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داحت’ ينطولا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ن˘ل˘عأا

، ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا

ذاختاب داحت’ا مازتلا ، يردب ماسصع

نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا تاءار˘جإ’ا

ام نأا ىلإا اريسشم ، انوروك سسوريف

اوررسضت رجات نويلمو فلأا009 نيب

مهو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ن˘م

لمعلا ىلإا ةدوعلل مات دادعتسسا ىلع

نمسضت يتلا ةيحسصلا طورسشلا قفو

ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا ة˘مل˘سسو م˘˘ه˘˘ت˘˘مل˘˘سس

تسصخرو .ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف

يرا˘ج˘ت طا˘سشن52 ـل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

امب سسما ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب

نم ةئا˘م˘لا˘ب07 ي˘لاو˘˘ح برا˘˘ق˘˘ي

ع˘فر د˘ع˘˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جا

ة˘ط˘سشنأ’ا ن˘م ءز˘ج ن˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةلحر˘م ي˘ف ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

اهتدعأا ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ن˘م˘سض ى˘لوأا

يحسصلا رجحلا عفرل ىلوأ’ا ةرازولا

ديقتلا يعاري نرمو يجيردت لكسشب

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأا ي˘˘˘˘ف مرا˘˘˘˘سصلا

نم ةيئاقولا ريبادت˘لا˘ب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ءادن يردب هجوو .انوروك سسوريف
مارتحاب نئابزلاو نينطاوملا لك ىلإا
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
ءاد˘˘˘ترا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’او سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
.ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو تا˘ما˘م˘كلا
ةينطولا ةيعمجلا سسيئر ددسش هرودب
،راونلوب رهاط ن˘ي˘فر˘ح˘لا و را˘ج˘ت˘ل˘ل

ريبادتلا ةفاكب ديقتلا ةرورسض ىلع
يسشفت نم د˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
يفرحلا و رجاتلا نأا ادكؤوم ،ءابولا

ديقت ىدم نع رسشابملا لوؤوسسملا وه
هذ˘˘ه˘˘ب تل˘˘ح˘˘م˘˘لا داورو ه˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘بز
ل˘م˘ح˘˘ت˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه ه˘˘ناو تاءار˘˘ج’ا
راونلوب لاقو .اه˘ب نوا˘ه˘ت˘لا تا˘ع˘ب˘ت
ةينطولا ةيعمجلا نأاب هل حيرسصت يف
ذنم ترسشاب دق نيفرحلا و راجتلل
قيرط ن˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح سسمأا

نطولا تاي’و فلتخم ربع اهيلثمم
مازتل’ا ةرورسضب راجتلا هيبنت دسصق
و سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا طور˘˘سشب
اذكو اهنع نلعملا تاءارجإ’اب ديقتلا

ةسصاخلا ةيفا˘سض’ا طور˘سشلا ة˘مز˘ح
سصخ˘تو .ىد˘ح ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘سشن ل˘˘كب

عفر تاءار˘جإا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا

تاطاسشنلا نم اددع يحسصلا رجحلا

،ةيتامدخلاو ةيراجتلا و ةيداسصتق’ا

عيرسسلا ماعطإ’ا تلحم بناج ىلإاف

ءا˘ن˘ب˘لا عا˘ط˘ق (ا˘ه˘ل˘م˘ح ق˘ير˘ط ن˘˘ع)

يف امب يرلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او

بتا˘كمو ة˘لوا˘ن˘م˘لا تا˘˘طا˘˘سشن كلذ

ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا) تا˘سسارد˘لا

امك .(ةيندم˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو نار˘م˘ع˘لا

ي˘ي˘فر˘ح˘ك ىر˘خأا تا˘طا˘سشن ل˘م˘˘سشت

ةرا˘ج˘˘ن˘˘لاو سصي˘˘سصر˘˘ت˘˘لاو فز˘˘خ˘˘لا

ر˘˘˘ف˘˘˘سسلا ت’ا˘˘˘كو و ة˘˘˘غا˘˘˘ب˘˘˘سصلاو

ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا .ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

0202 ناو˘ج41 ءادت˘بإا نو˘كت˘سسف

ةيداسصت˘قا تا˘طا˘سشن ل˘م˘سشت ي˘ت˘لاو

اهديدحت متيسس ةيتامد˘خو ة˘يرا˘ج˘تو

ةيمومعلا تاطلسسلا لبق نم اقح’

ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت ق˘˘فو

تدد˘سشو .ن˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا كو˘˘ل˘˘سسو

نوكي نأا ىلع ةيمومعلا تاطلسسلا

ةيدا˘سصت˘ق’ا تا˘طا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

اطور˘سشم ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو

لمعلا نكامأا يف «مراسصلا ديقتلا«ب

ةياقولل ةمراسص ريبادتب تاعمجتلا و
ت’وكو˘تور˘ب نأا ةد˘كؤو˘م ة˘ي˘ح˘سصلا
ةي’و لكب ةسصاخلا ةيحسصلا ةياقولا
ةقدب اهقيبطتو اهمارتحا بجوتسست
راجتلاو نيلماعتملا عيمج فرط نم
ناي˘ب زر˘بأاو .ن˘ي˘ق˘فار˘م˘لاو ن˘ئا˘بز˘لاو
مي˘ظ˘ن˘ت نأا ى˘لوأ’ا ةرازو˘لا ح˘لا˘سصم
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا لل˘˘خ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
ءانبلا عاطق ىوتسسم ىلع طاسشنلا

يف امب يرلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او
بتا˘كمو ة˘لوا˘ن˘م˘لا تا˘˘طا˘˘سشن كلذ
ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا) تا˘سسارد˘لا
يف (ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو نار˘م˘ع˘لا
قيرط ةطراخ ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع نو˘كي˘˘سس
لماك ربع اهريسسب سصخريسس يتلا
ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘حا˘˘ب˘˘سص (50) ةسسما˘خ˘لا

لظ يف ءاسسم (91) ةعباسسلا ةعاسسلا
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا»
تاط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’او
.»لاجملا اذه ةيمومعلا

¯  S°∏«º.±
ة˘ح˘سصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘م حر˘˘ت˘˘قا
او˘سسنار˘ف ل˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
نيب قيسسنتلل ةمظنملا معد اسسيغن
ل˘ب˘سس ن˘ع ثح˘ب˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا لود
ةربخ ءوسض ىلع نواعتلا اذه ريوطت
لب˘ق˘ت˘سساو .نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

حل˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو
ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
لثمم ،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ، د˘يزو˘ب
،رئازجلاب ةيملاعلا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
قرط˘ت ثي˘ح˘ب ا˘سسي˘غ˘ن او˘سسنار˘ف ل˘ب
ةحئاج ةحفاكم يعوسضوم ىلإا هعم

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف (91-ديفوك) ا˘نورو˘ك
لاجم يف بونج-بو˘ن˘ج نوا˘ع˘ت˘لاو
نا˘ي˘ب ه˘ي˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘˘ح˘˘سصلا
ناسسيغن نأا نايبلا حسضوأاو .ةرازولل
لو˘ح ار˘ير˘ق˘ت» ،ءا˘ق˘˘ل˘˘لا لل˘˘خ ،مد˘˘ق
نيب ةكر˘ت˘سشم˘لا نوا˘ع˘ت˘لا تا˘طا˘سشن
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بت˘كمو ة˘ح˘˘سصلا ةرازو
رودلاب» اديسشم ،«رئازجلاب ةيملاعلا
تاءارجإ’اب ةحسصلا ريزول يدايرلا
ةيرئازجلا ةموكح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا

عسضولا يف مكحتلاب تحمسس يتلاو
تققح يتلا «ةيئابولا جئاتنلل رظنلاب
ن˘م .ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم لا˘ج˘م ي˘ف
لوح اسضرع» ديزوب نب مدق ،هتهج

91-ديفوك ةحئاجل ةيئابولا ةلاحلا
بسسا˘˘كم˘˘ل˘˘ل قر˘˘ط˘˘تو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
رييسست يف رئازجلا ةبرجتلو ةققحملا

ر˘يزو زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك .»ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ،ة˘ح˘˘سصلا
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘˘مو د˘˘سصر˘˘ل

تا˘م˘ها˘سسم˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا» ،ا˘˘نورو˘˘ك
اسصوسصخ ،ةنجللا ءاسضعأ’ ةيملعلا
ل˘ف˘كت˘لاو ى˘سضر˘م˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ي˘˘ف
عفر تاءارجإا ىلع ةولع مهجلعب
ا˘˘م˘˘ك نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي ،«ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
،نايبلا بسسح ،نا˘فر˘ط˘لا سضر˘ع˘ت˘سسا
اذه ي˘فو ،بو˘ن˘ج-بو˘ن˘ج نوا˘ع˘ت˘لا
ةمظنم معد» ناسسيغن حرتقا نأاسشلا

لود نيب قيسسنتلل ةيملاعلا ةحسصلا

ريوطت لبسس نع ثحبلاو ةقطنملا

رئازجلا ةربخ ءوسض ىلع نواعتلا اذه

رئازجلا» نإا افيسضم ،«نأاسشلا اذه يف

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئار˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘م

جاتن’او ةعانسصلا اميسس’ ،ةحسصلا

نب نأامط ،هبناج نم .»نيين’ديسصلا

ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘م» د˘˘يزو˘˘ب

رئازجلا نيب نواع˘ت˘لا نأا˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

م˘˘ي˘˘م˘˘سص ي˘˘˘ف و˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘ق لودو

اذه ريوطت» نإا افيسضم ،«اهت’اغسشنا

تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘ت ز˘يز˘ع˘تو نوا˘ع˘ت˘˘لا

.» ريبك مامتهاب ىظحي

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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اهتلواحم نمسض ةموكحلا اهتسضرف يتلا دويقلا ةيفلخ ىلع ،رهسشأا3 يلاوحل رمتسسا فقوت دعب سسمأا طاسشنلل رجات نويلم وحن داع
 .دجتسسملا انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل

رئاسسخلا عاجرتسسإا يف نيلاوملا ةبغرل
يحسصلا رجحلا ببسسب اهودبكت يتلا

رانيد فلأا05 زواجتت نل ديعلا يحاسضأا راعسسأا
راعسسأا نأا «مسساقلب ةوردم» نيلاوملل ةينطولا ةيلاردفلا سسيئر دكأا
زواجتي نلو ةرقتسسم نو˘كت˘سس ى˘ح˘سضأ’ا د˘ي˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ي˘حا˘سضأ’ا

ءارو بب˘سسلا نإا˘ف م˘سسا˘ق˘ل˘ب ةورد˘م بسسحو.را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا05 اهر˘ع˘سس
ىلإا ىلوأ’ا ةجردلاب عجري يحاسضأ’ا راعسسأا يف عقوتملا رارقتسس’ا

رجحلا ببسسب اهودبكت يتلا رئاسسخلا عاجرتسسا يف نيلاوملا ةبغر

ببسسب ةئاملاب08 نم رثكأا ىلإا مهتاعيبم ةبسسن تعجارت نيأا يحسصلا
لاقو .ينطولا بارتلا لماك ربع يسشاوملاب ةسصاخلا قاوسسأ’ا قلغ
وه عجارتلا ببسس نأا سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف ثدحتملا
اريبك اددع كلهتسست تناك يتلا حارفأ’او تابسسانملا نم ديدعلا ليجأات
فقسس ىلع ةظفاحملا متيسس هنأا ثدحتملا فاسضأاو .يسشاوملا نم
نعو.ىرخأا ةهج نم كلهتسسملا بيج ىلع ظافحلاو ةهج نم حابرأ’ا
ةموكحلا تحمسس امدعب ةرتف˘لا هذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
يف ثدحتملا اهرسصح ثيح،مهطاسشن ةسسرامم ىلإا ةدوعلاب نيلاوملل

اهئادترا ىلع نوبزلا رابجإاو لاوملا لبق نم ةمامكلا ءادترا ةرورسض
فلتخم ربع عيبلا طاقن ىوتسسم ىلع دعابتلا ىلع ظافحلا ىلإا ةفاسضإا
ةّينطولا ةّيعمجلا تدكا اهتهج نم.ةينطولا قاوسسأ’او عيبلا طاقن
لمعلا ىلا ةيداسصتق’ا تاطاسشنلا ةدوعل اهحايترا نيّيفرحلاو راجتلل
سسبل ةّسصاخ ةياقولا طورسشب مازتل’ا يف رارمتسس’ا ةرورسض ةدكؤوم
ناسسل ىلع اذه ءاجو.يعامتج’ا دعابتلا مارتحا و ةيقاولا ةعنق’ا

يف راونلوب رهاطلا جاحلا نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر
حتفو ةّيداسصتق’ا ةايحلا ىلإا ةّيجيردتلا ةدوعلا عم نمازت هل نايب
للخ نم و ثيح, ىلوأ’ا ةلحرملاب ةّسصاخ ةّيفرحو ةّيراجت تلحم
تعدو اذه.نطولا تاي’و فلتخم نم ةدراولا تامولعملاو ةنياعملا
ىلع مهرابجاو مهنئابز عانقإا ىلإا نيّيفرحلاو راّجتلا عيمج ةيعمجلا
ةّيلوؤوسسم نولّمحتي تاّلحملا باحسصأا رابتعاب طورسشلا كلتب دّيقتلا
ةايحلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ّنأا ا˘م˘بو،م˘ه˘تا˘ّل˘ح˘م ل˘خاد ة˘يا˘قو˘لا ي˘ف نوا˘ه˘ت ّيأا
ةرئاد نم جورخلا ينعي ’ فرحلاو ةراجتلا تاّلحم حتفو ةيداسصتق’ا

ّدسض سسيسسحتلا تلمح يف رارمتسس’ا ّنإاف سسوريف انوروك رطخ

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا وعدت امك .اّيرورسض ىقبي «91 ديفوك»
ةياقولا تاءارجإاب دّيقتلا ىلإا تانطاوملاو نينطاوملا عيمج نيّيفرحلاو
رسصت ّيأا بّنجت و مهيوذ حاورا و مهحاورا ىلع ةظفاحملل

ّ
عطقي ف

ةيداعلا ةايحلا ىلإا ةدوعلا دّدهي و سساّنلا حلاسصمب رسضي و مهريغ قازرأا
.يحسصلا رجحلا نم نيرهسش دعب رئازجلا يف

S°∏«º.±

ةيرحب تارطاق ثلث ملتسست «كارطانوسس»

0202 ةنسس ةياهن لبق

ةيذ’وف نفسس عنسصت ايقيرفإا يف ةلود لوأا رئازجلا
حلسصإاو ءانبل ةطلتخملا ةيمومعلا ةسسسسؤوملل ماعلا ريدملا فسشك
ةيلحم ةيذ’وف تارطاق ثلث ميلسست نع يجارد نب ديمح نفسسلا
تاقورحملل ةيرحبلا تايئاهنلا للغتسساو رييسست ةكرسشل  عنسصلا

متيسس هنأا يجارد نب حسضوأاو .«كارطانوسس» عمجم عورف دحأا وهو

يف ارتم51 لوطب ةيرحب تارطاق ثلث ميلسست0202 ةياهن لبق

ءانبل ةطلتخملا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا نيب7102 يف مربأا دقع راطإا
ةيرحبلا تايئاهنلا للغ˘ت˘سساو ر˘ي˘ي˘سست ة˘كر˘سشو ن˘ف˘سسلا حل˘سصإاو

راسشأاو8102. يف قلطنا نفسسلا هذه ءانب نأاب اركذم .تاقورحملل
نفسسلا هذهب ةسصاخلا ةينقتلا براجتلا نأا ىلإا لوؤوسسملا سسفن
نأا احسضوم لبقملا ةيليوج رهسش ةياهن عم متتسس ءاملا ىلإا اهلازنإاو

اهليغسشت داعيل9102 نم يناثلا يثلثلا للخ تفقوت ةسشرولا هذه

ايقيرفإا يف ةلود لوأا رئازجلا نوكب اهونم0202. يفناج رهسش يف
.ةيذ’وف نفسس عنسصت

S°∏«º.±

ةقطنملا تاجايتحإا ةيبلت لجأا نم

 حنمت نأا ةرورسض ىلع ددسشي ديعلب
تايحÓسصلا لك «رايمأ’ا» روتسسدلا ةدوسسم

ةرورسض ىلع ديعلب زيزعلا دبع لبقتسسملا ةهبج بزح سسيئر ددسش
يلحملا ريسسملل تايحلسصلا نم ديزملا ديدجلا روتسسدلا حنمي نأا

ةيباختنا تامازتلا بجومب ،ةقطنملا تاجايتحا ةيبلت لجأا نم كلذو
ي˘ف د˘ي˘ع˘ل˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لا˘قو .ةرادإ’ا ة˘ن˘م˘ي˘ه ن˘م ه˘˘سصي˘˘ل˘˘خ˘˘تو
سسيئرل روتسسدلا ةدوسسم حنمت نأا بجي هنأا سسمأا ةيعاذإا تاحيرسصت
يبعسشلا سسلجملا سسيئرو ،ةيدلبلل هرييسست يف ةيرحلا لك ةيدلبلا
روتسسدلا ةدوسسم يف تايحلسصلا لك هل ىطعت نأا بجي يئ’ولا
نأ’ ةي’ولا ريسسُي نم وهو ةي’ولل يلعفلا سسيئرلا نوكي نأاب
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح سسي˘ئر فا˘سضأاو.ة˘ق˘ث˘لا هذ˘ه ه˘ح˘ن˘م ن˘م و˘˘ه بع˘˘سشلا
يلحملا لوؤوسسملل ةلماكلا ةيرحلا ح˘ن˘م˘ُت ا˘مد˘ن˘ع ه˘نأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةراد’ا للخ نم هلمع ةرتف ىلعو هيلع مكحلا ذئدنع نكمي
وه نوكيو تاسسسسؤوملل ريسسملا وه بعسشلا نوكي اذهبو، بعسشلاو
هنأا ديعلب زيزعلا دبع زربأاو.تاسسسسؤوملا ءانب يف مهاسسملاو ردابملا

حور دلو˘ي ا˘م اذ˘هو ر˘ي˘ي˘سست˘لا ط˘م˘ن سسف˘ن ي˘ف ا˘ن˘ي˘ق˘ب ف˘سسأ’ا ع˘م
رظتني بعسشلا لعج رييسستلا نم طمنلا اذه نأا افيسضم .لاكت’ا

.ريغ ’ طقف قبطيو
S°∏«º.±

ةيحسصلا طورسشلا قفو لمعلل نودعتسسم

رهسشأا3 ماد فقوت دعب طاسشنلا ىلإا نودوعي رجات نويلم وحن

ءابولا ةهجاومل يميلقإلا قيسسنتلا هيلع تحرتقإا

انوروك ةحفاكم يف رئازجلا ةبرجت ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم لثمم ىلع سضرعي ديزوب نب

¯  S°∏«º.±
نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا ةرازو تد˘˘كأا

سسمأا تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حل˘˘سصاو
ليج˘سست ن˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف د˘حأ’ا

ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا ةلاح401
،د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ىلع تاباسصإ’ا ددع كلذب عفتريل

45101 ىلا ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ليجسست مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح

ددع عفتريل ،ةديدج ةافو ت’اح9

،دافأاو.ةافو707 ىلإا ةافولا ت’اح
ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘˘ل نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن
يف تفسشك ،انوروك ءابو دسصرو
ة˘ل˘ي˘سصح˘ل˘ل  ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘ث˘يد˘˘ح˘˘ت

باسصم68 ءافسش نع ةلجسسملا

ت’اح كلذب عفترت˘ل ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ىلا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ءا˘ف˘سشلا

03 لاز˘ي ’ ا˘م˘ي˘ف .ة˘˘لا˘˘ح7176

ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا˘˘ب اد˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘با˘˘˘سصم

نيتسسسسؤوم تلفكتو اذه.ةزكرملا

513 ـب ،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘قد˘ن˘ف

اولسصو ،رسصم نم ادئاع ،ايرئازج

يف مت ثيح,دحأ’ا ىلإا تبسسلا ةليل

سسمأا ة˘ل˘ي˘ل ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘سس

ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ع˘فد لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

.ر˘سصم˘ب ن˘ي˘ق˘˘لا˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا

نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ع˘˘سضخ˘˘يو

ةدمل يحسصلا رجحلل نويرئازجلا

سصاخلا قدنفلا نم لكب ،اموي41

071» ل˘ي˘عا˘م˘سسإاو˘˘ب˘˘ب «مل˘˘سسلا»

ةيقد˘ن˘ف˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لاو ،«سصخ˘سش

.«سصخسش541» ي˘ب˘هذ˘لا نر˘ق˘لا

مت دق هنأا ،ردسصملا تاذ فاسضأاو

سصحفل˘ل م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘م˘لا عا˘سضخإا

مت ا˘م˘ك .ى˘م˘ح˘لا سسا˘ي˘قو ي˘ب˘ط˘لا

ىوتسسم ىلع ةيبط مقطأا دينجت

ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ةرتف ا˘مو˘ي41 ةليط مهت˘ق˘فار˘م˘ل

تايسصوتل اقبط يحسصلا رجحلا

مت امك.ةحسصلل ةيملاعلا ةمظنملا

را˘ط˘م ى˘لإا ا˘ير˘ئاز˘ج21 ءلجإا

ربع ،يزيليإا يف تناجب «اكسسيت»

راطم نم ةمداق ةسصاخ ةيوج ةلحر

ع˘سضخأا ثي˘ح,دا˘سشت ي˘ف ا˘ن˘ي˘ما˘ج˘ن

،ةيبطلا ةبقارملاو سصحفلل اياعرلا

ءارجإاك ةرئا˘ط˘لا ن˘م م˘ه˘لوز˘ن رو˘ف

ىلإا ،اياعرلا ليوحت متو.يزارتحا

ةرتف ه˘ب نو˘سضق˘ي˘سس سصا˘خ قد˘ن˘ف

،اموي41 ةدمل ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

لومعملا ةيحسصلا ريبادتلا نمسض

سسوريف ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ا˘ه˘ب

فورظلا ةفاك ترخسسو .انوروك

ةياعرلاو ةيانعلا نامسضل ةمزللا

قفرملا اذه ىوتسسم ىلع ةيحسصلا

ا˘نا˘كم سصسصخ يذ˘لا ،ي˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا

.يحسصلا رجحلاو لزعلل

نييرئازجلا اياعرلا ءلجإا ةيلمع سسمأا تلسصاوت اميف

ءافسش ةلاح68 و تايفو9 ،انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباسصإا401 ليجسست

ةمزألل ةمئاد ةيسسايسس ةيوسست داجيإل مهدوهج قيسسنتل نييلودلاو نييميلقإلا نيلعافلا تعد

ايبيل يف يروفلا رانلا قÓطإا فقو رارق نمثت رئازجلا
نوؤوسشلا ةرازو تلاقو.ايبيل يف ةمزألل ةمئاد ةيسسايسس ةيوسست داجيا لجأا نم مهدوهج قيسسنتل نييلودلاو نييميلق’ا نيلعافلا رئازجلا تعد
سسولجلاو رانلا قلطإا فقوب اءدب ةيسسايسس ةيوسست ىلإا لسصوتلل ةدعسصأ’ا فلتخم ىلع ادوهج تلذب رئازجلا نأا سسمأا اهل نايب يف ةيجراخلا
تارارقو ةيلودلا ةيعرسشلل اقفو لماسش يسسايسس لح لجأا نم نييبيللا ءاقرفلا عمجي راوح عم رئازجلا نأا نايبلا فاسضأاو.راوحلا ةلواط ىلإا

تاهجو بيرقت لجأا نم راوجلا لودل يروحملا رودلاب اهكسسمت رئازجلا تددجو .قيقسشلا يبيللا بعسشلا ةدارإا مارتحا راطإا يفو نمأ’ا سسلجم
امك.اهيسضارأا ةملسسو ةدحو نامسضو ايبيل يف ملسسلا قيقحتل ديحو ليبسسك لماسشلا راوحلا دامتعا للخ نم نييبيللا ءاقسشأ’ا نيب رظنلا
لازت ام رئازجلا نا ىلع ةرازولا تدكأاو.نييبيللا ءاقسشأ’ا نم ةدحاو ةفاسسم ىلع فوقولا ىلع مئاقلا رئازجلا فقوم ةيجراخلا ةرازو ترّكذ
ديحو ليبسسك لماسشلا راوحلا دامتعا للخ نم نييبيللا ءاقسشأ’ا نيب رظنلا تاهجو بيرقت لجأا نم راوجلا لودل يروحملا رودلاب ةكسسمتم
نييلودلا و نييميلقإ’ا نيلعافلا فلتخم وعدت رئازجلا نإاف نايبلا سسفن بسسحو.اهيسضارأا ةملسس و ةدحو نامسض و ايبيل يف ملسسلا قيقحتل
±.S°∏«º.قيقسشلا دلبلا اذه يف ةمزألل ةمئاد ةيسسايسس ةيوسست داجيإ’ مهدوهج قيسسنتل
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˘مد˘ع رأر˘ق˘لأ بجو˘م˘˘ب رر˘˘ق˘˘ت و

دو˘قو˘لأ دأر˘ي˘ت˘سسأ د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت

ن˘م نا˘ك يذ˘لأو نا˘ن˘ب˘ل ح˘لا˘سصل

13 ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأأ رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لأ

لئاسسو ق˘فو ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد

ىلع درك» ءاج و .ةينانبل مÓعأ

مل يتلأ ةينانبللأ ةقاطلأ ةرأزو

ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ءأر˘جإأ يأأ ذ˘خ˘ت˘ت

تأأد˘بو .«كأر˘طا˘نو˘˘سس ة˘˘ع˘˘م˘˘سس

ةي˘سضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

عاطق˘لأ تا˘مزأأ تف˘عا˘سض ي˘ت˘لأ

دوقولأ نم ةرخاب فاسشتكأ عم

ن˘˘م درو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ سشو˘˘سشغ˘˘م˘˘لأ

ر˘˘ه˘˘سشلأ ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

ى˘˘لأ ىدأأ ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ

تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع با˘ق˘˘ن˘˘لأ ف˘˘سشك

رهسشلأ ،رئأزجلأ تدكأأو . ةلثامم
دو˘قو˘لأ» ة˘ي˘سضق نأأ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
يف ترجفت ي˘ت˘لأ «سشو˘سشغ˘م˘لأ
’» نيرهسش نم رثكأأ ذنم نانبل
،«ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ سصخ˘˘˘ت
قيقحت حتف لباقملأ يف تررقو
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘سضقو ي˘˘˘ن˘˘˘مأأ
هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لأ
ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأو .ة˘ح˘˘ي˘˘سضف˘˘لأ
ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ م˘˘˘سسا˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ
د˘ن˘ح˘مأأ د˘ي˘ع˘ل˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
د˘ب˘ع سسي˘˘ئر˘˘لأ رأر˘˘ق د˘˘ي˘˘ع˘˘سسوأأ
يف قيقحت ح˘ت˘ف نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ
ةكرسش عورف دحأأ داسسف ةهبسش
،نانبل يف ةيطفنلأ «كأرطانوسس»
ةينانبل» ةيسضقلأ نأاب ربتعأ هنكل

يام31 ي˘فو .«ة˘ي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل –
ينانبللأ ءاسضقلأ نأدأأ ،يسضاملأ

ي˘ف ًا˘˘طرو˘˘ت˘˘م ًا˘˘سصخ˘˘سش21
ًا˘ي˘مÓ˘عإأ ة˘فور˘ع˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ
ه˘جوو ،«سشو˘سشغ˘م˘لأ دو˘قو˘لأ»ـب
ريسصقتلأ مرج»ـب قلعتت ًامهت مهل
يوا˘سشر ي˘سضا˘ق˘تو ي˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لأ

4 ردسصأأ امك ،«ريراقت رييغتو
قح يف ةيلود فيقوت تأركذم

نمو .نانبل نم أورف سصاخسشأأ4
ريدملأ كياح لامك نينأدملأ نيب
،نانبل ءابره˘ك ة˘سسسسؤو˘م˘ل ما˘ع˘لأ

ماعلأ ريدملأ سسيلح سسيكرسسو
يلاغف روروأأو ،طفنلأ تآاسشنمل
رمأأ امك .طفنلل ةماعلأ ةريدملأ

ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ كرا˘م˘ج˘لأ ما˘ع ر˘يد˘م
ةفلاخم ريرحت» ـب رهاسض يردب

ة˘˘˘كر˘˘˘سش د˘˘˘سض «ة˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘ج

ةريل رايلم63 ةميقب كأرطانوسس

(ر’ود نويلم42 وحن) ةينانبل

سصاخلأ ف˘ل˘م˘لأ م˘ل˘ت˘سسأ نأأ د˘ع˘ب
لئاسسو هتركذ ام قفو ةيسضقلاب
ةكرسش عرف ددنو .ةينانبل مÓعإأ
هامسسأأ امب نانبل يف كأرطانوسس
،«مأ’أ ةكر˘سشلأ ى˘ل˘ع لوا˘ط˘ت˘لأ»
نم ’» اهتيلوؤوسسم مدع دكأأو
يأأ ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘م ’و بير˘˘˘ق
وأأ ةءا˘˘سسأ وأأ مر˘˘ج وأأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
وأأ عقو نوكي دق موعزم زواجت

تلقانتو .«دوقو ةنحسش يأأ لاط
ا˘م ن˘ع ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل مÓ˘عإأ ل˘ئا˘سسو
يرسسلأ دقعلل بيرسست» هنإأ تلاق
ةرأزوو كأرطانوسس نيب مربملأ

،«5002 ماع ةينانب˘ل˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ
ةيناث ةكرسش» دوجو نع فسشك
«كأر˘˘طا˘˘نو˘˘سس» م˘˘سسأ ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ت˘لأو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم
ر˘يد˘سصت د˘ق˘ع ي˘فً ا˘فر˘ط تنا˘˘ك
ة˘˘˘كر˘˘˘سشلأ ن˘˘˘مً ’د˘˘˘ب دو˘˘˘قو˘˘˘˘لأ
يهو ،«كأر˘طا˘نو˘سس» ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ
ةكرسش اهتفن يت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
.ةيرئأزجلأ طفنلأ
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هفÓتأ تمت يذلأ يئابرهكلأ لباكلأ حÓسصإأ مت
ريسضحت ةدحو نم يام رهسش رخأوأأ يف هتقرسسو

راجحلأ رأديسس بكرمب»AMP« ةدبلملأ دأوملأ

ثيح تأرتموليك3 لباكلأ أذه لوط غلبيو ،ةبانعب
را˘م˘ع يد˘ي˘سسب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘˘سصم تح˘˘ت˘˘ف
هتفسشك نأأو قبسس امك ةيسضقلأ هذه يف قيقحت

عمجم ردسصأأو ،ةقباسسلأ اهدأدعأأ يف «ةعاسس رخآأ»
بطعلأ أذه حÓسصإأ نع هيف فسشك نايب «لاتيميأ»
لسش ةلواح˘مو «جا˘تو˘با˘سصلأ» ـب ة˘ثدا˘ح˘لأ ف˘سصوو
نم ةريسصق ةرتف دعب هرأرقتسسأ برسضو بكرملأ
قÓمع» سسأأر ىلع ديدج ريسسم يرأدإأ مقاط نييعت
ا˘سضر د˘يد˘ج˘لأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ بي˘سصن˘تو «د˘يد˘ح˘لأ
ةيجيتأرتسسأ ةقطنم تسسم ةيلمعلأ نأأ ةسصاخ جاحلب
بكرملأ در نأأ أوفاسضأأو ،ةسسسسؤوملأ يف ةمهمو
يحسصلأ رجحلأ ريبأدت مغرف ’اعفو اعيرسس ناك
’إأ Óهسس نكي مل يئابرهكلأ لباكلأ رييغت نأأ مغرو

لاغسشأ’أ ةدم ديدحت متو يام12 موي تقلطنأ اهنأأ

طقف اموي51 فرظ يف تهتنأ اهنأأ ’إأ اموي02 ـب

متو يراجلأ نأوج4 خيراتب بطعلأ حÓسصإأ متو
لاغسشأ’أ ةعاجن ىدم ةفرعم لجأأ نم براجت ءأرجإأ

AMP«» ةدب˘ل˘م˘لأ دأو˘م˘لأ ر˘ي˘سضح˘ت ةد˘حو ةرد˘قو

اهلمعو ةيلوأ’أ دأوملاب يلاعلأ نرفلأ ديوزت ىلع

مت نأأ هنايب يف «لاتيميأ» عمجم عباتو ،قباسسلأ لثم

بط˘ع˘لأ حÓ˘سصإأو ل˘كسشم˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لأ

رأديسس بكرم تأءافكل يلاثملأ دينجتلأ لسضفب

يف أوكراسش نيذلأ لامعلأو تأراطإ’أ نم راجحلأ

نود ديدج لباك عسضو مت ثيح ةنايسصلأ لاغسشأأ

أولمعتسسأ ثيح ةسسسسؤوملاب ةيدام رأرسضأأ قاحلإأ

عم ىرخآ’أ تأدحولأ ىدحإأ نم عجرتسسم لباك

هفÓتأو ه˘ت˘قر˘سس م˘ت يذ˘لأ ل˘با˘كلأ ة˘م˘ي˘ق نأأ م˘ل˘ع˘لأ

ةنجللأ ةرايز ترمثأأ ىرخآأ ةهج نم ،ةياغلل ةعفترم

سسيئرلأ فرط نم بكرملأ ىلإأ اهلاسسرإأ مت يتلأ

ىلع ديكأاتلأ ىلع «لاتيميأ» عمجمل ماعلأ ريدملأ

ةقطنملأ يف ةسسأرحلأو ة˘ب˘قأر˘م˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘سض

يدافتل بكرملأ يف ةمهملأ تأدحولأ لك يفو

ةد˘˘حو تح˘˘ب˘˘سصأأو ،ثدأو˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م رأر˘˘كت

«»AMPيلاعلأ نرف˘لأ د˘يوز˘تو ل˘م˘ع˘ل˘ل ةز˘ها˘ج

ةيسضق سصخي اميفو ،ةداعلأ لثم ةيلوأ’أ دأوملاب

سسلجم يف ايلاح دجأوتت اهنأاف تثدح يتلأ ةقرسسلأ

.نيلعافلأ ةيوه فسشك راظتنأ يف ةبانع ءاسضق
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ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘سصي
ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لأ
ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل سسيرد˘˘ت˘˘˘لأ
«تسسبا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘كلأ» رأو˘˘˘˘˘˘˘˘طأ’أ
نع ةرداسصلأ ةينهملأ بلاطملاب
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ه˘˘سسلا˘˘ج˘˘م تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ر˘ث˘كأأ تح˘سضأأ ي˘ت˘لأو ة˘ق˘با˘سسلأ

م˘˘˘˘˘سضخ ي˘˘˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘˘سض ن˘˘˘˘˘م
تأد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لأو تأر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘لأ
ا˘ه˘سسأأر ى˘ل˘˘ع و ة˘˘عرا˘˘سست˘˘م˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ئأر˘˘سشلأ ةرد˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
، يبسسنلأ دعاقتلأ ، ةيواهتملأ
ي˘˘سسا˘˘سسأ’أ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت
ةدا˘عإ’ سسيرد˘ت˘لأ ي˘ن˘ه˘ت˘˘م˘˘م˘˘ل
تا˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ
ع˘م، ل˘م˘ع˘لأ بط ,ة˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘˘سصو˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ  ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
فقوملأ كرأدتل لجاعلأ لخدتلأ

ى˘ل˘ع هذا˘ق˘نأ ن˘كم˘ي ا˘م ذا˘ق˘نأ و

ا˘عدو .نأز˘ي˘ل˘غ ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم
نايب ي˘ف «تسسبا˘ن˘كلأ» سسل˘ج˘م
بلا˘ط˘م˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لأ ى˘˘لأ ه˘˘ل
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ,ة˘ق˘لا˘ع˘لأ
لواحت ةيداع˘لأ ر˘ي˘غ فور˘ظ˘لا˘ب
ا˘ب˘ع˘سشو ة˘لود ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ق˘˘ف˘˘ن ن˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لأ
تأءأر˘˘جإأ عا˘˘˘ب˘˘˘تإا˘˘˘ب «ا˘˘˘نرو˘˘˘ك»
ر˘ج˘ح˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو ة˘˘مÓ˘˘سسلأ
ة˘نو˘ح˘سشم ءأو˘˘جأأو ، ي˘˘ح˘˘سصلأ
نم ءايتسس’أو رمذتلأ اهدوسسي
ريغ  ةيبرتلأ ءأردم تاسسرامم
لهاجت ةسسايسس نم ةلوؤوسسملأ

تÓ˘˘سسأر˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع در مد˘˘˘عو
مهيف امب نييعامتج’أ ءاكرسشلأ
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ,«تسسبا˘˘˘ن˘˘˘كلأ»
ناجللأو نأزيلغ ةي’و ىوتسسم
ةبختنملأ ءاسضعأ’أ ةيوا˘سست˘م˘لأ
ىلع لامعلأو اميسس’ و اينوناق
ة˘ي˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ با˘˘ت˘˘عأأ
بتكملأ  عامتجأ يفو .ةيونسسلأ

ركنتسسأ ثيح، نأزيلغل يئ’ولأ
لهاجتلأ ةسساي˘سس «تسسبا˘ن˘كلأ»
ةيبرتلأ ريدم اهيلع بأأد يتلأ

ثيح, بسصنملأ أذه هيلوت ذنم
ىلع درلأ مدعب ءانثتسس’أ عنسص
ي˘ف ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأ تÓ˘سسأر˘م˘لأ

ت’اغ˘سشنأ و ل˘كا˘سشم ا˘ه˘تا˘ي˘ط
امك.ةي’ولاب عاطقلأ ي˘ب˘سست˘ن˘م
ج˘ه˘ن˘م˘م˘لأ سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ سضفر
و ءاسضعأ’أ ةيواسست˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘ل

سضر˘ع˘ل لا˘ب˘ق˘ت˘˘سس’أ تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ةيريدم ةيعمب قيرطلأ ةطراخ
ةكر˘ح˘لأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ي˘ت˘لأ و ة˘يو˘ن˘سسلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘˘قور˘˘خ ا˘˘ه˘˘بو˘˘سشت
دقعت انوناق هنأ ثيح ، ةحسضاف
بلطب ةيئانثتسس’أ ةسسلجلأ هذه
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ ءا˘˘˘سضعأ ثل˘˘˘ث ن˘˘˘م
ا˘م ق˘فو ءا˘سضعأ’أ ة˘يوا˘سست˘م˘لأ

نم50 ةدا˘م˘لأ ه˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت
.يلخأدلأ ماظنلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

G’EKæ«ø  80LƒG¿ 0202Gd©óO 5006 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ششوششغملأ دوقولأ ةيشضق رجفت ةيفلخ ىلع

دوقولاب نانبل ديوزت دقع ديدجت ضضفرت «كإرطانوسس»

ةنايشصلأ لاغششأأ ليشصافت فششكي «لاتيميأ» عمجم

 هتقرسس تمت يذلإ يئابرهكلإ لباكلإ حلسصإإ
شسيردتلأ ينهتممل يشساشسألأ ماظنلأ ليدعت ىلأ ةفاشضإلابراجحلإ رإديسس بكرمب«AMP» ةدحو نم

ةذتاسسألل ةيئإرسشلإ ةردقلإ نيسسحتب بلاطت «تسسبانكلإ»

يفاشضإأ رهششل طفنلأ جاتنإأ شضفخ ديدمت دعب

 يخيراتلإ «+كبوأإ» قافتإإ

ليمربلل ر’ود24 ىلإإ طفنلإ راعسسأإ عفري
ثيح ليمربلل ر’ود24 دودح سسمأأ طفنلأ راعسسأأ تسسم’
اهئاكرسش عم «كبوأأ» طفنلل ةردسصملأ لودلأ ةمظنم تقفتأ

رهسشل طفنلأ جاتنإأ سضفخ ديدمت ىلع لتكتلأ جراخ نم
ب اعافترأ تنربلأ ماخ لجسسو .ةيليوج ةياهن ىتح يفاسضإأ

ر’ود79.14 عا˘ف˘ترا˘˘ب يأأ ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل ر’ود89.1
طيسسولأ سساسسكت برغ يكيرمأ’أ ماخلأ عفترأ امك .ليمربلل

ررقو .ليمربلل ر’ود59.83 غلبيل ليمربلل ر’ود45.1ـب

لورتبلل ةردسصملأ نأدلبلأ ةمظنمل11 ـلأ يرأزولأ عامتج’أ
،نواعتلأ ناي˘ب ى˘ل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لأ لود˘لأ م˘سضت ي˘ت˘لأ ا˘ه˘جرا˘خو
ةكلمملأ ةسسائرب دعب نع رسضاحتلأ ةينقتب ةطسسأوب دقعنملأو

6,9 ـب طفنلأ جاتنإأ سضفخ ديدمت ،ايسسورو ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

ويلوي13 ةياغ ىلإأ يأأ يفاسضإأ رهسشب ايموي/ليمرب نويلم

سسيئرو ةقاطلأ ريزو ةفاحسصلل رأرقلأ أذه نع نلعأأو0202.
هتقبسس يذلأ عامتج’أ بقع ،باقرع دمحم ،بيبوأ’أ ةودن

ةينقتب اهدقع مت يتلأ بيبوأ’أ ةودن عامتج’971 ةرودلأ
ريزولأ لاق ،ةفاحسصلل حيرسصت يفو .اسضيأأ دعب نع رسضاحتلأ
بيبوأ’أ يتودن لÓخ ققحت امب نيسضأرو ءأدعسس دج نحن»
قافتأ مأرتحأو نواعتلأ ةلسصأوم ىلع انقفتأ دقلو + بيبوأ’أو

دعبو «.مرسصن˘م˘لأ ل˘ير˘بأأ21 يف ع˘قو˘م˘لأ جا˘ت˘نإ’أ سضف˘خ
عقأو لوح ةبسسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب تد˘عأأ ي˘ت˘لأ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ ة˘سشقا˘ن˘م
سضفخ قافتأ رخآأ رهسش ةرتفل ديدمت اعيمج انررق ،قوسسلأ

نويلم6,9 ةيمكب نأو˘جو يا˘م ير˘ه˘سشب سصا˘خ˘لأ جا˘ت˘نإ’أ
نأأ فاسضأأو. «مداقلأ ةيليوج ةياهن ةياغ ىلإأ ايموي ليمرب
تايمكلأ سصاسصتماب حامسسلأ وه سضافخن’أ أذه نم فدهلأ
يف ةدوجوم لأزت ’ ي˘ت˘لأ ط˘ف˘ن˘لأ ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘فا˘سضإ’أ

نويلم01 يلأوحب بيبوأ’أ ةمظنم اهتميق يتلأو قوسسلأ

3 دقع ىل˘ع + بي˘بوأ’أ ة˘م˘ظ˘ن˘م نأد˘ل˘ب تق˘ف˘تأ ا˘م˘ك .ي/ب
ىل˘ع د˘ع˘ب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ا˘ير˘ه˘سش تا˘عا˘م˘ت˘جأ
ذيفنت ىدمو قوسسلأ روطت ةعباتم ةيغب يرأزولأ ىوتسسملأ
دح ىلع ،ةعقوملأ نأدلبلأ ةفاك فرط نم جاتنإ’أ سضفخ قافتأ
لÓخ أدج مهم قافت’أ أذه ذيفنت» نأأ زربأأ يذلأ باقرع لوق

نأأ ريزو˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك.«ر˘ه˘سشأأ3 نم ةنوكت˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه

ةمظنم نأدلبل11 ـلأ ةودنلأ نع تسضخمت يتلأ تأرأرقلأ
نع تنابأأ يتلأ ريراقتلأ رابتع’أ نيعب تذخأأ دق + بيبوأ’أ
حمسستسس يتلأ ةيداسصتق’أ تاطاسشنلأ نم ريبك ددع فانئتسسأ
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘فا˘سضإ’أ تا˘ي˘˘م˘˘كلأ سصا˘˘سصت˘˘ما˘˘ب
لك تربع ثيحب يباجيإأ دج ءاقللأ أذه» نأأ دافأأو .قأوسسأ’أ
أذ˘ه نأا˘سشب ا˘ه˘حا˘ي˘ترأ ن˘ع ه˘لÓ˘خ ن˘م ة˘كرا˘سشم˘˘لأ نأد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
˘ما˘ي˘ق˘لأ نأ’ دو˘سشن˘م˘لأ فد˘ه˘لأ و˘ه كأذ نأأ أد˘كؤو˘م ،«قا˘ف˘˘ت’أ
قا˘ف˘ت’أ نأا˘سشب و .ا˘ي˘ل˘ك ا˘ما˘م˘سضنأ بل˘ط˘ت˘˘ي يدأرإأ سضف˘˘خ˘˘ب

،+ بيبوأ’أ ةمظنمل11 ـلأ ةودنلأ لÓخ ققحملأ «يخيراتلأ»
يف رأرقتسس’أ رأرقإأ» وه اهئأرو نم دسصقلأ نأأ ريزولأ ركذ
.«بلطلأو ةدجأوتملأ ةرفولأ نيب هنامسضو ةيطفنلأ قوسسلأ

S°∏«º.±

 .«ششوششغملأ دوقولأ»ـب ًايمÓعإأ ةفورعملأ ةيشضقلأ رجفت ةيفلخ ىلع ،نانبل ىلإأ دوقولأ عيزوتو ديوزتل عقوملأ اهدقع كأرطانوشس ةكرشش تهنأأ
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ةدكيكصس

انوروكب ةدكؤوم ةباضصإأ91
ةمدضصلأ تحت ماعلأ يأأرلأ و

ةدكيكسس ةيلول ةحسصلا ةيريدم نع رداسص نايب دكأا

ةديدج ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح91 ل˘ي˘ج˘سست سسمأا را˘ه˘ن م˘ت ه˘˘نأا،

و،ةيلولاب ةلاح لوأا روهظ ذنم ةلاح271 ددعلا حبسصيل

نأا ثيح لوهذ ةلاح يف ماعلا يأارلا عقوأا مداسص مقر وه

مل هنا امك، مايا3 ذنم ةلاح ةيأا لجسست مل ةدكيكسس

روهظ ةيادب ذنم9 تاباسصلا ددع زواجت نأا و قبسسي

يفسشف ءافسشلا تلاحل ةبسسنلاب اما،91 ديفوك انوروك

321 ىلا ءافسشلا تلاح ددع لسصيل سصاخسشا3سسما

دد˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘ي˘ل  ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ل و،ة˘˘لا˘˘ح

عم،31 ى˘لا ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا تلا˘ح˘لا دد˘ع ل˘سصوو،21

ىفسشتسسملاب جÓع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح73 دو˘˘جو

نمأا حلاسصم تلجسس راطلا سسفن نمسضو يعجرملا

يحسصلا رجحلا رارق قيبطت ةيادب ذنم ةدكيكسس ةيلو

دعب ةيوهلا تابثإا ةبقارمل اسصخسش5 5341عوسضخ

و ةبكرم2281 فيقوت و، يحسصلا رجحلل مهقرخ

ديقتي مل يراجت لحم44 قلغ و ةيران ةجارد102

نملا حلاسصم تلجسس امك ،ةياقولا ريبادتب اهباحسصأا

ةعنقألا ءادترإا ةيمازلإاب ةقلعتم ةفلاخم603 هددعام

ةيرادإلا و ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا مت نيذلا و ةيقاولا

. مهلايح
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فراطلإ

صسوريفب ناتديدج ناتباضصإأ

 ةعاضس42 فرظ يف انوروك
ة˘يلو˘ب ءو˘سسأا نو˘كت فو˘سس ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يلا نأا ود˘˘ب˘˘ي

هذه ةيعسضو سصخي اميف ةيسضاملا مايألا نم فراطلا

نم ةريبك دادعأا جورخ دعب اميسس ةقطنملاب ةحئاجلا

راهن ةينعملا حلاسصملا تلجسس ثيح ارخؤوم نينطاوملا

يف91 ديفوك سسوريفب ناتديدج ناتباسصا دحألا سسمأا

مت يتلا ةريخلا ةلاحلا اهنم طقف ةعاسس42 فرظ

جئاتن روهظ راظتنا يف اذه طسشلا ةيدلبب اهفاسشتكا

اذهب اهتباسصا يف اهب هبتسشم تلاح ةينامثل ليلاحتلا

فراطلاب انوروك سسوريف نيباسصملا ددع زفق. ءابولا

41و ءافسشلل تلثامت ةلاح13 اهنم ةدكؤوم ةلاح74 ىلا

ةيلولا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت تلازل ة˘لا˘ح

اهتباسصا اهب هبتسشم كلذك تلاح ةينامث ىلا ةفاسضإلاب

نيتلاح اهنم تايفسشتسسملاب عبقت ليلاحتلا راظتنا يف

سسفنو فراطلا ةنيدمب ديدج نب يداهلا ىفسشتسسمب

ىفسشتسسمب تلاح ةعبرأاو راجحوب ىفسشتسسمب ددعلا

د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا نأا ى˘لا ةرا˘سشلا رد˘ج˘تو .سسا˘ب˘سسب˘˘لا

ةياقولا ريبادتب ذخألا يف لثمتي ءابولا اذه ىلع ءاسضقلل

. ةحئاجلا هذه راسشتنا نم دحلل
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فيطصس

ةحنملأ فرضص ةيلمع قÓطنإأ
ةررضضتملأ تÓئاعلل ةيناثلأ

يحضصلأ رجحلأ نم
ةي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع سسمأا تق˘ل˘ط˘نإا

تÓئاعلا بابرأا ةدئافل ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م فر˘سص

ةردقم˘لا و ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ءار˘ج ةرر˘سضت˘م˘لا

ةيلو يلاو سسمأا حابسص نياع  دقو ، ميتنسس نويلمـب

ريسس ةيلولا ةنيزخ رقمب بتاكلب دمحم ديسسلا فيطسس

ةلئاع000.7 براقي ام ةيلمعلا هذه تسسمو ، ةيلمعلا

سسفن نأا املع، يحسصلا رجحلا تاءارجا نم ةررسضتم

ردجت و، ةيفاسضإا ةسصحك ةلئاع0052 تسسم ةيلمعلا

تافلملا لابقتسسا و تÓيجسستلا ةيلمع نا ىلا ةراسشإلا

نيرخأاتملا نيينعملا سصاخسشلا مامأا ةحوتفم لازت ام

ةيلحملا تاطلسسلا تع˘سضو د˘قو،م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت ي˘ف

لماك ربع تايدلبلا ةنيزخ و ةيديربلا زكارملا عيمج

ليهسست˘ل ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا فر˘سصت تح˘ت ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قا

. ةحنملا هذه نم مهتدافتسسا ةيلمع
GCe«ø.Q
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اعافترا تفرع يتلا ماقرلا يهو
امو كرابملا رطفلا ديع ذنم ابيهر
تÓ˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع سضخ˘˘˘م˘˘˘ت
م˘ل ي˘ت˘لا تارا˘يز˘لاو سصا˘خ˘˘سشÓ˘˘ل
اذ˘كو سسور˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ي
نم ةسضورفملا ةيزارتحلا ريبادتلا
رقتسسا يذلا تقولا يفف ،اهب مايقلا
يم˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا تا˘ي˘فو دد˘ع ه˘ي˘ف

،ةافو ةلا˘ح81 دنع ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
ن˘سسلا را˘ب˘ك فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘ه˘ب˘ل˘˘غا

امك ،ةنمزملا سضارملا باحسصاو
مهتباسصا فاسشتكا مت مهتيبلاغ نا
ة˘با˘سصلا تلا˘ح نا˘ف ،ةا˘فو˘لا د˘ع˘ب
ل اهتباسصا يف هبتسشملا تلاحلاو
ر˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘ي ة˘ف˘سصب ل˘ج˘سسي لاز˘˘ي

ءارج ،ةيلو˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم د˘يد˘ع
ةد˘كؤو˘م˘لا ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا˘˘ب كا˘˘كت˘˘حا

ءابولا سضار˘عا رو˘ه˘ظ وا ،م˘ه˘ت˘لا˘ح
اهلاقتنا رد˘سصم ل˘ه˘ج˘ي د˘ق ي˘ت˘لاو

011 لاز˘˘ي ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف اذ˘˘ه .م˘˘ه˘˘ي˘˘لا

انوروكب مهتباسصا دكؤوم اسصخسش
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع جÓ˘˘ع˘˘لا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
ام اهنم ،ةنتاب ةيلو تايفسشتسسم

ىفسشتسسمب ة˘لا˘ح03 نع د˘يز˘ي
،ةكيرب ةنيدمب تاري˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘سس
ءافسشلا تلاح هيف تزفق تقو يف

تردا˘غ ة˘لا˘ح003 ةب˘ت˘ع ى˘لا
جÓعلا يقل˘ت د˘ع˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
جÓعلا لوكوتوربل عسضاخلا مزÓلا
.نيكورولكلا قيرط نع دمتعملا

ليلاحتلا تقاف دقف ىرخا ةهج نم
دجاوتملا دمتعملا ربخملاب ةارجملا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب

،ايربخم Óيلح˘ت0002 ناطر˘سسلا
تلاح ىلع ةداعملا كلت اهيف امب
.ءابولا نم اهولخ نم دكاتلل تيفسش
عفر دعب ةريبك فواخم تلاعت دقو
يف ،يرارطسضلاو يمتحلا رجحلا
ةلجسسم˘لا تا˘با˘سصلا دد˘ع عا˘ف˘ترا

أاوسسÓل نيسصتخملا تاعقوت طسسو
يف يئاهنلا مكحتلا مدع لظ يف
ىلع ةيلك ةفسصب ءاسضقلاو عسضولا
رجنت دق يذلا ،بيهرلا سسوريفلا

سصقن لظ يف ةميخو بقاوع هنع
،هت˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كملا

ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع كلذ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو
يف تناك يتلاو ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
اسضاسضتكا تثدحا دق قباسس تقو

ءارج ةيلولا ةمسصاع تايفسشتسسمب
ى˘سضر˘م˘ب ا˘˘هر˘˘خا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘ت˘˘ما

عو˘ج˘لا تارو˘ث نا ر˘ي˘˘غ ،ا˘˘نورو˘˘ك
تعفد ،ةحا˘سسلا دد˘ه˘ت˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا
نم سصيلقتلل  يمتحلا رجحلا عفرب

اه˘ي˘ف بب˘سست ي˘ت˘لا رار˘سضلا م˘ج˘ح
،ةدعسصلا فلتخم ىلع سسوريفلا

با˘ح˘سصا ى˘ل˘ع ا˘ع˘قو ر˘ث˘كا تنا˘˘ك
نهملا نم اهريغو ةيمويلا لامعلا
يسشفت نم يئاقو ءارجاك ةفقوتملا
مكحتلا دعب متي مل يذلا ،سسوريفلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ما˘˘قرلا تتا˘˘˘بو ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ن˘ي˘ب ة˘بذ˘بذ˘ت˘م ا˘ي˘مو˘ي ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا
ددع يف يبسسنلا طوبهلاو دوعسصلا
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ملا و˘˘˘هو ،تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصلا
ذ˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسي
ةيئاقولا ريبادتلا ذاختاو ،ةطيحلاو
يلكلا عفرلا مت لاح يف ،ةمزÓلا
دق سسوريفلا ناو اسصوسصخ ،رجحلل
بلغا نا ذا ،يلحم جاتنا نم تاب
لا˘ق˘ت˘نا رد˘سصم ل˘ه˘ج˘˘ي تلا˘˘ح˘˘لا
راسشنا تايادب سسكع ،اهل ىودعلا
ردسصم تاذ تناك يتلا سسوريفلا

ن˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘م بب˘˘˘سسب درو˘˘˘ت˘˘˘سسم
لهف ،سسوريفلا او˘ل˘ق˘ن ن˘ير˘فا˘سسمو

عوجرب سسوريفلا يف مكحتلا متيسس
يف ةسسرامم˘لا ة˘ط˘سشنلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يتلا تامامكلا عورسشم لسشف لظ
،اهيل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بل˘ط˘لا ي˘ب˘ل˘ت م˘ل
،يفاكلا ردقلاب ةرفوتم ريغ تتابو
عابت اه˘ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لا نا ن˘ي˘ح ي˘ف
لك ىوقي ل اه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م را˘ع˘سسأا˘ب
سضفرو ،ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م
ءار˘˘ج Ó˘˘سصا ا˘˘ه˘˘ئاد˘˘ترا سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
دوجو يف ةلا˘ب˘مÓ˘لاو را˘ت˘ه˘ت˘سسلا
نع كيهان اذه ،هراسشتناو سسوريفلا

زا˘ج˘˘نا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا مد˘˘ع
ذا ةم˘ق˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا
سضغب ،اهناولاو اه˘لا˘كسشا تف˘ل˘ت˘خا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف ىد˘م ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

لا˘ق˘ت˘˘نا ع˘˘ن˘˘مو ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
نينطاوملا بلغا نا امك ،ىودعلا
ةدد˘ح˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا˘˘ب او˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي م˘˘ل

اسسابل تتابو تامامكلا لÓغتسسل
نود تا˘قولا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ىدر˘˘ي
ىلا اذه ،اهتي˘حÓ˘سص ةد˘م˘ل مار˘ت˘حا

تتاب ذا ،اهنم سصلختلا قرط بناج
يذ˘لا ر˘ملا ،عراو˘سشلا˘ب ة˘ي˘مار˘˘ت˘˘م
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ر˘ب˘كا ار˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
.نينطاوملا
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يف لجسسملا رارقتسسإلا عم ةازاوم
انوروك سسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا دد˘ع
تد˘م˘ج˘˘ت ثي˘˘ح ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب
سسمأا دودح ىلا ةدكؤوملا تاباسصإلا

نم لك سشاع ةلاح67 دودح دنع
اذكو ةيلولا ة˘م˘سصا˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم
ن˘˘م عو˘˘ن ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
تلاح عبسس  دورو دعب رافنتسسإلا

نييفسشتسسملا نيذه ىلا ةهوبسشم

دقو . ةيسضاملا ةعاسس42لا لÓخ

نب ق˘يد˘سصلا ى˘ف˘سشت˘سسم ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
لÓ˘خ ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘˘ب ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
سصاخسشأا عبرأا ةيسضاملا تاعاسسلا
انوروك سسوريفب مه˘ت˘با˘سصا ح˘جر˘ي

رجحلا نهر ءلؤوه عسضو مت ثيح
جئاتن روهظ را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘ح˘سصلا
كلذ ثدح ، مهب ةسصاخلا ليلاحتلا
ه˘ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم
تلا˘ح ثÓ˘ث هرود˘ب ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ع˘سضو ثي˘ح ة˘هو˘ب˘˘سشم
ىوتسسم ىلع رجحلا نهر مهرودب

يف ةيئاف˘سشت˘سسإلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تاذ
يتلا ليلاحتلا جئاتن روهظ راظتنا
رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م عر˘ف ى˘لا تل˘سسرأا
ةدو˘ع ع˘م ةازاو˘مو. ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب
تلا˘˘˘ح˘˘˘لا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترإلا
لجسسملا رارق˘ت˘سسإلاو ة˘هو˘ب˘سشم˘لا
فرع ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع يف
اريبك اعافترا ءافسشلا تلاح رسشؤوم
اسصوسصخ ةريخألا تاعاسسلا لÓخ
نم ةيقرسشلا ةهجلا ىوتسسم ىلع
ةرؤو˘ب ى˘لا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

ثيح لجيجب انوروك ءابول ةيقيقح

اسضيرم11 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘م ردا˘˘غ

ريسشب ىفسشتسسم انوروك سسوريفب

ماتلا مهئافسش دعب ةيليملاب يروتنم

جئاتن روهظو لتاقلا سسوريفلا نم

تءا˘ج ي˘ت˘لا  ةدا˘سضم˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

دد˘˘ع كلذ˘˘ب زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘سس

نم امامت اويفسش نيذلا سصاخسشألا

ناك امدعب اسصخسش56لا سسوريفلا

سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘˘م˘˘لا  دد˘˘ع

ره˘سش ى˘ّفو˘م دود˘ح ى˘لا ىد˘ع˘ت˘يل

. اسضيرم15لا يسضاملا يام

يحصصلإ رجحلإ عفر دعب فواخم طصسو

ةنتابب ةلاح004 ةبتع زواجت91 ديفوكب تاباضصإلأ ددع

ةيليملإ ىفصشتصسم نورداغي اباصصم11 و نيتصسلإ زواجتت ءافصشلإ ت’اح

لجيجب يحضصلأ رجحلأ نهر ددج صصاخضشأأ ةعبضس عضضو
 انوروك صسوريفب مهتباضصإأ يف هابتضشإلأ دعب

قيرط نع ةدكؤوم ةلاح004 نع ديزي ام ليجصست لÓخ نم ،اقلقم اعافترإ ةنتاب ةي’و ىوتصسم ىلع91 ديفوك تاباصصإإ ةليصصح تفرع
 .ةنتاب ةنيدمب نإدجإوتي نيربخم هيلع فرصشي يذلإ ،يربخملإ ليلحتلإو ريناكصسلإو ةعصشأ’اب صصيخصشتلإ
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لامع و تاراطا  مه نومهتملا
ةي’ول ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب
ة˘ثÓ˘ث م˘ه˘صسار ى˘ل˘ع و ة˘م˘˘لا˘˘ق
و نيقباصس نييراقع نيظفاحم
-صس)- ن˘م ل˘كب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي

(صس صس) ، (ر - ب)- ، ( صص
و ماصسقا ءاصسؤور ىلا ةفاصضإ’اب
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘˘ب بتا˘˘كم ءا˘˘صسؤور
و   ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل  ة˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةصسيئر ( ح.ح) ب رم’ا قلعتي
( ح.ر ) ،  تا˘˘م˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا  م˘˘صسق
تامولعملا ميلصست مصسق ةصسيئر
و عادي’ا مصسق ةصسيئر (صس ك) ،
(ا.ر) ، ةيب˘صسا˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةفاصضإ’اب حصسملا بتكم صسيئر
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت  (ر خ)  ن˘˘م Ó˘˘ك ى˘˘˘لا

م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست م˘˘˘صسق˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م
نو˘˘ع (ك.ب) ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

لبق ام دوقع راطا يف دقاعتم
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت (ف.ق) ،ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت˘˘˘ل
، تامولعملا ميلصست ةحلصصمب
م˘ي˘ل˘صست ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ل˘م˘ع˘ي (ا.ا)
نما نوع ( ر ع ر) ، تامولعملا
ىلا دوعت ةيصضقلا  هذه تايثيح.

مدقت نيا8102/30/10 خيرات
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
ىوكصشب ةملاق ةي’ول يراقعلا
ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘ما

صصو˘صصخ˘ب ة˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘م

ةمرجم عئاقو نانمصضتي نيفلم
يراقعلا ظفاحملا ريرقتب لو’ا
ءاج يذلاو ( ر - ب ) قباصسلا
يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا نا ه˘˘ي˘˘ف
˘˘ما˘˘ق يذ˘˘لا «صص.صس» ق˘˘با˘˘صسلا
نمصضتي يقيثوت دقع راهصشإاب
ع˘م ن˘ي˘فر˘ط ن˘ي˘˘ب را˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب
دقع لمصشي عيبلا  نا ةظحÓم
ةيلمع نا و نيفرطلا نيب رخا
ةد˘˘˘ع ن˘˘˘م˘˘˘˘صضت˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش’ا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ج ثي˘˘ح ،ت’Ó˘˘ت˘˘خا
ةقاطبلا يف صضقانت و فÓتخا
ة˘نرا˘ق˘م ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ة˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘لا
ةحلصصملاب ةدوجوملا ةقاطبلاب
ا˘ه˘ي˘ف ي˘ت˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ،
ةملصسملا نيب صضقانت و فÓتخا
ةدوجوملا تاقاطبلا و ينعملل

71  ةحلصصملا ىوتصسم ىلع

صصاخصش’ا ددع نا امك ةقاطب
يتلا تاقا˘ط˘ب˘لا˘ب ن˘يرو˘كذ˘م˘لا
ري˘غ ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت
ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب Ó˘˘صصا ن˘˘يرو˘˘كذ˘˘م
، ةيراقعلا ةظفاحملاب ةدوجوملا
قئاثو نييحت مدع نع كيهان
مدع ، لو’ا ءارج’ا دعب حصسملا

ة˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ق˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا بل˘˘˘ط
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

SIB 4RP اميصس ’ و ت’احلا

تاقاطبلا ىلع ريصشأاتلا مدع،
ةيراقعلا ةظفاحملاب ةدوجوملا

و ينعملل ةملصسملا وا ةملاقب
نا ىلا ةفاصضإ’اب ، لو’ا فرلل
متي مل  اهراهصشا مت يتلا دوقعلا
يار ىلع اهناصش يف ليصصحتلا
ةيلمع صصوصصخب ةلودلا كÓما
صضرأ’ا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو م˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت
و ةصصاخ  اهمدع نم ةيحÓفلا
را˘ق˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘كلا ة˘حا˘˘صسم˘˘لا نا
دمحا ةرهموب ةيدلبب دجاوتملا

راتكه608 ب هتحاصسم ردقت
ى˘لا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘نا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م
ىلا رظنلاب و حصسملا ةفوفصصم
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘مو ما˘˘صسق’ا ما˘˘قرا
ىلا  قئاثولا ريصشت مل ةيكلملا
راقعلا باحصصأ’ يلئاعلا مصس’ا

م˘˘˘صس’ا ى˘˘˘لا ترا˘˘˘صشا ا˘˘˘م˘˘˘نا و
ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا د˘ع˘ب و صصخ˘صش
ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘˘صصخ˘˘˘لا و لو˘˘˘صص’ا

و ةلما˘ع˘م71 ى˘ل˘ع تو˘ت˘˘حا
ه˘˘نا ي˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي لا˘˘˘كصش’ا
ىلا تامولعملا ميلصست ةبصسانمب

30 ر˘˘كذ م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ءزجلا قيزمت مت ثيح تÓماعم
نم تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا كل˘ت˘ب صصا˘خ˘لا
اهركذ مدع و تاباصسحلا لجصس
موصصخلا و لوصص’ا فصشك يف
كلت راهظا مدع ةينب  كلذ و
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ي ى˘ت˘ح تÓ˘ما˘ع˘م˘لا
وه ريخ’ا كلاملا نا فصشكلا
يف هنأا ’إا ( ع - ب ) ديصسلا

ماق  ريخ’ا اذه نا رم’ا ةقيقح
عيب˘لا˘ب را˘ق˘ع˘لا ي˘ف فر˘صصت˘لا˘ب
و ةيصسنرف˘لا  ةر˘م˘ع˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
فرصصتلاب ا˘هرود˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا
يلاتلاب و  اهجوزل  هعيب و هيف
ةلودلل دوعت  كÓم’ا هذه ناف

661/201 ر˘˘م’ا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف

عم  ةرغاصشلا كÓمأ’اب قلعتملا
اومدق ( ع-ب )ةثرو نا ملعلا

ر˘ي˘غ˘لا  يرا˘ق˘ع˘لا ف˘صشكلا اذ˘ه
يرا˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘ج˘˘صسل˘˘ل ق˘˘با˘˘ط˘˘م
ى˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
قو˘صسب يرا˘ق˘ع˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
و راقعلا دجاوت ناكم  صسارها
د˘ق˘ع ى˘صضت˘ق˘م˘˘ب هرا˘˘ه˘˘صشا م˘˘ت
ةيكلملا لقن نمصضتي  يقيثوت
ع - ب ) ةثرو ةدئافل ةافو دعب
نيمهتملا عم قيقحتلا دعب و(
ةبوصسنملا مهتلا ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘كنا
لماك كلذب ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ، م˘ه˘ي˘لا
ظ˘فا˘ح˘م˘لا ى˘لا تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
و ، ( صص- صس ) قباصسلا يراقعلا
ي˘ف ما˘ه˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ تر˘˘ما د˘˘ق
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘خ’ا ا˘˘˘هرار˘˘˘ق
ءارجا و ةيصضقلا يف قيقحتلا
فر˘ط ن˘م ي˘ل˘ي˘م˘كت ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةملاق ةمكحمب قيقحتلا يصضاق
قا˘˘فرإا و  فار˘˘طأ’ا عا˘˘˘م˘˘˘صس و
م˘ي˘مأا˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن
ةيل˘م˘ع ل˘ب˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا را˘ق˘ع˘ل˘ل
.ةموعزملا عاجرتصس’ا

حلاضصم ءاضسوؤور و ءاردم ةثÓث مهنيب نم افظوم21 اهيف طروتم

ةلسصاومب رمأات ةملاق ءاسضق سسلجمب ماهتإلا ةفرغ
ةيراقعلا ةظفاحملا ةحيسضف يف قيقحتلا
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ي˘ح ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م مد˘˘قأا
لجيج ةي’و ريهاطلا ةيدلبب تفيصسات

كلذو ريهاطلا ةيد˘ل˘ب ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
فور˘˘ظ˘˘لا يدر˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
فÓخاو روكذملا يح˘لا˘ب ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا
يتلا دو˘عو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل تا˘ط˘ل˘صسلا
. ريخأ’ا اذه ناكصسل اهتمدق نأاو قبصس
ي˘˘ح نا˘˘كصس ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا ق˘˘فد˘˘تو
صسمأا ةحيبصص ريهاطلا ةيدلبب تفيصسات

ةفقو اوماقأا ثي˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ى˘ل˘ع

يرادإ’ا رقملا قلغب تهتنا ةيجاجتحا

ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘˘ه˘˘ل

يتلا ةي˘ثرا˘كلا فور˘ظ˘لا˘ب هو˘ف˘صصوا˘م

ي˘ح˘لا اذ˘˘ه ط˘˘صسو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘صشي˘˘ع˘˘ي

مهبلاطم نوجتحملا صصخلو ، يبعصشلا

ةيقنت يهو ةيصسيئر طاقن ثÓث يف

روكذملا يحلا قصشي يذلا داولا ىرجم

صضارمأÓ˘ل رد˘صصم ى˘لا لو˘ح˘ت يذ˘لاو

قيرطلا دي˘ب˘ع˘ت ، ةرا˘صضلا تار˘صشح˘لاو

ىلا لّوحت يذلاو ةقطنملا ىلا يدؤوملا

تابكرملا باحصصأ’ ي˘ق˘ي˘ق˘ح طار˘صص

رفحلا هتطغ امد˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘جار˘لا ى˘ت˘حو

ي˘ح˘لا د˘يوز˘ت ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن  ة˘˘بر˘˘تأ’او

نم ةيرورصضلا تامزل˘ت˘صسم˘لا صضع˘ب˘ب

جمارب نم يصصقأا امدعب  ةراناو ةئيهت

اهنع تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

كلت اصصوصصخ ريهاطلا ةيدلب تاطلصس

ليهأات جمانرب  راطا يف لخدت يتلا

هذه هبجومب تلصصحت يذلاو ةي’ولا

002لا قوفي يلام فÓغ ىلع ةيدلبلا

لصصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو . م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م

نوجتحم مدقأا تاجاجتحإ’ا لصسلصسمب

ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع صسمأا نو˘ب˘˘صضا˘˘غ

يتي’و طبري يذلا34 مقر ينطولا

وبلام ةقطنمب اديدحتو ةياجبو لجيج

نيتي’ولا ني˘ب دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا

تبب˘صستو ، ر˘صشع ة˘ن˘ما˘ث˘لاو ة˘صسدا˘صسلا

ع˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه

ل˘ج˘ي˘ج ي˘ت˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘صصاو˘˘م˘˘لا

يفو نيرفاصسملا تائم رابجاو ةياجبو

امدعب مهجاردأا ةدوع ىلع نيهاجتإ’ا

مامأا قيرطلا حتف ةيناكما نم اوصسئي

قيرط قلغ نأاو املع ، رورملا ةكرح

اصصوصصخ افولأام ىحصضأا ةياجب-لجيج

تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ’ا ل˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ب د˘˘˘حأ’ا ما˘˘˘يأا

نم ناكصس اه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا

ربجي تاب يذلا رمأ’ا ةصسداصسلا ةي’ولا

وحن لجيج نم نيهجوتملا نيرفاصسملا

ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ى˘ط˘صسو˘لا تا˘ي’و˘˘لا

روحملا اذه يصشاح˘ت ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا

كلذو ةليم قيرط ربع اقرصش هجوتلاو

لّو˘ح يذ˘لا م˘ي˘ح˘ج˘لا اذ˘ه ن˘˘م ا˘˘بور˘˘ه

. ةلوزعم ةي’و ىلا لجيج

 ةياجب - لجيج قيرط نوجتحم قلغأا اميف

 ةيدلبلا رقم نوقلغي ريهاطلاب تفيسسات ناكسس

ام ىلإا ةريخ’ا ةنوآ’ا يف ةملاق ةي’ول ةيراقعلا ةظفاحملا تلوحت نيأا ةملاق ةي’وب Óضصاوتم راقعلا بهن و داضسفلا لضسلضسم لاز’
ماهت’ا ةفرغ اهيف ةهجو يتلا لاحلا ةيضضق عم قبطني ام وه و ، نينطاوملاو ةلودلا تاراقع و كÓمأاب بعÓتلا و داضسفلل اركو هبضشي

تÓجضسل يدمعلا بيرختلا ةيانجب  مهتعباتم و  ، ةملاقب ةيراقعلا ةظفاحملاب فظوم21 ىلا ماهت’ا عباضصا ةملاق ءاضضق سسلجم ىدل
 .ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسا ةحنج و ،  ةيمومعلا تاطلضسلل ةيلضصا

تضسوضساتب لزانملا ةباضصعل ادح ةطرضشلا رضصانع عضضو اميف

 رايط نودب ةرئاط زجحي لجيج كرد

  ةنيرافلاو ديمسسلا يتدام نم اراطنق07 وحنو
نا˘ي˘ب ف˘صشك تاد˘حو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م طا˘˘صشن صصخ˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح ي˘˘ف
اهرصصانع زجح نع لجيجب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملل
تارصشع نع كيهان ةصسولهملا بوبحلاو تاردخملا نم تايمكل
. ةبراصضملل نيتهجوملا ةنيرافلاو ديمصسلا يتدام نم ريطانقلا

كردلل ةيئ’ولا ةعومجملل  ةعباتلا مÓعإ’ا ةيلخل نايب يف ءاجو
يفو اوحجن لجيجب ينطولا كردلا رصصانع نأاب لجيجب ينطولا
» عون نم رايط نودب ةرئاط زجح يف تايلمعلا نم ةلصسلصسصس

عاونأ’ا فلتخم نم صسولهم صصرق601 ىلا ةفاصضا «ورب كيفام

امك ، جلاعملا فيكلا عون تاردخملا نم مارغ671 ىلا ةفاصضا ،
يتلا ةمهادملا تايلمع لÓخ لجيجب ينطولا كردلا رصصانع حجن

زجحو اصصخصش11 فيقوت يف ةهوبصشملا قطانملا صضعب تصسم
تناك يتلاو عصساولا كÓهتصسإ’ا تاذ داوملا نم ةربتعم ةيمك

ةدام نم را˘ط˘ن˘ق26 يف تلثمتو ةبرا˘صضم˘لا صضر˘غ˘ل ة˘ه˘جو˘م

راطا يفو مت امك ، ةنيرافلا ةدام نم ريطانق7 ةفاصضا ديمصسلا

صصخصش79021 فيرعت يئزجلا رجحلا تاءارجا قيبطت ةيلمع

لÓخ نم رجحلا دعاوق اهباحصصأا فلاخ نمم ةبكرم1444 اذكو
قايصس يفو . لوجت˘لا ر˘ظ˘ح ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا تا˘قر˘ط˘لا ي˘ف م˘ه˘لو˘ج˘ت
يرصضحلا نمأ’ا رصصانع حجن ةينمأ’ا حلاصصملا تاطاصشنب لصصتم
عصضو يف رداقلا دبع ريمأ’ا ةيدلبل ةعباتلا تصسوصساتب يجراخلا

يتلاو لزانملا فادهتصساو ةقرصس لاجم يف طصشنت ةباصصعل دح

فيقوت ةيلمع تءاجو ، ةنصس52 رمعلا نم غلبي باصش اهدوقي ناك
بحاصص اهب مدقت ىوكصش باقعأا يف ةباصصعلا هذهل ربدملا لقعلا

نم اقÓطنا يليل ماحتقا ةيلمعل هلزنم صضرعت صصوصصخب لزنم
اذه فقصس ربع قراصسلا للصست ثيح ينعملا لزنمل رواجم لحم
ىلع ءÓيتصسإ’ا لجأا نم ةينكصسلا ةقصشلا محتقي نأا لبق ريخأ’ا
هذه ىلع اءانبو ، اهلخادب ةدجاوتم تناك يتلا صضارغأ’ا صضعب
يف يصسيئرلا مهتملا فيقوت يف ةطرصشلا رصصانع حجن تامولعملا

ثÓثب نيدأا ثيح ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقتو ةيلمعلا هذه
. ةذفان انجصس تاونصس
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 ثحبلا نم مايأا4 دعب

ةدكيكسسب ايفوسص ئطاسشب قيرغلا ةثج ىلع روثعلا
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ع˘بار˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘لو ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ءىطاصشلاب رحبلاب يقاوبلا مأا ةي’و نم «ةلابردوب نيمأا» ةيحصضلا

و اصس70 ةعاصسلا ىلع صسمأا ةحيبصص زابرقب ايفوصص فنصصملا ريغ

ىلع ةثجلا فاصشتكا مت . ةيندملا ةيامحلا يصساطغ فرط نم د02

و،ئطاصشلا نم رتم051 يلاوح دعب ىلع رتم50 ىلا40 قمع
نطاقلا و رمعلا نم يناثلا دقعلا ةياهن يف نيما.ب باصشلا ناك
ئطاصشب اقرغ هفتح يقل دق يقاوبلا ما ةي’وب نوركف نيع ةنيدمب

باصشلا نإاف تامولعم بصسح و ،صسيمخلا ةيصسما زابرقب ايفوصص
ةيمصسرلا تاهجلا نم رارقب ةعونمملا ، ةحابصسلل رحبلا دصصق
لاصصت’ا متيل جاو˘م’ا ه˘ع˘ل˘ت˘ب˘ت نأا ل˘ب˘ق ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب
ئطاوصشلا ىلع ايمصسر اهلمع أادب˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب
نم فايطصص’ا مصسوم قÓطنا مدع و ةهج نم اهقÓغا ببصسب

ةليط باصشلا ةثج نع ثحبلا ةيلمع تلصصاوت و ، ةيناث ةهج
نم نيصصاوغ ةكراصشمب تبصسلا و ةعمجلا موي و صسيمخلا ةيصسما
ةحلصصم ىلا ةثجلا لقن مت دق و،لجيج ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

تلظ يتلا هتلئاعل اهميلصست لبق تاءارج’اب مايقلل ثثجلا ظفح
روثعلا ةياغ ىلا اهنبا قرغ ربخب اهغÓبا ذنم ةدكيكصسب ةدجاوتم
هتثج ىلع
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عر˘˘˘ف˘˘˘لأ ةرو˘˘˘˘مأا˘˘˘˘م تح˘˘˘˘صضوأأ
ل˘˘ج˘˘صسلأ ز˘˘كر˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ
ي˘ف ن˘ي˘قرز ة˘ب˘ي˘ج˘ن يرا˘ج˘ت˘˘لأ
أذه نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل حيرصصت
ة˘يدا˘ع ة˘ف˘صصب ل˘م˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘خألأ

يذلأ يئانثتصسلأ فرظلأ كلذو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ه˘˘صضر˘˘˘ف
ذنم دÓبلأ تاعاطق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثي˘ح ،ر˘ه˘˘صشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ ة˘˘بأر˘˘ق
ى˘لإأ ة˘لا˘صسر ةرو˘مأا˘م˘لأ ته˘˘جو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
مايقلاب نيينعملأ ني˘يدا˘صصت˘قلأ
لجصسلأ زكر˘م ع˘م تÓ˘ما˘ع˘م˘ب
ةحوت˘ف˘م بأو˘بألأ نأأ يرا˘ج˘ت˘لأ

ثي˘ح ،مأود˘˘لأ تا˘˘عا˘˘صس لأو˘˘ط
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م بل˘˘ط˘˘˘ن» :تلا˘˘˘ق
ن˘ي˘يدا˘صصت˘قلأ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لأو
عيمج نأل زكرملأ نم برقتلأ
ةر˘فو˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ طور˘˘صشلأ

طرصشب مأزت˘للأ م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘كلو
:فا˘˘صضأأو ،«ة˘˘ما˘˘م˘˘˘كلأ ءأد˘˘˘ترأ
عم ديعأوملا˘ب ل˘م˘ع˘لأ ا˘ن˘ي˘غ˘لأأ»
أذه نأأ مغر نيلماعتملأو راجتلأ

ي˘قا˘ب ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م ءأر˘˘جإلأ
هجوتلأ انلصضف ثيح ،تايلولأ
ةيلمع عيرصستل رايخلأ أذه وحن
تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘ه˘˘نإلأ

اننإاف ،ةيحصصلأ فورظلأ مغرو
يراجتلأ لجصسلأ ميلصستب موقن
لماعتملأ وأأ رجاتلل ينورتكلإلأ
˘مو˘ي˘لأ سسف˘ن ي˘˘ف يدا˘˘صصت˘˘قلأ

يدافتل كلذو ةعاصس42 سضوع
امك ،«زكرملل ىرخأأ ةرم هتدوع
يلحملأ عرفلأ ةرومأام تهجو
يصسرامم نأاب يراجتلأ زكرملل
تهتنأ نيذلأ دأريتصسلأ ةطصشنأأ

ةيراجتلأ مهتÓ˘ج˘صس ة˘ي˘حÓ˘صص
نو˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘ما˘ع˘ب ةدد˘ح˘˘م˘˘لأ
نودجيصس وأأ يرابجإأ اهديدجتب
ةمأرغ عفد ةيمتح مامأأ مهصسفنأأ

دا˘˘ه˘˘صشإأ ر˘˘صضح˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
نأأ ىلإأ ةتفل ،ةراجتلأ ةيريدمب
تما˘ق تا˘كر˘صشلأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ
يصشفت ذن˘م لا˘ث˘ت˘ملأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ريبأدتلأ سصوصصخ˘ب ا˘مأأ ،ءا˘بو˘لأ
اهذاختاب تما˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
نيفظوملأ ةحصص ىلع ظافحلل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لأو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأو

تح˘˘صضوأا˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلأ
رأر˘ق تذ˘خ˘تأ نأا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ
بحا˘˘صصل حا˘˘م˘˘صسلا˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي
رقم˘ل لو˘خد˘لا˘ب ط˘ق˘ف ل˘ج˘صسلأ
ه˘ع˘م نا˘ك لا˘ح ي˘فو ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

رقم لوخد نم عنمي هنإاف قفأرم
كلذ ىلإأ ةفاصضإلاب ،ريخألأ أذه
ريفوت ىلع ةرومأاملأ تدكأأ دقف
نيف˘ظو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ل˘ئا˘صسو
ح˘لا˘صصم ما˘ي˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
عر˘ف˘لأ ر˘ق˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ
كلذب موقت ثيح ،ةيرود ةفصصب

عوب˘صسألأ ي˘ف ةر˘م ل˘قألأ ى˘ل˘ع
ةياهن ةلطع ي˘ف ى˘ت˘ح ا˘نا˘ي˘حأأو
ف˘˘خ˘˘˘ت م˘˘˘لو أذ˘˘˘ه ،عو˘˘˘ب˘˘˘صسألأ

يراجتلأ لجصسلأ عرف ةرومأام
ذنم ر˘ي˘خألأ أذ˘ه طا˘صشن ع˘جأر˘ت
تلاق يذلأ انوروك ءابو يصشفت
عرفلأ ةفاك ىلع اصضيأأ رثأأ هنأاب
،ينطولأ بأرتلأ ربع ةرصشتنملأ

هذ˘˘ه سصو˘˘صصخ˘˘ب تلا˘˘ق ثي˘˘˘ح
زكرملأ طاصشن عجأرت» :ةطقنلأ

سسم عجأرتلأ أذهو ةئاملاب06 ـب
ببصسب ين˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘˘م فو˘˘˘خ˘˘˘لأ

يئلولأ رأر˘ق˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب

ديمج˘ت˘ب ي˘صضا˘ق˘لأ يز˘كر˘م˘لأو

ةيراجتلأ تاطاصشنلأ نم ديدعلأ

ع˘˘صضو˘˘لأ ن˘˘صسح˘˘ت ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأ

أذ˘˘ه ،«دÓ˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ

تاطل˘صسلأ تن˘ل˘عأأ نأأ در˘ج˘م˘بو

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ دÓ˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

تأرأدإلا˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

ةلوليحلأ لجأأ نم تاصسصسؤوملأو

ي˘˘˘صشف˘˘˘ت ة˘˘˘ع˘˘˘قر عا˘˘˘˘صستأ نود

سضيفختب ماق انوروك سسوريف

05 ةبصسنب ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم دد˘ع

ة˘ي˘ع˘صضو ةا˘عأر˘م ع˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

يف نونطقي نيذلأ سصاخصشألأ

ةمصصاع نع ةديعب˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

سضأر˘مألأ با˘ح˘˘صصأأو ة˘˘يلو˘˘لأ

مأودلاب أومزتلأ نم امأأ ،ةنمزملأ

تامزلتصسم مهل ريفوت مت دقف

رأرغ ىلع نيفظوم˘ل˘ل ة˘يا˘قو˘لأ

تأزا˘ف˘˘ق˘˘لأ ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لأ مÓ˘˘ه

نأأ رابت˘عا˘ب ،ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ع˘ن˘قألأو

رصشابم لصصأوت يف نيفظوملأ

.نينطأوملأ عم يمويو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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دعوملاب لماعتلا يغليةيلولاب زكرملاو انوروك نم ةياقولا راطإا يف

 ينورتكلإلا يراجتلا لجسسلا ميلسست
ةعاسس42 لدب مويلا سسفن يف
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تا˘ن˘حا˘˘صشلأ با˘˘ح˘˘صصأأ عفر

عيب رعصس جيراهصصلاب ةدوزملأ

لو˘˘خد ع˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لأ

ةد˘يد˘ج˘لأ تأدا˘يز˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘ع˘˘صست

موي ايمصسرذيفنتلأ زيح دوقولل

عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م تب˘˘صسلأ

ةدا˘يز˘˘لأ ترد˘˘ق د˘˘قو طرا˘˘ف˘˘لأ

تدروأأ ي˘ت˘لأ ردا˘صصم˘˘لأ بصسح

رانيد51ىلإأ01 نيبام  ربخلأ

يذلأ رتل02 لك يف يرئأزج

رانيد09 ىلإأ08 هرعصس ناك

تأدايزلأ دعب جد001 لصصي
تانحاصش باحصصأأ اهصضرف يتلأ
ءايحأأ فلتخم ربع ها˘ي˘م˘لأ ع˘ي˘ب
هايم ثولت ببصسب ةبانع ةيلو
ريغىق˘ب˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لأ

ر˘ط˘˘صضي˘˘ل بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص
ةيلولأ بأرت رب˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ا˘ه˘ب ي˘تأا˘ي ي˘ت˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ءأر˘˘صشل
ةيلو نم تانحاصشلأ باحصصأ
هايملأ عيب نمث نأأ املع فراطلأ
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لأ بصسح ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي

ع˘ط˘ق˘˘ل ن˘˘ي˘˘قءا˘˘صسلأ ر˘˘ط˘˘صضيو
لو˘صصو˘ل˘ل ة˘ل˘يو˘˘ط تا˘˘غا˘˘صسم
ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع ءا˘ي˘حا˘ب ل˘غو˘ت˘لأو
ةديدجلأ ةنيدملأ ءايحل نولصصي
ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘مدا˘˘˘˘ق سشير˘˘˘˘لأ عأرذ
يدلأ رملأ ةجلثوب وأأ فراطلأ
ةديدج تأدايز سضر˘ف˘ل م˘ه˘ع˘فد
يلع أءانب دوقولأ رعصس عفر دعب
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م
هيلع توصص يدلأو يليمكتلأ
ة˘ق˘فأو˘م˘لا˘ب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ بأو˘˘ن
كلدبأوعفريل طرافلأ عوبصسألأ

حبرلأ سشماه مهريبعت دح يلع
ءي˘ل˘م ن˘م˘ث نو˘ع˘فد˘ي م˘ه˘˘نو˘˘ك
ا˘ه˘ب نو˘ب˘ل˘ج˘ي ي˘ت˘لأ تا˘نأز˘خ˘لأ
ع˘ي˘ب تا˘ط˘ح˘م نأأ ام˘ل˘ع ةا˘ي˘م˘لأ
نم ناقتحأ ةلاح تدهصش دوقولأ

تأرا˘ي˘صسلأ با˘˘ح˘˘صصأأ فرط
ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘مأز˘˘˘ت
تب˘صسلأ ةد˘يد˘ج˘لأ ةر˘ي˘ع˘صست˘لا˘˘ب
ةدو˘˘ع را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
تÓفاحلأو تأرايصسلأ باحصصأأ

لمعلل تابكرملأ فلتخم أذكو
. مداقلأ عوبصسألأ

 ايمصسر دوقولا راعصسأا عفر دعب

 راعسسألا نوعفريهايملا عيب تانحاسش باحسصأا

ينورتكلإلا يراجتلا لجصسلا ميلصست ةدم شصيلقت نع يراجتلا لجصسلل ينطولا زكرملل ةبانع ةيلوب يلحملا عرفلا ةرومأام تفصشك
.هتحفاكمو انوروك ءابو نم ةياقولاب ةصصاخلا ريبادتلا راطإا يف كلذو ديعاوملاب لمعلا ءاغلإا ىلإا ةفاصضإلاب نيلماعتملاو راجتلل

يعامتجإلا رقملا تابثإل يفرصش حيرصصت

ليهسستل تايدلبلا دينجت
ةينماسضتلاو ةيريخلا تايعمجلا دامتعإا

ةينماصضتلأ ةبهلل انيمثت هنأأ ةبانع يلأو نأويد حلاصصم تدكأأ

91 ديفوك انوروك ةمزأأ لÓخ اهنع نابأأ يتلأ يرئأزجلأ بعصشلل

نينطأوملأ ةفاك وعدت ةيلحملأ تاعامجلأو هيلخأدلأ ةرأزو نأأ

سسيصسأات مهنكمي هنأاب يوعمجلأ لمعلأ ةصسرامم يف نيبغأرلأ

ءايحألأ ناج˘لو ي˘ن˘ما˘صضتو ير˘ي˘خ ع˘با˘ط تأذ ة˘يد˘ل˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج

اهتقفأرمو اهعم لصصأوتلأ ليهصستل ةينكصسلأ تاعمجتلأو ىرقلأو

هنأاصش نم يذلأ رمألأ ةيمومعلأ تاطلصسلأ لبق نم اهتاطاصشن يف

سضرغلأ أذهلو ةيلحملأ نوؤوصشلأ رييصست يف ةديدج دعأوق ءاصسرإأ

وأ ةرأزولل ينورت˘كللأ ع˘قو˘م˘لأ ى˘ل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ةرأزو˘لأ و˘عد˘ت

نم يتلأ تامولعملأ ةفاك ىلع لوصصحلل ةيدلبلأ حلاصصمل مدقتلأ

يف اهتاطاصشن ةرصشابم ةيعوطتلأ تأردابملأ هتاهل حامصسلأ اهنأاصش

هذهل ةدعملأ ةيمقرلأ ةصصنملأ ربع ليجصستلأ ةخاتإأ عم مظنم راطإأ

ل لاجأ يف فلملأ ةصسأرد ةيلخأدلأ ةرأزو عقوم ىلع ةيلمعلأ

تاعامتجأ ةعاق ريفوتب ةيدلبلأ موقت ثيح مايأأ01 ـلأ ىدعتت

دحأأ وأأ تايدلبلأ تأرقمب ةيصسيصسأاتلأ ة˘ما˘ع˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ د˘ق˘ع˘ل

هلثمم وأأ ةيعمجلأ سسيئرل نكميف ةيتوبثلأ قئاثولأ امأأ اهعورف

فرصصت تحت لح˘م ع˘صضو˘ب ي˘فر˘صش ح˘ير˘صصت م˘يد˘ق˘ت ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

نم نوكتت ةيدلبلأ ةيعمجلأ نأأ ةظحÓم عم اهل رقمك ةيعمجلأ

ةماقإلأ رقم ةيدلبلأ سسفنب نينطاق لقألأ ىلع ءاصضعأأ (01) رصشع

لو ،يميلقإلأ اهصصاصصتخأ تحت ةيعمجلأ سسيصسأات يف بغأرلل

ءاصضعأÓل ةيلدعلأ قبأوصسلأ جرختصسم نم ةخصسن ميدقت طرتصشي

نإاف قبصس ام ىلإأ ةفاصضأ .دامتعلأ بلط فلم يف نيصسصسؤوملأ

مايأأ ةليط تأءأرجلأ هذهل نوقفأريصس نييئاصضقلأ نيرصضحملأ

.تبصسلأو ةعمجلأ يموي اهيف امب عوبصسألأ
YÉO∫ GCe«ø

 تابلاطلا تادعمو بيصساوح ةقرصس

ةيعماجلا ةماقإلاىلع وطسسلا
 ينوبلاب ريرسس0003

وطصس ةيلمعل ينوبلاب ريرصس0003 ةيعماجلأ ةماقإلأ تصضرعت

سضأرغأأو بيصسأوح اهنيب نم تابلاط تأدعم ةقرصس اهلÓخ مت

قيلعتو تاعماج˘لأ ق˘ل˘غ د˘ع˘ب ا˘هد˘خأأ نم نكمت˘ي م˘ل تا˘ب˘لا˘ط

سسوريف راصشتنإأ عنمل اهذاختإأ مت يتلأ ريبأدتلأ ءأرج ةصسأردلأ

مت هنإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ بصسحو91 ديفوك انوروك

تابلاطلأ سضأرغأىلع يوتحت يتلأ تانأزخلأو تاناخلأ رصسك

نمألأ نأوعأ ةيلمعلأ نطفتي نأأ نود ةميقلأ تأدعملأ ةقرصسو

ةنياعم دعب ةيصضقلأ يف قيقحتلأ نمألأ حلاصصم ترصشاب دقو

ثودح تقو نيبوانملأ نأوعألأ ءاعدتصسإأ مت اميف ثداحلأ ناكم

.وطصسلأ
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ميركلا ششيعلا فورظ ىندأا بايغو ةيرزملا ةيعصضولا ببصسب

 نكسسم53 يح ونطاوم
ةنداكلاب ةملعلا ةيدلب رقم نوقلغي

ةيدلب رقم قلغ ىلع ، يفير نكصسم53 يح ونطأوم سسمأأ مدقأأ

اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ فورظلاب أديدنت ،ةنداكلاب ةملعلأ

كيهان، زاغو ءام نم ميركلأ سشيعلأ فورظ طصسبأ بيغل أرظن

سشيمهتلأ ةصسايصس وه نيطلأ دأز امو، ةئيهتلأ لاغصشأأ رخأات نع

يذلأ رمألأ،مهعم ةيلحملأ تاطلصسلأ ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ةلا˘ب˘مÓ˘لأو

،ةيديدحلأ لصسÓصسلأو »ةنداكلأ»ب ةيدلبلأ رقم قلغ ىلع مهعفد

بلاط امك،نينطأوملأ حلاصصم لطعتو ةيدلبلأ لصش يف ببصست ام

عصضوو لخدتلأ يميرب نيدلأ لامج ،ةبانع ةيلو يلأو نوجتحملأ

ةصسايصسلأ ةجيتن، مهنع نبغلأ عفرو ،نيلوؤوصسملأ راتهتصسل دح

سضرع برصضو مه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ

بايغلاب اصساصسأأ قلعتت يتلأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘مو م˘ه˘تلا˘غ˘صشنل ط˘ئا˘ح˘لأ

نم ءزج ةئيهت مت نيأأ نكصسم53  يحب ةيرصضحلأ ةئيهتلل يلكلأ

تأرملأ نم ديدعلأ يف أولصسأر ناكصسلأ نأأ مغر رخآلأ نود يحلأ

مهنأأ مغر ،انكاصس كرحت مل اهنأأ ريغ لخدتت يك ةينعملأ تاهجلأ

،ءام لو زاغ ل ثيح ،تأونصس6 ةبأرق ذنم يحلاب نونطقي

تاميلعت ةملع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ كلذ˘ب بر˘صضت˘ل

.طئاحلأ سضرع لظلأ قطانمب لفكتلأ ىلإأ ةيمأرلأ ةموكحلأ
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تÓحملا بل˘غا تر˘سشا˘ب د˘قو
ة˘˘ع˘˘سساو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
مل يتلا تادعملا ادكو تÓحملا
اميف رجحلا ةيادب دنم مدختسسن
ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ما˘˘ي’ا ي˘˘ف تد˘˘˘ه˘˘˘سش
ةجرد˘لا˘ب دو˘ف تسسا˘ف˘لا تÓ˘ح˘م
ءÓطو ديد˘ج˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لوأ’ا
لمعلل ةدوعل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت نارد˘ج˘لا

يف ةفاظنلا طورسشب ديقتلا اذكو
ديفوك انوروك ءابو يسشفت لظ

تÓحملا باحسصا دمع امك91
وا ع˘سضو˘ل طا˘سشن˘لا تدا˘ع ي˘ت˘لا
سصاخسشأ’ا فوقو ناكم ديدحت
ي˘ل˘ع نو˘مد˘ق˘ي ن˘يد˘لا ن˘ئا˘بز˘˘لاو
يف مهعم اهلمحو تابجولا ءارسش

لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ع˘˘ن˘˘م تاءار˘˘جا ل˘˘ظ
عيبب ءافتك’او تÓحملاب نئابزلا
ىلعو ط˘ق˘ف ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ب˘جو˘لا

تو˘˘ف تسسا˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م رار˘˘غ
ةر˘ي˘ب˘ك تاداد˘ع˘ت˘سسا م˘عا˘ط˘م˘لاو
با˘˘ح˘˘سصأا طا˘˘سسوأا ي˘˘ف ة˘˘حر˘˘فو
نينطاوملاو ةروثلا ةحاسس كاسشكا

ةدوع ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ءاو˘سس د˘ح ي˘ل˘ع
دعب لمع˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سساو طا˘سشن˘لا

تاءارجا تلسش امدعب بايغ لوط
تابطر˘م˘لا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ج˘ح˘لا

بل˘ق˘ب تا˘بور˘سشم˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
نينطاوملا هداتري ثي˘ح ة˘ن˘يد˘م˘لا
ة˘فا˘ح ي˘˘ل˘˘ع سسو˘˘ل˘˘ج˘˘لا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
دوز يتلا يسساركلا وأا راجسش’ا

كل˘˘ت ي˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا رو˘˘كلا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
يتلا ةقطنملا لاح نوثري ةميدقلا

دعب ام يلا ةكرحلاب جعت تناك
نع ديعب ري˘غو ل˘ي˘ل˘لا ف˘سصت˘ن˘م
تÓحم باحسصا دعتسسي روكلا
عراسشب ةسشمقأ’او سسبÓملا عيب
ةدوعلل اطيبموق ير’ نودلخ نبا
مداقلا عوبسس’ا ا˘ي˘م˘سسر ل˘م˘ع˘ل˘ل

نود تÓحملا حتفل اودمع ثيح
فيظنت ا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا و ع˘ي˘ب˘لا

نءابزلا لابقتسسا ةيلم˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘تو
تاراسشإاو طوطخ مسسر قرط نع
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘لا
مي˘ق˘ع˘ت بنا˘ج ي˘لا تا˘م˘ق˘ع˘م˘لا˘ب

يسساسسأا طرسشك تÓحملا عيمج
عننل طاسشنلا ةسسرامم ةدوع لبق
ا˘م˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

امدنع ناسضمر رهسش لÓخ ثدح
عفر ؤواغل’ ةمو˘كح˘لا تر˘ط˘سضا
تÓحملا قلغل ةدو˘ع˘لاو ر˘ج˘ح˘لا
ةيمويلا ةيليسصحلا عافترا ببسسب
د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع ءار˘ج ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جا˘˘ب
هنا يلا ةراسش’ا ردجتو تÓحملا
ةعسساو ميقعت ةلمح ةرسشابم مت
تاطحمو تÓفاح˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل
يف ةن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘ب تارا˘ي˘سسلا
باحسصا بلغا عرسش يدلا تقولا

يف ةرج’ا تارايسس  تÓفاحلا

ع˘˘سضوو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت

لمعل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘سصا˘خ تاءار˘جا

ادب يتلا ةرج’ا تارايسس ةسصاخ

داو˘˘م ع˘˘سضو ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصا

ة˘سصا˘خ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ميقعت ادكو دوقنلا بلعل ةبسسنلاب

عم ن˘ئا˘بز˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ن˘كا˘م’ا

حسسم˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘م ع˘سضو

ا˘ه˘سسم˘ل˘ي ي˘ت˘لا ن˘˘كا˘˘م’ا ع˘˘م˘˘ج

لجسست متي ةرم لك يف نوبزلا

 .ديدج نوبز لقن ةيلمع اهيف

ةعطاقملا ميلقإا ربع ةيدقفتلا ةجرخلا لÓخ

بلاطت سشيرلا عارذل بدتنملا يلاولا
عيراسشملا ميلسست لاجآا مارتحإاب

ىلع سشيرلا عارذ ةيرادإ’ا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا تهون
فرط نم ةمئاد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو  م˘ي˘ل˘سست˘لا لا˘جآا مار˘ت˘حا ةرور˘سض
ةجرخلا لÓخ اذهو ةنيدملاب عيراسشم˘ل˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ةعطاقملا ميلقإا ربع سسما لوا اهب تماق يتلا ةيدقفتلا ةيناديملا

نكسسم0002 ءايحأ’ا يف ةميدقلاو ةديدجلا ةنيدملا نم لك يف
لاغسشأ’ا مدقت ىدم ىلع تفقو امك، ةديدجلا ةنيدملاب يجيبوا

تازيهجتلا سضعب ةئيهت ىدم تدق˘ف˘ت ثي˘ح،ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لاو

ىلع فوقولاو نكسسم061 يح و يدلبلا بعلملاو ةيمومعلا
سشيرلا عارذ يحب  تاكبسشلا فلتخم ليسصوت لاغسشأا مدقت ىدم
تع˘م˘ت˘سسا ن˘يا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب ع˘م ثيد˘ح ا˘ه˘ل نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك،

زاجنإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا تد˘كأا ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو، ت’ا˘غ˘سشن’
ةحئاج تر˘ثأا ر˘خآا بنا˘ج ن˘م. ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف لا˘غ˘سشأ’ا
فرعت تتاب يتلا عيراسشملا ديدعل لاغسشأ’ا ريسس ىلع انوروكلا
تاهجلا بلاطت ةيلحملا تاطلسسلا لعج ام وهو ريبك رخأات
.رخأاتلا اذه كرادت و كرحتلا ةرورسضب ةيسصولا
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ارخؤومelleber al ةينغأا اقلطأا

akkarb akahC يئانثلا

 يبانعلا بارلا يف ةوقب مداق يئانث

ةبانع ةنيدمب ميرلا يح انبا نيدلا دامع و يمار يئانثلا رهظأا
زورب فرعي يذلا بارلا ناديم يف ريثكلاب دعت هزراب ةبهوم
قلأاتلا وحن ةتبا˘ث تاو˘ط˘خ˘ب ر˘ي˘سست ي˘ت˘لا بهاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ناباسشلا نانانفلا فسشك ثيح . لاجملا اذه يف ةوقب روهظلاو

هنسس أادب بارلل امهبح نأاب رمعلا نم ةنسس22 ناغلبي ناذللا

وناك لبود يفطل يناغأاب ابجعا ثيح ةقهارملا نسس يف2102
ةسصرفلا تتاو نا ىلا راسسملا سسفن ىلع اريسسي نأا اررق و

al و يلايل ر˘ها˘سس : ل˘ث˘م ي˘نا˘غأا ل˘ي˘ج˘سستو ا˘ي˘ل˘ع˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘ل

elleberطا مت يتلاÓىلع نانانفلا فكعي ثيح . ارخؤوم اهق
ويديتسسا يف اهليجسست متي يتلا و موبلأ’ا يناغا ةيقب ليجسست

noiprocs ramaطاب اموقي نأا رظتنملا نم نيأاÓةينغا ق

eyb doogباجعإا لانت نأا نينمتم ، ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف

Gd≤ÉQh fé«Ö .مهيعباتم
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رهسشأا ةثÓث يلاوح دعب لمعلل ةدوعلل ابسسحت قاسسو مدق ىلع تادادعتسسا ةبانع ةنيدم طسسوب سسمأا حابسص تÓحملا فلتخم تدهسش
بسسح دحألا سسمأا راهن دنم طاسشنلا ةلوازم ةيادبب  سصيخرتلا تحنم يتلا  دوف تسسافلا تÓحمو معاطملا  اهسسأار ىلع قلغلا نم

 .ةموكحلا فرط نم رطسسملا يجيردتلا رجحلا عفر جمانرب

 نئابزلا لابقتسسإل ةسصاخ تاءارجإا عسضوو فيظنت تÓمحو ميقعت تايلمع

 ايجيردت لمعلل ةدوعلل نودعتسسي راجتلا

¯hd«ó S°Ñà»

˘˘˘ماد˘˘˘ع˘˘˘نا ل˘˘˘˘كسشم ب˘˘˘˘ّب˘˘˘˘سست
يدلبلا رسشحملا لخاد تاحاسسملا
سسجا˘ه ق˘ل˘خ ي˘ف را˘م˘ع يد˘ي˘سسل

حلاسصم ةّدعل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةدّ̆ي˘ق˘م ا˘ه˘سسف˘˘ن تد˘˘جو
ن˘م م˘غر˘لا˘ب˘ف ا˘ه˘طا˘سشن ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع
ةرداسصلا ة˘مرا˘سصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا لوؤو˘˘˘سسم فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ةيسضاقلاو ةبانع ةي’ول يذيفنتلا
ةيدلبلا رسشاحملا غارفإا ةرورسضب
ة˘م˘يد˘ق˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا جار˘˘خإاو
ذاخّتاب اهاوتسسم ىلع ةدجاوتملا
يف ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

تاه˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
كل˘تّ ل˘˘ج نأا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ّسصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
حاّير˘لا جاردأا تب˘هذ تا˘ي˘سصو˘ت˘لا
تاه˘ج˘لا سضع˘ب ر˘ي˘سصق˘ت بب˘سسب
ر˘ح˘ت مد˘عو

ّ
لجأا نم ا˘ن˘كا˘سس ا˘ه˘ك

سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ماوأ’ا د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ةّدع مويلا دهسشت ثيح ،ناديملا

رسشحملا اهنيب نمو ّةيدلب رئاظح
رامع يديسس ّةيدلبل عباتلا يدلبلا

نأا د˘ع˘ب ةد˘يد˘سش ظا˘ظ˘ت˘كا ة˘˘لا˘˘ح
تار˘سشع˘ب ا˘˘هر˘˘خآا ن˘˘ع تأÓ˘˘ت˘˘مإا
ذ˘˘ن˘˘م ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا تارا˘˘ي˘˘˘سسلا

ىلإا اهليوحت نود ةليوط تاونسس
تاب ام وهو ةّسصتخملا تاهجلا
ن˘ع ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ت’ؤوا˘سست حر˘ط˘ي
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا كل˘˘˘ت كر˘˘˘ت بب˘˘˘سس
ّلك ةيدلبلا ةريظح لخاد ةنوكرم
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن نود تقو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
قايسس يفو ،ةّي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

رخآا» رداسصم تفسشك دقف لسصّتم
تار˘˘˘سشع دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع «ة˘˘˘عا˘˘˘سس
يدلبلا رسشحملا لخاد تارايسسلا
تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ف˘لا˘سس رو˘كذ˘م˘˘لا

نأا دعب اهئدسص ىلإا لآا اّمم ةليوط
كل˘ت نأاو ا˘م˘ل˘ع را˘ب˘˘غ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘كأا
ارظن ا˘هز˘ج˘حّ م˘ت د˘ق تا˘ب˘كر˘م˘لا
نم ةلسسلسس يف اهباحسصأا طّروتل
تلعج ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
رادسصإاب موقت ّةي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ىلإا اهزجح ةرورسضب ديفت رماوأا

ق˘ل˘خ ا˘م و˘هو ،ر˘خآا را˘ع˘سشإا ة˘يا˘غ
ةّد˘ع˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ث˘ك ل˘ي˘قار˘ع
ةدّ̆ي˘ق˘م ا˘ه˘سسف˘ن تد˘جو ح˘لا˘سصم
ةيفاكلا تاحاسسملا مادعنا ّةجحب

تتا˘بو ىر˘خأا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘كر˘˘ل
قيبطت يف ةغلاب تابوعسص هجاوت
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
لامهإ’ا ةيفلخ ىلع ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
ر˘سشح˘م˘لا˘ب دو˘ه˘سشم˘لا ح˘˘سضاو˘˘لا
ن˘ع ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ءÓ˘ت˘ماو يد˘ل˘ب˘˘لا
اهتردق مدع ىلإا ةفاسضإ’اب اهرخآا

ن˘˘م د˘˘يز˘˘م با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم مغرلا ىلع ارّخؤوم تابكرملا
ة˘قا˘ط ة˘يد˘ل˘ب˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ل˘ّم˘˘ح˘˘ت

002 ىلإا051 نيب ام باعيتسسا

نم مغرلا ىلع اذه يتأاي ،ةبكرم
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ي˘سصو˘ت
يف ةروحم˘ت˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
قيرط نع اهغارفإا ةرورسض راطإا
ى˘لإا تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
˘مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
دازملا يف اهع˘ي˘ب ةدا˘عإا˘ب ا˘هرود˘ب
ةينو˘نا˘ق˘لا ر˘طأÓ˘ل ا˘ق˘فو ي˘ن˘ل˘ع˘لا
نأا هنأاسش نم ام وهو اهب لومعملا
ةلاح نم اهسصيلخ˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
اهدهسشت يتلا ةعسساولا ظاظتكإ’ا
يف ةوطخلا ةمهاسسم بناج ىلإا
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط حا˘˘برأا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت
دن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ل˘ي˘خاد˘م
 .اهلÓغتسسا نسسح

تاونسس ذنم أادسصلا اهلكأا تارايسسب هئÓتمإاو هباعيتسسإا ةردق مدع ةجيتن

حلاسصم ةّدع طاسشن لقرعي رامع يديسسل يدلبلا رسشحملا

ةيقاو تارتسس و تامامك

91 ديفوك نم ةيامحلا لئاسسوب لاحرب ةدايع معدت ريخلا سسان ةيعمج
ةلوذبملا اهدوهجل ةلسصاوم اذهو ،ةيامحلا لئاسسو نم ةربتعم ةيمكب لاحرب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا معدب لاحرب ريخلا سسان ةيعمج تماق

،سسأار ةيقاط02 ،فاعسس’ا تارايسس يقئاسس ةدئافل ةيقاو تارتسس01 ،ةمامك006 يف ةيامحلا لئاسسو لثمتتو91 ديفوك انوروك ءابو ةبراحمل

اورداب نيذلا تاعوطتملاو نيعوطتملل لسضفلا اهيف دوعي يتلاو ،ةيقبتملا  ةيمكلا لامكتسسا راظتنا يف ىلوأ’ا ةعفدلا هذه ربتعتو ،بروج06

U°Édí. Ü    .ءابولا ءاسضقنا ةياغ ىلا  اهجاتنا يف رارمتسسÓل ةيعمجلا ىعسستسس يتلاو ةيقاولا ةيبطلا مزاوللا ةعانسص عورسشم اومعدو
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ةحشصلا ةيريدم نايب ىوتحم رييغت
  نينطاوملا كوكشش ريثي ةلششنخب

نايبلا ىوتحم ىلع رييغت ثادحإاب ةلضشنخب ةحضصلا ةيريدم تماق
يذلا رييغتلا وهو ةي’ولا يف ةيئابولا ةيعضضولا لوح يمويلا
ةقيقحلا فضشك نم ابوره يعامتجإ’ا لضصاوتلا ةكبضش داور هربتعأا

زومرل ةيريدملا فذحب ’وأا أاجافت يذلا نطاوملا نع اهءافخإاو
،تايفولا ماقرأا فذح مت ا˘هد˘ع˘بو ،م˘هرا˘م˘عأاو ن˘ي˘با˘ضصم˘لا ءا˘م˘ضسأا

تايفو3 ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ي˘˘ضصح˘˘ت تنا˘˘ك ةرازو˘˘لا نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ
ةيريدملا تماق اريخأاو ، ةافو ت’اح6 دكؤوت اهنايب ربع ةيريدملاو
ءافتكإ’او ةديدج تاباضصإا اهيف لجضسملا تايدلبلا ءامضسأا فذحب
جلاعت يتلا ت’احلاو ءافضشلا ت’احو ةيبلضسلا ت’احلا ددع ركذب

.ريناكضسلاب اهضصيخضشت دعب

ئطاوششلا  يف نوناقلا قبطي فراطلا نمأا

ةقلعتملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطت ىلع فراطلا ةي’و نمأا رهضسي
عا˘ط˘ق˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ئ˘طاو˘ضشلا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا جو˘˘لو ع˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةضصاخلا يلاولا نع ةرداضصلا تاميلعتلل اذيفنت اذهو سصاضصتخإ’ا
مغر هنأا ’إا انروك ةحئاج ببضسب ئطاوضشلا يف ةحابضسلا عنمب
لو˘خد با˘ب˘ضشلا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا لوا˘˘ح د˘˘ق˘˘ف ةدد˘˘ضشم˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

.سسمأا راهن ةي’ولا هتفرع يذلا ديدضشلا رحلا ببضسب ئطاوضشلا

سسنوت يف انوروكب ةباشصم رغشصأا ءافشش

سسمأا ،سسنوتب ةضصفق ةي’و يف ةحضصلا عاطق لوؤوضسم فضشك
.دÓبلا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضصم ر˘غ˘ضصأا ءا˘ف˘ضش ن˘ع ،د˘حأ’ا

سضرملاب تبيضصأا امدعب ،طقف رهضش اهرمع ةعيضضرب رمأ’ا قلعتيو
.امهمأاو اهنم ربكأ’ا اهتخأا ةقفر ،يضضاملا يام8

رئازجلا رداغي نارهوب يبرغملا لشصنقلا
،نار˘هو˘ب ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ل˘˘ضصن˘˘ق˘˘لا ردا˘˘غ
ءا˘ضسم ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ،نا˘˘ضضر˘˘حأا ر˘˘ها˘˘طو˘˘ب
ةيضسامولبد ةمزأاب ببضست امدعب ،ةعمجلا
ةريطخ تا˘ح˘ير˘ضصت ر˘ثإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
،«ودعلا دلبلا» ـب رئازجلا اهيف فضصو
نع ءيضش لك» عقوم هلقن ام بضسح
،ةيبرغم مÓعإا لئاضسو تلاقو .«رئازجلا
ردا˘غ ،نار˘هو˘ب ي˘بر˘غ˘م˘لا ل˘ضصن˘ق˘لا نإا
اهتضصضصخ ءÓجإا ةرئاط نمضض رئازجلا
راطمب نيقلاعلا اهاياعرل هدÓب تاطلضس
،رئازجلا تناكو .نارهو «ةلب نب دمحأا»
ةيجراخلا ةرازو لبق نم ،رئازجلاب يبرغملا ريفضسلا ءاعدتضسا ىدل ،ةيبرغملا تاطلضسلا نم تبلط دق
،رئازجلاب يبرغملا لضصنقلا اهب ىلدأا يتلا ةئيضسملا تاحيرضصتلا ةيفلخ ىلع ،يضضاملا يام02 خيراتب
.نيدلبلا نيب تاقÓعلا ىلع ثداحلا اذهل تايعادت ةيأا يدافتل ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختاب

«سشÓبب» ديعلا سشابك
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘˘˘ضشك
نيلاوملا ةيلارد˘ي˘ف
،«مضساق˘ل˘ب ةورد˘م»
را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسأا نأا
ةضصاخلا يحاضضأ’ا
ى˘˘ح˘˘ضضأ’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.ةرقت˘ضسم نو˘كت˘ضس
بضسحو اذه يتأايو
بب˘˘˘˘˘ضسب ،ةورد˘˘˘˘˘م
يف نيلاوملا ةبغر
رئاضسخلا عاجرتضسا
.قاوضسأ’ا قلغ ببضسب ةئاملاب08 نم رثكأا ىلإا مهعيب ةبضسن تعجارت نيأا يحضصلا رجحلا اهدبكت يتلا

ةرئاد سسيئر بشصنم لغششل ةحرتقم ةلششنخ يلاو ناويدب تاراطإا
ردا˘ضصم ن˘م ة˘عا˘ضس ر˘˘خآا تم˘˘ل˘˘ع
دق ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو نأا ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
ناويدب ةينابضش تاراطإا3 تراتخا

ي˘ف م˘ه˘حار˘ت˘˘قإ’ ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ ي˘˘لاو
لÓ˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘ئر بضصن˘˘˘˘˘م
كل˘ضس ي˘ف ة˘ب˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

ردضصملا فاضضأاو .رئاودلا ءاضسؤور
ةيضصوت ىلع اءانب ءاج حارتقإ’ا نأا

ايلاح نيعملا قباضسلا يلاولا نم
دق نوكي يذلاو ةديلبلا ةي’و يف
سصاخضشأا3 ةرازولا ىلع حرتقا

،ةيباختنإ’ا هتلمح يف نوبت سسيئرلا تاميلعتل اذيفنت ةرئادلا سسيئر بضصنم لغضشل ةلضشنخ ةي’و نم
.ةلودلا ةزهجأا يف بضصانم اهحنم و ةي’ولا تاراطإا نع سشيمهتلا عفرب اهيف دعو يتلا

كرامجلا زاهج يف ريبك داشسف نع فششكي يناملرب
مامأا هلخدت لÓخ ينطولا يبعضشلا سسلجملاب بئان حضضف
نأا بئا˘ن˘لا ف˘ضشك ن˘يأا ،كرا˘م˘ج˘لا عا˘ط˘ق ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
كرامجلا زاهج يف قاطي ’ ادح تغلب داضسفلا تايوتضسم
.هل ريظن ’ اداضسف دهضشت يتلا تاعاطقلا نيب نم هربتعأاو
كرامجلا ناوعأا ءايتضسإا يناملربلا بئانلا لخدت راثأا دقو
هل ةريضسملا تاراطإ’او فيظن مهزاهج نأا اودكأا نيذلا
كوبضسيافلا تاكبضش داور هضضفر يذلا قطنملا وهو ةفيظن
.زاهجلا اذه يف داضسفلا نع هلاق اميف بئانلا اودناضس نيذلا
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ميكحتلا ةنجل ءاصضعأا راتخاو
دبع ةبانع حرصسم ريدم رؤصضحب
ةنجل شسيئر فورعم نب قحلا
ةرقصش فصسؤي رعاصشلا ميكحتلا

ريبكلب نيدمؤب يئاورلا ررقملاو
كرتي نأا فورعم نب لصضف ثيح
ميصسقت متو ،رايتخلا ةيرح مهل
ةيعرف ناجل ىلإا ميكحتلا ةنجل
نؤكتت مصسرلا ة˘ق˘با˘صسم ة˘ن˘ج˘ل˘ف
ةحاصسؤب يليكصشت˘لا نا˘ن˘ف˘لا ن˘م
ةد˘ير˘ج ر˘ير˘ح˘˘ت شسي˘˘ئرو ن˘˘صسح
ينا˘غؤ˘ب ل˘ي˘ب˘ن «قر˘صشلا را˘ب˘خأا»
نيقيلا رؤن ةيليكصشتلا ةنانفلاو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘مأا ،ي˘˘م˘˘ي˘˘غز˘˘لا بي˘˘ط
ناؤلا» يدرفلا حرصسملا ةقباصسم
نا˘ن˘ف˘لا ن˘م نؤ˘كت˘ت˘ف «ؤ˘صش نا˘م
ي˘حر˘صسم˘لا ل˘ث˘م˘م˘لاو ر˘˘يد˘˘ق˘˘لا

يرؤق ديمح بتاكلاو جرخملاو
«ةعاصس ر˘خآا» ةد˘ير˘ج ي˘ف˘ح˘صصو
ي˘˘ئاور˘˘لاو شسا˘˘فر نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس
امأا ،ريبكلب نيدمؤب يعماجلاو
«ةياجح يليكحا» ةقباصسم ةنجل
«ةراصس مأا» ةبيدألا نم نؤكتتف
تصسل» ةد˘˘˘ير˘˘˘ج ي˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصو
ةيصسنرفلاب ةقطانلا «ناكي˘ل˘ي˘ب˘ير
يقودصص نايفصس اصضيأا لثمملاو
د˘قو ،ةر˘ق˘صش ف˘صسؤ˘ي ر˘˘عا˘˘صشلاو
ةيفرصشلا ةعاقلا يف ءاقللا ىرج
متو يبؤجم نيدلا زع حرصسمل
ة˘يا˘قؤ˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف مار˘˘ت˘˘حا

م˘تو رؤ˘صضح˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
ةيؤه نع فصشكلا ىلع قافتلا

ثيح ةمداقلا مايألا يف نيزئافلا

ةقباصسم يف زئاؤج4 دصصر مت

يف زئاؤج3و «ةياجح يليكحا»

3و «ؤ˘صش نا˘م ناؤ˘لا» ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم

دقو ،مصسرلا ةقباصسم يف زئاؤج
ربع مهلامعأا نؤكراصشملا لصسرأا
يف حرصسملل ةيمصسرلا ةحفصصلا
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو كؤ˘˘ب˘˘صسيا˘˘˘ف˘˘˘لا
قل˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا
شصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم˘˘˘لا
ةقباصسمف تاقباصسملا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘لا

«حرصسملا ىلإا ينذخ يبأا» ةلمح
عم لصصاؤتلا تيبثت ىلإا فدهتو
ةيلبقتصسم ديلاقت ءانبو لافطألا

ـب هتقلعو مصسرلا نف للخ نم
تناك ةقباصسملاو «نؤنفلا بأا»
حوارتت نيذلا لافطألل ةحؤتفم

ةنصس81 ىلإا4 نيب ام مهرامعأا
ل˘˘م˘˘ع م˘˘صسر» ا˘˘ه˘˘˘عؤ˘˘˘صضؤ˘˘˘مو
ينذخ يبأا ةرهاظت ةركف شصخلي
شضور˘˘˘ع˘˘˘لاو «حر˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ي˘ت˘لا لا˘ف˘˘طأل˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
ا˘˘مأا ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع حر˘˘˘صسم˘˘˘ب تمد˘˘˘ق
ا˘ه˘ناؤ˘ن˘ع˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا
ةقباصسم يهو «رصصتننصس اعيمج»
ةحؤتفم يهو «ؤصش نام ناو» يف
ة˘صصر˘ف˘˘ك را˘˘ب˘˘كلاو لا˘˘ف˘˘طأل˘˘ل
يحرصسملا لاج˘م ي˘ف شسفا˘ن˘ت˘ل˘ل
ةصصرف ةبا˘ث˘م˘ب نؤ˘كي˘صس يذ˘لاو
عؤصضؤمو ،بهاؤملا فاصشتكل
ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا بلا˘صسأا ة˘ق˘با˘صسم˘لا
ةيعؤتلا ةيفيكو انورؤك شسوريف
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو
ام اهرامعأا حوارتت ةكراصشملاب

طارتصشا متو ةنصس81 ىلإا5 نيب

ىدعتت ل ة˘ل˘ج˘صسم تا˘هؤ˘يد˘ي˘ف

ةقباصسم˘لا ا˘مأا ،ق˘ئا˘قد3 اه˘تد˘م

ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا

يهو «ةياجح ي˘ل˘ي˘كحا» ناؤ˘ن˘ع

كلذو رابكلاو بابصشلل ةهجؤم

تاهؤيد˘ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست لل˘خ ن˘م

ثارت˘لا ن˘م تا˘يا˘كح˘ل ةر˘ي˘صصق

اهتدم زواجتت ل يتلاو يبعصشلا

حرصسم ريدم فصشكو ،قئاقد3

هنأا فورعم نب قحلا دبع ةبانع

عم رؤهمجلا لعافتل ديعصس دج

دادعأاب مهتكراصشمو تاقباصسملا

لواح حرصسملا نأا ادكؤؤم ةربتعم

تل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق نؤ˘˘كي نأا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأا فا˘˘˘˘˘صضأاو ،ة˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘لا

  .ريبك ىدصص تلان تاقباصسملا

 «وشش نام ناولا»و «ةياجح يليكحا» ،«مشسرلا» يف روهمجلل ةريبك ةكراششم

ةيسضآرتفإلآ تاقباسسملل ميكحتلآ ةنجل بيسصنت
 ةبانع ـب يبوجم نيدلآ زع حرسسمل
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ةيلؤل ةفاقثلا ةير˘يد˘م م˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي˘صضار˘ت˘˘فا تا˘˘طا˘˘صشن ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نانفلل ينطؤلا مؤيلا ةيلافتحل
ل˘كصشب ا˘ه˘صضر˘ع م˘ت˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح
تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘صصلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع كر˘˘˘ت˘˘˘صشم
رادو ةفاقثلا ةيريدم˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
فا˘˘ي˘˘صضؤ˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ن˘يد˘لا ز˘ع يؤ˘ه˘ج˘لا حر˘صسم˘لاو
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لاو ي˘بؤ˘ج˘م

تا˘كر˘ب نا˘م˘ي˘ل˘صس ة˘ع˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل

،نؤبيه يرثألا عقؤملا ةحفصصو

م˘يد˘ق˘ت ع˘م شسمأا ة˘ياد˘ب˘لا نا˘˘كو

ي˘صضار˘ت˘فا شضر˘ع˘مو ه˘ير˘ترؤ˘˘ب

ريصشب ديقفلا يليكصشتلا نانفلل

تايلامج باتك ميدقتو ،شسينؤلب

رؤ˘ت˘كد˘ل˘ل ة˘ي˘حر˘˘صسم˘˘لا ءا˘˘يزألا

هيرترؤبو يديمعلا داؤج رديح

ةديقفلا ةيودبلا ةينغألا ةنؤقيأل

نؤكيصسف مؤيلا امأا ،«ةدح راقب»

عاطقنا نود شضورع عم دعؤملا

احابصص ةرصشاعلا نم حرصسملا عم

ي˘ف ل˘ي˘ل˘لا ف˘صصت˘ن˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا

حر˘صسم˘˘لا ن˘˘م شصا˘˘خ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

متو يبؤجم نيدلا زع يؤهجلا

م˘˘صسا شضور˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع قل˘˘˘طإا

،«ناؤ˘لألا ل˘كب نا˘ن˘ف ا˘ي ة˘ي˘ح˘˘ت»

يف يصضارتفا شضرعم دجؤي امك

نصسح نانفل˘ل ي˘ل˘ي˘كصشت˘لا ن˘ف˘لا

رصشع ةيداحلا نم ةيادب ةحاصسؤب

ي˘ف نؤ˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘با˘ع˘تو ا˘حا˘˘ب˘˘صص

ف˘ح˘ت˘م ن˘م نؤ˘ب˘ي˘ه كي˘˘يازؤ˘˘م

نؤكيصس ءاثل˘ث˘لا اد˘غو ،نؤ˘ب˘ي˘ه

عم اءاصسم ةثلاثلا ىلع دعؤملا

ي˘صضار˘ت˘فا شضر˘˘ع˘˘مو ه˘˘ير˘˘تؤ˘˘ب

˘مؤ˘حر˘م˘لا ي˘ل˘ي˘كصشت˘لا نا˘ن˘ف˘ل˘˘ل

ى˘ل˘ع ا˘مأا ،ن˘يد˘لا رؤ˘ن ر˘ما˘˘عؤ˘˘ب

م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صسف ل˘ي˘ل ة˘ع˘صسا˘ت˘˘لا

ي˘حر˘صسم˘لا نا˘ن˘ف˘ل˘˘ل ه˘˘ير˘˘ترؤ˘˘ب

 .خؤخم ركبؤب مؤحرملا

 ةفاقثلا عاطق تاحفشص لك يف كرتششم لكششب سضرعتشس

 نانفلل ينطولآ مويلآ يف ةيلافتحإآ ةيسضآرتفإآ تاطاسشن مظنت ةبانع
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ةيملعإلاو ةثحابلا تردصصأا
يؤفصشلا ثارتلا يف ةصصتخملا
راد نع ،نيقرز ةدرو يبعصشلا
بات˘ك ،ع˘يزؤ˘ت˘لاو ر˘صشن˘ل˘ل ءا˘ه˘ب

ا˘هد˘ي˘صصر ى˘˘لإا فا˘˘صضي اد˘˘يد˘˘ج
ناؤنع لمح يدا˘مل˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا
لا˘ث˘مألا ن˘م˘صضت˘˘ي «ثم˘˘يز˘˘ي˘˘ت»
،ريطاصسألاو تاياكحلا ،ةيبعصشلا
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا زا˘غ˘˘لألاو م˘˘ي˘˘نار˘˘ت˘˘لا
«ثميزيت» .ةيل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ج˘ه˘ل˘لا˘ب

يؤفصشلا ثارتلا˘ب شصا˘خ با˘ت˘ك
ىلإا امجرتم يل˘ئا˘ب˘ق˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

قطانم ةدع نم ،ةيبرعلا ةغللا
ةياجب ،وزو يزيت اهنم ةيلئابق
اذ˘˘˘ه تف˘˘˘ًن˘˘˘˘صصو ،ةر˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ة˘ع˘برأا ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورؤ˘م˘لا
لوألا با˘ب˘˘لا تصصصصخ ،باؤ˘˘بأا
يناثلا بابلاو ،ةيبعصشلا لاثمألل

،ريطاصسألاو تا˘يا˘كح˘لا˘ب شصا˘خ
مينارتلاب شصاخ ثلاثلا بابلا امأا

شصا˘˘˘خ ع˘˘˘بار˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘لا ءا˘˘˘جو
م˘يد˘ق˘ت ع˘م ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا زا˘غ˘لألا˘˘ب
تد˘كأا ا˘م˘ك ،ز˘˘غ˘˘ل ل˘˘كل ل˘˘ح˘˘لا
زنكلا اذهب اهمامتها نأا ةبتاكلا
ة˘صسرا˘م˘م ى˘لإا لًؤ˘ح˘ت ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘لا

ثحبتو دهتجت اهلعجو ،ةمظتنم

نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ه˘ن˘ع
ىلإا تعصس ثيحب ،رئازجلا عؤبر
ذاقنإاو عمجل ةعصساو ثحب ةيلمع
ن˘م ق˘ي˘ثؤ˘ت˘لا جرا˘خ ؤ˘ه ا˘م ل˘ك
ر˘هاؤ˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه اؤ˘˘ظ˘˘ف˘˘ح شسا˘˘نأا
لايجألا اهتثراؤت يت˘لا ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا

ام لكب اهطابتراف ،دادجألا نع
ررقت اهلعج ،هب اهعلوو ثارت ؤه
ةركاذلا قامعأا يف شصؤغلا يف
هدده˘ي يذ˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا عاد˘بإلاو
ةيبعصشلا ةركاذلا نؤك ،نايصسنلا

،نا˘ي˘صسن˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ف˘˘غ˘˘لا ة˘˘ل˘˘كؤ˘˘م
نأا ةرعاصشلاو ةفلؤؤملا  تفاصضأاو
نم هر˘ي˘غ˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

عمتج˘م ،ىر˘خألا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لاثمألاك يدام ل ثارتب رخاز

،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا زا˘غ˘لألا ،ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

تاياكحلاو ةيب˘ع˘صشلا شصصصق˘لا

اذ˘ه ف˘صسأل˘ل ن˘˘كلو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

ه˘تراز˘غ م˘˘غر ع˘˘ي˘˘صضي ثار˘˘ت˘˘لا

،دلبلا ءاحنأا ةفاك يف هراصشتناو

لؤح راكفألا هذهب اهنم اناميإاو

تعصس دق˘ف ،ثار˘ت˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا

بتك ي˘ف ه˘ن˘يود˘تو ه˘ع˘م˘ج ى˘لإا

ةفاقث هرابت˘عا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

                   .بعصش

آديدج اباتك ردسصت «نيقرز ةدرو» ةيمÓعإلآو ةبتاكلآ
« ثميزيت» نآونع لمح يدامÓلآ يفاقثلآ اهديسصر ىلإآ فاسضي

يف تقلطنا يتلا يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرشسملل ةيشضارتف’ا تاقباشسملا ميكحت ةنجل تبشسلا سسمأا لوأا ةحيبشص بيشصنت مت
انوروك سسوريف نم ةياقولاو يحشصلا رجحلا ريبادت مارتحا ىلع تÓئاعلاو لافطأ’ا عيجششت ىلع تلمع يتلاو سسرام رهشش رخاوأا

.«وشش نام ناولا» يدرفلا حرشسملا ةقباشسمو «مشسرلا» ةقباشسم ،«ةياجح يليكحا» ةقباشسم يه تاقباشسملاو حرشسملا عم لعافتلاو

 اهل اهادهأا هلامعأا بلغأاو رئازجلا بحأا

«تاحايزنإآ» ةلجمل يناثلآ ددعلآ
«هينيد نايتيإآ» ـب يفتحي

اهتردصصأا يتلا ةيفاقثلا «تاحايزنا» ةلجمل يناثلا ددعلا ىفتحا
نايتيإا يقارصشتصسإلا يصسنرفلا يل˘ي˘كصشت˘لا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو ار˘خؤؤ˘م
ه˘لا˘م˘عأا بل˘غأا شصصصخو ا˘ه˘ب ششا˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا بحأا يذ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ن˘˘يد
ةايح لؤح اجاترؤبير -ةيبرعلاب ةقطانلا - ةلجملا تصصصصخو.اهل

ملصسإلل هقانتعاو رئازجلل هقصشعو (1681- 9291) هينيد راصسمو
اهب رقتصسا يتلا (دلبلا بؤنج) ةداعصسؤب ةنيدمب هتقلع اصضيأاو اهب
اصضيأاو اهلهأا ةطاصسبو اهئارحصصو اهتاحاو لامجب هترحصس نأا دعب
اذه اصضيأا مدقو ،ابوروأا قامعأا نم مداقلا ؤهو اهتيبئارغو اهتيناحور

لؤح ةعؤنتم عيصضاؤم -تاحفصص011 يف رداصصلا- ديدجلا ددعلا
شصن رارغ ىلع ناصسنإلا ةايح يف ةيقلخلاو ةيحورلا ميقلا ةيمهأا

ةيمهأا ىلع هيف دكأا يذلا «يحورلا لقعلا» زورقعلب قازرلا دبع
هتقلعو رصصاعملا ناصسنإلا ةا˘ي˘ح ي˘ف (ي˘ن˘يد˘لا) ي˘حور˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا
بناجلا يف اصصؤصصخ هر˘ي˘ثأا˘تو ,ثيد˘ح˘لا ل˘ق˘ع˘لا ع˘م «ة˘ي˘ق˘فاؤ˘ت˘لا»
يبرغ بعصصم مدق «ناكملا حور» ناؤنعب لصصف يفو ،يقلخألا

ةيرامعملا ةفحتلا ,(3471) ةنيطنصسقب رصضخألا عماجلا لؤح اصصن
ةعور ىلع ةدهاصشلا ةرانملاو نيصسح نب نصسح يابلا اهانب يتلا

ؤهو ،ينامثعلا دهعلا للخ «ةقلعملا رؤصسجلا ةنيدم» ءارثو ةهبأاو
نب ديمحلا دبع ددجملا ةملعلا هيف شسّرد يذلا دجصسملا اصضيأا
ازكرم هلعجو ةليؤط نينصسل هقفلاو ثيدحلاو ريصسفتلا مؤلع شسيداب
لازامو ىناع يذلا لامهإلا مغرو.ريبكلا يحلصصإلا هعورصشمل
هقيرب «عجرتصسي نأا رظتنملا نم» هنأا لإا عماجلا اذه هنم يناعي
شسي˘ئر ار˘خؤؤ˘م ا˘هرد˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ماوألا ع˘˘م ا˘˘صصؤ˘˘صصخ ه˘˘ق˘˘لأا˘˘تو
دجاصسملا عيمج ميمرتب ةيصضاقلاو نؤبت ديجملا دبع ةيرؤهمجلا
ددعلا زيمتو ،بتاكلا لؤقي ,رصضخألا عماجلا اهتمدقم يفو ةقيتعلا
-ةيبراغملا ةقطنملا يف- ناذآلا لؤح عؤصضؤم شصيصصختب اصضيأا

يلعب قازرلا دبع شصنلا بحاصص ىري ثيح ةعيفر ةيملصسإا ةقئاذك
مادعنلا عم ةطاصسبلاب نورقل زيمت يبراغملا يئاقلإلا بؤلصسألا نأا
بهذملا «ددصشت» ىلإا رظنلاب مي˘غ˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘ح˘ل˘ت˘ل˘ل ا˘ب˘ير˘ق˘ت ي˘ل˘كلا
نأا افيصضم راطإلا اذه يف -نؤ˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ه˘ع˘ب˘ت˘ي يذ˘لا- ي˘كلا˘م˘لا
هتمصصب كرت (برغملا ءانثتصساب) ةقطنملا يف ينامثعلا رؤصضحلا

يتلا ةي˘كر˘ت˘لا تا˘ما˘ق˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘صصؤ˘صصخو ي˘ل˘ح˘م˘لا ناذآلا ى˘ل˘ع
ةهج نم ددعلا لمحو ،«ةعيفرلا ةقئاذلاو قيرعلا ديلقتلا» ـب اهفصصو
ناصضمر رهصش يف نيفقثملاو باتكلا ةايح لؤح تلاقم ىرخأا

يف ينيدلا د˘ع˘ب˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا ن˘ف˘لا ن˘ع ىر˘خأا ع˘ي˘صضاؤ˘مو
ةيحرصسم يف ينليلت نصسحل ةءارق للخ نم يرئازجلا حرصسملا
اهلوانت يتلا عيصضاؤملا نمو.يلليج˘لا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع˘ل «د˘لؤ˘م˘لا»
لا˘م˘عألا اذ˘كو ا˘م˘ن˘ي˘صسلاو ة˘ياور˘لا د˘يد˘ج˘˘لا راد˘˘صصإلا اذ˘˘ه ا˘˘صضيأا
ددع ىلإا ةفاصضإلاب تئافلا ناصضمر للخ ةصضورعملا ةينؤيزفلتلا

لؤح ىرخأا عيصضاؤمو ,ةيبدألا تاميدقتلاو ةيفاقثلا لئاصسملا نم

¢eÉjÉ.S .ةئيبلا

نانفلل ينطولا مويلا يف

ةيرئآزجو ةيناطيرب ةينف جمآرب
يعامتجإلآ لسصآوتلآ عقآوم ىلع

رهصش نم21 ةياغ ىلإاو ملعإلاو ةفاقثلل ينطؤلا ناؤيدلا جمرب
ىلع ةيرئازجلاو ةيناطيربلا ةينفلا جماربلا نم ةقاب يراجلا ناؤج
قفو نانفلل ينطؤلا مؤيلا ةبصسانمب يعامتجلا لصصاؤتلل هعقاؤم
اصضورع ناؤيدلا جمرب «انعمجت ةفاقثلا» راعصش تحتو ناؤيدلل نايب
فاصشتكا» ةصصرف نيدهاصشملا حنمت ةيناطيرب ةيقيصسؤمو ةيحرصسم
«ليردنصس» يلاربوألا شضرعلاك ةدحتملا ةكلمملا «نؤنفو ةفاقث
ثيح «ثيبكام» ةيحرصسم و «لكياصس غنير ذ» يئانغلا شضرعلاو
ةكلمملاو رئازجلا نيب يفاقثلا نواعتلا راطإا يف طاصشنلا اذه ماقي
ىرخأا ةهج نم ناؤيدلا جمربو ،امهنيب «لدابتلا تاقلعل ازيزعت»
نفلا زؤمر نم ددعل اميركت مؤيلاو شسمأا يمؤي ةيرئازج ةينف جمارب
يبؤجم نيدلا زع حرصسملا يلجر رارغ ىلع نيلحارلا يرئازجلا

¢Ω.S.ةيرئازجلا ةدرو ةنانفلاو ةلؤلع رداقلا دبعو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ
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ةيريدم مصساب ثدحتملا دكأاو
هذه نأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةذ˘تا˘صسأل ةو˘عد ته˘جو ةر˘ي˘خألا

نمو ةيلولاب راو˘طألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م م˘˘ه˘˘˘ئارو
اهلÓخ نم مهوعدت ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لبق ماصسقألا سسلاجم دقع ىلإا

،يراجلا ناوج رهصش نم12 ـلا
ىلعو هنأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘صضأاو
ةيئانثتصسإلا ةيعصضولا نم مغرلا

بب˘صسب ة˘يلو˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تببصست يتلاو انوروك سسوريف
نأا لإا لقنلا لئاصسو فقوت يف
ن˘م تب˘ل˘ط ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
نم داهتجإلا ةذتاصسألاو ءاردملا
لخاد ماصسقألا سسلاجم دقع لجأا
كر˘˘ت مد˘˘عو ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘˘جآلا
ربمتبصس ةياغ ىلا ةقلعم رومألا
ببصستيصس كلذ نأا املاط لبقملا

تا˘ف˘ل˘م˘لا م˘كار˘ت ي˘ف ة˘لا˘ح˘˘مل
طغصض يف ببصستب دقو ماهملاو
يتلا ةيوبرتلا مقاوطلا ىلع ريبك

ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك يد˘˘ح˘˘ت ما˘˘مأا نو˘˘كت˘˘صس
تاناحتمإلا فÓ˘ت˘خ˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا نا˘ح˘ت˘ما اد˘يد˘ح˘˘تو
ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘م˘لا ر˘ي˘˘صضح˘˘تو
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘صس يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

د˘كأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسا فور˘˘ظ
ةيبرتلا ةيريدم مصساب ثدحتملا
نم بلط دق هنأاب لجيج ةيلول
ةياقولا ل˘ئا˘صسو ر˘ي˘فو˘ت ءارد˘م˘لا

ةرتف لÓخ انوروك سسوريف نم
سصرحلاو ماصسقألا سسلاجم دقع
دعابت˘لا تاءار˘جا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع

نأا اينمتم تاعامتجإلا دقع ءانثأا

هذهب نيينعملا ةذتاصسألا  يبلي

اونوكي نأاو بجاولا ءادن ةيلمعلا

لÓ˘˘خ ن˘˘م و˘˘لو د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف

ةصصاخلا مهلئاصسو ىلع دامتعإلا

ى˘˘˘˘لإا رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م

يت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

كاردتصسا لجأا نم نمزلا قباصست

رهصشأا ةثÓث لÓخ اهنم عاصضام

.يلزنملا رجحلا نم

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ
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 انوروك سسوريف نم ةياقولل تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختاب ءأردملأ تبلاط

صسلاجم دقع ةذتاشسألأ نم بلطت لجيجل ةيبرتلأ ةيريدم
 نأوج12 لبق ماشسقألأ
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سسارهأا قوصس ةيلول تاباغلا ةظفاحم تدعأا
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كمو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ئلو ط˘˘ط˘˘خ˘˘م

نم ةلم˘ج ن˘م˘صضت˘ي0202 في˘صصل تا˘با˘غ˘لا
لاح يف لخدتلا لامعأاو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تحت يئلو رارق رادصصا مت ثيح قئارح بوصشن

يصضاملا لير˘بأا8 خيرات˘ب0202/453 م˘قر
لامعأا قيصسنتب ةصصاخلا تائيهلا رارقإا نمصضتي

تاباغلا قئارح ة˘ح˘فا˘كم ة˘ل˘م˘ح ح˘ت˘فو ة˘يا˘م˘ح

ناجللا عيمج بيصصنت مت امك0202 مصسوملل

01  ربع تاباغلا قئارح ةحفاـــكمل ةيتايلمعلا
ىوتصسم ىلع يتاصشملاو ةيدلبلا ناجللاو رئاود

مت راطلا تاذ يف و . ةيلولاب62ـلا تايدلبلا

سسيصسحتلاو ةيعوتلل ةيناديم ةجرخ39 ميظنت
نيرواجملا ناكصسلاو ةباغلا ناكصس طاصسوأا يف

ةيلولا تايدلبب ةتصشم121 ربع ةيباغلا لتكلل
ةعاذإا ربع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لا اذ˘كو
عم˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘صش ط˘صسوأا ي˘فو سسار˘هأا قو˘صس
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘صسإلا ة˘˘فا˘˘صشكلاو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةيملاعلا ةين˘طو˘لا ما˘يألا ءا˘ي˘حإا ي˘ف م˘ه˘كار˘صشإاو

دجاصسم ربع سسورد5 ميدقت كلذكو ةعيبطلل

تاصسصسؤوملاب ريجصشت تÓمحب مايقلاو ةيلولا

سسرغ مت ثيح ءايحألاو سسرادملاو ةيمومعلا

ةحفاكم نامصضلو .ةريجصش فلأا18 عيزوتو

كلا˘صسم˘لا ن˘م م˘ل˘ك05 ةئيه˘ت م˘ت ق˘ئار˘ح˘لا

007 زاجنإا اذكو اهنم ملك5,8 حتفو ةيجارحلا

قدانخ ةئيهتو ةي˘جار˘ح˘لا لا˘غ˘صشألا ن˘م را˘ت˘كه

اذ˘ه ي˘فو را˘ت˘كه51  رب˘ع نار˘ي˘ن˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

تا˘عا˘ط˘ق˘لا د˘˘يد˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي دد˘˘صصلا

تاقرطلا فاوحل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا˘ب  ما˘ي˘ق˘ل˘ل

ةيباغلا لتكلا لخاد ةعقاولا ةيئلولاو ةينطولا

دادعإاو ةيمومع˘لا لا˘غ˘صشألا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م

تاذ ةيئابرهكلا طوطخلا تحت ةيئاقو ةطرصشأا

ن˘م ط˘صسو˘ت˘م˘لا طــغ˘صضلاو ي˘لا˘ع˘لا ط˘غ˘صضلا

ةكرصشو ءابرهكلا لقنل ةيوهجلا ةكرصشلا فرط

فاوحل فيظنتلا لا˘غ˘صشأا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو زا˘غ˘لا˘نو˘صس

مايقلا مت كلذ ىلإا ةفاصصإلابو .ةيديدحلا ككصسلا

ةيصضرألا عطقلاب طيحت ةيئاقو ةطرصشأا دادعإاب

ةيباغلا كÓمألا راوجب وأا لخاد ةعقاولا ةيحÓفلا
ةيبعصشلا سسلاجملا ءاصسؤور ة˘ل˘صسار˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يديصسو ةراصضخ˘لو ةداد˘ح˘ل ن˘م ل˘كل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ناديولا لفاصسو ةيرورعزلاو ةنازلا نيعو جرف
تايافنلا يمر مدع دصصق ةعيردلاو تلاقراتو
هذهب ةدوجوملا ةيئاوصشعلا غرافملا لكب اهقرحو
ة˘ب˘قار˘م˘لا زا˘ه˘ج ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي و اذ˘˘ه .تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

تلا˘صصتا ة˘كب˘صشب ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب فا˘˘صشكت˘˘صسلاو
عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح

ةبصسن ردقت ثيحALOROTOM لوروتوم
نم رثكأاب ةيجارحلا لتكلل ةكبصشلا هذه ةيطغت

د˘جو˘ت ا˘م˘ك ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب09

6و ةلق˘ن˘ت˘م ة˘ط˘ح˘م21 تاباغ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب
ةدوز˘م ةرا˘ي˘صس ل˘ك ق˘ئار˘ح˘ل˘ل دا˘م˘خإا تارا˘ي˘˘صس
سصو˘صصخ˘ب ا˘مأا .ي˘كل˘صسÓ˘لا لا˘صصتلا زا˘ه˘ج˘ب
قيرط نع متي كلذ نإاف راذنإلاو فصشكلا ةزهجأا
بارت  ربع عزوتت يتلا ةبقارملا طاقنو جاربأا
لا˘م˘عو تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا  ق˘ير˘ط ن˘عو ة˘يلو˘لا
لاصصتلا لئاصسو لام˘ع˘ت˘صسا˘ب ع˘ير˘صسلا ل˘خد˘ت˘لا
 .راذنإلاو لاصصتÓل لاقنلا فتاهلاو يكلصسÓلا

ةيميظنتلأ و ةيسسيسسحتلأ ريبأدتلأ نم ةلمج نمسضتي

صسأرهأأ قوشسب فيشصلأ لÓخ تاباغلأ قئأرح ةحفاكمو ةياقولل يئلو ططخم
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يوÓمح ديهصشلا بعلم دافتصسا
قوفي يلام فÓغ نم ةنيطنصسقب

قÓ˘طا ل˘جا ن˘م جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م06
ا˘ب˘˘صسح˘˘ت ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘صشم
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل

عورصشم .«2202 ناصش» نييلحملل

تايلمع3 ىلإا مصسقم ليهأاتلا ةداعإا
يلامجإا يلام فÓغ اهل سصصصخ

و ةصصاخ ،«ج.د رايلم06ب ردقي
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نأا

بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه ترا˘ت˘˘خإا د˘˘ق تنا˘˘ك
ة˘لو˘ط˘ب ن˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل نا˘˘صضت˘˘حل
ن˘م˘صضت˘تو ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ىلإا ةفاصضإا بعلملا اذه ةيصضرأل
حوللاو ةاطغملا تاجردملا ديدجت
ةيلمعلا قلعت˘ت ا˘م˘ي˘ف ي˘نور˘ت˘كلإلا
بيرد˘ت ة˘ي˘صضرأا زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

برقلاب يعيبطلا بصشعلاب ةاطغم
سصيصصخت متيصس و بعلملا اذه نم
عفدلل ءاصضف ةئيهتل ةثÓثلا ةيلمعلا

31 بيكرت لÓخ نم ينورتكلإلا
ةبقارملا ايجولونكتب ادوزم اذفنم
كصشو˘ت و ،ر˘كاذ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

ىلع عورصشملا اذه ةصسارد ةيلمع
لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا

تم˘ت ا˘م˘ك .زا˘˘ج˘˘نإلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م

نم ءابعألا رتافد ىلع ةقداصصملا
ةيمومعلا تاقف˘صصلا ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط
يذلا ،ثدحتملل ادانتصسإا ،ةيلولاب

لاغصشأا يف عرصشيصس هنأا نع فصشك
ربمتبصس رهصش» لÓخ عورصشملا اذه
هنأا ى˘لإا ةرا˘صشإلا رد˘ج˘ت .«ل˘ب˘ق˘م˘لا

مت مر˘صصن˘م˘لا سسرا˘م11 خيرا˘ت˘ب
يذلا يوÓمح ديهصشلا بعلم قلغ
كلذ و يلود بعلم ةفصص بصستكإا
.ةيصضرألا روهدت ببصسب

ةنيطنسسقب2202 نييلحملل ايقيرفإأ ةلوطبل ابسسحت

يوÓمح ديهششلأ بعلم ليهأات ةداعإل جد رايلم06
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مظنت ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحتل ةلصصاوم

تانيمأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ح˘لا˘صصم

ةلمح ، ةملاقب ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا

لمعلا بابرأا ةدئافل ةيصسيصسحتو ةيمÓعا

اهجاردإا لÓخ نم، عاطقلا يف نيطصشانلا

دعب ن˘ع ح˘ير˘صصت˘لا ة˘باو˘ب ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب˘ت˘صسا

حا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘˘˘˘ب

هجومZD.SANC.WWW عقوم˘لا˘ب

عاطق˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برا ى˘لا

نا˘ي˘ب˘ت˘صسلا اذ˘ه ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي .يدا˘˘صصت˘˘قلا

ناكرأا ةدع ،لام˘ع˘ت˘صسل Ó˘ي˘لد˘ب ق˘فر˘م˘لاو

ةصصاخلا كلتو لمعلا بر ةيعصضوب قلعتت

ن˘م˘صضت˘يو سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘ن˘˘م ،ه˘˘ئار˘˘جإا˘˘ب

بر ىلع نيعت˘ي ل˘حار˘م ةد˘ع نا˘ي˘ب˘ت˘صسلا

راصسفتصسا ىلوألا ةلحرم˘لا ،ا˘هؤو˘ل˘م ل˘م˘ع˘لا

انوروك سسوريفب هتصسصسؤوم رثأات ىدم لوح

هقيلعت لوح راصسفتصسا ةيناثلا ةلحرملا اما،

ةيئزج وا ةيلك ةفصصب يداصصتقلا هطاصشنلل

دق ناك اذإا اميف قيلعتلا ببصس ديدحت عم

˘ما˘كحأل ا˘ق˘ب˘ط ،ءار˘˘جلا دد˘˘ع ن˘˘م سصل˘˘ق

02-و02-96 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا

، ايلك وا ايئزج تاكارتصشلا ةيوصستو07

تامو˘ل˘ع˘م˘لا ئ˘ل˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا  ا˘ما
لو˘ح را˘صسف˘ت˘صسلا و،  ءار˘جألا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا

عم تاكارت˘صشلا ع˘فد ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
بغري ناك اذإا اميفو ديدصستلا خيرات ديدحت
ةدم اذكو تاكارتصشلا ديدصست ةلودج يف
ةصصرفلا نايب˘ت˘صسلا ح˘ن˘م˘ي ا˘م˘ك.طا˘صسقألا

تاظحÓملا جاردإا ةيناكمإا لمعلا بابرأل
فرعت˘لا و˘ه ه˘ن˘م فد˘ه˘لا و،تا˘حار˘ت˘قلاو
لمعلا بابرأل ةيداصصتقلا ةيعصضولا ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ثآا سسا˘˘˘ي˘˘˘قو
ةفرعم ىلا ةفاصضا ،ةيداصصتقلا مهتاطاصشن
قيلعت ىلا اورطصضا نيذلا لمعلا بابرأا
اذكو ةم˘ئاد وا ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘صصب م˘ه˘ت˘ط˘صشنا

ىل˘ع او˘ل˘ي˘حا ن˘يذ˘لا ءار˘جلا دد˘ع ة˘فر˘ع˘م
موصسرملا ماكحأل اقبط ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ل˘ط˘ع

بابصسأل وا02-07و02-96 يذيفنتلا
بابرا ىلا نايبتصسلا حنمي امك.ةيداصصتقا
نع ،عفد˘لا د˘عو˘م بل˘ط ة˘ي˘نا˘كما ل˘م˘ع˘لا

ه˘ي˘ف م˘ت˘ي يذ˘لا ر˘ه˘صشلا م˘هد˘يد˘ح˘ت ق˘ير˘ط
يمري اهتلودجو طيصسقتلاب عفدلا فانئتصسا
داجيا ىلا ءارجلا اذه ءارو نم قودنصصلا
لمعلا بابرا ة˘ق˘فار˘م˘ل ع˘ج˘نألا ة˘ل˘ي˘صسو˘لا

ةمزلا لÓخ ة˘يدا˘صصت˘قلا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
وا فقتلا ىلا مه˘تر˘ط˘صضا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تا˘طا˘صشن سصي˘ل˘ق˘ت
ةيوصست يلاتلابو نو˘يد˘لا ة˘لود˘ج ة˘ي˘نا˘كما

يعا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘صضلا ها˘ج˘ت م˘ه˘تا˘ي˘ع˘صضو

قود˘ن˘صصلا ح˘لا˘صصم نأا ،ةرا˘صشإلا رد˘ج˘˘تو

ة˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف عر˘˘صشت فو˘˘صس

نيطصشانلا لمعلا بابرأا ةدئافل ةيمÓعإاو

20 ن˘م ءاد˘ت˘با يدا˘صصت˘قلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف

،ةقباصس ةوطخلا هذه دعتو0202. ناوج

ريوطت ىلا اهلÓخ نم قودنصصلا ىعصسي

راطإلا جراخ لمعلا بابرا عم تاقÓعلا

ليصصحت ىلع رصصتقي ناك يذلا دوهعملا

ه˘يراو˘ج ة˘مد˘خ ى˘لا تا˘كار˘˘ت˘˘صشلا ع˘˘فدو

نع حيرصصتلا ةباوب ىلا تفيصضا ،ةصضحم

 .مهعم لماعتلا ةنرصصع راطإا يف دعب

ةيشسيشسحتو ةيمÓعإأ ةلمح مظنت ةملاق صصانك
عاطقلأ يف نيطششانلأ لمعلأ بابرأأ ةدئافل

سسلاجم دقع ىلإأ اهلÓخ نم مهوعدت ةيميلعتلأ رأوطأ’أ فلتخم ةذتاسسأأ ىلإأ ةوعد سسمأأ لجيج ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم  تهجو
.يراجلأ نأوج رهسش نم12ـلأ لبق ماسسقأ’أ

جيريرعوب جرب

ةرجاششملأ ةمهتب صصاخششأأ ةعبرأأ فيقوت

ماعلأ قيرطلأ يف
جر˘ب ة˘يلو ن˘مأل سسما˘خ˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

03و32 نيب مهرامعا سصا˘خ˘صشا ة˘ع˘برا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب

برصضلا لعف اهيف عقو ماعلا قيرطلا يف ةرجاصشملا ةمهتب  ةنصس

ةنيكصسلاب لÓخإلا عم ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصساب  نييدمعلا حرجلاو

03 (ط - م) ةنصس42 (م - ذ) نيوعدملاب رمألا قلعتيو ، ةماعلا

لاصصتلا ةيلخ بصسحو ةنصس52(أا - ح) و ةنصس32 (ع - ف)  ةنصس

تايرود رثإا ىلع تمت ةيلمعلا نا ةيلولا نمل ةماعلا تاقÓعلاو

ةحلصسألاب راجصش مههابتنا تفل  نيا نمألا رصصانعل ةيليل ةيباقر

(ع - ف) و (أا - ح) امهب هبتصشملا فيقوت مت مهلخدت دنعو ءاصضيبلا

ريبكلا مجح˘لا ن˘م ن˘ي˘ف˘ي˘صس)  ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ي˘مر˘ب ا˘ما˘ق ناذ˘ل˘لا

اميف اهنتم ىلع اناك يتلا ةرايصسلا نم (ديدحلا ةدام نم نيعونصصم

رمألا قلعتيو مهدحأا فيقوت متيل رارفلاب نيرخآا سصاخصشأا ةثÓث اذل

ىلإا نيفوقوملا سصاخصشألا ليوحت مت هيلعو ، (م - ذ) هب هبتصشملاب

نا ةيلخلا تلذ يصسحو.قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘صسل ة˘ح˘ل˘صصم˘لا

ةيحصض ناك (ط - م) هب هبتصشملا نأا تنيب ةيطرصشلا تاقيقحتلا

نم ةفلتخ˘م ن˘كا˘مأا ي˘ف (رو˘ت˘ي˘ك) سضي˘بأا حÓ˘صس ة˘ط˘صساو˘ب ءاد˘ت˘عا

عقو امهنيب مهافت ءوصس ببصسب (م - ذ) هب هبتصشملا فرط نم همصسج

لمعلا نع زجع هل اببصسم ، مويلا سسفن نم ةيحابصصلا ةرتفلا لÓخ

يحلا ىلإا امدق (أا - ح) و (ع - ف) امهب هبتصشملا نأاو ، موي42 ةدمل

ءادتعلا سضرغل (ط - م) ةقفر (م - ذ) هب هبتصشملا هيف ميقي يذلا

مت ثيح ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصساب راجصش مهنيب عقو نيأا ، هيلع

رمأا ردصص نيأا هÓعا ةروكذملا مهتلاب كهدصض يئاصضق فلم ريرحت

- م) مهب هبتصشملا دافتصسا نيح يف ، (م - ذ) هب هبتصشملا دصض عاديإا

≈°eƒS.´ .رصشابم ءاعدتصسا نم (ع - ف) و (أا - ح) ، (ط

يقأوبلأ مأأ

ةليلم نيعب رأرششأأ ةعامج فيقوت
رارصشأا ةعومجم ةليلم نيعب يناثلا يرصضحلا نمألا حلاصصم  تفقوأا

نكصسم لخاد نم  ةقرصس يف  نيطروتم سصاخصشا ةعبرأا نم نوكتت

مأا ةيلو نماب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ  بصسحب ةيصضقلا

ى˘لإا دو˘ع˘ت تا˘قور˘صسم˘لا عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م تر˘ف˘صسأا ي˘ت˘لاو ي˘قاو˘ب˘لا

نيعب يناثلا يرصضحلا نملا  حلاصصم يقلت رثا  نيريخلا نيمويلا

لخاد نم رصسكلاب ةقرصسلا عوصضوم يف ةيمصسر ىوكصشل ةليلم

يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لز˘ن˘م سضار˘غا تلا˘ط ،ن˘كصسم

ديدحت ىلا لصصوتلا مت ثاحبلاو تايرحتلا فيثكتبو ،ةيصضقلا

سصاخصشا ةعبرأاب رمألا قلعتيو مه˘ف˘ي˘قو˘تو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه

مت قيقحتلل ارارمتصساو ، ةنصس43 و82 نيب مهرامعأا حوارتت

ةليلم نيع ةنيدمب تعيب يتلاو تاقورصسملا ناكم ىلإا لصصوتلا

زافلت -سسبÓم ةلاصسغو يناوأا ةلاصسغ) :يف ةلثمتملاو ةصشرك نيعو

ةيبصشخ ىرخاو ةيجاجز ةلواط -خبط ةلا -نييئابرهك نينرف -نولم

نيتعاصس -ةيمقر لابقتصسا ةزهجا ةثÓث - توصص تاربكمب ةدوزم

قيقحتلا لامكتصسا دعبو .(ىرخأا سضارغأا ىلإا ةفاصضإا ،نيتيطئاح

ةنرتقملا ةقرصسلا ةيا˘ن˘ج» :ة˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م م˘هد˘صض ز˘ج˘نا

ةباينلا مامأا اومدقأا «ةبكرم راصضحتصساو رصسكلا ددعتلا ،ليللا فرظب

GCMªó RgÉQ .سسبحلا مهعادياب ترمأا يتلا ةيلحملا
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يشضايرلا ريدملا ،ىيحي رتنع نأامط
ر˘ي˘ها˘م˘ج ة˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘˘لا
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ،يدا˘˘ن˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘يإا اد˘˘˘عاو ،تارا˘˘˘شصت˘˘˘ن’ا

د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ىي˘˘˘ح˘˘˘ي لا˘˘˘قو ،يو˘˘˘˘ق ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
،يمومعلا نويزفلتلل ،قباشسلا رشضخلا

اد˘ي˘ج كرد˘ي ه˘˘نأا˘˘ب لوأ’ا صسمأا ءا˘˘شسم
اقيرف نوديري نيذلا راشصن’ا طغشض
،تاراشصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘ي
دب’ هنأا اديج يعأا اشضيأا انأا““ :حرشصو
،تارا˘˘شصت˘˘نÓ˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘م
،حومط˘لا صسف˘ن ه˘ل نو˘ك˘ي˘شس برد˘م˘لاو
اوقثي نأا ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لا ن˘م ط˘ق˘ف بل˘طأا

،““يو˘ق ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب˘ب م˘هد˘˘عأا˘˘شسو ،ي˘˘ب
،قباشسلا ينامل’ا موخوب بع’ دكأاو
بردملا مشسا يف دعب لشصفي مل هنأاب
ه˘˘نأا ىلإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘لا هرار˘˘˘ق ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘عار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا
او˘˘˘˘˘˘شسنار˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا““ :دد˘˘˘˘˘˘˘شصلا

ءا˘˘م˘˘شسأ’ا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م و˘˘ه ي˘˘نو˘˘لو˘˘ك˘˘ي˘˘ششت
دا˘ح˘تا بيرد˘ت˘ل ة˘ح˘ششر˘م˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
نأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي˘ل ن˘ك˘ل ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
صسفن كلمي نأا دب’ ديدجلا بردملا
،ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ع˘م ةر˘ظ˘ن˘لا

ىل˘ع مو˘ق˘ت ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘˘ف˘˘شسل˘˘ف نأ’
ن˘˘˘˘م بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ت

ر˘كذو ،““لوأ’ا ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا
ةد˘يد˘ج˘˘لا ةرادإ’ا نأا˘˘ب ىي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع
،دحاو قيرفك لمعت ةمشصاعلا داحت’

يئاهنلا رارقلا بحاشص وه هنأا ازربم
نأا ىلإا هو˘˘نو ،ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا بنا˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نأا بجي ة˘لو˘ط˘ب˘لا لا˘م˘ك˘ت˘شس’ ةدو˘ع˘لا

نيبعÓلا ةحشص نابشسحلا نيعب ذخأات
م˘ه˘˘تدو˘˘ع ق˘˘فار˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لاو
.تايرابملا بعل مث ،تابيردتلل

 ملاعلا يف ةدعاو ةبهوم لضفأ يناث يقرش ناير
““اكرام““ ةفيحشصل ريرقت يف ةدعاشص ةبهوم لشضفأا يناثك ريتخا ىتح ،مشسوملا اذه يشسنرفلا يرودلا يف هقلأات دعب ملاعلا ةيدنأا رابك راظنأا طحم يقرشش ناير دعاولا يرئازج وكنارفلا بعÓلا تاب

كيبملوأا طشسو بع’ لتحاو ،اماع32 نشس تحت ايلاح ملاعلاو ابوروأا يف ةدعاولا بهاوملا زربأاب ةمئاق ينيدلام ودانودلام يخروخ ةينابشسإ’ا ةفيحشصلا يف يشضايرلا ريبخلا دعأاو ،ةينابشسإ’ا
نم جورخلا بحي ،ءاكذلاو بعللا ةقيرط ببشسب ةميز نبب نآ’ا نراقي ،ةرهاظ حبشصيشس هنأا ودبي““ :(اماع61) يقرشش نع ينيدلام لاقو ،اغنيفاماك ودراودإا فلخ ةرادجب يناثلا زكرملا نويل

نكل ،ناديز نيدلا نيز باجعإا لان امدعب ديردم لاير ىلإا لاقتن’اب اريخأا يقرشش طبتراو ،““يشسنرفلا يرودلا بهاوم لشضفأا نم وهو ،ةيلاخلا تاحاشسملا يف عئار لكششب مجاهيو ءازجلا ةقطنم
نÓيم مجاهم ،وايل ليئافر لثم ،مشسوملا اذه ةرهشش تققح يتلا بهاوملا صضعب ىلع ةمئاقلا يف يقرشش قوفتو ،(اماع71) يشسنرفلا نير مجن اغنيفاماك مشض نم اشضيأا برتقي يكلملا يدانلا

.(نماثلا) لانشسرأا بع’ يلينيترام لييرباغو ،(عباشسلاو صسداشسلا نازكرملا) دتيانوي رتشسششنام موجه يئانث ،صسميج ليينادو دوونيرغ نوشسيمو ،(صسماخلا زكرملا)
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةمصاعلا داحتا

 يؤق قيرفب ““ةيعماصسملا““ دعي ىيحي رتنع

لÓب لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششل يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا بر˘ت˘ق˘ي
ةدوع روف ةشسفا˘ن˘م˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا ن˘م ،ي˘ل˘عو˘ب يز˘ي˘ت
ةرتفلا يف عشضخي يذلا وهو ،ةيعامجلا تابيردتلا

،يند˘ب˘لا ر˘شضح˘م˘لا ة˘ق˘فر صصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
صصلختلاو ،نيداي˘م˘ل˘ل ا˘ع˘ير˘شس ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م كلذو
فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإ’ا ن˘˘˘˘˘م

،يل˘عو˘ب يز˘ي˘ت ىق˘ل˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘فو .ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يف ناك نأا دعب ،يرجلا يف عورششلل رشضخأ’ا ءوشضلا
تÓشضعلا ةيوقت نيرامتب يفتكي يشضاملا عوبشسأ’ا

ج˘ير˘خ نأا˘ب ي˘حو˘ي ر˘ششؤو˘م و˘هو ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘˘ل˘˘لاو
ة˘ق˘فر ار˘شضا˘ح نو˘ك˘ي د˘ق ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ة˘شسرد˘˘م
ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا ن˘˘ما˘˘ي ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا
ةفرتحملا ةطبارلا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
نم ةبرقم رداشصم تفششك ،ةيناث ةهج نم .ىلوأ’ا

ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ير˘ي˘شسم صضع˘ب نأا ،ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا تي˘ب
يف اهمشض ةيغب ءامشسأ’ا صضعب فادهتشسا يف اوعرشش
ينب داحتا عفادم ء’ؤوه نيب نمو ،ديدجلا مشسوملا

ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ،ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘بأا قازر˘˘˘م ة˘˘˘لاود
يذلاو ،مشسوملا اذه ةاوهلا مشسق ةلوطب تافاششتكا

ىلوأا نو˘˘˘ك˘˘˘ي د˘˘˘ق ه˘˘˘نأا ىلإا ردا˘˘˘شصم˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششت
نأا ،نأاششلا اذه يف اهتاذ رداشصملا تراششأاو ،تاقفشصلا
ع˘م ثد˘ح˘ت ،كارا˘م لا˘م˘ك ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا
اريششم ،ةيشضاملا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف لÓ˘م ف˘ير˘شش صسي˘ئر˘لا
،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘ها˘˘شش ه˘˘نأا ىلإا

هحششرتو ،ةريبك ةين˘فو ة˘ي˘ند˘ب تا˘نا˘ك˘مإا ن˘ع نا˘بأاو
لÓ˘م نأا ’إا ،ل˘ك˘ششم يأا نود ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا ناو˘˘لأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ل
حا˘شضتا ة˘يا˘غ ىلإا ،ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ي˘ف ثيد˘ح˘˘لا أا˘˘جرأا
.ديدجلا مشسوملا صصوشصخب رومأ’ا

بيجن.ج

لئابقلا ةبيبشش

ةصسفانملا ىلإا ةدؤعلا نم برتقي يلعؤب يزيت

ءاعدتشسا نأاب ،فيطشس قافو يدان ةرادإا صسلجم صسيئر ،بارعأا نيدلا زع دكأا
ببشسب ،اينوناق نكي مل طابشضن’ا ةنجل لبق نم ،ةيافلح دهف ،ماعلا ريدملا

تاحيرشصت يف بارعأا لاقو ،ريشسملا بتكملا لخاد ةيشضاير ةفشص هكÓتما مدع
يدانلا عم ةيشضاير ةفشص يأا كلتمي ’ ةيافلح““ :يمومعلا يرئازجلا نويزفلتلل
عيقوت ىلع رشصتقت هتمهمو ،يرادإ’ا ماعلا ريدملا بشصنم لغششي وهف ،يفياطشسلا
يف صضفر ةيافلح““ :فاشضأاو ،““طقفو يرادإ’ا بناجلا ىلع فارششإ’او قئاثولا

هئاعدتشسا يف قحلا كلتمت نكت مل اهنأ’ ،طابشضن’ا ةنجل مامأا لوثملا ةيادبلا
امارتحا باهذلا هنم انبلط اننكل ،طابشضن’ا نوناق نم4 مقر ةداملا بشسح

قلعتت اياشضق ةدع يف نيناوقلا تفلاخ ةطبارلا““ :بارعأا متخو ،““طقف ةئيهلل
تماق امدنع تمشصلا انمزتلا اننأا ليلدلاو ،رمأ’ا نع انيشضاغت اننكل ،قافولاب
قحلا كلتمت نكت مل اهنأا مغر ،رهششأا ةثÓث ةدمل فاقيإ’اب قباشسلا يف هتبقاعمب
ديلو.ف              .““ةئيهلا لخاد ةزاجإا ةيأا كلتمي ’ ةيافلح نأا اشصوشصخ ،كلذ يف

فيطشس قافو

““اينؤناق سسيل طابصضنلا ةنجلل ةيافلح ءاعدتصسا““ :بارعأا

يدانلا نع يميهاربا ليحر بابصسأا فصشكي ؤترؤب سسيئر

¯ ±.hd«ó

تا˘عا˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك
م˘ج˘ن˘لا ر˘ي˘شصم ي˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةط˘لا˘غ يدا˘ن ع˘م ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
لاقتنا ةقفشص نأاب ريراقتلا تحشضوأاو ،يكرتلا يارشس
صضع˘ب د˘ه˘ششت د˘ق يدو˘ع˘شسلا ر˘˘شصن˘˘لا يدا˘˘ن ىلإا بعÓ˘˘لا
ن˘˘م ادد˘˘ع بعÓ˘˘لا ىق˘˘ل˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘شصلا
ترا˘ششأاو ،ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ير˘˘غ˘˘م˘˘لا صضور˘˘ع˘˘لا
يدان نم ايرغم اشضرع ىقلت يلوغيف نأا ىلإا رداشصملا

صضرعلا نأا ’إا ،وروأا نييÓم8 ةميقب يرطقلا ةفارغلا
،ينابشسإ’ا صسيتيب لاير يدان نم ناك ةيدج رثكأ’ا

يدانلا ةرادإا نأا ىلا رداشصملا تهون ،قايشسلا صسفن يفو
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ بعÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ع˘˘نا˘˘م˘˘ت ’ ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

01 غ˘ل˘ب˘م ىل˘ع لو˘شصح˘لا طر˘ت˘˘ششت ا˘˘ه˘˘نأا ’إا ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يدو˘˘ع˘˘شسلا ر˘˘شصن˘˘لا يدا˘˘ن ةرادإا تنا˘˘كو ،وروأا ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
ةبغر تدبأا دق ،تكيوشسلا ناوفشص روتكدلا ةشسائرب
مشسوملا نم ةيادب بعÓلا تامدخ ىلع لوشصحلا يف
اهمدق يتلا ةزيمملا تايوتشسملا دعب كلذو ،ديدجلا

.يكرتلا قيرفلا عم

راتيبسأ يف هجقع يهني حاجنوب
يرطقلا يرودلا فانئتسق ازهاج نوكيسو

حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا ىه˘˘نأا
ه˘ج˘ما˘نر˘ب ير˘ط˘ق˘لا د˘شسلا ق˘ير˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ىف˘ششت˘شسم ي˘ف ه˘ل ع˘˘شضخ يذ˘˘لا ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘حار˘˘˘جو ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘لا
ةحودلا ةيرطق˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ““را˘ت˘ي˘ب˘شسأا““

اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ءد˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘بار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
يتلا ةيحارجلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا بق˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘لا

تءا˘جو ،ة˘ما˘شضلا ة˘ل˘شضع˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل ع˘˘شضخ
ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
هنأاو اميشس’ هل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب بشسا˘ن˘م تي˘قو˘ت
،ةرتف ذ˘ن˘م ة˘با˘شصإ’ا هذ˘ه ن˘م ي˘نا˘ع˘ي نا˘ك
بحتن˘م˘لا ع˘م ه˘تا˘كرا˘ششم ي˘لاو˘ت ع˘م ن˘ك˘لو
ف˘قو˘ت˘ي م˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘شسلا يدا˘˘نو

ةر˘˘ت˘˘ف تءا˘˘ج ىت˘˘ح ة˘˘˘حار˘˘˘ج˘˘˘لا ءار˘˘˘جإ’
ببشسب يوركلا طاششنلل ةي˘لا˘ح˘لا ف˘قو˘ت˘لا
لعجتل دجتشسملا انوروك صسوريف راششتنا
ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ه˘برد˘˘م ع˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا˘˘ب بعÓ˘˘لا

ىلع ناقفتي دشسلا يف زيدنانريه يفاششت
جÓعلا ي˘ف ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

ةيز˘ها˘ج ل˘شضفأا ةرو˘شصب ةدو˘ع˘لا ل˘مأا ىل˘ع
42 موي ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘ن˘ع
جÓ˘ع ىل˘˘ع فر˘˘ششأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لاو ““را˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘˘شسأا““
جما˘نر˘ب˘لا ر˘ثؤو˘ي م˘لو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘با˘شصإا
ددحملا يبطلا جمانربلا قفو جÓعلا تاشسلج يف حاجنوب ماظتنا ىلع دجتشسملا انوروك صسوريف ببشسب نيبعÓلا جÓعل ايلاح عبتملا
ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا ةلبقملا ةرتفلا يف ةدوعلاب هل حامشسلا لبق يليهأاتلأا جÓعلا ىدؤوي بعÓلا ناك عيباشسأا4 رادم ىلعو ،هل
““راتيبشسأا““ يف جÓعلا نم اودافتشسا نيذلا دشسلا يبع’ نم ةريبك ةمئاق ىلإا حاجنوب مشضناو ،يرودلا فانئتشس’ ادادعتشسا دشسلا قيرفل

نشسحو ،دشسأا يلعو ىرجاه˘لا م˘لا˘شسو ،ل˘ي˘غ˘ي˘م رود˘ي˘بو ىمر˘م˘لا صسرا˘ح ير˘شسود˘لا د˘ع˘شسو مÓ˘عو˘ب ي˘خو˘خ لا˘ث˘مأا ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
ديلو.ف.جÓعلا ةرتف لوطل ارظن مشسوملا لامكتشسا مدعب اددهم ناكو يرودلا فقوت لبق بيشصأا يذلا صسوديهلا

”اغيللا“ يف ةيناث ةرماغم ضوخل حشرم ”رضخلا“ مجن

يلؤغيف ةقفصص مصسحل برقألا سسيتيب لاير

و˘˘ترو˘˘ب يدا˘˘ن صسي˘˘ئر ا˘˘ت˘˘شسو˘˘ك اد و˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘جرو˘˘˘ج ح˘˘˘شضوأا
ن˘ي˘شسا˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م با˘˘ب˘˘شسأا ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

لب قيرفلا موجن عملا دحا ناك هنا مغر يدانلل يميهارب
ي˘لود˘لا رار˘شصإا نأا˘ب ا˘ت˘شسو˘ك اد لا˘قو ،ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا يرود˘˘لاو
يف هرارمتشسا نود لاح ،يونشسلا هبتار عفر ىلع يرئازجلا

طشسوتم كرت ،وتروب اهيف لّثم مشساوم ةشسمخ دعبو ،وتروب

نايرلا ىلإا لقتناو،9102 فيشص قيرفلا يميهارب ناديملا
زربأا نم يميهارب رب˘ت˘ع˘يو ،م˘شساو˘م ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ير˘ط˘ق˘لا

هدوه˘جو ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ ار˘ظ˘ن م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ب˘ع’
داقو قرافلا لكشش هنا ثيح ،رطق يف نايرلا عم ةريفولا

تايرابم نم ريثكلا يف ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘ق˘ير˘ف
نيزيمملا نيبعÓلا نم دعي امك ،مشسوملا لÓخ يرودلا

ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م كرا˘ششو ،مو˘ج˘ه˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف
اهب جوت يتلاو ،رشصم يف ةريخأ’ا ايقيرفإا ممأا صسأاك ةلوطب
ةياد˘ب ي˘م˘ي˘هار˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت د˘ق نا˘ير˘لا نا˘كو ،ر˘شضخ˘لا ع˘م
اهب ىلدأا تاحيرشصت يف اتشسوك اد راششأاو ،يراجلا مشسوملا
حمشست نكت مل يدانلا ةينازيم نأا ىلإا ،وتروب هقيرف ةانقل
نأا ىلإا راششأاو ،يرئازجلا ي˘لود˘ل˘ل ي˘لا˘م˘لا بل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب
روتكيه ناديملا طشسوتم هليمز عم لثملاب تلماعت هترادإا

ةتشس دعب،9102 فيشص وتروب هرودب كرت يذلا ،اريريه
نع اتشسوك اد فششكو ،ديردم وكيتلتأا ىلإا مشضنيل مشساوم
نع متكت هنأا ’إا ،اريريه هب بلاط يذلا يونشسلا رجأ’ا

.يميهارب هب بلاط يذلا بتارلا ركذ
ديلو.ف

ةنيطنصسقب يوÓمح ديهصشلا بعلم ليهأات ةداعإا
ناشش““ نييلحملل ايقيرفأا ةلوطب تاشسفانمل ابشسحت ماه ليهأات ةداعإا عورششم نم ةنيطنشسق ةي’وب يوÓمح ديهششلا بعلم دافتشسا
ليهأاتلا ةداعإا عورششم نأا ،ةنيطشسق ةي’ول ةيشضايرلاو بابششلا ريدم ونياك لامك حشضوأاو .ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم بشسح،““2202
ةركل يرئازجلا داحت’ا نأاب اركذم ،(ميتنشس رايلم0006) رانيد رايلم06ـب ردقي يلامجإا يلام فÓغ اهل صصشصخ تايلمع3 ىلإا مشسقم
ةيشضرأ’ رابتع’ا ةداعإا ،ىلوأ’ا ةيلمعلا نمشضتتو .نييلحملل ايقيرفإا ةلوطب نم تاءاقل ناشضتح’ بعلملا اذهراتخا دق ناك مدقلا

ةاطغم بيردت ةيشضرأا زاجنإاب ةيناثلا ةيلمعلا قلعتت اميف ،ينورتكلإ’ا حوللاو ،ةاطغملا تاجردملا ديدجت ىلإا ةفاشضإا بعلملا اذه
عفدلل ءاشضف ةئيهتل ةثلاثلا ةيلمعلا صصيشصخت متيشسو .لوؤوشسملا تاذ هب دافأا امل اقفو ،بعلملا اذه نم برقلاب يعيبطلا بششعلاب
ىلع عورششملا اذه ةشسارد ةيلمع كششوتو . ركاذتلل ةينورتكلإ’ا ةبقارملا ايجولونكتب ادوزم اذفنم31 بيكرت لÓخ نم ينورتكلإ’ا
ةنجل فرط نم ءابعأ’ا رتافد ىلع ةقداشصملا تمت امك ،زاجنإ’ا تاشسشسؤوم نييعتب ةشصاخلا تاءارجإ’ا لامكتشسا مت اميف ءاهتن’ا
.لبقملا ربمتبشس رهشش لÓخ عورششملا اذه لاغششأا يف عرششيشس هنأا نع فششك يذلا ،ثدحتملل ادانتشسا ،ةي’ولاب ةيمومعلا تاقفشصلا

كلذو يلود بعلم ةفشص بشستكا يذلا ةنيطنشسقب يوÓمح ديهششلا بعلم قلغ مت ،مرشصنملا صسرام11 خيراتب هنأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت
دبع نب بعلم ىلإا لاقتن’ا ىلع ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا يف طششانلا ةنيطنشسق بابشش قيرف ربجأا امم ةيشضرأ’ا روهدت ببشسب
.ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار فرط نم دمتعملا ناشضمر كلاملا

بيجن.ج

يبيرع دؤجو دكؤؤي يرصصملا زديماريب
 يفيصصلا ؤتاكريملا يف نيبؤلطملا سسأار ىلع

اهشسأار ىلعو تافلملا نم ددع مشسح لجأا نم ،ايقيرفإاو رشصم يف يشضايرلا طاششنلا فقوت ةرتف يرشصملا زديماريب يدان لغتشسا
ميات نوأا““ ةانق ربع ،زديماريب يدانل يشضايرلا ريدملا ديعشس يناه لاقو ،قيرفلل ينفلا ريدملا ريشصمو ةيفيشصلا تاقفشصلا
قيرفلا لمحو ةديج جئاتن ققح امدعب ،ينفلا ريدملا صشتيششتاششت يتنأا يتاوركلا بردملا ليحرل ةين ’ هنأاب ““صستروبشس
ةبرح صسأارب يموجهلا بناجلا معدل كرحتي زديماريب نأا ىلإا ثدحتملا راششأاو ،ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا يئاهن فشصنل

:يناه لاقو ،يرشصملا يرودلا جراخ نم مجاهم مشض نوكيشس برقأ’ا نأا احشضوم ،زيمم باعلأا عناشص وأا حانج بناجب ،ديدج
،ديدجلا مشسوملا يف همشضل ىعشسنو لعفلاب انتاباشسح ن˘م˘شض ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ل˘حا˘شسلا م˘ج˘ن˘لا م˘جا˘ه˘م ي˘ب˘ير˘ع˘لا م˘ير˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا““

لقأا ،قيرفلا مجاهم يوطنأا نوج يناغلا ىوتشسم نأا يناه دكأاو ،““ةلوطبلا فاده وهف ايقيرفإا لاطبأا يرود يف هاوتشسم انعباتو
دعب هريشصم مشسح متيشسو ةشسفانملا عيطتشسي قيرفلا مجاهم يلع دمحأا نأا احشضوم ،زديماريبل هلاقتنا لبق هيلع ناك امم
.نفلا زاهجلا ةيؤور ىلع ءانب يبنإ’ هتراعإا ةياهن

 ورازأا يبرغملا ةقفصص لصشف لاح ةليدبلا هتطخ يف يبيرع عصضي يدؤعصسلا بابصشلا

رايعلا نم ةيموجه ةقفشصب هفوف˘شص م˘ي˘عد˘ت ن˘ع ،ا˘ي˘شسرا˘غ صسيو˘ل ي˘نا˘ب˘شسإ’ا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب يدو˘ع˘شسلا با˘ب˘ششلا يدا˘ن ثح˘ب˘ي
بعÓ˘لا م˘شض ي˘ف با˘ب˘ششلا بغر˘يو ،ير˘شصم˘لا ي˘ل˘هأ’ا م˘جا˘ه˘م ،ورازأا د˘ي˘لو ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘شض ي˘ف ل˘ششف˘لا لا˘ح ي˘ف كلذو ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،ورازأا مشض يف لششفلا لاح يف كلذو ،يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا يدان مجاهم يبيرع ميرك يرئازجلا
مدع لاح يف يدانلا اهيف ركف ةيموجه ةقفشصك ثلاث ليدب عشضو دق بابششلا نإاف ،ةيفحشص ريراقتل اقفوو ،ةلبقملا ةيفيشصلا
ثيح ،بابششلا ملشستشسي نلو ،يلوغنوكلا يبميزام يدان مجاهمو حانج اكيلوم نوشسيج بعÓلا وهو ،يبيرعو ورازأا مامشضنا
ءارششل ر’ود فلأا003و نويلم هتميق اريبك اًيلام اشضرع مدق ثيللا نأا ةشصاخ ،ورازأا ديلو عم دقاعتلا ،هتوق لكب لواحيشس
يرشسيوشسلا بردملا نأا و ةشصاخ ،يبرغملا بعÓلا ليحر ىلع يلهأ’ا ةرادإا صسلجم قفاوي امبرو ،يلهأ’ا نم يبرغملا مجاهملا

داج بابششلا نأا ىلع تدكأا ةيبرغم ةيمÓعا رداشصم تناكو ،رمحأ’ا قيرفلا فوفشص نمشض ،ورازأا ءاقبب بحري ’ رلياف هينير
.يلهأ’ا عم ةمظتنم ةروشصب بعللا مدع نم ىناع يذلا ورازأا مشضل هشضرع يف
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يلهفا ةرادإ
يفنت يدوعسلا
ضرع يأ اهيقلت
يليقب صوصخب

ةقيقح ،يرمعلا دعاشسم يدوعشسلا بردملا فششك
يلهأا نع يليÓب فشسوي يلودلا يرئازجلا ليحر

دعاشسم لاقو ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملاب ةدج
يدوعشس42 ةا˘ن˘ق˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘˘ل˘˘هأ’ا بطا˘˘خ دا˘˘ن يأا د˘˘˘جو˘˘˘ي ’““ :ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا

’و ،نيفرتحملا يقاب وأا يليÓب فشسوي صصوشصخب
در˘ج˘م لواد˘ت˘ي ا˘م ل˘كو ،ة˘ي˘م˘˘شسر صضور˘˘ع د˘˘جو˘˘ت
نأا ها˘˘ششخ˘˘ن ا˘˘م““ :فا˘˘شضأاو ،““ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص تادا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جا

اهخشسفب نوبلاطيو دقعلا دونب نوبعÓلا لغتشسي
يناعت يتلا ةيلاحلا ةيداشصتق’ا فورظلا لظ يف
:را˘ششأاو ،““ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘يد˘˘نأ’ا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘يا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل صصير˘˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا““
هذ˘ه صسأار ىل˘ع ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘شسو˘˘يو ،تا˘˘ب˘˘شست˘˘ك˘˘م˘˘لا
طيرفت˘لا بع˘شصلا ن˘م ه˘ت˘م˘ي˘ق˘ب بعÓ˘ف ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ةئملاب03 ىوشس مدقي مل يليÓب““ :لشصاوو ،““هيف
ا˘نا˘ي˘حأا ن˘ك˘لو ،ي˘ل˘هأ’ا ع˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا هاو˘ت˘˘شسم ن˘˘م
ىوت˘شسم˘لا ىل˘ع ة˘ق˘ي˘ق˘حو ،ا˘ت˘قو ذ˘خأا˘ي ما˘ج˘شسن’ا
ن˘˘ي˘˘ق˘˘ششلا د˘˘ي˘˘ج˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ف يدر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةميق وهو ،ةءافك˘لا صسف˘ن˘ب ي˘عا˘فد˘لاو ي˘مو˘ج˘ه˘لا

يف ناك املثم ريث˘ك˘لا ا˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘ف
.““ةيشضاملا ايقيرفأا ممأا صسأاك

ديلو.ف
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طاصشنلأ ةصسفانم لامكتصسأ رأرق دعب
بردم منتغأ ،رئأزجلأ يف يوركلأ
ةصصرفلأ ،امود كنأرف دأدزؤلب بابصش
ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت ج˘˘مأر˘˘ب ع˘˘صضو ل˘˘جأأ ن˘˘م
عا˘جر˘ت˘صسل أذ˘هو ،ة˘قا˘˘صشو ة˘˘صصا˘˘خ
،فقؤتلأ ةرتف ببصسب نيبعلأ ةقايل
.يمصصاعلأ يدانلأ فأدهأ قيقحتلو
ا˘˘مود د˘˘عؤ˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘˘صسلأ تأذ ي˘˘˘فو
جمانر˘ب˘لأ أؤ˘ف˘لا˘خ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
نأأ د˘كأأو ،م˘ه˘ل ل˘صسر˘م˘لأ ي˘ب˘يرد˘ت˘لأ
ف˘صشكت˘صس ة˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لأ تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خلأ
ملو جمانربلل فلاخملأ نم ديقتملأ
لا˘م˘كت˘صسأ رأر˘ق ى˘ل˘ع ا˘مود ق˘ل˘˘ع˘˘ي
.نأديملأ يف لمعلأ اًلصضفم ةلؤطبلأ

با˘˘ب˘˘صش ثح˘˘ب˘˘ي ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ءا˘م˘صسألأ ن˘˘صسحأأ ن˘˘ع دأدزؤ˘˘ل˘˘ب
ينأؤصضر دعبف ،ةي˘ن˘طؤ˘لأ ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ

طصسؤتم ؤح˘ن هرا˘ظ˘نأأ ق˘ير˘ف˘لأ ه˘جو
،ةفيلخ نب ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ نأد˘ي˘م
Ó˘يؤ˘ط مد˘ي م˘ل ما˘م˘ت˘هلأ أذ˘ه ن˘˘كل
تفقو يتلأ ليقأرعلأ شضعب ببصسب
قيفؤت ماعلأ ريجانملأ ةئيه هجو يف
لك نم مهألأو مهملأ نكل ،يصشيرق
طصسؤتمل جاتحي قيرفلأ نأأ ؤه أذه
ى˘ل˘ع لوألأ ىؤ˘ت˘صسم˘لأ ن˘م نأد˘˘ي˘˘م
رظنلاب يقيرفإلأو ينطؤلأ ديعصصلأ
نمو ،ةيلبقصستملأ قيرفلأ تايدحتل
ةرأدإأ تعفد يتلأ بابصسألأ زربأأ نيب
نع رظنلأ فرصص ىلإأ دأدزؤلب بابصش
ي˘ه ،ة˘ف˘ل˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م ن˘بإأ تا˘˘مد˘˘خ
يفو .ةريثكلأ ودأراب يدان بلاطم
،ي˘صشير˘ق ق˘ي˘فؤ˘ت دد˘ج ،ر˘خآأ قا˘ي˘˘صس
،دأدزؤ˘ل˘ب با˘ب˘صشل ما˘ع˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘˘لأ

اهتمدق يتلأ تاحرتقملل هتصضرعم
لامكتصسأ لجأأ نم ةينعملأ تاهجلأ
شسوريف را˘صشت˘نأ ل˘ظ ي˘ف ،م˘صسؤ˘م˘لأ
ا˘يؤور˘لأ حا˘˘صضتأ مد˘˘عو ““ا˘˘نورؤ˘˘ك““
د˘عؤ˘م شصؤ˘صصخ˘˘ب ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كصشب
ي˘ف ،ي˘صشير˘ق را˘صشأأو ،فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسلأ
،يمؤمعلأ نؤيز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
لظ ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدؤ˘ع˘لأ نأأ ى˘لإأ

ةر˘ما˘غ˘م د˘ع˘ت ،تا˘ي˘نا˘كمإلأ با˘˘ي˘˘غ
:يصشيرق لاقو ،رطاخملا˘ب ة˘فؤ˘ف˘ح˘م
فانئ˘ت˘صسأ ن˘ع ثيد˘ح˘لأ نأأ د˘ق˘ت˘عأأ““
رأرقلأ نأأ مغر ،هنأوآل قباصس طاصشنلأ
،““ةصصتخم˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ د˘ي˘ب ل˘ظ˘ي
ق˘با˘صسلأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘ل˘ق د˘ق˘ل““ فا˘˘صضأأو

ن˘طأؤ˘م˘لأ ةا˘ي˘˘ح ،مؤ˘˘ي˘˘لأ ا˘˘هد˘˘ي˘˘عأأو
،ر˘م˘حأأ ط˘خ شصا˘˘خ˘˘صشألأ ة˘˘مÓ˘˘صسو
زع يف ةلؤطبلأ فانئتصسأ نأأ دقتعأأو
ل ةيدنألاف ،ةرماغم نؤكيصس ةمزألأ
اهل لؤخت يتلأ تايناكمإلأ كلتمت
ن˘م ة˘صصا˘خ ،ءا˘بؤ˘لأ أذ˘ه˘ل يد˘صصت˘لأ
لصصأوو ،““ةيب˘ط˘لأ م˘قأؤ˘ط˘لأ ة˘ي˘حا˘ن

ابيرقت اقيرف08 نع ملكتن نحن““
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو ى˘˘لوألأ تا˘˘جرد˘˘لأ ن˘˘م
ل˘ه ،حور˘ط˘م˘لأ لأؤؤ˘صسلأو ،ةأؤ˘ه˘˘لأو
في˘ظؤ˘ت ن˘م ءلؤؤ˘ه ل˘ك ن˘كم˘ت˘ي˘صس
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ م˘ه˘لو ،ءا˘˘ف˘˘كأأ ءا˘˘ب˘˘طأأ

عباتو ،““؟دأرفألأو نيب˘عÓ˘لأ ة˘يا˘م˘ح
لثمألأ لحلأ انل ةبصسنلاب““ يصشيرق
دعب نكلو ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ ة˘ل˘صصأؤ˘م ؤ˘ه
تايناكمإلأو فورظلأ ة˘فا˘ك ر˘ي˘فؤ˘ت
ققحتي م˘ل أذإأو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل
طاصشنلأ فانئتصسأ شضفرن نحن ،كلذ
ريخألأ يفو .““بابصسألأ تناك امهم
تأءاقل دقعل ،““فافلأ““ يصشيرق اعد
ة˘˘˘يد˘˘˘نألأ ءا˘˘˘صسؤور ع˘˘˘م ة˘˘˘يروا˘˘˘˘صشت
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ةؤ˘ط˘خ لؤ˘ح ثحا˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مؤقت نأأ ى˘ن˘م˘تأأ““ :م˘ت˘خو ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ
،ةيرواصشت تأءاقل ةجمربب ةيداحتلأ

يف نيصصتخمو ةيدنألأ ءاصسؤور نيب
رأر˘ق ذا˘˘خ˘˘تأ ل˘˘ب˘˘ق يور˘˘كلأ نأا˘˘صشلأ
ى˘ت˘ح ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ نا˘˘صشب
ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘صشم ة˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لأ نؤ˘كت

نأا˘˘صشلأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
.““يصضايرلأ

لظ يف فانئتسس’ا :يسشيرق
ةيدنأÓل ةيلاحلا تايناكمإ’ا

 ةرماغم

،يصشيرق قيفؤت ددج ،ىرخأأ ةهج نم
با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل ي˘صضا˘ير˘لأ ر˘يد˘˘م˘˘لأ
فانئتصسأ تاحرتقم هصضفر ،دأدزؤلب
راصشتنأ لظ يف ،يصضايرلأ طاصشنلأ
راصشأأو ،دجتصسم˘لأ ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف
نؤيزفلتلل تاحيرصصت يف ،يصشيرق
ةصسفانملل ةدؤعلأ نأأ ىلإأ يرئأزجلأ
د˘ع˘ت ،تا˘ي˘نا˘كمإلأ با˘ي˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف
لاقو ،رطاخملا˘ب ة˘فؤ˘ف˘ح˘م ةر˘ما˘غ˘م
ن˘ع ثيد˘ح˘لأ نأأ د˘ق˘ت˘عأأ““ :ي˘صشير˘˘ق
مغر ،هنأوأل قباصس طاصشنلأ فانئتصسأ
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلأ د˘˘ي˘˘ب ل˘˘ظ˘˘ي رأر˘˘ق˘˘لأ نأأ
اهتلق دق˘ل““ :فا˘صضأأو ،““ة˘صصت˘خ˘م˘لأ
ةا˘ي˘ح ،مؤ˘ي˘لأ ا˘هد˘ي˘عأأو ق˘با˘صسلأ ي˘˘ف
طخ شصاخصشألأ ةمÓصسو نطأؤملأ

ةلؤطبلأ فانئتصسأ نأأ دقتعأأو ،رمحأأ
،ةر˘ما˘غ˘م نؤ˘كي˘صس ة˘˘مزألأ ز˘˘ع ي˘˘ف
يتلأ تايناكمإلأ كلتمت ل ةيدنألاف
،ءا˘بؤ˘لأ أذ˘ه˘ل يد˘صصت˘لأ ا˘ه˘ل لؤ˘خ˘˘ت

،““ةيبطلأ مقأؤطلأ ةيحان نم ةصصاخ

اقيرف08 نع ملكتن نحن““ :لصصأوو
ةيناثلأو ىلوألأ تاجردلأ نم ابيرقت
ل˘ه ،حور˘ط˘م˘لأ لأؤؤ˘صسلأو ،ةأؤ˘ه˘˘لأو
في˘ظؤ˘ت ن˘م ءلؤؤ˘ه ل˘ك ن˘كم˘ت˘ي˘صس
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ م˘ه˘لو ،ءا˘˘ف˘˘كأأ ءا˘˘ب˘˘طأأ

عباتو ،““دأرفألأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘يا˘م˘ح
لثمألأ لحلأ انل ةبصسنلاب““ :يصشيرق
دعب نكلو ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ ة˘ل˘صصأؤ˘م ؤ˘ه
تايناكمإلأو فورظلأ ة˘فا˘ك ر˘ي˘فؤ˘ت
ققحتي م˘ل أذإأو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل
طاصشنلأ فانئتصسأ شضفرن نحن ،كلذ
:م˘ت˘خو ،““با˘˘ب˘˘صسألأ تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ةجمربب ةيداحتلأ مؤقت نأأ ىنمتأأ““
ءا˘˘صسؤور ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘يروا˘˘صشت تأءا˘˘ق˘˘˘ل
نأا˘صشلأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘مو ة˘˘يد˘˘نألأ
نا˘˘صشب رأر˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تأ ل˘˘ب˘˘ق يور˘˘كلأ
نؤكت ىتح ،تاصسفان˘م˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ
عي˘م˘ج ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘صشم ة˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لأ
.““يصضايرلأ نأاصشلأ يف نيلعافلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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دادزولب بابسش

نيبعÓل اقاشش ايبيردت اجمانرب عشضي امود بردملا
ةملعلا ةيدولوم

لشسارت ةرادإلا
لوشصحلل ””فافلا””
ةيلام ةدعاشسم ىلع

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ترر˘˘˘ق
ىل˘ع لو˘سصح˘لا بل˘ط ل˘جأا ن˘م ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تاسضيوعتلا نم ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘سشلا ة˘يو˘سست˘ل ة˘ي˘لا˘م ةد˘عا˘سسم
دبع شسابع قيرف˘ل˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ىلع اقباسس بعÓلا ليكو عم قافت’ا دعب ةسصاخ ،كلاملا

ةيوسست لجأا نم ادعوم ،يراجلا ناوج11 خيرات ديدحت
ةوطخلا هذه يتأاتو ،ميتنسس رايلم غلبمب ةيناثلا ةميقلا

يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا ل˘ظ ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا ل˘ب˘ق ن˘م
تثدحت يتلا تامولعملا ن˘ع Ó˘سضف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

ةبترتملا ةيلاملا فيراسصملا ديدسست ““فافلا““ يلوت نع
ةيلودلا تائيهلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع
ىتح وأا يلودلا داحتÓل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل لثم
نو˘يد˘لا ل˘ك˘سشم ىق˘ب˘يو .ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘˘لا
نيبع’و نيريسسم لوسصح لظ يف اذهو امئاق ةقلاعلا
لوسصحلا لجأا نم مهحلاسصل ةيئاسضق ماكحأا ىلع نيقباسس

ةرادإا عسضو يذلا مهأ’ا وهو ،ةيلاملا مهتاقحتسسم ىلع
زجحلا لامتحا نأا ةسصاخ ،ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا

نينئادلا فرط نم امئاق ىقبي ةيمومعلا تاناعإ’ا ىلع

نويلم054 هردق غلبمب بلاطت ةيحايسس ةلاكو مهنمو
ةسسفانم يف قيرفلا اهيف كراسش يتلا ةرتفلا نع ،ميتنسس
ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ف˘سشكو .ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لا˘˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار
فاد˘ه˘ت˘سسا ي˘ف ه˘تا˘حو˘م˘ط ن˘ع ،ع˘ب˘سس ىف˘˘ط˘˘سصم ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ع˘برأ’ا تار˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا ىد˘˘حإا شصا˘˘ن˘˘ت˘˘قاو ىلوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا
لامكإا رارق دعب ةسصاخ ،ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا ةدعاسصلا
عبسس بردملا بلطو ،يلاردفلا بتكملا فرط نم مسسوملا

ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت شصبر˘˘ت ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ةرور˘˘سض ،يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ن˘˘م
ءاق˘فر تاداد˘ع˘ت˘سساو تا˘يو˘ت˘سسم ن˘م ع˘فر˘لا فد˘ه˘ب ،ق˘ل˘غ˘م
ةيرابجإ’ا ةحارلل اوعسضخ مهنأاو ةسصاخ ،يكرابم دئاقلا
هنأا ةملعلا ةيدولوم بردم دكأاو ،رهسشأا ةثÓث قوفت ةدمل
،ة˘يدار˘ف˘ن’ا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ر˘ي˘سس ىل˘˘ع رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ف˘˘ق˘˘ي
دعب ةيرا˘ب˘جإ’ا ة˘حار˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

شسرا˘م ر˘ه˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يف رثكأا داهتج’ا ىلإا هلابسشأا اعد هنأا افيسضم ،يسضاملا

ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا رار˘ق د˘ع˘ب تاذ˘لا˘ب ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
بيجن.ج.يلاحلا مسسوملا ةلوطب ةلمكتب

ةنتاب بابسش

نوبلاطي راشصنألا
باحشصأا ىلع دامتعلاب
يوق قيرف ءانبل ةربخلا

ةرادإا ىل˘ع تا˘حر˘ت˘ق˘م ار˘خؤو˘م ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش را˘سصنأا ع˘سضو
تلثمت ،ةنيغز تاحرف شسيئرلا ىلوأا ةجردبو قيرفلا

باحسصأا ىلع مداقلا مسسوملا لÓخ دامتع’ا ةرورسض يف
ةناعتسسÓل ءامسسأا ةدع اوعسضوو ،يوق قيرف ءانبل ةربخلا

ةفدهتسسملا ءامسسأ’ا نيب نمو ،مداقلا مسسوملا لÓخ اهب
اوبلاطو ،ريسشق زيزعلا دبع قيرفلل قباسسلا بعÓلا وه
ن˘م كل˘م˘ي يذ˘لا و˘هو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘ما˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م ه˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ب
،يدانلا ةدعاسسم يف مهاسسي هلعجي ام تاقÓعلاو ةربخلا

اسضيأاو ،نيريسسملاو راسصنأ’ا طسسو هتيبعسش ىلإا ةفاسضإ’اب
ةدايقل بسسنأ’ا ه˘نور˘ي يذ˘لا ،ة˘طار˘عو˘ب د˘ي˘سشر برد˘م˘لا
ـل دو˘ع˘سص ر˘خأا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ىل˘˘ع فر˘˘سشأا يذ˘˘لا و˘˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا6102 مسسوم يف ““باكلا““
ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘سصنأ’ا بسسح بسسنأ’ا را˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا ىق˘˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا خ˘يرا˘ت ىل˘ع ر˘م برد˘م ل˘سضفأا ه˘نور˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

ةبيكرتلا يف رظنلا ةداعإاب ةنيغز شسيئرلا نم اوبلاط
دعبلا لك نيديعب ءامسسأا مسضت يتلاو ،ةيلاحلا ةيرسشبلا

ىلع ابلسس نورثؤوي مهلعج ام وهو ،يسضايرلا ناديملا نع
ةئ˘طا˘خ تارار˘ق شضر˘ف لÓ˘خ ن˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا

را˘˘سصنأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م تمد˘˘˘ق تقو ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ةئف نإاف ،اهب لمعلا ةرادإ’ا نم اوبلاطو راكفأاو تاحرتقم
اودد˘˘ج قرزأ’او ر˘˘م˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا را˘˘˘سصنأا ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا

ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ط˘ي˘ح˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت ةدا˘عإا ةرور˘سضب م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ام ،فارطأ’ا شضعب اهيف تلخد يتلا ةيسصخسشلا لكاسشملا

نم فاطملا ةياهن يف ايلاغ نمثلا عفدي ““باكلا““ لعج
ر˘ب˘ت˘ع˘ي تا˘ب ا˘م و˘هو ،ةاو˘ه˘لا م˘سسق ن˘م˘سض هد˘˘جاو˘˘ت لÓ˘˘خ

نأا دكأاتلاو تافÓخلا ذبن لجأا نم عيمجلل شسرد ةباثمب
اقبسسم اوفسشكو ةقيرطلا هذهب اديعب بهذي نل بابسشلا
شسفن رركت ةرادإ’ا ةدهاسشمل دادعتسسا ىلع اوسسيل مهنأا
،طرا˘ف˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘ك˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا

اهوبلاطو اهنم راذعأا يأا اولبقتي نل مهنأا اسضيأا اوفسشكو
تف˘سشك ر˘خأا قا˘ي˘سس ي˘فو .نآ’ا ن˘م ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘˘ت˘˘ب
ةوقب بولطملا نارمع بعÓلا دلاو نأا ،ةبرقم رداسصم
ةهجو ليوحت ىلإا ىعسسي ،ةيفيسصلا تÓيوحتلا قوسس يف
ىلإا ايمسسر هعم قفتإا يذلا دادزولب بابسش قيرف نم هنبإا

ىل˘ع ه˘طر˘ت˘سشإا يذ˘لا بل˘ط˘لا و˘هو ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف
مسسحي نل هنأا ودبي يذلا ،نارمع بعÓلا لامعأا ليكو
ةردا˘غ˘م ا˘ي˘م˘سسر رر˘ق نأا د˘ع˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ه˘ت˘˘ه˘˘جو ة˘˘لو˘˘ه˘˘سسب
.يراجلا مسسوملا ةياهن عم ““باكلا““

بيجن.ج

شسابعلب داحتا

كرحتت ةركملا ةرادإا
ةقلاعلا تاقحتشسملا ةيوشستل

ءاهنإل نمزلأ ،شسابعلب داحتأ يدان ةرأدإأ شسلجم قباصسي
اهنم يناعي يتلأ ،نيبعÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لأ ة˘مزأأ
ةدكؤؤم رداصصم نم ملعو ،مصسؤملأ قÓطنأ ذنم قيرفلأ
ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت ما˘˘يأأ ل˘˘ب˘˘ق تر˘˘صشا˘˘ب د˘˘ق دا˘˘ح˘˘تلأ ةرأدإأ نأا˘˘ب
لؤصصحلل ،تاباصسحلأو تافؤصشكلأ ةفاك ىلع ةقداصصملل

تأرايلم ةثÓثب ةردقملأو ،ةيلحملأ تاطلصسلأ ةناعإأ ىلع
شسلجم تبلاط دق ،ةيلحم˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تنا˘كو ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
يف ةناعإلأ حيرصستل ،تافؤصشكلأ ةفاك ميدقتب يدانلأ ةرأدإأ
بتكملأ نأاب ،رداصصملأ تأذ تدكأأو ،نكمم تقو برقأأ
ديزملأ ليصصحت ىلع رصصي ،يصسابعلبلأ يدانلل ريصسملأ

داحتلأ اهب رمي يتلأ ةيلاملأ ةمزألأ ءاهنإل ،تأدئاعلأ نم
ةمزألأ ءأؤتحل شسابعلب ةرأدإأ حمطتو ،ةليؤط ةرتف ذنم
،نيبعÓلأ نأأو ةصصاخ ،يوركلأ طاصشنلأ فانئتصسأ لبق
ةيرزملأ ةيعصضؤلأ نم اعرذ أؤقاصض دق ينفلأ مقاطلأو
.قيرفلأ اهيف طبختي يتلأ

ديلو.ف

نيب تاصضوافملأ نأأ ةعلطم رداصصم تدكأأ
ةيمؤمعلأ ةصسصسؤؤملأو ششأرحلأ داحتإأ ةرأدإأ
ة˘يا˘ه˘ن˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تفرا˘˘صش د˘˘ق ،““لا˘˘ط˘˘فا˘˘ن““
ةكرصشلأ مهصسأأ ىلع ةريخألأ هذه ذأؤحتصساب
نم ثيح ،Óب˘ق˘ت˘صسم ا˘هر˘ي˘صستو ة˘ي˘صضا˘ير˘لأ
بياعلأ دمح˘م شسي˘ئر˘لأ ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأأ رر˘ق˘م˘لأ
يف مؤيلأ ةيط˘ف˘ن˘لأ ة˘صسصسؤؤ˘م˘لأ ي˘لوؤؤ˘صسم˘ب
ميدقت لجأأ نم كلذو ،““نؤتأريصشلأ““ قدنف
ةمزÓلأ قئاثؤلأ عيمجو ةيلاملأ ةليصصحلأ

يف مهصسألأ لاق˘ت˘نأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإأ ل˘جأأ ن˘م
،لصصتم قايصس يفو .ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ
ىلع تطرتصشأ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤؤ˘م˘لأ نإا˘ف
ة˘ي˘صشأر˘ح˘لأ هؤ˘جؤ˘لأ شضع˘˘ب ةدؤ˘˘ع بيا˘˘ع˘˘لأ
ةدافتصسإلأ دصصق أذهو ،قيرفلأ يف ةصشمهملأ

لؤعت يتلأ ءامصسألأ زربأأ نمو ،مهتامدخ نم
ةيصشأرحلأ ةرؤط˘صسألأ ،““لا˘ط˘فا˘ن““ م˘ه˘ي˘ل˘ع

يف نؤكيل هجتي يذلأ ،ينايزم رداقلأ دبع
ق˘ير˘ف˘لأ ي˘ف ة˘صسا˘˘صسح˘˘لأ بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ د˘˘حأأ

فقؤم نأأ ودبي ،ةيناث ةهج نم .Óبقتصسم
دق ،تأدبع لصصيف ششأرحلأ داحتأ قيرف دئاق
مصسؤملأ ةياهن عم قيرفلأ نع ليحرلاب مصسح
ررق نيأأ ،ءأؤجألأ رييغت لÓخ نم ،يلاحلأ

ببصسب ،““ءأرفصصلأ““ عم هرأؤصشمل دح عصضو
تاقحتصسملأ شصؤصصخب ةرأدإلأ عم هفÓخ

،6102 ذنم اهب نيدي يتلأو ةقلاعلأ ةيلاملأ
اهب مدقت يتلأ تاحرتقملأ عيمج شضفر امك
يذلأو ،فيرصش نايز شسايلإأ يصضايرلأ ريدملأ
لجأأ نم شضوافتلل دعتصسم هنأأ هيبرقمل دكأأ
هتاق˘ح˘ت˘صسم ل˘ك د˘يد˘صست طر˘صشب د˘يد˘ج˘ت˘لأ
،اقباصس ثد˘ح يذ˘لأ قا˘ف˘تلأ ؤ˘هو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لأ
ةنجل نم هأؤكصش بحصسي هلعج يذلأ رمألأ
بيجن.ج.تاعزانملأ

ششارحلا داحتا

 بياعلا ىلع طرتششت ””لاطفن»
ةششمهملا ةيششارحلا هوجولا ضضعب ةدوع



 ةدوعلا يف بغريقوزويردوأ
دادييسوس لاير ىلإ

لايرل نميألإ ريهظلإ ،لوزويردوأإ ورافلأإ دكأإ
نرياب فوفشصل مشسوملإ ةياهنل راعُملإ ،ديردم
قباشسلإ هقيرفل ةدوعلإ يف بغري هنأإ ،خنويم

،اماع42 بحاشص لقتنإو ،دإديشسوشس لاير

اًمداق8102 فيشص يف ديردم لاير فوفشصل
دعاقم ىلع لظ هنكل ،دإديشسوشس لاير نم
يفناج يف خنويم نريابل لحري نأإ لبق ،ءلدبلإ
،لوزويردوأإ لاقو ،مشسوملإ ةياهنل ،يشضاملإ

““اكرام““ ةفيحشص اهتلقن تاحيرشصت لÓخ
مل يننكلو ،عئإر قيرف خنويم نرياب““ :ةينابشسإلإ
:فاشضأإو ،““ةيإدبلإ نم مشسوملإ مهعم بعلأإ
نمو ،““ام اموي دإديشسوشس لايرل ةدوعلإ ديرأإ““
ديردم لايرل لوزويردوأإ دوعي نأإ ررقملإ
ةششقانم متيشسو ،يلاحلإ مشسوملإ ةياهنب
ةدع ىقلت هنأإو اميشس ل ،هلبقتشسم
رخؤوم سضورع

ً
،وابليب كيتلتأإ اهنم إ

هتدوع مشسحت دق بعÓلإ ةبغر نكل
.قباشسلإ هقيرفل

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ
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بّرقت ةديدج ةوطخ
يروارت نم لوبرفيل

،دحألإ سسمأإ ،يناطيرب يفحشص ريرقت فششك
،يروإرت امإدأإ طابترإ نأاششب ديدج روطت نع
لوبرفيل ىلإإ لاقتنلاب ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو حا˘ن˘ج
ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ لÓ˘˘خ
رشسفتشسإ لوبرفيل نإاف ،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لإ ““رور˘ي˘م““

بقع ،نوتبماهرفلوو عم يروإرت ةيعشضو نع
رنريف وميت يناملألإ مجاهملإ ةقفشص ةراشسخ
لوبرفيل نأإ ىلإإ تراششأإو ،يشسليششت حلاشصل
نأإ د˘ع˘ب ،يروإر˘ت و˘ح˘ن ةد˘يد˘ج ةو˘ط˘خ بر˘˘ت˘˘قإ

ع˘˘˘م تا˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘لإإ ما˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هلإ د˘˘˘˘ّع˘˘˘˘شص
اًمشسوم مدق يروإرت نأإ ركذي ،نوتبماهرفلوو
باهرإإ يف حجنو ،نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو ع˘م إًز˘ي˘م˘م
نشسحو هتوقو هت˘عر˘شسب ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لإ تا˘عا˘فد
ر˘يرا˘ق˘ت تلا˘ق نأإ ق˘ب˘شسو ،ةر˘كل˘ل ه˘مإد˘˘خ˘˘ت˘˘شسإ
ي˘ف بغر˘ي نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘˘ف˘˘لوو نإإ ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب

ىلع ينيلر˘ت˘شسإإ نو˘ي˘ل˘م06 ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لإ
نأإ ام˘ي˘شس ل ،يروإر˘ت ل˘ي˘حر˘ب حا˘م˘شسل˘ل ،ل˘قألإ
دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي بعÓ˘لإ

.اًشضيأإ يتيشسلإو

www.akhersaa-dz.com

ناديز ملح يهنيابغوببتار
طشسو بعل ،ابغوب لوب يشسنرفلإ طابترإ نأاششب ديدج روطت نع ،دحألإ سسمأإ ،ينابشسإإ يفحشص ريرقت فششك
““لإرتنشس اشسنفيد““ عقومل اًقفوو ،لبقملإ مشسوملإ لÓخ ديردم لاير ىلإإ لاقتنلاب ،دتيانوي رتشسششنام

نمشض ،وروي نويلم21 غلبي بتإر ىلع لشصحيشس يغنريملإ ىلإإ لقتنإ إذإإ يشسرنفلإ يلودلإ نإاف ،ينابشسإلإ
نأإ ىلإإ راششأإو.(درإزاه نيديإإو سسومإر ويجريشسو ليب ثيراغ) يكلملإ يدانلإ يف لوألإ فشصلإ يبعل

نييÓم4و3 نيب هبتإر حوإرتي ،““يكلملإ““ نم فدهتشسملإ نير طشسو بعل ،اغنيفاماك ودرإودإإ

ل إذل ،ةياغلل إريبك بتإرلإ يف قرافلإ ىري ديردم لاير نأإ حشضوأإو ،ابغوب نم تإرم3 لقأإ يأإ ،وروي
امك ،ةظهابلاب دتيانوي مجن ةقفشص لايرلإ ولوؤوشسم فشصيو ،اغنيفاماك ىلع ابغوب ليشضفتل نوططخي
لاير ىلإإ قباشسلإ سسوتنفوج مجن لاقتنإ نأإ ركذي ، اًنشس رغشصألإ بعÓلإ ىلع ناهرلل نوهجتي مهنأإ

.ديردم لاير ـل ينفلإ ريدملإ ،نإديز نيدلإ نيز مÓحأإ دحأإ ناك ،ديردم

غنيلومس ـب ظافتحقل ططخي امور

فوفشص نم راعُملإ قيرفلإ عفإدم ،غنيلومشس سسيرك يزيلجنإلإ ىلع ظافحلإ نم ،امور يدان برتقإ
ولليد يريروك““ ةفيحشص تركذو ،ةيئاهن ةفشصب يشسورولايجلإ فوفشص لخإد ،دتيانوي رتشسششنام
هنأإو ،بائذلإ ىدل هتميق تابثإإ يف حجن امدعب ،جنيلومشس ءاقب ىلع ظافحلإ ديري امور نأإ ،““تروبشس

عم سضوافتلل لقتنإ ،امورل يذيفنتلإ سسيئرلإ ،اجنيف وديج نأإ تفاشضأإو ،امور يف هنع ىنغ ل بعل
،اًبيرق ةقفشصلإ مشسحل ةداج تإوطخ لوح ثدحتو امور يف غنيلومشس ءاقب ىلع دتيانوي رتشسششنام

يمإزلإإ ءإرشش رايخ دوجو عم ،وروي نييÓم3 ةميقب ةنشس ةدمل ةراعإإ سضرع مدق امور نأإ ىلإإ تراششأإو

اهنأإ نم مغرلاب هنأإ ،ةفيحشصلإ تعباتو ،وروي نويلم51 ىلإإ21 نم حإورتي لباقمب،1202 ماع يف

يشسورولايجلإ نإاف ،ةينف رظن ةهجو نم هنأإ لإإ ،اًماع13 غلبي غنيلومشس نأل رطاخملاب ةفوفحم ةيلمع
.هنع ىنغ ل بعلو قيرفلإ ةدمعأإ دحأإ هربتعي

لاديف هجو يف بابلا قلغي نقيم رتنإ
قوشس لÓخ ،ةنولششرب طشسو طخ بعل لإديف وروترأإ يليششتلإ عم دقاعتلإ ،نÓيم رتنإل ةيشضايرلإ ةرإدإلإ سضفر نع ،يلاطيإإ يفحشص ريرقت فششك
،لإديف مشض ىلع يتنوك وينوطنأإ يروزتإرينلل ينفلإ ريدملإ رإرشصإإ مغر هنإاف ،ةيلاطيإلإ ““تروبشس وتوت““ ةفيحشص بشسحبو ،ةلبقملإ ةيفيشصلإ تلاقتنلإ
دقاعتلإ امامت دعبتشسإ ،اتورام نÓيم رتنإل يشضايرلإ ريدملإ““ :تفاشضأإو ،ةنولششرب ىلإإ زينيترام وراتول لاقتنإ ةقفشص نمشض هلوخد وأإ همشض سضفر مت هنإاف

،““لبقملإ ماعلإ ةنولششرب عم هدقع يهتنيو (اماع33) هرمع ببشسب هداعبتشسإ مت يذلإ لإديف ريغ بعÓب طشسولإ طخ زيزعتل ىعشسيشس هنكل ،يليششتلإ عم
رمألإ ةششقانم متيشسو ،طشسولإ طخ زيزعتل اًيلاثم إًرايخ نلوغنيان اجدإر يف تدجوو ،ىرخأإ لئإدب يف ريكفتلإ تأإدب ،نÓيم رتنإإ ةرإدإإ نأإ ىلإإ ،ريرقتلإ راششأإو
.يتنوك عم

ةنولشربل هءقو تبثي شتينايب

،سشتينايب ميلإريم ينشسوبلإ طابترإ نأاششب ديدج روطت نع ،دحألإ سسمأإ ،ينابشسإإ يفحشص ريرقت فششك
ةفيحشصل اًقفوو ،لبقملإ يفيشصلإ وتاكريملإ لÓخ ةنولششرب ىلإإ لاقتنلاب ،سسوتنفوي طشسو بعل
رثرآإ سضفر مغر ،سشتينايب عم دقاعتلاب اًكشسمتم لإزي ل ةنولششرب نإاف ،ةينابشسإلإ ““وفيتروبيد ودنوم““
يه اًشضيأإ سشتينايب ةبغر نأإ تدكأإو ،نييدانلإ نيب ةيلدابتلإ ةقفشصلإ لوخد ،اشسرابلإ طشسو بعل ،وليم
رخؤوم سضفر هنأإ ىلإإ ةريششم ،ةنولششرب ىلإإ لاقتنلإ

ً
ءإدترل ،نامريج ناشس سسيرابو يشسليششت نم نيشضرع إ

ةنولششرب أاجليشس ،ةيلدابت ةقفشصل لشصوتلإ يف نايدانلإ لششف إذإإ هنإإ ،ةفيحشصلإ تلاقو ،ينولاتكلإ سصيمقلإ
تاباشسح نم جرخ سشتينايب نأإ ركذي ،سشتينايب ةقفشص مشسح يف لإومألإ لÓغتشسل ،هيبعل دحأإ عيب ىلإإ

.روكناتنب وغيردور هليمز باشسحل فقوتلإ ةرتف لبق ،سسوتنفوي بردم ،يراشس ويشسيروام



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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