسم

نم مت ، رواحملأ نم ديدعلأ ىوتضسم ىلع ةبقأرم زجأوح بضصن اضضيأأ مت امك ، ةيلوحكلأ تابورضشملأ نم ةدحو
يف . رضشحملاب ةيران تاجأرد ةثÓث عضضوو ، ةيرورم تافلاخم50 ريرحت عم ةبكرم53 طيقنتو ةبقأرم اهلÓخ

،ةنهأرملأ ةدأدحلأ ، ةحورضشملأ] ةينامثلأ رئأودلأ نمأ’ نيعباتلأ ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ رضصانع ماق قايضسلأ تأذ
ءا˘ي˘حأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تضسم قا˘ط˘ن˘لأ ة˘ع˘ضسأو ة˘م˘هأد˘م˘ب ، [ ة˘تأرد˘ضس ، سشوروأد˘م ،ن˘مؤو˘م د’وأأ ،سشو˘حو˘ب ر˘˘ئ˘˘ب ةروا˘˘ت
اهلÓخ نم مت ايطرضش451 نم ديزأأ ةيلمعلأ هذهل ترخضس ثيح ، ةطرضشلأ سصاضصتخأ ميلقإاب ةدجأوتملأ ةهوبضشملأ

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك زجحو روظحم سضيبأأ حÓضس زجح مت اميف ، ةبكرم301 ةبقأرمو ، اضصخضش211 طيقنت
نطأوملأ ةايحل يرورضض نم رثكأأ نمأ’أ نأأ رابتعإ’ نينطأوملأ ةماع فرط نم أريبك اناضسحتضسأ ةيلمعلأ تق’ دق و ،

و  هتاكلتممو نطأوملأ نمأأ ىلع اظافح مئأرجلأ عأونأأ فلتخم ةبراحم ىلع فكاع سسأرهأأ قوضس ةي’و نمأأ نأأ امك
. عوبضسأ’أ مايأأ دأدتمأ ىلع ةرمتضسم تلأز’ ةمهأدملأ تايلمع

سش.أ

يقأوبلأ مأأ

يلاعملأ ةودنروحم ““ةمأأ ةدحوو ةمأأ ضضبن نيطسسلف““
ةثلاثلأ اهتعبط يف

ةيمومعلأ ةعلاطملأ ةبتكم سسمأ موي تنضضتحأ يقأوبلأ مأأ ةي’وب ةيبرتلأو مولعلل يلاعملأ ةيعمج نم ةردابمب
ةكراضشمب ““ةمأأ ةدحوو ةمأأ سضبن نيطضسلف““ نأونع تحت ةثلاثلأ اهتعبط يف يلاعملأ ةودن تايلاعف يبن ينب كلام
رضضخل ةمح ةعماج نم ةدقلأ لامك روتكدلأ رأرغ ىلع ةميقلأ مهتÓخأدت أوقلأ نيذلأ ءÓجأأ ةذتاضسأأو ةرتاكد
ةمأ سضبنو ةمأ ةديقع نيطضسلف““ نأونعب ميركلأ نآأرقلل ةيلودلأو ةينطولأ تاقباضسملأ يف مكحملأو يدأولأ ةي’وب
نيطضسلف خيراتب أركذمو نيطضسلف ةيضضقل اهمعدو اهتدناضسم يف رئأزجلل يبعضشلأو يمضسرلأ فقوملاب أديضشم ““
يف يلاعلأ ميلعتلأ ذاتضسأأ يوÓلأ دبع فضسوي روتكدلأ امنيب مئأدلأو يقيقحلأ ةمأ’أ سضبن اهنأو يمÓضس’أ يبرعلأ

ينطولأ سسلجملأ سسيئرو (سسدقلأ ةنجل ) نيملضسملأ ءاملعلل يملاعلأ داحت’أ وضضعو يدأولأ ةعماجب ثيدحلأ ملع
نرقلأ ةقفضص تايفلخو ايابخ““ لوح هتلخأدم تناك5 ةايحلأ نايرضش ةفلاق يف (ةزغ) رئأزو يلاعملأ ةيعمجل
وحن ةمأ’أ بجأو““نأونعب هتلخأدم مدق ليحك زيزعلأ دبع ركفملأو خيضشلأ نيح يف.““ت’آاملأو عقأولأ ةموؤوضشملأ
سضر’أ باضصتغأ فدهتضست يتلأ دئاكملأو ةيليئأرضسإ’أ تاططخملاب سسانلأ ةيعوت لÓخ نم ““ةينيطضسلفلأ ةيضضقلأ

متتختل قيقضشلأ ينيط˘ضسل˘ف˘لأ بع˘ضشلأ ع˘م فو˘قو˘لأو رر˘ح˘ت˘لأو ة˘موا˘ق˘م˘لأ م˘عد ىلأ ا˘ي˘عأد ا˘هر˘ي˘غو نا˘ك˘ضسلأ ر˘ي˘ج˘ه˘تو
. نينطأوملل أريبك أروضضح تفرع يتلأ ةيلاعفلأ

راهز دمحأ
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