
 دــــــجاسسملا حــــــتف»
نـــهارلا تــــقولا يــــف

«دـــــعبتسسم رــــمأا

:دكؤويو ىحشضألا ديع لÓخ ةيحشصلا تاءارجإلاب مازتلإلا ىلإا نينطاوملا وعدي يدهملب
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ادغ راعشسألا بيهل نم ةبانعب نينطاوملا تافوخت طشسو

 ةرارحلا ةجرد يف يشسايق عافتراو ةحداف رئاشسخ يف تببشست
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 ةبانع ةيلول ماعلا نيمألا بشسح

ناكسسإلل ةبقترم ةيلمع
يناثلا فسصنلا للخ

لبقملا ربمتبسس رهسش نم

يتلا ةيلوألا جئاتنلا ىلإا رظنلاب
ةيباتكلا ةراششتشسلا ةيلمع اهتزرفأا

بابسش نلعإاو ةلوطبلا ءاغلإا
رظتنملا رارقلا وه لطب دادزولب
مويلا يلاردفلا بتكملا عامتجا يف

نم نيتعاشس دعب اهعجرتشست ةطرششلا تاوق
ةثداحلا

ةيريجين ةعيسضر فاطتخا
  ةلسشنخ ةنيدم طسسوب
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ديعلا ةيسشع هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا يف رارقتسسا

ةعاسس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ةعاسلا تافلم

 تاقرطلاب ىسضوفو ماحدزإا يف ببسستي ةيوسضوفلا يسشاوملا عيب طاقنل عسساو راسشتنا ^

لسصاوتو تاي’ولل ةلقنتملا لاترأل˘ل ة˘ما˘ه تا˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب م˘عد˘ت˘ت ف˘ي˘ط˘سسب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ^
ةي’ولا لامسش تاباغ قيرح دامخإا تايلمع
ةريخأ’ا ةعاسس84 ـلا يف ةملاق ةي’و ميلقإاب اقيرح73^
فراطلاب تايدلب عبسس يف قئارح01 دامخإا ^
ةيطعا د’وأا ناكسسل اهلوسصو نم فواخمو ةدكيكسسب ةرسشق نيع و ةطاطسشوب تاباغب قئارح^

 تاــي’و ةدــعب ةــلوهم قـــئارح



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

:يوايهم روصسيفوربلا نهارلا تقولا يف ةدعبتصسم دجاصسملا حتف ةركف نا دكأا

ةموكحلإ كرحتت نأإ رظتنن»
«ديعلإ يمويب ةصصاخ تإءإرجإإ سضرفل

:دكؤويو ىحصضألا ديع للخ ةيحصصلا تاءارجإلاب مازتلإلا ىلإا نينطاوملا وعدي يدهملب

«دعبتصسم رمأإ نهإرلإ تقولإ يف دجاصسملإ حتف»
661 ةباصصإإو دجتصسملإ يجاتلإ سسوريفلاب مامإ51 ةافو ^

دلبلا اهب رمت يتلا ةيحصصلاو ةيداصصتقلا فورظلل ارظن

طيصسقتلاب ديعلإ ةيحصضأإ ءإرصش زيجت ةمئألل ةينطولإ ةيقيصسنتلإ

هذه ةلصصلل دجاصسملا حتف نكمملا ريغ نم هنأا  ،يوايهم سضاير روصسيفوربلا ،انوروك ءابو راصشتناو يصشفت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وصضع دكأا
 .نيلصصملا ةملصسو حاورأا ىلع اظافح كلذو ،هتوق دصشأا يف سسوريفلا راصشتنا ببصسب ،مايألا
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سصخ حيرسصت يف يوايهم اعدو

ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘عاذإا ه˘˘ب

دعابتلا قيبطت ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ح˘˘بذ د˘˘ن˘˘عو د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘يأا ي˘˘˘ف

ل» لوقلا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،ي˘حا˘سضألا

ر˘ي˘باد˘ت˘ب او˘مز˘ت˘لا و او˘ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ت
.«ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ه˘فو˘خ˘ت رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ىد˘˘بأاو
رثكت نيأا مايألا هذه نم اريثك
راظتنا يف مهنأا ادكؤوم ،ةكرحلا
يمويب قلعتت ةيموكح تاءارجإا

ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو .ى˘ح˘سضألا د˘˘ي˘˘ع

لا˘˘ق ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
دق تاباسصإلا ددع نإا يوايهم
تاءارجإا ببسسب ةيلولاب عجارت
دد˘ع عا˘ف˘ترا» ا˘ف˘سصاو ،ر˘ج˘˘ح˘˘لا
ما˘يألا ي˘ف ا˘نورو˘كب تا˘با˘سصإلا
وسضع لاقو .«قلقملا»ـب ةقباسسلا
يسشفت ةعباتمل ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

سضا˘ير ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘ناو
ةدي˘حو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا نا يوا˘ي˘ه˘م
ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت ى˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةريخألا مايألا لÓخ ريبك لكسشب
ةيا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ماز˘ت˘للا ي˘ه
ى˘ح˘سضألا د˘˘ي˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ
.كرابملا
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ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو ف˘˘سشك
ىدل يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي فا˘قوألاو
جمانر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض سسمأا ه˘لوز˘ن
ربع ثبي يذلا «حابسصلا فيسض»
نأا ى˘لولا ة˘ي˘عاذلا ةا˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ثأا
تقو˘لا ي˘ف د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘˘عا
ببسسلا اعجرم دعبتسسم رمأا نهارلا
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘لإا

دد˘˘ع˘˘ل ظو˘˘ح˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘ترلاو
ةر˘ي˘خلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

اذهب اماما661 ةباسصا نع انلعم

اماما51 مهن˘ي˘ب ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا

فسسو˘ي فا˘سضأاو.ة˘ي˘ن˘م˘لا م˘ه˘ت˘فاو
ةدهاج لمعت ةرازولا نا يدهملب

حتفل ةمزÓلا ريبادتلا ذاختا ىلع
تارو˘سصت لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا

د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط لو˘˘ح
اذه لك ى˘ق˘ب˘ي ن˘كلو تا˘حا˘سسلاو
يف ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب نو˘هر˘م
ةيملعلا ةنجللا ةكراسشمبو دÓبلا
يحسصلا عسضولا اهرودب ميقت يتلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نا ل˘ب ،ن˘هار˘لا
ح˘ت˘ف ءا˘غ˘لإا˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئألا
ةر˘ي˘ع˘سش سصو˘سصخ˘بو .د˘جا˘سسم˘˘لا

د˘˘كا كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘سضلا د˘˘ي˘˘˘ع
ح˘بذ˘ب حا˘م˘سسلا رار˘ق نا يد˘ه˘م˘ل˘ب

انوروك ةحئاج لظ يف يحاسضألا
نيب رظنلا تاهجو قباطت دعب ءاج
ةنجللاو ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا
ءارجإلا اذه لثمو ،ةسصاخلا ةيبطلا
ي˘ف ل˘مأا ة˘عر˘ج سسا˘ن˘ل˘˘ل ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
كلذ م˘ت˘ي نا بج˘ي ن˘كلو ةا˘ي˘˘ح˘˘لا

يف ةقيقد ةيزارتحا تاءارجإا قفو
دعابتلا رارغ ىل˘ع ح˘بذ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نإا يدهملب لاقو.ةفاظنلا طورسشو
ي˘˘ف نو˘˘˘كت ن˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ةÓ˘˘˘سص
يف اهئادأاب ءافتكلا عم دجاسسملا
تاريبكتلا عفرب حامسسلاو تويبلا

ن˘ع ا˘مأا .ه˘˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب ل˘˘خاد ن˘˘م
زاوج مدع ربت˘عا˘ف ج˘ح˘لا ة˘سضير˘ف

مدع نم ماعلا اذه ةسضيرفلا هذه
هللا ردقب ءاسضر اذهو ةعاطتسسلا

اذه جح˘ي م˘ل ن˘م ل˘كو ه˘ت˘ئ˘ي˘سشمو
جح˘لا ي˘ف نو˘م˘سضم هرود˘ف ما˘ع˘لا
يف ريزولا اعدو .هللا لوحب مداقلا

ة˘ل˘سسل˘سس ر˘سسك ى˘لا ه˘ث˘يد˘ح ما˘ت˘خ
ق˘ير˘ط ن˘ع ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل ىود˘ع˘˘لا
ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف ا˘مر˘ح˘˘م ي˘˘عو˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصلا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ت˘˘˘سست˘˘˘لا
باسصملا جورخ هبسشو ،سسوريفلا
ة˘ل˘ب˘ن˘ق˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ب ه˘ب
ةيا يف رجفنت دق يتلا ةتوقوملا
ببسستت نأا اهنأاسش نم يتلاو ةظحل
.ةوق لو مهل لوح ل اياحسض يف
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘سسن˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأا
ءارسش نأا «يميجح لولج» ،ةمئأÓل
زئاج رمأا طيسسقتلاب ديعلا ةيحسضأا
ةيلاملاو ةيداسصتقلا فورظل ارظن
ءابو يسشفت ءارج دÓبلا اهفرعت يتلا
د˘ي˘فو˘˘ك» د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»

نأا˘ب تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ار˘ي˘˘سشم.«91
ىلع اسضر˘ف تسسي˘ل ح˘بذ˘لا ةر˘ي˘ع˘سش
ىلع اهطاقسسا زوجيو ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا
راسشتنا نم نيفوختملا سصاخسشألا
فورظ نم نوناعي نيذلا وأا ءابولا

ع˘˘سضو˘˘لا ءار˘˘ج  ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م

فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘فو.ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا

دÓبلا اه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا

تداع ،«انوروك» ءابو راسشتنا ءارج

ديعلا ةيحسضأا ءارسش  زاوج ةيسضق

اهسسفن حرطتل همدع نم طيسسقتلاب

نيبغارلا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا مو˘م˘ع ىد˘ل

اذ˘ه ي˘فو ،ةر˘ي˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه ءاد، ي˘˘ف

ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا سسي˘ئر ح˘سضوأا را˘طإلا

يف يميجح لولج ،ةمئأÓل ةينطولا

هذه ديعلا نأا ةيفحسص تاحيرسصت

ةيئانثتسسا فورظ يف يتأاي ةنسسلا

ر˘ثأا ا˘م ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ءار˘˘ج

مهرداسصمو نينطاوملا راخدا ىلع

م˘ه˘ل ز˘ي˘ج˘ي يذ˘لا ر˘˘مألا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

يف نيبغارلل طيسسقتلاب  اهؤوارسش

هيلع ميهاربإا اند˘ي˘سس ة˘ن˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ع˘سضو˘لا نأا ى˘لا ار˘˘ي˘˘سشم  ،مÓ˘˘سسلا

ر˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مز˘˘ل˘˘ي ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

اهيلإا عا˘ط˘ت˘سسا ن˘م˘ل لإا ة˘ي˘ح˘سضلا

يحسصلا بناجلا نم ءاوسس Óيبسس

يميج˘ح لو˘ل˘ج بسسحو.ي˘لا˘م˘لا وأا

ىوتسسم ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل نإا˘ف

فاقوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ةرازو

ىلع بجو ةيحسص طورسش تددح

ر˘ح˘ن ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ب ماز˘ت˘للا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا

دجوي ل  ايملع» فاسضأاو.ةيحسضألا

ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘لد

تاعمجتلاو سسمللا نكل  سسوريفلل

ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا سضر˘˘˘ع˘˘˘ت

ذخأا بلط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘با˘سصإلا

اعد لباقملا يفو.«رذحلاو ةطيحلا

ةلسصاومل ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

فور˘ع˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا

قدسصتلا و ةبسسانملا هذه يف مهنع

ءار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘حا˘˘˘سضألا م˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘ب

ءاعدلا نم را˘ث˘كإلاو ،ن˘ي˘كا˘سسم˘لاو

عفري نأا لجأا نم هللا ىلإا عرسضتلاو

اذه ا˘ن˘ع ع˘فد˘يو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ي˘ل˘ع

.ءÓبلا

يجاتلا سسوريفلاب تاباصصإلل ديدج عافترا

رئازجلا يف دجتصسملا

ةافو11 ،ةديدج ةباصصإإ246

ءافصش ةلاح693 و
حÓ˘˘˘˘˘سصاو نا˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سس

ةديد˘ج ة˘با˘سصإا246 ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ةعاسس42 لÓخ ةافو11و ،دجتسسملا انوروك سسوريفب

ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فسشك ام بسسح كلذو.ةريخألا

نإا فسشك يذلا،راروف لامج انوروك سسوريف دسصرو

دجتسسملا يجاتلا سسوريفلاب ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع

امأا.انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباسصإا51682 ىلإا عفترا

،4711 ىلإا يلامجإلا عفترا دقف ،تايفولا سصخي اميف

امك.ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ ةافو11 ليجسست دعب

يف انوروك سسوريف يسشفت ةعباتمو يسضقت ةنجل تنلعأا

ن˘م ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح693 ليج˘سست ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ةعاسس42 لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا بر˘˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

يف ءابولا ةيادب ذنم ءافسشلا تلاح يلامجإا غلبو.ةريخألا

ىلع باسصم37 دجاوتي امنيب.ةلاح33291 رئازجلا

مزÓلا جÓعلا يقلتل ةزكرملا ةيانعلا حلاسصم ىوتسسم

ترذح اهتهج نم.نطو˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

يف ةناهتسسلا نم ءاثÓثلا سسمأا ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم

يف دجتسسملا «انوروك» سسوريف ىودع لاقتنا ةهجاوم

ةحسصلا ةمظنم تلاقو.يلامسشلا ةركلا فسصنب ،فيسصلا

ةداع عبتت يتلا «ازنولفنإلا» لثم سسيل سسوريفلا اذه نإا

،«سسيرا˘ه تير˘غرا˘م» تفا˘سضأاو .ة˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م ا˘˘طا˘˘م˘˘نأا

تنرتنإلا ربع ةيفحسص ةدافإا يف ةمظنملا مسسإاب ةثدحتملا

.«مسساوملا ةلأاسسم يف ركفت لازت ل سسانلا» :فينج نم

نأا اعيمج همهفن نأا يغبني ام» :ةثدحتملا تاذ تعباتو

.«فلتخم سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه كو˘ل˘سسو ،د˘يد˘ج سسور˘ي˘ف اذ˘ه

تاءارجإلا قيبطت يف رذحلا يخوت ىلإا ةمظنملا تعدو

امك.ةريبكلا تاعمجتلا ربع رسشتنت يتلا ىودعلا ءاطبإل

تا˘جو˘م دو˘جو ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ن˘م ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ترذ˘˘ح

نو˘كت˘سس» :«سسيرا˘ه تير˘غرا˘م» تدروأاو.سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل

اسضافخناو اولع توا˘ف˘ت˘ت فو˘سس ،ةد˘حاو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جو˘م

ح˘ي˘ط˘سست و˘ه ه˘ل˘ع˘ف ن˘كم˘ي ا˘م ل˘سضفأاو ،ءي˘سشلا سضع˘ب

.«فيعسض ءيسش ىلإا اهليوحتو ةجوملا
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ةنصس39ـلا زهان رمع نع

ةهبجل ةقباصسلإ ةيماحملإ ةافو

«يملح ليزيج» ينطولإ ريرحتلإ
و ةفورعملا ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا سسيرا˘ب˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا تقرا˘ف

،ةنسس39 زهان رمع نع ةايحلا يميلح ليزيج ةفقثملا

ليزيج ةيماحملا ربتعتو.اهت˘ل˘ئا˘ع ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘سسح

لÓخ ةينطولا ةيسضقلا نع نيعفادملا زربأا ىدحا يملح

يوسسنلا اهلاسضن ىلا ةفاسضإاو.ةيرئازجلا ريرحتلا برح

سصاخلا روهسشملا نايبلا نع تاعقوملا ىدحإا اهنوك

دقف ،نسضهجأا نهنأا انلع نحرسص يتاوللا ةأارما343ـب

يف ةلسضانملا اسشابوب ةليمج نع0691 ةنسس يف تعفاد

اهل تسصسصخ ثيح, ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج فو˘ف˘سص

،8991 ة˘ن˘سس ي˘فو.ا˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ي˘تاذ ةر˘˘ي˘˘سس ف˘˘لؤو˘˘م

ى˘لإا ة˘م˘لو˘ع˘ل˘ل ة˘سضها˘ن˘م˘لا ي˘م˘ي˘ل˘ح ل˘يز˘ي˘ج تم˘˘سضنا

نم ةيعمج يهو «كاتا» ةمظنم تئسشنأا يتلا ةعومجملا

لجأا نم و ةيلاملا تاقفسصلا ىلع موسسر سضرف لجأا

ةيماحملا هذه تسضاخ ،كلذ عم ةازاوم.ةنطاوملا لمع

اهنم افلؤوم ةرسشع ةسسمخ دعت ثيح, ةبتاكك اهتريسسم

لوح «انتيرف» و2691 ةنسس «اسشابوب ةليمج» باتك

مأا يهو يميلح ليزيج تحرسص امك9991. ةنسس اهتدلاو

ةلجملا ريرحت ريدم يميلح جريسس مهنيب نم ءانبأا ةثÓثل

نأا لسضفت تناك اهنأا «كيتامولبيد دنوم ول» ةيرهسشلا

اياسضقلاو ةأارملا لجأا نم اهمازتلا دسسجتل تنب اهل نوكت

.اهلجأا نم لسضانت يتلا
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ميتنصس نويلملا ةحنم ويرانيصس بنجت ةرورصض ىلع تددصش

ةرجأ’أ تأرايسس يقئاسس ةيلأرديف
رانيد فلأأ03 ـلأ ةحنم فرسص يف عأرسسإÓل وعدت

تارايصس وقئاصس مهنمو ةرحلاو ةريغصصلا نهملا باحصصأا ةدئافل رهصشأا3 ةدمل رانيد فلأا03 ةميقب ةيلام ةدعاصسم حنم رارق ثدحأا
يدافتو سسمأا ءارزولا سسلجم يف رداصصلا رارقلا يف درو امك ةلاح لك ةيعصضول مراصصلا مييقتلا ديصسجت لبصس ىلع ت’ؤواصست ةرجأ’ا

 .ةبذاكلا تاحيرصصتلا
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يقئاسس ة˘ي˘لارد˘ي˘ف صسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عاو
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ،ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيفحسص تاحيرسصت يف ،فسسوي

ةبسسنلاب ابسسكم نييÓم3 ةحنم
ر˘ب˘ع ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسل
،ا˘هر˘خأا˘ت م˘غر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
نيررسضتملا رثكأا نم م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
فقوتو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘م
ا˘˘˘عدو .يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
ىلإا ةياسصو˘لا ةرازو˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
با˘˘ح˘˘سصأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘سسارد ءار˘˘˘جإا
لقنلا طاسشنل نيلوازملاو تافلملا

ل˘ظ ي˘ف ،ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘سس ر˘˘ب˘˘ع
طا˘سشن˘لا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘˘ئ˘˘ف دو˘˘جو
.ةبذاك تاحيرسصت مدقتو ايفاسضإا

رئاسسخ نأا فسسوي نب فسشك امك
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘˘ئا˘˘سس صضع˘˘ب

لÓ˘خ را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا031 تقا˘˘˘ف
ببسسب ةيسضاملا ةعبرأ’ا رهسشأ’ا
ام اذهو يحسصلا رجحلا تاءارجا
ةناعإا بلط ىلإا مهنم صضعبلل ىدأا

صسفن يف ادكؤوم ،ةلودلا نم ةيلام
تبلط Ó˘ث˘م ا˘نأا» لو˘ق˘لا˘ب قا˘ي˘سسلا

ارظن رانيد فلأا002 ةميقب ةناعإا
هتسشياع يت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘ل˘ل

رجحلا تاءارجإا صضرف ةرتف ةليط

ةي˘لارد˘ي˘ف صسي˘ئر ا˘عدو.«ي˘ح˘سصلا
تاهجلا ،ةرجأ’ا تارايسس يقئاسس
ىلإا لقنلا ةيريدم اميسس’ ةيسصولا

تا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر ةرور˘˘˘˘سض
نم بعسصت ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ةرجأ’ا تارايسس يقئاسس ةيرومأام
،ةيلاملا ةحنملا ىلع لوسصحلا نم
رار˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف عار˘سس’ا ع˘˘م
رركتت ’ ىتح عقاولا صضرأ’ا ىلع

يتلا ميتنسس نويلملا ةحنم ةبرجت
ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ار˘˘خأا˘˘ت تد˘˘ه˘˘سش
ددع ةدافتسسا مدع ىلإا ةفاسضإ’اب

اذه ي˘فو.ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
فسسوي نب دمحم فسشك قايسسلا
يتلا ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م نأا˘ب

نم نيررسضتملا ةدئافل تسصسصخ
اهنم د˘ف˘ت˘سسي م˘ل ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

يقئا˘سس ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب06 ة˘بار˘˘ق

صسل˘ج˘˘م نا˘˘كو.ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘سس

موي هعامتجا يف ررق دق ءارزولا

صسي˘˘ئر ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لا د˘˘حأ’ا

،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

نييÓم3 اهردق ةحنم صصيسصخت

تارايسس يق˘ئا˘سس ةد˘ئا˘ف˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس

ن˘ير˘ثأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو ةر˘˘جأ’ا

.انوروك ءابو نم ةياقولا ريبادتب

اقيرح64 ىلإا اهددع لصصو

تاباغلأ نم راتكه003 وحن فÓتإأ
ةريخأ’أ قئأرحلأ ببسسب

ميسسن» ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ىد˘ل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا د˘كأا
ةيامحلا حلاسصم نأا ةيعاذا تاحيرسصت يف صسمأا «يوانرب

قئارحلا ببسسب راتكه003 وحن فÓتإا تلجسس ةنيدملا

اقيرح64 ىلإا اهددع لسصو يتلاو ارخؤوم تبسشن يتلا
ثدحتملا حسضوأاو.تاباغلا نم ةماه تاحاسسم ىلع تتأا
ةيامح˘لا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘سصحأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا نأا

صشارحأ’او تاباغلا نم راتكه003 وحنب ردقت ةيندملا
م˘ت ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘عارز˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا صضع˘ب ن˘ع Ó˘˘سضف

لÓخ صشارحأ’او لاغدأ’ا صضعبل اقيرح64 وحن ليجسست
ناوعأ’ عيرسسلا لخدتلا نأا ىلإا راسشأاو.ةيسضاملا تاعاسسلا
نم ةمخسضلا اهتاينا˘كمإا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
دامخإا نم مهنكم ةيدومعلا تايحورملاو ةلقنتملا لاترأ’ا

Óغتسشم لازي ’ اقيرح51 ادع ام قئارحلا هذه ةيبلاغ
ىلفدلا نيعو صسادرموبو فيطسسو وزو يزيت تاي’وب
.ترايتو
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يداصصتق’ا اهراصسم يف اهتقفارم ىلع لمعيصس

يرامثتسسأ قودنسص صصيسصخت
ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأ ليومتل

ف˘ل˘كم˘لا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
يدهملا نيسساي ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو ةفرعملا داسصتقاب
ل˘يو˘م˘ت˘ل يرا˘م˘ث˘ت˘سسا قود˘ن˘سص صصي˘˘سصخ˘˘ت ن˘˘ع د˘˘ي˘˘لو
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ايلمع نوكيسس ةئسشانلا تاسسسسؤوملا
صضرعمل هدقفت ىدل بدتنملا ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةليسسملا ةعماجب لامعأ’ا ةنسضاحب ةئسشانلا تاسسسسؤوملل
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ايلمع نوكيسس قودنسصلا اذه نأاب
امك ،ةئسشان˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا م˘عد˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘سسو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
فاسضأاو.يداسصتق’ا اهراسسم يف اهتقفارم ىلع لمعيسس
لبق نم ةيمقر ةيسضرأا ءاسشنإا نأاب ديلو يدهملا نيسساي
ةزمه لكسشت˘سس ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي ي˘ت˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘لا

،«لاجملا اذه يف نيلعافلاو نيلماعتملا عيمج نيب لسصو
ريزولا ىنثأاو.بيرق ا˘م˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع نو˘كت˘سس ا˘ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م
يتلا ةئسشانلا تاسسسسؤوملا تانسضاح رود ىلع بدتنملا
داسصتق’ اماه ارد˘سصم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ط˘سشن˘ت
ايلاح ةبكنم ةبدتنملا ةيرازولا هترئاد نأاب افسشاك ،ةفرعملا

ة˘ي˘قر˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا بنا˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
لامعأ’ا خانم عم افيكتم هلعج ةيغب ةئسشانلا تاسسسسؤوملا
نأاب ديلو يدهملا نيسساي دافأاو.تاسسسسؤوملا هذهب صصاخلا
ثحبلا عيجسشت نم نكمتسس ةديدجلا ةينوناقلا ةموظنملا
عيمجب ىنعت ةيثحب تاسسسسؤوم ءاسشنإا لÓخ نم يملعلا

دعب بدتن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ح˘ير˘سصت ءا˘جو.طا˘سشن˘لا ت’ا˘ج˘م
ةعما˘ج˘ب لا˘م˘عأ’ا ة˘ن˘سضا˘ح طا˘سشن لو˘ح حور˘سشل ه˘ي˘ق˘ل˘ت

ام نيوكت نم7102 ةنسس ذنم تنكمت يتلا و ةليسسملا

ىلع مهلوسصح لÓخ نم ةسسسسؤوم بحاسص007 نع ديزي
دع˘ب ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي ي˘ت˘لا لا˘م˘عأا د˘ئار˘ب ة˘مو˘سسو˘م ةدا˘ه˘سش
تاسصسصخت يف رتسساملا دعب ةينيوكت ةرتفل عوسضخلا
ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م حر˘˘سص دد˘˘سصلا تاذ ي˘˘فو.لا˘˘م˘˘عأ’ا ةرادإا
ةليسسملاب لامعأ’ا ةنسضاح لمع نأاب يرادب لامك ةليسسملا

يف نيوكتلا نم تاونسس ثÓث مييقت ىلع ايلاح زكترم
تابوعسصلا و صصئاقنلا نع فسشكلا فدهب لامعأ’ا لاجم
ةئسشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا با˘ح˘سصأا ل˘ي˘ب˘سس صضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

بطقلاب مث˘ي˘ه˘لا ن˘با ة˘عا˘ق˘ب ل˘م˘ع ة˘سسل˘ج ي˘فو.ا˘ي˘ناد˘ي˘م
عيراسشملا يلماح نم د˘يد˘ع˘لا ع˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
جاردإا نع بدتنملا ر˘يزو˘لا ف˘سشك ،ة˘ن˘سضح˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
نم ةئسشانلا تاسسسسؤوملا ءادأا نيسسحت ىلإا وبسصت ةيجهنم
ةقلعتملا ةينوناقلا صصوسصنلا نم ةعومجم ريسضحت لÓخ
ةقفارم ىلإا ةفاسضإا ،تاسسسسؤوملا نم عونلا اذه ةيقرتب

و ينوناقلا راطإ’ا صصخي ام لك يف عيراسشملا يلماح
اعدو.ءابعأ’ا فيفختو ةيبيرسضلا تÓيهسستلا و ليومتلا
م˘ه˘تا˘قا˘ط زار˘بإا ى˘لإا با˘ب˘سشلا د˘ي˘لو يد˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي
داسصت˘قا ى˘لإا جو˘لو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل م˘ه˘تاءا˘ف˘كو
تايجو˘لو˘ن˘كت˘لاو تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ثد˘حأا دا˘م˘ت˘عا˘ب ة˘فر˘ع˘م˘لا
تحبسصأا يتلا مهتاراكتبا نيمثتل ديحو ليبسسك ةروطتملا
اذه يف ةمدقتملا لودلا هدهسشت ام اهتيمهأا يف يهاسضت
يلثمم بدتنملا ريزولا ثح هترايز ماتخ يفو.لاجملا

يتلا تاقاطلا زاربإا يف ةمهاسسملا ىلع مÓعإ’ا لئاسسو
ديكأاتلا عم ،اهب فيرعتلا و ةئسشانلا تاسسسسؤوملا اهب رخزت

.ةيعونلا هذه زيمي يذلا يعادبإ’ا دعبلا ىلع
S°∏«º.±

ةريغصصلا نهملا باحصصأاو ةطصسوتملاو ةريغصصلا تاصسصسؤوملاب قلعتي اميف ةصصاخ

نييداسصتق’أ نيلماعتملأ رئاسسخ مييقت ىلإأ كونبلأ وعدت ةيلاملأ ةرأزو
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ة˘ل˘سسار˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو تعد
كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘ّ̆جُو
كو˘ن˘ب˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
مييقت ءارجإ’ ةيلاملا تاسسسسؤوملاو
ة˘م˘جا˘ن˘لا رار˘سضأÓ˘˘ل ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
نيلماعتملاب تقحل يتلا رئاسسخلاو
نم ةرازولا تثحو .ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا

كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ءارجإا ىلع ةي˘لا˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ةمجانلا رارسضأÓل يعوسضوم مييقت
نيلماعتملاب تقحل يتلا رئاسسخلاو
قلعتي اميف ةسصا˘خ, ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
ةر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘سصأاو ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘لاو
يف ءارجإ’ا اذه جردنيو .ةريغسصلا
ةيمومعلا تاطلسسلا ةمهاسسم راطإا
را˘˘˘ثآ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم لا˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
امك.ةيحسصلا ةمزأÓل ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
يقلي يذلا مازتل’اب ةرازولا تركذ

ةيعمجلا ءاسضعأا عيمج ىلع هلقثب
قبسس يتلا ةيلآ’ا قيبطت لجأا نم
اسضيأا تعدو.اهدام˘ت˘عا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
رارمتسساب نو˘بز˘ل˘ل عا˘م˘ت˘سس’ا ى˘لإا

هل ةروسشملا ميدقت لجأا نم ةيانعو
هذه لÓخ مزÓلا معدلاب هديوزتو
ةقيثولا ريسشتو.ةيئانثتسس’ا ةرتفلا
يذ˘˘لا ,ءارزو˘˘˘لا صسل˘˘˘ج˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا
ددسش دق ،طرافلا دحأ’ا موي عمتجا

ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ةرور˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

،ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لاو˘ط م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو
وأا تا˘بو˘˘ق˘˘ع يأا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مد˘˘عو
نيلماعت˘م˘لا ء’ؤو˘ه ى˘ل˘ع تا˘مار˘غ
ةرازولا دكؤوتو .ةرتفلا هذه لÓخ
نأا ةلسسارملا هذه لÓخ نم كلذك
تذختا دق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
امب داسصتق’ا ةيامحو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا مد˘خ˘˘ي
يتلا تÓئاعلا فلت˘خ˘مو را˘ج˘ت˘لاو

ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘م تسصل˘˘˘ق˘˘˘ت
و كون˘ب˘لا تر˘قأا كلذ˘بو.ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ةيامح ريبادت ةيلاملا تاسسسسؤوملا

ةتسس ةدمل جاتن’ا ةادأاو تاسسسسؤوم
ح˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘با ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشأا

ليجأات ريبادتلا هذه لمسشتو.صسرام
لح يتلا صضورقلا لاجأا ديدجت وا

امو طرافلا صسرام13 يف اهلجأا
ري˘غ نو˘يد˘لا ة˘لود˘ج ةدا˘عاو هد˘ع˘ب
ام و خيرا˘ت˘لا اذ˘ه ى˘لا ة˘ل˘سصح˘م˘لا
ديدمت ريبادتلا هذه لمسشت امك.هيلي
لا˘م˘ع˘ت˘سس’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘ي˘عاو˘˘م˘˘لا
ةلجؤوملا عفدلا ةي˘ل˘م˘عو صضور˘ق˘لا

ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع ءا˘˘غ˘˘لإا كلذ˘˘كو
خيراتب ةقحتسسملا نويدلل ةبسسنلاب

ا˘˘˘˘م و طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا صسرا˘˘˘˘˘م13
هذ˘ه نأا˘ب ةرازو˘˘لا تر˘˘كذ و.هد˘˘ع˘˘ب
ةيمومعلا ةنيزخلا  اهمعدت ريبادتلا

ةز˘˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن صضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
نأا ة˘ف˘ي˘سضم را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا صضور˘˘ق

كونبلا تغلبا دق ةيمومعلا ةنيزخلا

نأا و ىحنملا اذه يف يئدبم قافتاب

تايفيك ددح˘ي ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘مو˘سسر˘م

دد˘˘˘سصب ءار˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘ه ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت

ري˘باد˘ت را˘طإا ي˘ف ا˘م˘ئادو.ءا˘سضمإ’ا

رئازجلا كنب ماق داسصتق’ا  ةيامح

نم يئانثتسساو صصاخ ريبدت عسضوب

50.022 م˘قر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا لÓ˘˘خ

قلعتملا0202 لير˘فأا6 خيرات˘ب

نم فيفختلل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ر˘ي˘باد˘ت˘ب

ىلع ةقبطملا ةيزارتح’ا ريبادتلا

يف ةيلاملا تاسسسسؤو˘م˘لاو كو˘ن˘ب˘لا

ةسصاخلا لاومأ’او ةلويسسلا لاجم

فييكت فدهب صضورقلا فينسصتو

ع˘م ة˘يزار˘ت˘ح’ا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا صضع˘˘ب

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

تسسم ي˘ت˘˘لا و ا˘˘ند˘˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي

ريب˘ك ل˘كسشب ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘سصت˘ق’ا

«انوروك» صسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب

.«91 ديفوك» دجتسسملا

ةئيبلاب ةقلعتم ةفلاخم1263 اهنم

ةيراجلأ ةنسسلأ نم يناثلأ يثÓثلأ لÓخ نأرمعلاب ةقلعتم ةفلاخم ف’آأ8 نم ديزأأ ليجسست
1934 ،ةئيبلاب ةقلعتم ةفلاخم1263 اهنم،0202 ةنسس نم يناثلا يثÓثلا لÓخ ةفلاخم ف’آا8 نم ديزأا ةئيبلاو نارمعلا ةطرسش حلاسصم تلجسس

ربع ةفلاخم2108 تلجسس دق ،ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش حلاسصم نأا ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا نايب حسضوأاو .نارمعلاب قلعتت ةفلاخم

ةيوسضوفلا تاءانبلا صصاخ لكسشب تافلاخملا هذه صصختو ،ةئيبلاب ةقلعتم ةفلاخم1263 اهنم،0202 ةنسسل يناثلا يثÓثلا لÓخ ينطولا بارتلا

،تايافنلل يئاوسشعلا يمرلا تافلاخم لمسشت ،نارمعلاب ةقلعتم ةفلاخم1934 اذكو ،ةينوناقلا تافسصاوملل ةقباطملا ريغ تاءانبلاو ،صصيخارت نودبو
لÓخ تماق دق ،ةئيبلاو نارمعلا ةطرسش قرف نأا ،حلاسصملا تاذ تفاسضأاو .ءارسضخلا تاحاسسملاو يمومعلا قيرطلا ىوتسسم ىلع تايانبلا اياقب يمر

ةيقرتو ،ةئيبلا ةيامحو نارمعلاب ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطت ىلع ةقرفلا لمعت ثيح ،يئاسضقو يرادإا ءارجإا8308 زاجنإاب ،ةرتفلا صسفن
ةيحسصلا ةمزأ’ا رارغ ىلع ةئبوأ’او صضارمأ’ا نم ةياقولاو ،ةميلسسلا ةئيبلا تاموقم ىلع ظافحلا يف ةمهاسسملا لجأ’ نطاوملل يسشيعملا راطإ’ا

±.S°∏«º.91 ديفوك انوروك صسوريف يسشفت ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا
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ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ن˘˘يأا
،ةي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا و ة˘ي˘ح˘صصلا

ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘ي˘˘صسلا ى˘˘ط˘˘عأا ثي˘˘˘ح
رييصست سصخي ام يف تاهيجوت

و ر˘˘صصح˘˘ب،91divoc ةمزأا
تا˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ف˘كت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
،يعجرملا ىفصشتصسملا ىوتصسم
ددع يف عافترا ليجصست لظ يف
˘مار˘ت˘حا مد˘ع بب˘˘صسب ت’ا˘˘ح˘˘لا
زكارم حتفو ،ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

و لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ ة˘ي˘ع˘جر˘م ةد˘يد˘˘ج

،91د˘ي˘فو˘ك ى˘صضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا

و لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ بت˘كم م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
و مهملعإا و ىصضرملا هيجوت
تاصسصسؤوملا نيمأا˘ت ،م˘ه˘ي˘ق˘فار˘م
ي˘صسرا˘˘م˘˘م و ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
لفكتلا فورظ ةعباتم ،ةحصصلا
مهءلجا مت نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب
سصي˘صصخ˘ت ،ن˘طو˘لا جرا˘˘خ ن˘˘م
ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تادا˘˘م˘˘ت˘˘عا
ىل˘ع ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإ’ا˘ب
يعجرملا ىفصشتصسم˘لا ىو˘ت˘صسم

سضعبل ةعباتم مت امك،91ديفوك
ةيلمع ةعباتم، اهم˘ها ،تا˘ف˘ل˘م˘لا
ةحنم نم ثلاثلا رطصشلا ديدصست

.ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج را˘˘˘ن˘˘˘يد ف’أا01
ةذختم˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا و تاءار˘جإ’ا
ىح˘صض’ا د˘ي˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ف
ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا) كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

،حبادملا حتف ،برصشلل ةحلاصصلا
و ميقعتلا و ريه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا اذ˘كو ،(....ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا
لوخدلا ،ةيمصسرلا تانا˘ح˘ت˘مل˘ل
ةنصسلا ةياهن رييصست و ،يصسردملا
قرف لمع ةعبا˘ت˘مو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل سشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا

ةذختملا تاءارجإ’ا و ،ةراجتلاو
فلاخ˘م نو˘بزو ر˘جا˘ت ل˘ك ءاز˘يا
ةو˘عدو ،ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإل˘˘ل
عمتجملا نم نيلعاف˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
ير˘ئاز˘ج ر˘م˘حأا لل˘ه ،ي˘ند˘˘م˘˘لا
و ،تايعمج ،ة˘ي˘مل˘صسا ة˘فا˘صشك،
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ى˘˘˘لإا ءا˘˘˘ي˘˘˘حا نا˘˘˘ج˘˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا تلـم˘˘˘ح˘˘˘لا

سضع˘ب ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘يو˘عو˘ت˘˘لاو
ة˘كر˘ح د˘ه˘صشت ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا

ىلا ،ةليللا ةرت˘ف˘لا˘ب تا˘ع˘م˘ج˘تو

،عراوصشلا ميقعت تايلمع بناج

تارقملاو ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا

ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘ي˘˘صسلا. ة˘˘˘يرادإ’ا

نم مغرلاب و هنأا دكأا هتلخادم

ة˘لود˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

رمأ’ا نأا ’إا ،ءابولا اذه ةهجاومل

نم ةظ˘ق˘ي˘لاو سصر˘ح˘لا بل˘ط˘ت˘ي

ري˘خأ’ا ي˘فو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق

عاطقب نيصسرمتمـلا دوهج نمث،

،م˘ه˘كل˘صسأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ح˘صصلا

لك و ،ةيندملا ةيامحلا كلصسو

مهاعدو ،مهتلخدتب نيط˘بار˘م˘لا

نم دحلل مهيعاصسم ةلصصاوم ىلإا

.هل يدصصتلاو ءابولا اذه راصشتنا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9406ددعلا0202 ةيليوج92 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ةيئاقولا ريبادتلا مارتحإا مدع ببصسب تلاحلا ددع يف ريبك عافترإا ليجصست لظ يف

ةيعجرم ةديدج زكارم حتف
ةملاقب91ديفوك ىضضرمب لفكتلا و لابقتضسإل
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عيمج مويلا رداغي نأا رظتني
مت ن˘يد˘لا ا˘صسنر˘ف ن˘م ن˘يد˘فاو˘لا
ربع طرافلا عوبصسأ’ا مهءلجإا

نيترئاط نتم ىلع ةبانع راطم
نويلو ليل يتنيدم نم نيتمداق
تتبثا نأا د˘ع˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
سسوريفب مهتباصصإا مدع ليلاحلا

بصسحو د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نإاف ربخلا تدروأا يتلا رداصصملا

يدعتي ن˘يد˘لا ن˘يد˘فاو˘لا ع˘ي˘م˘ج

نيذ˘لاو سصخ˘صش004 م˘هدد˘ع
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لا او˘˘لو˘˘ح
مويلا نوقتلي ةبانعب قدانف ةعبرأا
ن˘يأا سصل˘˘ب ازو˘˘م˘˘ي˘˘م قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب
وحن قل˘ط˘ن’ا ة˘ط˘ق˘ن نو˘كي˘صس
تل˘فا˘ح ن˘ت˘م ي˘ل˘ع م˘ه˘˘تا˘˘ي’و
ةيئ’ولا حلاصصملا موقت ةصصاخ
نا˘م˘˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ى˘لإا ن˘يد˘فاو˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج لو˘˘صصو
ءارجإ’ا ءاج دقو مهتلئاع لزانم
ىحصضأ’ا ديع بارتقا عم انمازت
ة˘ي˘ب˘ل˘˘صس ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رو˘˘ه˘˘ظ اذ˘˘كو

دق تناكو91 ديفوك ليلاحتل

طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا تط˘˘˘˘ح
طو˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘ت˘ع˘با˘ت ن˘ي˘تر˘ئا˘˘ط
حبار راطمب ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ديزت مهنتم يلع يلودلا طاطيب

ةيلاج˘لا ن˘م سصخ˘صش004 نم
نيقلاع اوناك ن˘يذ˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يتلا رداصصملا بصسحو اصسنرفب
ةعاصس رخآا ةديرجل ربخلا تدروأا
ن˘ي˘تر˘ئا˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نإا˘˘ف
نويلو ليل يتنيدم نم نيتمداق
ةيل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘صسنر˘ف˘لا
سسي˘ئر ا˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإ’ا
دقو عوبصسأ’ا ةيادب ةيروهمجلا
تاءار˘˘ج’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج دا˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت
وحن نيدفاولا لابقتصساب ةصصاخلا

يف ناك نيأا طاطيب حبار راطم
ةيندملا تاطل˘صسلا م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا

ةيامح˘لاو ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ة˘ق˘فر
متي نأا لبق يبط مقاطو ةيندملا
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
م˘ت ة˘صصا˘خ تل˘فا˘ح ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب
ي˘ل˘ع ثي˘ح ا˘ق˘ب˘صسم ا˘ه˘م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م˘ل قدا˘ن˘ف ة˘ع˘برأا يو˘˘صسم
نم ل˘كب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘با˘ن˘ع

م˘˘ير˘˘لاو كي˘˘ت˘˘صسجا˘˘م˘˘لا قد˘˘ن˘˘˘ف
قدنف اريخأاو ازوميمو ل˘ي˘م˘ج˘لا
م˘˘ت ن˘˘يأا يد˘˘يار˘˘صسب هز˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘كب م˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت

ن˘يذ˘لا ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’

ر˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘˘مو˘˘ي41 نو˘˘˘˘صضق˘˘˘˘ي
ى˘لإا اوردا˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق ي˘ح˘˘صصلا

نأا تيح مهتاي’و ادكو مهلزانم
ة˘با˘ن˘ع را˘ط˘م ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا
ةهجلا تاي’و فلتخمب نوميقي
ةرئاطلا نأا املع نطولل ةيقرصشلا

003 اهن˘ت˘م ي˘ل˘ع نا˘ك ى˘لوأ’ا

اهنتم يلع ناك ةيناثلاو سصخصش

اصسنرفب نيقلاع اوناك ابكار582
فيقوتو ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جا ءار˘ج
ةكرح ىرحأ’اب وأا لقنلا ةكرح
تاذ بصسحو يو˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ر˘ب˘خ˘لا تدروأا ي˘ت˘لا ردا˘صصم˘˘لا

نم ديزأا ءلجإا متي نأا رظتني هنأ’

ةكلمملاب نيق˘لا˘ع سصخ˘صش002
نت˘م ي˘ل˘ع ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ربع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا ةر˘ئا˘ط
ديكأات راظت˘نا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع را˘ط˘م
ةقفر ةبانع يلاو نأا املع ربخلا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
سسمأا ءا˘˘صسم او˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ئ’و˘˘لا
ىلع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع فار˘صشإل˘ل
طا˘ط˘ي˘ب ح˘بار را˘ط˘˘م يو˘˘ت˘˘صسم
ردجتو مهل قفارملا دفولا ةقفر
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘صش’ا
ى˘ط˘عأا د˘ق نا˘ك ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عوبصسأ’ا ةيادب رصضخأ’ا ءوصضلا
نيقلاعلا ءلجإا ةيلمع ةرصشابمل
قيرط نع ملاعلا لود فلتخمب
نتم ىلع ةصصاخ تلحر زيهجت

ة˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا تار˘˘ئا˘˘ط
ةمهم اهل تلكوا يتلا ةيرئازجلا
ربع نطولا سضرأ’ نيقلاعلا لقن

تصصصصخ ا˘م˘˘ي˘˘ف تل˘˘حر ةد˘˘ع
متي نأا ي˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ر˘ب˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘يو˘ح˘ت
نار˘˘هو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا تارا˘˘ط˘˘˘م
ىلإا ةل˘قروو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
يوتصسم ىلع ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ي˘ت˘˘لا تاءا˘˘صضف˘˘لا وأا قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
دوجول ابصسحت ةيلمعلا سصصصخت
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإا يأا
 .دجتصسملا

 يحصصلا رجحلا نم طقف عوبصسأا دعبو ديفوكلا ليلحتل ةيبلصس جئاتن روهظ دعب

 مهتايلو ىلإا مويلا ةبانع ربع اضسنرف نم نيدفاولا عيمج ةرداغم

قيصسنتب ةفلكملا ةيئلولا ةنجلل اعصسوم اعامتجا ةيلولا يلاو لوألا سسمأا حابصص سسأارت ،انوروك سسوريف راصشتنإا رطخ ءارج ةيلولا ةيعصضو ةعباتم راطإا يف
رئاودلا ءاصسؤور ،دعاصسملا ماعلا بئانلا ،ةينمألا ةنجللا ءاصضعأا ،يئلولا يبعصشلا سسلجملا سسيئر نم لك روصضحب ،ءابولا ةحفاكم و ةياقولل ةيعاطقلا تايلمعلا

 .ةيلولاب ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا يريصسم و ءاردم ،ةينعملا ةيدلبلا ةيبعصشلا سسلاجملا ءاصسؤور ،نييذيفنتلا ءاردملاو ،نيينعملا

فلألا ةبتع انوروكلاب تاباصصإلا ددع غولب دعب
ةنيطنصسقب ةباصصإا

ىوعدلاو نينطاوملا ىمرم يف ةركلا
مارتحإاو ةظقيلا ةفعاضضم ىلإا

ةيئاقولا تاءارجإلا
نم ديازتت91 ديفوك انوروك سسوريفب ىودعلاب تاباصصإ’ا لازت ’

رئازجلابو ةصصاخ لكصشب ةنيطنصسق ةي’و ىوتصسم ىلع رخأ’ موي
فلأ’ا قر˘صشلا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ثي˘ح ما˘ع ل˘كصشب
تاطلصسلاو ماعلا يأارلا كرح يذلاو فيخملا مقرلا وهو باصصم
ماتلا مارتح’ا ةرورصضب اوبلاط ثيح يندملا عمتجملا اذكو ةيلحملا
سسيئر هنع فصشك ام بصسحو .اهب لومعملا ةيئاقولا تاءارجإلل
دد˘ع نإا˘ف ،رارو˘ف لا˘م˘ج ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل

ىلع انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإا37972 ىلإا عفترا تاباصصإ’ا
زيزعلا دبع ديصسلا ،لو’ا ريزولا ررق هرودب ينطولا ىوتصسملا

ةعاصسلا نم) اموي51 ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ديدمت ،دارج
(يلاوملا مويلا نم احابصص ةصسماخلا ةعاصسلا ةياغ ىلإا ءاصسم ةنماثلا

،ةصصاخلا تارايصسلا اهيف امب ،ةدملا سسفنل رورملا ةكرح عنم عم

بصصيو لوأ’ا ريزولا حلاصصمل نايب هب دافا ام بصسح ،ةي’و92 يف
ما˘كحأا بجو˘م˘ب ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا د˘يد˘م˘ت ءا˘عو ي˘ف رار˘ق˘لا اذ˘ه

ماع ةدعقلا وذ42 يف خرؤوملا02 581 مقر يذيفنتلا موصسرملا

ريبادت ديدمت نمصضتملاو،0202 ةنصس ةيليوج61 قفاوملا1441

91-ديفوك انوروك سسوريف ءابو راصشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت

هنكل سسمأ’ا موي نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ريبادتلا تلخدو ،هتحفاكمو
ددمي .علصسلا لقنو نيمدختصسملا لقن لئاصسو ءارجإ’ا اذه ىنعي ’
سصاخصشألل سصاخلاو يمومعلا يرصضحلا لقنلا طاصشن قيلعت ءارجإا

(92) نيرصشعلاو عصستلا تاي’ولا يف ةيعوبصسأ’ا ةلطعلا للخ
ةفعاصضم نينطاوملا ةفاك نم بلطت ،نأاصشلا اذهبو ،ركذلا ةفلاصس
اهتهج نم ،كرابملا ىحصضأ’ا ديع مايأا للخ سصخأ’ابو ةظقيلا
رذحلاو ةطيحلاب يلحتلا ىلإا نينطاوملا ،ةيندملا ةيامحلا تعد
لقن يدافت لجأا نم كلذو ،كرابملا ىحصضأ’ا ديعب لافتح’ا للخ
تاودأ’ ينلقعلا ريغ لامعتصس’ا اذكو انوروك سسوريف ىودع
LªÉ∫ HƒYµÉR.رحنلا

اموي41 يحصصلا رجحلل مهعاصضخإا متيصس يرئازج502 / ةبانع

ندرألا نم نيمداقلا نينطاوملا عيزوت
ميهاربإا يديضسو يربضص يقدنف ىلع

، جراخلاب نيقلاعلا نييرئازجلا نينطاوملا ءلجإا ةيلمع راطإا يف

نطاوم502 ، ءاثلثلا ىلإا نينثإ’ا ةليل ةبانع ةي’و تلبقتصسا
ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ندرأ’ا ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج
مهعاصضخإ’ «ميهاربإا يديصس» و «يربصص» نيتيقدنفلا نيتصسصسؤوملا
قرفلا لبق نم ةيحصصلا ةع˘با˘ت˘م˘لاو يزار˘ت˘حإ’ا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

تناكو91. ديفوك انوروك سسوريفب ةباصصإا يا يدافتل ةصصتخملا
راطا يف هنأا ،طرافلا عوبصسأ’ا تدكأا ةبانع ةي’ول ةحايصسلا ةيريدم
تلبقتصسا ،جراخلاب نيقلاعلا نييرئازجلا نينطاوملا ءلجإا ةيلمع

نم نيمداق انطاوم223 ، طاطيب حبار راطم ربع ةبانع ةنيدم

تاصسصسؤوم (40) عبرأا ىلع مهعيزوت مت ثيح ،(ليل ةنيدم) اصسنرف
(هزتنملا قدنفو سصلب ازوميم ،كيتصسجاملا ،ليمجلا مير ) ةيقدنف
يزارتح’ا يحصصلا رجحلل مهعاصضخاو مهب لفكتلا دصصق اذهو

نينطاوملا ءلجاإا ةيلم˘ع˘ل ة˘ل˘صصاو˘م ه˘نأا رد˘ج˘يو .ا˘مو˘ي41 ةدمل
ةبانع تلبقتصسأا ،ةيصسنوتلا يصضارأ’ا نم ارب نيمداقلا نييرئازجلا

ثيح انطاوم84 »كيتصسجاملا قدنف» ىوتصسم ىلع طرافلا رهصشلا
ددعلا غلبيل ،يزارتح’ا يحصصلا رجحلل مهعاصضخإاو مهب لفكتلا مت
رجحلل نيعصضاخلاو سسنوت نم نيد˘ئا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘ج’ا

YÉO∫ GCe«ø.انطاوم551 يزارتح’ا يحصصلا

ةنصس02 ةدمل ةيدلبلاب ماع نيمأا بصصنم لغصش

فيطضسب رجحلا نيع ةيدلب سسيئر بئان
ءابولا ببضسب ىفوتي

ةي’وب رجحلا نيع ةيدلب سسيئر بئان سسمأا لوأا ءاصسم يفوت

دعب ،ةن˘صس56 زهان رمع نع »يرمعلا ةفي˘ع˘ل˘ب» د˘ي˘صسلا،ف˘ي˘ط˘صس
نإاف انتزوحب يتلا تامولعملا بصسح و،انوروك سسوريفب هتباصصإا
»يولعي فصسوي» ىفصشتصسمب ديفوكلا ةحلصصم ىلإا لقن ةيحصضلا

71 ةدمل جلعلل عصضخي يقب و هيلع ءابولا سضارعأا روهظ دعب

ةديمحلا هلاصصخب فرع يذلا ديقفلا نأا ركذي ،هتافو ةياغ ىلإا اموي

دعب و،ةنصس02 ةدمل رجحلا نيع ةيدلبل ماع نيمأا بصصنم لغصش
زئافلا يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ةمئاق نمصض حصشرت دعاقتلا
ىرثلا يرو دقو ، ةقباصسلا ةيلحملا تاباختن’ا للخ ةيبلغأ’اب
.رجحلا نيع ةيدلبب ريثوخلا يديصس ةربقمب سسمأا لوأا ءاصسم
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يذلإ كلذ قئإرحلإ هذه رطخأإ لعل و
ةيامحل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لإ ةد˘حو˘لإ ه˘ل تل˘خد˘ت
كر˘ح˘ت˘م˘لإ ل˘تر˘لإ ن˘م م˘عد˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ
علدنإ يذلإ و تاباغلإ قئإرح ةحفاكمل

،مايأإ30 مإد و ي˘شضا˘˘م˘˘لإ د˘˘حألإ مو˘˘ي
ةتششم و ناعبرب ةقطنم ىمشسملإ ناكملاب

حإرج نب ةيدلب ةنوام لبج ةيناشسلإ نيع

20 ءافطإإ تانحاشش80 ريخشست مت ثيح

فلتخم نم درف04 و لاشصتإ تإرايشس

02 يلإوح فÓتإإ قيرحلإ فلخ و ،بترلإ

50 ىلإإ ةفاشضإلاب نإز كه02 ، نيلف كه
امأإ لوألإ مويلل ةبشسنلاب إذه ،سشإرحأإ كه
تلشصإو˘ت د˘ق˘ف ي˘نا˘ث˘لإ مو˘ي˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
يف ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم تإدوهجم
بهللإ ةنشسلأإ تدتمإإ ثيح دامخإلإ ةيلمع
ةرإرحلإ يلماع رفوت لعفب ىرخأإ نكامأل

نم اشصخشش21 ذاقنإإ مت دقو حايرلإو
ديدهتلإ لوشصو دعب ةق˘ط˘ن˘م˘لإ ي˘ن˘كا˘شس

قيرحلاف ظحلإ نشسحل و ،ةريبك ةروطخل

،ةئملاب59 ةبشسنب ثلاثلإ مويلإ يف دمخأإ
ة˘ي˘ل˘كلإ ر˘ئا˘شسخ˘لإ د˘ع˘ب دد˘ح˘ت م˘ل ا˘م˘˘ي˘˘ف
قيرح بشش ، ،قايشسلإ سسفن يف و .قيرحلل
نيلزم ينب ةيدلب نابشضغ نب هتششمب رخإ

30 ـل ي˘˘ئز˘˘ج ق˘˘ير˘˘ح ف˘˘ل˘˘˘خ ثي˘˘˘ح ،

31 ،نبت ةمزح0006 ،ةغراف تÓبطشسإإ
ة˘ي˘بر˘ت˘ل دا˘ت˘ع و ة˘غرا˘ف نا˘˘تو˘˘ب ةرورا˘˘ق
امهب نيلبطشسإإ ةيامح مت دقو نجإودلإ

تاعمجمو يحÓف داتع ،منغ سسأإر051

ةيدلب ةحاششرلإ ةيرق تدهشش امك .ةينكشس

ببشست رخإ قيرح علدنإ يشسيمخ ةلابج

،ةفاج باششعأإ كه01 يلإوح فÓتإإ يف

اميف نوتيز ةرجشش031 و لاغدأإ كه30

ةقطنم ،لح˘ن قود˘ن˘شص04 ةيامح م˘ت

ل˘شضف˘ب ،ة˘ي˘ن˘كشس تا˘ع˘م˘ج˘مو ة˘˘ي˘˘با˘˘غ

و ةيندملإ ةيام˘ح˘لإ ح˘لا˘شصم تإدو˘ه˘ج˘م

.تاباغلإ ةظفاحم

 ةيباغلا ةورثلا نم رئاصسخ راتكه42 ليجصست

فراطلاب تايدلب عبشس يف قئأرح01 دامخإأ
تايدلب عبشس ىلع ةعزوم قئإرح01 دامخإ نم ، ةيندملإ ةيامحلإ تإدحو تنكمت
ةريخألإ نأإ ءاثÓثلإ سسمإ فراطلإ ةيلول ةيندملإ ةيامحلإ نايب يف ءاجو .فراطلاب

قئإرح01 دامخإل لولإ سسمأإ موي كرحتملإ لترلإ داتع و رشصانعب ةمعدم تلخدت

(راجحوب) ةششوبخ نم لك يه قطانملإ نأإ نايبلإ ركذو. تاـيدلب70 ىلع ةـعزوم
(حلاشص ينب مامح)نإدوشسلإ دإو ، (حلاشص ينب مامح)سشيإورب ، (ةنوتيزلإ) ةليزيعملإ ،
، (سسوقوب)يدلبلإ لزن ، (نويعلإ)ةيابشصقملإ ، (يديهم نب)يشساق يديشس ةيرق ،
بوبه نإإ نايبلإ فاشضإو .(نوتيز دإو)ةشسماخلإ ةتششم ، (نوتيزلإ دإو)ةغإرملإ ةتششم
نإرينلإ ةنشسلأل ريبك راششتنإإ ىلإإ ىدأإ ةرإرحلإ ةجردل ريبكلإ عافترإلإ و حايرلإ

متو .لخدتلإ تايلمع ءانثأإ اننإوعأإ ةمهم نم بعشص امم دقإوم ةدع يف اهمإرشضإإو

و سشإرحأإ ، لاغدأإ ، نيلف اهنم ةيباغلإ ةورثلإ نم رئاشسخ راتكه42 يلإوح ليجشست

و ءاشضيب ةحل˘شسأإ م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘شض .نو˘ت˘يز ةر˘ج˘شش62 ع˘م ةــفا˘ج با˘ششعأإ
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رششأدم و ىرق رشصاحت نأرينلأ ةنشسلأأ
ف’آ’أ مهتلتو وزو يزيت ةي’و

ةرمثملأ راجششأ’أ نم
وزو يزيت ةيلو يف تاباغلإ ةظفاحم و ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ سسمأإ لوأإ لشصإو
لظ يف ةيلولل ةعباتلإ تايدلبلإ ديدعلإ ربع ةعلدنملإ قئإرحلإ ءافطإإ تايلمع
ةيلو رششإدم و ىرقب ةعلدنملإ قئإرحلإ تمهتلإ ثيح ،ةرإرحلإ تاجرد عافترإ
لوألإ مزÓملإ بشسح و . نوتيزلإ راجششأإ نم فلآلإ زيجو فرظ يف وزو يزيت
لامك ديشسلإ ةيندملإ ةيامحلاب ةيئلولإ ةيريدملاب لاشصتلإ و مÓعإلإ ةيلخب
فÓتإإ يف تببشست ةقرفتم قطانم ةدعب تعلدنإ يتلإ قئإرحلإ هذه نإاف روقاششوب
وبأإ ثإ ةقطنم يف علدنإ دق قيرح ربكأإ ناك دق و نوتيزلإ راجششأإ نم تائملإ
اهليجشست مت قئإرحلإ هذه نإاف لاشصتلإو مÓعإلإ ةيلخب فلكملإ بشسحو . فشسوي

نوميم ىشسيع تيآإو ناقزوبب راجيإإو نإروكعإإ تايدلب نم لك ىوتشسم ىلع
نثإريإإ ثان ءاعبرألإ ةرئإدب ةششوقع ثيآإ ةقطنمو فيشسإوب يدمهوب ثيآإ ةقطنمو
نإرينلإ اهتببشس يتلإ ةرإرحلإ ةجرد يف إريبك اعافترإ وزو يزيت ةيلو تلجشس امك.

ةهج نم .ةيوئم ةجرد74 تغلب إذإإ ةيشضاملإ ةعاشس42 ـلإ لÓخ تعلدنإ يتلإ
قيرحلإ دامخإإ لشصإوت وزو يزيت ةيلو يف ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم نإاف ىرخأإ
ام بشسحو .لخدتلإ نم ةلماك ةليل دعب فشسوي يبأإ ةباغب علدنإ يذلإ لوهملإ

بيشصنت مت هنإاف ةيندملإ ةيامحلل ةيلحملإ ةيريدملإ ىدل لوؤوشسملإ سسفن هفششك
ريخشستب لخدت ةطخ عشضو مت دقو قيرحلإ مجحل إرظن ،ناكملإ نيعب ةمزأإ ةيلخ

                                                                                                       .ةيرششبلإو ةيداملإ لئاشسولإ عيمج
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ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةيمك زجح
ةشصخر نود اهعيب صضرغل

لحم ناشصخشش اهنتم ىلع ةبكرم دوجوب ديفت تامولعم نمألإ حلاشصم يقلت دعب
ةبانع ةيلو نم نيمداق ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةيمك لقنب ناموقي ،ةهبشش
ىلع نيمك بشصن مت.ةملاق ةيلو ربع نيرام اهعيب سضرغل يقإوبلإ مأإ ةيلو هاجتإ

ةيئاشضقلإ ةطرششلإ تإوق نكمتتل ،ةبانع قيرط تباثلإ ينمألإ زجاحلإ ىوتشسم
ىلع امهيف هبتششملإ فيقوت نم ،ةملاق ةيئاشضقلإ ةطرششلل ةلقنتملإ ةقرفلل ةعباتلإ

نأاششب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإ دعبو هÓعأإ ةروكذملإ ةبكرملإ نتم

،رمحأإ ذيبن ةبلع06 ،روفوب عون نم ةعج ةنينق59 ىلع روثعلإ مت ةبكرملإ
ىلإإ امهيف هبتششملإ ليوحت مت روفلإ ىلع .تإردخملاب نيتفوفلم نيتراجيشس
نوك و ةيشضقلإ يف قيقحت حتف نيأإ ،هيلع روثعلإ مت ام زجح دعب ،ةطرششلإ زكرم
،يشصخششلإ كÓهتشسلإ سضرغل تإردخملإ ةزايح لعف نع ايئاشضق افلم مهدشض

.ةشصخر نود عيبلإ سضرغل ةيلوحكلإ تابورششملإ لقنو ةزايحو
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ةيطعا دلوأا ناكصسل اهلوصصو نم فواخم/ةدكيكصس

ةرششق نيع و ةطاطششوب تاباغب قئأرح
ةحاشسم ىلع تتأإ ةيلاتتم قئإرح ةدع بوششن سسمأإ راهن ةدكيكشس ةيلو تفرع

راجششأإ فÓتإ ىلإإ ةفاشضإإ ،راتكه5.21ـ ب ردقت سشإرحألإو لاغدألإ نم ةيلامجإإ
تاباغ يه قئإرحلإ كلت تدهشش يتلإ قطانملإّ نإاف تامولعم بشسحبو .ةرمثم
لابج و تاباغ و ةرششق نيع لابج و قئإدحلإ ةرئإدب ةطاطششوب ةيدلب لابج و
ابعر و افوخ رششن ام رششإدملإ و ىرقلإ هاجتاب نإرينلإ تكرحت نيأإ ةيطعإ دلوإ

رئاشسخ قئإرحلإ تفلخو ،مهتويب نم إوجرخ نيذلإ ناكشسلل اهلوشصو نم نيريبك
نيتاشسبلإو لوقحلإ و نوتيزلإ راجششإ و ةرمثملإ راجششألإ تمهتلإ امدعب ةربتعم
بشسحو .نبتلإ نم ةربتعم مإوكإ تمهتلإ امك،لحنلإ ايÓخ نم تائملإ تقرتحإ و

40 ،قئإرحلإ كلت ءافطإل ةيندم˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ تل˘م˘ع˘ت˘شسإ د˘ق˘ف ،ردا˘شصم˘لإ تإذ

ىرخأإ ةيرششبو ةيدام لئاشسو ىلإإ ةفاشضإإ ،ةيندم ةيامح نوع31و ءافطإإ تانحاشش
ةلمح سصخي اميف امهنيب دوجوملإ قيشسنتلإ راطإإ يف تاباغلإ حلاشصمل ةعبات
ةيفاك ريغ لئاشسولإ تربتعإ دقف إذه مغرو ،ةيلولاب تاباغلإ قئإرح ةحفاكم
لئاشسو قئإرحلإ دامخإإ ةيلمع بلطتتو ةريثك سشإرحألإو ةريبك تاباغلإ نوك
دعاشسي و رانلإ ةبراحم نمز ةلاطإ ىلإ يدؤوي ام اهبايغ و، تايحورملاك ةروطتم
ةيباغلإ قطانملإ يقاب وحن مدقتلاب بهللإ ةنشسلأإ رمتشست اميف و اهعشسوت ىلع
ةريثك تاهج بهذت و،اهدامخإ يف ةيندملإ ةيامحلإ لاجر تإدوهجم لشصإوتت
نمإزتل لابجلإ و تاباغلإ لاعششإاب موقت نم يه محفلإ ايفام نأإ ىلع ديكأاتلإ ىلإ

.محفلإ ىلع لابقلإ هيف عفتري يذلإ ىحشضألإ ديع و ايونشس ثدإوحلإ هذه
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

9406ددعلا0202 ةيليوج92 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

بصسح ،ةملاق ةيلو بارت لماك ربع اعزوم اقيرح73 دامخإا لجأا نم ةريخألا اصس84 ةدملا لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
لترلا كلذ يف امب ةرفوتملا تايناكمإلا لك ريخصست مت ثيح ،ةملاقب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب مÓعإلا ةيلخ نع رداصصلا نايبلا

.تاباغلا قئارح ةحفاكمل كرحتملا

 ةيباغلا ةورثلا يف ةحداف رئاصسخ يف تببصست

ةريخأ’أ ةعاشس84 ـلأ يف ةملاق ةي’و ميلقإاب اقيرح73
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ةمكحم ىدل قي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘شضا˘ق رر˘ق

يف نييشسيئرلإ نيمهتملإ عإديإاب بورخلإ

ةنيدملا˘ب ذإو˘ششل˘ل سسر˘ع˘لإ ة˘ما˘قإإ ة˘ي˘شضق

سسفن تررقو ،ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لإ

ة˘با˘قر˘لإ ط˘ي˘ل˘شست ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لإ

إو˘نا˘ك ن˘يذ˘لإ م˘ظ˘ع˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لإ

تإوق تمهإد دقف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل .ن˘ير˘شضا˘ح

ةقشش طراف˘لإ عو˘ب˘شسألإ ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘لإ
يف ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لإ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
دإدعتشسإ نع ناكشسلإ غيلبت دعب ةنيطنشسق
،نييلثمل فافز ةلفح ميظن˘ت˘ل ا˘ه˘با˘ح˘شصأإ

ةيلمعلإ نإاف ةرفوتملإ تامولعملإ بشسحو
ة˘ي˘ن˘طو ة˘كب˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘شسأإ

مهب اهبتششم44 نم نوكتت نييلثملل
ددشصب إو˘نا˘ك ثي˘ح ،ة˘ق˘ششلإ ل˘خإد إو˘نا˘ك
ني˘با˘شش ن˘ي˘ب فا˘فز ل˘ف˘ح م˘شسإر˘م ة˘ما˘قإإ

تايتف9 نيفوقوملإ نيب نمو ،نييلثم

نم نوردحني تايلو4 نم اباشش53و
،فراطلإ و ةبان˘عو ةر˘كشسبو ة˘م˘شصا˘ع˘لإ

ىلع ةقششلإ لخإد كردلل رشصانع رثعو
،ةميلولإ ةماقإل مزإولو دوروو تايولح
تّشسم ةلجخم ربتعت يتلإ ةثداحلإ يهو
،يرئإزجلإ عمتجملإ يف ةخشسإرلإ ميقلإ

نييلث˘م˘لإ ن˘م ن˘يذو˘ب˘ن˘م˘لإ سضع˘ب لوا˘ح
،نطولإ نم تايلو عبشس نم نيمداقلإ

فإرعألإ نع جراخو ذاشش سسرع ميظنت

نيب ،رئإزجلإ ءانبأإ ميقو يمÓشسإلإ نيدلإو

ةيلو يفو ةعم˘ج˘لإ مو˘ي ي˘فو ن˘ي˘ي˘ل˘ث˘م

ةيعمج دهمو سسيداب نب خيششلإ اهل يمتني

نينطإوملإ لخدت لول ،نيملشسملإ ءاملعلإ

إوطب˘حأإ ن˘يذ˘لإ ،ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘لإ لا˘جرو

ةيناثلإ يهو ةيودملإ ةيقÓخألإ ةحيشضفلإ

يتلإ كلت دعب دÓبلإ يف ةنشسلإ لولح ذنم

 .يشضاملإ يرفيف يف ةشسبت ةيلو اهتششاع

فافز لفح ميظنتل نودعتصسي اوناك ايلثم44 فيقوت ةيفلخ ىلع

ةنيطنشسقب ةيقبلل ةيئاشضقلأ ةباقرلأو صسبحلأ نييشسيئرلأ نيمهتملأ عأديإأ
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نم ةريبك ةعومجم سسمأإ راهن ماق
مهشسأإر ىلع نابلو ينب ةيدلب ينطإوم
ي˘جرا˘خ˘لإ با˘ب˘لإ ق˘ل˘غ˘ب نود˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لإ
مإدع˘نإ ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حإ د˘ير˘ب˘لإ بت˘كم˘ل
نم رثكأل حشش د˘ع˘ب˘ف،ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘لو˘ي˘شسلإ
راهن فشصتنم بتكملإ ديوزت مت عوبشسأإ
ايفاك نكي مل هنكل يلام غلبمب نينثلإ

ن˘م˘م سصا˘خ˘ششألإ سضع˘ب ن˘كم˘˘ت ثي˘˘ح

نم د˘ير˘ب˘لإ بت˘كم ما˘مأإ م˘ه˘ت˘ل˘ي˘ل إو˘شضق
بيجأإ نيح يف مهبتإر وأإ مهششاعم بحشس
نأإ لمأإ ىلع تهتنإ ةلويشسلإ نأاب ةيبلغألإ
ةح˘ي˘ب˘شص ىر˘خإ غ˘لا˘ب˘م˘ب م˘هد˘يوز˘ت م˘ت˘ي
مهلعج ام ثدحي مل كلذ نكل ءاثÓثلإ
بتكم رقم قلغب نوموقي و نوبشضغي
ذنم رئإزجلإ ديرب نئابز  يكتششي و،ديربلإ
ديدعلإ يف ةيدقنلإ ةلويشسلإ مإدعنإ نم مايأإ

ةيلو ىوتشسم ىلع ديربلإ بتاكم نم
و بتإور˘˘لإ فر˘˘شص ل˘˘جأإ ا˘˘م ةد˘˘كي˘˘كشس

ق˘ل˘خو سسد˘كت˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج و تا˘ششا˘ع˘م˘لإ
رئإزجلإ ديرب نئابز ربع و ةليوط ريبإوط
ةمزأإ  نم مهشضاعتمإ نع نابل و ينبب
راششأإو .ديربلإ بتاكمب ةيدقنلإ ةلويشسلإ

ةريبكلإ مهتاناعم ىلإإ نينطإوملإ نم ددع
غلابم عفدل مهرإرطشضإ و ةلكششملإ عم
لقنتلإ لبا˘ق˘م دور˘ف˘لإ تإرا˘ي˘شسل ةر˘ي˘ب˘ك
مهلإومأإ بحشس نم نكمتلل نكامأإ ةدعل
حنمب إوددن امك ثدحي مل رمألإ نكل
نأإ و ة˘شصا˘خ ةد˘ي˘هز غ˘لا˘ب˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ

نم عيمجلإ لعج ام تشسدكت بتإورلإ

نودشصقي نيفظوم و نيدعاقتم و ةذتاشسأإ

كيهان ةقطنملاب د˘ي˘حو˘لإ د˘ير˘ب˘لإ بت˘كم

سضبقي ةيركشسع تانكث3 دجإوت نع

ثيح ةقطنملإ بتكم نم مهبتإور اهدإرفأإ

رابتعلإ نيعب ذخأات مل ةينعملإ تاهجلإ نأإ

ةطيشسب غلابم لشسرتل فورظلإ هذه لك

لإإ دد˘شست م˘ل ا˘˘ه˘˘نأل ه˘˘مد˘˘ع˘˘ك ا˘˘هدو˘˘جو

.نينطإوملإ نم طيشسب ددع تاقحتشسم

ةدكيكصس

 ديربلأ بتكم نوقلغي نابلو ينب ودعاقتم
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ن˘ب ل˘ب˘ج ة˘با˘غ˘ب ق˘ير˘ح سسمإ لوأإ ع˘لد˘˘نإ
ةنشسلأإ تتأإ نيأإ يديإر˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب نا˘م˘ث˘ع
راجششإ نم راتكه يلإوح ىلع بهللإ
نإوعأإ فرط نم هدامخإإ متي نإ لبق ،نيلفلإ
نيع ىلإ إوعراشس نيذلإ ،ةيندملإ ةيامحلإ
ع˘م.ةر˘ششا˘ب˘م م˘˘هرا˘˘ط˘˘خإإ رو˘˘ف نا˘˘كم˘˘لإ

نيمويلإ لÓخ ةجردل يشسايقلإ عافترلإ
تاباغب قئإرح هدع تعلدنإ ،نيمرشصنملإ

قإرتحإإ نع لقـيل ام تفلخ ةبانع ةيلو
ة˘ي˘باـغ˘لإ ةور˘ث˘لإ ن˘م تإرا˘˘ت˘˘كه ة˘˘ع˘˘برأإ

لوأإ ع˘لد˘˘نإ ثي˘˘ح، سشإر˘˘حألإو لا˘˘غدألإو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب نا˘م˘ثـع ن˘ب ل˘ب˘ج ة˘˘با˘˘غ˘˘ب سسمأإ
نم راتكه يلإوح ماهتلإإ افلخم، يديإرشس
فرط نم هدامخإإ مت نيأإ نيلفلإ راجششأإ

مويلإ سسفن يفو، ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ
دمحم يديب˘ع˘ل ي˘ح˘ب ر˘خآإ ق˘ير˘ح ع˘لد˘نإ
ىلع بهللإ ةنشسلأإ تتأإ نيأإ ةفرششلإ ةيدلبب

يأإ ليجشست نود طقف نوتيز راجششأإ01
ةعرشسل عجإر كلذو ،ىرخأإ ةيرششب رئاشسخ
ةيندملإ ةيامحلإ لاجر فرط نم لخدتلإ
إولمعو ناكملإ نيع ىلإإ إوعراشس نيذلإ

ن˘م ه˘ع˘ن˘مو ق˘ير˘ح˘لإ ةر˘شصا˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ليمإربب رخآإ قيرح لجشس امك، راششتنلإ

،لاحرب˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘شصلإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب تفز˘لإ

يحب نيموي ذنم رخآإ قيرح علدنإ كيهان

ن˘م ن˘يرا˘ت˘كه ى˘ل˘ع ى˘تأإ ن˘يأإ ة˘ي˘˘با˘˘ششلإ

هدا˘م˘خإإ م˘˘ت يذ˘˘لإو ،ة˘˘فا˘˘ج˘˘لإ با˘˘ششعألإ

ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘˘م ة˘˘عر˘˘شسب

.إداتعو ةدـع تلخدت يتلإ ةيندملإ

نيمرصصنملا نيمويلا يف ةرارحلا ةجردل يصسايقلا عافترإلا عم

ةبانعب صشأرحأ’أو لاغدأ’أو ةيباغلأ ةورثلأ نم تأراتكه4 نع لقي’ ام مهتلت نأرينلأ
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سصا˘خ˘لإ ي˘ل˘م˘ع˘˘لإ زا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ م˘˘عد˘˘ت

قيرح دامخإل ةدنجملإ ةيندملإ ةيامحلاب
ةيدلبب ةرمثملإ راجششألإ نيتاشسبو ةباغ
فيطشس ةيلو برغ لامشش ةنابشش ينب
،يلإوتلإ ىلع ثلاثلإ مويلل هدامخإإ يراجلإ
ةشصاخلإ ةلقنملإ لاترأÓل ةماه تايناكماب
تايلول ةعباتلإ تاباغلإ قئإرح ةحفاكمب
يلامجإإ حبشصيل.ةليمو ةني˘ط˘ن˘شسق ،ة˘ن˘تا˘ب
يتلإ ةدنجملإ ةيرششبلإو ةيداملإ لئاشسولإ
رجفل ىلوألإ تاعاشسلإ عم اهلمع ترششاب

3 ،ءا˘ف˘طإإ ة˘˘ن˘˘حا˘˘شش03 يلا˘م˘جإإ مو˘ي˘لإ

ل˘ق˘ن˘ل ن˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘فا˘˘ح، فا˘˘ع˘˘شسإإ تإرا˘˘ي˘˘شس

،اهمقإوط لكب ةدايق تإرايشس7،نإوعألإ

فلتخمب ا˘نو˘ع641 ى˘لإإ تل˘شصو ي˘ت˘لإ

ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ر˘يد˘م ةدا˘ي˘ق˘ب بتر˘لإ

61و، ةيششطاعب دمحم د˘ي˘ق˘ع˘لإ ة˘يلو˘ل˘ل

ةدا˘قو تإد˘حو˘لإ ءا˘˘شسؤور ن˘˘م ا˘˘ط˘˘با˘˘شض

ةدحولإ تايحورم لخدت رظتنيو ،لاترألإ

،ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لإ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ

،تاباغلإ حلاشصم تايناكمإإ ىلإإ ةفاشضإلاب

يلاهأإ ةدعا˘شسم˘بو ةروا˘ج˘م˘لإ تا˘يد˘ل˘ب˘لإ

ةيشسمأإ تفرع يتلإ ،ةرواجملإ رششإدملإ

ةنشسلأإ تغلب نيأإ اعشسإو إراششتنإ ةحرابلإ

ةرإرحلإ تاجرد لوشصوب اهاشصقأإ نإرينلإ
تاحاشسم نإرينلإ تحاتجإ ثيح ،اهتورذ
رثكأإ تناكو نيتاشسبلإو تاباغلإ نم ةماه
ناكشسلاب ةلهآلإ قطانملإ سضعبل إديدهت

ط˘ي˘ح˘م ى˘ل˘ع به˘ل˘لإ ة˘ن˘شسلأإ تتأإ ثي˘˘ح
را˘ج˘ششألإ ن˘ي˘تا˘شسبو ن˘كا˘˘شسم˘˘لإ سضع˘˘ب
سضعب فÓتإإ إذكو اهل ةقشصÓملإ ةرمثملإ
نجإودلإ ةيبرتل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ تا˘كل˘ت˘م˘م˘لإ

نينطإو˘م˘لإ سضع˘ب ة˘با˘شصإإ ع˘م، ا˘هر˘ي˘غو
سسفنتلإ يف ةبوعشصب نشسلإ رابك اميشسل
مغر، قئإرحلإ هذه ناخد ةفاثك ببشسب
سضعبلإ ةرداغمو مهلزانم لخإد مهئامتحإ
مهل نإرينلإ ةرشصاحم نم افوخ اهل رخآلإ

ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ةد˘ج˘ن˘لإ قر˘ف تلو˘ت ن˘يذ˘لإو،

ءإرجإاك و، مهؤوÓجإو مه˘فا˘ع˘شسإإ ة˘ي˘ند˘م˘لإ

عطق زاغلنوشس حلاشصم تلوت يطايتحإ

ىلع يعيبطلإ زاغلإو يئابرهكلإ رايتلإ

كلذك متو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ع˘يزو˘ت˘لإ ة˘كب˘شش

ن˘م ة˘يدر˘ف˘لإ ن˘˘كا˘˘شسم˘˘لإ سضع˘˘ب ءÓ˘˘خإإ

ا˘ن˘مآإ إذÓ˘م ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لإ و ،ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘˘شس

رور˘م˘ب ر˘ط˘خ˘لإ لإز نأإ ى˘لإإ ا˘ه˘با˘ح˘شصأل

ا˘يا˘ق˘ب دا˘م˘خإإو نإر˘ي˘ن˘لإو بي˘ه˘ل˘لإ ة˘جو˘م

،نيتاشسبلإو مهلزانم طيحم يف قئإرحلإ

مهنماشضتو نينطإوملل ريبكلإ نواعتلاب

. ةبعشصلإ فورظلإ هذه يف

فيطصس لامصش تاباغ قيرح دامخإا تايلمع لصصاوت

 ةرواجملأ تاي’ولل ةلقنتملأ لاترألل ةماه تايناكمإاب معدتت ةيندملأ ةيامحلأ

ةملاقب ةشسولهم صصأرقأأو ءاشضيب ةحلشسأأ زجح و نيشصخشش فيقوت
دإرفأإ هابتنإ تفل ،ةملاقب رماع نب عراشش ىلإإ مهلوشصوب و ةملاقب ةيئاشضقلإ ةطرششلل ةلقنتملإ ةقرفلل ةعباتلإ ةطرششلإ تإوق اهب تماق تايرود رثإإ ىلعو ، ةميرجلإ ةحفاكم راطإإ يف
يديلقت فيشس يف لثمتت ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأإ ىلع امهتزوحب روثعلإ مت ،مهنأاششب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإ دعب .ةهبشش لحم ناشصخشش اهنتم ىلع ةيران ةجإردل ةطرششلإ
امهدشض نوكي نأإ لبق ةيشضقلإ يف قيقحت حتفيل ،هيلع روثعلإ مت ام زجح دعب ،ةطرششلإ زكرم ىلإإ امهيف هبتششملإ ليوحت متيل ،يعرشش رربم نود سسداشسلإ فنشصلإ نم نيكشس ،عنشصلإ

60 ةتشسب مكح لولإ هيف هبتششملإ قحب ردشصأإ ثيح ةملاق ةمكحم مامأإ امدق نيمهتملإ ،يعرشش رربم نود سسداشسلإ فنشصلإ نم ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأإ لمح لعف نع يئاشضق فلم

.يناثلإ ليبشس ىلخأإ اميف ،ةيلام ةمإرغو ،ةذفان اشسبح رهششأإ
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يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف9406ددعلا0202 ةيليوج92 ءاعبرألا6
ةيقبلأ حأرشس قÓطإأو ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت صصاخششأأ7 عشضو مت

راجحلإ رإديصس بكرمب ةيئابرهكلإ عطإوقلإ ةقرصس ةيصضق يف اصصخصش31 فقوي ينطولإ كردلإ
.راجحلأ رأديشس بكرمل ةيئابرهكلأ عطأوقلأ ةقرشس ةيشضق يف اشصخشش31 ةبانع ةيلوب رامع يديشسب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ رشصانع فقوأأ
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نم ىوكشش عأديإأ دعب كلذو
بكرملل ينوناقلأ لثمملأ فرط

.يراجلأ ةيليوج حتافلأ يف

ام بشسح ة˘ي˘شضق˘لأ ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ةيميلقإلأ ةعومجملل نايب هب دافأأ

حتافلأ يف ةبانعب ينطولأ كردلل
ل˘ث˘م˘م˘لأ نأأ يرا˘ج˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
مدقت  راجحلأ بكرمل ينوناقلأ
عطأوق ة˘قر˘شس ا˘هدا˘ف˘م ىو˘كششب

ةينورتكلإأ تأد˘حوو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ،بكر˘˘م˘˘لأ ن˘˘م «مأدو˘˘˘م»
ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ

ةينقت˘لأ ة˘طر˘ششلا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسإلأو

تأءأر˘˘جإلأ ذ˘˘خأأو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأو

ىشضفأأ ثيح ، ةمزÓلأ ةينوناقلأ

اشصخشش31 فيقوت ىلإأ قيقحتلأ

ةنشس13 نيبام مهرامعأأ حوأرتت

ي˘ف م˘ه˘ط˘ب˘شض م˘ت ة˘˘ن˘˘شس45و

نيأأ ،ةقرشسلأ ةيلمعب ةكراششملأ
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ م˘˘ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت
راجحلأ ةم˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

يشضاق ىلإأ هرودب مهلاحأأ يذلأو

7 ع˘شضو م˘ت ثي˘ح، ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت سصاخششأأ
.ةيقبلأ حأرشس قÓطإأو

ةشسشسؤوملأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو لÓخ

مهبتإور بصصب نوبلاطي يرصضحلإ رييصستلإ ةصسصسؤوم لامع
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ةيمومعلأ ةشسشسؤوملأ لامع مظن

،ةبانع ةيلول يرشضحلأ ر˘ي˘ي˘شست˘ل˘ل

ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حأ ة˘˘˘ف˘˘˘قو

فورظلاب اهيف نيددنم ةشسشسؤوملأ

و اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ

بشسحو، مهبتأور ديدشستب نيبلاطم

ة˘ح˘ئا˘ج م˘غر ه˘نإا˘ف ن˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ و انوروك
مل مهنأأ لإأ لامعلأ عيمج اهب رمي
مايقلأ لجأأ نم ةظحلل ولو أونافتي
قدحملأ رط˘خ˘لأ م˘غر م˘ه˘تا˘ب˘جأو˘ب
يذلأ انوروك سسوريف ببشسب مهب
ة˘نوآلأ ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك أرا˘ششت˘نأ فر˘ع˘ي

.ةريخألأ

م˘ه˘ب˘تأر د˘يد˘شست˘ب أو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘˘ك
ىحشضألأ ديع ةحنم و ،يرهششلأ
نل مهنم ريثكلأ نأأ ثيح.كرابملأ
ببشسب ةيح˘شضألأ ءأر˘شش ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
ه˘ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
د˘يد˘شست ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ن˘˘يدد˘˘ن˘˘م،

تا˘ه˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م و م˘˘ه˘˘ب˘˘تأور
داجيإأو كرحتلأ ةرورشضب ةيشصولأ

.ىحشضألأ ديع لبق مهل لح

يلأو تقولأ سسفن يف نيدششانم
ن˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يلو
رو˘جألأ بشص ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ ل˘˘جأأ

سضر˘فو ،لا˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسمو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو ة˘با˘˘قر˘˘لأو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
لظ يف ،نيفظوملأ ةفاكل ةيحشصلأ
. «انوروك»  ءابولأ ةحئاج يششفت

انوروك ةحنمب ةبلاطملل جاجتحلاب أوماق/لاحرب

 لمعلإ نع نوبرصضي تاعيرتلإ ةيدلبب ةفاظنلإ لامع
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ةيدلبب ةفاظنلأ لامع سسمأأ مظن
لاحرب ةرئأدل ة˘ع˘با˘ت˘لأ تا˘ع˘ير˘ت˘لأ
رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ةبانعب
مهيقلت مدع ىلع اجاجتحأ ةيدلبلأ

انوروك سسوريفب ةشصاخلأ ةحنم
سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
هذهل اهشصشصخ يتلأو ةيروهمجلأ
نم مهنأأ ةشصاخو لامعلأ نم ةئفلأ
نولم˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘ششألأ ن˘ي˘ب
انوروك سسوريف ةحئاج ةيأدب ذنم

. دÓبلاب

م˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘جأأ بشص لÓ˘˘˘خ أذ˘˘˘هو

أوؤوجا˘ف˘ت نأو˘ج ر˘ه˘ششل ة˘ير˘ه˘ششلأ

رجألأ نمشض ةحنملأ دوجو مدعب

سضو˘م˘غ˘لأ ما˘مأأ و م˘ه˘ل ير˘ه˘ششلأ

تامولع˘م ل˘ع م˘ه˘لو˘شصح مد˘عو

راثأأ ام أذهو ةيغاشص ينأذأأ داجيإأو

ةفقوب نوموقب مهلعجو  مهبشضغ

ة˘يد˘ل˘˘ب ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ

ةح˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل تا˘ع˘ير˘ت˘لأ

ةحنم يهو سسوري˘ف˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ةر˘ت˘ف ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نيلماعلل ةموكحلأ اهترقأأ يتلأو
نأ ىلإأ ةفاشضإاب ةفاظنلأ عاطق يف
ءأرتهأ نم نوكت˘ششي نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
ءأدأل اهنولمعتشسي يتلأ تأدعملأ

ام تانحاششلأ رأرغ ىلع مهلمع
ءأدأأ ة˘م˘ه˘م ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘˘ع بع˘˘شصي
ديلأ ميعدتب اشضيأأ أوبلاطو مهبجأو
قاهرإلأ نم أوناع نأأ دعب ةلماعلأ
مهبشسح فثكملأ جمانربلأ ببشسب
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م د˘˘ن˘˘عو
نم سسيل ةحنملأ بشص ناب مهربخأ

ىلع ءاج ا˘م بشسح˘ب ه˘تا˘ي˘حÓ˘شص
ام وهو نوجتحملأ لامعلأ ناشسل

نع قيقحت حتفب نوبلاطي مهلعج
و فشسعت˘ل˘ل تدأأ ي˘ت˘لأ با˘ب˘شسألأ
بشص تأءأر˘جإأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م˘˘لأ
اهتشصشصخ يتلأ لأومألأ و حنملأ
لا˘م˘عو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘لود˘لأ
م˘˘ه˘˘نأأ را˘˘ب˘˘ت˘˘عأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘شصلأ
نمو سسوريفلأ رطاخم نوهجأوي

أولخد مهنأأ أودكأأ لامعلأ مهتهج
ةيوشست ةياغل حوتفم بأرشضإأ يف
.مهبلاطم

ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغششأأ رخأات ةيلوؤوشسم ىرخألأ لمحت ةدحأو لك

ةديدجلإ ةنيدملل ةئيهتلإ ةيريدمو «لدع» ةلاكو نيب تانايب برح
¯hd«ó gô…

ة˘لا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ تدر
ةئيهتلأ ة˘ير˘يد˘م ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب «لد˘ع»
سشير˘لأ عأرذ˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
لاغششأأ رخأات يف ببشستملأ سصوشصخب
عقوم ىوتشسم ىلع ةيجراخلأ ةئيهتلأ

ىلع فرششت يتلأ ةينكشس ةدحو0002
ةيريدم تلمح.ةيكر˘ت ة˘كر˘شش ا˘هزا˘ج˘نإأ
ىفطشصم نب» ةديدجلأ ةنيدملل ةئيهتلأ
دأو ة˘يد˘ل˘ب سشير˘لأ عأرذ˘˘ب ’’ةدو˘˘ع ن˘˘ب
ةلا˘كو˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ بن˘ع˘لأ
هريوطتو نكشسلأ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
لاغششأأ رخأات ةيلوؤوشسم ةبانعب «لدع»
عقوم ىوتشسم ىلع ةيجراخلأ ةئيهتلأ

بب˘شسب كلذو ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘˘حو0002
يناشسرخلأ دنشسلأ طئاح اهزاجنإأ مدع
لÓخ هزاجنإأ ةمهم اهل تلكوأأ يذلأ

ةيليوج02 موي دقعنأ يذلأ عامتجلأ
ةي˘لأو˘لأ ة˘شسا˘ئر˘ب ة˘يرأدإلأة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
و ريمعتلأ ةيريدم يلثمم عم ةبدتنملأ

بتكمو ةديدجلأ ةنيدملاب ةئيهتلأ ريدم
ريدمو يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأو تا˘شسأرد˘لأ
نأأ ريغ ،ةبانع «لدع» ةلاكول عيراششملأ

ةئيهتلأ ةيريدم ىلع تدر ةريخألأ هذه
ىلع ةيمشسرلأ اهتحفشص ىلع روششنمب
نأأ هلÓخ نم تدكأأ «كوبشسياف» عقوم
دم لكششم لح دشصقو ةبدتنملأ ةيلأولأ

ةيشسيئرلأ تاقرطلأو تاكبششلأ فلتخم

ةئيهتلأ ةيريد˘م˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لأ ة˘يو˘نا˘ث˘لأو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل

يتلأ «لدع» نكشسم0002 عورششم
رفو˘ت مد˘ع˘ل ا˘ه˘ب لا˘غ˘ششألأ ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل
ةيريدم ىوتشسم ىلع يلاملأ فÓغلأ
-عيرا˘ششم˘لأ ة˘ير˘يد˘م بشسح-ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ

ة˘لا˘كو ن˘م ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘لأو˘لأ تب˘ل˘ط
ة˘˘شسأرد» عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ لÓ˘˘˘خ «لد˘˘˘ع»
رأدج ةلاكولأ قتاع ىلع ذخأ ةيناكمإأ
ةئيهتلأ ةيريدمل لكوم يفاشضإأ دنشس
مدعل هزاجنأ يف قلطنت مل سشيرلأ عأرذ
ثيح ،يلاملأ فÓغ˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘شصح
بت˘كم ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لأو˘˘لأ ةد˘˘ي˘˘شسلأ تر˘˘مأأ
يريدقتلأ غلبملاب انتافأوم تاشسأردلأ
دعب ةيناكملأ هذه ةشسأردل رأدجلأ أذهل
نم يلاملأ فÓغلأ رفوت نم ققحتلأ

يتلأ عيراششملأ ةيريدم لوقت «همدع
لقرعي ل رأدجلأ أذه نأأ اشضيأأ تدكأأ
تأو˘ن˘ق˘ك ىر˘خلأ لا˘غ˘˘ششألأ قÓ˘˘ط˘˘نأ
برششلأ هايم تأونقو يحشصلأ فرشصلأ

ى˘ل˘ع لا˘غ˘ششألأو ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لأ بشصم˘˘لأو
ةيريد˘م˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لأ ة˘ب˘ع˘ششلأ ىو˘ت˘شسم
تفششك امك ،ريمعتلأ ةيريدمو ةئيهتلأ

اهنأأ «لدع» ةلاكوب عيراششملأ ةيريدم
ىلع ا˘ه˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لأ لا˘غ˘ششألأ تز˘ج˘نأأ

ةيحان نم انكشسم957 ةشصح ىوتشسم
لاغ˘ششألأ نأأو دا˘ن˘ت˘شسلأ نأرد˘ج زا˘ج˘نإأ

امأأ ،ةمدقتم تاكبششلأ ىوتشسم ىلع
بشصم˘لأ ة˘ط˘ق˘˘ن ل˘˘كششم سصو˘˘شصخ˘˘ب

هلح مت هنأاب ةئيهتلأ ةيريدم تلاق يذلأ

ة˘ير˘يد˘م تح˘شضوأا˘ف ،ر˘ه˘ششأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م

ريغ و مدعنم بشصملأ نأاب عيراششملأ

دحل هيف لاغششألأ ق˘ل˘ط˘ن˘ي م˘لو ز˘ج˘ن˘م

نا˘كو أذ˘ه -رد˘˘شصم˘˘لأ بشسح- مو˘˘ي˘˘لأ

د˘˘ق «2 لد˘ع» ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف نو˘ب˘ت˘ت˘كم

مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو نينثإلأ موي أومظن

ةديدجلأ ةنيدملل ةئيهتلأ ةيريدم رقم

ل˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل كلذو سشير˘˘لأ عأرذ

ةيجراخلأ ةئيهتلاب ةطبترملأ لكاششملأ

نأأ دعب كلذو نكشسم0002 عقوم يف

ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ

لÓخ ةبانعب «لدع» ةلاكول ةيوهجلأ

سضع˘ب˘ل يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ

ةيريدم نأاب ةيليوج60 موي نيبتتكملأ

رخأات نم ربكألأ ءزجلأ لمحتت ةئيهتلأ

نم اشصوشصخ ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغششأأ
ةيئاهن بشصم ةطقن دوجو مدع ةيحان
ةيريدم ريدم امأأ ،ةلم˘ع˘ت˘شسم˘لأ ها˘ي˘م˘ل˘ل
مايق مدعب لاغششألأ رخأات طبرف ةئيهتلأ
يناشسرخلأ دنشسلأ رأدج زاجنإاب «لدع»
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لأ ة˘كب˘شش لا˘غ˘˘ششأأ نأأو
،يحلأ ةئيهت لاغششأأ برششلل ةحلاشصلأ
نم يهف ةيمومعلأ ةرانإلأو تاقرطلأ

ةشسدنهلأو ريمعتلأو ءانبلأ ةيريدم ماهم
ة˘ط˘ق˘ن سصو˘شصخ˘ب ا˘مأأ ،ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لأ
هنأاب مهل دكأاف هايملل يئاهنلأ بشصملأ

هتبذك ام وهو رهششأأ3 ذنم اهلح مت
،«لد˘ع» ة˘لا˘كو˘ل ع˘يرا˘ششم˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م
رخأات يهو نأديملأ يف ةقيقحلأ ىقبتل
نم ام وهو ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغششأأ
يف تانكشسلأ عيزوت دعوم رخؤوي هنأاشش
.عقوملأ أذه

ءاشصحإأ ةيلمع يف تاباغلأ نأوعأأ عورشش
يديأرشس ةيدلبب ءايحأ ةدعب

فحز ةلمرفل ةينإديم تاجرخ
ةيباغلإ يصضإر’إ ىلع «يوصضوفلإ»
ةيلمع يف ةبانع ةيلوب تاباغلأ ةظفاحم حلاشصم تعرشش
ةيباغلأ كÓملأ قوف ةزج˘ن˘م˘لأ ة˘يو˘شضو˘ف˘لأ تو˘ي˘ب˘لأ ءا˘شصحأ
ريغ تويبلأ فحزل أدح عشضو سضرغب تايدلبلأ نم ديعلاب
ةظفاحم حلاشصم تدكأأو .ةيباغلأ يشضأرلأ ىلع ةيعرششلأ
ةحفاكم راطإأ يف هنأ ءاثÓثلأ سسمأ ةبانع ةيلول تاباغلأ
ءاشصحإأ مت يديأرشس تاباغلأ ميلقإأ لخأد ةيعرشش ريغلأ تايانبلأ
ءايحألأ ربع ةينطولأ ةيباغلأ كÓمألأ لخأد تايانبلأ نم ديدعلأ

،ةدنرلأ ،خويششلأ دأو،2مامت يديشس1, مامت يديشس) ةيلاتلأ
نأا˘ب ف˘ي˘شضت˘ل.(يز˘يزو˘بو رأو˘ن يد˘ي˘شس ،غود˘يأ ،ر˘˘ي˘˘م˘˘شس رأد
ةشسيئر فرط نم ةرمتشسم ةيمويلأ تاجرخلأو ةلوذبم دوهجلأ

هذه راششتنل دح عشضول نأوعألأ ةقفر ةبانع تاباغلأ ةعطاقم
طولبلأ راجششأل يئأو˘ششع˘لأ ع˘ط˘ق˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع أذ˘ك و ةر˘ها˘ظ˘لأ
ةبراحمل ةماهلأ ةيئيبلأ و ةيدا˘شصت˘قلأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ يذ ي˘ن˘ي˘ل˘ف˘لأ
تأذ تأراششأأ امك . ةيعرششلأ ريغ تايانبلأ ةرهاظ يششفت
ةيلول تاباغلأ ةظفاحم يفظوم دوهج فثاكت ىلإأ حلاشصملأ

ثيح ةعيبطلأ قح يف ةبكترملأ مئأرجلأ ةهجأوم يف ةبانع
ةيلاتتم تاجرخب ةبانع ةرئأدل تاباغلأ ةعطاقم ةشسيئر تماق
يديأرشس و ةبانع يميلقإأ نأوعأأ و ةعطاقملأ تأراطإأ ةقفر
و ةيوشضوفلأ تايانبلأ ةشصاخ ةعطاقملأ تاباغ ىوتشسم ىلع
ةرمتشسم ةيلمعلأو راجششأÓل يدمعلأ عطقلأ اهنع رجني يتلأ
نأوعأأ نكمت لشصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو.ة˘ي˘با˘غ˘لأ ا˘ن˘تور˘ث ة˘يا˘م˘ح˘ل
نم ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأو ،ةبانع ةرئأدل تاباغلأ ةعطاقم
يديشس) غوديإلأ ةباغ نم قطانم ةدع يف علدنأ قيرح دامخإأ

نأوعأأ ةقفر ةفرششلأ ميلقإأ نأوعأأ نكمت نع Óشضف (ىشسيع
ةزجنم ةمحفم ريمدت نم ةدرابلأ نيع ةيدلبل ينطولأ كردلأ
.ةقطنملاب ةيعرشش ريغ ةقيرطب
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 ةيلولل ماعلأ نيمألأ بشسح

فصصنلإ للخ ناكصسإلل ةبقترم ةيلمع
لبقملإ ربمتبصس رهصش نم يناثلإ

ةنيدملاب سسمأأ يزيرح ميلشس ةبانع ةيلول ماعلأ نيمألأ ددشش
لاغششألأ ةريتو نم عفرلأ ةرورشض ىلع سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ

فلتخمب طبرلأ و ةيجراخلأ ةئيهتلأ ةيلمع يف عأرشسإلأ و
لÓخ نيديفتشسملأ ناكشسإل يدحتلل اعفر أذه و تاكبششلأ
ةعباتملأ راطإأ يفو.لبقملأ ربمتبشس رهشش نم يناثلأ فشصنلأ
سصشصخ، ةبانع ةيلوب ةينكشسلأ عيراششملأ فلتخمل ةيرودلأ
سسمأأ ةحيبشص ةيلولأ يلأو نع ةباين ةيلولل ماعلأ نيمألأ
سشيرلأ عأرذ ةيرأدإلأ ةعطاقملل ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ه˘ت˘جر˘خ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ
نم لكب ةينكشسلأ عيراششملاب ةشصاخلأ لاغششألأ ةريتو دقفتل

فلتخم روشضحب ةدحو004و714و ةينكشس ةدحو0002
كلذو ،لاغششألأ تلواقم كلذ يف امب ةلشصلأ تأذ حلاشصملأ
نم ةأدشسملأ تاميلعتلل يلعفلأ قيبطتلأ ىدم ىلع عÓطÓل

ناكو.ةقباشسلأ ةينأديملأ تاجرخلأ لÓخ ةيلولأ يلأو فرط
يميرب «ةبانع ةيلول يذيفنتلأ زاهجلأ ىلع لوألأ لوؤوشسملأ

نكشسلأ ج˘مأر˘ب ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ نأا˘م˘ط د˘ق «ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج
نم تايدلبلأ فلتخم ربع نيدجأوتملأ يراجيإلأ يمومعلأ
لوخدلأ لÓخ ةينكشسلأ جمأربلل عيزوتلأ تايلمع لشصأوت
ةرود لÓخ جرع دق ةيلولأ يلأو ناكو .لبقملأ يعامتجلأ
ةشصحلأ ىلع أرخؤوم ةدق˘ع˘ن˘م˘لأ ي˘ئلو˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ
ءايحإأ ةبشسانمب اهيقحتشسم ىلع اهعيزوت مت يتلأ ةينكشسلأ
ي˘ف را˘م˘ع قوزر˘م˘ب با˘ب˘ششلأو لÓ˘ق˘˘ت˘˘شسلأ يد˘˘ي˘˘ع ىر˘˘كذ

ةدحو0021 تزواج˘ت ي˘ت˘لأ و طرا˘ف˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج سسما˘خ˘لأ
نم لكب يعامتجلأ نكشسلأ نم نيديفتشسملأ ةدئافل ةينكشس
يف اهنيح ترج ةيلمعلأ ثيح راجحلأو رامع يديشس يتيدلب

ةديفتشسملأ تÓئاعلأ لبق نم ةريبك ةحرف طشسو ةديج فورظ
عشضو نع ةبشسانملأ تأذب «نيدلأ لامج يميرب » فششك امك.

يراجيإلأ يمومعلأ نكشسلأ عباطلأ تأذ ةينكشس ةدحو9995

تايدلب01 ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ر˘ئأود˘لأ نا˘ج˘ل فر˘˘شصت تح˘˘ت
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف تعر˘شش ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خألأو
برقأأ يف جأرفإلأو نيديفتشسملأ مئأوق طبشض دشصق ةينأديملأ

YÉO∫ GCe«ø.ةيلولأ يلأو بشسحب لاجآلأ

نإوج رهصشب ةصصاخلإpiad لامع ةرجأإ عإديإإ
ةنيزخلأ حلاشصم ىدل0202 نأوج رهششب ةشصاخلأ و ةبانع ةنيدمب ليغششتلأ لبق ام دوقع لامعل ةيرهششلأ ةرجألأ عأديإأ سسمأأ لوأأ مت
زاهج نم نيديفتشسملأ تاباشسح يف تناك ةرجألأ نأأ كوبشسيافلأ ىلع ةيمشسرلأ اهتحفشص ربع ةيريدملأ هتدكأأ ام بشسحو ،ةيمومعلأ

رطخ نم ةياقولل ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ راطإأ يفو قايشسلأ تأذ يف، سسمأأ موي نم ءأدتبأPIAD ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ
تامولعملأو تامدخلأ لج ىلع لوشصحلأ حيتت ةينورتكلإأ ةشصنم لخأد لمعلأ يبلاطل ةيلآأ تاقيبطت عشضو مت انوروك سسوريف راششتنأ

هذه لامع نم ديدعلأ لأزيل رخآأ بناج نم.ليغششتلل ةيلحملأ قحÓملأو يئلولأ عرفلأ تأرقم ىلإأ مهلقنت بنجت لجأأ نم ،دعب نع
 .دوقعلأ هذه عم تأونشسل تدتمأ ةاناعم ءاهنإأ لجأأ نم ربشصلأ غرافب مهبشصانمب مهبيشصنت نورظتني دوقعلأ
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ىحصضألا ديع ةيصشع اصسوصسحم اعافترا ةيصشاملا راعصسأا دهصشت اميف

 تاقرطلاب ىسضوفو ماحدزا يف ببسستي ةيوسضوفلا يسشاوملا عيب طاقنل عسساو راسشتنا
انوروك سسوريف راصشتنا ةحفاكمو ةياقولل ةيعوبصسألا قاوصسألا ديدع قلغ ببصسب ةمراع ىصضوف ةبانع ةيلوب مايألا هذه ديعلا يحاصضأا عيب ةيلمع دهصشت

.طيحملا و ةئيبلل ريبك روهدت يف ةببصسم ةيمومعلا تاحاصسلا فلتخم و تاقرطلا فاوح ىلع و ةيبعصشلا ءايحألا ربع ةرصشتنملا عيبلا طاقن روصص اهتصسكع،

حتفت ةّصصتخملا حلاصصملا

ةّيوه فصشكل تاقيقحت

نيطّروتملا

لاطت ةقرسس تّايلمع
نينطاوملا بويج
عيب طاقن لخاد

  يسشاوملا
رعت

ّ
ىلإا سصاخضشألا نم ددع سض

ع˘ي˘ب طا˘˘ق˘˘ن˘˘ب ة˘˘قر˘˘ضس تا˘˘ّي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ىوتضسم ىلع ةدجاوتملا  يضشاوملا

تحتف ثيح. ةبانعب تاّيدلب ةّدع

تاقيق˘ح˘ت ة˘ّضصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا

نيطّروتملا ةّيوه فضشكل ةقّمعم

رثإا ةدّدعت˘م˘لا ة˘قر˘ضسلا ا˘يا˘ضضق ي˘ف

ىوا˘كضشلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م دورو

ر˘˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ّ

سصا˘خ˘ضشأا ةّد˘ع سض

عيب طاقن لخاد ة˘قر˘ضس تا˘ّي˘ل˘م˘ع˘ل

تائملا بطقتضست يتلا يضشاوملا

ةريخألا ةنوآلا يف يموي لكضشب

د˘عو˘م بار˘ت˘˘قا ع˘˘م ة˘˘ن˘˘ماز˘˘ت˘˘م˘˘لا

،كرابملا ىح˘ضضألا د˘ي˘ع ة˘ب˘ضسا˘ن˘م

ر˘ضشن د˘ق˘ف ل˘ضص˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو

ر˘لا سصو˘ضص˘ّل˘لا ءلؤو˘ه
ّ

عله˘لاو بع

نينطاوم˘لاو ةرا˘م˘لا سسو˘ف˘ن ل˘خاد

لوخد نم نوفّوختي اوراضص نيذلا

كلذو ،مهتيحضضأا ءارضشل قاوضسألا

ةلضسلضسل سصوضصّللا باكترا دعب

ددع اهتّيحضض حار ةقرضس تايلمع

هتفضشك ام بضسح سصاخضشألا نم

نّيبت ثيح ،«ةعاضس رخآا» رداضصم

د˘ّضصر˘ت ى˘ل˘˘ع سصو˘˘ضص˘˘ّل˘˘لا ماد˘˘قإا

ل˘ب˘ق قاو˘ضسألا ل˘خاد م˘ها˘˘يا˘˘ح˘˘ضض

م˘˘ه˘˘ضضار˘˘غأا ى˘˘ل˘˘˘ع ءÓ˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسإلا

ةلومحملا مهفتاو˘ه ع˘م م˘هدو˘ق˘نو

ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا لامعتضساب

بولقب فوخلا نم ةلاح نوفّلخيل

د˘يد˘ع˘لا عدوأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ح˘لا˘ضصم˘لا ىد˘ل تا˘غÓ˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م

رعت اهدافم ةينمألا
ّ

تاّيلمعل مهضض

لخاد نيلو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘قر˘ضس

يضشاوملا عيبل ةضصّضصخملا طاقنلا

ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ّضصا˘˘خ

نم اهريغو راجحلا ةّيدلب ىوتضسم

ة˘ه˘ج ن˘مو ،ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ّيد˘ل˘ب˘لا

تاّو˘˘ق˘˘لا تر˘˘ضشا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث

نع ثحبلا يف اهماهم ةّضصتخملا

رعت تقو يف سصوضصّللا ءلؤوه
ّ

سض

ةقرضسلل اياحضضلا نم ةعومجم هيف

نيلوهجملا سصوضصّللا فرط نم

نود لبضسلا نم ةل˘ضسل˘ضس جا˘ه˘ت˘نا˘ب

وأا م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ح كو˘˘˘˘كضشلا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘حإا

ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأا لامعتضساب

،علهلا عرزو ديدهتلا قيرط نع

ءلؤو˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت بضسحو

«ةعاضس رخآا» تقتلا نيذلا اياحضضلا

ر˘ع˘ت م˘ه˘نإا˘ف م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا˘ب
ّ

اوضض

سضارغأاو ةلاقنلا مهفتاوه ةقرضسل

ةّيلام غلابم ىلإا ةفاضضإلاب ةفلتخم

06و04 نيب ام حوارتت ةربتعم

ةّيح˘ضض ّل˘كل ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا

ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

طا˘ضشن˘ل ّد˘ح ع˘ضضوو ن˘ي˘مر˘ج˘م˘˘لا

ّد˘ح ع˘ضضو ع˘م تا˘با˘ضصع˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه

قاوضسألاب نيفرحنملا تاضسراممل

سصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ةرو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

يذ˘˘لا بعر˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

.هنوببضسي
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هدضشي ةبانع عراوضش ربع لوجتملاف

عيبل ةيوضضوفلا قاوضسألا راضشتنل رظنلا
يف وأا تÓحم و ةيبقأا يف يضشاوملا

و ةيموم˘ع تا˘حا˘ضس نا˘ي˘حألا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك
˘مار˘ت˘حا نود ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا فاو˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
قلعت ام اميضس اهب لوم˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل
تاذ ي˘ف.ة˘ير˘ط˘ي˘ب تادا˘˘ه˘˘ضش ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
طاقن نم تارضشعلا دجاوتي هنإاف قايضسلا
بارت ربع ةرضشتنملا ة˘يو˘ضضو˘ف˘لا ع˘ي˘ب˘لا
لومعملا نيناوقلاب نيلابم ريغ ةيلولا
يف ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا هذ˘ه تب˘ب˘ضست د˘ق و .ا˘ه˘ب
را˘ضشت˘نا ءار˘ج ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك رو˘هد˘ت
ةهيرك حئاور نم اهبحاضص ام و تايافنلا
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘ضسا ترا˘˘ثأا
امك .ةيعضضولا هذه نم اريثك نوكتضشي
ةمج تابارطضضا ةرهاظلا هذه نع مجن
تاقرطلا يف ماحدزا و رورملا ةكرح يف
ي˘ئاو˘ضشع˘لا ن˘كر˘لا و ف˘قو˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن

ءانتقا يف نيبغارلا تابكرملا باحضصأل
سضع˘ب م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضأا
رامع يديضس ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ضصا˘خ ن˘ي˘لاو˘م˘لا
ةقيرطب عيب˘ل˘ل م˘ه˘ئو˘ج˘ل بب˘ضس او˘ع˘جرأا
ثيح عيبلا طاقن سصقن ىلإا ةيوضضوف
ةدحاو ةطقن يف عيبلل سصيخرتلا حنم
 .لوبقملا ريغ رمألاب هوربتعا ام وهو

قرؤي ةيشاملا راعسأ عافترا
زواجتي شبكلا رعسو نينطاوملا

 رانيد فلأ06
ةي˘ضشع ة˘ي˘ضشا˘م˘لا را˘ع˘ضسأا سصو˘ضصخ˘ب

بل˘˘غأا ع˘˘م˘˘جأا د˘˘ق˘˘ف ى˘˘˘ح˘˘˘ضضألا د˘˘˘ي˘˘˘ع
لÓخ مهيلإا انثد˘ح˘ت ن˘م˘م، ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
اهب انم˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘ضسلا ة˘لو˘ج˘لا
ةعفترم ديعلا ةيحضضأا راعضسأا نأا ىلع،
نيبام سشبكلا رعضس حوارتي ثيح Óيلق

فورخلا رعضس امأا نييÓم7 و نييÓم6

لضضف اميفو، نييÓم3 ىلإا لضصي هنإاف

نم افوخ اركبم ةيحضضألا ءارضش سضعبلا
،عيباضسألا يقا˘ب لÓ˘خ را˘ع˘ضسألا عا˘ف˘ترا
ثير˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ضضف ر˘˘˘خآلا سضع˘˘˘ب˘˘˘لا نإا˘˘˘ف
Óيلق سضفخنت نأا لمأا ىلع راظتنلاو
ةلاحو تابضسانملا يلاوت لظ يف ةضصاخ
ريغ .مهلهاك تلقثا يتلا يحضصلا رجحلا
مهنفضس يهتضشت ل امب ترج حايرلا نأا

03 انمث اهلقأاو ةيحضضأا رغضصأا نأا ثيح

و51 نيبام اهنزو حوارتي و رانيد فلأا

لضصي اهرعضس نإاف سشابكلا امأا، غك02

كاذو اذه لظ يفو رانيد فلأا07 ىلإا

ي˘ف ةد˘ئا˘ضسلا ة˘م˘ضسلا ى˘ضضو˘ف˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ي˘ف ة˘ضصا˘خ ةرا˘ج˘ت˘لا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘م˘ق˘ن تتا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ز˘˘ج˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ط˘˘ي˘˘ضسب˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
و ةيراجت ديلاقت ءاضسرإا نع تاطلضسلا
 .راعضسألا يف مكحتلا

راعسقا اوربتعا نولاوملا

 ةلوقعم

نيلاوملا سضعب ربتعا رخآا بناج نم
ىقبت راعضسألا نأا مهعم انثدحت نيذلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ح˘ضضوأا ا˘م˘ك ة˘˘لو˘˘ق˘˘ع˘˘م
لبق نم ةيحضضألا اور˘ت˘ضشا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ببضسب دÓبلا اهب رمت يتلا فورظلل ارظن

يف عافترا كانه ناك نأاو انوروك ةحئاج
ةنراقم سسوضسحم عافترا هنإاف راعضسلا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ضصا˘خ، ة˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا˘˘ب
مهنئابزل ةعابلا اهحنمي يتلا تازايتملا

سشبكلا ءارضش هناكمإاب نوبزلا نا ثيح
ديعلا ةي˘ضشع ى˘ت˘ح ع˘ئا˘ب˘لا د˘ن˘ع ه˘كر˘تو
يف هنا امك فلعلا فيلاكت عفد نود،

ق˘˘ح ن˘˘م ه˘˘نإا˘˘ف سشب˘˘كلا ة˘˘با˘˘ضصإا ة˘˘لا˘˘ح
سسكع وهو رخآا سشبك رايتخا يرتضشملا

ي˘ف ه˘نأا ثي˘ح قاو˘ضسألا ي˘ف ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م
نإاف باضصم هنا نيبت و سشبك ءارضش ةلاح
ه˘˘تدا˘˘عإا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب سسي˘˘˘ل ير˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا
طاقن ة˘ل˘ق نأا ن˘ي˘لاو˘م˘لا د˘حأا ف˘ي˘ضضيو،
ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ع˘فد ي˘ت˘لا ي˘ه ع˘ي˘˘ب˘˘لا
ع˘ي˘ب ل˘جأا ن˘م تا˘˘حا˘˘ضسلا و تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

ةداو˘ع» م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأا ة˘ضصا˘خ م˘ه˘ي˘ضشاو˘˘م
. انل ثدحت املثم »قوضس

تارهوجملا نهرل أجلت تقئاع
ديعلا شبك لجأ نم

تدبأا ة˘ب˘ع˘ضصلا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا هذ˘ه ما˘مأا
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
را˘ع˘ضسأا عا˘ف˘ترا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا ا˘هءا˘ي˘ت˘˘ضسا

ا˘م ى˘ح˘ضضألا د˘ي˘ع ة˘˘ي˘˘ضشع ي˘˘ضشاو˘˘م˘˘لا
ل˘خد˘لا با˘ح˘ضصأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا مر˘ح˘ي˘˘ضس
رخآا بناج نم، ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ن˘م ف˘ي˘ع˘ضضلا
ةيولوألا نينطاوملا نم ريثكلا يطعي
ام اذهو ديعلا سشبك لبق سشيعلا ةمقلل
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘ضضف˘˘ي يذ˘˘˘لا قورا˘˘˘ف هد˘˘˘كأا
وا برضشلاو لكألا لجأا نم فيراضصملا

دار˘فأا د˘˘حأا سضر˘˘م Ó˘˘ث˘˘م ئرا˘˘ط عو˘˘قو
ديعلا سشبك ىلع، هللا ردق ل ةلئاعلا
هئÓغ ببضسب هيلع ايضصعتضسم تاب يذلا
ي˘ه تل˘ضضف د˘ق˘ف ة˘ل˘ي˘ضضف ي˘ت˘م˘ع ا˘˘مأا،
تامزلتضسمل فيراضصملا ريفوت ىرخألا
لاومألا ترفوت لاح يف و ةثÓثلا اهئانبأا
مهيلع لخبت نل اهنإاف ديعلا سشبك ءارضشل
نوكي نل هنإاف عطتضست مل اذإا امأا كلذ
م˘ه˘نإا˘ف ر˘خآلا سضع˘ب˘لا ا˘ما، د˘ي˘ع كلا˘ن˘ه
تارهوجملا نهر وأا ةنادتضسÓل اوؤوجل
نهر ىلإا ةيبانعلا تÓئاعلا أاجلت ثيح،
تاجايتحا ريفو˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تار˘هو˘ج˘م
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ل˘˘ك ءار˘˘ضشو ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
هذه ر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ه˘نأل ،ة˘يرور˘ضضلا
رجم نماضضتلا ةحنم تÓئاعلا

ّ
ةعرج د

فيراضصملا هذه لك ، طقف نيجضسكوأا
،قرضشلا ةرهوجب ةريقفلا تÓئاعلا بعتت
اهنم لولح ةّدع نع ثحبلا ىلإا اهعفدتو
،نار˘ي˘ج˘لاو ل˘هألا د˘ن˘ع ن˘م ة˘ناد˘ت˘˘ضسلا

ءار˘ضشل ا˘ه˘تار˘هو˘ج˘م ن˘هر˘ت ن˘م كا˘ن˘˘هو
 .ديعلا سشبكل
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يعامتجإلا لضصاوت˘لا ع˘قو˘م لّو˘ح˘ت

عيبو سضرعل ّةضصنم ىلإا «كوبضسياف»

ةفاضضإلاب ديعلا ةيحضضأا رحن نيكاكضس

قرطب ةروظح˘م ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسأا ى˘لإا

اذهاهب لومعملا نيناوق˘لاو ى˘فا˘ن˘ت˘ت

يعامتجإلا لضصاوتلا عقاوم تتاب دقو

سضع˘ب˘ل أا˘ج˘ل˘م ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوآلا لÓ˘˘خ

لÓخ نم تاعونمملا عيبل نيفرحنملا

سضر˘غ˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ضسا˘ي˘ضس م˘ه˘جا˘ه˘˘ت˘˘نا

نم ةروظ˘ح˘م˘لا م˘ه˘ع˘ل˘ضسل م˘ه˘ج˘يور˘ت

عاو˘نألا ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘ضضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضسأا

ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا ما˘˘ج˘˘حألاو

ي˘ت˘لا ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ل˘ّكضشم˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضسألا

ىد˘˘˘حإا ر˘˘˘ب˘˘˘ع سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ها˘˘˘˘ند˘˘˘˘جو

ةطضشان˘لا «كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا» تا˘عو˘م˘ج˘م

لكاضشم قلخ هنأاضش نم ام وهو ةبانعب

ةعقر عاضستا يف ةمهاضسملاو ةلمجلاب

لضصّتم قايضس يفو ،ةبان˘ع˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا

تفاهت «ةعا˘ضس ر˘خآا» ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل د˘ق˘ف

تاودألا هذه ىلع نّابضشلا نم ديدعلا

سضارغأل اهئانتقا سضرغب ةروظحملا

.ةبراضضتم

سصاخ˘ضشألا ن˘م سضع˘ب˘لا أا˘ج˘ل ثي˘ح

ةيح˘ضضأا ر˘ح˘ن ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ى˘لإا

يتلا ةبضسانملا هتاه بارتقإا دعب ديعلا

،ماّيأا ةعضضب ىو˘ضس ا˘ه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘ضصف˘ت ل

بذ˘ج˘ت نأا ةر˘ها˘ظ˘لا نأا˘ضش ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

نم ةضصرف مهيديأا يف عضضتو نورخآا

سضارغأل اهمادختضساو اهئارضشل بهذ

اهريغو تاءادتعإلاو ةقرضسلاك ةنيضشم

انظحل امك ،ةنيضشملا تاضسرامملا نم

نم لباو˘ل تارو˘ضشن˘م˘لا ه˘تا˘ه ةا˘قÓ˘م

يتلا مهتاقيلعت قيرط نع تاباجعإلا

لوح راضسفتضسإلاب اهلÓخ نم نوموقي

ةيفيك عم ا˘ه˘ن˘م˘ثو ة˘ل˘ح˘ضسألا ة˘ي˘عو˘ن

يّدرت ىدم سسكعت ةروضص يف اهئانتقا

ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘ضضوألا

«كوبضسيافلا» اهنم ةضصاخ يعامتجإلا

فلتخم سضرعل ةّضصنم ىحضضأا يذلا

ةروظحملا ءا˘ضضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘ضسألا عاو˘نأا

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘جرد˘˘ب م˘˘ها˘˘ضسي را˘˘ضصو

بب˘ضسب ة˘م˘ير˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘ب تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘ضس

ءاضضيبلا ةحلضسألا فلتخمل نيضضراعلا

نيكاكضس نم ةيتوبكنعلا ةكبضشلا يف

ىلإا ةفاضضإا عاونألاو ماجحألا ةنيابتم

ريغ ةيراجت تلدابمو ةعونمم تاودأا

نولمعتضسي سصاخضشأا لبق نم ةينوناق

قيرط نع وأا ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا م˘ه˘تا˘با˘ضسح

تي˘ت˘˘ضشت˘˘ل ة˘˘ف˘˘ّيز˘˘م تا˘˘با˘˘ضسح ءا˘˘ضشنإا

مهتاّيوه نع فضشكلا مدعو راظنألا

،ةيئاضضقلا تاعباتملا يدافتل ةيقيقحلا

هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ف تزر˘˘˘ب تقو ي˘˘˘˘ف

لبقو «انوروك» نمز يف تاطاضشنلا

ديع ةب˘ضسا˘ن˘م مود˘ق ن˘م ةدود˘ع˘م ما˘يأا

ع˘˘قاو˘˘م ل˘˘خاد كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ح˘˘˘ضضألا

.يعامتجإلا لضصاوتلا

ادغ راعصسألا بيهل نم نينطاوملا تافوخت طصسو

ديعلا ةيسشع هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا يف رارقتسسا
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هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا راجت لاق

ر˘خآا » ع˘م لا˘ضصتإا لÓ˘خ سسمأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا را˘ع˘ضسأا نأا «ة˘˘عا˘˘ضس

ةرقتضسم ىقبتضس ىحضضألا ديع ةيضشع

يف (ةليلق) ةبضسنب نوكتضس عفترت ولو

كلت ةضصاخ تاورضضخلا فانضصأا سضعب

يف ةيبانعلا تÓئاعلا اهليع دمتعت يتلا

رز˘˘ج˘˘لا˘˘ك «سسكضسكلا» ق˘˘ب˘˘˘ط ي˘˘˘ه˘˘˘ط

يف نيددضشم . فضشرخلاو تاويرجلاو

طارفإلا مدع ةرورضض ىلع ددضصلا اذه

رضضخلا نم ةريبك تايمكب ءارضشلا يف

ديقتلا اهيلع مزلتضسي ةلئاع لك ىلع يأا

تانحضش هب قوضسلا نوكل اهدارفأا ددعب

لÓخ نينطاوملا تاجاي˘ت˘حا ن˘م ة˘ي˘فا˘ك

فان˘ئ˘ت˘ضسا ن˘ع كي˘ها˘ن د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا ةر˘ت˘ف
د˘ي˘ع ما˘˘يأا ي˘˘نا˘˘ث ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘ضسلا
سصو˘˘ضصخ˘˘˘بو. كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ح˘˘˘ضضألا
قو˘ضس ي˘ف سسمأا ة˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘ضسألا
رثكي يتلا رضضخلا فانضصأا نإاف ةلمجلا

اطاطبلاك دي˘ع˘لا ة˘ي˘ضشع بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع

غلكلل جد54/53 نيب ام اهرعضس حوارت

جد04ب ل˘ضصب˘لاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا بضسح˘˘ب

فار˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لاو جد08ب تاو˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لاو

سسخلا ، جد09ب فضشرخلا ، جد07ب

رز˘ج˘لاو جد07ب بنر˘˘˘˘˘كلاو جد08ب

را˘ج˘ت˘لا بضسح˘ب را˘ع˘ضسأا ي˘هو جد07ب
ىقبي امئاد يذلا كلهتضسملا لوانتم يف
لولح ةيضشع راعضسألا بيهل نم افوختم
ةر˘ث˘ك بب˘ضسب ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
ام لقنلا نأا مغر سضرعلا ةلقو بلطلا

ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘ضضخ˘˘ل˘˘ل تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ديوز˘ت˘ل تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ه˘ب حو˘م˘ضسم
نم ةمداقلا رضضخلا فانضصأا لكب قوضسلا

قر˘ضشلاو بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو بر˘˘غ˘˘لا تا˘˘يلو
ةطقن نإاف لضصتم قايضس يفو .يرئازجلا
ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘ل˘˘ل ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ىر˘خألا ي˘˘ه سشير˘˘لا عارذ˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

نطاوملا هجاتحي ام لك ريفوتل ةدنجم
رضضخلا نم ديعلا يمويو ةيضشع ةهجلاب
ريفوت مت ثيح ةلمجلا راعضسأاب هكاوفلاو
تابلط لك ةيبلتل ةريبك تايمكب كلذ
هذه ىلع نيمئاقلا بضسحو نينطاوملا
تاطلضسلا فرط نم ةضصخرملا ةطقنلا

جد04 غلب اطاطبلا رعضس نإاف ةينعملا

، جد54 ،فا˘ج˘لا ل˘ضصب˘˘لا ، غ˘˘ل˘˘كل˘˘ل

رزج ، جد07 فارطيب ، جد07،تاويرج

، جد09 ثفللا جد07 بنرك ، جد07

مطامط ، جد08 فضشرخ ، جد09 سسخلا

جد081 ءارضضخلا ءايلوضصافلا ، جد05

امك دحاولا غلكلل جد002ب ءارمحلاو
بضسحب افÓتخا هكاوفلا راعضسأا تفرع
وأا علد˘لا ة˘ه˘كا˘ف ي˘ف ءاو˘ضس ة˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ر˘يد˘ج˘لاو .بن˘ع˘لاو خ˘ي˘ط˘ب˘لا وأا زو˘˘م˘˘لا
ةضصخرم ةطقن سصيضصخت نأا ةراضشإلاب
سشيرلا عارذب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا ع˘ي˘ب˘ل

نينطاوملا نا˘ضسح˘ت˘ضسا تي˘ق˘ل د˘ق تنا˘ك
ةراجتلا ةيريدم نأا ركذيو . ةقطنملاب
ءامضسأا نع تنلعأا دق تناك ةبانع ةيلول

21 يف ديعلا يموي نيموادملا راجتلا
نينطاوملا ديوزتل كلذو ةيلولاب ةيدلب
هكاوف˘لاو ر˘ضضخ˘لا ن˘م ه˘نو˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ب

. ماودلا ةرتف ةليط

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9406ددعلا0202 ةيليوج92 ءاعبرألا 7ةعاسسلا تافلم
www.akhersaa-dz.com

  تاعونمملا عيبل ةّصصنم ىلإا لّوحتت يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم

«كوبسسيافلا» ربع عابت ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأاو ةيحسضألا رحن نيكاكسس



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعإسس رخآا
Akher Saâ

94069ددعلا0202 ةيليوج92ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com

ةبإنع يف بولطم«يرسصإن»

عورششم نم نيديفتشسملا نم ةبيرق رداشصم تفششك
يف ءاقرزلا ة˘كر˘ب˘لا˘ب ا˘م˘عد˘م ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘كشس056
فلمب صسمأا ةمشصاعلل اولقن˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م نأا ي˘نو˘ب˘لا
( ير˘شصا˘ن لا˘م˘ك )نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا ر˘يزو˘ل ل˘ي˘ق˘ث
فرششت يدلا عورششملا رثعت نم هللخ نم نوكتششي

.»صساطرك» ءانبلل ةيكرتلا ةكرششلا هزاجنإا ىلع

لزإنملا يف ةيرطيب قرف

تايريدمل ةعباتلا ةيرط˘ي˘ب˘لا تا˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا تر˘خ˘شس
ا˘قر˘ف ر˘ئاود˘لا و تا˘ي’و˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘حل˘ف˘لا
ىلع نيرداقلا ريغ نينطاوملا ةدئافل ةلقنتم ةيرطيب
ءابو نم مهتيامح لجأا نم كلذو حباذملا ىلإا هجوتلا
.دجتشسملا انوروك صسوريف

!إنوروك يدحت

ةروشص يعامتج’ا لشصاوتلا تاشصنم داور لوادت
مهو لجيج ةي’و ءايحأا دحأا ناكشس نم ريفغ ددعل
ةيراوجلا بعلملا دحأا يف مدق ةرك ةارابم نوعباتي
’ م˘ه˘نأا˘كو ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘˘باد˘˘ت يأا ةا˘˘عار˘˘م نود كلذو
اوعمشسي مل مهنأا وأا انوروك صسوريف دوجو نوقدشصي
.هب

ةدكيكسس يف «تإجإتروكلا» عونمم
عن˘م˘ي ارار˘ق ةد˘كي˘كشس ي˘لاو رد˘شصأا

،ةي’ولا تايدلب لكب جاوزلا بكاوم
ه˘ترد˘شصأا يذ˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج و
رخا ةديرج زوحت و ةي’ولا حلاشصم
را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ه˘ن˘˘ع ة˘˘خ˘˘شسن ة˘˘عا˘˘شس
ديفوك صسوريف نم ةيئاقولا ريبادتلا
دو˘جو˘ب حا˘م˘شسلا ع˘ن˘م˘ي ه˘˘نإا˘˘ف91
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م˘˘م صسار˘˘عأل˘˘ل بكاو˘˘م
ىلإا نلقتنيشس ةفئاشصلا هذه صسئارع
نود ةدحاو ةرايشس يف ةيجوزلا تيب
،تاقيدشصلا و براقأ’ا نم ةقفارم
كردلا و ة˘طر˘ششلا تاو˘ق مز˘ت˘ل˘ت˘شسو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘شصا˘˘شصت˘˘خا نا˘˘كم بشسح
و ، رارقلا قيبطت لجأا نم رهشسلا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ءار˘جإ’ا اذ˘ه ي˘تأا˘˘ي
ةطوبشضم فورظ يف متت اهنوك تايدلبلاب نارقلا دقع تاءارجإا ةدوعب حامشسلا بلطم نينطاوملا تارششع هيف عفر
.صصاخششأا6 مهددع زواجتي ’ روشضحب و

مإظنلا نوهركي
ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ تلاز ا˘˘˘م
ةمئاق يششاوملل يئاوششعلا
ةي’وب طاقنلا نم ديدعلاب
را˘ششت˘نا م˘غر ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
تاطلشسلا تاريذحتو ءابولا

،ةيفيكلا هذهب عيبلل اهعنمو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب
ترخشس ةيحلفلا حلاشصملا
طاقنلا ةبقارمل ايرطيب24
عراز˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
.ةشصاخلاو ةيمومعلا

!..يدإنت نمل ةإيح ’
يف فافزلا تلفح ميظنت نونطاوم لشصاوي
يلع ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

بكاو˘م ر˘م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ر˘خآ’او ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب تارا˘ي˘شس
تاع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م م˘غر ة˘يراو˘ج˘لا تاد˘حو˘لا

نا˘كشس ن˘م دد˘ع بشسحو ،صسار˘˘عأ’ا ة˘˘ما˘˘قإاو
لكششب م˘ظ˘ن˘ت صسار˘عأ’ا نإا˘ف ،ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
عمجتي مئ’و ماقت ثيح ،تانكشسلاب يداع
،ءاششعلا ةلواط ىلع نينطاوملا تارششع اهيف
ة˘ع˘شساو تا˘عدو˘ت˘شسم صضع˘ب˘لا ذ˘خ˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
.نيوعدملل ماعطلا ميدقتل

لاقلا ليقلا

روفسصعو سسإبسسبلا ديرب ءإنثتسسإإب
ىشضوف فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم د˘ه˘ششت

نع كيهان دعابتلا ريياعم ىندأا بايغو ةمراع
نينطاوملا لعج امم ةلويشسلا يف حدافلا صصقنلا
ديرب بتاكم ىلإا نوهجوتي ىرخأا تايدلب ةدعب
ميظنتلاو لابقتشس’ا ثيح روفشصعو صسابشسبلا
ايشصخشش صضباقلا روفشصع يف هيلع فرششي يذلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘يد˘ق˘ت ي˘ف داز ا˘مو صسا˘˘ب˘˘شسب˘˘لا˘˘بو
فوقولا ىلع ايشصخشش امهشصرح وه نيلوؤوشسملل

صصرحلا كلذ يف امب ةريبكو ةريغشص لك ىلع
ءاط˘عإاو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا مد˘ع ى˘ل˘ع
مدق ىلع لماعتل˘ل ناو˘عأل˘ل ة˘مرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
.نينطاوملا عم ةاشساوملا



 هللا دنع مأيألا لشضفأأب قلعتي أم لك

ىحضفا ديع بادآو ماكحأ
هللا لوشسر نأا نع هللا يشضر ربأج نع [1]عمأجلا حيحشص يف ينأبلألا هححشصو هللا همحر رازبلا هجرخأا أمل قÓطإلا ىلع أيندلا مأيأا لشضفأا يه يتلا ةجحلا يذ رششع مأيأا يف ىحشضألا ديع يتأأي

. كرأبملا رطفلا ديع دعب نيملشسملا دأيعأا نم ينأثلا ديعلا وه ديعلا اذهو.«رششعلا مأيأا أيندلا مأيأا لشضفأا» :لأق ملشسو هيلع هللا ىلشص

ى˘ح˘˘ضضألا د˘˘ي˘˘ع مو˘˘ي د˘˘ع˘˘يو
ىلع لديو هللا دنع مايألا لضضفأا
هيفو ننضسلا لهأا هاور ام كلذ
ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘ل˘لا لو˘ضسر لو˘ق˘˘ي

دنع مايألا لضضفأا} :ملضسو هيلع
رَقلا موي مث رحنلا موي هللا

ّ
}-

رضشع يداحلا موي وه :رقلا مويو
-ىنم يف نورقتضسي جاجحلا نأل
هاور يذلا رخآلا ثيدحلا يفو
˘ما˘مإلا ه˘ح˘ح˘ضصو ً ن˘ن˘ضسلا ل˘˘هأا
˘مو˘يو ة˘فر˘˘ع مو˘˘ي} يذ˘˘مر˘˘ت˘˘لا
ل˘هأا ا˘ند˘ي˘ع ى˘ن˘م ما˘يأاو ر˘ح˘˘ن˘˘لا
برضشو لكأا مايأا يهو مÓضسإلا

ي˘ب˘ن˘لا لو˘ق ا˘˘مأاو {ه˘˘ل˘˘ل ر˘˘كذو
لضضفأا } ملضسو هيلع هللا ىلضص

نإاف[2]{ ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي ما˘˘يألا
˘ما˘يأل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘ن˘ه ة˘ي˘ل˘ضضفألا
ةعم˘ج˘لا مو˘ي نو˘كي˘ف عو˘ب˘ضسألا
مو˘ي ا˘مأاو عو˘ب˘ضسألا ما˘يأا ل˘ضضفأا
. ماعلا مايأا لضضفأاف رحنلا

كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘˘ضضألا د˘˘ي˘˘ع˘˘لو
نم بادآلاو ماكحألا نم ديدعلا
:اهمهأا

نم ريبكتلا نإاف :ريبكتلا1-
ر˘ج˘ف ن˘مو د˘ي˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘ل ن˘ن˘ضسلا
ى˘لإا تاو˘ل˘ضصلا را˘بدأا ي˘ف ه˘مو˘ي
ي˘ه˘ت˘ن˘يو ق˘ير˘ضشت˘لا ما˘يأا ة˘يا˘ه˘ن
رضشع عبارلا موي سسمضش بورغب
ىلاعت هللا لوقل ةجحلا يذ نم

˘˘˘ما˘˘˘يأا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا اور˘˘˘˘كذاو}
:ةر˘˘ق˘˘ب˘˘لا ةرو˘˘ضس....تادود˘˘˘ع˘˘˘م

نبا مÓضسإلا خيضش لاق {302
ا˘مأا :} ىوا˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت
ديع يف عورضشم ه˘نإا˘ف ر˘ي˘ب˘كت˘لا
امأاو لاق مث قافتلاب ىحضضألا
نم دكوأا وهف رحنلا يف ريبكتلا

تاولضصلا رابدأا عرضشي هنأا ةهج
رحنلا ديع نأاو هيلع قفتم هنأاو
نا˘مز˘لاو نا˘كم˘لا ه˘ي˘ف ع˘م˘ت˘˘ج˘˘ي
د˘ي˘ع ن˘م ل˘ضضفأا ر˘ح˘ن˘لا د˘˘ي˘˘عو
هيف ةدابعلا تناك اذهلو رطفلا
لا˘˘قو{ (ةÓ˘˘ضصلا ع˘˘م ر˘˘ح˘˘ن˘˘˘لا)
هنإاف كضسن˘لا ا˘مأاو} ه˘ل˘لا ه˘م˘حر
ةدابع هضسفن مويلا يف عورضشم
د˘ع˘ب عر˘ضشي اذ˘˘ه˘˘لو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم
} :ى˘لا˘˘ع˘˘ت لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ةÓ˘˘ضصلا
كئناضش نإا . رحناو كبرل لضصف
يف سسانلا ةÓضصف .{ رتبألا وه
جاجحلا يمر ةلزنمب راضصمألا

ي˘ف م˘ه˘ح˘˘بذو ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا ةر˘˘م˘˘ج
جاجح˘لا ح˘بذ ة˘لز˘ن˘م˘ب را˘ضصمألا

نم حيحضصلا ناك اذهلو مهيده
راضصمألا لهأا نأا ءاملعلا لاوقأا
ىلإا ةفرع موي رجف نم نوربكي
ثيدحلا اذهل قيرضشتلا مايأا رخآا

ين˘ط˘قراد˘لا هاور ر˘خآا ثيد˘ح˘لو
هللا ىلضص يبنلا نع رباج نع
نم عا˘م˘جإا ه˘نألو .م˘ل˘ضسو ه˘ي˘ل˘ع
ه˘˘˘ل˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘با˘˘˘˘كأا
نأا ي˘ه ر˘ي˘ب˘كت˘لا ة˘ف˘ضصو{م˘ل˘عأا
لإا هلإا ل ربكأا هللا ربكأا هللا:لاقي
هللو ربكأا هللا ربكأا هللاو هللا
.دمحلا

فلتخا دقو :ديعلا ةÓضص2-
ديعلا ةÓ˘ضص م˘كح ي˘ف ءا˘م˘ل˘ع˘لا
اهنأا هللا مهمحر ةلبانحلا ىريف
نامامإلا ىري امنيب ةيافك سضرف
ىريو ةنضس اهنأا يعفاضشلاو كلام
ديدعلاو هللا همحر ةفينح وبأا ــ
مÓضسإلا خيضشك نيق˘ق˘ح˘م˘لا ن˘م

ميقلا ن˘با هذ˘ي˘م˘ل˘تو ة˘ي˘م˘ي˘ت ن˘با
ن˘ير˘ضصا˘ع˘م˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا سضع˘بو
ن˘باو زا˘ب ن˘باو يد˘˘ع˘˘ضس ن˘˘با˘˘ك
ــ اعيمج هللا م˘ه˘م˘حر ن˘ي˘م˘ي˘ث˘ع
يبنلا لعفل ديعلا ةÓضص بوجو
هنألو اهل ملضسو هيلع هللا ىلضص
تاوذو قتاوعلاو ءاضسنلا اهب رمأا
ةيطع مأا ثيدح يف امك رودخلا

ثي˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ضضر
ىلضص هللا لوضسر انرمأا}:تلاق
يف جرخ˘ن نأا م˘ل˘ضسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
ق˘تاو˘˘ع˘˘لا ى˘˘ح˘˘ضضألاو ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا

امأاف رود˘خ˘لا تاوذو سض˘sي˘ح˘لاو
ى˘ل˘ضصم˘لا ن˘لز˘ت˘ع˘ي˘ف سض˘sي˘˘ح˘˘لا

ةو˘˘˘عدو ر˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ند˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضشيو
هللا لوضسر اي :تلق.ن˘ي˘م˘ل˘ضسم˘لا
با˘ب˘ل˘˘ج ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي ل ا˘˘ناد˘˘حإا
{ اهبابلج نم اهتخأا اهضسبلتل:لاق
ملعأا هللاو برقألاو .هيلع قفتم
نأا بب˘ضسلاو ة˘يا˘ف˘ك سضر˘ف ا˘ه˘˘نأا
ي˘˘˘ه ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘جاو˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضصلا
ثيدح سصنب سسمخلا تاولضصلا

ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘ل˘لا لو˘˘ضسر
يبارعألا ثيدح يف امك ملضسو
يبارعألا لاق امدنعو روهضشملا
: ملضسو هيلع هللا ىلضص يبنلل
لو كلذ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يزأا ل ه˘˘˘ل˘˘˘لاو
هللا ىلضص يبنلا هل لاق سصقنأا

امأاو . قدضص نإا حلفأا ملضسو هيلع
ه˘نإا˘ف ثيد˘ح˘لا اذ˘ه˘ب للد˘ت˘ضسلا
بو˘˘جو˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ير˘˘ضصب سسي˘˘˘ل
سضي˘ح˘لا جار˘خإا˘ب ر˘مألا ل˘ي˘˘لد˘˘ب
ةÓ˘ضصلا ن˘ه˘ي˘ل˘˘ع بج˘˘تل ن˘˘هو
نأا ل˘˘جأا ن˘˘˘م كلذ نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘نإاو
نيملضسملا ءاعدو ريخلا ندهضشي
همحر رجح نبا لوقي اذه يفو,
ثيدحب يأا - هب لدتضساو } : هللا
بوجو ىلع- قباضسلا ةيطع مأا

نم نأل رظن هيفو ديعلا ةÓضص
سسي˘ل ن˘م كلذ˘ب ر˘مأا ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج
هنم دضصق˘لا نأا ر˘ه˘ظ˘ف ف˘ل˘كم˘ب
ةغلابملاب مÓضسإلا راعضش راهظإا
ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ع˘ت˘لو عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف

.[3]{ م˘˘ل˘˘عأا ه˘˘ل˘˘˘لاو ة˘˘˘كر˘˘˘ب˘˘˘لا
ةÓ˘ضص سسا˘ن˘لا˘ب ما˘مإلا ي˘ل˘ضصيو
مث نيتعكر ىلضصملا يف ديعلا
نأا نضسيو نيتبطخ مهب بطخي
تع˘˘ف˘˘ترا اذإا ةÓ˘˘ضصلا˘˘˘ب ر˘˘˘كب˘˘˘ي
دمحأاو دواد وبأا اور امل سسمضشلا

جر˘خ) لا˘ق ر˘sي˘م˘خ ن˘ب د˘يز˘ي ن˘ع
يبنلا بحاضص رضسب نب هللادبع
سسانلا عم ملضسو هيلع هللا ىلضص
ركنأاف ىحضضأا وأا رطف ديع موي
ع˘م اs̆ن˘ك نإا:لا˘قو ما˘˘مإلا ءا˘˘ط˘˘بإا
دقو ملضسو هيلع هللا ىلضص يبنلا
.(هذه انتعاضس انغرف

:ىحضضألا ديع موي مايضص3-
موي مايضص نيملضسملا ىلع مرحي

كلذ˘ك مر˘ح˘يو ى˘ح˘ضضألا د˘˘ي˘˘ع
ا˘مأا:هد˘ع˘ب ق˘ير˘ضشت˘لا ما˘يأا ما˘ي˘ضص
د˘˘ي˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي ما˘˘ي˘˘ضص م˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت
ديعضس وبأا هاور يذلا ثيدحللف
: لاق هنع هللا يضضر يردخلا
هيلع هللا ىلضص هللا لوضسر ىهن
مو˘ي:ن˘ي˘مو˘ي ما˘ي˘ضص ن˘ع م˘ل˘ضسو
ق˘ف˘ت˘م{ ر˘ح˘ن˘لا مو˘˘يو ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا

˘ما˘يأا ما˘ي˘ضص م˘ير˘ح˘ت ا˘مأاو.ه˘ي˘ل˘ع
ة˘ضشي˘بُ̆ن هاور ا˘˘م˘˘ل˘˘ف ق˘˘ير˘˘ضشت˘˘لا
لاق :لاق هنع هللا يضضر يلذهلا

ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘ل˘لا لو˘˘ضسر
لكأا مايأا قيرضشتلا مايأا } ملضسو
{ لجو زع هللا ركذو برضشو
ن˘باو ة˘ضشئا˘ع ن˘عو.م˘ل˘˘ضسم هاور
مل:لاق امهنع هللا يضضر رمع
نأا ق˘ير˘ضشت˘˘لا ما˘˘يأا ي˘˘ف سصخر˘ُ̆ي
يدهلا دجي مل نمل لإا نمضصي

.يراخبلا هاور{

موي يف لامعألا لضضفأا4-
موي لامعألا لضضفأا نإا : ديعلا

ديعلا ةÓضص وه ىحضضألا ديع
ملضسملا أادبيف ةيحضضألا رحن مث
مث رخآا لمع يأا لبق ةÓضصلاب
دقو ه˘ت˘ي˘ح˘ضضأا كلذ د˘ع˘ب ر˘ح˘ن˘ي
هللا همحر يراخبلا مامإلا بوب
لهأل نيديعلا ِةsنُضس باب) :هلوقب
ءاربلا ثيدح قاضس مث (مÓضسإلا

تع˘م˘ضس :لا˘ق ه˘ن˘ع ه˘ل˘لا ي˘˘ضضر
هيلع هل˘لا ى˘ل˘ضص ي˘ب˘ن˘لا لو˘ضسر
ام لوأا نإا }:لاقف بطخي ملضسو
مث يلضصُن نأا اذه انموي نم أادبن
د˘ق˘ف ل˘ع˘ف ن˘م˘ف ر˘ح˘ن˘ن˘ف ع˘جر˘˘ن
.يراخبلا اور {انتsنُضس باضصأا

نإاف :ديعلا مو˘ي ل˘م˘ج˘ت˘لا5-
نأا د˘ي˘ع˘لا مو˘ي ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ضسلا ن˘˘م
نضسحأا سسبليو ملضسم˘لا ل˘م˘ج˘ت˘ي
جر˘خ˘ت˘ف ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘مأاو با˘˘ي˘˘ث˘˘لا
لو ةلمجتم ريغ ديعلا ةÓضصل
ةرفاضس لو ةجربتم لو ةبيطتم

نع ةيهنم رtتضستلاب ةرومأام اهنأل
لاح بيطتلا نعو ةنيزلاب جربتلا
يرا˘خ˘ب˘لا ىور د˘˘قو. جور˘˘خ˘˘لا

رمع نب هللادبع نع هللا همحر
ذخأا :لاق هنأا امهنع هللا يضضر
-ريرح - قربتضسإا نم ةsبُج رمع
ىتأاف ا˘هذ˘خأا˘ف قو˘ضسلا ي˘ف عا˘ب˘ت
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘ل˘لا لو˘˘ضسر
عتبا هللا لوضسر اي :لاقف ملضسو
دوفولاو ديعل˘ل ا˘ه˘ب ل˘ّم˘ج˘ت هذ˘ه
هللا ىلضص هللا لوضسر هل لاقف
ل نم سسابل هذه امنإا ملضسو هيلع
هللا ءاضش ام رمع ثبلف. هل قÓخ
لوضسر هيلإا لضسرأا مث ثبلي نأا
ةبجب ملضسو هيلع هللا ىلضص هللا
اهب ىتأاف رمع اهب لبقأاف جابيد
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘ل˘لا لو˘˘ضسر
كنإا هللا لوضسر اي :لاقف ملضسو
قÓخ ل نم سسابل هذه امنإا :تلق
يلإا تلضسرأاو هل

s
لاقف ةبجلا هذهب 

هيلع هللا ىلضص هللا لوضسر هل
ا˘ه˘ب بي˘ضصت وأا ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ت م˘ل˘˘ضسو
هللا ىلضص يبنلا عنمو {كتجاح
رضضحأا امدنع رمعل ملضسو هيلع
تناك اهنأا ببضسبف ىلوألا ةبجلا

ى˘ل˘ع مر˘ح˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘لاوً ار˘˘ير˘˘ح
ه˘م˘حر ر˘ج˘ح ن˘با لا˘˘ق .لا˘˘جر˘˘لا

اهنأا ةمجر˘ت˘لا ه˘ي˘جو˘ت}: [4]هللا
هللا ىل˘ضص هر˘ير˘ق˘ت ن˘م ةذو˘خأا˘م
لمجتلا لضصأا ىلع ملضسو هيلع
اهنوكل ة˘ب˘ج˘لا ن˘ع هر˘جز ا˘م˘نإاو
.{اريرح تناك

نم اهنإاف : ةيحضضألا رحن6-
د˘ي˘ع˘لا مو˘˘ي ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ن˘˘ضسلا

:طورضش ةعبرأا اهل طرتضشيو
ماعنألا ةميهب نم نوكت نأا -أا

ل˘بإلا ي˘ه ما˘˘ع˘˘نألا ة˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘بو :
ةدحاولا ئزجتو .منغلاو رقبلاو
ة˘ع˘ب˘ضس ن˘ع ر˘ق˘ب˘لا وأا ل˘بإلا ن˘˘م
ةاضشلا ئزجت و اممو .سصاخضشأا

يبأا لوقل ، هتيب لهأاو دحاولا نع
:لئضس امل هنع هللا يضضر بويأا

دهع ىلع اياحضضلا تناك فيك
لجرلا ناك » :لاقف ؟ هللا لوضسر
لهأا نعو هنع ةاضشلاب يحضضي

ةندبلا نأا ىلع لديو . [5] » هتيب
ِلهأاوٍ ةعبضس نع ئزجت ةرقبلاوأا

هللا يضضر رباج ثيدح ؛ مهتويب
لوضسر ع˘م ا˘ن˘ج˘ج˘ح» :لا˘ق ه˘ن˘ع

م˘ل˘ضسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ه˘˘ل˘˘لا
ةرقبلاو ةعبضس نع ريعبلا انرحنف

[6] » ةعبضس نع
ربتعملا نضسلا غلبت نأا - ب

وه اعرضش ربتعملا نضسلاو :ًاعرضش
ناتنضسو لبإلا يف نينضس سسمخ
ةتضسو زعملا يف ةنضسو رقبلا يف
لد د˘˘ق˘˘ف .نأا˘˘˘ضضلا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘ضشأا
ربتعملا نضسلا نأا ىلع ثيدحلا
و˘ه ز˘ع˘م˘لاو ر˘ق˘ب˘˘لاو ل˘˘بإلا ي˘˘ف
هل ام زعملا نم يهو ) ؛ ةsنضسُملا
،ناتنضس هل ام رقبلا نمو ،ةنضس
تاونضس سسمخ هل ام لبإلا نمو
هنع هللا يضضر رباج ثيدحل (
هللا ىلضص هللا لوضسر لاق :لاق
لإا او˘ح˘بذ˘ت ل «: م˘ل˘ضسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
، م˘كي˘ل˘ع ر˘ضس˘ْع˘َي نأا لإا ،ةs̆ن˘ِضس˘˘ُم

[7]» نأاضضلا نم هعذج اوحبذتف
دقف نأاضضلا نم ئزجي ام لقأا امأا
نا˘ك ا˘م ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا لد
فضصن هل ام وه :عذجلاوً اعذج
ر˘ما˘ع ن˘ب ة˘ب˘ق˘ع لو˘ق˘˘ل ؛ ة˘˘ن˘˘ضس
انيحضض » : لاق هنع هللا يضضر
نأاضضلا نم عذجب هللا لوضسر عم

«[8] .
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس نو˘˘كت نأا -ب

يهو ءازجإلا عنمت يتلا بويعلا
ءاجرعلا ئزجت Óف:بويع ةعبرأا
نيبلا ةضضيرملاو اهعلضض نيبلا

اهروع نيبلا ءاروعلاو اهضضرم
ل يتلا ةليزهلا يهو ءافجعلاو
بزاع نب ءاربلا ثيدح اهيف خم
لوضسر لاق : لاق هنع هللا يضضر
» : ملضسو هيلع هللا ىلضص هللا
:ي˘حا˘ضضألا ي˘ف زو˘˘ج˘˘ت ل ع˘˘برأا
،ا˘˘˘هرو˘˘˘ع ن˘˘ّ̆ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءارو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

،ا˘ه˘ضضر˘م ن˘˘ّي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ضضير˘˘م˘˘لاو
:يأا ) ا˘ه˘ُعْ̆ل˘َظ نّ̆ي˘ب˘لا ءا˘جر˘ع˘˘لاو
:يأا )ةر˘˘˘ي˘˘˘ضسكلاو ، ( ا˘˘˘ه˘˘˘جر˘˘˘˘ع
:ظ˘˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘فو ، ( ةر˘˘˘ضسكن˘˘˘م˘˘˘لا

يتلا (ةلوزهملا :يأا ) ءافجعلاو
اهفعضضل اهل خم ل :يأا ) يقنت ل

ام اهب قحليو .[9] » ( اهلازهو
ة˘عو˘ط˘ق˘م˘ك ا˘ه˘˘ن˘˘م أاو˘˘ضسأا نا˘˘ك
يتلا ءامتهلا لو ءايمعلاو لجرلا
لو ا˘ه˘ل˘ضصأا ن˘م ا˘ها˘يا˘ن˘ث تب˘˘هذ
نم اهعرضض فضشن يتلا ءاّدجلا

.[01] اهنضس ربك ببضسب نبللا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضألا ع˘˘ق˘˘ت نأا -ج

ًاعرضش ةيحضضإÓل ددحملا تقولا

ديعلا ةÓضص نم غارفلا نم وهو

نم مامإلا يهتني نأا لضضفألاو

حبذلا تقو يهتنيو ني˘ت˘ب˘ط˘خ˘لا

نم ثلاثلا مويلا سسمضش بورغب

بحا˘ضصل ن˘ضسيو.ق˘ير˘ضشت˘لا ما˘˘يأا

هلوقل اهنم لكأاي نأا ةيحضضألا

اومعطأاو اهنم اولكف } ىلاعت

لعفلو {82 : جحلا ةروضس....

ملضسو هي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ي˘ب˘ن˘لا

ءاضش نإاو اهخبط ءاضش نإاو, كلذ

اهنم ىدهأا ءاضش نإاو اهب قدضصت

.عضساو كلذ يف رمألاو

نم نإاف : قيرطلا ةفلاخم8-

ف˘لا˘خ˘ي نأا د˘ي˘ع˘لا مو˘ي ن˘˘ن˘˘ضسلا

ابايإاو اباهذ هقيرط نيب ملضسملا

هنع هللا يضضر رباج هاور امل

هيلع هللا ىلضص يبنلا ناك :لاق

ف˘لا˘خ د˘ي˘ع مو˘ي نا˘ك اذإا م˘ل˘ضسو

:ر˘ج˘ح ن˘با لا˘˘ق[31]{ قير˘ط˘لا

ناك } يليعامضسإلا ةياور يفو

ريغ نم عجر ديعلا ىلإا جرخ اذإا

.[41]{هيف بهذ يذلا قيرطلا

لب˘ق ن˘ي˘ت˘ع˘كر ةÓ˘ضصلا9-

ةنضسلا نم سسيل : ديعلا ةÓضص

ديعلا ةÓضص لبق نيتعكر ةÓضص

يف ةÓضصلا تناك اذإا اهدعب لو

يف تناك اذإا امأاو ديعلا ىلضصم

سسأاب Óف د˘جا˘ضسم˘لا ن˘م د˘ج˘ضسم

نيتعكر دجضسملا ةيحت ةÓضصب

ام كلذ ىلع لديو ةÓضصلا لبق

ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘ضضر سسا˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘با هاور

ىلضص يبنلا نإا }: لاق امهنع

ديعلا موي ىلضص ملضسو هيلع هللا

لو امهلبق يلضصي مل نيتعكر

هتتاف نم امأاو.[51] { امهدعب

ةÓضص بجوأا نمف ديعلا ةÓضص

ا˘هءا˘ضضق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجوأا د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

لاقف اهتاعكر ددع يف اوفلتخاو

نمو هللا همحر يراخبلا مامإلا

لا˘قو ن˘ي˘ت˘ع˘كر ى˘ضضق˘ت ه˘ق˘˘فاو

خ˘˘ي˘˘ضش ه˘˘ح˘˘جرو د˘˘م˘˘حأا ما˘˘˘مإلا

هللا امهمحر ةيميت نبا مÓضسإلا

ط˘ضسو˘تو ًا˘ع˘˘برأا ى˘˘ضضق˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا

نإا:لا˘ق˘ف ه˘ل˘˘لا ه˘˘م˘˘حر قا˘˘ح˘˘ضسإا

نيتعكرف ةعام˘ج˘لا ي˘ف ا˘هÓ˘ضص

ه˘ل˘لاو ر˘ه˘ظ˘ي يذ˘لاو ا˘ع˘برأا لإاو

ةنضس ا˘ه˘نأل ا˘ه˘ئا˘ضضق مد˘ع م˘ل˘عأا

ه˘ت˘ح˘جرا˘م ى˘ل˘ع بجاو˘ب تي˘˘لو

. ملعأا هللاوً اقباضس

نم نإاف: ديعلا موي ةئنهتلا9-

ديع˘لا مو˘ي ي˘ف ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘لا ة˘ن˘ضسلا

هيخأل ملضسملا لوقي نأاب كلذو

مكديع وأا مكنمو انم هللا لبقت

ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا هدا˘˘عأا وأا كرا˘˘ب˘˘م

ن˘˘˘م كلذ و˘˘˘ح˘˘˘نو م˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو

انيورو رجح ن˘با لا˘ق.تا˘م˘ل˘كلا

ريفن نب ريبج نع نضسح دانضسإاب

هللا لوضسر باحضصأا ناك }:لاق

اوقتلا اذإا ملضسو هيلع هللا ىلضص

م˘˘ه˘˘ضضع˘˘ب لو˘˘ق˘˘ي د˘˘ي˘˘ع˘˘لا مو˘˘˘ي

ا˘˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت:سضع˘˘˘ب˘˘˘ل

.[61]{كنمو
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يسنوتلا يجرتلا تايدو يف قلأتي نايزم
قباصسلا بعÓلا لغتصسا ثيح ،يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا هيدان عم ةزيمم تايوتصسم نايزم نامحرلا دبع يرئازجلا بعÓلا مدقي

تاداقتنا دعب هتايناكمإا ةقيقح ديكأات و ةيندبلا هتيزهاج ةداعتصسل ةلوطبلا طاصشن فقوت ةرتف ةمصصاعلا داحتا قيرفل
بعÓلا و ينفلا راطإلا فصشك يذلا و رفصصألا و رمحألا عم هل ىلوألا تÓباقملا يف همدق يذلا عصضاوتملا ءادألا لوح ةريبك

ميدقت نايزم لصصاوي نأا راظتنا يف ةباصصإلا ببصسب اهل عصضخ يتلا ةلوطملا ةحارلا ةرتفل ارظن ةيزهاجلا بايغ ىلإا دوعت اهنأا
.رفصصألا و رمحأÓل ديدجلا مجنلا نوكيل باوبألا همامأا حتفت نأا اهناصش نم يتلا و ةيمصسرلا تÓباقملا ةباوب نم ةقيصشلا هصضورع

±.hd«ó

،ةيزيلجنإا ةيفحصص رداصصم فصشك
اقئاع فقي نل «يتيصس رتصسيل» نأا
دقاعتلا يف ةبغارلا ةيدنألا مامأا

،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تنا˘˘ك نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف
ن˘ل ،وروأا ن˘ي˘يÓ˘م01 يرئاز˘ج˘لا

ليحر «سسيصسكوفلا» ةرادإا عنامت
،وروأا ني˘يÓ˘م8 لباق˘م بعÓ˘لا

يدان عم يناميلصس مÓصسإا طبتريو
،دقعِب يزي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
دعب1202. فيصص هتّدم يصضقنت
ه˘ترا˘عإا ةر˘ت˘˘ف ار˘˘ّخؤو˘˘ُم ته˘˘ت˘˘نا نأا
و˘كا˘نو˘م يدا˘˘ن ىلإا د˘˘حاو م˘˘صسو˘˘م˘˘ِل
ة˘˘˘˘مزألا تب˘˘˘˘ّب˘˘˘˘صستو ،ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
فا˘ق˘˘يإا ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ّن˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
يّصشفت دعب ة˘يور˘ك˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا

ةرادإا زجع يف ،«انوروك» سسوريف
د˘˘ق˘˘ع ءار˘˘˘صش ن˘˘˘ع و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘ن
هذ˘ه دو˘ع˘ي د˘ق يذ˘لا .ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف ىلإا ة˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘صصلا
نأاو ةصصاخ ،ة˘نو˘ب˘صشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘صس
يلاغتربلا نيَيدانلا نيب ةقÓعلا

نكمُيو ،ةبّ̆ي˘ط ّد˘ج يز˘ي˘ل˘ج˘نإلاو
ل˘˘ي˘˘لذ˘˘ت ن˘˘ي˘˘َق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘ِل

.ليو˘ح˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘صص مار˘بإا تا˘ب˘ق˘ع
مÓصسإا ايلاح ربتعيو ،يوركلا اهقيرف ىلإا ىرخأا ةّرم يناميلصس بلِجل طّطُخت غنيتروبصسلا يدان ةرادإا نأا تركذ ،ارّخؤوُم ةرداصص ةيلاغترب ةيفحصص ريراقت نأا املِع
ةلطب ايلاح يه يتلا دÓبلا يف يدان ثلاث ناولأا سصمقت ذإا لاغتربلا نم اءدب ،ةفلتخم تايرود ثÓث يف بعل ثيح ،ديج يورك راوصشمب ماق يلحم بعل مهأا يناميلصس
لاطبأا ةطبار يف كراصشيو يزيلجنإلا يرودلا بقل ىلع زئاح وهو يتيصس رتصسيل ىلإا لقتنا امك ،ودلانور ونايتصسيرك هل بعل يذلا ةنوبصشل غنيتروبصس يدان وهو ابوروأا
ةيصسنرفلا ةرهاظلا مهصسأار ىلعو ملاعلا موجن نم ددع هناولأا سصمقتو ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن فصصن ىلإا تاونصس ثÓث ذنم لصصو يذلا وكانومل بعلو ،ابوروأا

يئاهن نمث ىلإا رئازجلا لصصوأا يذلا فدهلا بحاصص ناكو ليزاربلا يف ملاعلا سسأاك يف كراصش امك ،ةرثؤوم ةمصصب ةيدنألا هذه لك يف يناميلصس مÓصسإل تناكو ،يبابم
مدقو افده ةارابملا يف لجصسو اينازنت بختنم مامأا ايصساصسأا بعل ثيح ،ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلب جيوتتلاب هتريصسم جّوتو ،رئازجلا خيرات يف ةرم لوأل لايدنوملا

تلصصوأا يتلا ءازجلا تÓكر يلجصسم نمصض ناكو يفاصضإلا تقولا بعلو يناثلا طوصشلا يف راوفيد توك مامأا ايطايتحا لخدو ،نيتمصساح اتناك سسانو مدآل نيتريرمت
هتكراصشم مغر وكانوم عم مصسوملا اذه تفل لكصشب يناميلصس مÓصسإا قلأاتو ،حاجنوب دادغبل Óيدب لاغنصسلا مامأا يئاهنلا ءاقللا يف لخدو ،يئاهنلا فصصن ىلإا «رصضخلا»
دوعي نأاب يناميلصس مÓصسإا ملحيو ،ردي نب ماصسو يصسنرفلا يلودلا عم ايوق ايموجه ايئانث لكصشو ،ةمصساح تاريرمت7 مدقو فادهأا9 اهلÓخ لجصس ،طقف ةلباقم91 يف
افده لجصس ثيح رصصم يف ةقباصسلا ايقيرفإا ممأا يف نأاصشلا ناك امك ،طايتحلا دعاقم ىلع وأا ةعصسوملا ةليكصشتلا يف ولو،2202 رطق يف ملاعلا سسأاك ىلإا رصضخلا عم

 ê.fé«Ö .اينازنات مامأا يصساصسأاك اهبعل يتلا ةديحولا ةارابملا يف نينثا عنصصو
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 لاغتربلا ىلا ةدوعلا ىلا هقيرط يف «رصضخلا» فاده

 يناميلصس مÓصسا رعصس ددحي يتيصس رتصسيل

¯±.hd«ó

سسمأا لوأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ىهنأا
كراصش يتلا ،ةيباتكلا تاراصشتصسلا عمج ةيلمع
،يلاردفلا بتكملل ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا اهيف
برعأاو ،يلاحلا مصسوملا ةلوطب ريصصم ديدحتل
حاجنب ديدصشلا هحايترا نع ،يرئازجلا داحتلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضعأا ي˘˘ل˘˘ح˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىلع ظافحلل ،ةيلوؤوصسم˘لا˘ب رو˘ع˘صشلاو ة˘م˘ك˘ح˘لا˘ب
رداصصم نم ملعو ،ةيرئازجلا مدقلا ةرك حلاصصم

نم ةئ˘م˘لا˘ب5.98 نأا˘ب ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘خاد ن˘˘م
رارق اوديأا ،ةيباتكلا ةراصشتصسلا يف نيكراصشملا
،دادزولب با˘ب˘صشل بق˘ل˘لا ح˘ن˘م ع˘م ،م˘صسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا

ةجردلا ىلإا قرف4 دوعصص عم ،طوبهلا ءاغلإاو
تدكأا رداصصملا تاذ ،لبقملا مصسوملا يف ىلوألا

نÓ˘عإا را˘ي˘خ˘ل تتو˘صص ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب4.9 ة˘ب˘˘صسن نأا
،دو˘ع˘صصلاو طو˘ق˘صسلا ءا˘˘غ˘˘لإاو ،سضي˘˘بألا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

،مصسوملا لامكت˘صسا رار˘ق د˘حاو و˘صضع د˘يأا ا˘م˘ن˘ي˘ب
د˘ع˘ت تيو˘صصت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نأا ىلإا ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘تو
،ةيئاهنلا جئاتنلا نع نÓعإلا راظتنا يف ،ةيلوأا

ل˘ب˘ق ن˘م تارا˘صشت˘صسلا ة˘فا˘ك ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا د˘ع˘˘ب
يئانثتصسلا هعامتجا لÓخ ،يلارديفلا بتكملا
.مويلا رظتنملا

 تابختنملل ةيبرعلا ةلوطبلا يف ةكراصشملا نم

 ميتنصس رايلم09 ليصصحت ةصصرف مامأا ةرقوب لابصشأا
رصضخلل ةرظتنملا ةكراصشملا نأاب ودبي
ةلوطبلا يف يلحملا ينطولا بختنملاب
ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا

دو˘˘ع˘˘ت ن˘˘ل ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘ق
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
كانه نوكتصس ثيح ،بصسحف رئازجلاو

ا˘م بصسح˘ب اد˘ج ة˘ير˘غ˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ز˘˘ئاو˘˘ج
،سسمأا ة˘ير˘ط˘ق مÓ˘عا ل˘ئا˘˘صسو ه˘˘ت˘˘ف˘˘صشك

«ةحودلا داتصسا» ةفيحصص تفصشك ثيح
ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
سسأاك ةلوطبل سصصصخ˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
نويلم52 ـب ردقت تابخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بر˘ع˘لا

،ميتنصس رايلم052 قوفي ام وهو ،رلود
ز˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ،ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ تفا˘˘˘صضأاو
ام وهو ،رلود نييÓم5 لانيصس بقللاب
نأا نيح ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م09 لداعي

نييÓم3 لا˘ن˘˘ي˘˘صس ة˘˘فا˘˘صصو˘˘لا بحا˘˘صص
،ميتنصس رايلم45 لداعي ام وهو ،رلود
اهلعجيو ،ةيبرعلا تاداحتلا فلتخم يرغيصس يذلا رمألا وهو ةكراصشملا تابختنملا لوح عزوتصسف ةزئاجلل ةيلاملا ةميقلا ةيقب امأا

نيبعÓلا بختنمب رط˘ق˘ب ةرر˘ق˘م˘لا1202 ةيبرعلا سسأاكلا يف رئازج˘لا كرا˘صشت˘صسو ،ن˘م˘ث يأا˘ب ةو˘عد˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘تو ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ىع˘صست
ةيرئازجلا ةيداحتلا هنع تنلعأا ام بصسح «افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا فرط نم ةيمصسر ةوعد ىلع اهلوصصح دعب ،نييلحملا

و ايقيرفإا يتراق نم ابختنم22 ةكراصشم فرعت نأا عقوتملا نم يتلا ،ةيبرعلا ةلوطبلا يرجتصسو ،طرافلا دحألا موي مدقلا ةركل
زارطلا نم بعÓم اهنصضتحتصس ثيح ،رطقب2202 ملاعلا سسأاك ميظنت نم ماع لبق يأا1202 ربمصسيد و ربمفون يرهصش يف ،ايصسآا
هنوك ،يلحملا اهبختنمب يبرعلا دعوملا يف رئازجلا كراصشتصسو ،يلاوملا ماعلا يف لايدنوملا تايرابم ةماقإل ةصصصصخم يلاعلا

لÓخ يلحملا بختنملا ظوظح ىلع فرصشيصس نم وه ةرقوب ديجم قباصسلا رصضخلا دئاق نأا املع ،ةيلودلا ةمانزرلا جراخ يرجي

hd«ó.±.يلحملا بختنملل ابردم هنييعت مت امدعب ةصسفانملا كلت

 ةيباتكلا ةراصشتصسلا ةيلمع اهتزرفأا يتلا ةيلوألا جئاتنلا ىلإا رظنلاب

 رارقلا وه Óطب دادزولب بابصش نÓعإاو ةلوطبلا ءاغلإا
 مويلا يلاردفلا بتكملا عامتجا يف رظتنملا

دادزولب بابصش

 :يصشيرق
«بقللاب قحأ’ا نحن»

بابصش قيرف˘ل ي˘صسفا˘ن˘ت˘لا بط˘ق˘لا ر˘يد˘م ،ي˘صشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت لا˘ق
،ةلوطبلا بقلب جيوتتلا ةيعرصشب بلاطي هقيرف نأاب دادزولب
وأا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ىل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صض يأا سضر˘˘˘ف لوا˘˘˘ح˘˘˘ي لو
ةعاذإÓل تاحيرصصت يف ،يصشيرق حصضوأاو ،ةينعملا تاطلصسلا
ملو جيوتتلا ةيعرصشب بلاط دادزولب بابصش» :Óئاق ةيرئازجلا

مصسو˘م˘لا با˘يإا ة˘ل˘حر˘م ن˘م هراو˘صشم م˘ي˘ق˘ن و˘لو ،بق˘ل˘لا˘ب بلا˘ط˘ي
ن˘ع لوألا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ن˘صس ،اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ذ˘ن˘م ةدا˘ير˘لا ل˘ت˘حا با˘ب˘صشلا» :فا˘˘صضأاو ،«قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صساو ةراد˘˘ج
،ةرا˘ب˘ج تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب˘ي ه˘ل˘ع˘ج ر˘مألا اذ˘هو ،ىلوألا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
،«تآافاكملاو يدا˘م˘لا بنا˘ج˘لا وأا ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءاو˘صس
انلق اننكل ،طاصشنلا فانئتصساب نيبلاطملا نيب نم انأا» :عباتو
ام رارغ ىلع ،لطبلا نحن نوكن نأا بجي ،ةلوطبلا تفقوت اذإا

فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسا رار˘˘ق» :م˘˘ت˘˘خو ،»نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لاو ا˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ف ثد˘˘ح
رصضخألا ءوصضلا انيقلت ولو ،ايلعلا تاطلصسلا ديب ىقبي ةلوطبلا
ىلع ىصشخأا ل انأاف ،رارقلا عم نوكنصس ةصسفانملا ىلإا ةدوعلل

hd«ó.±.«ةصسلوكلا نم لإا يقيرف

اغوب ىلع لوصصحلا لباقم

ضسانو ضضرعي يلوبان
ولوصساصس ىلع

ن˘ل سسا˘نو مدآا نأا ىلإا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘صشت
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن داد˘ع˘ت ن˘م˘صض نو˘ك˘˘ي
ىلع «بونجلا» يدان ةرادإا لمعت ثيح ،لبقملا
ل˘جأا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘قرو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
«و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا» ي˘ف د˘يد˘ج بعل ىل˘ع لو˘صصح˘˘لا
نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو ،يفيصصلا
ولوصساصس يف اهتريظن ىلع تصضرع يلوبان ةرادإا

هدادعتصسا يلوبان ىدبأا ثيح ،ةيلدابت ةقفصص
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘ي˘˘ي˘˘ق ع˘˘فد˘˘ل
اغو˘ب ي˘م˘ير˘ي˘ج ىل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘م سسا˘نو
نأا ىلإا را˘صشي ،و˘لو˘صسا˘صس ق˘ير˘ف ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
سسين يدان ناولأا سصمقت دق ناك رصضخلا مجن

.يصضقنملا مصسوملا يف ةراعإلا ليبصس ىلع

Ω.T¢

ةبانع داحتا مجنل ةيرادج اومصسر

لاغج ظيفح نومركي ’وناوج يتيصس’ يح ناكصس
بعÓلا ميركتب «لوناوج يتيصسل» يح ناكصس ماق
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘صسل بعÓ˘˘لاو ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘لود˘˘لا

مصسر لÓخ نم لاغج ظيفح لقلا قافوو ةبانع
لا˘غ˘ج ةرو˘صص ل˘م˘ح˘ت ي˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘خ˘صض ة˘يراد˘˘ج
ةرا˘ب˘ع˘لاو ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف را˘˘ع˘˘صش ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘بو
تانينامثلا يف راصصنألا اهددري ناك يتلا ةريهصشلا

ا˘ي» ي˘˘هو تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘صست˘˘لا ة˘˘ياد˘˘بو
لاغج نوعجصشي اوناك امدنع «ديحو ديز ظيفح
ناكصس فتلاو ،فادهألا نم ديزملا ليجصست ىلع
سسمأا لوأا «يحلا ةرخفم» لوح مصساقلب ديعلب يح
«نا˘ج˘ي˘م˘ي˘˘ف˘˘لا» لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘بو ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ءاو˘˘جأا ي˘˘ف
،ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘صشلا ه˘ل او˘ن˘م˘تو لا˘غ˘ج ع˘م او˘ل˘˘ف˘˘ت˘˘حا

هذ˘ه ع˘˘م ق˘˘با˘˘صسلا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا م˘˘ج˘˘ن ل˘˘عا˘˘ف˘˘تو
سضع˘˘ب رو˘˘صضح تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
،ينطÓصس نيصساي رارغ ىلع ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘حوو «يدو˘˘˘م» ـب فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا سشير˘˘˘˘ق
،اصضيأا «لوناوج يتيصسل» يح ءانبأا نم يثÓثلاو
ع˘ن˘صصو ،رادو˘ب يد˘ه˘مو ي˘صشر˘ط د˘م˘ح˘م ىلإا ة˘فا˘صضإا
اوفت˘حاو ةز˘ي˘م˘م ءاو˘جأا م˘ه˘تدا˘ع˘كو «ز˘نا˘غ˘ي˘لو˘ه˘لا»
د˘لو ظ˘ي˘ف˘ح» ج˘يزا˘هأا ع˘قو ىل˘ع لا˘غ˘ج ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ب
،«نا˘مز ي˘ك ع˘جر˘˘يو ار˘˘ب˘˘ي ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صش نا ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا

ءا˘ن˘ث˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب او˘˘ما˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ك ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسيو
يذلا بعÓلا اوركذتو اومرك مهنأا ةصصاخ ركصشلاو
.ةبانع ةنيدمل لوألا قيرفلل ريثكلا مدق

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

نيفرطلا نيب ةرمتصسم تاصضوافملا

وروأا نويلم03 ديري دروفتنيرب
ةمحر نب تامدخ يف طيرفتلل

يصسليصشت حلاصصل
نم يدج مامتها دوجو ،ةيز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأا
حانج ةمحر نب ديعصس يرئازجلا يلودلا مصضب يصسلصشت يدان
ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘م˘صضل اد˘ي˘ه˘م˘ت ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
Óقن ةيزيلجنا ةيفحصص ريراقت تدكأاو ،ةيفيصصلا تلاقتنلا

يدان نأاب يرئازجلا بعÓلا نم ةبرقم اهنأا تلاق رداصصم نع
هروهظ دعب همصضب متهمو بعÓلا عم لعفلاب ثدحت يصسليصشت
تفاصضأاو ،يزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا يرود يف ديج ءادأاب
نبب طيرفتلا يف بغري ل دروفتنيرب يدان نأاب رداصصملا

نع يلخ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يدا˘م˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف ي˘لا˘غ˘يو ،ة˘م˘حر
نويلم03 غلبم ىلع لوصصحلا تناك هتابلط رخأاف ،هبعل
لكصشب ةمحر نب رهظو ،يصسليصشتل هعيبل ينيلرتصسإا هينج
،ىلوألا ةجردلا يرود يف يزيلجنإلا دروفتنيرب عم ةديج
ق˘ح˘ل˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل هدا˘قو ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ه˘ع˘م ل˘ت˘حاو

hd«ó.±.غيلريميربلا ةصسفانمل لهؤوملا

«اهتصسائرل حصشرتأا دقو لاملاو تقولا نم ريثكلا تعيصض فافلا» :جابرق
نيعتي ناك هنأاب ،جابرق ظوفحم ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلل قباصسلا سسيئرلا لاق
مصسوملا ريصصم يف لصصفلل،28 ةداملا ليعفت ،«فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ىلع

بابصش قيرف سسيئر لاقو ،نآلا ةياغ ىلإا هيف ثبلا مدعو لاومألاو تقولا عييصضت لدب ،يراجلا
بتكملا لعفي نأا سضورفملا نم ناك دقل ،ييأارب كصسمتم انأا» :ةينويزفلت تاحيرصصت يف دادزولب
:فاصضأاو ،«لاملاو دهجلاو تقولا اذه لك عييصضت سسيلو ،ةيادبلا ذنم،28 ةداملا ،يلارديفلا
نم ريثكلا عييصضت يف ببصست ريخأاتلا اذه لك نكل ،ةراصشتصسا درجم ىقبت ةيباتكلا ةراصشتصسلا»
لوخد ةيادب يف هنع ثدحتلا يل قبصس جرخملا اذه» :جابرق ظوفحم عباتو ،«تقولاو لاومألا

ةيعصضولا هذه نأل ،طرافلا سسرام رهصش يأا ،ةلوطبلا طاصشن ديمجتو رئازجلا ىلإا انوروك ةحئاج
.«ةيئانثتصسا ربتعت

  «7102 يف حشرتلا مدعب يلع دلو نم رماوأ تيقلت »
ظوفحم ،مدقلا ةرك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا ف˘صشك ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
دلو يداهلا ،ةقيلفتوب قباصسلا سسيئرلا دهع يف ةصضايرلاو بابصشلل قباصسلا ريزولا نأاب ،جابرق
يل قبصس» :Óئاق جابرق فصشكو،7102 ةنصس يف ةيداحتلا ةصسائرل حصشرتلا مدع هنم بلط ،يلع
هناكمإاب فافلا ةصسائرل ةبغرلا هيدل نم لك نآلاو ،ىهتنا دق ديحولا حصشرملا دهع نأاب تلق نأاو
با˘ب˘صشل˘ل ق˘با˘صسلا ر˘يزو˘لا ن˘م ر˘مأا تي˘ق˘ل˘ت ،ا˘ي˘صصخ˘˘صش» :ح˘˘صضوأاو ،«قود˘˘ن˘˘صصل˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك˘˘لاو ،ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا

ةرتفلا كلت لÓخ انأا،7102 ةنصس فافلا ةصسائرل حصشرتأا ل يكل ،يلع دلو يداهلا ،ةصضايرلاو
يننكمي لو ،ةلودلا ىدل فظوم يننأل ةيداحتلا ةصسائرل حصشرتلا عيطتصسا ل يننأاب تحرصص

رييصستلا لاجم ىلا ةدوعلا جابرق ظوفحم سضفري ،هتاذ قايصسلا يفو ،«نيتيفيظو نيب عمجلا
،«ييأار لدبأاو ءيصش لك ريغتي دق لبقملا سسرام ةياغ ىلإا انه نمو ،يلاحلا تقولا يف فافلا ةصسائرل حصشرتلا يف ةبغر يدل سسيل» :لاق ثيح ،نهارلا تقولا يف ةصضايرلا لاجمو يوركلا

افلخ فافلا ةصسائرل هعفد لجا نم جابرقل يوق معد دوجو نع يلاحلا تقولا يف اريثك مÓك روديو اذه ،«انكمم ىقبي ءيصش لكو ،نآلا تريغت رومألاو ،دحاولا حصشرملا دهع ىهتنا» :فاصضأاو

hd«ó.±.«ةطبارلل هتصسائر ةرتف لÓخ قيصضلا بابلا نم هجارخإا ىلع لمع دق ريخألا اذه نأا و اميصسل ،يصشطزل

«يكلملا» ىلإا همصض ىلع رصصي ناديزو اينابصسا يف ثدحلا عنصصي لاطع
لاطع فصسوي يرئازجلا يلودلا بعÓلا عنصصي
ط˘صسو˘لا ي˘ف ثد˘ح˘لا ،ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن م˘ج˘ن
د˘يرد˘م لا˘ير ما˘م˘ت˘ها د˘ع˘ب ي˘نا˘ب˘صسإلا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ع˘قاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا سسمأا تر˘˘صشنو ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
لوح تلاقمو تاهويديف ،ةينابصسإلا ةيصضايرلا

اهذبحي يتلا هبعل ةقيرط نعو رصضخلا بعل
ي˘ف دا˘ق˘˘ن˘˘لا سضع˘˘ب حار ا˘˘م˘˘ك ،اد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز»
نوكيصس يرئازجلا مجن˘لا نأا˘ب نود˘كؤو˘ي ،ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا
ينابصسإلا يرودلا يف نميأا ريهظك ريبك نزو هل

د˘يرد˘م لا˘ير برد˘م ىع˘صسيو ،سساو˘م˘لا مدا˘ق ي˘˘ف
عفادملا عم دقاعتلل ناديز نيدلا نيز ينابصسإلا
فصسوي يصسنرفلا سسين يدانل يرئازجلا يلودلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ه˘˘˘تر˘˘˘صشن ا˘˘˘م ق˘˘˘فو لا˘˘˘ط˘˘˘ع
ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تل˘˘ق˘˘نو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
دقاعتلاب ناديز مامتها تدكأا ريراقت ةينابصسإلا

ل˘˘جأا ن˘˘م ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأا ج˘˘˘ير˘˘˘خ ع˘˘˘م
يصساصسألا بصصنملا ىلع لاخافراك يناد ةصسفانم
ةيادب يكلملا يدانلا عافد نم ىنميلا ةهجلا يف
ودنوم» ةفيحصص تحصضوأاو ،لبقملا مصسوملا نم

بعليو ،موجهلا يف ريبك لكصشب ةمهاصسملاب زيمتت يتلا هبعل ةقيرطو ةينفلا هتاردقو لاطع تاراهمب بجعم ناديز نأاب «وفيتروبيد
قلأاتو ،وروأا نويلم02 وحنب ايلاح ةيقيوصستلا هتميق ردقتو نيماع ذنم يصسنرفلا سسين يدان عم اماع42ـلا بحاصص لاطع فصسوي
ماع رصصم يف ترج يتلا ايقيرفأا ممأا سسأاكب جيوتتلا يف ايصساصسأا ارصصنع ناكو يرئازجلا بختنملا عم تفل لكصشب باصشلا عفادملا
ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ يزيلجنإلا ماهنتوت يدانل مامصضنلا نم ابيرق يكيجلبلا يرتروك يدانل قباصسلا بعÓلا ناكو،9102
.ةقفصصلا ىغلأا ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةدقعم ةباصصإل هصضرعت نأا لإا ةيناطيربلا ةفاحصصلا ريراقتل اقفو ،ةيصضاملا
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 جيريرعروب جرب يلهأإ

 نيفدهتصسملا نيبعÓلا ةمئاق ةرادإÓل مدقي يريزد

ى˘ل˘ع لوألإ ل˘جر˘لإ نأإ ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأإ تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘ضصم ترا˘ضشأإ
ددع ءامضسأإ مضضت ةمئاقو ،يدانلإ تاجايتحإ طبضض دق يريزد لÓب ةينفلإ ةضضراعلإ

،قيرفلل ةفاضضإلإ ميدقت ىلع نيرداق م˘هإر˘ي ن˘م˘م ،ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘ضسم˘لإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ن˘م
رضصانعلاب شصاخ لكضشب م˘ت˘هإ ي˘م˘ضصا˘ع˘لإ ي˘ن˘ق˘ت˘لإ نإا˘ف ،ا˘ه˘تإذ ردا˘ضصم˘لإ بضسحو
ريغتضس اهنأإ اقباضس تنلعأإ ،يدامح نب شسينأإ شسيئرلإ ةرإدإإ نأإو ةضصاخ ،ةباضشلإ
،ةلوقعم ةيرهضش روجأإ لباقم نابضش نيبعل عم دقاعتتضسو ،موجنلإ بلج ةضسايضس
داحتإ يئانث˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لإ ي˘ف تح˘ج˘ن ة˘ي˘ج˘يإر˘ب˘لإ ةرإدإلإ نأإ ى˘لإإ ترا˘ضشأإ ا˘نردا˘ضصم
ةبيبضش عفإدم ع˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م تا˘ضضوا˘ف˘م دو˘جو ع˘م ،ة˘جو˘خو ح˘لا˘ضص ن˘ب ة˘يوا˘ضشلإ
امهعيقوت راظتنإ يف ،ةنيرق نب فلضشلإ ةيعمج باعلأإ عناضصو دإدح ةدكيكضس
ةرإدإإ طبضضت مل ،رخآإ قايضس يفو ،كرابملإ ىحضضألإ ديع ةبضسانم ةياهن دعب ايمضسر
ةيضضايرلإ ةكرضشلإ ةرإدإإ شسلجم ءاضضعأل ةماعلإ ةيعمجلإ دقع خيرات دعب «اباكلإ»
خيرات ةياغل اهليجأات ررقتي نأإ لبق ،يضضاملإ شسيمخلإ ةررقم تناك يتلإو ،ةيراجتلإ

بضسحو ،ةقرضسلإ ىلإإ يدامح نب شسيئرلل يلئاعلإ لزنملإ شضرعت دعب كلذو ،قحل
فضصتنم ةيعمجلإ لاغضشأإ دقع ،إدج عقوتملإ نم هنإاف ةرإدإلإ لخإد نم ردضصم
ماعلإ ريدملإ مضسإ نع نÓعإÓل ةضصرفلإ يدامح نب لغتضسيضس نيأإ ،مداقلإ عوبضسألإ
رايتخإ نع يوق ثيدح رودي نيأإ ،هبضصنم يف دانزوب ريذن فلخيضس يذلإو ،ديدجلإ
بضصنملإ إذه يلوت لجأإ نم ،جإرجر ديضشر ةنيطنضسق بابضشل قباضسلإ ماعلإ ريدملإ

 ê.fé«Ö.لبقملإ مضسوملإ ةلوطبل ابضسحت

 ةركصسب داحتإإ

ةصصرف رخآا ةرادإلا نوحنمي نوبعÓلا
 ةيلاملا مهتاقحتصسم ىلع لوصصحلل

ىلع مهربضص ذفن دق نيبعÓلإ نأإ ،ةركضسب داحتإإ قيرف نم ةبرقم رداضصم تراضشأإ
ةياغ ىلإإ ةرإدإلإ لاهمإإ ةرورضض ىلع إوقفتإ ثيح ،ىضسيع نب شسراف ةدايقب ةرإدإلإ
يتلإ لولحلإ داجيإإ لجأإ نم ةريخأإ ةضصرف ةرإدإلإ إوحنمي ىتح ،يراجلإ رهضشلإ ةياهن
مهنأإ ىلع داحتإلإ رضصانع بلغأإ عمجيو ،مهلإومأإ نم ءزج ىلع مهلوضصح لفكت

اهيف تفقوت يتلإ ةرتفلإ ةليط ،ةيلاملإ مهتاقحتضسم ىلع ةيافكلإ هيف امب إوربضص
دجإوتي يذلإ بعضصلإ عضضولاب مهنم اكإردإإ ،لكاضشم يأإ إوريثي مل ثيح ،ةلوطبلإ
يأإ ثدحي نأإ نود لحلإ مهلكضشم دجي نأإ يف نولمأاي إوناك ثيح ،قيرفلإ هيف
ىلع درلإ مدع لÓخ نم ،ةرإدإلإ ءاضضعأإ عم لاضصتلإ ةبوعضص عم ةضصاخ ،ديقعت
نم ريضسي ءزج ىلع لوضصحلإ وه مهبلطم نأإ مغر ،ةرتف ذنم ةيفتاهلإ مهتملاكم
ةلويضسلإ داجيإإ نم ىضسيع نب ةرإدإإ نكمت مدع لاح يفو ،ةقلاعلإ مهتاقحتضسم
ريضست رومألإ نإاف ،يراجلإ رهضشلإ ةياهن لبق نيبعÓلإ تاقحتضسم ةيوضستل ةمزÓلإ
نأإ ثيح ،قيرفلإ دضض يواكضش عإديإإ لجأإ نم تاعزانملإ ةنجل ىلإإ مههجوت وحن
ةخضسن بحضسل ةينطولإ ةطبإرلل هجوتلاب هلامعأإ ليكو بلاط نم نيبعÓلإ نم كانه
ةحورطملإ لولحلإ رخأإ نوكيضس يذلإ لحلإ وهو ،قيرفلاب هطبري يذلإ دقعلإ نم
ام ،ةلوطبلإ فقوت ذنم مهمامأإ ةدضصوم بإوبألإ لك إودجو نأإ دعب ،مهل ةبضسنلاب

 ê.fé«Ö.«نابيزلإ ءإرضضخ» تيب لخإد رثكأإ مزأاتت كضش نود رومألإ لعجيضس

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ9406ددعلا0202 ةيليوج92 ءاعبرألا14
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يذلإ ريخألإ رإرقلإ فلخ

ةمضصاعلإ داحتإ ةرإدإإ هتذختإ

يف «روبريضس» ةكرضش ةدايقب

ن˘م˘˘يألإ ع˘˘فإد˘˘م˘˘لإ ح˘˘ير˘˘ضست

،حا˘ت˘ف˘م ع˘ي˘˘بر مر˘˘ضضخ˘˘م˘˘لإ

تابغرلإو ءإرآلإ يف ابراضضت

رمحألإ نينوللإ قاضشع ىدل

ا˘م إو˘م˘ضسق˘نإ ن˘يأإ ،دو˘˘ضسألإو

ةو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل بحر˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب

نأإو ة˘ضصا˘خ ،ا˘ه˘ل شضرا˘ع˘مو
ع˘م ه˘ت˘لو˘جر تب˘˘ثأإ بعÓ˘˘لإ
ه˘˘ما˘˘يأإ كل˘˘حأإ ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ

ى˘ل˘ع ل˘خ˘ب˘ي م˘لو ،ه˘˘تا˘˘مزأإو
ىل˘ع نإد˘ي˘م˘لإ قو˘ف ق˘ير˘ف˘لإ

ة˘ل˘ما˘ك تإو˘ن˘ضس ع˘ضست رإد˘˘م
ر˘ي˘˘ب˘˘كلإ ما˘˘ه˘˘ضسإلإ ه˘˘ل نا˘˘ك
دا˘ج˘مأإ ع˘ن˘˘ضص ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ن˘ضشو ،ي˘م˘ضصا˘˘ع˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ

ةم˘ج˘ه حا˘ت˘ف˘م ءا˘ق˘ب ود˘يؤو˘م
ددجلإ كÓم˘لإ ى˘ل˘ع ة˘ضسر˘ضش

رتنع ي˘ضضا˘ير˘لإ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لإو
ةعجإرمب إوبلاط ثيح ،ىيحي
حا˘˘˘م˘˘˘ضسلإ مد˘˘˘˘عو رإر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإ
ةقيرطلإ هذهب حاتفم ةرداغمب
عم ناك يذلإ وهو ةنيهملإ
مايألإ متعأإ يف «ةراطضسوضس»
جورخلإ هب قيليو ،اهبعضصأإو
فرضش املثم ةفرضشم ةقيرطب
يدانلإ نإولأإو هدقع رخآلإ وه
دا˘ح˘تإإ«ـل ه˘ب˘ع˘ل ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘˘ط
دإور هدكأإ ا˘م˘ل˘ث˘م «ءإد˘ه˘ضشلإ

،يعامتجلإ لضصإوتلإ عقإوم
د˘˘˘ق دا˘˘˘ح˘˘˘تإلإ ةرإدإإ تنا˘˘˘كو
ن˘˘ع ا˘˘هءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘ضسإ تن˘˘ل˘˘˘عأإ
يف همدقت ببضسب «وكيضشت»
ـلإ هدقع غلب يذلإ وهو نضسلإ

ىل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ تا˘بو،53
هجاتحي يذلإ يفاكلإ ءاطعلإ
يعاضسلإ ي˘م˘ضصا˘ع˘لإ يدا˘ن˘لإ
ي˘ضسفا˘ن˘ت يو˘ق ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب˘ل
م˘ضسو˘م˘لإ ة˘با˘˘ضش ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ريدملإ ةئيه ربجأإ ام ،لبقملإ
ىلع ىيحي رت˘ن˘ع ي˘ضضا˘ير˘لإ

،حات˘ف˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت شضفر
رداضصملإ شضعب تدكأإ يذلإ
شضور˘˘ع ةد˘˘˘ع كل˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘نأإ

دإدزولب بابضش نم اهزربأإو
تاضضواف˘م ي˘ف ه˘لو˘خد د˘ع˘ب

ه˘ب˘ط˘ق ر˘يد˘م ع˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
يف يضشيرق قيفوت يضسفانتلإ
مايألإ لÓخ ديد˘ج˘لإ را˘ظ˘ت˘نإ
،قايضسلإ شسفن يفو ،ةمداقلإ
،«نامرد مأإ» ةمحلم لطب نإاف
نÓعإإ روف لوطم رظتني مل

،حا˘ت˘ف˘م˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلإ مد˘˘ع
ءامضسأإ ةدعب هتلاضصتإ طبريل
ىنميلإ ةهج˘لإ ى˘ل˘ع ط˘ضشن˘ت
دقاعتلل إريضضحت ،عافدلإ نم
ثيح ،«وكيضشت» ة˘ف˘ي˘ل˘خ ع˘م
لخد هنأإ ىلإإ انرداضصم تدكأإ
ةمدقتم تاضضوافم يف يف
ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو بعل ع˘˘˘م
حنم يذلإ ،ينإوضضر يدعضس
نإو˘لأإ ل˘م˘ح ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فإو˘م
ىلإإ ةدوعلإو ،قباضسلإ هقيرف
ن˘م «ةرا˘ط˘ضسو˘˘ضس» نا˘˘ضضحأإ

ةرإدإإ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت ثي˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج
نع يمضسرلإ نÓعإلإ قيرفلإ
ن˘م ي˘لا˘ح˘لإ م˘ضسو˘م˘لإ ءا˘ه˘نإإ

ي˘لإرد˘ي˘ف˘لإ بت˘كم˘˘لإ فر˘˘ط
ةركل ةيرئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ي˘ف ل˘ضصف˘ي˘ضس يذ˘لإ مد˘˘ق˘˘لإ
ىتح ،مو˘ي˘لإ ة˘ح˘ي˘ب˘ضص ر˘مألإ
ي˘ت˘لإ ءا˘م˘˘ضسألإ ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ا˘ب˘ضسح˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ م˘˘عد˘˘ت˘˘ضس
 .لبقملإ مضسوملل

 هتفÓخل يناوصضر ديري يحي رتنعو راصصنألا مصسقي حاتفم عيبر حيرصست
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فيطضس قافو ةرإدإإ تضضفر
ةرا˘ضشت˘˘ضسلإ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإلإ
ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلإ
ءاضضعأل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ
ديدح˘ت˘ل ،ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ

ي˘ضضا˘ير˘لإ م˘ضسو˘م˘لإ ر˘ي˘ضصم

قلعملإ0202-9102
دقعو ،انوروك ةحئاج ببضسب
،فيطضس قافو ةيدنأإ وريضسم
ةبيبضشو جيريرعوب جرب يلهأإ
،ىلوألإ ةطبإرلإ نم لئابقلإ

داحتإو تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد إذ˘كو
،ةيناثلإ ةطبإرلإ نم ششإرحلإ
مهضضفر هيف إودكأإ اعامتجإ
ةرا˘˘˘ضشت˘˘˘ضسلإ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع در˘˘˘˘لإ

ا˘ه˘ضضر˘ع ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلإ
ي˘˘˘لإرد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لإ
مضسوملإ ر˘ي˘ضصم شصو˘ضصخ˘ب
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ
ةرإدإإ تحر˘ت˘قإو ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘˘لإ
ةيثÓث ةنجل ليكضشت قافولإ
ةرإزو ن˘ع ن˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م م˘˘ضضت
ة˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لإو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضشلإ

ة˘˘يد˘˘نألإو ة˘˘˘ي˘˘˘لإرد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لإو
فكع˘ت˘ضس ثي˘ح ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ

ةطخ عضضو ىلع ةنجللإ هذه
قر˘˘ف˘˘˘لإ ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم ءا˘˘˘ه˘˘˘نإل
ى˘˘ل˘˘˘ع فإر˘˘˘ت˘˘˘حلإ ع˘˘˘ضضوو
ا˘م˘ك ،ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلإ ه˘˘ت˘˘كضس
ميدقت ىلع قرفلإ فكعتضس
متيضس لمع ةيضضرأل عورضشم
ءا˘ضسؤور ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ه˘ضضر˘ع
ىح˘ضضألإ د˘ي˘ع د˘ع˘ب ،قر˘ف˘لإ

يف لمعلإ لضصإوم إوررقيل
ن˘م ،ه˘˘ضضفر وأإ را˘˘طإلإ إذ˘˘ه
قافو راضصنأإ ىد˘بأإ ،م˘ه˘ت˘ه˘ج
ماي˘ق ن˘م م˘ه˘ب˘ضضغ ف˘ي˘ط˘ضس
ز˘˘ع ةرإدإلإ شسل˘˘ج˘˘م شسي˘˘ئر
عم عامتجلاب ،بإرعأإ نيدلإ
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألإ ءا˘˘˘˘ضسؤور شضع˘˘˘˘˘ب
م˘ضسو˘م˘لإ ر˘ي˘ضصم ة˘ضشقا˘ن˘م˘ل
عامتجلإ نأإ اميضسل ،يراجلإ

شضع˘˘˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘˘˘˘ضضح فر˘˘˘˘˘˘˘ع
ن˘يذ˘˘لإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
م˘˘ه˘˘ع˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لإ تر˘˘تو˘˘˘ت
قافولإ را˘ضصنأإ إد˘بو ،إر˘خؤو˘م
شسيئر عامتجإ نم نيبضضاغ
شسي˘˘ئر ع˘˘م ةرإدإلإ شسل˘˘ج˘˘م
،لÓم فيرضش لئابقلإ ةبيبضش
جربلإ يلهأإ ةرإدإإ لثمم إذكو
رظ˘ن˘لا˘ب إذ˘هو ،دا˘نزو˘ب ر˘يذ˘ن

عم ةدو˘جو˘م˘لإ ة˘ي˘ضسا˘ضسح˘ل˘ل

قر˘˘˘ف˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘ضسم

تقو يتلإ ةيمÓكلإ برحلإو

ي˘˘˘فو ،ق˘˘˘با˘˘˘ضس تقو لÓ˘˘˘خ

ق˘˘ير˘˘ف بل˘˘ط ،ر˘˘˘خآإ قا˘˘˘ي˘˘˘ضس

يلاغتربلإ ششإراميغ ايروتيف

ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ع˘˘فإد˘˘م ن˘˘م

بل˘ج ةرور˘ضض ،د˘ي˘ع˘ل˘˘ب شسنأإ

نم هضسفن˘ب ه˘ح˘ير˘ضست ق˘ئا˘ثو

مامضضنلإ ةيغب ،قافولإ ةرإدإإ

قيرفلإ فوفضص ىلإإ ايمضسر

امامتهإ ىدبأإ يذلإ يلاغتربلإ

د˘كأإ ن˘يأإ ،ه˘تا˘مد˘خ˘ب إر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

˘مد˘ع ششإرا˘م˘ي˘˘غ و˘˘لوؤو˘˘ضسم

لإو˘مألإ ع˘فد ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق

بعÓلإ حيرضست ةقيثو ءإرضشل

عم دقعب اطبترم لإزام يذلإ

يف ببضسلإو ،فيطضس قافو

يتلإ ةيلاملإ ةمزألإ وه كلذ

يلاغتربلإ قيرفلإ اهنم يناعي

بضسحو ،نهإرلإ فرظلإ يف

ةرإدإإ نإا˘ف ،ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘ضصم

تمدق˘ت ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ

ديعلب مضضل يلاملإ شضرعلاب

حر˘ت˘قإ ثي˘ح ،ة˘ف˘ئا˘ضصلإ هذ˘ه

غ˘ل˘ب˘م ششإرا˘˘م˘˘ي˘˘غ ور˘˘ي˘˘ضسم

ىلع ا˘يو˘ن˘ضس وروأإ00073

ه˘ت˘ق˘فإو˘م لا˘ح ي˘˘ف بعÓ˘˘لإ

،ه˘ل مد˘ق˘م˘لإ شضر˘ع˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع

نإاف ةيعضضولإ هذه لظ يفو

ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي د˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب

قافولإ ةرإدإإ عم شضوافتلاب

قإروأإ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ضصح˘˘˘ل˘˘˘˘ل

بلط يوني ثيح ،هحيرضست

نع لزانتلإ لباقم هحيرضست

يتلإ ةي˘لا˘م˘لإ تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لإ

نع قافولإ ةرإدإل اهب نيدي

 .يلاحلإ مضسوملإ

 فيطصس قافو

 اناجم ديعلب شسنأا ديري ششاراميغ ايروتيفو ةرادإلا نم نوبصضاغ راصصنألا

 ةمصصاعلإ داحتإإ
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م˘ج˘ن˘لا مÓ˘شسلا د˘ب˘ع لا˘م˘˘ك دد˘˘شش

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلا

يلوت نم برتقي يذلاو ،لئابقلا

ي˘ف ي˘شضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بشصن˘˘م

اذه ةدو˘ع ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا

،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ت˘نا˘كم ى˘لإا ر˘ي˘˘خأ’ا
يقطنملا ريغ نم هنأا ىلإا اريششم
لجأا نم بلعت «اكشسايجلا» ةيؤور
لÓتحا لجأا نم وأا ءاقبلا قيقحت
ثي˘ح ،بي˘تر˘ت˘لا ط˘شسو ي˘ف ز˘كر˘م
:Óئاق سصوشصخلا اذه يف حرشص
يننأ’ اديج لئابقلا ةبيبشش فرعأا»

31 ةدم˘ل ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ي˘ف تب˘ع˘ل
تاون˘شسلا كل˘ت ل˘ك لÓ˘خو ،ة˘ن˘شس
نم ديدعلاب ةبيبششلا ناولأاب تجوت
كل˘ت ي˘ف» :ل˘˘شصاو˘˘ي˘˘ل ،«با˘˘ق˘˘لأ’ا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ن˘˘كي م˘˘ل نإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘˘مإا و˘˘˘ه˘˘˘ف ،لوأ’ا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
،«ثلا˘ث˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا وأا ة˘˘فا˘˘شصو˘˘لا

ةيؤور يعيبطلا ريغ نم» :فيشضيل
يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م بل˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘˘ششلا
ينشصخي اميف» :متتخيل ،«طوقشسلا
ةمزÓلا ةفاشضإ’ا م˘يد˘ق˘ت لوا˘حأا˘شس
حا˘ج˘نإا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
يف ةلثمتملاو انرظتنت يتلا ةمهملا
.»يعيبطلا هناكم ىلإا قيرفلا ةداعإا
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ةشضاير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ل˘شصف˘ت˘شس
يتلا ىوعدلا يف ةيرئازجلا
ءا˘˘شضعأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق
بت˘كم˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘شصق˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ةي˘شضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا

توأا3 موي ،ةيرئازجلا
ن˘م ا˘م˘ب˘شسح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ح˘شضوأاو ،ع˘ل˘ط˘م رد˘شصم
د˘ع˘ب ه˘˘نأا رد˘˘شصم˘˘لا سسف˘˘ن

ترج يتلا عامتشس’ا ةشسلج

،يشضاملا ةيل˘يو˘ج31 خيراتب
هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا راد˘˘شصإا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
تشصقأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
يذيفنتلا اهبتكم نم ءاشضعأا ةشسمخ ةيبملوأ’ا ةنجللا

سسيئر يوانرب ميلشس فوؤور نم لكب رمأ’ا قلعتيو
ةيداحتا سسيئر يوÓلا دبع يبرعلاو ،ةزرابملا ةيداحتا

،ةحابشسلا ةيداحتا سسيئر وداغوب ميكحو ،لاقثأ’ا عفر
يدعشس ليبن و زابمجلا ةيداحتا سسيئر يهاز نايفشسو
نمشض ن˘م و ،ة˘م˘كÓ˘م˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا

رارق دشض ةوعد اوعفر ءاشضعأا ةثÓث ةشسمخلا ء’ؤوه
لاقثأ’ا عفر تايداحتا ءاشسؤورب رمأ’ا قلعتي و ءاشصقإ’ا

روكذملا يشسامخلا ءاشصقإا متو ،زابمجلا و ةحابشسلا و
روشضح يف ةلثمتملا مه˘تا˘ب˘جاو ن˘ع م˘ه˘ي˘ل˘خ˘ت بب˘شسب
هيلع سصني ا˘م˘ل˘ث˘م ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جا
مهشضيوعت متو ،ةيبملوأ’ا ةئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘ل˘خاد˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ةئراطلا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ ددج ءاشضعأا ةشسمخب
ةيبملوأ’ا ةئيهلا رقمب يشضاملا يفناج يف ةدقعنملا
يتلا ةئراطلا ةيعمجلا لاغششأا لÓخف ،نونكع نبب

ةيبملوأا61 اهنم ةيداحتا05 روشضحب ترج

ةنجللا اهمشضت يتلا78 لشصأا نم
،ةيرئازجلا ةيشضايرلا و ةيبملو’ا

سضيو˘ع˘ت˘˘ب نور˘˘شضا˘˘ح˘˘لا ما˘˘ق
بتكملل ةشسم˘خ˘لا ءا˘شضعأ’ا

و يئزج باختناب يذيفنتلا
دد˘ج˘لا ءا˘شضعأ’او ،ير˘˘شس
بت˘˘كم˘˘لا او˘˘ل˘˘خد ن˘˘يذ˘˘˘لا
ديجملا دبع :مه يذيفنتلا
ة˘يدا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر دو˘˘عو˘˘ب
كاياك يوناكلا و فيدجتلا

يفيرعوب حبار ،(اتوشص46)

16) ةلشسلا ةرك ةيداحتا سسيئر
سسيئر يششومل يفطشصم ،(اتوشص

ديزي ،(اتوشص64) ةرئاطلا ةركلا ةيداحتا

(اتوشص44) ودنوكياتلا ةيداحتا سسيئر ةوÓع نب
ةيشضايرلا ةيامرلا ةيداحتا سسيئر قرزل قازرلا دبعو

ىفطشصم ،ةنجلل قباشسلا سسيئرلا حرشصو ،(اتوشص93)
سضيو˘ع˘ت˘ب نو˘مز˘ل˘م ن˘ح˘ن» :دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،فار˘˘ب
تا˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘ع ن˘ي˘ق˘ث˘ب˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا ءا˘˘شضعأ’ا
سسمخ يف مهتا˘ب˘جاو ن˘ع او˘ل˘خ˘ت ن˘يذ˘لا و ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا

بتكملا نم مهؤواشصقإا ،كلذ نع رجنا امم تابشسانم
مهيلع سضرفي يلخادلا نوناقلا نأا و ةشصاخ ،يذيفنتلا
ءاشضعأ’ا ربتعا ،مهتهج نم ،ةينوناقلا مهتابجاوب مايقلا
بتكملا ةيوشضع ن˘م م˘ه˘ئا˘شصقإا رار˘ق نأا ،نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ريغ ةيرئازجلا ةيشضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجلل يذيفنتلا
تاءار˘جإ’ا مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ه˘نأ’ ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ و ي˘نو˘˘نا˘˘ق
يذيفنتلا بتكملا نأا ركذي ،اهب لومعملا ةينوناقلا

مهنيب نم اوشضع41 و سسيئرلا نم نوكتي «اوكلا«ـل
فرط نم مهباختنا متي يوشسنلا رشصنعلا نم نانثا
.ةماعلا ةيعمجلا

 انوروك نع فششكلا تاشصوحفل عوشضخلا دعب /لاقثألا عفر

 ويكوط دايبملوأا ىلإا نولهأاتملا
ىحصضأ’ا ديع دعب تابيردتلا نوفنأاتصسي

لاقثأ’ا عفرل ينطولا بختنملا رشصانع دوعت نأا رظتنملا نم

ىلإا1202 ويكوط دايبملوأا ىلإا مهلهأات بقترملا وأا نيلهأاتملا
ةيداحت’ا نم ملع ام بشسح لبقملا عوبشسأ’ا تابيردتلا وج
ةيبط تافوششكل نوعابرلا عشضخي˘شسو ،ة˘شضا˘ير˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ديع د˘ع˘ب ي˘شضا˘ير˘لا بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
تفقوتو ،تابيردتلا رقم ىلإا ةدوعلا لبق كرابملا ىحشضأ’ا

رارق ذنم بردتلا نع لاقثأ’ا عفرل ةينطولا ةبخنلا رشصانع
ةيشضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ةرازو
ذنم انوروك ةحئاج يششفت ببشسب تاشسفانملا لك فيقوتو

ايقيرفإا لطب (غلك401 +) يناديب ديلو ءانثتشساب ،طرافلا سسرام
يف هدرفمب بردتلا لشصاو يذلا دايبملوأÓل لهأاتلا نم بيرقلاو
يواشسيم مادشص يئانثلا فقوت ،لباقملابو ،ةينغم ةنيدمب هتيب
يششفت ببشسب تاريشضحتلا نع سشريح ىرششب ءارهزلا ةمطافو
بردتيو ،فونشش ميلح ينفلا ريدملا هدروأا ام بشسح ءابولا اذه
ةيرورشضلا لئاشسولا لكب ةزهجملا ةينغمب ةعاق يف يناديب
.دوليم نب دمحم هبردم ةقفر

±.hd«ó

¯ ±.hd«ó

غ˘ل˘ب˘م را˘ي˘ب’ا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تشصشصخ

عورششم لاغششأ’ جد نويلم091
را˘˘ي˘˘ب’ا بع˘˘ل˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
يشضاير بكرم ى˘لإا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب

سسلجملا سسيئر نم ملع ام بشسح
،جيجرك د˘لا˘خ يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا

نأا Ó˘ئا˘ق ج˘ي˘جر˘ك د˘لا˘خ ح˘شضوأاو
اي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م تشصشصخ ة˘يد˘ل˘ب˘لا

عطتقا جد نويلم091 ب ردقي
يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م
ةدا˘عإا لا˘غ˘ششأا ل˘جأا ن˘م يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
رايبأÓل يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
يشضاير بكرم ىلإا ىقري هلعجو

د˘˘ق لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
عو˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ةبدتنملا ةيلاولا روشضحب يراجلا
ة˘˘ع˘˘يرزو˘˘ب˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا ةر˘˘ئاد˘˘ل˘˘˘ل
،يندملا عمتجملا نع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تنا˘ك ا˘م˘ك
ةر˘شضا˘ح «فا˘˘ف˘˘لا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
وشضع ،سشوعم دمحم يف ةلثمم
سسي˘ئر و ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ق˘ير˘ف ة˘شسشسؤو˘م
مت ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب و ،ي˘ن˘طو˘لا
عورششملل ةينفلا ةقاط˘ب˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةيشضرأا ةئي˘ه˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي يذ˘لا
يعان˘ط˘شص’ا بششع˘لا˘ب بع˘ل˘م˘لا

ىوقلا باع˘لأا را˘م˘شضم د˘يد˘ج˘تو

ةر˘كل˘ل ة˘شصا˘خ ة˘حا˘شسم ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ةب˘شش ح˘ب˘شسم زا˘ج˘نإاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا
،ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل قد˘ن˘ف و ي˘ب˘م˘لوأا

نم ىلوأ’ا ةيلمعلا هذه ربتعتو
لÓخ نم رايب’ا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ه˘عو˘ن
هل تشصشصخ يذلا عورششملا اذه
د˘ج ة˘ي˘ناز˘ي˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
حر˘˘شصلا اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا ،ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
نم لعجي نأا هنأاشش نم يشضايرلا
ي˘شضا˘ير بط˘˘ق را˘˘ي˘˘ب’ا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
د˘لا˘خ ح˘ير˘شصت بشسح زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب

بعلملا ةئيهت متيشس امك ،جيجرك
امنيب ةا˘ط˘غ˘م ةد˘يد˘ج تا˘جرد˘م˘ب
ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا زز˘˘ع˘˘ي˘˘شس
.ةبقارم تازيهجتب

يشضايرلا ريدملا بشصنم يف ةفاشضإلا ميدقتل هتيزهاج دكأا /لئابقلا ةبيبشش

ةيعيبطلا هتناكم ىلإا «يرانكلا» ةداعإا ةرورصض ىلع ددصشي مÓصسلا دبع

ءاصضعأ’ا ىوكصش يف لصصفت ةصضايرلا ةمكحملا
لبقملا توأا3 موي ةيبملوأ’ا ةنجللا نم نييصصقملا

ةداعإ’ ميتنصس رايلم91 غلبم صصيصصخت
رايبأ’ا بعلم ةئيهت

نارهو ةيدولوم

 لبقملا توأا01 موي قيرفلل ةماعلا ةيعمجلا دقعب صصخرت ةي’ولا حلاصصم
ءارجإاب نيمهاشسملا بلط ىلع اوقفاو دق نارهو ةي’و يلوئشسم نأاب ةوارمحلا تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك

روشضحب و «نوطاريششلا» قدنفب ءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا ىلع لبقملا توأا01 موي يدانلل ةماعلا ةيعمجلا
مهشسأ’ا ةيبلغأا بحاشص اباب وعدملا دمحا جاحلب ناكو ،ظحÓمك نارهو ةي’ول ةشضايرلا و ةبيبششلا ريدم يفايشس

يوايحم بيطلا يواهلا يدانلا سسيئر بناج ىلإا عامتج’ا ميظنتب فلكملا وه ةئملاب35 ةبشسنب قيرفلا يف

نم ةئملاب01 نم رثكأاب يرابج فشسوي هيلي مهاشسم ربكا يناث وه و مهشسأ’ا نم ةئملاب02 ىلع زوحي يذلا

ةرادإ’ا لثميشس يذلا ديحولا مهاشسملا نوميم نب نوكيشسو اذه ،ةئملاب01 نم لقا ةبشسنب عبتت ةيقبلا و مهشسأ’ا
ءيششلا ىقبيو ،قيرفلا يف امهاشسم سسيل هنوك ينازولا فيرشش اهنع بيغيشس يتلا و ةماعلا ةيعمجلا يف ةيلاحلا
دوقي يك ةرادإ’ا سسلجمل ديدج سسيئر باختنا وه لامعأ’ا لودج سصوشصخب نهارلا تقولا يف دكؤوملا

hd«ó.±.قيرفلا ءارشش يف بغرت ةكرشش يأا عم تاشضوافملا
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مويلا اذهلثم يف ثدح
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تماق تامهادمو تايرود ترفشسأا
ىلع، فيطشس ةيلو نمأا حلاشصم اهب
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م طا˘ق˘˘ن ىو˘˘ت˘˘شسم
طبشض نع، يرشضحلا اهشصاشصتخا

صسب˘ل˘ت تلا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘شصخ˘˘شش52
ةزايحو، تاردخملا يطاعت ددشصب
ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح وأا تاشسولهملا
تاذ تزجحو .يعرشش ىشضتقم نود
نم ةيمك اهتامهادم لÓخ حلاشصملا

عطق لكشش ى˘ل˘ع ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
ةفوفلم رئاجشسو ،ماجحألا ةتوافتم
نم ةيمك ىلإا تاردخملاب ةوششحم

50 زجح عم ،ةشسولهملا صصارقألا

تنا˘ك ( ر˘جا˘ن˘˘خ) ءا˘˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا
ىشضت˘ق˘م يأا نود م˘ه˘شضع˘ب ةزو˘ح˘ب
ا˘م ز˘ج˘ح ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك، ي˘عر˘˘شش

ن˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘حو (291) ـلا ز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
ناك يت˘لا ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا
نكامأا˘ب ا˘ه˘لوا˘ن˘ت دد˘شصب ا˘ه˘با˘ح˘شصأا

ةي˘ط˘ب˘شضلا تز˘ج˘نأا د˘قو. ة˘ي˘مو˘م˘ع

52 دشض ةيئازج تافلم ،ةيئاشضقلا

مهيطاعت وأا مهتزايح تبث اطروتم

وأا ،ةيلقعلا تارثؤوملا وأا تاردخملا

يف ةيلوحكلا تابورششملا كÓهتشسا

ةزايح بناج ىلإا ،ةيمومعلا نكامألا

مامأا اهبجومب اوليحأا ءاشضيب ةحلشسأا

يتلا، ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا

صسبحلا نهر مهنم80 عشضوب ترمأا

ةرششاب˘م تاءا˘عد˘ت˘شسا ته˘جو ا˘م˘ي˘ف

.ةيقبلل

جيريرعوب جرب

اهماهمب مايقلا ءانثأا ةبيبط ةناهإا ةمهتب تقؤوملا سسبحلا ةينيعبرأا عاديإا
ةمهتب يروفلا لوثملا دعب ناطلشسلا نيع ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب ةينيعبرا عاديإا صسمأا لوأا ءاشسم مت

ةبيبط اهتيحشض تحار ريغلا كلمل يدم˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا و ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ف˘ظو˘م ة˘نا˘هإا ة˘ح˘ن˘ج
ةشسشسؤوملا ةرادا بشسح ةيشضقلا تابثيح ديششر نيشسحلب ةلوفطلا و ةمومأÓل ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوملاب
و ةشضيرملا  لماحلا لوخد دعب و لماح ةأارمل ةقفارمك ةشسشسؤوملا ىلا ةديشسلا هذه مودق ىلا دوعت
ةمامكلا عشضو ةبيبطلا اهنم تبلط  ديلوتلا و ءاشسنلا صضارما يف ةشصتخملا ةبيبطلا ىلا ةديشسلا
ريغ انوروك ءابو لظ يف ىرخلا قفارملاو  ةيحشصلا تاشسشسؤوملا يف  هب لومعم وه امل اقبط ةيقاولا
ةبيبطلاب عفد ام  اهديدهت عم ةبيبطلا ىلع يظفللا ءادتعلا و خارشصلاب تماق و تشضفر ةينعملا  نا
يتلا ةطرششلا غيلبتب ةيدتعملا  تماق اميف يدشسجلا ءادتعÓل صضرعتلا نم افوخ اهبتكم نم رارفلا ىلا

ةرادا تماق  اميف  اهفيقوتب ةطرششلا موقت نا لبق ثدحي ام ةنياعم تمت و  ناكملا نيع ىلا ترشضح
≈°eƒS.´          . اهتمكاحم ليجات مت يتلا ةيدتعملا ةديشسلا دشض ىوكششلا عاديإاب ةشسشسؤوملا

ةذفان اشسبح تاونشس3 ـب وزو يزيتب علقمب لزانملا سصوشصل ةنادإا
دحأا فرط نم ىوكششل علقم ةرئاد نمأا حلاشصم يقلت رثإا ىلع و ،اهعاونأا ىتششب ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف
ةقمعم تايرحت ةحلشصملا تاذ ترششاب ،نيلوهجم فرط نم ةقرشسلل هلزنم صضرعت صصوشصخب  نينطاوملا
ام مهرامعأا حوارتت ،ةيشضقلا يف نيطروتم صصاخششأا ةثÓث فاقيإاو  مهتيوه ديدحت نع زيجو فرظ يف ترفشسأا

ةقزازع ةمكحم ىدل  ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا مهميدقت  متيل.علقم ةنيدم نم نوردحني ةنشس33 و72 نيب
و ليللا ،رشسكلا ددعتلا فورظب ةنرتقملا ةقرشسلا ةيانجل دادعإلا صضرغل رارششأا ةيعمج نيوكت ةيانج ةمهت نع ،

مهعاديإا متيل ، جد000.003 ـب تردق ةيلام ةمارغ  و ةذفان اشسبح تاونشس3 مهقح يف ردشصأا نيأا ،قلشستلا

N∏«π S°©ÉO                                                              .وزو يزيتب ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب

 فيطصس

 تاردخملا يطاعت ددشصب اشصخشش52 طبشضي نمألا

ةديكيكشسب سشيغزم يديشسب ايركشسع لتقي ةلئاع بر

نيفلاخملا قح يف رصضحم ريرحتو اهفÓتإا مت

ةبانعب ةدشساف ةيئادغ داوم زجحت نمألا حلاشصم
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تار˘˘˘˘ششع صسمأا را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
زاجمأا ةيدلب ناكشس نم نينطاوملا
مامأا صسمأا ةدكيكشس ةيلوب صشيششدلا

ةيجاجتحا ة˘ف˘قو ي˘ف ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م
امدع˘ب ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ا˘ه˘ي˘ف او˘ب˘لا˘ط
ن˘م ر˘ث˘كأل م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح ن˘ع ع˘ط˘ق˘نا
ىرخأا ن˘ع ءا˘ي˘حأا ز˘ي˘ي˘م˘ت ع˘م ،ر˘ه˘شش
اه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي ءا˘ي˘حأا د˘جو˘ت ه˘نأا ثي˘ح
با˘ب˘شسأل ى˘ن˘ث˘ت˘شست ىر˘˘خأا و ءا˘˘م˘˘لا

ع˘يزو˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘˘ك ،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
عفرو ةزهاجلا ةيعامتجلا تانكشسلا

،ر˘يد˘˘شصق˘˘لا ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا
و ةمامقلا م˘كار˘ت ة˘ل˘كششم او˘حر˘طو
˘ما˘مأا و عراو˘ششلا ن˘م ا˘ه˘ع˘˘فر مد˘˘ع
را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘شست ا˘˘م لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ثد˘ح˘ت و، صضراو˘ق˘لا و تار˘ششح˘˘لا
ةرور˘شض ن˘˘ع ا˘˘شضيأا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاشضايرلا ةددعتم ةعاق نم مهتدافإا

ع˘م ،ةدلو˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم و
قاو˘شسألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل دا˘ج˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
يتلا كلذك ةيمو˘ي˘لا و ة˘ي˘عو˘ب˘شسألا
قلخي ام يشسيئرلا عراششلا يف ماقت
نا˘كشسلا، ار˘ي˘ب˘ك ا˘يرور˘م ا˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا
ة˘غر˘ف˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا او˘˘ط˘˘عأا

ل˘ح ع˘شضو˘ب او˘ب˘لا˘طو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

و ا˘ه˘قر˘ح ن˘ع ا˘شضو˘ع تا˘ف˘ل˘خ˘م˘ل˘ل

ام ةهيركلا حئاورلا و ناخدلا راششتنا

و م˘ه˘ت˘ح˘شص و نا˘كشسلا ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ي

و ةيدلبلا صسيئر نأا نوجتحملا ىري

ذنم ائي˘شش او˘مد˘ق˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

يتلا ةبوكنملا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل م˘ه˘با˘خ˘ت˘نا

تحرط لكاششم ةدع اهناكشس يناعي

قلت مل اهنكل تارم. ةدعل و اريثك

ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘با˘ج˘ت˘شسلا

ر˘ق˘م ق˘ل˘غ و د˘ي˘ع˘شصت˘لا˘ب اودد˘ه˘ي˘˘ل

.مهبلاطم لهاجت لاح يف ةيدلبلا
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ءوده لتق ةميرج عوقو ربخ رشسك
يتلا،صشيغزم يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب ر˘ج˘ف
لتق ةعجاف ىلع اهناكشس قافتشسا

ىلع ينيشسمخ دي ىلع يركشسع
بشسح و، احاب˘شص ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا

ي˘ف ة˘ل˘ئا˘˘ع بر نا˘˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةدع هجو صسماخلا دقعلا فشصتنم
باششل ءاثÓث˘لا مو˘ي ر˘ج˘ف تا˘ن˘ع˘ط

ةنشس62رمعلا نم غلبي يركشسع
ءاشضقل ةلطع يف هلزنم ىلا ءاج
ةميرجلا،هتلئاع عم ىحشضألا ديع
ة˘ع˘م˘جو˘ب ي˘تا˘˘ج˘˘غ ي˘˘ح˘˘ب تع˘˘قو
ط˘شسو صضا˘ي˘ب˘لا م˘شسا˘ب فور˘ع˘م˘˘لا
ارو˘ف و،صشي˘غز˘˘م يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةميرجلا ناكم ىلا ةطرششلا تلقنت
و م˘ه˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع صضب˘˘ق˘˘لا م˘˘ت ن˘˘يأا
ظفح ةحلشصم ىلا ةثجلا ليوحت
يف صشورح˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لا
بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘ع را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ة˘طر˘ششلا تح˘˘ت˘˘ف د˘˘ق و،ي˘˘عر˘˘ششلا

تا˘ه˘ج˘لا را˘ط˘خا د˘ع˘˘ب ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
و با˘ب˘شسأا د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

تر˘˘كذو ،ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا تا˘˘شسبÓ˘˘˘م
نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘شصم
ى˘لا ر˘ي˘ششت ة˘ي˘لولا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةبيرغ تاوشصأل تيبلا بر عامشس
خبطملا ىلا عراشسيل هنكشسم لخاد
نأا دقتعا ثيح انيكشس رشضحي و
توشصلا عبتتب و هتيب محتقا اشصل
ير˘˘كشسع˘˘لا با˘˘˘ششلا ى˘˘˘لا ل˘˘˘شصو

تناك نيكشسلاب تانعط3 هل هجويل
هتايح دقفي و ةرازغب فزنيل ةيفاك
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا˘˘ب ل˘˘˘شصتا ارو˘˘˘فو
فا˘ع˘شسا ةرا˘ي˘شسب ة˘ق˘فر˘م تر˘شضح
انرداشصم تدكأا و،ةثجلا لقن تلوت
لز˘ن˘م ن˘م تل˘ق˘ن ل˘ي˘ت˘ق˘لا ة˘ث˘˘ج نأا
ا˘م عرا˘ششلا ن˘م صسي˘˘ل و م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
اقيرط ذخ˘ت˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي
ماحتقا نع تجتن اهنا اميشس افلتخم
و قبشس اهيف صسيل و لزنملا ةمرح
ة˘م˘ير˘ج˘˘لا عو˘˘قو بق˘˘عو،د˘˘شصر˘˘ت

يرشضحلا نملا رشصانع ترشصاح

صشيغزم يديشس ةيد˘ل˘ب˘ل ي˘جرا˘خ˘لا

دار˘˘فأا ر˘˘شضح و ة˘˘˘شضا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ح

اودد˘ح ن˘يذ˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا

او˘˘˘ع˘˘˘فر و ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘شسم

ةادأا ى˘ل˘ع او˘ظ˘ف˘ح˘ت و تا˘م˘شصب˘˘لا

ق˘ير˘ف عر˘ششي نأا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

مهتم˘ل˘ل عا˘م˘ت˘شسلا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

قيقحت˘لا ءا˘ه˘ت˘نا رو˘ف م˘ت˘ي˘شس يذ˘لا

ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ى˘لا ه˘ل˘ق˘˘ن ه˘˘ع˘˘م

ىلا عامتشسلا لجأا نم صشورحلاب

اديهمت قيقحتلا لامكتشسا و هلاوقأا

مل و ،قيقحتلا يشضاق ىلع هشضرعل

«ةعاشس رخآا ةديرج» رداشصم ركذت

نيب ةفرعم قباشس دجوت تناك نا

اه˘ن˘كل ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ج˘م˘لا و ي˘نا˘ج˘لا

هتاحيرشصت لÓخ مهتملا نأا تدكأا

دو˘جو˘ب أا˘جا˘ف˘ت ه˘نأا حر˘شص ة˘˘ي˘˘لوألا

فرشصت ه˘نأا و ه˘لز˘ن˘م ي˘ف ل˘ي˘خد˘لا

ناشسنا يأا فرشصتي نأا بجي امك

ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد ادد˘ه˘م ه˘شسف˘˘ن د˘˘ج˘˘ي

.نمآلا
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ةيريدم عم قيشسنتلاب ةبانعب نمألا حلاشصم تنكمت

ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةراجتلا

ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا نإا˘ف نا˘ي˘ب˘لا بشسحو. ةد˘˘شسا˘˘ف˘˘لا

قيشسنتلاب ةبانع ةيلو نمأل ميظنتلا و ةماعلا ةطرششلل

ةبلع17 زجحب تماق ،ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم عم

وليك7 زجح عم ظفحلا طورشش رفاوت مدعل ريشصع

و ،للم004 ةعشسب زينويام ةبلع48 ،رمتلا ةوجع

ةحلاشص ر˘ي˘غ ل˘ل˘م008 ةعشس زينويا˘م ة˘ب˘ل˘ع021

تاءارجلا ةفاك ذاخ˘تا م˘ت ن˘يا ،ير˘ششب˘لا كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل

رمعلا نم نيغلابلا نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

.ةزوجحملا علشسلا فÓتاو ةنشس64 و04 نيب ام
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فشصتنم يف ةلششنخ ةنيدم تدهشش
رافن˘ت˘شسا ة˘لا˘ح ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا را˘ه˘ن
فا˘ط˘ت˘خا ة˘ثدا˘ح عو˘قو د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘مأا

ةيرجينلا ةيشسنجلا لم˘ح˘ت ة˘ع˘ي˘شضر
دعيو ثيح ، ةلوهجم ةأارما فرط نم
تنكمت ةميرجلا عوقو نم ناتعاشس
ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘مألا تاو˘˘˘ق
ةعيشضرلا عاجرتشسا نم نينطاوملا
. ةمهتملا ىلع صضبقلا و ةفطتخملا

نإا˘˘ف ة˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا رد˘˘˘شصم بشسحو
ةيلولا تزه يتلا ةريطخلا ةعقاولا
و ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا بل˘˘ق˘˘ب تثد˘˘˘ح ، صسمأا

، ا˘كيد تارا˘م˘ع راو˘ج˘ب ط˘ب˘˘شضلا˘˘ب

اهعم و رجينلا نم ةأارما تناك ثيح

رمعلا نم ناغل˘ب˘ت مأاو˘ت ن˘ي˘ت˘ع˘ي˘شضر

نا˘كم ل˘غ˘ت˘شست ، ر˘ه˘ششأا4 ي˘لاو˘ح

ةأارما اهيلإا تمدقت ثيح ، لوشستلل

اهتطعأا و رمعلا نم تانيثÓثلا يف

ةعيشضرلا تدان مث ، لاملا نم اغلبم

ل˘ح˘م ن˘م ا˘ه˘ل صسا˘ب˘ل ءار˘ششل ا˘ه˘ي˘˘لإا

تل˘غ˘ت˘شسا ن˘يأا ، نا˘كم˘لا ن˘˘م بير˘˘ق

مألا ما˘م˘ت˘ها ة˘ظ˘ح˘ل ة˘˘ف˘˘ط˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةفطاخلا يفتختل ، ةيناثلا ةعيشضرلاب

ةأار˘م˘لا تما˘ق ثي˘ح . ة˘˘ع˘˘ي˘˘شضر˘˘لا˘˘ب

، ةدجنلا بلط و خارشصلاب ةيرجينلا

ةطرششلا تاوق لخدتب ىعدتشسا امم

ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع

حلاشصم او˘غ˘ل˘بأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

اهعمو ةأارمل ةبيرغ ةكرحب ةطرششلا

نا˘˘كم ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شضر

تقوط ةطرششلا حلاشصم .فاطتخلا

يز˘˘لا˘˘ب ا˘˘هدار˘˘فأا تعزوو نا˘˘˘كم˘˘˘لا

مت ثيح ، يندملا يزلاب و يمشسرلا

، ةعيشضرلا اهعمو ةفطتخملا فيقوت

لاز˘˘˘ي ل صسمأا ءا˘˘˘شسم ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإاو

فششكل ةمهتملا عم يراج قيقحتلا

اهب تدأا يتلا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘شسألا

.ةعيشضرلا فاطتخل

ةدكيكصس

سشيششدلا زاجمأا ةيدلب مامأا ةيجاجتحا ةفقو

ةنيطنصسق

 نيحيرجو ةيحشض فلخي ةرايشسب اهمادطشصاو ةنحاشش بÓقنا
فشصنلاو راهنلا فشصتنم دودح يف صسمأا لوأا ،بورخلاب يعمجلا صشوطق ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

ةنحاشش رورم ثداح لجأا نم بورخلا ةيدلبب صسوقيشس و نومحر دلوأا ةيدلب نيب طبارلا01 مقر ينطولا قيرطلاب

ناكملا نيع يف يفوتم ةنشس82 رمعلا نم غلبي ركذ صسنج » ز م » ىلوألا ةيحشضلا ،اياحشض3 فلخ ثداحلا ،ةرايشسو
فايشضوب دمحم ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم هلقن مت ،ةرايشسلا بحاشص قفارم وهو

،ةرايشسلا قئاشس وه و صضوحلا يف ملآا هل ةنشس03 رمعلا نم غلبي ركذ صسنج نم «ط ب» ةيناثلا ةيحشضلا ،بورخلاب

وه و صضوحلا يف ملآاو ىرشسيلا لجرلا يف رشسك هل ةنشس93 رمعلا نم غلبي ركذ صسنج نم «صس م» ةثلاثلا ةيحشضلا

LªÉ∫ HƒYµÉR                    .بورخلا ىفششتشسم ىلإا اولقنو ناكملا نيعب ةيلوألا تافاعشسإلا مهل تمدق ،ةنحاششلا قئاشس

سسارهأا قوشسب Óفط سسهدت ةنحاشش
ناكملاب ليقثلا نزولل يبناجلا قيرطلاب ةنشس31 رمعلا نم غلبي لفط ةافول ىدأا ريطخ رورم ثداح صسمأا لوأا عقو
ةيامحلا حلاشصم تلقن دق و ،ناكملا نيع يف هتافول تدأاو ،لفطلا ةنحاشش تشسهد ثيح  لوقيد ةمريف ىمشسملا

¢G.T                                                 .ةنيدملا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصمل ىلإا لفطلا ةثج ةيندملا

ooderoOىنمتت 
نييرئازجلل كرابم ىحشضأا ديع

ةثداحلا نم نيتعاصس دعب اهعجرتصست ةطرصشلا تاوق

  ةلششنخ ةنيدم طشسوب ةيرجين ةعيشضر فاطتخا

ةنتاب ةي’و ىلإا  ’وصصو نارهو ةي’و نم تقلطنا ةيلمعلا

ةلششنخب تاردخملا نم غلك8  جيورت يف نوطروتم اشصخشش11 فيقوت
تاردخملا نم غلك8 جيورت يف علشض مهل اشصخشش11 ةلششنخب ينطولا كردلا حلاشصم يراجلا عوبشسألا ةيادب تفقوأا
ةعباتم مت ةيلمعلا نارهو ةيلو نم اقÓطنا تاردخم رجات اهبره يتلاو ةنتاب ةيلوب مهل نوراب اهملشس نأا دعب ةيلولاب

ةيلوب صصخشش ىلإا ةشصاخ قرطبو غلك8 لاشصيإا نم صصخشش نكمت اهب يتلا نارهو ةيلو نم اقÓطنا اهطويخ لوشصف
طشسو اهجيورت دشصق اهيلإا ةيمكلا بيرهت مت ةلششنخ ةيلوب صصاخششا ةعومجم عم لاشصتلاو تابيترتلا دعبو ، ةنتاب

يف قÓطنلا مت ثيح ، اشصخشش11 مهددع ناك نيذلا ءلؤوه ءامشسأاب حلاشصملا لك راطخإا مت ثيح ، ةيلولاب نينمدملا
نيجورملا ءلؤوه ىلإا لوشصولا متيل ، ةنتاب ةيلوب فوقوملا حيرشصت يف ةدراولا ءامشسألا ىلإا لوشصولل تايرحتلا
انملعو ، اهيلإا نوبولطم مه يتلا ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا مهليوحت متو ، تايدلبلا صضعبو ةيلولا ةمشصاعب تاردخملل
تاهجلل مهميدقتو مهفاقيإا دشصق ةنتاب ةيلوب قيقحتلا يف اشضيأا مهؤوامشسا تدرو نيرخآا ىلإا لشصولل ةيراج تايرحت نأا

 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä                                                     .نورابلا فيقوت  اشضيأا اهيف مت يتلا نارهو ةيلوب ةيئاشضقلا

ديع ةحرفooderoO مشساقتت ،زايتماب ةنطاوم ةكرشش
ةشصرف منتغتو يرئازجلا بعششلا عم كرابملا ىحشضألا

اهتاي˘ن˘م˘ت ل˘شضفأا ه˘ل مد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
ةيئنهتلا هتلاشسر يفو .ةحشصلاو ةداعشسلاو راهدزلاب

لآا ماشسب ديشسلا،ooderoO ـل ماعلا ريدملا بئان لاق
عيمج مشسابو ي˘م˘شسا˘ب ،مد˘ق˘تأا نأا ي˘ند˘ع˘شسي» :م˘ي˘هار˘با

ي˘قر˘لا˘ب ا˘ن˘تا˘ي˘ن˘م˘ت صصل˘˘خأا،ooderoO ي˘ف˘˘ظو˘˘م
فورظلا نإا .نييرئازجلل ةحشصلا ةشصاخو راهدزلاو
رارغ ىلع رئازجلا اهنم يناعت يتلا ةنهارلا ةيحشصلا

مزلتشست انوروك صسوريف راششتنا دعب ملاعلا نادلب عيمج
ةلئاعلا عم ةحرفلا هذه ةمشساقمو ديعلاب لافتحلا انم
اهعباطل ءافو » .ةمÓشسلاو ةياقولا ريبادت مارتحا عم

عمتجملا لخاد اهمازتلاooderoO دكؤوت يعمتجملا
اهتابشسانمو اهتلافتحا ةكراششم لÓخ نم ،يرئازجلا

!U°í Y«ócº                      .يرئازجلا بعششلا عم


