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ىلتقلا قوفي راجفنقا يف نيدوقفملا ددع

ينعي ’ ئطاوضشلاو دجاضسملا حتف““
““ىفتخا دق انوروك ضسوريف نأا

ءابولإ يسشفتب ددهي رايمأ’إ يخإرت
ةبانع ءايحأإ يف

بعÓملا عيمضشت
ايدافت ةيراوجلا

انوروك راضشتنإ’
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4 صص علاط

عيراسشملإ ريدمل ماهت’إ عباسصأإ إوهجو

ةطولغم تامولعم ميدقت سصوسصخب

«2 لدع» يف نوبتتكم
ةيريدملا رقم مامأا نوجتحي

ةبانعب ةلاكولل ةيوهجلا

فيطسسب لإزأإ نيع

نيلماعلا ةزانج عييضشت
مجنم راجفنا يف نييفوتملا
ءارمحلا ةبعضشلاب كنزلا

توريب يف تثدح يتلإ ةثراكلإ نإإ تلاق
ةبانع يف رركتت دق

ناــضسنإ’ا قوقح ةــطبار
نوــبت ضســيئرلا دــضشانت
““لايترف““ ىلإا ءاربخ لاضسرإ’

42 صص علاط
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توريب ةينانبللا ةمضصاعلا راجفنا يف نييرئازج اياحضض ’ ^
أافرملا يلوؤوضسم ىلع ةيربجلا ةماقإ’ا ضضرفتو ئراوطلا ةلاح رقت ةموكحلا ^
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نا˘كشسلاو ة˘ح˘˘شصلا ةرازو تف˘˘ششك
سسمأا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو

ةباشصإا155 ليجشست نع ءاعبرأ’ا

31و ،دجتشسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

كلذو.ةريخأ’ا ةعاشس42 لÓخ ةافو
ةنجل سسيئر هنع فششك ام بشسح
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م
نأا دكأا يذلا راروف لامج روتكدلا

55033 ىلإا عفترا تاباشصإ’ا ددع
امأا .انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا
عفترا د˘ق˘ف تا˘ي˘فو˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

ليجشست دعب1621 ىلإا يلامجإ’ا

ةعاشس42ـلا لÓ˘˘˘˘خ ةا˘˘˘˘فو31

ت’احب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ةر˘ي˘خأ’ا

42ـلا لÓخ724 تغلب دقف ءافششلا

ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘شس

ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا ت’اح

دجاوتي امنيب50822. رئازجلا يف

حلاشصم ىوتشسم ىلع سضيرم55

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

نم.ين˘طو˘لا ر˘ط˘ق˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تن˘ل˘˘عأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو

نايب يف ءاعبر’ا سسمأا ،ةينارمعلا

نم يئزج يلزنم رجح رارقإا ،اهل

ىلإا ءاشسم (00:02) ةنماثلا ةعاشسلا

ن˘˘˘˘˘م (00:5) ا˘حا˘ب˘˘شص ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لا

ىوتشسم ىلع يلاوملا مويلا حابشص

ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلب

41 ةدمل اذهو ،وزو يزيت ةي’وب

.سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘مو˘˘ي

اذه نع مجني هنأا نايبلا حشضوأاو

لكل ماتلا فيقوتلا» يئزجلا رجحلا

ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا

فيقوت كلذ يف امب ةيعامتج’او

ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح

هتاذ ردشصملا راششأاو .«تارايشسلاو

Óمع» ءارج’ا اذه رارقا مت هنأا ىلإا

مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا ما˘كحأا˘ب

وذ71 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا281-02

قفاوملا يرجه1441 ماع ةدعقلا

0202 ة˘˘ن˘˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج9 ـل

نم ةياقولا ماظن زيزعت نمشضتملاو

-ديفوك) انورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا

20 ةداملا اميشس’ ،هتحفاكمو (91

ةداشسلاو تاديشسلل لوخت يتلا هنم

وأا رار˘˘قإا ،ةرور˘˘شضلا د˘˘ن˘˘ع ،ة’و˘˘لا

ر˘ج˘ح تا˘˘قوأا ط˘˘ب˘˘شض وأا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت

فد˘ه˘ت˘شسي ي˘ل˘ك وأا ي˘ئز˘ج ي˘لز˘ن˘م

دهششت رثكأا وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب

.«ىودعلل ارؤوب
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راطع ديجملا دبع ةقاطلا ريزو دكأا
تاقور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا نأا˘ب
يتلا تاري˘ثأا˘ت˘لا ر˘ّي˘شس˘ُت «كار˘طا˘نو˘شس»

قوشس ىلع «91-ديفوك» ءابو اهفلخ
سصاخ لكششب دامتع’اب ،ةيلودلا زاغلا

يف اهيلع سصوشصنملا ةنورملا ىلع
ىلإا ءوجللاو ،اهب ةشصاخلا زاغلا دوقع
عقوملا عم هل ثيدح يفو .ىرخأا لولح
.يب .تÓب» ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

زاغلا راعشسأا نأا راطع دكأا ، «لابولغ
ةشضفخنم تايوتشسم ىلإا تعجارت دق
نأا د˘˘˘كأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،«ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
اذه ةرادإا نم تنكمت دق «كارطانوشس»
لشضفب اهنئابز عم يئانثتشس’ا عشضولا
دوقع يف اهيلع سصوشصنملا ةنورملا
يتلا لولحلا لÓخ نم كلذكو ،زاغلا
لا˘قو.«قو˘شسلا فور˘˘ظ ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘ت

لعفلاب يناعت زاغلا قاوشسأا» نإا راطع

ماع ةياد˘ب ذ˘ن˘م طر˘ف˘م˘لا سضر˘ع˘لا ن˘م

نمو ،انوروك ةحئاج روهظو9102
،كلذ نع مجانلا بلطلا يف سضافخن’ا

نإا لاقو.«عشضولا روهدت ىلإا ىدأا امم
عم ةمئاد تاششقانم يرجت كارطانوشس»
اميشس’ ،ةيقفاوت لولح داجيإ’ اهنئابز
فدهب ةيتايلمعلا ةنورملاب قلعتي اميف
امك.«يئانثتشس’ا عشضولا اذه ةهجاوم
تروطت دق زاغلا قاوشسأا نأا راطع دكأا
ل˘عاو˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘خد˘ت ل˘شضف˘˘ب

يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ةرا˘ج˘ت نا˘م˘شض ل˘جأ’
قاو˘˘شسأ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘شسم˘˘˘لا
عونتلا نم ديزملا ميدقتو ،ةيميلقإ’ا
يف اذهو ،ريعشستلا تايلآاو دوقعلا يف
دوقولا عاو˘نأا ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لا قا˘ي˘شس
.ءابرهكلا لاجم يف اميشس’ ،ىرخأ’ا

هنأا ىلإا ىرخأا ةرم ةقاطلا ريزو راششأاو
Óعاف «كارطانوشس» لازت ’ ، اذه مغرو
ثي˘˘ح˘˘ب ،زا˘˘غ˘˘لا قو˘˘˘شس ي˘˘˘ف «ا˘˘˘ما˘˘˘ه»
اطلشسُم ،«هب قوثوم نوممك» تبشستكا

يتلا نواعتلا ةيجيتارتشسا ىلع ءوشضلا
يتلاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا
ةشصاخ ،«حبار -حبار» أادبم ىلع موقت
نأامط امك .نييبوروأ’ا اهئاكرشش عم
يفت نأا نكمي كارطانوشس» نإا هلوقب
ةنورملا اهيدلو ةيدقاعتلا اه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
قوشسلا يف ةيفاشضإا تايمك عشضو يف
دوجوب ةقا˘ط˘لا ر˘يزو دا˘فأاو .«ة˘يرو˘ف˘لا

يطفنلا ءانيملاب زاجنإ’ا ديق عورششم
تÓقان باعيتشسا هنأاشش نم ةدكيكشسب
يذلا ر˘مأ’ا و˘هو ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘كلا زا˘غ˘لا
تارايخ ع˘ي˘شسو˘ت˘ب ،ه˘ب˘شسح ،ح˘م˘شسي˘شس
امك.لاشسم˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا د˘يرو˘ت
نئابز عونت ىلإا ىرخأا ةهج نم راششأا
،«كار˘طا˘نو˘شس» ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

يف قيوشستلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا نأا اد˘كؤو˘م
ثحبلاو عشسوتلا ىلع زكترت عمجملا

سضا˘ف˘خ˘نا م˘غرو .ةد˘يد˘ج قاو˘شسأا ن˘ع
لوقي ،ةئيبلا ةبوعشصو ايلاح راعشسأ’ا
ل˘ظ˘ي˘˘شس زا˘˘غ˘˘لا نإا˘˘ف ،را˘˘ط˘˘ع د˘˘ي˘˘شسلا

.«لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ي˘شسا˘شسأ’ا دو˘قو˘لا»
نشسحتيشس عشضولا» نإا Óئاق درطتشساو
دو˘قو˘لا زا˘غ˘˘لا ل˘˘ظ˘˘ي˘˘شسو ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
ي˘ف ه˘ب˘ي˘شصن دادز˘ي˘شس ا˘م˘ك .ل˘شضف˘م˘لا

ريزو ربتعاو .«يملاعلا ةقاطلا جيزم
عامتج’ا ةشسائر ىلوتي يذلا ةقاطلا
ةرد˘شصم˘لا لود˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘˘ل يرازو˘˘لا
موي رئازجلا هنشضت˘ح˘ت˘شس يذ˘لا زا˘غ˘ل˘ل

ة˘مزأ’ا نأا ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن21
ءابو يششفت نع ةمجانلا ةيداشصتق’ا

يلاتت˘م˘لا سضا˘ف˘خ˘ن’او «91 ديفوك»
زيزعتل «ةشصرف» نÓثمي زاغلا راعشسأ’
هذ˘ه» نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأاو.ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا رود
ثحبلاو راكتبÓل ةشصرف يه ةمزأ’ا

زيزعتب ةليفكلا لئاشسولاو لبشسلا نع
لكششب زاغلل ةردشصملا لودلا ىدتنم
يتلا ةيكيمانيدلا نأا احشضوم ،«ربكأا
مل زاغلل ةيملاعلا قوشسلا ايلاح مكحت
يف رارقتشسا يأا قيقحت يف دعب حجنت
راطع اعد قايشسلا تاذ يفو.راعشسأ’ا

نيجتنملا نيب نواعتلا نم ديزم ىلإا
قرا˘ف˘لا ازر˘ب˘م ،زا˘غ˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
قاوشسأا و زاغلا قاوشسأا نيب دوجوملا
،لاق امك ،يعدتشسي يذلا رمأ’ا طفنلا
زاغلا يجتنم فلتخم نيب مهأا انواعت
تاذ يفو .قوشسلا رارق˘ت˘شسا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
دجوي ’ هنأا ةقاطلا ريزو دكأا ددشصلا
نيمأ’ا ناكو .«زاغلاب ةشصاخ بيبوأا»
،زاغلل ةردشصملا لودلا ىدتنمل ماعلا
ناوج يف حرشص دق نيرويتناشس يروي
بيبوأ’ا ةمظنم ربت˘ع˘ي ه˘نأا مر˘شصن˘م˘لا
تاعمجملا تاطاششنل «جذومن» ةباثمب
دق» هنأا اشضيأا ربتعاو .زاغلل ةردشصملا

فرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل «تقو˘˘لا نا˘˘ح
ةيطفنلا ةعانشصلاب ةشصاخلا لولحلاو
اينيغو رئازجلا نإاف ةراششإÓل .ةيزاغلاو
ايريجي˘نو ا˘ي˘ب˘ي˘لو نار˘يإاو ة˘ي˘ئاو˘ت˘شسإ’ا

Óيوزنفو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’او
بي˘بوأ’ا ن˘ي˘ت˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘شضعأا

.زاغلل ةردشصملا لودلا ىدتنمو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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:رذحي «طصسابلا دبع يفتك» روصسيفوربلا ةبيورلا ىفصشتصسمب ديفوك ةدحو صسيئر

ئطاوسشلاو دجاسسملا حتف»
«ىفتخا دق انوروك صسوريف نأا ينعي ’

ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلب ىلع يئزج يلزنم رجح رارقإا مت اميف

ءافسش ةلاح724 و ةافو31 ،انوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإا155 ليجسست

يذلا «حابصصلا فيصض» جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل صسمأا «طصسابلا دبع يفتك» روصسيفوربلا ةبيورلا ىفصشتصسمب ديفوك ةدحو صسيئر دكأا
رمأا ،تاهزنتملاو ئطاوصشلاو دجاصسملل يجيردتلا حتفلا ةداعإاب يصضاقلا ايلعلا تاطلصسلا رارق نأا ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا ريثأا ربع ثبي

 .دجتصسملا «انوروك» ءابو عم لماعتلا يف يخارتلا نم رذح هنكل, نصسحتصسم
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د˘ب˘ع ي˘ف˘ت˘ك رو˘شسي˘فور˘ب˘لا لا˘قو
رارقلا نم هانمهف ام نإا،طشسابلا
حتفلل نوهجوت˘م ا˘ن˘نأا ي˘مو˘كح˘لا
م˘ت˘ي د˘ق ا˘م˘بر يذ˘لا ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
م˘ت ا˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ˘لا سضع˘ب ل˘ي˘ج˘شست
وهف كلذ˘لو ،ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘يو˘ت˘شسم
نأا يفت˘ك فا˘شضأاو .لو˘ب˘ق˘م رار˘ق
لبق نم هذاختا مت هنأا ودبي رارقلا

ةددع˘ت˘م ن˘يدا˘ي˘م ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م
نكل .تابلطتملا سضعبل ةباجتشسا

ءابولا نأا هانعم سسيل حتفلا اذه
هيف مكحتلا مت دق وأا دوجوم ريغ
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قا ةرور˘˘˘شض ه˘˘˘نأ’ ل˘˘˘ب
نيلماعك ،انبناج نم .ةيعامتجاو
لشصاونشس ،يحشصلا لاجملا يف
لظنشسو تاطايتحإ’ا عيمج ذاختا
عابتا ةرورشضب نينطاوملا بلاطن
د˘عا˘ب˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإ’ا

يخارتلا مدعو ةمامكلا ءادتراو
لاز˘ي ’ يذ˘لا ءا˘بو˘لا ع˘م ا˘قÓ˘˘طإا

ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘˘عإا نأا˘˘˘ششبو .ار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ
روشسي˘فور˘ب˘لا بر˘عأا ، د˘جا˘شسم˘لا

يف هتقث نع طشسابلا دبع يفتك
ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ةرازو ذا˘˘خ˘˘تا
ةفاك ةحشصلا ةرازو عم قيشسنتلاب
لبق ةبولطملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

،د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف عور˘˘˘ششلا
تاءارجإا نم يرشسي ام نأا افيشضم
ىر˘خأ’ا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
.د˘جا˘شسم˘لا ي˘ف ا˘˘شضيأا ير˘˘شسي˘˘شس
ريكف˘ت˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘ق˘ت˘ع˘يو
نع فلتخي ءا˘بو˘لا لا˘ي˘ح ي˘ب˘ط˘لا

بناوج يعاري يذلا ةلودلا ريكفت

ادكؤوم ،يبطلا بناجلا ريغ ىرخأا

ى˘لإا ل˘ي˘م˘ي  ي˘ب˘ط˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘لا نأا

يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا سضر˘ف ةرور˘شض

ءابولا راششتنا نم دحلل لماششلا

ةر˘ط˘ي˘شسلاو ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ا˘م˘برو

رابتع’ا ني˘ع˘ب اذ˘خأا ن˘كل ،ه˘ي˘ل˘ع

ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘ق’ا بناو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

رجحلا اذه نوكيشسف ةيعامتج’او

كلذ˘ل .ل˘ي˘ح˘ت˘شسم ه˘ب˘شش ل˘ما˘ششلا

يجيردتلا عفرلل باهذلا مهملاف

يف مكحتلا ةلواحم عم رذحلاو

.انتايفششتشسم تايناكمإاو تاردق

سسي˘ئر فر˘ت˘عا را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘˘فو

ةبيورلا ىفششتشسمب ديفوك ةدحو

ىفششتشسم˘لا˘ب سشا˘ع˘نإ’ا ةد˘حو نأا

قلع˘ت˘ت ل˘كا˘ششم˘لا سضع˘ب ي˘نا˘ع˘ت

ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ترد˘˘ق سصق˘˘ن˘˘ب ا˘˘شسا˘˘شسأا

ةلق˘ل  ى˘شضر˘م˘لا دد˘ع با˘ع˘ي˘ت˘شسا

ة˘ير˘ششب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

.ىفششتشسملا ىوتشسم ىلع

ةحصصلا ةرازو عم قافت’اب ةدمتعم زكارم تددح

«رأا.يسس.يب»ـلاب صصحفلا ةداهسش
ةدوعلا يف نيبغارلا نييرئازجلل

رطق ةلود ةرايز وأا
ىلع هنأا سسمأا اهل نايب يف رئازجلاب رطق ةلود ةرافشس تفششك
ةرايز وأا ةدوعلا يف نيبغارلا نييرئازجلاو نييرطقلا نينطاوملا
’ ةدمب ةحودلا ىلإا مهرفشس لبق ةيبطلا تاشصوحفلا ءارجإا رطق

ةرافشسلا  تددحو.ةددحملا طورششلل اقفو ةعاشس84 نع ديزت
ءار˘جإا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

د˘ع˘ب «91 ديفوك» ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘شصو˘ح˘ف˘لا
زكر˘م˘لا ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو,ة˘ح˘شصلا ةرازو ع˘م قا˘ف˘ت’ا
ينبب «يناشسح دعشسإا» ،«اششاب ىفطشصم» يعماجلا يئافششتشس’ا

ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوملاو ،داولا بابب «نيغابد نيمل» ،سسوشسم
ةرافشس تطرتششا امك.راطقلاب «يشسيلف يداهلا» ةشصشصختملا
تانايبلا لمششت يبطلا ريرقتلا يف تامولعملا سضعب رطق ةلود
زاوج مقر كلذ يف امب ربتخملا سصخششلل ةلماك ةيشصخششلا
ةرجنحلا ة˘ح˘شسم˘لا عو˘ن ،«رأا.ي˘شس.ي˘ب» سصح˘ف˘لا عو˘ن ،ر˘ف˘شسلا

جئاتن ،ةجيتنلا نع غÓب’ا خيرات ،ةحشسملا ذخأا خيرات ،فنأ’او
مشساو سصحفلا ةقيرط ،دجو نإا ريشسفت يأا كلذ يف امب سصحفلا
هناونعو رب˘ت˘خ˘م˘لا م˘شسإا ،سصح˘ف˘لا ة˘ب˘ل˘ع˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘مÓ˘ع˘لا
.لماكلاب
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ةمصصاعلا ةي’و ىوتصسم ىلع تلجصس ةليصصح ربكأا

رخآا يف312 ةباسصإاو صصاخسشأا5 ةافو
رئازجلا يف رورملا ثداوحل ةليسصح

ءارج حورجب نورخآا312 بيشصأاو مهفتح سصاخششأا5 يقل
نطولا نم ةقرفتم قطانم ربع رورملا ثداوح نم ديدعلا عوقو

سسمأا اهنع تفششك ةليشصح بشسح ،ةريخأ’ا ةعاشس42ـلا لÓخ
نأا ردشصملا تاذ حشضوأاو.ةيندملا ةيامحلا حلاشصم ءاعبرأ’ا
ةباشصاو نيشصخشش ةافوب رئازجلا ةي’وب تلجشس ةليشصح لقثأا

قئارح ةحفاكمب قلعتي اميفو.رورم ثداوح يف نيرخآا31

71 دامخإا مت ،ةرتفلا سسفن لÓخ ةيعارزلا ليشصاحملاو تاباغلا

راتكه044 ،تاباغلا نم راتكه318 فÓتإا ىلا تدأا اقيرح

نبت ةمزح0532 ،سشئاششحلا نم راتكه623 ،لاغدأ’ا نم

تلخد˘ت د˘ق˘ف ،رد˘شصم˘لا سسف˘ن بشسحو.ةر˘م˘ث˘م ةر˘ج˘شش003و
لخاد رايهنا رثا ىلع فيطشس ةي’وب ةيندملا ةيامحلا تادحو
ة˘ب˘ع˘ششلا ى˘م˘شسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب كنز˘لا ةدا˘م جار˘خ˘ت˘شس’ م˘ج˘˘ن˘˘م
ةباشصإاو نيشصخشش ةافو فلخ يذلاو ،لازأا نيع ةيدلب ،ءارمحلا
ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن م˘ث ثدا˘ح˘لا نا˘كم ي˘ف ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا م˘˘ت حور˘˘ج˘˘ب ر˘˘خآا
ةيندملا ةيامحلا تاد˘حو تل˘خد˘ت ا˘م˘ك.ي˘ل˘ح˘م˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ئطاششب اقرغ ايفوت نيشصخشش يتثج لاششتن’ وزو يزيت ةي’وب
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا تاطاششنلا سصخي اميفو .نوفزأا

،ةرتفلا سسفن لÓخ ،ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق،91-ديفوك

61 ربع ةيشسيشسحت ةيلمع221 ب ينطولا بارتلا ةفاك ربع
ىلع مهثحت تاي’ولا ةفا˘ك ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘ي’و
د˘عا˘ب˘ت˘لا اذ˘˘كو ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘شض

71 ربع ميقعت ةيلمع69ب مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب ،يعامتج’ا
اذ˘كو ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو تآا˘˘ششن˘˘م تل˘˘م˘˘شش ة˘˘ي’و
.ةيمومع عراوششو ةينكشس تاعمجم

S°∏«º.±

زاغلا دوقع يف اهيلع صصوصصنملا ةنورملا ىلع دامتع’ا لÓخ نم

ةيلودلا زاغلا قوسس ىلع «91-ديفوك» ءابو تاريثأات رييسست ىلع لمعت «كارطانوسس»
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ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو نيب كرتسشم يرازو رارق لÓخ نم

ةشضياقملا ةراجت ةشسرامم تايفيكو طورشش ديدحت
عئاشضبلاب ةشصاخلا ةمئاقلاو ةيدودحلا

ةسضياقملا ةراجت ةسسرامم تايفيكو طورسش ددحي ةيلاملا ةرازوو ةراجتلا ةرازو نيب اكرتسشم ايرازو ارارق ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا نمسضت
 .رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا عوسضوم عئاسضبلا ةمئاقو ةيدودحلا
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كرتششم˘لأ يرأزو˘لأ رأر˘ق˘لأ ح˘شضوأأو
،ةراج˘ت˘لأ ر˘يزو ل˘ب˘ق ن˘م ى˘شضم˘م˘لأ

د˘ب˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘يزوو ق˘يزر لا˘م˘˘ك
ي˘˘ف ردا˘˘˘شصلأو ،ة˘˘˘يوأر نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لأ

ةراجت نأأ،44 مقر ةيمشسرلأ ةديرجلأ
اعباط يشستكت» ةيدودحلأ ةشضياقملأ
نيومت ليهشست فدهتشستو ايئانثتشسأ
رأردأأ تايلو يف نيميقملأ ناكشسلأ
نود فود˘ن˘تو تشسأر˘ن˘˘م˘˘تو يز˘˘ي˘˘لإأ
نكمي» رأرقلأ سصن بشسحو .«مهأوشس
ة˘˘شضيا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت سسرا˘˘˘م˘˘˘ي نأأ
وأأ ي˘ع˘ي˘ب˘ط سصخ˘شش يأأ ة˘يدود˘˘ح˘˘لأ

ةينعملأ تايلولأ يف ميقم يونعم
يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ج˘˘شسلأ ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘شسمو
هيدل ر˘فو˘ت˘تو ة˘ل˘م˘ج ر˘جا˘ت ه˘ت˘ف˘شصب
ةمئÓملأ لئاشسولأو نز˘خ˘ل˘ل ل˘كا˘ي˘ه
ةيكلملأ ليبشس ىلع عئاشضبلأ لقنل
ي˘لأو˘˘لأ دد˘˘ح˘˘يو .«را˘˘ج˘˘ئ˘˘ت˘˘شسلأ وأأ
،رد˘شصم˘˘لأ سسف˘˘ن بشسح ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
راجت ةمئاق ،ةنشس لك ،رأرق بجومب
زا˘ج˘نإا˘ب م˘ه˘˘ل سصخر˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ة˘˘شضيا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ةرا˘˘ج˘˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
نأأ يلأول˘ل ن˘كم˘ي ا˘م˘ك .«ة˘يدود˘ح˘لأ
ةرا˘ج˘ت ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م ة˘˘شصخر بح˘˘شسي
يذلأ رجاتلأ نم ةيدودحلأ ةشضياقملأ
ريدشصت وأأ دأريتشسأ ةيلمع يأاب مقي مل

م˘ل يذ˘لأ وأأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ لÓ˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لأ ما˘˘˘كحألأ مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
ةيكرمجلأو ةيراجت˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
بط˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لأو
لومعملأ ةيتابنلأ ةحشصلأو يرطيبلأ
ة˘شضيا˘ق˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت ر˘شصت˘ق˘تو .ا˘˘ه˘˘ب
ر˘ج˘ي˘ن˘لأو ي˘لا˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لأ
ىلع ةيرئأزجلأ تاجوتنملل ةبشسنلاب
ةفاجلأ رومتلأ يف ةلثمتملأ عئاشضبلأ

ىرخألأ عأونألأ ءانثتشساب اهتاقتششمو
،يلزنملأو ماخلأ حلملأ ،رون ةلقد نم
نم ةعو˘ن˘شصم˘لأ ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ ءا˘ي˘ششألأ
ر˘هز˘لأو مو˘ي˘ن˘مو˘لألأو كي˘ت˘شسÓ˘ب˘˘لأ

،تا˘ي˘نا˘ط˘ب˘لأ ،ذلو˘˘ف˘˘لأو د˘˘يد˘˘ح˘˘لأو
ة˘ي˘فر˘ح˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأ تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
،ةزهاجلأ ةشسبلألأ ،ةينفلأو ةيديلقتلأو
،نو˘˘با˘˘شصلأ قو˘˘ح˘˘شسمو نو˘˘با˘˘˘شصلأ
،ل˘شسع˘لأ ،نو˘ت˘يز˘لأ تيزو نو˘ت˘˘يز˘˘لأ
فيظنتلأ دأوم ،ةيكيتشسÓبلأ ينأوألأ

.ةيدشسجلأ ةفاظنلأو ليمجتلأ دأومو
يلام ن˘م ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ ا˘مأأ

ةيششا˘م˘لأ ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ت˘ف ر˘ج˘ي˘ن˘لأو
مانغألأو راقبألأ ةليشصف نم ةيحلأ

ياششلأ ،ءان˘ح˘لأ ،لا˘م˘ج˘لأو ز˘عا˘م˘لأو
مئا˘م˘ع˘لأ سشا˘م˘ق ،ل˘بأو˘ت˘لأ ،ر˘شضخألأ

،ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لأ ةرذ˘˘لأ ،يرا˘˘ت سشا˘˘م˘˘˘قو
،لشسعلأ ،رمحألأ بشضخ˘لأ ،و˘غ˘نا˘م˘لأ
عباطلأ تأذ ةشسبلألأ ،ماعنألأ ةيذغأأ
،قرأو˘ت تشسا˘ن˘م˘ت ءا˘˘عو ،ي˘˘قرا˘˘ت˘˘لأ
ةششمقأأ ،ةيدلجلأ م˘هأر˘م˘لأو رو˘ط˘ع˘لأ
غمشصلأ ،تشسن˘غ˘شسا˘ت ة˘ششم˘قأأ ،ا˘ف˘نا˘ت
،يلزنملأو ن˘ششخ˘لأ ح˘ل˘م˘لأ ،ي˘بر˘ع˘لأ

ةمداقلأ تاجوتنملأ ةمئاق لمششت امك
لك ،نأزاب ةششمقأأ رجينلأو يلام نم
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
،ةجلاعملأ دولجلأو دولجلأ ،فرحلأو
ريغ تاجتن˘م˘لأ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ رو˘ط˘ع˘لأ
ريغ يديل˘ق˘ت˘لأ بط˘لأ ن˘م ة˘جرد˘م˘لأ
رشصانع ،ينأدوشسلأ لوفلأ ،ةدمتعملأ
ي˘˘ت˘˘يرا˘˘ك ةد˘˘بز ،ما˘˘ي˘˘خ˘˘لأ بي˘˘كر˘˘ت
ر˘كشسلأ ،ي˘ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

نيحط ،كامشسألأ ،داجشسلأ ،طورخملأ
،اهعأونأأ لكب تأرشسكملأ ،كامشسألأ
،ةرذلأ ن˘ي˘ح˘ط ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ه˘كأو˘ف˘لأ
تأذ ةششمقألأو ةشسبلألأ ،ةيدكركلأ
سسانانألأ ةهكاف ،يلحملأ لامعتشسلأ

قيرابأأو بأو˘كأأ أذ˘كو د˘ن˘ه˘لأ زو˘جو
لوخد نأأ ىلإأ سصنلأ راششأأو.ياششلأ
بأر˘ت˘لأ ى˘لإأ ةدرو˘ت˘شسم˘لأ ع˘ئا˘شضب˘˘لأ
دعأوق مأرتحاب اطبترم ىقبي ينطولأ

ةحشصلأو يرطيبلأ بطلأ تامأزتلأو
لأأ بجي هنأأ كلذك افيشضم ،ةيتابنلأ
ةراج˘ت عو˘شضو˘م ،ع˘ئا˘شضب˘لأ ل˘كششت
ة˘ح˘شص ى˘ل˘˘ع أر˘˘ط˘˘خ ،ة˘˘شضيا˘˘ق˘˘م˘˘لأ
دأريتشسأ ى˘ل˘ع بتر˘ت˘يو.كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ
ةشضياقملأ ةراجت راطإأ يف عئاشضبلأ
عشضوب حيرشصت با˘ت˘ت˘كأ ة˘يدود˘ح˘لأ
ع˘˘شضو˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘˘شضب˘˘˘لأ
ريدشصتب مأزتلÓل قبا˘ط˘م كÓ˘ه˘ت˘شسأ
ة˘ثÓ˘ث ل˘جأأ ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
اف˘ي˘شضم ،رأر˘ق˘لأ سصن بشسح ،ر˘ه˘ششأأ
ل ةدمل لجألأ ديدمت حنم زوجي» هنأأ
ىشصقأأ د˘ح˘ك ر˘ه˘ششأأ ة˘ثÓ˘ث زوا˘ج˘ت˘ت

حشضوأأ ام˘ك .«د˘يد˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ
غلبم زواجتي نأأ نكمي ل» هنأأ رأرقلأ
ريدشصتلأ دشصق ةأرتششملأ تاجوتنملأ
.«لوخدلأ دنع ه˘ب حر˘شصم˘لأ غ˘ل˘ب˘م˘لأ

تايلمع نأأ ردشصملأ سسفن فاشضأأو
ةراجت راطإأ يف متت يتلأ ريدشصتلأ

عوشضوم نوكت ةيدودحلأ ةشضياقملأ
ه˘ب ق˘فر˘تو كرا˘م˘ج˘لأ ىد˘ل ح˘ير˘شصت
ع˘˘شضو˘˘ب ح˘˘ير˘˘شصت˘˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن
ع˘˘شضو˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘˘شضب˘˘˘لأ
تاجتنملأ ءأرشش ري˘تأو˘فو كÓ˘ه˘ت˘شسأ
نأأ ىلإأ أريششم ،اهريدشصت دأري يتلأ

ق˘فأر˘ت نأأ بج˘ي تأد˘ن˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ هذ˘˘ه
.دودحلأ زايتجأ ىتح ينعملأ رجاتلأ

لبق ريدشصتلأ نوكي امدنع ،هنأأ ريغ
ةلمجلأ رجات ىلع بجي ،دأريتشسلأ
دأر˘ي˘ت˘شسأ ل˘ف˘كي ا˘مأز˘ت˘لأ بت˘ت˘كي نأأ
ل لجأأ يف لدابتلأ عوشضوم عئاشضبلأ
،سصنلأ بشسح ،رهششأأ ةثÓث زواجتي

ةئملاب01 لداعت ةلافكلأ نأأ أددحم
امك.ةردشصملأ ة˘عا˘شضب˘لأ ة˘م˘ي˘ق ن˘م
قيوشست نكمي ل» هنأأ سصنلأ دروأأ
ةراجت راطإأ يف ةدروتشسملأ عئاشضبلأ
دودحلأ جراخ ةيدودحلأ ةشضياقملأ
يز˘ي˘لإأو رأردأأ تا˘يلو˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلأ

رأرقلأ فاشضأأو.«فودنتو تشسأرنمتو
ءا˘ششنإأ م˘ت˘ي ه˘نأأ كر˘ت˘ششم˘˘لأ يرأزو˘˘لأ
وأأ ين˘ع˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ ا˘ه˘شسؤور˘ي ة˘ن˘ج˘ل
حلاشصملأ يلثمم نم لكششتت هلثمم
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تأرأدإأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

،ة˘حÓ˘ف˘لأو بئأر˘شضلأو كرا˘م˘˘ج˘˘لأو
يرود˘لأ م˘يو˘ق˘ت˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم نو˘كتو
د˘يد˘ح˘تو طا˘ششن˘لأ زا˘˘ج˘˘نإأ طور˘˘ششل
ع˘˘ئا˘˘شضب˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘شسأأ ي˘˘˘ف قرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ةشضياقملأ ةراجت يف اهب حومشسملأ
لاجم يف اهلمع قيشسنتو ةيدودحلأ
دنع تا˘ي˘م˘كلأ دد˘ح˘ت ا˘م˘ك .مÓ˘عإلأ
،ةجاحلأ دنع ،ريد˘شصت˘لأو دأر˘ي˘ت˘شسلأ

بشسح ،ي˘ن˘ع˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
ددحت امك .ةيلحملأ قوشسلأ ةيعشضو
ةراجت ةشسراممب ةشصاخلأ تايفيكلأ
ةم˘ئا˘ق أذ˘كو ة˘يدود˘ح˘لأ ة˘شضيا˘ق˘م˘لأ
ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘شضب˘˘لأ
يف ةيونشسلأ ةيداشصتقلأ تأرهاظتلأ
يداشصتقأ سضرعم وأأ سضراعم لكشش
.اموي رششع ةشسمخل

تاقيقحتلا حتف صصوسصخب

تافلملاو اياسضقلا نم ديدعلا يف

كلهتشسملا ةيامح ةيعمج
ةديدجلا تاهجوتلاب بحرت

ةموكحلا اهتنبت يتلا
دا˘˘ششرإأو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر بحر

ي˘ف سسمأأ يد˘بز ى˘ف˘˘ط˘˘شصم كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

ةديدجلأ تاهجوتلاب ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت

ح˘ت˘ف سصو˘شصخ˘ب ة˘مو˘كح˘لأ ا˘ه˘ت˘ن˘ب˘ت ي˘ت˘لأ

ا˘يا˘شضق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ءا˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘˘م رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ، تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأو

ةردابم ا˘ه˘نأا˘ب أد˘كؤو˘م .ا˘هر˘ي˘غو ءا˘بر˘ه˘كلأو

تأزواجتو تلÓتخأ مامأأ فوقولل ةنشسح

نم نيديفتشسملأ مامأأ قيرطلأ عطقو ةدع

سشيعت تناك يتلأ ةمراعلأ ىشضوفلأ ةلاح

ّنأأ ى˘لإأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ را˘˘ششأأو .دÓ˘˘ب˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تاقيقحتلأ ح˘ت˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

يتلأ ةطلشسلأ يف مره ىلعأأ نم تردشص

اهّنإاف يلاتلابو ،ةيروهمجلأ سسي˘ئر ا˘ه˘ل˘ث˘م˘ي

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م نو˘˘كت نأأ سضور˘˘ف˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

حشضفت ةيعو˘شضو˘م تا˘ي˘ط˘ع˘مو تأر˘ششؤو˘م

رثإأ ىلع ذاختأو فأرطألأ ءلؤوه تاشسرامم

لعف لكل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘ئأز˘ج˘لأ تأءأر˘جإلأ

سسفنب مايقلأ ديري نمم مهريغل ةيعدرلأو

امأأ .نطأوملأو نطولل ةرشضملأ تاشسرامملأ

تاقيقحتلأ هذه ىهتنم ىلع مكحلل ةبشسنلاب

قباشس هنأاب يدبز لاق دقف اهتلآام عقوتو

تأرأرقلأ ّنأأ ذإأ ،نهأرلأ تقولأ يف هنأوأل

عوبشسألأ أذه ىوشس ذختت مل حتفلأ نأاششب

دق ناك نإأو ،دÓبلل ايلعلأ تاطلشسلأ لبق نم

ى˘لإأ ي˘شضف˘ي ما˘ع˘لأ ه˘جو˘˘ت˘˘لأ ّنأأ ى˘˘لإأ را˘˘ششأأ

ى˘لإأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘شصت نأأ ةرور˘˘شض

تل˘شصأو˘ت نإأو ا˘م˘ي˘شسل ،ةو˘جر˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘يا˘غ

أريثك تبعتأأ يتلأ انوروك ةحئاج تايعأدت

يلاتلابو ،ايونعمو ايدام يرئأزجلأ نطأوملأ

اهل ىرخأأ تأزواجتو تاشسرامم ةفاشضإأ ّنإاف

و .رثكأاف رثكأأ نينطأوملأ قاهرإأ اهنأاشش نم

دبل هنأاب يدبز حشضوأأ ،كلذ عم ةأزأوملاب

ام تأداع يتلأ تلاكششإلأ نأأ ديكأاتلأ نم

امب تأرأرقلأو تاميل˘ع˘ت˘لأ د˘ي˘شسج˘ت ه˘جأو˘ت

ةطلشسلأ مره ىلعأأ نم ةرداشصلأ كلت اهيف

،اهل ةيقيبطتلأ تايلآلاب لوألأ ماقملاب قلعتت

ي˘ف مد˘ط˘شصت تأرأر˘ق˘لأ ّنأا˘ب فا˘˘شضأأ ثي˘˘ح

ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘˘لأ ط˘˘ئا˘˘ح˘˘ب نا˘˘ي˘˘حألأ بلا˘˘غ

ةرأدإلأ ىوتشسم ىل˘ع ة˘ي˘لا˘ب˘لأ تا˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأو

ن˘ل ن˘ي˘ع˘م بلا˘ق ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘لو˘ق تم˘ت ي˘ت˘لأ

را˘ششأأو .ة˘لو˘ه˘شسب ه˘ن˘م جور˘خ˘لأ ع˘ي˘ط˘ت˘شست

أذه يف كلهتشسملأ ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر

يناعي ةيعمجلأ طاششن ّنأأ ىلإأ سصوشصخلأ

طو˘˘غ˘˘˘شضلأ ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف

ةرأدإلأ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ق˘˘ي˘˘ي˘˘˘شضت˘˘˘لأو

نم مغرلأ ىلع ،قيبطتلاب ةينعملأ تائيهلأو

اها˘ن˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ةردا˘ب˘م˘لأ با˘ب ح˘ت˘ف لا˘ج˘م ي˘ف ة˘مو˘كح˘˘لأ

لمعلأو يندملأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ م˘عدو ر˘ير˘ح˘تو

هلجأأ نم قد يذلأ رمألأ وهو ،يوعمجلأ

فرعت ّنأاب هفوخ˘ت أد˘كؤو˘م ،ر˘ط˘خ˘لأ سسو˘قا˘ن

ىلعو.ويران˘ي˘شسلأ سسف˘ن ةر˘ي˘خألأ تأرأر˘ق˘لأ

ّنأا˘ب يد˘بز ى˘ف˘ط˘شصم لا˘ق كلذ ن˘م م˘غر˘لأ
امئأد ىقبتشس كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج

ةمدخل ةردابم يأأ يف ةكراششملل ةدعتشسم

ةباجإأو ،اهل ايلعلأ حلاشصملأ قيقحتو دÓبلأ

ةياغلأ هذه قيقحت ىلإأ ةيمأرلأ تأوعدلأ لك

ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم ع˘شضو ع˘م ةأزأو˘م˘˘لا˘˘ب

ةبشسنلاب تايولوألأ ىلوأأ يف كلهتشسملأو

ريخألأو لوألأ اهفده نإأ لاق يتلأ ةيعمجلل

.يرئأزجلأ نطأوملأ ةمدخ يه
S°∏«º.±

راطإلا اذه يف ةمدقملا ةيمÓسسإلا تاجتنملاو تامدخلا فلتخم ىلع لوسصحلل

ةيمÓشسإلا ةفريشصلا ماظن ىلإا كونبلا جولو تايلآاو طورشش نع فششكي ةيلاملا ريزو
¯ S°∏«º.±

دبع نب نميأأ ،ةيلاملأ ريزو فششك

جولو تايلآأو طورشش نع نامحرلأ

ةفريشصلأ  ماظن ىلإأ كونبلأ فلتخم

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإلأ

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأو تا˘مد˘خ˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

أذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإلأ

نب نميأأ ةيلاملأ ريزو لاقو.راطإلأ
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف نا˘˘م˘˘حر˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
ققحي نأأ كنبلأ ىلع» هنأأ ةيعأذإأ
جولولأ عيطتشسيل ةقبشسم اطورشش
لثمتيو ، ةيمÓشسإلأ ةفريشصلأ ىلإأ
هيلع كنبلأ نأأ يف لوألأ طرششلأ
ي˘نو˘نا˘ق˘لأ را˘طإلأ ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي نأأ

را˘˘طإلأو ي˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘طإلأو

لثمتيف طرشش يناث امأأ ،يعرششلأ
ي˘ت˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ هذ˘ه م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
ةئ˘ي˘ه˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ي˘ف بغر˘ي
ة˘فر˘ي˘شصل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلأ
سسلجملأ ىوتشسم ىلع ةيمÓشسإلأ
ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لأو. ى˘˘ل˘˘عألأ ي˘˘مÓ˘˘شسإلأ
ن˘يذا˘ه  مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأأ ي˘˘ه ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ
حلاشصم ىلإأ نيققحملأ نيطرششلأ

دامتعلأ هل مدقت يتلأ رئأزجلأ كنب
تأذ لو˘˘ق˘˘ي فا˘˘شضأأو .«ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
تاجوتنملأ هذه لك نأأ» ردشصملأ

يقيقحلأ ىزغملأ قيقحتل تعشضو
ى˘ت˘حو ة˘ي˘مÓ˘شسإلأ ة˘فر˘ي˘شصلأ ن˘م
أذ˘ه ي˘ف نو˘بز˘˘لأ ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ق˘˘ث˘˘ي
ة˘˘ع˘˘ير˘˘ششل˘˘ل ق˘˘با˘˘ط˘˘م جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
.«ةيمÓشسإلأ

 نينطاوملا نم ريفغ عمج روسضحبو بيهم يزئانج وج طسسو

    فيطشسب لازأا نيعب ءارمحلا ةبعششلاب كنزلا مجنم راجفنإا يف نيفوتملا نيلماعلا ةزانج عييششت
امهأوثم ىلأ،فيطشس بونج لأزأ نيعب كنزلأ مجنم راجفنإأ يف ايفوت نأذللأ ، ةنشس73«يزوف يبرغ» و ةنشس45«يبرعلأ هللأ عاط» ةزانج عييششت سسمأأ رهظ مت
ىلإأ لوألأ ريزولأ و ةيروهمجلأ سسيئر يزاعت لقنو ،سسمأأ لوأأ لقنت دق باقرع دمحم مجانملأ ريزو ناكو  .بيهم يزئانج وج طشسو سساق نب ةربقمب ريخألأ

0071 دعب ىلع روخشصلأ عÓتقأ يف لمعتشست يتلأ ةرجفتملأ دأوملأ ةلوشسبك راجفنأ ببشسب عقو يذلأ، ثداحلأ ميلألأ ثداحلأ أذه يف نيفوتملأ نيلماعلأ يتلئاع

ةيامحلأ فرط نم اهرثأ ىلع لقن، حورجب ةنشس83 رمعلأ نم غلبي يذلأ «يفولخم زأوف» لماعلأ ةباشصأ يف ثداحلأ أذه ببشست امك،مجنملأ قفن لخدم نع رتم
ةيبط رداشصم نم تامولعملأ رخأأ بشسح و جÓعلل عشضخي لأزي ل نيأأ يعماجلأ فيطشس ىفششتشسم ىلأ هليوحت متي نأأ لبق لأزأ نيع ىفششتشسم ىلإأ ةيندملأ
لأزأ نيع ةيدلبب فشسوي ةزرخ مجنم اهدهشش ةهباششم ةثداح يف هدلأو يفوت دق سسمأأ لوأأ يفوت نيذلأ «يزوف يبرغ» ةيحشضلأ نأأ ملعلأ عم، ةرقتشسم هتلاح نأاف

يذلأ مجنملأ أذه قافنأأ لخأد مهثثج تيقب و ةيفوجلأ هايملأ مهترمغ امدعب، فشسوي ةزرخ مجنم لخأد Óماع91 يفوت امنيح0991 ةنشس نم نأوج رهشش يف

GCjªø.Q .ملك01 يلأوحب ءأرمحلأ ةبعششلأ مجنم نع دعبي يذلأ و ءأرمحلأ ةبعششلأ مجنم نع أريثك دعبي ل



¯YÉO∫ GCe«ø

تدكأا ةيلاطيا مÓعإا لئاسسؤ
ناسسل ىلع Óقن ءاعبرألا سسمأا

ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا ءارزو˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر
ىلع هدي˘كأا˘ت ي˘ت˘نو˘ك يّ̆ب˘يزو˘ج
ى˘ل˘˘ع مز˘˘ع˘˘لاؤ مز˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
ةدا˘˘˘عإا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت
فاسضأاؤ مهنادلب ىلإا نيرجاهملا

ي˘ف رد˘سصم˘لا بسسح˘ب ي˘ت˘˘نو˘˘ك
ةد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘˘سصلا ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
ـ ايلو˘پ ة˘ع˘طا˘ق˘م) لو˘ي˘ن˘ير˘ي˘سشت

حماسستلا اننكمي ل» هنأا (بونج
ىلإا يماظ˘ن˘لا ر˘ي˘غ لو˘خد˘لا ع˘م
جئا˘ت˘ن طا˘ب˘حإا م˘ت˘ي نأاؤ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
را˘سشت˘نا ءاو˘ت˘حل ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت

ن˘ير˘جا˘ه˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘ي˘˘فو˘˘ك

رج˘ح˘لا ن˘م بر˘ه˘ت˘لا نو˘لؤا˘ح˘ي

بجي» :لوقلاً ادكؤوم .«يحسصلا

ر˘˘˘ي˘˘˘˘غؤ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘كن نأا

ةموكحلا سسيئر عبا˘تؤ.»ن˘ي˘نر˘م

ةحفاكم انيلع بجي» :يلاطيلا

ءانت˘غأا ةدا˘يزؤ ر˘سشب˘لا˘ب را˘ج˘تلا

يذغت يتلا ةيمارجإلا تاعامجلا

ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ بير˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه

ىلإا يتنوك سصلخؤ.»عؤرسشملا

رمتسسن نأا انيلع بجي» هنإا لوقلا

نأاؤ ،»ها˘ج˘تلا اذ˘ه ي˘ف ر˘ي˘سسلا˘˘ب

ةداعا تايلمع ف˘ي˘ث˘كت˘ب مو˘ق˘ن»

ردجتؤ »مهنادلب ىلإا نيرجاهملا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةر˘˘يزؤ نأا ةرا˘˘˘سشإلا

يزيجرومل اناسشتول ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

ا˘˘مؤر نأا˘˘ب تحر˘˘سص د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك

درط تاءارجإا يف عؤرسشلا يونت

ذنم اولسصؤ نيذ˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ئاؤأا

يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جرو˘˘˘˘˘مل تحر˘˘˘˘˘˘سصؤ.

»اريسس Óيد يريروك» ةفيحسصل

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا را˘˘سشت˘˘نلا ة˘˘ع˘˘˘سساؤ

متيسس نييعرسشلا ريغ نيرجاهملا

ا˘نؤرو˘ك سصح˘˘ف˘˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘سضخإا

ةيفلخ ىلع حيرسصتلا اذه يتأايؤ

نييلاط˘يإلا ن˘ي˘لؤؤو˘سسم˘لا د˘سصر

دد˘ع ي˘˘ف ا˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا

ن˘ي˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

. ا˘ه˘ل˘حاو˘سس ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘فد˘ت˘م˘˘لا

ةرازؤ نأا ةرا˘˘سشإلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘˘لاؤ

تفسشك تناك ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

ةيتايلمعلا ةليسصحلا نع ارخؤوم

ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘˘سشب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

سسارح نكمت ثيح ،يسضقنملا

،تايلؤ ةدع يف لحاوسسلا رفخ

طا˘ب˘حإا ن˘م ، د˘حاؤ ر˘ه˘˘سش ي˘˘فؤ

ر˘ي˘غ ةر˘ج˘˘ه ة˘˘لؤا˘˘ح˘˘م265

تو˘م˘لا براو˘ق ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘عر˘˘سش

ن˘˘م ىر˘˘خألا ة˘˘ف˘˘سضلا ها˘˘ج˘˘تإا˘˘˘ب

ئطاوسش نم اقÓطنا ، طسسوتملا

ة˘با˘ن˘ع˘ك ، ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘يلو˘لا

ن˘ي˘˘عؤ فرا˘˘ط˘˘لاؤ ةد˘˘كي˘˘كسسؤ

. اهريغؤ تنسشوميت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5506ددعلا0202 توأا60 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

 زاجتحإ’ا زكارم يف يحسصلا رجحلا نهر نودجاوتم
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ة˘ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘ف˘˘سسلا مو˘˘ق˘˘ت
ةيلمع˘ب مو˘ي˘لا ما˘ي˘ق˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ؤ ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ءÓ˘˘جإا
ن˘م ن˘ي˘جؤز˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسنوتب نيمي˘ق˘م˘لا ؤ ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت

لوبطلا مأا يدؤدحلا ربعملا ربع
ةرافسس تدكأاؤ . فراطلا ةيلوب
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب سسنو˘ت
ميظنت متيسس هنأا ءاعبرألا سسما

ـلا سسيمخلا مويلا ءÓجإا ةيلمع

ةعاسسلا ىلع0202 تؤأا60

مأا يدؤدحلا ربعملاب احابسص70
لمسشت ؤ فراطلا ةيلوب لوبطلا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ؤ ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا

ؤ ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت ن˘م ن˘ي˘جؤز˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘عر˘سش ة˘ف˘˘سصب ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
هنأا ىلإا ةراسشإلا ردجتؤ .سسنوتب
لئاسسؤ لوخدب حامسسلا متي نل
ىلإا ةسصاخلا تابرعلا ؤ لقنلا
هذ˘ه لÓ˘خ ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
نا ةرافسسلا تحسصنؤ .ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

مد˘ع ه˘ب لا˘سصتإلا م˘ت˘ي م˘ل ن˘م˘م
.يدؤدح ربعم يا ىلا لوحتلا

ي˘ف تعد د˘ق ةرا˘˘ف˘˘سسلا تنا˘˘كؤ
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘سس تقؤ
مايقلا ةيلمع˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ي˘ج˘سست˘لا
د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘م ي˘قد˘ن˘ف˘لا ز˘ج˘ح˘لا˘ب
ةحفسصب ةروسشنملا لزنلا ةمئاقب
ن˘م ة˘خ˘سسن لا˘سسرإا ؤ ةرا˘˘ف˘˘سسلا
تازاو˘ج ؤ ي˘قد˘ن˘˘ف˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح˘˘لا
يبنجألا ميقملا ةقاطب ؤ رفسسلا

ينؤرتكللا ديربلا ىلع سسنوتب

نيدلاولا دحأا نأا ىلإا تاراسشاؤ.

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ف˘˘ع˘˘م

˘ماز˘ت˘للا ع˘م لز˘ن˘لا˘ب يرا˘ب˘جإلا

ناك اذا يتاذلا يحسصلا رجحلاب

21 ن˘سس نؤد ه˘ئا˘ن˘بأل ا˘ق˘˘فار˘˘م

ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل غÓ˘˘ب نا˘˘˘كؤ .ة˘˘˘ن˘˘˘سس

رهسشلا سسنوت ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يسسنوتلا سسيئرلا نأا دكأا طرافلا

ريبك مامتهاب عباتي ديعسس سسيق

يف ةيسسنو˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا عا˘سضؤأا

دؤد˘ح جرا˘خ ند˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا د˘قؤ ن˘طو˘˘لا

رون ةي˘جرا˘خ˘لا نؤؤو˘سشلا ر˘يزو˘ل

نييسسنوتلاب ةدوعلل يرلا نيدلا

تسصرحؤ. ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا

ديكأاتلا ىلع ةيسسنوتلا ةسسائرلا

مل ةيرئازجلا تاطلسسلا نأا ىلع

ةدعاسسملا دي دمل دهج يأا رخدت

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لا ل˘كل

كر˘ح˘ت ءا˘جؤ .ا˘ه˘جرا˘˘خ ى˘˘ت˘˘حؤ

بق˘ع ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ماق يتلا ةيجا˘ج˘ت˘حلا تا˘ف˘قو˘لا

مامأا ةيسسنوتلا ةيلاجلا دارفأا اهب

مامأاؤ رئازجلاب ةيدؤدحلا رباعملا

ةسسبت يتيلوب سسنوت يتيلسصنق

ىلع طغسضلا لجأا نم ةبانعؤ

مهئÓجل ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘لا

ةليوط ره˘سشأا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م

ام ة˘ير˘ب˘لا دؤد˘ح˘لا ق˘ل˘غ بب˘سسب

ةحئاج يسشفت ءارج نيدلبلا نيب

.انؤروك سسؤريف

 رئازجلاب سسنوت ةرافسس نايب بسسح

نييرئإزجلإ ؤ نييصسنوتلإ نينطإوملل لوبطلإ مأإ ربعمب ءÓجإإ ةيلمع
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ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘جإا ة˘ل˘˘سصاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

تنلعأا ،رئازجلاب نيقلا˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لا

رئازجلاب ةيسسنوتلا ةيروهمجلا ةرافسس

ةل˘حر ة˘ج˘مر˘ب تم˘ت ه˘نا ءا˘ع˘برألا سسمأا

ةيسسنوتلا طو˘ط˘خ˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘يو˘ج

تؤأا21لا لبقملا ءاعبرألا موي كلذؤ

ني˘ع˘ت˘ي ه˘نأا ةرا˘ف˘سسلا تد˘كأاؤ.0202

ليجسست ةلحرلا هذه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع

ي˘نؤر˘ت˘كلإلا د˘ير˘ب˘لا ر˘ب˘ع م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘سسأا

اهتح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةر˘كذ˘م.

بجوتي هنأاب كوبسسيافلا ربع ةيمسسرلا

يقدنفلا زجح˘لا˘ب را˘ه˘ظ˘ت˘سسلا م˘ه˘ي˘ل˘ع

سضر˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م˘˘˘لا لز˘˘˘ن˘˘˘لا ىد˘˘˘حإا˘˘˘ب

ءاسضقل ةرافسسلا ة˘ح˘ف˘سصب ةرو˘سشن˘م˘لاؤ

مايأا7 هتدمؤ يرابجإلا يحسصلا رجحلا

ل˘ي˘ل˘ح˘ت ةدا˘ه˘سشب نؤر˘ه˘ظ˘ت˘سسي ن˘يذ˘ل˘ل

RCPاونكمتي مل نيذلل مايأا01 ةدملؤ

ؤ.  هيلإا راسشملا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م

،نيرفاسسملا لك ىلع ءارجإلا اذه قبطي

مهتقفرب ناك ولؤ ىتح ،ءانثتسسا نؤد

تهب˘نؤ .ة˘ن˘سس21 ن˘˘سس نؤد ءا˘˘ن˘˘˘بأا

ل˘˘جأا ر˘˘خأا نو˘˘كي˘˘˘سس ه˘˘˘نا˘˘˘ب ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا

تؤا90 د˘˘حألا مو˘˘ي ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘˘ل˘˘˘ل

احا˘ب˘سص ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع0202

تنلعا رئازجلاب سسنوت ةرافسس تناكؤ.

سسيمخلا مويلا ءÓجإا ةيلمع ميظنت نع

ربعملاب ا˘حا˘ب˘سص70 ةعا˘سسلا ى˘ل˘ع

فراطلاب يدؤدحلا لوبطلا مأا يدؤدحلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشت ؤ
نيجؤزتملا نييرئاز˘ج˘لا ؤ ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لا

ة˘ف˘سصب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ؤ ن˘ي˘ي˘˘سسنو˘˘ت ن˘˘م
يف ةرافسسلا ةرا˘سشإاؤ .سسنو˘ت˘ب ة˘ي˘عر˘سش
لوخدب حامسسلا متي نل هنأا ىلإا اهل نايب
ىلإا ةسصاخلا تابرعلا ؤ لقنلا لئاسسؤ
.ةيلمعلا هذه لÓخ يسسنوتلا بارتلا

مداقلا ءاعبرأ’ا موي خيرات اهل ددح

رئإزجلإ نم نييصسنوتلإ اياعرلإ ءÓجإل ةيوج ةلحر ةجمرب

ةحئاج ةيادب دنم توملا براوق ربع اهلحاوسس ىلع نيقفدتملا نييعرسشلا ريغ نييرجاهملا ليحرت يف عورسشلا ةيلاطي’ا تاطلسسلا مزتعت
. ةيلاطيإا ةدم ةدع يف زاجتح’ا زكارم يف يحسصلا رجحلا نهر ايلاح نيدجاوتملاو نييسسنوتلاو نييرئازجلا رارغ ىلع انوروك

ةنيطنسسقب ةيقدنف قفارم ةدعب نيميقم اوناك

مهؤؤÓجإإ مت ةيعر015 ةرداغم

يحصصلإ رجحلل رطق ؤ إدنك نم
مت يرئازج ةيعر015 نع لقي ل ام عوبسسألا اذه رحب رداغ

مهعاسضخإا ؤ ةنيطنسسق ةيلؤ وحن رطق ؤ ادنك نم مهؤؤÓجإا

يسشفت دسض ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

ءلؤوه دافتسساؤ .مهرجح نكامأا دجتسسملا انؤروك سسؤريف

نم عوبسسأا دعب يحسصلا رجحلا عفر نم نويرئازجلا اياعرلا

،رخآا عوبسسأل يلزنملا مهرجحب مايقلاب ةيسصوتلا عم ،لزعلا

ؤ ةح˘سصل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ح˘سضؤأا ا˘م بسسح

ةلاح يأا ليجسست متي مل هنأاب ادكؤوم ,سساعد ليدع ,ناكسسلا

نم .اياعرلا ءلؤوه فوفسص يف91-ديفوكب ةدكؤوم ةباسصإا

ةيلحملا ةيريد˘م˘لا˘ب ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج

نب رامع ,يلئاعلا لمعلا ؤ ةيديلقتلا ةعانسصلا ؤ ةحايسسلل

مت نيذلا نييرئازجلا ءلؤوهل يحسصلا رجحلا ةرتف نأاب ,يكرت

ةيريدملا حلاسصم نأاب ؤ ةديج فؤرظ يف ترج مهؤؤÓجإا

عيم˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ةد˘ن˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ت ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

هؤؤÓجإا متي يرئازج لكب لفكتلا لجأا نم ةينعملا تاعاطقلا

انؤروك سسؤريف يسشفت عن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف

ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل م˘ه˘تردا˘غ˘م ىد˘لؤ ،ة˘لؤد˘لا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

سصاخسشألا ديدع ةقفارم تمت ,نيميقم اوناك ثيح ،ةيقدنفلا

وحن نير˘خآا ل˘ق˘ن م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ن˘م دار˘فأا فر˘ط ن˘م

يمومعلا لقنلل ة˘ل˘فا˘ح52 نتم ىلع ة˘ي˘ل˘سصألا م˘ه˘تا˘يلؤ

حلاسصم فرط نم سضرغلا اذهل اهسصيسصخت مت نيرفاسسملل

مت يرئازج ةيعر383 نأا ىلإا ةراسشإÓل ،ةنيطنسسق ةيلؤ

نوعسضخي اوناك ؤ ايزيلام ؤ ايلاطيإا يتلؤد نم مهؤؤÓجإا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيقدن˘ف تا˘سسسسؤو˘م˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

لكايهلا هذه اسضيأا اؤرداغ بؤرخلا ةيدلبب ؤ يلجنم يلع

هعومجم ام ءÓجإا مت ريكذتلل ،يحسصلا رجحلا عفر دعب

ايزيلام ؤ ايلاطيإا نم لكب نيقلاع اوناك يرئازج ةيعر339

ريبادتلا راطإا يف ةيوجلا ةلحرلا قيلعت ببسسب رطق ؤ ادنك ؤ

ة˘يلؤ و˘ح˘ن ا˘نؤرو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

ءÓجإل هدادعإا مت يذلا ينطولا جمانربلا مسسرب ةنيطنسسق

.اياعرلا ءلؤوه
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فراطلا

طصشلإ ةيدلب نع رجحلإ عفر

ةلاقلاب هديدمتؤ
،ءاعبرألا سسمأا ،ةيلحملا تاعامجلاؤ ةيلخادلا ةرازؤ تررق

يف هديدمتؤ طسشلا ةيدلب نع يئزجلا يلزنملا رجحلا عفر

سسيمخلا موي˘لا ن˘م اًءد˘ب فرا˘ط˘لا ة˘يلؤ ي˘ف ة˘لا˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘˘ب˘˘ع ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحؤ

ةيدلب نع يئزجلا يلزنملا رجحلا عفر مت دقف ،«كوبسسيافلا»

يئزجلا يلزنملا رجحلا ديدمتؤ فراطلا ةيلؤ يف طسشلا

َءاسسم00:91 نم نوكيسس رجحلا تيقوت ؤ ةلاقلا ةيدلب يف
َ

اموي41 رجحلا ةدم ؤ يلاوملا مويلا نم احابسص00:5 ىلا

.0202 تؤأا60 سسيمخلا موي نم ءادتبا اذهؤ
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ةيدلب ناكصس نم تأرصشعلأ ناك و
دحأ’أ موي أوماق دق صشيصشدلأ زاجمأأ
ةيدلب و مهنيب طبأرلأ قيرطلأ قلغب
راجصشأ’أ عوذج ةطصسأوب صشورحلأ

ةكرح نيفقوم ةيطاطملأ تلجعلأو
ح˘لا˘صصو صشور˘ح˘لأ ها˘ج˘تا˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
رقم قلغب أوموقي نأأ لبق ،روعصشلأوب
ن˘ي˘صضفأر يد˘يد˘ح ل˘ف˘ق˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ
نيبخت˘ن˘م˘لأ و ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ قا˘ح˘ت˘لأ
تل˘ت بصضغ ةرو˘ث ي˘ف ،م˘ه˘ب˘تا˘كم˘ب
تقلطأأ ديعلأ ليبق ةيجاجتحأ ةفقو
اهربتعأ يتلأ دوعولأ نم ةلمج اهيف
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تصسي˘ل و ة˘ي˘هأو نا˘˘كصسلأ
اهئاصضعأأو ةيدلبلأ يلوؤوصسم أوبلاطيل
أوعفرو .أروف ةلاقت˘صس’أو ل˘ي˘حر˘لا˘ب
ةيم˘هو˘لأ م˘كدو˘عو د˘ير˘ن ’» را˘ع˘صش
ريفوت مد˘عو ر˘ي˘ي˘صست˘لأ ءو˘صسل كلذو
بلطم ليحرلأ ليحرلأ نطأوملأ قح
زا˘˘ج˘˘مأأ نا˘˘كصس نا˘˘ك و ،«ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صش
ءاثلثلأ موي أو˘ع˘م˘ت˘جأ د˘ق صشي˘صشد˘لأ
ةيجا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ي˘ف د˘ي˘ع˘لأ ل˘ي˘ب˘ق

عطقنأ امدعب ءاملأ ريفوتب اهيف أوبلاط

عم،رهصش نم رثكأ’ م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح ن˘ع
دجوت هنأأ ثيح ىرخأأ نع ءايحأ زييمت
ىر˘خأأ و ءا˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘˘ي ءا˘˘ي˘˘حأأ
ام˘ك ،ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘ب˘صسأ’ ى˘ن˘ث˘ت˘صست

ةيعامتج’أ تانكصسلأ عيزوتب أوبلاط
ينطا˘ق ن˘ع ن˘ب˘غ˘لأ ع˘فرو ةز˘ها˘ج˘لأ
مكأرت ةل˘كصشم أو˘حر˘طو ،ر˘يد˘صصق˘لأ
عرأوصشلأ نم اهعفر مدعو ةمامقلأ

راصشتنأ يف ببصست ام لزانملأ مامأأو
ثد˘ح˘ت و، صضرأو˘ق˘لأ و تأر˘صشح˘˘لأ

ةرور˘صض ى˘ل˘ع ا˘صضيأأ نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘عا˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسأ
ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصمو تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ
ميظنتل داجلأ ل˘خد˘ت˘لأ ع˘م ،ةد’و˘لا˘ب
ة˘ي˘مو˘ي˘لأ و ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘صسأ’أ قأو˘˘صسأ’أ

عرا˘˘صشلأ ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ كلذ˘˘˘ك
ايرورم اقانت˘خأ ق˘ل˘خ˘ي ا˘م ي˘صسي˘ئر˘لأ

ةريبك ةيمهأأ أوطعأأ ناكصسلأ، أريبك
عصضوب أوبلاطو ةيمومعلأ ةغرفملل

اهقرح نع اصضوع تاف˘ل˘خ˘م˘ل˘ل ل˘ح

ام ةهيركلأ حئأورلأو ناخدلأ راصشتنأو

ىريو ،مهتحصص و ناكصسلأ ةايح ددهي

و ة˘يد˘ل˘ب˘لأ صسي˘ئر نأأ نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ذنم ائي˘صش أو˘مد˘ق˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ

يتلأ ةبوكنم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل م˘ه˘با˘خ˘ت˘نأ

تحرط لكاصشم ةدع اهناكصس يناعي

قلت مل اهنكل تأرم ةدعل و أريثك

.نيلوؤوصسملأ لبق نم ةباجتصس’أ

يتامضس ةقطنم قيرح تايعادت

ديعلا موي ةلئاع12 ديرضشتو

ينطولأ كردلأ حلاشصم

فراطلاب لعافلأ ىلع صضبقلأ يقلت
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ تأد˘حو تعا˘ط˘˘ت˘˘صسأ

يف طروت˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م أر˘ي˘خأأ فرا˘ط˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

ىمصسملأ ينكصسلأ عيمجتلل ةرواجملأ ةباغلاب قيرحلأ

يذلأو ةي’ولأ ةمصصاع ةيدلب ميلقإ’ ةعباتلأ «يتامصسلأ»

ىح˘صضأ’أ د˘ي˘ع مو˘ي ة˘ل˘ئا˘ع12 ديرصشت ى˘ل˘ع ر˘ف˘صسأأ

.ىرخأأ رئاصسخ بناج ىلإأ ةيريدصصقلأ مهخأوكأأ قأرتحأو

تامولعم رثإأ ىلع كلذو لعافلأ كردلأ حلاصصم تفقوأأ

فيقو˘ت ن˘م ثدا˘ح˘لأ مو˘ي ح˘لا˘صصم˘لأ تأذ ا˘ه˘ت˘ل˘غ˘ت˘صسأ

ريخأ’أ أذه ماق ثيح ةنصس82 رمعلأ نم غلابلأ ينعملأ

ىلع ةباغلاب رانلأ مأرصضإاب كردلأ حلاصصم نايب بصسح

قيرح بوصش ىلإأ ىدأأ امم يتامصس ةيرق ةقطنم ىوتصسم

قيدانصص نم ددعو ةباغلأ نم ةعصساصش ةحاصسم مهتلأ

فل˘خ ا˘م˘ك ،ي˘صشأو˘م˘لأ صسوؤور صضع˘ب قو˘ف˘نو ل˘ح˘ن˘لأ

نم ددعل ةيداملأ رئاصسخلأ صضعب قيرحلأ أذه كلذك

رأر˘صضأ’أ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘با˘غ˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لأ لزا˘ن˘م˘لأ

.ةيرقلأ ناكصسل قيرحلأ اهببصس يتلأ ةيحصصلأو ةيصسفنلأ

فلم دأدعأأو ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج لامكتصسأ دعبو

تاهجلأ مامأأ هميدقت مت يذلأ ينعملأ دصض يئاصضق

يف ردصص نيأأ فراطلأ ةمكحمب ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ

.عأديإأ رمأأ هقح
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جيريرعوب جرب

برهتلأ ةمهتب صصخشش فيقوت

ةئطاخ قئاثو ميدقتو يبيرشضلأ

دأومب ةلمحم ةبكرم زجحو

ةينلديشص
ةي’و نمأ’ صسماخلأ يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم تنكمت

برهتلأ ةمهتب ينيع˘برأأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب

نودب عيبلأ ةيلمع ، ةئطاخ قئاثو ميدقت ، يبيرصضلأ

ريرحت ، ةروتافلل ةيمأزلإ’أ تانايبلأ صصقن ، ةروتاف

صشيتفت ةيلمع رثإأ ىلع ةيلمعلأ تمتو ةيمهو ريتأوف

ةي’ولل ي˘قر˘صشلأ ل˘خد˘م˘لا˘ب ة˘ب˘قأر˘م˘لأ د˘صسب ة˘ب˘قأر˘مو

تاكرصش ىدحإاب لماع فرط نم ةداتقم تناك ةبكرملأ

اهنأأ نيبتيل ، ةلمج˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ ه˘ب˘صش دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب

ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ ه˘˘ب˘˘صش دأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م

زج˘ح م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ر˘ي˘تأو˘ف نود جد0778583 اهتمي˘ق

كلام دصض يئاصضق فلم زاجنإأو ةروكذملأ ةعاصضبلأ

ميقم ةنصس54 (م - ح ب) وعدملأ ةكرصشلأ ريصسمو

ةيئاصضقلأ تاه˘ج˘لأ ى˘لإأ ه˘لا˘صسرإأو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و˘ب

.ةصصتخملأ
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ناقزوب ىرق ناكشس نم تأرششعلأ

ةمزأأ دشض نوشضفتني وزو يزيتب

 ةداحلأ صشطعلأ
ن˘م تأر˘صشع˘لأ صسمأأ لوأأ را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص لل˘˘خ مد˘˘قأأ

ةي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع وزو يز˘ي˘ت˘ب نا˘قزو˘ب نا˘كصس

ببصسب هايملل ةيرئأزجلأ رقم عيمصشت للخ نم ةمراع

رخآأ ةيمويلل أودكأأ ناقزوب ىرق ونطاق صشطعلأ ةمزأأ

ةيلحملأ تاطلصسلأ ىلإأ مهلاغصشنأ أولقن مهنأاب ةعاصس

دبكتي رخآأ بناج نمو ةداحلأ صشطعلأ ةمزأأ ةيأدب ذنم

هايملأ ريفوت ءانع يموي لكصشب ناقزوب ىرق ونطاق

نو˘ب˘لا˘ط˘ي نا˘كصسلأ نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو بور˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘صصلأ

ل˘ح ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ل˘خد˘˘ت ةرور˘˘صضب

.رهصشأأ8 نم رثكأأ مهتيافنح مايصص ةلكصشم
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج5

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

5506ددعلا0202 توأا60 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

مدع بلطم شسمأا راهن اوفاضضأا اقباضس اهوعفر يتلا بلاطملا ىلإا ةفاضضإ’اب و، ةيدلبلا رقم قلغ ششيضشدلا زاجمأا ناكضس لضصاوي يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل
و يلاولا روضضح بلطم ىلع اورضصأا امك ،ةيدلبلا نوؤوضش ةرادإ’ ةي’ولا وأا ششورحلا ةرئاد نم فظوم نييعت و ةيدلبلل نيبختنملا و ريملا ةدوع

ةياغ ىلإا ةلضصاوتم تاجاجتحإ’ا ناف ةعاضس رخآا ةديرجل ناكضسلا تاحيرضصت بضسح و ،ةيدلبلا رومأا رييضست يف هلضشفل بختنملا شسلجملا ةبضساحم
.يلاولا عم رواحتلل مهلثمي دفو لقنت اعطاق اضضفر اوضضفر امك، بلاطملا لك قيقحت و يلاولا روضضح

نيبختنملا و ريملا ةدوع اوضضفر /ةدكيكضس

يجراخ فظومل ةرأدإلأ ميلشستب نوبلاطي صشيششدلأ زاجمأأ ناكشس
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ةدكيكصس ةبأزع ةنيدم تزتهأ
لتق ةميرج عقو ىلع صسمأأ راهن
ةبأزع ةنيدمب يحبأر فاحز يحب

07 غلابلأ «ي.ع» اهتيحصض حأر
رجنخ تانعطل هصضرعت دعب ةنصس
فر˘ط ن˘م رد˘صصلأو ن˘ط˘ب˘لأ ي˘˘ف
ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع ظ˘ف˘ل .ر˘˘خٱأ صصخ˘˘صش
ناك و، ةبأزع ىفصشتصسمب هصسافنأأ

تانعط ةيحصضلل هجو دق يناجلأ

ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ط˘ب˘لأ ي˘ف تر˘ق˘ت˘˘صسأ

.همصسج نم ةقرفتم ءاحنأأو ،بلقلأ

نإا˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع ردا˘˘صصم بصسح و

تانصسلمب تأأدب فلخلأ ةرأرصش

، امهنيب فلخلأ روطتيل ةيملك

هجوي و ةيحصضلأ يناجلأ تغابيل

ةصساصسح نكامأأ يف تابرصض هل

،ا˘صضرأأ ه˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘صسأأ ه˘˘م˘˘صسج ن˘˘م

ذوليو ،هئامد يف حبصسي هكرتيل

اميف ،ةلوهجم ةهجو ىلإأ رأرفلاب

ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلأ ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت

، ةبأزعب نأدند دمحم ىفصشتصسم

تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإ’أ ه˘˘˘ل تمد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

أرثأاتم ةايحلأ قراف هنكل ةمزللأ

صضرعت يتلأ ةرئاغ˘لأ تا˘ن˘ع˘ط˘لا˘ب

ةحلصصم ىلإأ هتثج لقن متيل ،اهل

،ىفصشتصسملأ تأذب ثثجلأ ظفح

ديدح˘ت˘ل ا˘ه˘ح˘ير˘صشت را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف

ام˘ك ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ةا˘فو˘لأ با˘ب˘صسأأ

ةيملعلأ ةطرصشلأ رصصانع تلقنت

أذ˘˘هو ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لأ حر˘˘˘صسم ى˘˘˘لإأ

نع ثحبلأو ةميرجلأ صصيخصشتل

،ا˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ تأودأ’أ

ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ تر˘˘صشا˘˘بو

هذه تاصسبلم فصشكل اهتاقيقحت

.ةعصشبلأ ةميرجلأ

ةميرجلا باكترإا دعب رارفلاب ذ’ يناجلا /ةدكيكضس

ةبأزع يف ينيعبشس ةايحب يدوت رجنخ تانعط
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ن˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

ةي’و ن˘مأ’ صسما˘خ˘لأ ير˘صضح˘لأ

ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب

ريغ ناصصخصش ىقب اميف ينيرصشع

ةمهتب رأرف ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م

باكترأو رأرصشأأ ةيعمج نيوكت

ة˘˘فو˘˘صصو˘˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘صسلأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
رصسكلأو ددعتلأ فورظب ةنرتقملأ

تأذ ةبكرم راصضحتصسأو ليللأو
لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو كر˘˘ح˘˘م
ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقلعلأو

، ةنصس62 ، (أأ - ح) فوقوملأ نإاف
ةقرصسب ليل ماق ايئاصضق قوبصسم
دأوملأ عي˘ب˘ل د˘ع˘م يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م

(ل - صش) ةيحصضلل كلم ةيئأذغلأ

ريغ ني˘صصخ˘صش ة˘ق˘فر ة˘ن˘صس04
ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم ىد˘ل ن˘ي˘فور˘ع˘˘م
هبتصشملل كلم ةبكرم نيلمعتصسم
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ة˘قر˘˘صسو (أأ - ح) ه˘˘ب

بصسحو ميتنصس نويلم02 هردق
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ نإا˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأ تأذ
زيجو تقو يف تنكم ةيطرصشلأ

ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘˘م
مدق مهدصض يئاصضق فلم زاجنإأو
مامأأ (أأ - ح) هب هبتصشملأ هبجومب
نيأأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

عأد˘˘˘يإأ ر˘˘˘مأأ ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘صص
’ نيح يف ، ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب
نيفورعملأ ريغ ناصصخصشلأ لأزي

.رأرف ةلاح يف

رارف ةلاح يف نيفورعم ريغ ناضصخضش يقب اميف /جيريرعوب جرب

ميتنشس نويلم02 غلبمو يراجت لحم ةقرشسب امهتقفرب ماق ايئاشضق قوبشسم فيقوت
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع و فرا˘˘ط˘˘لأ
ة˘ع˘برأأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘ي˘ت˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
نم ةربتعم ةيمك زجح و صصاخصشأأ
ةردقملأ و ةي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

نم ةد˘حو1663 ـب اه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف
أوطروت نوينعملأ عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م
تابورصشملأ لقن و ةزايح ةيصضق يف
ةصصخر نود عيبلأ صضرغل ةيلوحكلأ

نيب حوأرتت مهرامعأأ ةرتوفلأ مدع و
نوردحني و عبأرلأ و ثلاثلأ نيدقعلأ

ثيح ةيقرصشلأ تاي’ولأ فلتخم نم
دورو ىلإأ ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
نمأاب ةطرصشلأ حلاصصم ىلإأ تامولعم

ةحلصصملأ يف ةلثمم فراطلأ ةي’و

د˘ي˘ف˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘مأل˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ

ةبانع ةي’و نم ةمداق ةنحاصش دوجوب

تابورصشملأ نم تا˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م

ر˘صصا˘ن˘ع˘لأ تأذ مو˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلأ

ىوتصسم ىلع ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل د˘صصر˘ت˘لا˘ب

ةنيدم لخدمب ينمأ’أ ةبقأرملأ زجاح

دودح يف اهفيقوت ةياغ ىلإأ فراطلأ

احابصص فصصنلأ و ةصسماخلأ ةعاصسلأ

نيأأ صشيتفتلأ ةيلمعل اهعاصضخإأ دعب و

نم ةربتعم ةيمك ىلع اهلخأدب رثع

ـب ترد˘ق ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘˘لأ

ةبكرملأ ليوحت متيل ةدحو1621

و ن˘مأ’أ ر˘ق˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ق˘˘ئا˘˘صس ة˘˘ق˘˘فر

و ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب

فلم نيينعملأ دصض زجنأ ةيداصصتق’أ

ل˘ق˘ن و ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئا˘صضق

ةيلوحك تا˘بور˘صشم ع˘ي˘ب˘لأ صضر˘غ˘ل

و ةر˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لأ مد˘˘˘ع و ة˘˘˘صصخر نود

’لغتصسأ و قيقحتلأ يف أرأرمتصسأ

اهيلع تلصصحت ةدكؤوم تامولعمل

اصضيأأ ديفت لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف

دد˘صصب ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘صصخ˘˘صش دو˘˘جو˘˘ب

نم ديزأاب ةردقم ىرخأأ ةيمك لاخدإأ

ىلإأ ةداملأ صسفن نم ةدحو0002

» ةقرف تماق ثيح فراطلأ ةي’و

ةطخ عصضو ىلع لمعلاب » يرايبلأ

فيقوت نع ترفصسأ ةصسوردم ةينمأأ

نيصسبلتم اطبصض نيذل˘لأ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو0042 ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘˘ب

نتم ىل˘ع ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

ةقيرطب عيبلل ةهجوم ةيعفن ةبكرم

كلذك امهدصض زجنيل ةعورصشم ريغ

صسف˘ن صصو˘صصخ˘˘ب ي˘˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘م

ةيلامجإ’أ ة˘ي˘م˘كلأ رد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘صضق˘لأ

ـب ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ لل˘خ ةزو˘ج˘ح˘˘م˘˘لأ

و ة˘ن˘حا˘صش ز˘˘ج˘˘ح و ةد˘˘حو1663

ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ د˘ع˘ب ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘˘كر˘˘م

أومدق فأرطأ’أ عيمج عم قيقحتلأ

ةصصتخملأ ةيئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ

مكح مهنم نينثأ قح يف ردصص نيأأ

ءلخإأ عم أد˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ر˘ه˘صشأأ ة˘ت˘صسب

نينث’أ قح يف ردصص اميف امهليبصس

قطنلأ ليجأات عم عأديإأ رمأ نأرخآ’أ

.مكحلاب

نيتلضصفنم نيتيضضق يف

 فراطلاب ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو1663 زجحو صصاخششأأ ةعبرأأ فيقوت



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5506ددعلا0202 توأا60 سسيمخلا6
ةطولغم تامولعم ميدقت سصوسصخب عيراسشملأ ريدمل ماهتلأ عباسصأأ أوهجو

ةلاكولل ةيوهجلأ ةيريدملأ رقم مامأأ نوجتحي «2 لدع» يف نوبتتكم
يف يوهجلأ ريدملأ مهبلاط نأأ دعب كلذو ةيوهجلأ ةيريدملأ رقم مامأأ ةبانع ةيلوب «2 لدع» جمانرب يف نيبتتكملأ نم ددع سسمأأ جتحأ
تامولعم ميدقتب هومهتأ يذلأ عيراسشملأ ريدمل تأداقتنأ نوجتحملأ هجو امك ،نأديملأ يف عاسضوألأ رييغتل رهسش ةلهمب قباسسلأ مهجاجتحأ

.عيراسشملأ فلتخم سصوسصخب ةطولغم
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ن˘˘م دد˘˘ع سسمأأ حا˘˘ب˘˘صص ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت
ة˘لا˘كو˘لأ ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘˘كم˘˘لأ
هريوطتو نكصسلأ نيصسحتل ةينطولأ

3102 ةنصس ه˘ت˘ق˘ل˘طأأ يذ˘لأ «لد˘ع»
نم أودأرأأ ةيجاجتحأ ةفقو يف كلذو
يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘ل˘با˘ق˘م ا˘ه˘لÓ˘˘خ
هتامأزتلاب هءافو ىدم ىلع فوقولأو
ر˘ه˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ
ى˘ل˘ع ع˘صضو˘لأ ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت سصو˘˘صصخ˘˘ب
لÓخ عيراصشم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘صسم
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لأ نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ةد˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سضفر˘ب أوؤو˘جا˘ف˘ت
أرب رفصسلاب هطابترأ ةجحب مهلابقتصسأ
ةم˘ه˘م ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘لإأ

سضاعتمأ راثأأ يذلأ رمألأ وهو لمع
ةلباقم ىلع أورصصأأ نيذلأ نيجتحملأ
ي˘ف ى˘ب˘ل يذ˘لأ يو˘ه˘˘ج˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ
لÓخ نم ن˘كلو م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ة˘يا˘ه˘ن˘لأ

ىلإأ ةيدؤوملأ ملÓصسلأ يف مهب ءاقتللأ
هقيرط يف ناك هنأأ رابتعاب هبتكم
مهل دكأأ ثيح ،ةمصصاعلأ ىلإأ رفصسلل
ةيريدملأ بأوبأأ نأاب يوهجلأ ريدملأ
با˘ب نأأو م˘ه˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لأ
برصض ثيح ،اصضيأأ حوتفم رأوحلأ
هبتكم يف مهلابقتصسل أدعوم مهل
لغتصسأ يذلأ تقولأ يف ،نينثإلأ أذه
هيجوت لجأأ نم ةصصرفلأ نوجتحملأ
ىلع عيراصشملأ ريدمل ماهتلأ عباصصأأ

هنأاب أولاق يذ˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم
ة˘طو˘ل˘˘غ˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل مد˘˘ق
ع˘يرا˘صشم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ سصو˘صصخ˘ب

عقوم يف لاحلأ وه ام رأرغ ىلع
نأأ ى˘لإأ أورا˘صشأأ ي˘ت˘لأ ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘˘كلأ
ي˘ف ة˘ف˘قو˘ت˘م ه˘ب˘صش ا˘ه˘ي˘ف لا˘غ˘˘صشألأ
ر˘ي˘صست ا˘ه˘نأا˘ب و˘ه لا˘˘ق يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
ى˘˘كت˘˘صشأ ا˘˘م˘˘˘ك ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ب
ر˘يد˘م تا˘فر˘صصت ن˘م نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ل˘ع˘ج ه˘نأا˘ب أو˘لا˘ق يذ˘لأ ع˘يرا˘˘صشم˘˘لأ

ىلإأ نيتفل ،مهعم يصصخصش عأرصصلأ

تاصصنم ىلع ةلمح نوقلطيصس مهنأأ

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘صصأو˘ت˘لأ

ر˘يد˘م˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘˘ت˘˘ب

ءود˘˘ه˘˘لأ ةرور˘˘صضب ا˘˘ن˘˘ه يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

رر˘ق˘م˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ ى˘لإأ رو˘صضح˘لأو

فلتخم ىلع ةباجإÓل مداقلأ نينثإلأ

وحن فرصصن˘ي نأأ ل˘ب˘ق م˘ه˘تلا˘غ˘صشنأ

د˘˘كأأ يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو

اعرذ أوقأذ هنأاب ا˘هد˘ع˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

مهعم اهب فرصصتت ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

أذهب ةينعم˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ثد˘˘ح ا˘˘م رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،عور˘˘صشم˘˘لأ

ةئيهتلأ ة˘ير˘يد˘م تل˘م˘ح ن˘يأأ أر˘خؤو˘م

رخأات ةي˘لوؤو˘صسم ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل

عقوم يف ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغصشأأ

درتل «لدع» ةلاكول نكصسم0002

لمحتت ل اهنأاب ةريخألأ هذه اهيلع

مق˘ت م˘ل ن˘م ي˘ه ا˘ه˘نأأو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ

ردجتو أذه ،اهل ةلكوملأ لاغصشألاب

ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه نأأ ى˘˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘˘صشإلأ

ةفقو نم مايأأ دعب تءاج ةيجاجتحلأ

بتكملأ اهل اعد ةلثام˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

لامعلل ةين˘طو˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ي˘ئلو˘لأ

م˘غرو نا˘صسنإلأ قو˘ق˘حو ي˘˘نا˘˘صسنإلأ

نأأ لإأ ةي˘جا˘ج˘ت˘حلأ تا˘ف˘قو˘لأ ةر˘ث˘ك

«2 لدع» ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

ر˘ي˘صسب ن˘ي˘صضأر ر˘ي˘غ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب

،3102 ةنصس قلطنأ يذلأ جمانربلأ

تا˘˘ئ˘˘م تعزو يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف˘˘ف

يف جمانر˘ب˘لأ سسف˘ن ن˘م˘صض نا˘كصسلأ

دد˘˘˘ع ل˘˘˘صصي م˘˘˘˘ل ،ىر˘˘˘˘خأأ تا˘˘˘˘يلو

زجاح ةبانع يف ةعزوملأ تانكصسلأ

ر˘خأا˘˘ت بب˘˘صسب كلذو ن˘˘كصسم005

ريدملأ دعوو أذه ،عيراصشملأ فلتخم

نم ددع عيزوتب رهصش لبق يوهجلأ

ربمتب˘صس ر˘ه˘صش ة˘ي˘ن˘كصسلأ تأد˘حو˘لأ

.ربمصسيد رهصش ىرخأأو مداقلأ

فيسسب هيلع ءأدتعلأو هقئاثول نطأوم بلسس مت امنيب

ةنيطنشسقب «روتيك» قرو عطاق لامعتشساب باشش هجو قزمت رشصاق ةاتف
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72 رمعلأ نم غلبي باصش سضرعت
لبق نم سضيبأأ حÓصسب ءأدتعل ةنصس
ى˘ف˘ط˘˘صصم ي˘˘طأو˘˘ع عرا˘˘صشب ةا˘˘ت˘˘ف
ةثداح يف ،(اقباصس فيــطصس قيرط)
و ةصصاخ نينطأوملأ ءايتصسأ تراثأأ
لصصأوتلأ عقأوم ربع اهلوأدت مت هنأ
ن˘ي˘ع يـف ةر˘صشا˘ب˘مو ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
و ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ فـي˘˘قو˘˘ت مـت ناـكم˘˘لأ
نــم غ˘لـبـت رـصصا˘قـب ر˘مألأ ق˘ل˘عـت˘˘ي

ةقرفل تلوح يتلأ و ةنصس71رمعلأ

تعمــصس و ةصشهلأ سصاخصشألأ ةيامح

امــك ، اهرـمأأ يلو روصضحب اهلأوقأأ

سضـي˘˘بألأ حÓـصسلأ ا˘˘˘ه˘˘˘نـم عزـن مـت

ع˘طا˘ق) ءأد˘ت˘علأ ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘تـصسم˘˘لأ

ذاختأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ و (رو˘ت˘ي˘ك)قرو

عــم ،ةمزÓلأ ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ

ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلأ ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت

تافاعصسلأ ىقلت ن˘يأأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل

ر˘صشت˘نأ ة˘ي˘˘صضق˘˘لأ.ردا˘˘غ و ة˘˘مزÓ˘˘لأ

عقأوم ربع هلوأدت مت ويديف اهــنع

ةيلمع رهظأأ يعاـمت˘جلأ ل˘صصأو˘ت˘لأ

راتمأأ دعب ىلع اهتلت يتلأ و ءأدتعلأ

فاقيإلأ ةيلمـع ريوـصصتلأ ناكم نـم

و ،(و˘يدـي˘ف˘لأ ر˘يو˘صصت را˘˘طإأ جرا˘˘خ)

ةمزÓلأ ةينوناـقلأ تأءأرـجإلأ ذاخـتأ

ةبا˘ي˘ن˘لأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ح˘لأ ي˘ف

ميدــقت ةيلمع تمـت ثـيح ،ةيلحملأ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لأ فأر˘˘˘طأأ

بــجو˘م˘ب ،ة˘نــي˘ط˘ن˘صسق ة˘يـئأد˘ت˘بلأ

ةيصضق نع ةيئأزــج تأءأرـجإأ فلـــم

حÓصسب يدمعلأ حرجلأ و برصضلأ»

قايصس يف ،(روتيك) روظحم سضيبأأ

باصش رهظ˘ي و˘يد˘ي˘ف˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ر˘خآأ

بلصس هنأأ سضر˘ت˘ف˘ي و ا˘ف˘ي˘صس ل˘م˘ح˘ي

ن˘مأأ ح˘لا˘صصم ر˘خآأ سصخ˘صشل ق˘˘ئا˘˘ثو

ةر˘صشاـب˘م تحـت˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو

دكأاتـلأ مت نيأأ ويديفلأ لوح اقيـــقحت

حيرصضلأ يحـب ريوصصـتلأ ناكـم نم

ةيوه ديدحت مـت اــمـك ،اصسينيصسامب

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘مــع˘˘لأ م˘˘ت و سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألأ

ةينوناق˘لأ تأءأر˘جإلأ قـفو ة˘ي˘صضق˘لأ

ة˘با˘ي˘ن˘لأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘لو˘خ˘م˘˘لأ

.ةصصتخملأ

ديربلأ زكأرمب ةلويسسلأ مأدعنإأ ببسسب/ةسسبت

لخدتلاب بلاطي ةعيرششلأ ةيدلبب يندملأ عمتجملأ
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ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م ن˘˘˘م دد˘˘˘ع سسمأأ ه˘˘˘جو
تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ

ةصضيرع لكصشب بلط˘م تا˘م˘ظ˘ن˘مو
ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لأو ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘ك
ةرور˘صضب ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
ة˘ي˘لا˘كصشإأ ل˘ح˘ل ل˘جا˘˘ع˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ
ل˘ما˘˘كلأ ه˘˘ب˘˘صش مأد˘˘ع˘˘نإلأ ل˘˘صصأو˘˘ت
ديرب زكأر˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘لو˘ي˘صسل˘ل
درو املثم ببصست امم ةعيرصشلأ ةرئأد
ةيلاع ةجرد قلخ يف ىوكصشلأ يف

ينطأوم نم بأرغتصسلأو رمذتلأ نم

لوح تلؤواصست ةدع حرطو ةعيرصشلأ

يف لأومألأ مأدعنل يقيقحلأ ببصسلأ

يفو ةدملأ هذه لأوط ديربلأ زكأرم

تايعمج60 تعد را˘˘˘طإلأ أذ˘˘˘˘ه

،ةصضيرعلأ ىل˘ع تع˘قو تا˘م˘ظ˘ن˘مو

ي˘ئلو˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ي˘لأو˘لأ ن˘˘م ل˘˘ك

ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب˘˘ل

ل˘صصأو˘ت ءأرو ة˘˘ن˘˘ما˘˘كلأ با˘˘ب˘˘صسألأ

ةيليوج رهصش لÓخ ةلويصسلأ مأدعنأ

ريثك ىلع رثأأ كلذ نأأ املع مويلأ ىلإأ

نيذلأ قوقحلأ يوذو نينطأوملأ نم

،م˘ه˘ب˘تأور بح˘صس ن˘م أو˘ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل

ةيدلبب يندملأ عمتجملأ كرحت مامأأو

لاغصشنإلأ أذه لحل ةوعدلل ةعيرصشلأ

عصسوتت مهتيدلب ميلقإأ ىوتصسم ىلع

ةيلولأ تايدلب لجب ةاناعملأ ةعقر

فرعت يتلأ ةيلولأ ةمصصاع ىتحو

امأدعنأو ةلويصسلأ يف احداف اصصقن

سصيلقت دجت ترفوت نإأو تاقوأأ يف

فلآأ5لأ زوا˘ج˘ت˘ي ل بح˘صسلأ ي˘˘ف

ة˘مزألأ هذ˘ه نأأ ا˘م˘ك ير˘ئأز˘ج را˘ن˘يد

ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ر˘˘مذ˘˘ت ةد˘˘˘ح ن˘˘˘م تدأز

بتأور˘لأ بح˘صسل ة˘ح˘ل˘م˘لأ ة˘جا˘ح˘ل˘˘ل

ةيدودحم نأأ رخآأ بناج نم ىرنو

ةمزألأ نم تقمع ةيلاملأ ةلويصسلأ

وه ايموي ظحÓ˘م˘لأ ن˘م˘ف ة˘ي˘ح˘صصلأ

بتاكمب تأداصشتحلأو ريبأوطلأ كلت

ىودع يصشفت نم ديزي دق امم ديربلأ

املاطل ماتخلأ يفو انوروك سسوريف

لعتفأ يذلأ نم لأؤوصسلأ أذه حرطي

يف ةمزأأ قلخيل ةلويصسلأ يف ةمزألأ

.ةحصصلأ

ةسسسسؤوم قيلعت دعب/ةنيطنسسق

لمعلل اهتدوع و اهبأرسضإل ةفاظنلأ

 نط005 نم رثكأأ عمج
ةمكأرتملأ تايافنلأ نم

نم نط005 نم رثكأأ ةفاظنلأ ةصسصسؤوم تعمج

بورخلأ ةيدلبب ةفلخ˘م˘لأ ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ

ةيلمعلأ هذهب ما˘ق د˘قو ة˘م˘كأر˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأو

عمج مت.ريهطتلل ةيمومعلأ ةصسصسؤوملأ رصصانع

ةفاظنلأ لامع طاصشن فانئتصسأ دعب ةيمكلأ هذه

لÓخ لمعلأ نع أوبرصضأأ نيذلأ ةصسصسؤوملأ هذهب

تايافنلأ نم مجحلأ أذه نأاب أديفم ديعلأ يموي

لÓخ ةعمجملأ ةيمكلأ فاعصضأأ ةثÓث» لثمي

مت هنأاب لوؤوصسم ردصصم دكأأو ،ةيداعلأ مايألأ

ةفلتخ˘م ما˘ج˘حأأ ن˘م ة˘ي˘لآأ04 يلأوح ري˘خ˘صست

تايلمع ثÓثب مايقلأ نم ةفاظنلأ نأوعأأ تنكم

ةلأزإاب حمصس امم مويلأ أذه لÓخ تايافنلل عمج

ماق امك ،ةصسدكملأ تايافنلأ نم ةئاملاب08

ةيلمعب ريهطتلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ نأو˘عأأ

نكامأأو تايافنلأ عمج طاقن تفدهتصسأ ميقعت

ع˘م˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع بق˘ع كلذ و ة˘ي˘˘ح˘˘صضألأ ح˘˘بذ

سسف˘ن ه˘فدرأأ ا˘م بصسح ة˘ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ

.ردصصملأ
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 ةنحاشش هتشسهد لفط
ةليشسملابةبياعلب ةيدلبب

30 يلأوح رمعلأ نم غلبي لفط سسمأأ ءاصسم يقل

قيرطب ةنحاصش هصسهد رثإأ ىلع هفتح تأونصس

لقن مت اميف ةليصسملأ ةيلو ةبياعلب ةيدلب طصسو

ةددعتم ةدايعلأ ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع ةيحصضلأ

مت ثيح يوقأأ تناك هللأ ةاصشم نكلو تامدخلأ

ةدايعلأ تأذب ثثجلأ ظفح ةحلصصم يف هعصضو

ةثداحلأ يف قيقحت نمألأ حلاصصم تحتف اميف

ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ناكصسلأ اهل زتهأ يتلأ

هذه ةباتك دح ىلإأ ةلوهجم بابصسألأ يقبت اميف

.رطصسألأ

U°Édí T°îû°ƒñ

لامعتسسلأ ببسسب/ةنيطنسسق

ةورذلأ هغولبو ءابرهكلل طرفملأ

ايئابرهك أدأدع42 قيرح
ةرامعب ةثراك يف ببشستي داك

سشوطق ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

أأ ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب سسمألأ مو˘ي بور˘خ˘لا˘ب ي˘ع˘م˘ج˘لأ

قيرح لجأأ نم كلذ و اصسينيصسم10 ك ةرامع

تنا˘ك (أدأد˘ع42) ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك تأدأد˘ع˘ل ي˘ل˘ك

ةرامعل يصضرألأ قباط˘لا˘ب ة˘نأز˘خ ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘م

دمخأأ قيرحلأ،50 + يصضرأأ قباط نم ةنوكتم

يأأ ليج˘صست نود ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ فر˘ط ن˘م

ىتح ةصسأرحلأ ةيلمعب مايقلأ و ةيرصشب رأرصضأأ

.قيرحلل ماتلأ دامخإلأ نم دكأاتلأ
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ةنيطنسسق

ةرامشسلأ نيعب ميقعت تايلمع
انوروك ءابو راششتنأ نم دحلل

ةحئاج ةحفاكمل مي˘ق˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصأو˘ت˘ت

تما˘ق ثي˘ح،91˘- د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةيلمعب سسمألأ موي ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم

عرأو˘صش ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘صش ة˘˘ع˘˘صسأو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت

و ةرامصسأأ ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك تا˘صسصسؤو˘مو

راصشتنإأ نم دحلأ و ةياقولل أذهو نايزوب ةماح

 .دجتصسملأ91 ديفوك انوروك سسوريف
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ةيهيومت ةقيرطب ةيفخم تناك ةيمكلأ /يقأوبلأ مأأ

نوركف نيعب ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو فلأأ41 نم ديزأأ زجح
عأونألأ فلتخم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةربتعم ةيمك هتزوحب سصخصش فيقوت نم ةيعون ةيلمع رثإأ نوركف نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم سسمأأ موي تحجن
مأأ ةيلو نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصتلأ ةيلخ نايب بصسحب مأرجلأ لاكصشأأ لك ةبراحم راطإأ يف لخدت يتلأ ةيلمعلأ هذه يتأاتو. ماجحألأ و
نم ةيمك بلج ىلع سصاخصشلأ دحأ مزع اهدافم ةمولعمل نوركف نيع ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع ءاقتصسأ رثإأ ىلع تءاج يقأوبلأ
ديدحت ىلإأ لصصوتلأ متيل ةيصضقلأ يف يرحتلأ مت روفلأ ىلع ، ةعورصشم ريغ ةقيرطب عيبلأو جيورتلأ دصصق نوركف نيع ةنيدمل ةيلوحكلأ تابورصشملأ

نوركف نيع ةنيدم لخدمب ةيئاجف ةبقأرم ةطقن عصضو دعب احابصص ةصسماخلأ ةعاصسلأ ىلع30.80.0202 خيراتب هفيقوتو ةيصضقلأ يف طروتملأ ةيوه
تابورصشملأ نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت سشيتفتلأ دعب ثيح ، هيومتلل ىصصحلأو لامرلأ لقنل ةصصصصخم ةروطقم ةنحاصش دوقي ناك يذلأو ،

يف طروتملأ دايتقأو اهزجح متيل .ماجحألأو عأونألأ فلتخم نم .ةدحو61241 ـب تردق ةنحاصشلأ ةروطقم لخأد ماجحألأو عأونألأ ةفلتخم ةيلوحكلأ

ةصصخر نود ةيلوحك تابورصشم جيورت و عيب ةيصضق نع ايئأزج افلم هدصض زجنأأ نيأأ نوركف نيع ةنيدم نم ردحنملأو هرمع نم ةنصس23 غلابلأ ةيصضقلأ
.ةصصتخملأ حلاصصملأ ىلإأ تأزوجحملأ ميلصست عم ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هميدقت مت

GMªó.RgÉQ
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ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تدد˘˘ج
ءاسسؤورل ةميلعت يف ةبانع ةي’ؤل
ىلع ثحلا لÓ˘خ ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا

بعÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سشت  ةرور˘˘˘سض
ا˘يدا˘ف˘ت ءا˘ي˘حأ’ا ي˘˘ف  ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘لا

ناكو.»انورؤك «شسوريف راسشتن’
نع رايمأÓل ةميلعت قربأا يلاؤلا

ع˘ل˘ط˘م  ر˘ئاود˘لا ءا˘˘سسؤور ق˘˘ير˘˘ط

عيمسشتب مهبلاط يراجلا رهسشلا

م˘ي˘ح˘ل˘˘تو ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا

تÓباق˘م˘لا ءار˘جإا ع˘ن˘مو ا˘ه˘باؤ˘بأا

را˘سشت˘نإ’ ا˘يدا˘ف˘ت ا˘ه˘ي˘ف ة˘يور˘˘كلا

.91 ديفؤك

ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا تءا˘˘جو

نيدلا لامج يميرب ةبانع يلاؤل

نم اهاقل˘ت ر˘يرا˘ق˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

يخارت لؤح ةسصتخملا تاهجلا

شضعب حامج حبك يف تايدلبلا

ةيسضايرلا تاي˘ع˘م˘ج˘لاو يداؤ˘ن˘لا

ةيراؤجلا بعÓم˘لا ير˘جأا˘ت˘سسمو

ة˘يور˘ك تارود نؤ˘م˘ظ˘ن˘ي ن˘يذ˘لا

مغر مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف تÓ˘با˘ق˘مو

ةسصاخ˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

شسوريف ءابو ةهباج˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

. دجتسسملا انورؤك

ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م نإا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل

اؤبلا˘ط د˘ق اؤ˘نا˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘سش ءا˘ي˘حا

قلغب ةينم’او ةيئ’ؤلا تاطلسسلا

يف ة˘سصا˘خ ة˘يراؤ˘ج˘لا بعÓ˘م˘لا

تا˘˘˘با˘˘˘سص’ا دد˘˘˘ع د˘˘˘ياز˘˘˘ت ل˘˘˘ظ

عمجتلا عنم˘ل ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف˘ب

ي˘ف را˘ي˘م’ا شسعا˘ق˘ت د˘ع˘˘ب كلذو

قلغب ةسصاخلا تاميلعتلا قيبطت

ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘يراؤ˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا

.ءابؤلا ىلع ءاسضقلا

 يحلا ايوازو تاقرطلا يف اهراسشتنا ببسسب

 ةمامقلأ تايواحب نوبلاطي ةيباصشلأ ونطأوم
ينؤبلا ةيدلبب ةيباسشلا يحب يندملا عمتجملا ؤلثممو ناكسس دسشان
ةمامقلا لعج ام اهل رقتفي يحلا نأ’ ةمامقلا تايواح نم مهتيكمت
ثيح اهعفر ةفاظنلا لامع ىلع بعسصي ام يحلا ايواز لك يف ةرسشتنم
ةمامقلا عفر ةنحاسش ىلإا اهعفرو  اهعمج يف ةريبك ةبؤعسص نودجي
ىلا يدؤؤت تاقرطلا طيحم يف ةيلزنملا تايافنلا راسشتنا نأا نيدكؤؤم
ب دنم هبناج نم. ةهيركلا حئاورلا و ةلؤجتملا راقبأ’ا ةرهاظ ديازت
«هل حيرسصت يف دمحأا ةلحكم» لاطيل كاتؤكيل يام لوأا ةيباسشلا عاطق
مدق ابلط نأاب دكأا نينطاؤملا ء’ؤؤه لاغسشنإا ىلع هدر يفو «ةعاسس رخأا
تايواحلاب عاطقلل ةعباتلا ءايحأ’ا ميعدت لجأا نم ةينعملا تاهجلل
.لاجملا اذه يف لجسسملا ريبكلا شصقنلا ببسسب ةمامقلا يمرل ةديدجلا
نيدلا عاطقلا ناكسس ةدئافل تايواحلا عيزؤت ةيلمع يف رظنلا ىلا ايعاد
يئاؤسشعلا يمرلا ةرهاظ نم مهسصيلختل ةديدج تايواحب نؤبلاطي
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لاقن فتاه ةقرصسب ضسبلتم فيقوت
  ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جوري رخآأو

نم رسشع شسماخلا يرسضحلا نمأÓل نيعباتلا ةطرسشلا تاؤق تنكمت

ةلاح يف طبسض امهدحأا ،ةنسس12 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش فيقؤت
شضيبا حÓسس ىلع هتزؤحب طبسض امك لاقن فتاه ةقرسسب شسبلت
ةزايح ،ةيلقعلا تارثؤؤملا ةزايح اياسضق يف هيف هبتسشم يناثلاو رؤظحم
طاسسوأ’ا يف ةميرجلا ةبراحم راطإا يف كلذو رؤظحم شضيبأا حÓسس
قح يف ةمزÓلا ةينؤناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ةراسشإÓل ،ةيرسضحلا
و ةميزعلا شسفنب ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم لسصاؤتو ،امهيف هبتسشملا
عسضت امك ،اهعاؤنأا ىتسشب ةميرجلا ةبراحمل ةيطرسشلا اهتايلمع ةعانقلا

84،401 71،51 ءارسضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا نينطاؤملا فرسصت تحت

نكمي هنأا ةسصاخ مهريغ نمأا وأا مهنمأاب شسمي ام لك نع غيلبتلا لجأا نم

S¢.Q.ءارسضخلا ماقرأ’اب لاسصت’ا لÓخ نم ةميرجلا ةبراحم

ةيليؤج رهسش لÓخ

ةحلصسأأ مهتزوحب اصصخصش342 فيقوت
ثحب لحم302و ءاصضيب

ةنسس نم ةيليؤج رهسش لÓخ ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم فلتخم تماق

1031  تغلب شصاسصتخ’ا عاطقب ةيطرسشلا تايلمعلا نم ديدعلاب0202

لجأا نم اسصخسش342 فيقؤت ىلإا تسضفأا ةريخأ’ا هذه ،ةيطرسش ةيلمع

فيقؤت ،ثحب لحم شصخسش302  فيقؤت ،ةرؤظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح

ىلإا ةفاسضإا ،ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم اسصخسش414

S¢.Q.ةفلتخم مئارج يف نيطرؤتم اسصخسش317 فيقؤت

ةيلمع811 لجصسي يمومعلأ نمأ’أ
عوبصسأأ فرظ يف لخدت

لÓخ  ةبانع ةي’ؤل يمؤمعلا نمأÓل ةيئ’ؤلا ةحلسصملا تماق

ـب توأا رهسش نم حتافلا ةياغ ىلإا ةيليؤج62 نم ةدتمملا ةرتفلا

9711 ةبقارم ،لخدت ةيلمع811 ،ماظنلا ظفح ةيلمع19

حاؤلأاب قلعتت تافلاخم70 ليجسست ،اسصخسش2731 و ةبكرم

80 و ،ةيدام رورم ثداؤح60 ةحلسصملا تلجسس امك ،ميقرتلا

ةافوو شصاخسشأا01 حرج نع ترفسسأا ،ةينامسسج رورم ثداؤح

ميظنت مت ركذلا ةفلاسسلا ةرتفلا لÓخ هنإاف ةراسشإÓل ،نيرخآا30
.رورملا ثداؤح نم ةياقؤلل ةيسسيسسحتلا تÓمحلا نم ديدعلا

S¢.Q 

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

5506ددعلا0202 توأا60 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةليؤط تاعاسسل اهعسضو ّمت عيبلل «ةريطخ» ةيندعم اهايم ةبانع ةيلو قطانم فلتخمب مهلمع نيلوازملا راجّتلا نم ددع شضرعي
.ةّسصتخملا حلاسصملا تايريذحت مغر شسمسشلا ةّعسشأا تحت

ةّسصتخملا حلاسصملا تايريذحت مغر

 ضسمصشلأ ةّعصشأأ تحت عيبلل ضضرعت «ةمومصسم» ةيندعم هايم

ءايحألا يف ءابؤلا يسشفتب ددهي رايمألا يخارت

انوروك راصشتنإ’ ايدافت ةيرأوجلأ بعÓملأ عيمصشت
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ةبانع رئازجلا ت’اسصتإا تماق
م˘ل˘ع  ة˘ح˘ل˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةبانعل يئاقؤلا بطلا و ةئبوأ’ا
ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
تÓ˘م˘ح˘ب  ة˘يراؤ˘ج˘لا ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ةد˘ئا˘ف˘ل  ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت و ة˘يؤ˘عؤ˘˘ت
ةيئاقؤلا ريبادتلا نأاسشب اهيفظؤم
ةي˘ف˘ي˘كو ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف  د˘سض
ءابؤلا اذه عم ششياعتلا

ت’ا˘˘˘سصتإا تل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘˘قو
لهسسلا بكرمب اهتÓمح رئازجلا

م˘˘˘ث توا20 خيراتب ي˘بر˘غ˘لا
خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ي˘˘سسح دارزؤ˘˘ب بكر˘˘م

لم˘سشت نأا ى˘ل˘ع30/80/0202
و تاب˘كر˘م˘لا ل˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
لقح بكرمك اهل  ةعباتلا زكارملا

ينؤبلا و فسسؤي دؤغيز ،شسرام
ل˘خاد ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ما˘ق˘˘ت ثي˘˘ح
ءاؤهلا يف نكل ةسسسسؤؤملا راؤسسأا
   ىودعلا راطخأا يدافتل قلطلا

ةبيبطلا مؤقت ، مايأ’ا هذه لÓخ
ةسصسصختم ةبيبط ةليمج طارخ
يئاقؤلا بطلا و ةئبوأ’ا ملع يف
ششيع ةيفيك  نيفظؤملل حرسشب

ةيامحلا و ةيع˘ي˘ب˘ط ة˘ي˘مؤ˘ي ةا˘ي˘ح
يرورسضلا نمف ، ءابؤلا اذه نم

، دا˘ع˘ت˘ب’ا د˘عاؤ˘ق مار˘ت˘حا :كلذ˘ل
، نيديلا لسسغ ، عانقلا ءادتراو
يف و خلا ... تاحاسسملا ةيؤهت

فظؤملا ىلع بجي ، كسشلا ةلاح
زرفلا زكارم دحأاب اًمتح لاسصت’ا

DIVOC ىسضرمل ةسصسصخملا

: يهو،91
ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘م˘لا زر˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م

ةبسسنلاب ةبانعل يحسصلا زكرملا
ةنيدم ىؤتسسم ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘ل˘ل

 ةبانع
ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘م˘لا زر˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م

را˘ج˘ح˘لا يؤ˘˘ط˘˘ع ف˘˘سصؤ˘˘ت˘˘سسم
ىؤتسسم ىلع نينطاقلل ةبسسنلاب
 راجحلا ، رامع يديسس ةيدلب

ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘م˘لا زر˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
 لاحرلاب  فسصؤتسسم

ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘م˘لا زر˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
 لاحرلاب  فسصؤتسسم

طارخ ةرؤتكدلا تحسضوأا امك
ةفلتخملا شضارعأ’ا اًسضيأا ةليمج
ةلاح يف ثدحت نأا نكمي يتلا
ةيامح ىلع ترسصأاو   ةباسصإ’ا
ةا˘ي˘ح ط˘م˘ن لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘سصلا

يهو (ةسضايرلاو ماعطلا) يحسص
ا˘ه˘ترؤ˘ط ي˘ت˘لا تا˘˘عؤ˘˘سضؤ˘˘م˘˘لا
 ةبيبطلا

ة˘ج˘ن˘غؤ˘ب د˘ي˘سسلا م˘ن˘ت˘غإا د˘˘قو

رئازجلا ت’اسصتا ريدم ، لؤلج
ركسشي يكل ةسصرفلا هذه  ةبانع
ةيمؤ˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا  ح˘لا˘سصم
ىلع ةبا˘ن˘ع  ة˘يراؤ˘ج˘لا ة˘ح˘سصل˘ل
ةحفاكم يف م˘ه˘م˘عدو م˘ه˘نوا˘ع˘ت
 حرسص ثيح ءابؤلا اذه

ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم ر˘˘˘˘˘˘˘كسشأا نأا دوأا»
ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا
مهتدعاسسم ىلع ةبانعل ةيراؤجلا

و ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لا  ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘˘م
اذه˘ب ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘يوذ
يف  يئÓمز ركسشأا امك ، ءابؤلا
مهينافت اورهظأا نيذلا ةسسسسؤؤملا

لÓخ نم ، مهتسسسسؤؤمل مهبح و
لثم ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا

انيلع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘سس ، فور˘ظ˘لاا هذ˘ه
، شسوريفلا اذه عم ششيعلا ملعت
ةديحؤلا ةقيرط˘لا ي˘ه ة˘يا˘م˘ح˘لاو
 » كلذل

ت’اسصتإا نأا ركذلاب ريدجلا و
ةدع تذختا دق  ةبانع رئازجلا
،  ا˘ه˘ي˘ف˘ظؤ˘م ة˘يا˘م˘ح˘˘ل تاءار˘˘جإا

ءا˘بؤ˘لا ة˘˘ياد˘˘ب  ي˘˘ف تما˘˘ق ثي˘˘ح
ةيعؤت لجأا نم ماع  بيبط ةؤعدب
مهد˘يوز˘ت م˘ت ا˘م˘ك  ، ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لا
تارهطملا ،ةيقاؤ˘لا تا˘ما˘م˘كلا˘ب
ىؤتسسم ى˘ل˘ع ز˘جاؤ˘ح˘لا ع˘سضوو
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل  ت’ا˘˘كؤ˘˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،  ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ةداعإاو ينابملل يمؤيلا فيظنتلا
لمعلا مادختسساب لم˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

 (liavartélét) دعب نع
ة˘ي˘عؤ˘ت˘لا تاءار˘جإا ل˘˘سضف˘˘ب و

اهتذختا يتلا ةيئاقؤلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
مل ، ةبانع رئازجلا ت’اسصتا ةرادإا
ةدكؤؤ˘م ت’ا˘ح يأا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت˘ي
يفظؤم نيب   انورؤك شسوريفـل
. ةسسسسؤؤملا

 انورؤك شسوريف عم ششياعتلا

ةيوعوت تÓمح مظنت ةبانع رئأزجلأ ت’اصصتإأ
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عم تاسسرامملا هتاه تنمازتو
يف لّثمتملا ةراجتلا ةرازو رارق
ّمتي يتلا ةيندعملا هايملا عيب عنم
ة˘ّع˘سشأا تح˘ت ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع
مجح˘ل ار˘ط˘ن ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م شسم˘سشلا
مؤحت نأا اهنأاسش نم يتلا رطاخملا

لاح يف كلهتسسملا ّةحسص لؤح
قيرط نع ةيند˘ع˘م ا˘ها˘ي˘م ه˘بر˘سش
بسسح ة˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب تارورا˘˘ق
ةهج نم ةراجتلا ةرازو تاريذحت
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘م˘ّظ˘ن˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘لا دا˘سشرإاو
دقف لسص˘ّت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو ،ة˘ي˘نا˘ث

ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘سشك
ّنأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا«ـل ن˘يّ̆سصت˘خ˘م˘˘لا
ةّيكيتسسÓبلا تاروراق˘لا ل˘عا˘ف˘ت
حرط هنع جتني شسمسشلا ةّعسشأا عم
م˘سسج ي˘ف م˘كار˘ت˘˘ت ة˘ّ̆ما˘˘سس داؤ˘˘م
لكسش ىلع ره˘ظ˘تو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ةد˘˘يد˘˘سش ة˘˘ي˘˘سصع˘˘ت˘˘سسم شضار˘˘مأا

مهثيدح يف نيدنتسسم ،ةرؤطخلا
ة˘م˘ّظ˘ن˘م˘ل ة˘ث˘يد˘ح تا˘سسارد ى˘˘لإا
لقن ّنأا دي˘ف˘ت ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘حّ̆سصلا
ةأاّبعملا ّةيكيتسسÓبلا تاروراقلا
تافاسسم ىلع ةيندعم˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب

نكا˘مأا ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت وأا ة˘ل˘يؤ˘ط
شسم˘˘˘سشلا ة˘˘˘ّع˘˘˘سشأ’ ة˘˘˘˘فؤ˘˘˘˘سشكم
اهكلهت˘سسم ة˘با˘سصإا ي˘ف بّ̆ب˘سست˘ي
ا˘هزر˘بأا ةر˘ي˘˘ط˘˘خ شضار˘˘مأا ةّد˘˘ع˘˘ب
تقو ي˘˘˘˘ف ،نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘سسلا شضر˘˘˘˘م
ةريخأ’ا تايئاسصحإ’ا هيف ترهظأا

يرئازج ف˘لأا02 ي˘لاؤ˘ح تؤ˘م
،اّ̆يؤ˘ن˘سس ثي˘ب˘خ˘لا شضر˘م˘لا اذ˘ه˘ب
بر˘سض د˘ق˘˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
تاميلعت را˘جّ̆ت˘لا ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م
«ق˘يزر لا˘م˘˘ك» ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
تاروراق شضيرعت عنمب ةيسضاقلا
ة˘ّع˘سشأ’ ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
اؤحارو ،طئاحلا شضرع شسمسشلا
اهعسضو دعب عيب˘ل˘ل ا˘ه˘نؤ˘سضر˘ع˘ي
شسم˘سشل˘ل ة˘فؤ˘سشكم ن˘كا˘˘مأا ي˘˘ف
ر˘˘ب˘˘م

ّ
«ة˘ع˘ي˘ن˘سشلا» م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف ن˘˘ير

لخاد ةيفاكلا تاحاسسملا مادعناب
،مهتعلسس باع˘ي˘ت˘سس’ م˘ه˘تÓ˘ح˘م
«ةعاسس رخآا» هدنع تفقو ام ؤهو
ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘لؤ˘˘ج ي˘˘ف شسمأا مؤ˘˘ي
ة˘ع˘با˘ت ق˘طا˘ن˘م ةّد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘ق
،لاحرب اهنم ركذن ةبانع تاّيدلبل
،ينؤ˘ب˘لا ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘فر˘سشلا
قطانملا نم اهريغو رامع يديسس
تÓحم باحسصأا اهيف ماق يتلا
باحسصأاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا ع˘ي˘ب
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدّد˘˘ع˘˘ت˘˘م كا˘˘سشكأ’ا
ة˘ي˘ند˘ع˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا شضير˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو ة˘˘قرا˘˘ح˘˘لا شسم˘˘˘سشل˘˘˘ل
م˘˘هد˘˘ّي˘˘ق˘˘ت نود ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘ت˘˘لا طور˘˘˘سشلاو تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب
،ةّ̆ي˘سصؤ˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘˘ب تسصوأا
حلاسصم نأا ىلإا  ةراسشإ’ا ردجت
ة˘ع˘با˘ت˘لا ششغ˘لا ع˘م˘قو ة˘ب˘قار˘م˘لا
دق ةبانع ةي’ؤل ةراجتلا ةيريدمل

ةيّمك عؤبسسأ’ا اذه رحب تزجح
يتلا ةّيندعملا داؤملا نم ةربتعم
شسمسشلا ةعسشأ’ ةسضورعم تناك

نايب يف ءاج ام بسسح ةقراحلا
تراسشأا يتلا ةّسصتخملا حلاسصملا
زجح نم ةباقرلا ناؤعأا نّكمت ىلإا

ارتل0882 ـب ردقت ةيّمك فÓتإا و
ة˘˘حا˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘˘عؤ˘˘˘سضؤ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
ةّعسشأ’ اهسضيرعت ّمتو عدؤتسسم
تاهجلا مايق دعب كلذو شسمسشلا
اهفÓتإا لبق اهتنياعمب ةلوؤؤسسملا
ىلع ظافحلل كلذو ناكملا نيعب
اّمم كلهتسسم˘لا ةّ̆ح˘سصو ة˘مÓ˘سس
ةرهاظ ةبراحم راطإا يف جردني

و شضر˘˘ع طور˘˘سش مار˘˘ت˘˘حإا مد˘˘ع
،ةسساّسسحلا ةيئاذغلا داؤملا ظفح
حلاسصم˘لا ير˘ج˘ت نأا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ةنياعمو ةبقارم ةّيلمع ةّسصتخملا
شضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ة˘ّفا˘كل
ا˘ه˘ن˘م ة˘ّسصا˘خ داؤ˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م
تاّيدلبلا ءايحأا ل˘خاد ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا
ةيامح لجأا نم افلاسس ةرؤكذملا
ها˘ي˘م˘لا ر˘ط˘خ ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لا «ة˘مؤ˘˘م˘˘سسم˘˘لا»
.رطاخملا نم ةلمجل مهسضيرعت

ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم فرط نم

ينوبلأو ةبانع يتيدلبب ةمامقلأ نم نط0031 نم ديزأأ عمج
ربع ةمامقلا نم نط0031 نع ديزي ام عمج نم ةفيظن ةبانع ةيمؤمعلا ةيئ’ؤلا ةسسسسؤؤملا تنكمت

ةفاظن لماع054 دينجت لÓخ نم كرابملا ىحسضأ’ا ديعل لوأ’ا مؤيلا لÓخ ينؤبلاو ةبانع يتيدلب
دعب و ىحسضأ’ا ديع ةبسسانمب ةسصاخلا تايافنلا عمجل ىربكلا ةيلمعلا راطإا يف و رخآا بناج نم.
مامتإ’ داتع و ةلماع دي نم اهتايناكمإا لج ةبانع ةي’ؤل تايافنلا رييسستل ينقتلا مدرلا ةسسسسؤؤم ريخسست
ىؤتسسم ىلع ءاؤسس حاجنلاب اهتايلمع لج تللك، راطإ’ا اذه يف رطسسملا جمانربلا بسسح ةمهملا

عاطقلا-ةزارخ ةه˘جاو)تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج ق˘طا˘ن˘م ل˘ج ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع اذ˘ك و (BNLS) رؤبع˘لا ز˘كر˘م
ءاسسؤور ىلع ةيكيتسسÓب شسايكأا عيزؤت مت ثيح.(ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ةسسؤتيلاكلا يرسضحلا

ىؤتسسم ىلع امأا تايواحلا طيحمب ريجلا ششر عم، تايافنلا عمج تايرود فيثكت و،ءايحأ’ا تايعمج

ينقتلا مدرلا زكرم ىلإا تايافنلا لقنل ريبكلا مجحلا نم تانحاسش70 ريخسست مت دقف رؤبعلا زكرم

، ةيلمعلا رييسست ىلع نيفرسشم تاراطإا40 و، ريبكلا مجحلا نم نحسش ةلآا ريخسست ،ءاقرزلا ةكربلا
يدؤؤملا هايملاب كلسسملا ششرل جيرهسصب ةلآا اهل ترفو ءاقرزلا ةكربلا ينقتلا مدرلا زكرم ىؤتسسم ىلع

ةيلمعل شصاخلا داتعلا ريخسست ،Óماع22 ريخسست،رابغلا رثانت نم دحلل تايافنلا لابقتسسا شضؤح ىلإا

U°Édí. Ü.حئاورلا راسشتنا نم دحلل ريجلا ةدامب تايافنلا ششر،تايافنلا شصرو لقنو عفد
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قرسشلا ةمسصاع ىلإا تاباسصعلا ةدوع

ةدوع نم ةنيطنسسق ةيلؤ ناكسس نم ريثكلا يكتسشي
ةرهاظ اذكؤ ةريخألا ةنؤآلا يف قرطلا عاطق ؤ تاباسصعلا

اهعاونأا لكب ءاسضيبلا ةحلسسألاؤ فويسسلا ؤ رجانخلا لمح
،نمألا حلاسصمل ةرابجلا تادوهجملا نم مغرلاب اذهؤ
.ىرت اي للخلا نمكي نيأاف

نيراخفلاب نكسسم001 يح مقعت ةبانع «ييجيبوأا»

نم ةبانع ةيلول يراقعلا رييسستلاؤ ةيقرتلا ناويد ماق
ربع هراسشتنا نم دحلاؤ انؤروك سسؤريفل يدسصتلا لجأا
عيمج ارخسسم ميقعتلا ةيلمع ةلسصاومب ةبانع ةيلؤ ميلقإا
ةعباتلا ءايحألا ميقعت لجأا نم ةيرسشبلاؤ ةيداملا لئاسسولا
نكسسم001 ي˘ح˘ب ، ناو˘يد˘ل˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ةر˘ي˘سضح˘ل˘ل
يف ةكراسشملل ةنايسصلا ةقرف تدنجت ثيح نيراخفلاب
ةكراسشمب ةبانع تايدلب ءايحأا ميقعتل ةعسساولا ةيلمعلا

ةقباسسلا ةيناديملا تاجرخلا لثمؤ ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم
تارامعلا لخادم دنع تاقسصلم˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت
تايعمجلاؤ ءاي˘حألا ءا˘سسؤؤر ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م ثيد˘ح˘لاؤ
ءاد˘تراؤ ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ةرؤر˘سضب م˘ه˘˘ث˘˘حؤ
.تامامكلا

ةراجتلا ريزو ةدئاف يف ثحب

ريزؤ داعتبإا بابسسا نع يرئازجلا بعسشلا ةيبلاغ لءاسستي
نع ريحملا هؤؤافتخاؤ ءاوسضلا نع قيزر لامك ةراجتلا

ن˘يأا » لءا˘سست˘ي ل˘كلاؤ قاو˘سسألا ن˘عؤ مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسؤ
. «ريزولا ىفتخإا

بحسسل ةلقنتم ةيديرب بتاكم
ةحسصلا عاطق يفظوم بتاور

حÓ˘˘˘˘سصإاؤ نا˘˘˘˘كسسلاؤ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازؤ تقر˘˘˘˘بأا

ةفاك ىلإا ةيلاجع˘ت˘سسا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

بتاؤر بح˘سس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع سصخ˘˘ت عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ءارد˘˘م

ةميلعتلا يف ءاجؤ.ةحسصلا عاطق لامعؤ يفظوم

مت هنأا ةرازولل ماعلا نيمألا فرط نم ةعقوملا

تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لاؤ د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازؤ ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

نأا ىلع قاف˘تلا م˘ت ن˘يأا ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاؤ ة˘ي˘كل˘سسلا

تاسسسسؤوم يفظومؤ لامع بتاؤر بحسس نوكي

ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خاد ن˘م ة˘˘ح˘˘سصلا

نم ريبك ددع ىلع يوتحت يتلا كلتل ةبسسنلاب

ة˘يد˘ير˘ب بتا˘كم ق˘ير˘ط ن˘ع كلذؤ ،ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا

ل˘هؤو˘م ف˘ظو˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ؤأا ة˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م

.يعامج لكسشب مهبتاؤر ليسصحتل يعاسسك

 قيرفلل ديسشن رايتخ’ ةقباسسم نع نلعي دادزولب بابسش
فافلا هتجوت يذلا دادزولب بابسش قيرف فسشك
هذه سسرام رهسش ذنم ةفقوتملا ةلوطبلا بقلب
ةقباسسم حتف نع ،انؤروك ةحئاج ببسسب ةنسسلا

حنُمي نأا ررقملا نم ثيح ،قيرفلل ديسشن رايتخل
03 اهردق ةيلام ةزئا˘ج ز˘ئا˘ف˘لا د˘ي˘سشن˘لا بحا˘سص
ةحوتفم ةقباسسملا نإا يدانلا لاقؤ. ميتنسس نويلم
نم13 ةياغ ىلإا يراجلا تؤأا9 خيرات نم
نوكي نأا يدانلا ةرادإا تهبنؤ ،يراجلا رهسشلا
يدانلا خيرات نم امهلتسسم امهلم ايرعسش سصنلا

نع كلذك ربع˘يؤ ،ا˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع هدا˘ج˘مأاؤ
طرتسشيؤ ،ةيقÓخألا هميق لمحيؤ يدانلا ةفسسلف
امك ،ةليسسؤ ةيأا ىلع لبق نم رسشني مل هنأا كلذك
نؤد ،ةجرادلا ةيرئازجلا ةي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب بت˘كي
نلعي نأا ىلع. تناك عون يأا نم ةيوغل بئاوسش
.لبقملا ربمتبسس رهسش ةزئاجلاب زئافلا سصنلا

جتحت ةيناجيتلا ةيوازلا
يرسصبلا يعمسسلا طبسض ةطلسس تدكأا
ة˘يؤاز˘لا ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حا تق˘ل˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا سسمأا
ةيلوب يسضام نيع˘ب ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا
نأا طبسضلا ةطلسسل نايب فسشكؤ .طاوغألا
لكسشب تفسسأات ىربكلا ةيناجيتلا ةيؤازلا

نويزفلتلا اهب ثب يتلا ةيفيكلا ىلع ريبك
،سساينأا يناجيتلا دمحأا ةافؤ ربخ يمومعلا

سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘˘م ه˘˘لؤاد˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط اذ˘˘كؤ
ريخألا اذه تربتعا يتلا ىرخلا تاونقلا
نأاؤ ،ةيناجيتلا ةق˘ير˘ط˘ل˘ل ما˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا

وه سساينأا ميهاربا خيسشلا موحرملا هدلاؤ
ه˘لؤاد˘ت م˘ت ر˘ب˘خ˘لا نأا ةد˘كؤو˘م .ا˘ه˘سسسسؤو˘م
.ةثحب ةيلاجترا ةقيرطب

...ةنيطنسسق يلاو

Óيبسس هيلإا عاطتسسا نم
يوقرت نكسسم009 ةيعمج تركنتسسا

ةنيدملاب02 ةيراوجلا ةدحولاب معدم

نم ا˘هؤؤا˘سصقإا ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا

ي˘لاؤ ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا ةرا˘˘يز˘˘لا

لعج ام وهؤ ،ةقطنملا ىلإا ةنيطنسسق

.ةعقاولا نؤركنتسسي نيريثكلا



مو˘ي ع˘قو يذ˘لأ ،را˘ج˘ف˘ن’أ نا˘كو
ءا˘ن˘ي˘م˘ب تا˘عدو˘ت˘ضسم ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘˘لأ
،راجفن’أ ةديدضش أدأوم مضضت توريب
يذلأ نانبل يف مأوعأأ ذنم ىوقأ’أ وه
ةيداضصتقأ ةمزأأ ن˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ي˘نا˘ع˘ي
ضسوريفب تاباضصإ’أ ددع يف ةدايزو
ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ضسي˘˘ئر˘˘لأ لا˘˘قو.ا˘˘نورو˘˘ك

نم ا˘ن˘ط0572 نإأ نو˘˘ع لا˘˘ضشي˘˘م
يف لخد˘ت ي˘ت˘لأ ،مو˘ي˘نو˘مأ’أ تأر˘ت˘ن

تناك ،لبا˘ن˘ق˘لأو ةد˘م˘ضسأ’أ ة˘عا˘ن˘ضص
تأونضس تضس ذنم ءانيملأ يف ةنزخم
رمأ’أ أذه نإأو ةمÓضس تأءأرجإأ نود
ح˘˘˘ضصف˘˘˘ي م˘˘˘لو.«لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ»
يذلأ قيرحلأ ببضس نع نولوؤوضسملأ
ردضصم لاقو .راجفن’أ ثودحل ىدأأ
بضش هنإأ ةيلحم مÓعإأ لئاضسوو ينمأأ
بق˘˘ث ي˘˘ف ما˘˘˘ح˘˘˘ل لا˘˘˘م˘˘˘عأأ بب˘˘˘ضسب
ي˘نا˘ت˘ي˘ع لا˘م˘ج لا˘قو.عدو˘ت˘ضسم˘لا˘˘ب
موي زرتيور˘ل تور˘ي˘ب ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر
نع مجانلأ رامدلأ دقفت ءانثأأ ءاعبرأ’أ
ةقطنمك ودبت ةقطنملأ نإأ راجفن’أ

ن˘˘ع ز˘˘جا˘˘ع ه˘˘نأأ ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضضم ،بر˘˘˘ح
تور˘ي˘ب˘ل ة˘ثرا˘ك ا˘ه˘نإأ لا˘قو.مÓ˘˘كلأ

ردقت رئاضسخلأ نأأ ىلإأ أريضشم ،نانبلو
نيمأ’أ لا˘قو.تأر’ود˘لأ تأرا˘ي˘ل˘م˘ب
ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ر˘م˘حأ’أ بي˘ل˘ضصل˘ل ما˘ع˘˘لأ

ةئم نع لقي ’ ام نإأ يناتكلأ جروج
أولأز ام مهنأأ فاضضأأو .أولتق ضصخضش
كانه نوكي دقو ةقطنملأ نوطضشمي
ي˘ف حر˘ضصو.ا˘يا˘ح˘ضضلأ ن˘م د˘يز˘م˘˘لأ

(يآأ.يضس.يب.لإأ) نويزفلتل قباضس تقو
ر˘م˘حأ’أ بي˘ل˘ضصلأ نأا˘ب ف˘تا˘ه˘لأ ر˘ب˘ع

زيه˘ج˘ت˘ل ة˘ح˘ضصلأ ةرأزو ع˘م ق˘ضسن˘ي
دعت مل تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ نأ’ حرا˘ضشم
دعبو.ديز˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘ضسأ ى˘ل˘ع ةردا˘ق
دعب عقو يذلأ راجفن’أ نم تاعاضس
تي˘قو˘ت˘لا˘ب ل˘ي˘ل˘ق˘ب ءا˘ضسم ة˘ضسدا˘ضسلأ

،(ضشتنيرغ تيقوتب0051) يلحملأ
يف ةلعتضشم لأزت ’ نأرينلأ تناك
جهو اهنم ثعبنيو ءان˘ي˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م
امنيب ةملظملأ ءامضسلأ يف يلاقترب
يودتو رتبوكيلهلأ تأر˘ئا˘ط ق˘ل˘ح˘ت
ءاحنأا˘ب فا˘ع˘ضسإ’أ تأرا˘ي˘ضس تأو˘ضصأأ
يود نا˘كضسلأ ع˘م˘˘ضسو.ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ
وحن دعبت يتلأ ضصربق يف راجفن’أ

ىيحأأو.توريب نع أرتموليك061
نم ةيلهأ’أ برحلأ تايركذ راجفن’أ

امو0991 ما˘˘ع ى˘˘لإأ5791 ماع
نوينان˘ب˘ل˘لأ ر˘ضصا˘ع ا˘مد˘ن˘ع ا˘ه˘ب˘ق˘عأأ

تأر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘تو د˘˘يد˘˘ضشلأ ف˘˘˘ضصق˘˘˘لأ
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ تأرا˘˘˘غ˘˘˘لأو تأرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ
هنأأ ناكضسلأ ضضعب نظو .ةيليئأرضسإ’أ

نو˘˘˘لو˘˘˘هذ˘˘˘م ضسا˘˘˘نأأ ما˘˘˘هو .لأز˘˘˘˘لز
يف نو˘ب˘ح˘ت˘ن˘ي نور˘خآأو نو˘با˘ضصمو
دهعتو.مهبرا˘قأأ ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب عرأو˘ضشلأ

بايد ناضسح ينانبللأ ءأرزولأ ضسيئر
باضسح نود رمت نل ةثراكلأ هذه نأاب
قئاقح˘لأ ف˘ضشك م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأأ ا˘ف˘ي˘ضضم
عدو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لأ» أذ˘˘˘ه ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ب

.«ريطخلأ

نع نولوؤو˘ضسم˘لأ ع˘فد˘ي˘ضس» لا˘قو
ةرافضسلأ تهجوو«نمثلأ ةثراكلأ هذه
أر˘يذ˘ح˘ت تور˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’أ
ريراقت ضصوضصخب ة˘ن˘يد˘م˘لأ نا˘كضسل

ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن ة˘˘ما˘˘ضس تأزا˘˘غ ن˘˘˘ع
ءاقبلأ ىلع ضسا˘ن˘لأ تث˘حو را˘ج˘ف˘ن’أ

دكأأو .تامامكلأ عضضوو لزانملأ يف

نأأ دمح نضسح ينانبللأ ةحضصلأ ريزو

توريب راجفنأ ءأرج نيدوقفملأ ددع

قوفي ،ءاثÓثلأ ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ز˘ه يذ˘لأ

مهيلع فرعتلأ مت نيذلأ ىلتقلأ ددع

وه امك ليتق001 وهو ،نآ’أ ىتح

زوي˘ن يا˘كضس» ـل د˘م˘ح لا˘قو.ن˘ل˘ع˘م

اياحضضلأ دع» نإأ ،ءاعبرأ’أ ،«ةيبرع

001 يلأوح كانه نآ’أ ىتح .ديأزتي

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلأ كا˘˘˘ن˘˘˘هو ،نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ج

نأأ ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘ضصت’أ

نيماثجلأ ددع نم رثكأأ نيدوقفملأ

’و.»تايفضشتضسملأ ىلإأ تلضصو يتلأ

يند˘م˘لأ عا˘فد˘لأو ذا˘ق˘نإ’أ قر˘ف لأز˘ت

نا˘كم ي˘ف ن˘يدو˘ق˘ف˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ت

رثكأأ ىلإأ هراثآأ تدتمأ يذلأ راجفن’أ

ىدأأو ،توريب يف أرتموليك02 نم

تا˘ئ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ضسج رأر˘˘ضضأأ ى˘˘لإأ

كا˘ن˘ه» نأأ د˘م˘ح فا˘ضضأأو.ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

نم ريثكلأو ،حيرج ف’آأ4 يلأوح

مدعل جÓع نود نولأزي ’ ىحرجلأ

ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘ضسأ ةرد˘˘˘ق دو˘˘˘جو

نم ةديعبلأ وأأ ةبيرقلأ تايفضشتضسملأ

تأÓ˘˘˘ت˘˘˘مأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

ينانبللأ ريزولأ فضشكو.»نيباضصملاب

لماكلاب تايفضشتضسم4 ررضضت نأأ

ل˘ق˘نو ،را˘ج˘ف˘ن’أ ءأر˘ج تور˘ي˘ب ي˘ف

اهب نودقري أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ ى˘ضضر˘م˘لأ

و ،ة˘ل˘كضشم˘لأ ن˘م م˘قا˘ف ،ىر˘˘خأأ ى˘˘لإأ

ة˘ي˘ئا˘بو ة˘˘ثرا˘˘ك ى˘˘لإأ ة˘˘مزأ’أ لّو˘˘ح»

.زايتماب ةيحضص

ةينانبللأ ةم˘ضصا˘ع˘لأ ظ˘فا˘ح˘م لا˘ق
راج˘ف˘ن’أ نإأ ،دو˘ب˘ع نأور˘م ،تور˘ي˘ب
،ءاثÓثلأ ،أافرملأ يف عقو يذلأ لئاهلأ

رضش
ّ

،اهناكضس نم فلأأ003 وحن د
غلبمب ةيداملأ رئاضسخلأ مجح أردقم

تأرايلم5 ى˘˘لإأ3 نيب حوأر˘ت˘ي
دقتعأأ» :دوبع نأورم فاضضأأو.ر’ود

فلأأ003و052 ن˘ي˘ب كا˘ن˘˘ه نأأ
..لزا˘˘ن˘˘م نود أو˘˘ح˘˘ب˘˘˘ضصأأ ضصخ˘˘˘ضش
ة˘ح˘لا˘ضص ر˘ي˘غ تح˘ب˘ضصأأ م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م
ف˘˘ضصن نأأ ح˘˘ضضوأأ ا˘˘م˘˘ك.»ن˘˘كضسل˘˘ل
د˘ق ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لأ ة˘˘حا˘˘ضسم
،م˘خ˘ضضلأ را˘ج˘ف˘˘ن’أ ن˘˘م ترر˘˘ضضت

ليتق001 ن˘م ر˘ث˘كأأ ف˘˘ل˘˘خ يذ˘˘لأ

تركذ ام قفو ،حيرج ف’آأ4 وحنو
ظفاح˘م رّد˘قو.ضسر˘ب ضسنأر˘ف ة˘لا˘كو
يتلأ ةيداملأ رأرضضأ’أ ةفلك توريب

3 نيب حوأرتي امب ،ةثراكلأ اهتفلخ
ي˘ف أر˘ي˘ضشم ،ر’ود تأرا˘ي˘˘ل˘˘م5و
نأأ راظتنأ يف هنأأ ىلإأ هضسفن تقولأ
ءأر˘ب˘خ˘˘لأو نو˘˘ضسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ رد˘˘ضصي
فضصن وحن» :عباتو.ةيئاهنلأ ريراقتلأ
عضضو هنإأ .رمدت وأأ ررضضت توريب

ي˘˘ف تور˘˘ي˘˘ب هد˘˘ه˘˘ضشت م˘˘ل ي˘˘ثرا˘˘ك
.»اهخيرات

توريب راجفنا اياحض
تارشع ىلع نوعزوتي

ةيبنجفاو ةيبرعلا تايسنجلا
راجفنأ اياحضض تايضسنج تعزوت

لودلأ نم ديدعلأ ىلع لئاهلأ توريب
بعضصي امبرو ،ةي˘ب˘ن˘جأ’أو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
ء’ؤو˘˘ه تا˘˘ي˘˘ضسن˘˘ج دد˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ىقبتو تناك توريب نأ’ ،اياحضضلأ

ل˘ك ف˘ي˘ضضت˘ضست ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘م˘ضصا˘ع
تنل˘عأأ نآ’أ ى˘ت˘حو.ا˘ه˘ترا˘يز˘ب بغأر

ر˘˘ضصم ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،لودو تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ايلأرتضسأأو أدنكو قأرعلأو برغملأو
ددع ةباضصإأو لتقم ،نميلأو ضصربقو
اهتاث˘ع˘ب ي˘ف˘ظو˘مو ا˘ه˘ي˘ن˘طأو˘م ن˘م
ءأر˘ج تور˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘˘ضسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأ
أافرملأ يف عقو يذلأ يمأدلأ راجفن’أ
تلاقو.ةينانبللأ ةمضصا˘ع˘ل˘ل ير˘ح˘ب˘لأ
يف ،توريب يف ةيرضصملأ ةرافضسلأ
،«كوبضسيف» ىلع اهتحفضص ربع نايب
يف Óتق اهينطأوم نم نينطأوم نإأ
ي˘ل˘ع ى˘عد˘ي ا˘˘م˘˘هد˘˘حأأ ،را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ
يناث˘لأو ه˘تا˘ح˘ضش د˘ي˘ضسلأ ل˘ي˘عا˘م˘ضسإأ
و˘بأأ د˘ي˘ضسلأ ن˘ضسح˘م˘لأ د˘ب˘ع م˘ي˘هأر˘˘بإأ
.هبضصق

نأأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘ف˘˘ضسلأ ترا˘˘ضشأأ ا˘˘م˘˘˘ك
ءافتخاب اهوغلبأأ نييرضصم نينطأوم
يدضشر يدضشر ير˘ضصم˘لأ م˘ه˘ل˘ي˘مز
نا˘ك ه˘نأأ ة˘ح˘ضضو˘م ،ل˘م˘ج˘لأ د˘˘م˘˘حأأ

تلاقو.راجفن’أ عقوم برق أدجأوتم
نع ثحبلأ دوهج عباتت اهنإأ ةرافضسلأ
،ةينان˘ب˘ل˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ ع˘م دو˘ق˘ف˘م˘لأ

ه˘ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘م تعدو
،هتأذ راطإ’أ يفو.ا˘ه˘ع˘م ل˘ضصأو˘ت˘لا˘ب
يقأرعلأ رمحأ’أ لÓهلأ ةيعمج تنلعأأ

لÓخ ني˘ي˘قأر˘ع01 ة˘˘با˘˘ضصإأ ن˘˘ع
ةلا˘ح ي˘ف م˘ه˘نأأ تفا˘ضضأأو ،را˘ج˘ف˘ن’أ

جÓ˘˘ع˘˘لأ نو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘يو ةر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسم
نان˘ب˘ل ي˘ف ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لأ ةرا˘ف˘ضسلأ.ا˘ي˘لا˘ح
نينثأ نيينمي نأأ ،اهبناج نم تنلعأأ
ءأر˘ج ن˘م ة˘ف˘ي˘ف˘ط حور˘ج˘ب ا˘ب˘˘ي˘˘ضصأأ
نم رثكأأ هتيحضض حأر يذلأ ،راجفن’أ

امأأ.ف’آأ4 وحن بيضصأأو ،ليتق001
نيبرتغملأ نوؤوضشو ةيجراخلأ ةرأزو
ة˘˘با˘˘ضصإأ تن˘˘ل˘˘عأأ د˘˘˘ق˘˘˘ف ندرأ’أ ي˘˘˘ف
أذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ي˘ي˘ندرأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م

لكضشب عباتت» اهنإأ تلاقو ،راجفن’أ
يف ةيندرأ’أ ةيلاجلأ عاضضوأأ «ثيثح
ةراف˘ضسلأ تدا˘فأأ ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.نا˘ن˘ب˘ل
ةنطأوم نأا˘ب تور˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لأ

لم˘ع˘ت (ا˘ه˘م˘ضسأ ر˘كذ˘ت م˘ل) ة˘ي˘بر˘غ˘م
ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘ب
روضسكب تبيضصأأ ةينانبللأ ةمضصاعلاب

ءأر˘˘˘ج مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ف ةرا˘ف˘ضسلأ تح˘ضضوأأو.را˘ج˘ف˘˘ن’أ
ةيبرغملأ ءابنأ’أ ةلاكو هترضشن نايب
ة˘با˘ضصم˘لأ ة˘ن˘طأو˘م˘لأ نأأ ،ة˘ي˘م˘ضسر˘لأ
تاضسضسؤوملأ ىدحإاب جÓ˘ع˘لأ ى˘ق˘ل˘ت˘ت
نأأ أدنك تركذو.ةينان˘ب˘ل˘لأ ة˘ي˘ح˘ضصلأ
«ةينانبللأ بئاتكلأ» بزح ماع نيمأأ
راجفن’أ يف لتق يذلأ نايراجن رأزن
أا˘فر˘م˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘˘لأ ر˘˘ضصع ع˘˘قو يذ˘˘لأ
بناج ىلإأ اهتيضسنج لمحي توريب

ضسي˘ئر ن˘ل˘عأأو.ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ه˘ت˘ي˘ضسن˘ج
تو˘˘˘كضس ي˘˘˘˘لأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسأ’أ ءأرزو˘˘˘˘لأ

يف ةيلأرتضسأ’أ ةرافضسلأ نأأ نوضسيروم
«ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ترر˘ضضت» تور˘ي˘˘ب

أورف نيفظوملأ» نكل ،راجفن’أ ءأرج

فا˘˘ضضأأو.»ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘با˘˘˘ضصإأ نود

ةكبضشل تاحيرضصت يف ،نوضسيروم

:ة˘˘ي˘˘لأر˘˘ت˘˘ضسأ’أ «ضسكرو˘˘ت˘˘ن ن˘˘يا˘˘˘ن»

لتق ايلأرتضسأأ نأأ مكغلبأأ نأأ ينفضسؤوي»

.»عورملأ راجفن’أ أذه يف

ةسلج دقعي نمفا سلجم

ثحبل لبقملا نينثإلا ةئراط

توريب ءانيم راجفنا تايعادت

ةئراط ةضسلج نمأ’أ ضسلجم دقعي

ن˘م بل˘ط˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’أ مو˘˘ي

تايعأدت ثحبل ةيبرعلأ ةعومجملأ

توريب ءانيم يف مخضضلأ راجفنإ’أ

نايب يف ركذ رمحأ’أ بيلضصلأ ناكو

ةعبرأأ نم رثكأأ بيضصأأ نآ’أ ىتح»

ة˘ئ˘م ن˘م ر˘ث˘كأأ ل˘ت˘قو ضصخ˘ضش ف’آأ

لأزت ’ هقرف نأأ ىلإأ أريضشم «ضصخضش

يف ذاقنإ’أو ثحبلأ تايلمعب موقت

.راجفن’أ عقومب ةطيحملأ قطانملأ

ىلتقلإ قوفي راجفنلإ يف نيدوقفملإ ددع

«توريب اميضشوريه»  يف ف’آ’ا ةباضصإاو صصخضش001 نم  ديزأا لتقم

تارايلملاب رئاضسخلاو ىوأام Óب ينانبل فلأا003

رفصسأإو صصخصش ةئم ةايحب ىدوأإو توريب ةمصصاعلإ زه يوق راجفنإ نم نيجان نع اثحب ماطحلإ طصسو نوينانبللإ ذاقنإلإ لاجر بقن
.اهعافترإ نولوؤوصسم عقوتي ةليصصح يهو فلآإ ةعبرأإ وحن ةباصصإإ نع

تارتن يه ام ..توريب ةثراك دوقو
؟اهتروطخ امو موينومأ’ا

ءا˘ضسم تور˘ي˘ب ه˘تد˘ه˘ضش يذ˘لأ م˘خ˘ضضلأ را˘ج˘˘ف˘˘ن’أ ف˘˘ضشك
لتقمو أافرملأ ةقطن˘م˘ب ل˘ما˘ضش را˘مد ن˘ع ر˘ف˘ضسأأو ءا˘ثÓ˘ث˘لأ
تأر˘ت˘˘ن ةدا˘˘م ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘ع ،ف’آ’أ ة˘˘با˘˘ضصإأو تأر˘˘ضشع˘˘لأ
ةينانبل رداضصم تركذو.ةثراكلأ ءأرو تناك يتلأ موينومأ’أ

راجفنأ نع مجان ،توريب زه يذلأ راجفن’أ نأأ ةقباطتم

،موينومأ’أ تأرتن نم نط0072 ىلع يوتحي عدوتضسم
.ايعأرز أدامضس مدختضست يتلأ

87 لتقم نع رفضسأأ يذلأ ،توريب راجفنأ ةحأدف ريضشتو
ىد˘˘م ى˘˘لإأ ،ن˘˘ير˘˘˘خآأ0073 و˘ح˘ن ة˘با˘˘ضصإأو ا˘˘ضصخ˘˘ضش
هذه لوحتت نأأ نكمي فيكو ،موينومأ’أ تأرتن ةروطخ
فورظ يف ،ةلتاق ةلبنق ىلإأ ةيعأرزلأ ةيئايميكلأ ةداملأ

.ةنيعم
؟موينومفا تارتن يه ام

نابوذلل ةلباق ءاضضيب ةيرولب ةبلضص ةدام موينومأ’أ تأرتن
،«ير˘خ˘ضصلأ ح˘ل˘م˘لأ» م˘ضسا˘˘ب فر˘˘ع˘˘تو ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘كضشب

.3ON4HN يه ةيئايميكلأ اهتغيضصو
ةيعيبط˘لأ مو˘ي˘نو˘مأ’أ تأر˘ت˘ن ن˘م نوز˘خ˘م ر˘ب˘كأأ نأأ م˘غرو
نم برقي ام نإاف ،يليضشت يف اماكاتأأ ءأرحضص يف دوجوم

،ةيعانضص نآ’أ ةمدختضسملأ ةداملأ هذه نم ةئملاب001

ضضمح عم اينومأ’أ لعافت قيرط نع اهريضضحت نكميو
.كيرتنلأ

؟اهمادختسا وه ام
دامضسك ةعأرزلأ يف بلاغلأ يف موينومأ’أ تأرتن مدختضست

مظعم يف ايبضسن ةرقتضسم ةدام يهو ،نيجورتينلأ يلاع
اهلعجي امم ،عينضصتلأ ةيحان نم ةفلكم ريغو ،فورظلأ
رد˘ضصم˘ك ا˘عو˘ي˘ضش ر˘ث˘كأ’أ ة˘ل˘يد˘ب˘لأ ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘˘كلأ ةدا˘˘م˘˘لأ
.ةفلكت لقأ’أو ،نيجورتينلل
ايضسيئر انوكم موينومأ’أ تأرتن دعت ،رخآ’أ بناجلأ ىلعو

يت˘لأ ،«دو˘قو˘لأ تيز» م˘ضسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لأ،OFNA ةدامل
ءانبلأو رجاحملأو نيدعتلأ عاطق يف ريجفت ةدامك مدختضست

ةيعانضصلأ تأرجفتم˘لأ ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب08 لثم˘تو ،ي˘ند˘م˘لأ
تأرتن ةدام ربتعت ’و.ةدحتملأ تاي’ولأ يف ةمدختضسملأ
ةنيعم فورظ يف نكل ،اهتأذ دح يف ةريطخ موينومأ’أ
نأدلبلأ مظعم ىدل نإاف ،انه نمو ،ةرمدم نوكت نأأ نكمي
.ةنمآأ اهنأأ نم دكأاتلل اهنيزخت قرطب قلعتت حئأول

ةلصص تإذ رابخأإ

 لعجي يذلا ام

؟رجفنت موينومفا تارتن
نم دب ’ ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘لأو ل˘مأو˘ع˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م كا˘ن˘ه
ةدام ىلإأ نمآأ بكرم نم موينومأ’أ تأرتن ليوحتل اهرفأوت
م˘ت˘يو.ة˘ي˘جرا˘خ تأز˘ف˘ح˘م وأأ دو˘قو يأأ نود ن˘م ،ةر˘ج˘ف˘ت˘م
يهو ،«ةيويح ةدام» اهنأأ ىلع موينومأ’أ تأرتن فينضصت
ةفورعملأ قرطلأ رأرغ ىلع اه˘ل˘ل˘ح˘ت ءا˘ن˘ثأأ ةرأر˘ح˘لأ ج˘ت˘ن˘ت

ي˘ف ة˘ن˘ف˘ع˘ت˘م˘لأ دأو˘م˘لأ مأد˘خ˘ت˘ضسا˘ب ةرأر˘ح˘لأ د˘˘ي˘˘لو˘˘ت ن˘˘ع
موينومأ’أ تأرتن نم ةريبك ةيمك كانه تناك أذإأو.دامضسلأ
ةيتأذ ةرأرح ديلوت اهنكمي هنإاف ،ةيعيبط ريغ فورظ يف
ىلإأ ةجاحلأ نود نم ،قيرحلأ رأرمتضسأو رانلأ لاعضشإ’ ةيفاك
تأر˘˘ت˘˘ن ر˘˘م˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘قأر˘˘ت˘˘حأ ءا˘˘ن˘˘ثأأو.ي˘˘جرا˘˘خ ز˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م يأأ
،نيجضسكوأ’أ جاتنإأ ىلإأ يدؤوت ةيئايميك تأريغتب موينومأ’أ

،ددمتلأو رأرمتضسÓل قيرح يأأ هجاتحي ام طبضضلاب وهو
هبضشي ام ىلإأ ةداملأ لوحتت ةرأرحلأ ةجرد عافترأ عمو
دأدزت «رجفملأ» فلخ ةحا˘ضسم˘لأ ل˘ظ˘تو.«ة˘ل˘ب˘ن˘ق˘لأ ر˘ج˘ف˘م»
تأزا˘غ˘لأ ل˘كضشت˘ت ثي˘ح جا˘مد˘ن’أ ة˘عر˘˘ضس ع˘˘م ة˘˘نو˘˘خ˘˘ضس
عضستت اناكم دجت ’ نيح ىلإأ ،ةفاثك ربكأأ لكضشب ةنخاضسلأ
.فاطملأ ةياهن يف رجفنتف ،هيف
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تايفصشتصسملإ دحأإ يف رخآإ دجإوت ةيناكمإإ ىلإإ ةفاصضإلاب يرئإزج نطإوم ةباصصإإ

توريب ةينانبللا ةمضصاعلا راجفنا يف نييرئازج اياحضض ’
تأذ دكأأو .توريب ةينانبللأ ةمضصاعلأ زه يذلأ يودملأ راجفن’أ اياحضض نمضض يرئأزج نطأوم يأأ دجوي ’ هنأأ ةيجراخلأ ةرأزو تدكأأ
بضسحب ،ةفيفط حورجب يرئأزج نطأوم ةباضصإأ ليجضست عم راجفن’أ أذه اياحضض نمضض يرئأزج نطأوم يأأ دجوي ’ هنأأ ثدحتملأ
نطأوم دجأوت ةيناكمإ’ ريضشت يتلأ تامولعملأ ضضعب دجأوت نع فيرضش يلع نب فضشكو .ةعاضسلأ دحل ةرأزولل ةرفوتملأ تامولعملأ

،قايضسلأ تأذ يف افيضضم .ةينانبللأ ةيحضصلأ تاطلضسلأ نم اهديكأات متي مل تامولعملأ هذه نكل ،توريب تايفضشتضسم دحأأ يف رخآأ يرئأزج
راجفن’اب ةضصاخلأ رابخأ’أ رخآأ ىلع فوقولأو ربخلأ ديكأاتل ةينانبللأ تاطلضسلأ عم مئأد لاضصتأ يف نانبلب ةيرئأزجلأ ةرافضسلأ حلاضصم نأأ
نينطأومل ةمزÓلأ ةدعاضسملأ دي ميدقتل تلخدت توريبب ةيرئأزجلأ ةرافضسلأ نأأ  ،ةرأزولل يمضسرلأ قطانلأ دكأأ امك.نانبل يف انتيلاجل

لضصأوت يفو ةدنجم توريبب ةرافضسلأ حلاضصم نأأ ثدحتملأ تأذ دكؤويل .راجفن’أ أذه رثإأ ةيدام رأرضضأاب امهنكضسم بيضصأأ نييرئأزج
.ةقيقضشلأ نانبل هدهضشت يذلأ بعضصلأ فرظلأ أذه يف مهنم ردضصي دق ةدعاضسم بلط يأ’ ةباجتضسÓل انتيلاج ءاضضعأأ عم رمتضسم
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ة˘ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘ح˘شصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأاو
رار˘م˘ت˘شسا ءار˘ج أ˘يأ˘ح˘شضلا دد˘ع عأ˘ف˘ترا

ىلإا ددعلا لشصو ثيح ،ثحبلا تأيلمع

بي˘ل˘شصل˘ل مأ˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا نأ˘˘كو511.
نأا دكأا ةنأت˘ك جرو˘ج ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا ر˘م˘حألا

لأقو ح˘ير˘ج0004 ن˘م ر˘ث˘كأا كأ˘ن˘˘ه»
ةيلوألا تأقي˘ق˘ح˘ت˘لا نإا ع˘ل˘ط˘م رد˘شصم
ىلإا ري˘ششت تور˘ي˘ب أأ˘فر˘م رأ˘ج˘ف˘نا نأأ˘ششب
ي˘ه لأ˘م˘هإلاو ي˘خار˘ت˘لا ن˘م تاو˘ن˘شس»
رأجفنلا ةديدشش ةدأم نيزخت يف ببشسلا
يذلا ثدأحلا ىلإا ىدأا أمم ،«ةأأششنملا يف

شصخشش001 ن˘م ر˘ث˘كأا ةأ˘ي˘˘ح˘˘ب ىدوأا
لوؤو˘شسم˘˘لا رد˘˘شصم˘˘لا لأ˘˘قو.ءأ˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نأا أ˘ف˘ي˘شضم ،«لأ˘م˘هإا ه˘نإا» :»زر˘˘ت˘˘يور»ـل
ىلع تشضرُع نيزختلا ةمÓشس ةلأأشسم
ءي˘شش ثد˘ح˘ي م˘لو ةأ˘شضقو نأ˘ج˘ل ةد˘ع
ةديدشش ةدأ˘م˘لا هذ˘ه ل˘ق˘ن˘ب ر˘مأا راد˘شصإل

شصل˘خ˘ت˘لا وأا لأ˘˘ع˘˘ت˘˘ششÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘بأ˘˘ق˘˘لا
بشش قيرح» ىلإا ردشصملا رأششأاو.أهنم

دتماو ،ءأنيملأب9 مقر عدوتشسملا يف

تنأك ثيح،21 مقر عدوتشسملا ىلإا
اذه نأكو .«ة˘نز˘خ˘م مو˘ي˘نو˘مألا تار˘ت˘ن
ةنيدملا ،توريب هد˘ه˘ششت رأ˘ج˘ف˘نا ىو˘قأا
بر˘ح˘لا بود˘ن ل˘م˘ح˘˘ت لاز˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا

،دوقع3 لبق أهأحر تراد يتلا ةيلهألا
أهروذج دتمت ةديدشش ةيلأم ةمزأا ينأعتو
ةرادإلا ءو˘شسو دأ˘شسف˘لا ن˘م دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا
كرأمجلل مأعلا ريدملا لأقو .ةيدأشصتقلا
نإا ، «نويزفلتل رهأشض يردب ةينأنبللا

ةطلشسلا ىلإا قئأثو6 تلشسرأا كرأمجلا
لكششت ةدأملا نأا نم ريذحتلل ةيئأشضقلا

أهريدشصت ةدأعإا أنبلط» :فأشضأاو.ارطخ

ءار˘ب˘خ˘ل˘ل كر˘ت˘ن .ثد˘ح˘ي م˘˘ل اذ˘˘ه ن˘˘كل

لأقو .«ببشسلا ديدحت رمألأب نيينعملاو

نإا ءأنيملأب فظوم نم بيرق رخآا ردشصم

6 لبق موينو˘مألا تار˘ت˘ن ن˘يأ˘ع أ˘ق˘ير˘ف

أهنإأف لقُنت مل اذإا هنأا نم رذح ،رهششأا

ريدم نأكو .«أ˘ه˘ل˘ك تور˘ي˘ب ر˘ج˘ف˘ت˘شس»

تقو يف لأق مطيرق نشسح توريب أأفرم

ملع ىلع تنأك ةأأششنملا ةرادإا نإا ،قبأشس

مل نكل أأفرملا يف ةريطخ داوم دوجوب»

نإا .«ةروطخلا هذهب نوكتشس أهنأا عقوتت

تأبأطخ اولشسرأا مأعلا نمألاو كرأمجلا»

مهنكل ،أأفرملا نم ةرطخلا داوملا ةلازإل

.تاونشس6 رادم ىل˘ع ادر او˘ق˘ل˘ت˘ي م˘ل

أمخ˘شض ارأ˘ج˘ف˘نا تور˘ي˘ب أأ˘فر˘م د˘ه˘ششو

نم رثكأا لتقم ىلإا ىدأا ،ءأثÓثلا ءأشسم

فلآا4 ة˘بأ˘شصإاو شصخ˘˘شش001

ةيوأح نع توريب رأجفنا مجنو.نيرخآا

تأئم ىلع يوتحت تنأك ،أأفرملا لخاد

،مو˘ي˘نو˘مألا تار˘ت˘ن ةدأ˘م ن˘م نأ˘˘ن˘˘طألا

لاز˘˘ي لو،4102 ذ˘ن˘م كأ˘ن˘ه تنأ˘˘كو

.يئأشضق لدج لحم أأفرملا يف أهدوجو

شسمأا ءأ˘˘شسم ذ˘˘ن˘˘م لود ةد˘˘ع تمد˘˘ق
رأجفنلا أيأح˘شض ي˘ف نأ˘ن˘ب˘ل˘ل يزأ˘ع˘ت˘لا
توريب أأفرم تأعدوتشسم يف عقو يذلا

ةبأ˘شصإاو تار˘ششع˘لا ل˘ت˘ق˘م ن˘ع ار˘ف˘شسم
.حور˘ج˘ب شصخ˘˘شش فلآا ة˘˘ع˘˘برأا ة˘˘بار˘˘ق
دÓ˘ب˘لا» ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عأ˘˘شسم˘˘لا تشضر˘˘عو
ة˘مزأا ر˘ب˘كأا ةأأ˘طو تح˘ت Ó˘شصأا ة˘حزار˘لا
يتلاو دوقع ذ˘ن˘م أ˘ه˘ه˘جاوُ̆ت ة˘يدأ˘شصت˘قا

لأ˘ق أ˘م˘ك «91-ديفوك ةحئأج أهت˘م˘قأ˘ف
بق˘˘ع بأ˘˘˘يد نأ˘˘˘شسح ءارزو˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر
نم لوأا جيلخلا لود تنأكو .ةثرأكلا
شضر˘عو يزأ˘ع˘ت˘لا م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘لإا عرأ˘˘شس
خيششلا رطق ريمأا دهعت دقف .ةدعأشسملا
لأ˘˘شسرإأ˘˘ب ي˘˘نأ˘˘ث لآا د˘˘م˘˘ح ن˘˘ب م˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
عأطقلا ةدعأشسمل ةيناديم تأيفششتشسم
شسيئر قلطأا أ˘م˘ي˘ف ،ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘ح˘شصلا
خ˘ي˘ششلا ي˘بد م˘كأ˘ح ي˘تارأ˘مإلا ءارزو˘˘لا

ءأج ةديرغت موتكم لآا دششار نب دمحم
.«ةبيبحلا نأنبل يف أنلهأل أنيزأعت» أهيف
ةدعأشسم لشسرتشس أهنأا تيوكلا تنلعأاو
ءازإا «غلأب قلق» نع رشصم تبرعأاو.ةيبط
مدقت أميف ،رأجفنلا نع مجأنلا رأمدلا
دمحأا ةيبرعلا لودلا ةعمأجل مأعلا نيمألا
ةيمهأا» ىلع اددششم ،يزأعتلأب طيغلا وبأا
نأأ˘شش ي˘ف ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ءÓ˘ج˘ت˘شسا ة˘عر˘˘شس
تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا عو˘قو ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

هنع لق˘ن أ˘م ق˘فو ،«أ˘ه˘ب ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘ُم˘لاو
.ةعمأجل˘ل ة˘مأ˘ع˘لا ة˘نأ˘مألا ي˘ف لوؤو˘شسم
نم˘يأا ي˘ندرألا ة˘ي˘جرأ˘خ˘لا ر˘يزو ىد˘بأاو

م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل هدÓ˘˘ب داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا يد˘˘ف˘˘شصلا
ةزهأج» أهنأا ناريإا تنلعأا أميف ،ةدعأشسملا
لئأشسولا لكب ةدعأشسملا ميدقتل أمأمت
رأششب يروشسلا شسيئرلا هجوو .«ةمزÓلا
ينأنبللا هر˘ي˘ظ˘ن˘ل ة˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘قر˘ب د˘شسألا

أيروشس فوقو أهيف دكأا ،نوع لأششيم
عم أهنمأشضتو قيقششلا نأنبل بنأج ىلإا
ينأنبللا شسي˘ئر˘لا ى˘ق˘ل˘ت ،كلذ˘ك.ه˘ب˘ع˘شش
حلأشص مهرب يقارعلا هريظن نم لأشصتا
أشضرأع ،نأن˘ب˘ل ع˘م ن˘مأ˘شضت˘لا ه˘ي˘ف د˘كأا
شسي˘ئر˘˘لا ثع˘˘بو .ةد˘˘عأ˘˘شسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةلأشسر نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
نزحلا» نع أهيف ربع نوع ىلإا ةيزعت
يف نيرأجفنلا دعب «قيمعلا ىشسألاو
شسيق يشسنوتلا شسيئرلا هجوو .توريب
ربع ينأنبللا هريظن ىلإا ةلأشسر ّديعشس
ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا بع˘ششل˘ل «ه˘م˘عد» ن˘ع أ˘ه˘ي˘ف
يشسنر˘ف˘لا شسي˘ئر˘لا ىر˘جأاو .«ق˘ي˘ق˘ششلا»
مدق نوع˘ب لأ˘شصتا نور˘كأ˘م ل˘يو˘نأ˘م˘يإا

تادعأشسم لأشسرإا أنلعم ،يزأعتلا هلÓخ
يشسنرفلا ةيجرأخلا ريزو نأكو .نأنبلل

هدÓ˘˘ب نأا ن˘˘ل˘˘عأا نأ˘˘˘يردو˘˘˘ل ف˘˘˘يإا نأ˘˘˘ج
ق˘فو أ˘ه˘تد˘عأ˘شسم م˘يد˘ق˘ت˘ل ةد˘ع˘˘ت˘˘شسم»
تأطلشسلا أهنع ربُعتشس يتلا تأجأحلا
شسي˘ئر˘لا ن˘ل˘عأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.»ة˘ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا
أيشسور» نأا ني˘تو˘ب ر˘ي˘م˘يدÓ˘ف ي˘شسور˘لا
قفو ،«هنزح ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا بع˘ششلا كرأ˘ششت
يزأعتلا نيتوب مدقو .ن˘ي˘ل˘مر˘كل˘ل نأ˘ي˘ب
ءأفششلا نيبأشصملل أي˘ن˘م˘ت˘م ،أ˘يأ˘ح˘شضلأ˘ب

يفأحشصلا هرمتؤوم ةيادب يفو .لجأعلا
،دجتشسملا أنوروك شسوريف لوح يمويلا
بمارت د˘لأ˘نود ي˘كير˘مألا شسي˘ئر˘لا د˘كأا
،نأنبل عم ةدح˘ت˘م˘لا تأ˘يلو˘لا ف˘طأ˘ع˘ت
.ه˘تد˘عأ˘شسم˘ل هدÓ˘ب «داد˘ع˘ت˘شسا» ارر˘كم
ي˘كير˘مألا ة˘ي˘جرأ˘خ˘˘لا ر˘˘يزو شضر˘˘عو
ةيكيرمأا ةدعأشسم ميدقت ويبموب كيأم
بقارن نحن» :رتيوت ىلع أبتأك ،نأنبلل
أنتدعأشسم ميدقتل نودعتشسمو عشضولا
ةأشسأأملا هذه نم يفأعتلل نأنبل بعششل
ةينأملألا ةرأششتشسملا تربعو .»ةعورملا
ثدح أمل «أهتمدشص» نع لكريم Óيغنأا
.«نأنبلل معد» ميدقتب ةدعاو ،توريب يف
ةدح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل مأ˘ع˘لا ن˘ي˘مألا بر˘عأاو
ه˘يزأ˘ع˘ت» ن˘ع ششير˘ي˘˘تو˘˘غ و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا
نيعورملا نيَرأجفنلا بقع ...ةقيمعلا
أببشست أمهنإا لأق نيذللاو «توريب يف

م˘مألا دار˘فأا ن˘م شضع˘ب ة˘بأ˘˘شصإأ˘˘ب ًأ˘˘شضيأا
ءارزولا شسيئر فشصو ،هرودب .ةدحتملا
روشصلا نوشسنوج شسيرو˘ب ي˘نأ˘ط˘ير˘ب˘لا

توريب ن˘م ةدراو˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا ع˘طأ˘ق˘مو
لك» رتيوت ىلع بتكو .«ةمدأشص» أهنأأب
اذه» أيأ˘ح˘شض ع˘م «ي˘تاو˘ل˘شصو يرأ˘كفأا
ةكلمملا نإا» :فأشضأاو .«عّورملا ثدأحلا
ّيأأب معدلا ميد˘ق˘ت˘ل ةد˘ع˘ت˘شسم ةد˘ح˘ت˘م˘لا

نينطاوملل كلذ يف أمب ،ةنكمم ةقيرط
بتكو .كأنه «نيررشضتملا نّيينأطيربلا

ودورت نتشسأج يدنكلا ءارزولا شسيئر
ي˘عأ˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ل˘ئأ˘شسو ى˘ل˘˘ع
اذه يف اوبيشصأا نيذلا عيمج يف ركُفن»
كئلوأا يف كلذكو ،يوأشسأأملا رأجفنلا
مهئأقدشصأا دحأا اودجي نأا نولوأُحي نيذلا
دحأا اودقف نيذلا وأا ،ةلئأعلا نم ادرف وأا
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توريب راجفنإ’ ةيلوأ’إ تاقيقحتلإ هتفسشك ام إذه ٍ«خإرتو لامهإإ»

ئراوطلا ةلاح رقت ةموكحلا
أافرملا يلوؤوسسم ىلع ةيربجلا ةماقإلا سضرفتو

ةقناخ ةيداسصتقإا ةمزأا طسسو ةدعاسسملا هيلع سضرعيو نانبل يزعي ملاعلا

رثإإ ئرإوطلإ ةلاح نÓعإإ ،إدبعب يف يروهمجلإ رسصقلإ يف تدقع يتلإ ةيئانثتسس’إ هتسسلج يف رقأإ ءإرزولإ سسلجم نأاب ،يمÓعإإ نايب دافأإ
ةموكحلإ نإإ و .ءإرزولإ نم يأإ نم سضإرتعإ نود  نم ئرإوطلإ ةلاح  نÓعإإ رقأإ ءإرزولإ سسلجم نإإ «ةرسشنلإ» عقوم لاقو .توريب أافرم راجفنإ

توريب أافرم ءاثÓثلإ موي راجفنإ زهو.تاقيقحتلإ ءاهتنإ نيح ىلإإ ةيربجلإ ةماقإ’إ تحت توريب أافرم يف نيلوؤوسسملإ لك عسضو تررق ةينانبللإ
.اهتافرسش تراهنإو ينابملإ تاهجإو تمسشهت ثيح ةنيدملإ ءاحنأإ هإدسص مع

يموكح عامتجإاو مويلا نانبل يف نوركام

ةثاغإلا داومو تادعاسسملا لاسسرإا قيسسنتل
رأجفنلا دعب ،«نييشسأيشسلا ءأقرفألا ةفأك» ءأقلل مويلا نأنبل روزيشس نوركأم ليونأميإا شسيئرلا نأا ءأعبرألا ةيشسنرفلا ةشسأئرلا تنلعأا
عمجيشس هنأا شسكتشسأك نأج ةموكحلا شسيئر نلعأا ،هبنأج نم .شصخشش ةئم نم رثكأا لتقم نع رفشسأاو توريب ةمشصأعلا زه يذلا
نوركأم ليونأميإا يشسنرفلا شسيئرلا روزيشس.توريب ىلا ةثأغإلا داومو تادعأشسملا لأشسرإا «قيشسنت» لجأا نم نيينعملا ءارزولا
زه يذلا رأجفنلا دعب كلذو ،ةيشسنرفلا ءأبنألا ةلأكول ةيشسنرفلا ةشسأئرلا تنلعأا أمك ،«نييشسأيشسلا ءأقرفألا ةفأك» ءأقلل نأنبل
نأشسح ءارزولا شسيئرو نوع لأششيم ينأنبللا هريظن نوركأم يقتليو .شصخشش ةئم نم رثكأا لتقم نع رفشسأاو توريب ةمشصأعلا
دكأا أم قفو ،ةينأنبللا تأطلشسلا ةدعأشسمل ادارفأاو تادعم تلشسرأاو نأنبل عم أهنمأشضت نع أشسنرف هيف تبرعأا تقو يف ،بأيد
«قيشسنت» لجأا نم نيينعملا ءارزولا ءأعبرألا رهظ عمجيشس هنأا شسكتشسأك نأج يشسنرفلا ةموكحلا شسيئر نلعأا ،هبنأج نمهيزيلإلا
.توريب ىلا ةثأغإا داومو تادعأشسم لأشسرإا

توريب أافرم راجفنإا يف فافسش قيقحتب دهعتي نوع لاسشيم
أم تأشسبÓم فششكيشس توريب زه يذلا لئأهلا رأجفنلا يف قيقحتلا نإا ،شسمأا نوع لأششيم ينأنبللا شسيئرلا لأق
ةيادب يف نويزفلتلا تأطحم هتثب بأطخ يفو .ةيفأفششب جئأتنلا نع فششكلأب دهعتو نكمم تقو برقأا يف ثدح
ةيدأشصتقا بعأتم لعفلأب ينأعي يذلا نأنبلل ةدعأشسملا ميدقت يف عارشسإلا ملأعلا لود نوع دششأن ةموكحلل ةشسلج
،ةربعم تأملك لو ةحوبذم توريب نإا  ،يريرحلا دعشس ،قبأشسلا ةينأنبللا ةموكحلا شسيئر لأق ،هتهج نم.ةمج
نم ءأقدشصأأب ةنأعتشسلاو ،قيقحت ءارجإا بجي هنأا ،يفحشص حيرشصت يف فأشضأاو.بأشصم ريغ يتوريب كأنه شسيلو
اولتق مهنأا ىلإا ،هدلاو حيرشض مأمأا نم يريرحلا رأششأاو.توريب أأفرم يف علدنا يذلا رأجفنلا ببشس ةفرعمل ،جرأخلا
شسيئر لأيتغا نأأششب ،ةيلودلا ةمكحملا مكح نÓعإا دعوم ليجأأتّ متيشس نأك اذإا أم ملعأا ل» :Óئأق ،شسمأا توريب
.«يريرحلا قيفر قبشسألا ةموكحلا

:توريب راجفنإإ عقوم نم

 علهو ءامدو عومد…برح ةحاسس
رأجفنا عوقو دعب برح ةحأشسب هبششأا توريب أأفرم ادب

علشس تأيوأح نأكملا يف ةشسدأشسلا ةعأشسلا ةبارق مخشض
يف بأكر ةرخأب يف ةلعتششم نارينو ،مأكر ىلا تلوحت
تفقو ،أأفرملا لخادم دحأا دنع.نأكم لك يف علهو ،رحبلا
فظوملا أهقي˘ق˘شش ن˘ع لأأ˘شستو خر˘شصت ة˘ي˘ن˘ير˘ششع ة˘بأ˘شش
ن˘ع أ˘ه˘ي˘ن˘ث نو˘لوأ˘ح˘ي ن˘مألا ر˘شصأ˘ن˘ع نأ˘ك أ˘م˘ي˘ف ،ه˘ل˘خاد
.» ناوارشضخ هأنيعو دأج همشسا» ةيكأب مهل تلأق .لوخدلا
مل ،أهنم رأتمأا دعب ىلع. لوخدلا يف حجنت مل أهنكل
يهو أهيلع ىمغُي نأا دأك .أهبأشصعأا ىرخأا ةديشس كلأمتت
لخدت فأعشسإلا تارأيشس أمنيب ،ًأشضيأا أهقيقشش نع لأأشست
أأفرملا مرح لخاد. أيأحشضلأب ةلمحم جرخت مث ةعرشسم
هتأعدوتشسم تدبوً ارأمد هنم ربكألا مشسقلا لّوحت يذلا
ىشضوف ،جرأخلا ىلا أهتأيوتحم تأأيقت ةيوتلم بلعب هبششأا

تدادزا نأخد بحشسو نكتشست مل نارين ةنشسلأاو ةمرأع
يف. رأنلا ءأفطإا لوأحت ششيجلا تأيحورم تنأكو ً.اداوشس
نأك. نارينلا ةنشسلأا أهمهتلت ةرخأب ،أأفرملا ةلأبق رحبلا

خرشصف ،نمأا لأجر ةنوأعمب أيأحشض نع نوثحبي نوفعشسم
؟نورو˘شصت اذأ˘م» ،Óً˘ئأ˘ق ن˘ي˘ي˘فأ˘ح˘شصلا ه˘جو ي˘ف م˘هد˘˘حأا
كأنه» رخآا ينمأا رشصنع لأقو .»؟نأكم لك يف ءÓششألا
لازت ل ثث˘ج˘لا لأ˘ششت˘نا تأ˘ي˘ل˘م˘عو شضرألا ى˘ل˘ع ءÓ˘ششأا

نم نييفأحشصلا تعنم ةينمألا ىوقلا نكل.  »ةرمتشسم
تي˘ق˘ب ،رأ˘ج˘ف˘نلا ع˘قو˘م ن˘م بير˘ق نأ˘كم ي˘ف.بار˘ت˘˘قلا

أنه ةيمرم ةيبط ةرأظن .شضرألا ىلع ةرثعبم رفشس بئأقح
،شضرألا ى˘ل˘ع ة˘ي˘مر˘م ة˘ث˘ج ،مأ˘كر˘لا بر˘ق .كأ˘ن˘ه ءاذ˘˘حو
نولمعي نمأا لأجر نأك ،ةدع رأتمأا دعب ىلع.ةبيقح أهبرقو
رخآا رهظيوً ارثأت مهدحأا يكبي .مهقأفر نم ليتق لقن ىلع
دع˘ب ى˘ل˘ع.ه˘جاوز مو˘ي ي˘ف ه˘ق˘ي˘فر˘ل ةرو˘شص ه˘ف˘تأ˘ه ى˘ل˘ع
جرأخلا نم ةدروتشسم ةديدج تارأيشس ،رأتمألا تارششع
ملشست مل .ةشصارتم فوفشص يف شضعبلا أهشضعب فلخ فقت
ريفشص عم جزتمتو فقوتت ل أهشضعب راذنإا ةزهجأا .أهنم يأا
يف تأ˘ئ˘م˘لأ˘ب ءأ˘ف˘طإلا لأ˘جر ر˘ششت˘نا.فأ˘ع˘شسإلا تارأ˘ي˘شس
مهل ءÓمز نع ثحبي مهشضعب .نيكهنم اودبو ،نأكملا

،رأجفنلا يود لبق علدنا قيرح ءأفطإا ىلع نولمعي اونأك
نع فأعشسإلا تارأيشس فقوتت مل .مهدحأا لوقي أم ىلع
ةحشصلا ةرازو تنلعأاو .تأعأشس ىدم ىلع أيأحشضلا لقن

نيب.أحيرج0073و Óي˘ت˘ق07 أيأ˘ح˘شضلا ة˘ل˘ي˘شصح نأا
اولشصو دق اونأك نويرشصمو نويروشس لأمع نيبأشصملا
ىلإا ًأحمق لقن˘ت ة˘ي˘نار˘كوأا ةر˘خأ˘ب ن˘ت˘م ى˘ل˘ع أأ˘فر˘م˘لا ى˘لإا
نع حشصفي نأا نود نم ،يروشس وهو ،مهدحأا لأقو .أيروشس
ىلا أنتدوع ةظحل رظ˘ت˘ن˘ن أ˘ن˘ك ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘شس ذ˘ن˘م» ه˘م˘شسا

نحن أنوجنو أنم ةعبشس بيشصأا .ًأبأشش31 نحن .أيروشس
رفشسلا يونأا تنك» ىشسأأب يرشصم لمأع لأقو. »ةثÓثلا

اذأم فرعأا ل .كلذ نم نكمتأا نل يننكل ،يدلب ىلا ادغ
رهظلا ذنم رظتنن» ةرخأبلا مقأط دارفأا دحأا ىورو .»لعفأا

نم جرخي أنأخد أنيأارو تأعقرفم تاوشصأا أنعمشس .أنه
قئأقدب أهدعبو ،عدوتشسم هنإا لأق مهدحأا أنلأأشس .عدوتشسم
يفو ،أأفرملا ىلا ةيدؤوملا قرطلا ىلع .«رأجفنلا لشصح
.نأكم لك يف رثأنتم جأجز ،هطيحم

اهملع سسكنت ةيبرعلا ةعماجلا
توريب راجفنإا اياحسض ىلع ادادح

،شسمأا ،أهرقم قوف أهملع ةيبرعلا لودلا ةعمأج تشسكن
لوؤوشسم ردشصم لأقو توريب رأجفنا أيأحشض ىلع ادادح
ملع شسيكنت» نإا ،ةيبرعلا لودلا ةعمأجل ةمأعلا ةنأمألأب
بعششلا ع˘م ي˘بر˘ع˘لا ن˘مأ˘شضت˘لا ق˘م˘ع شسكع˘ي ة˘ع˘مأ˘ج˘لا
ةينأنبللا ةموكحلا أهتنلعأا ي˘ت˘لا تور˘ي˘ب ع˘مو ،ي˘نأ˘ن˘ب˘ل˘لا

ملأعلا تبأتنا يتلا نزحلا ةلأح» نأا ادكؤوم ،«ةبوكنم ةنيدم
ةمحللا ةوق شسكعت أمنإا ،هأشصقأا ىلإا هأشصقأا نم ،يبرعلا
نأنبل أهب عتمتي يتلا ةنأكملاو ،ةيبرعلا بوعششلا نيب
وبأا دمحأا نأا ،ردشصملا فأشضأاو .«برعلا بولق يف زيزعلا
لودلا ةفأكل ةدششأنم قلطأا دق نأك ،مأعلا نيمألا ،طيغلا
تادعأشسملا هيجوتب عارشسإلأب يلودلا عمتجملاو ةيبرعلا
ةهجاوم ىلع ه˘تد˘عأ˘شسم˘ل نأ˘ن˘ب˘ل ى˘لإا ة˘ل˘جأ˘ع˘لا ة˘ي˘ثأ˘غإلا
.أهب رمي يتلا ةعورملا ةثرأكلا



 توريب راجفنا اياحض عم نماضتي زرحم
دعب ،توريب ةينانبللا ةمشصاعلا عم هنماشضت ،يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع ةيمشسرلا هتاحفشص ربع ينابشسلا ةنولششرب يدان نلعأا
اياحشض رشسأا ىلإا يزاعتلا سصلاخ““ :هنايب يف ،ينولاتكلا يدانلا لاقو ،سسمأا لوأا ءاشسم توريب أافرم برشض يذلا يودملا راجفنلا
نم ،تايفوو نيباشصم ثودح يف ببشست يذلا مخشضلا راجفنلا دعب ،علهلا نم ةلاح ،ةينانبللا ةمشصاعلا تششاعو ،““توريب راجفنا

مجنلا ،سسنوي نيمأا لاقو ،راجفنلا ءارج ديدششلا امهنزح نع ،غنيلرتشس ميحرو زرحم سضاير ،يتيشس رتشسششنام يئانث ربع ،ةيناث ةهج
عم هنماشضت ،نامريج ناشس سسيراب مجن رامين يليزاربلا ىدبأا امك ،نانبل ىلإا هتبحمو هتÓشص لشسري هنإا ،ةينانبل روذج نم يناملألا
.ةوق رثكأا اونوكي نأاب نيينانبللا تبلاط ةلاشسر لÓخ نم ،نانبل عم يزيلجنلا دتيانوي رتشسششنام يدان نماشضتو ،نانبل بعشش
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نأا ،في˘ط˘شس قا˘فو ط˘ي˘ح˘م ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تد˘كأا
قيرفلا مهشسأا ءارشش ديرت ،““اكيج““ تنمشسإلا ةشسشسؤوم
قافولا اهنم ديفتشسيشس يتلا قفارملا سضعب ريوطتو

نإاف ،اهتاذ رداشصملا بشسحو ،ةلبقملا تاونشسلا لÓخ
ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ءار˘شش د˘ير˘ت ل تن˘م˘شسإلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت د˘˘ير˘˘ت ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بتاور ع˘˘فد
ن˘م ،بناو˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ل˘ما˘ك˘ت˘˘م ي˘˘شضا˘˘ير عور˘˘ششم

سضعب ليوحت نع Óشضف ،نيوكتلل زكرم زاجنإا لÓخ
ىلإا ““ا˘شسنر˘˘ف““ قد˘˘ن˘˘ف رار˘˘غ ىل˘˘ع ىر˘˘خألا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

يفو ،ةيلام تادئاع ليشصحتل يدانلاب ةشصاخ قفارم
،يوار˘ق ر˘ي˘مأا ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو ىق˘ل˘ت ،ل˘شصف˘ن˘م قا˘ي˘˘شس

بغري يذلا ،لئابقلا ةبيبشش قيرف نم ايرغم اشضرع
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ هتامدخ نم ةدافتشسلا يف
ف˘ير˘شش ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا سسي˘ئر سضر˘˘ع ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا

يذ˘لا يوار˘ق ىل˘ع ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘شسل ي˘لا˘م ق˘ي˘ب˘شست ،لÓ˘˘م
ةرادإا نأا املع ،قافولا عم هدقع ةياهن يف دجاوتي
ةيرهششلا ةرجألا سسفن يوارق حنم سضفرت قافولا
بعÓلا لعج يذلا رمألا وهو ،اهاشضاقتي ناك يتلا

تلشصو سضورعل هيقلت دعب ءاوجألا رييغت يف ركفي

ىف˘ن ،ر˘خأا بنا˘˘ج ن˘˘مو ،ا˘˘ير˘˘ه˘˘شش نو˘˘ي˘˘ل˘˘م072 ىلإا
ىلإا همامشضنا يناوشضر يدعشس قافولل نميألا عفادملا

دحل لشصفي مل هنأا ادكؤوم ،ةمشصاعلا داحتإا فوفشص
ةيولوألا نأا افيشضم ،هتلشصو يتلا سضورعلا يف نآلا

هراو˘ششم ثع˘ب ه˘ع˘م دا˘عأا يذ˘لا قا˘فو˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ئاد ىق˘˘ب˘˘ت
د˘ير˘ي ه˘نإا˘ف كلذ˘لو ،ه˘تد˘م˘عأا د˘حأا را˘˘شصو ،يور˘˘ك˘˘لا
د˘ح ىل˘ع ىر˘خأا م˘شساو˘م˘ل ““ةراو˘ف˘˘لا““ ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘شسلا

رباج ريشسملا بتكملا سسيئر دكأا ،هتهج نم ،هريبعت
او˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ةرادإلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘شضعأا نأا ،سشÓ˘˘˘غز
ه˘مار˘ت˘حاو ه˘م˘عد ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،ة˘ي˘با˘ت˘ك ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
قافو هل سضرعت يذلا ملظلا دشض انلك““ Óئاق راشصنأÓل
نأا لوقعملا ريغ نمف ،راشصنألا طقف سسيلو ،فيطشس
ةأاجف كشسفن دجتل ،يناثلا زكرملا يف ةلوطبلا يهنت
فيطشس قافو راشصنأا““ فاشضأاو ،““ةثلاثلا ةبترملا يف
اذ˘هو ،ثد˘ح ا˘م˘ع ة˘لوؤو˘شسم يدا˘ن˘لا ةرادإا نور˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي
تارارقلل ةيحشض ناك ا˘ن˘ق˘ير˘ف نأا د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘ع˘فد˘ي
ةرادإÓل لخد لو ،ةي˘شضا˘ير˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا

لمعب انمق اننأا ملعي عيمجلا““ افدرم ،““ثدحي اميف
،طوقشسلا يدافتل بعلي قيرفلا ناك نأا دعبف ،ريبك
ي˘ف سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا ثيد˘ح ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ح˘ب˘شصأا
لÓ˘ت˘حا ي˘ف ةرادإلا ة˘يؤور ل˘شضف˘ب ح˘ج˘نو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدانلا نأا د˘كؤوأا““ لو˘ق˘لا˘ب م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،““ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
يأا قلتي مل ،فيطشس قافول كلاملا هرابتعاب ،يواهلا
نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘شضعأا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ةلاقتشسلا ىلإا مهتع˘فد ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا تارار˘ق
.““طقف ايهفشش

برغملاو سسنوت يف بولطم يكوكلا ليبن

ل˘ي˘ب˘ن ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ىق˘˘ل˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ي˘بر˘غ˘م ر˘خآاو ي˘شسنو˘ت ٍدا˘ن ن˘˘م ن˘˘ي˘˘شضر˘˘ع ،ي˘˘كو˘˘ك˘˘لا
،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ا˘ًي˘ن˘ف ا˘م˘هد˘حأا ةدا˘ي˘ق ي˘لو˘ت˘ل
م˘ل ي˘كو˘ك˘لا نأا ،برد˘˘م˘˘ل˘˘ل بر˘˘ق˘˘م رد˘˘شصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘عو
يف حبشصأا ه˘نأا م˘غر ،د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘ه˘جو م˘شسح˘ي

قا˘˘فو ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب طا˘˘ب˘˘ترا يأا ن˘˘م ل˘˘˘ح

ينقتلا نم ةبرقم رداشصم تثدحت تقو يف ،فيطشس
عم هدقع ديدجت سضفري ريخألا اذه نأاب يشسنوتلا
ة˘˘يرادإلا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا بب˘˘شسب ،““دو˘˘شسألا ر˘˘˘شسن˘˘˘لا““ ةرادإا
لعج يذلا رمألا ،يدانلا اهيف طبختي يتلا ةريبكلا
ىلع مادقإلا نم ةف˘ي˘خ سسجو˘ت˘ي ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘غر ،قا˘فو˘لا ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘˘ج˘˘ت ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م
،هئيجم ذنم قافولا عم يكوكلا اهققح يتلا ةعئارلا

ن˘ك˘م˘ت ن˘يأا ،با˘يإلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسلو
قافولا جارخإاو هتشسمل ءافشضإا نم يشسنوتلا بردملا

ل˘˘ك˘˘ششب ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ،ة˘˘جا˘˘جز˘˘لا ق˘˘ن˘˘ع ن˘˘م
ي˘˘˘كو˘˘˘ك˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ بشسح˘˘˘بو ،ظو˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
عم دودحلا قلغ ببشسب سسنوت يف ايلاح دجاوتملا
قيرفلا عم هدقع يهتنملاو انوروك سسوريف راششتنا
سضفر˘يو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا سضفر˘ي ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘شصا˘خ ،د˘يد˘ج˘ت˘لا ىل˘ع قا˘فو˘لا ةرادإا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘˘لا

ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م يذ˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب
يذلا ةيافلح دهف يشضايرلا ريدملا نجشس اهمدقتي
دوشسألا رشسنلا نامرحو ،قيرفلل همادقتشسا ءارو ناك
لماوع نأا ثيح ،لاطبألا ةطبار يف ةكراششملا نم

ينقتلا تلعج يفياطشسلا يدانلا يف رارقتشسلا مدع
ةرماغملا ىلع مادقإلا نم ةفيخ سسجوتي يشسنوتلا

ريدملا ةبرج˘ت تنا˘كو ،قا˘فو˘لا ع˘م د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب
م˘ل˘شست ثي˘ح ،ة˘ح˘جا˘ن ف˘ي˘ط˘شس ع˘م ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘˘ف˘˘لا

بيترت ليذتي قافولا ناكو ،هيلع فارششإلا ديلاقم

نكل ،تايرابم8 نم اهعمج طاقن7 ديشصرب يرودلا

نأا ل˘ب˘قو ،ة˘˘لو˘˘ج22 ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو سضو˘خ د˘˘ع˘˘ب

،انوروك سسوريف ةمزأا ببشسب ةلوطبلا طاششن فقوتي

نم طا˘ق˘ن3 د˘ع˘ب ىل˘عو ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ح˘ب˘˘شصأا
 .ردشصتملا

سسلجم ءاسضعأ’ ةيباتك ةلاقتسسا كانه سسيل““ :سشÓغز
 ““ةرادإ’ا

بتكملا سسيئر ،سشÓغز رباج دكأا ،رخآا قايشس يف
مل ةرادإلا سسلجم ءاشضعأا نأاب ،فيطشس قافول ريشسملا

ه˘م˘عد ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،ة˘ي˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب او˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي
ي˘˘ف ،سشÓ˘˘˘غز لا˘˘˘قو ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘شصنأل ه˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حاو
يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لا د˘شض ا˘ن˘ل˘ك““ :ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
نمف ،راشصنألا طقف سسيلو ،فيطشس قافو هل سضرعت

،يناثلا زكرملا يف ةلوطبلا يهنت نأا لوقعملا ريغ
:فاشضأاو ،““ةثلاثلا ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف ةأا˘ج˘ف كشسف˘ن د˘ج˘ت˘ل
ةلوئشسم يدانلا ةرادإا نوربتعي فيطشس قافو راشصنأا““

ناك انقيرف نأاب ديكأاتلل ينعفدي اذهو ،ثدح امع
،ةيشضايرلا تاطل˘شسل˘ل ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا تارار˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شض
ملعي عيمجلا““ :عباتو ،““ثدحي اميف ةرادإÓل لخد لو
بعلي قيرفلا ناك نأا دعبف ،ريبك لمعب انمق اننأاب
ثيد˘ح ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ح˘ب˘شصأا ،طو˘ق˘شسلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ة˘يؤور ل˘شضف˘ب ح˘ج˘نو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
نأا دكؤوأا““ :متخو ،““يناثلا زكرملا لÓتحا يف ةرادإلا
مل ،فيطشس قافول كلاملا هرابتعاب ،يواهلا يدانلا

دقتعأاو ،ةرادإلا سسلجم ءاشضعأا نم ةلاقتشسا يأا قلتي
ةلاقتشسلا ىلإا مهتعفد يلارديفلا بتكملا تارارق نأا
.““طقف ايهفشش
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

يدانلا مهسسأا ءارسش ديرت ““اكيج““ تنمسسإ’ا ةسسسسؤوم

قا˘ح˘شسإا ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘شصو
،ايناملأا ىلإا ،ءاعبرألا سسمأا ،ليشضوفلب
مشسوم˘لا ة˘ياد˘ب تار˘ي˘شضح˘ت ةر˘ششا˘ب˘م˘ل
نأا ا˘م˘ل˘˘ع ،““م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه““ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م

3 يف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف او˘عر˘شش هءÓ˘مز
ءاقب ىلا تايطعملا لك ريششتو ،توأا
عم لبقملا مشسوملا يرئازجلا يلودلا
هلكا˘ششم ل˘ح ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘نا˘م˘لألا ه˘يدا˘ن
ببشسب ارتوت تفرع يتلا ةرادإلا عم
بعÓ˘لا ه˘ششا˘ع يذ˘˘لا بع˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘خد ثي˘˘ح ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا

،ه˘˘يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ششوا˘˘˘ن˘˘˘م
م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تا ن˘˘˘يأا ،ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةيوركلا هتريشسم م˘ي˘ط˘ح˘ت ة˘لوا˘ح˘م˘ب
ةباشصإلا مهئافخا ةلواحم لÓخ نم
يف مهشسعاقتو ،اهنم يناعي ناك يتلا

م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ن˘˘بإا ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘يو ،ه˘˘˘جÓ˘˘˘ع

يدا˘ن ع˘م  ة˘˘ن˘˘شس82 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
تأاد˘ب ،د˘ق˘ع˘ِب ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه

03 ـلا يف يشضقنتو8102 فيشص هتّدم

ليشضوفلب سضّرعتو،2202 ناوج نم
قّزمت) ةب˘كّر˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘شصإا˘ِل
هتكراششم لÓخ ،(ةيبيلشصلا ةطبرألا

م˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ه ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘˘ف

نم32 ـلا يف ،غروبشسفلوف فيشضملاو
ة˘شسفا˘ن˘م با˘شسح˘ِل ،ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
ر˘˘خآا تنا˘˘كو .ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

،ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘ل ة˘ي˘م˘شسر ة˘ه˘جاو˘م
ةيلمع ءارجإا ىلع دعب اميف هتربجأا

ا˘فاد˘ه ل˘ي˘شضو˘˘ف˘˘ل˘˘ب نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
يشضاملا يوركلا مشسوم˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل

،يرود˘لا ي˘ف ا˘فد˘˘ه61 ل˘ج˘˘شس ثي˘˘ح

يام رهشش يف ةباشصإل سضرعتي نأا لبق

ر˘خأا ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ي˘شضا˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م

ن˘˘˘م جر˘˘˘خ م˘˘˘ث ،ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف تا˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا تا˘˘با˘˘شسح

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا

ه˘تلوا˘˘ح˘˘م ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ،ةر˘˘ي˘˘خألا

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا دو˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘م ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘ل ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

5 ي˘˘˘ف كرا˘˘˘شش ذإا ،هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

ع˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث ل˘شصأا ن˘م ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘˘م

عومجمب يشساشسأاك طقف3 اهنم هقيرف

يأا اهلÓخ ل˘ج˘شسي م˘لو ،ة˘ق˘ي˘قد962
ير˘ئاز˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،فد˘˘ه

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ج˘˘شس يذ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا
ي˘ف ه˘تو˘ق تنا˘كو ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا
،سسأار˘˘لا˘˘بو ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا

ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ن˘˘ك˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف قر˘˘ط˘˘بو
ليشضفلب قاحشسإا ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘ل ةر˘ي˘خألا

نم هتاناعم ببشسب رشصم ىلإا رفشسلا نم
لا˘يد˘نو˘م عا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ،ة˘˘با˘˘شصإا

هيف طّرف ثيح ليزاربلا يف4102
د˘˘ي˘˘حو ““ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘ل““ ق˘˘با˘˘شسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا

 .ةظحل رخآا يف ،سشتيزوليلاح
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درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف سسرا˘˘˘ح أا˘˘˘ط˘˘˘خ ىد˘˘˘هأا

ةقاطب ماهلوف قيرف ،ايار ديفيد يزيلجنلا

ةزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شصلا

لباقم نيفده˘ب لوألا زو˘ف د˘ع˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

بعلم ىلع تميقأا يتلا ةهجاوملا يف ،فده

،سسمأا لوأا ءاشسم ندنل ةمشصاعلا يف ““يلبميو““

،ةيماتخلا تايفشصتلل يئاهنلا ءاقللا لÓخو

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘شصألا تقو˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘بو

تقو˘ل˘ل نا˘ق˘ير˘ف˘لا أا˘ج˘ل ،ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب

طو˘˘ششلا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد ر˘˘˘خآا ي˘˘˘فو ،ي˘˘˘فا˘˘˘شضإلا
ءو˘شس ن˘يار˘ب يو˘ج ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ،لوألا ي˘˘فا˘˘شضإلا

ةر˘ك ل˘شسر˘ي˘ل ،درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب سسرا˘˘ح ز˘˘كر˘˘م˘˘ت
ز˘ه ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ح˘ج˘ن ،ة˘عدا˘خ˘˘م ة˘˘ت˘˘با˘˘ث
ة˘قا˘ط˘˘ب ف˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف مد˘˘ق ع˘˘شضوو ،كا˘˘ب˘˘ششلا
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تنا˘كو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘˘ل˘˘ل رو˘˘ب˘˘ع˘˘لا
و درو˘ف˘ن˘ير˘ب يدا˘ن د˘نا˘شست ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةمحر نب قيرف عشضي زوف يف سسفنلا ينمت
ي˘˘ف م˘˘شضي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘ك ،را˘˘ب˘˘ك˘˘لا يرود ي˘˘ف
،ةيرئازجلا ةركلا موجن زربأا دحأا هفوفشص
ل˘شصح˘ي˘شسو ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘شس بعÓ˘˘لا و˘˘هو
زد˘˘ي˘˘ل ة˘˘يد˘˘نأا ق˘˘فار يذ˘˘لا ،ما˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف

يرودلل نويبلأا سشتيمورب تشسيوو دتيانوي

هينج نويلم061 ـب ردقي غلبم ىلع ،زاتمملا

ن˘˘م (رلود نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م82.902) ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا

رادم ىلع هيلإا مدقتشس ،ةيفاشضإلا تاداريإلا

ق˘ح˘ل˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ه˘˘م˘˘شسح د˘˘ع˘˘ب ،ماو˘˘عأا ة˘˘ثÓ˘˘ث

ةمحر نب ،دروفتنيرب باشسح ىلع دوعشصلا

ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘ف سسف˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي نا˘˘˘ك

كل˘˘ت مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل

هنم ة˘ع˘قو˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

تح˘˘شضوأاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا˘˘˘شش ه˘˘˘نأا˘˘˘شش

اريبك ناك طغشضلا نأاب ،ةيناطيربلا فحشصلا

يشسيئرلا ببشسلا وهو دروفنيرب يبعل ىلع
،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف دا˘ت˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ م˘ه˘˘ئادأل
لوا ءا˘˘شسم ةارا˘˘ب˘˘م نإا˘˘ف ،قا˘˘ي˘˘شسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ةبشسنلاب ةريبك ةبشسنب ةريخألا تناك سسمأا
نوكيشس ثيح ،دروفتنيرب ناولأاب ةمحر نبل
دحأا ىلا لاقتنÓ˘ل ا˘ح˘ششر˘م ر˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا

ة˘يد˘نأا عرا˘شصت˘تو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا را˘ب˘ك
م˘هر˘ي˘غو ي˘شسل˘ي˘ششتو Ó˘ي˘ف نو˘ت˘شساو لا˘ن˘˘شسرا

.يرئازجلا مجاهملا عم دقاعتلا ىلع

سين وبعق
عم نونماضتي
يوادوب

يشسنرفلا سسين يدان وبعل ىدبأا
يلودلا مهليمز عم مهنماشضت
ىقلت يذلا يوادوب ماششه يرئازجلا
هتربجا ةبكرلا يف ةريطخ ةباشصا

يف قيرفلا ركشسعم ةرداغم ىلع
يدان وبعل داششأاو ،سسمأا لوا اكيجلب
ماششه يرئازجلا مهليمزب ،سسين
رجفنيشس هنأاب نيدكؤوم ،يوادوب

يرودلا نم ةمداقلا ةعبطلا لÓخ
امشسوم هل نيعقوتم لولا يشسنرفلا

لانيدراك سسين سسراح حرشصو ،ارهاز
يرئازجلا ناديملا طشسوتم نأاششب
ةيشسنرفلا ““بيكيل““ ةديرجل Óئاق
نأا عقوتأا لاطع دعب““ :ةيشضايرلا

مشسوملا ةأاجافم يوادوب نوكي
راشس جهنلا سسفن ىلعو ،““ديدجلا

امدنع““ :لاق يذلا وليم سسيل هليمز
،تابيردتلا يف ثدحي ام دهاششت
لكب ثدحيشس ام ارمأا نأاب نشسحت
ماششهب ةداششإلا هذه تنمازتو ،““ديكأات
ىلع هتربجأا ،يشضاملا تبشسلا موي يدو ءاقل يف هتكراششم لÓخ كلذو ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةريطخ ةباشصإل ،هشضرعت عم يوادوب
،ةشسفانملا نع اهيف بيغيشس يتلا ةدملا ةفرعمل ،ةقمعملا تاشصوحفلا نم ةلشسلشسل ،ايقيرفإا لطب عشضخيشسو ،قيرفلا سصبرت ةرداغم

.راششب ةنيدم نبا ىلع اريثك لوعي ناك يذلا ارييف كيرتاب بردملل ريبك قلقب ةباشصلا هذه تببشست ثيح
ديلو.ف

دروفنيرب ناولأب هل ريخفا وه ماهلوف مامأ هءاقل

 زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا ىلإا دوعسصلا عيسضي ةمحر نب

وكوسيس ىسوم لامعفا ليكو عم دقاعتي سانو مدآ
ةيمÓعإا ريراقت تفششك
بعل سسانو مدآا دقاعت ،ةيشسنرف
يدان ناولأا لمح يذلا يلوبان
ليبشس ىلع يشسنرفلا سسين
،يشضقنملا مشسوملا يف ةراعإلا

قلعتيو ديدج لامعأا ليكو عم
كلذو ،وكوشسيشس ىشسوم ـب رمألا

وه يليبماز يرنه ناك امدعب
،يرئازجلا يلودلا لامعأا ليكو
رييغت نأا رداشصملا تاذ تحشضوأاو
نأا هنأاشش نم هلامعأا ليكول سسانو
هتريشسم ثعب ىلع هدعاشسي
لظ يف كلذو ،اددجم ةيوركلا
فلي لازي ل يذلا سضومغلا

يدان رارشصإا لظ يف هلبقتشسم
هعيب ىلع يلاطيإلا ““بونجلا““

تلاقتنلا ةلحرم لÓخ
نإاف ةراششإÓل ،ةيلاحلا ةيفيشصلا

لمعأا ليكو وه وكوشسيشس ىشسوم
،نÓيم مجن رشصان نب ليعامشسإا

بعل يليبميد نامثعو
ودراودإا اشضيأاو ةنولششرب
بولطملا نير بعل اغنيفنماك
ةريبكلا ةيدنألا نم ديدعلا ىدل

.ديردم لاير رارغ ىلع
ع.سش.م

فيرتوب ريديإ
ىنمتي
عم ةكراشملا

يضاملب ةبيتك
ناك يف
 نوريماكلا
مجاهملا فيرتوب ريديإا فششك
فوفشص يف طششانلا باششلا يرئازجلا
هتينمأا نع يكيجلبلا رويشسلشسكإا يدان
ايقيرفإا سسأاك تايئاهن يف ةكراششملاب

ينطولا بردملا ةبيتك ةقفر2202
يمشسرلا عقوملا رششنو ،يشضاملب لامج

تششع دقل““ :لاق ثيح ،يلاطيإلا ايرودبماشس قيرفل قباشسلا بعÓلا عم هترجأا لوطم اراوح مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإÓل
،جيوتتلا كلذب يعم اريثك اولفتحا يئاقدشصأاو يتلئاع ىتح““ :فاشضأاو ،““زازتعاو رخف لكب ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلب جيوتتلا تاظحل
يرئازج بعلو انأا تنك رويشسلشسكإل قيرف يف ““ :لشصاوو ،““ةيقيرفلا ةراقلا يف ةلوطب ىوقأاب انبختنم جوتي نأا عئارلا نم هنإاو
سسأاك تايئاهن يف ةكراششملا““ :متخو ،““نيرخآلا انئÓمز نم يناهتلا ىتح انيقلتو ،يشضاملا ماعلا رشضخلا جيوتتب اريثك اندعشسو ،رخآا
بختنملاب قاحللا بعشصلا نمو اهقÓطنا ىلع دحاو ماع انلشصفي هنأل ملح اهنكل ،بشسحو يل ةبشسنلاب فده تشسيل ايقيرفإا ممأا
.““ةمداقلا ةلوطبلا يف ةكراششملا لاح يف ادج روخف نوكأاشسو ،ةريشصقلا ةرتفلا هذه يف ينطولا

ديلو.ف

  يدوعسلا حتفلا يدان عم ”ةكبد نب“ ـل فده عبار
بعل ،ةكبد نب نايفشس يرئازجلا يلودلا عفر
فادهألا نم هديشصر ،يدوعشسلا حتفلا يدان
ةعبرأل هقيرف ةقفر مشسوملا اذهل
يتلا ةهجاوملا يف ،ةكبد نب كراششو،فادهأا
،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،حتفلا هيدان اهيف فاشضتشسا

نم32 ـلا ةلوجلا نمشض ،ءاحيفلا قيرف
قباشسلا بعÓلا مهاشسو ،يدوعشسلا يرودلا
حلاشصل زوفلا مشسح يف ،رئازجلا ةيدولومل

فدهلا لجشس امدعب ،ةارابملا هذه يف ،هقيرف
يف ةهجاوملا هذه يف ،ريخألاو يناثلا
،ةكبد نب نايفشس عقفر اذهبو،57 ـلا ةقيقدلا

حفلا هيدان ناولأاب ،فادهألا نم هديشصر
تايرابم8 لشصأا نم ،فادهأا4 ىلإا يدوعشسلا
وتاكريملا يف هيلإا همامشضنا ذنم ،اهيف كراشش
لقتنا دق ةكبد نب ناكو  ،مرشصنملا يوتششلا
،يشضاملا يفناج يف يدوعشسلا حتفلا قيرف ىلإا

امداق .لبقملا فيشصلا يف هتّدم يشضقنت دقِعب
قباشسلا بعÓلا لمأايو ،رئازجلا ةيدولوم نم
ناولأا ليثمت ىلا ياد نيشسح رشصنو ديمعلل
اده ربتعيو ديدج نم ““ءارحشصلا يبراحم““
سضاخو  ،ّيرئازج بعل ّيأاِل ريبك فرشش رمألا

عم طقف ةدحاو ةيلود ةارابم ةنشس72 بحاشص
جراخ تناك ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
كلذو6102. ناوج يف لششيشسلا مامأا دعاوقلا

،7102 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفشصت مشسِرب
كراشش امك ،زيغن ليبن ينقتلا ةرمإا تحتو
ينطولا بختنملل ثÓثلا تÓباقملا يف ايشساشسأا
دايبملوأاِل تاعومجملا رود راطإا يف ،لامآا

6102. ةيليزاربلا وريناج يد وير ةنيدم
 بيجن.ج

لئابقلا ةبيبششءاقبلل هجتيو مياهنفوه عم تاريضحتلا يف عرشي ليضوفلب

ايمسسر عقوي يحارف
““يرانكلا““ عم

سسمأا ،لئابقلا ةبيبشش ةادإا تنلعأا
ةقفشص لوأل اهمامتا نع ،ءاعبرألا
يفيشصلا وتاكريملا نمشض ،اهل
بعÓلا عم اهدقاعتب نم ،يراجلا

مدقتشسملا ىشضمأاو ،يحارف يدهم
يدهم ،لئابقلا ةبيبششل ديدجلا

هطبريشس دقع ىلع ،يحارف
ام بشسح ،مشساوم3 ةدمل ،يرانكلاب
بعليو ،قيرفلا ةرادإا هنع تفششك
،ةنشس32 رمعلا نم غلابلا يحارف
يف نوكتو ،رشسيأا عفادم بشصنم يف
قيرفلا ىتح وداراب يدان ةيميداكأا
يشضاملا مشسوملا دوعي نأا لبق لوألا
هنشضتحا يذلا ةبقلا دئار يدانل

تناكو ،ةرم لوأل مدق ةرك بعÓك
يف تماق دق ةبيبششلا ةرادإا
تائفلا ميعدتب ةقباشسلا ةلحرملا
قيرفلا اهتمدقم يفو ةينابششلا
،نابششلا نيبعÓلا سضعبب فيدرلا

قيرفلا تاقفشص ىلوأا مشسرت نأا لبق
سسيئرلا دعوو ،فيشصلا اذه لوألا
تحت سشيعي يذلا لÓم فيرشش

وتاكريمب مايقلاب ريبك طغشض
هنأاو ،سسيياقملا لكب حجان يفيشص
عم ىششامتي هبشسح نوكيشس

قاششع تاعلطتو تاحومط
 .ةبيبششلا

 بيجن.ج

بعÓملل دوعي دق يرئازجلا يلودلا
 لبقملا يفناج رهشش يف

ةثلاث ةيحارج ةيلمع
 ةيز نبل

،ةيز نب نيشساي يرئازجلا يلودلا عشضخ
ىوتشسُم ىلع ،ةديدج ةيحارج ةيلمعل
هشضرعت دعب ،اهنادقفب اددهُم ناك يتلا ديلا
ةديرج تفششكو ،ريطخ رورم ثداحل
نأاب ،ءاعبرألا سسمأا ةيشسنرفلا ““بيكيل““

،رطخلا ةلحرم زواجت ،نوجيد يدان بعل
ةعشضب دعب هدي لامعتشسا نم نكمتيشسو
نأاب ،ردشصملا تاذ حشضوأاو ،نآلا نم رهششأا

موقي ،نويل كيبملوأا ةشسردم جيرخ
،ةدع قرطبو ةفثكم ليهأات ةداعإا ةيلمعب
نأا مولعمو ،ةيعيبطلا هتايحل ةدوعلل
ريطخ رورم ثداحِل سضّرعت ةيز نب نيشساي
ناك امنيح ،يشضاملا يام نم82 ـلا يف
ةيدلِبب (يغوب) ةفيفخ ةبكرم دوقي
.يشسنرفلا قرششلاِب كاشس ول يينيفاشس
نيَتيحارج نيَتيلمع ءارجإا ىلع هربجأا

ةيلمعلا دعبو ،يبوروألا دلبلا اذهِب
نكمُي ،ليل ةنيدمِب ةثلاثلا ةيحارجلا
ءاوجأا ىلإا ةدوعلا ةيز نب بعÓل
سضوخ عيطتشسي اميف .تابيردتلا
رهشش نم اقÓطنا ديدج نم ةشسفانملا

لئاشسو سسفنِل اقفوو ،لبقملا يفناج
نم تنّوه نوجيد يدان ةرادإا نإاف ،مÓعإلا

تاعئاشش جاور دعب ،اهبعل ةباشصإا رطخ
يف رّكفُي ةيز نب نأا اهباحشصأا معزي ارّخؤُوم
باعلألا عناشص طبتريو ،مدقلا ةرك لازتعا

مشسقلا نم نوجيد يدان عم ةنشس52 بحاشص
يفناج يف أادب ،دقعِب يشسنرفلا لّوألا
3202. فيشص يف هتّدم يشضقنتو يشضاملا

 بيجن.ج
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داحتإأ قيرف ةرأدإأ سسمأأ تفششك
تل˘شسأر د˘ق ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ
مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ
مشسو˘م˘لأ نأأ ا˘ه˘ل د˘كؤو˘ت˘ل ،«فا˘ف»

مل9102 / 0202 يور˘˘كلأ
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب د˘ع˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي
ع˘م ه˘ت˘ي˘شضق نو˘ك ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ
يهو ،دعب اهيف لشصفت مل ةطبأرلأ
ي˘برأد˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لأ
رئأزجلأ ةيدولوم مامأ ةمشصاعلأ

ىد˘ل ا˘ي˘لا˘ح ه˘ف˘ل˘م د˘جو˘ي يذ˘لأو
ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ م˘ي˘كح˘ت˘لأ ة˘م˘˘كح˘˘م

يدانلل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو ،ة˘ي˘لود˘لأ
يمشسرلأ هباشسح ربع يمشصاعلأ
يعامتج’أ لشصأوتلأ عقوم يف
دا˘˘ح˘˘تأ را˘˘˘شصنأأ» :«كو˘˘˘ب˘˘˘شسي˘˘˘ف»
رأر˘ق˘لأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ
ةيشضا˘ير˘لأ ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
ة˘ي˘شضق سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ
رئأزجلأ ة˘يدو˘لو˘م د˘شض ي˘برأد˘لأ

،«مداقلأ توأ81 موي جمربملأ
داحتأ ةرأدإأ موقت» :نايبلأ فاشضأأو
نع فلملأ أذه عبتتب ةمشصاعلأ
ة˘˘ل˘˘شسأر˘˘م˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح ،بر˘˘ق
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ سسي˘ئر˘ل
يششطز نيدلأ ريخ مدقلأ ةركل

يوركلأ مشسو˘م˘لأ نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

دع˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي م˘ل0202/9102
ةمشصاعلأ داحتأ قيرف˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
م˘كح˘لأ رود˘شص ة˘يا˘غ ى˘لإأ أذ˘˘هو
ة˘م˘كح˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ
ة˘ه˘ج ن˘م ،«ة˘ي˘لود˘لأ ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ
ةراطشسوشس ةرأدإأ تفششك ،ىرخأأ
اهنأاب ،اهل يمشسر نايب ربع اشضيأ
اهبع’ عم يدولأ لحلأ سضفرت
أرابيإأ سسنأرب يلوغنوكلأ قباشسلأ

هلأومأأ ةفاك ىقلتيشس هنأاب ةدكؤوم
ة˘˘ل˘˘شسأر˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بشسح˘˘˘ب
نايب يف ءاجو ،ةريخأ’أ «افيفلأ»
هباشسح رب˘ع ي˘م˘شصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل

«كوبشسياف «عقو˘م ي˘ف ي˘م˘شسر˘لأ

تق˘˘ل˘˘ت د˘˘˘ق دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ ةرأدأ نأا˘˘˘ب

بعÓ˘لأ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع ت’ا˘˘شصتأ

ا˘م ل˘جأأ ن˘م ه˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘مو أرا˘˘ب˘˘يإأ

ن˘كل ة˘يدو˘لأ ة˘يو˘شست˘˘لأ ى˘˘م˘˘شسي

نم افوخ ةركفلأ تشضفر ةرأدإ’أ

اهنأاب ةرأدإ’أ دكؤوت امك ،لايتح’أ

ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ تلشسأر دق

نم يشضاملأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج02 موي

لأومأ’أ نم غلبملأ ةفاك عفد لجأأ

لهأا˘ت د˘ع˘ب ةرأدإ’أ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لأ

نم تاعومجملأ يرودل قيرفلأ

.ايقيرفإأ لاطبأأ يرود
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 ارابيإا ةيشضقل يدولا لحلا ةركف تشضفر /ةمشصاعلا داحتا

ةيدولوم يدان ةرأدإأ سسلجم سسيئر ،سساملأأ رشصانلأ دبع عمتجأ
،و˘يأرو˘ب ف˘ي˘ط˘ل˘لأ د˘ب˘ع ي˘شضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لا˘ب سسمأأ لوأأ ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

ةرششابمو ،عشضولأ تأدجتشسم ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ،ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لأو
رقمب دقع يذلأ عامتج’أ سشقانو ،لبقملأ مشسوملل تأريشضحتلأ
يتلأ تافلملأ مهأأو ،عشضولأ تأدجتشسم رخآأ ،يمشصاعلأ يدانلأ
تاشسفانملأ فانئتشسأ لب˘ق ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ا˘ه˘م˘شسح م˘ت˘ي˘شس
قيرط ةطراخ عشضو عا˘م˘ت˘ج’أ د˘ه˘ششو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ

مشسوملل لثمأ’أ ريشضحتلأ نامشض لجأأ نم ،ةلبقملأ ةلحرملل ةديدج
نيبعÓلأو ،تامأدقتشس’أ فلم ىلإأ عامتج’أ قرطت امك ،لبقملأ
تÓيوحتلأ ةذفان حتف عم مهمشض يمشصاعلأ يدانلأ مزتعي نيذلأ
.نيحرشسملأ ةمئاق ىلإأ ةفاشضإأ ،قيرفلأ فوفشص معدل ،ةيفيشصلأ

±.hd«ó
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يذلأو دأرم ديشس قباشسلأ يرشصملأ مكحلأ يقلت

ةينفلأ ةنجللأ سسيئر بئان بشصنم اقباشس لغشش

دمحم نم ةوعد رشصم يف ةيشسيئرلأ ماكحلأ ةنجلب

رئأزجلاب ميكحتلأ ريوطت ةنجل سسيئر يشسيع نب

و ماكحلل ةينيوكت ةرود يف رشضاحمك ةكراششملل

ةشسائرب ةيرئأزجلأ ميكحتلأ ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ

ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ما˘˘كح˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘تو˘˘غ د˘˘م˘˘ح˘˘م

نع ةينيوكتلأ ةرودلأ تيمقأ ثيح ،نيشصبرتملأ
ةرشضاحملأ تناك نيح يف ،موز قيبطت ربع دعب
تافلاخملأ ةدششو ةي˘كي˘ت˘كت˘لأ ءا˘ط˘خأ’أ» نأو˘ن˘ع˘ب
يرشصملأ مكحلأ يبل و ،«مكحلأ كرحتو زكرمتو
اهب هفرششت نع ربع يتلأ ةوعدلأ هذه دأرم ديشس
برعأأو ةيرئأزجلأ ميكحتلأ ةنجلل ركششلأ مدقو
لك اينمتم اهيلوئشسملو اهل هنانتمأو هركشش نع
ميكحتلأو يرئأزجلأ ميكح˘ت˘ل˘ل را˘هدز’أو مد˘ق˘ت˘لأ
.امومع يقيرفأ’أو يبرعلأ

رئازجلا ةيدولوم

 عرصشت ةيدولوملإ ةرإدإإ
ديدجلإ مصسوملل ريصضحتلإ يف

يرصصم مكحب نيعتصست ةيرئإزجلإ ميكحتلإ ةنجل
 ماكحلل دعب نع ةينيوكت ةرود ميدقتل

 «يبرإدلإ» ةيصضقب يصشطز ركذت «ةراطصسوصس» ةرإدإإ

¯  ±.hd«ó

بابشش قيرف ةرأدإأ سسمأأ تنلعأأ
لدا˘ع ا˘ه˘ب˘ع’ ة˘با˘˘شصإأ دأدزو˘˘ل˘˘ب

ة˘ل˘˘شضع ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع رأر˘˘ج
نع لقت ’ ةرتفل هبايغو قاشسلأ
ه˘عو˘شضخ د˘ع˘ب ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأأ ة˘˘ت˘˘شس
بشسحبو ،حجان ي˘حأر˘ج ل˘خد˘ت˘ل
دق بعÓلأ نإاف رداشصملأ سضعب
هتكراششم لÓخ ةباشصإ’أ ىقلت

ام وهو ،ءايحأ’أ نيب ام ةأرابم يف

ةلوطب قÓطنأ عيشضي هلعجي دق

نايب يف ءاجو ،ديدجلأ مشسوملأ

با˘˘ب˘˘˘شش ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرأدإأ ه˘˘˘تر˘˘˘ششن

بع’ ةباشصإأ نع نعلن» :دأدزولب

هشضرعت ءأرج رأرج لداع قيرفلأ

،«قيرفلأ تابيردت جراخ ثداحل

ىلع ةبا˘شصإ’أ» :نا˘ي˘ب˘لأ فا˘شضأأو

لثمتتو قاشسلأ ةلشضع ىوتشسم

ة˘ل˘شضع ة˘ط˘برأأ د˘˘حأ ع˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف

:نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘شصأوو ،«قا˘˘˘˘شسلأ

يحأرج لخدتل عشضخ بعÓلأ»

نم هرثإأ ىلع ديفتشسيشسو ،حجان

عيباشسأأ ةتشس ايئدبم مودت ةحأر

عيقوتب نايبلأ ءاجو ،«لقأ’أ ىلع

يذ˘لأ يد˘لا˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ بي˘˘ب˘˘ط

ة˘لا˘ح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش فر˘˘ششأ

.بعÓلأ

 دادزولب بابشش

 رإرج ةباصصإإ نلعت «ةبيقعل»
 عيباصسأإ ةتصس نع لقت ’ ةرتفل هبايغو



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

Gdîª«ù¢ 60GChä 0202Gd©óO5506 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةدكيكس ةبيبش

توأا02بعلم ةئيهت يف عارضسإلا ةرورضضب بلاطت ةرادإلا

ةديعضس بعلم ةيمضست حرتقت ةفرتحملا ةطبارلا
ةرامع ديعضس لحارلا دهاجملا مضساب

¯ Qeõ… HƒT°∏«≥

ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرأدإأ تب˘لا˘ط
يراطي˘ق لا˘م˘ج ضسي˘ئر˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب
اهشسأأر ىلعو ةيئ’ولأ تاطلشسلأ
ةرور˘شضب ةور˘ع ى˘شسي˘ع ي˘لأو˘˘لأ

02 بع˘ل˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف عأر˘˘شسإ’أ

كلذو ،ةد˘كي˘كشسب5591 توأأ
ة˘ف˘ششا˘كلأ ءأو˘˘شضأ’أ ح˘˘ي˘˘ل˘˘شصت˘˘ب
أدج ةفيعشض ءأوشضأ’أ نأأ مكحب
ضسنو˘ي لا˘˘ب˘˘ششأأ ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘شصيو
مشسوملأ تÓباقم بعل ناشسيتفإأ
نأأ نود ،ليللأ تاقوأأ يف لبقملأ
’ يذلأ ينورتكل’أ حوللأ ىشسنن

نم رثكأأ ذنم ةمدخلأ جراخ لأزي
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ ،ن˘ي˘م˘شسو˘˘م
فرغ ر˘ي˘ي˘غ˘تو بع˘ل˘م˘لأ ة˘ي˘شضرأأ
ق˘ي˘ل˘ت ’ ي˘ت˘لأ ضسبÓ˘م˘لأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب
.لو’أ ينطولأ مشسقلل ةفرتحملأ

بعل يأاب هلاضصتا يفني يراطيق

لا˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ضسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ف˘˘˘ن
بع’ يأا˘˘ب ه˘˘لا˘˘شصتأ يرا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ق
وتاكري˘م˘لأ ي˘ف ه˘ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘ل˘ل
ىلإأ كلذ لجأ هنأأ دكأأو يفيشصلأ

امك ،دوعشصلأ ةلفح ميظنت دعبام
م˘شسو˘م˘ل˘˘ل تأر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ

،قح’ دعوم ىلإأ اشضيأأ ديدجلأ
قحتشست ةدكيكشس نأأ دكأأ هنكل
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘˘يو˘˘˘كت
اهناكشس نأأو ةشصا˘خ ،ا˘ه˘ت˘ع˘م˘شسب
ىشسرملأ نم مدقلأ ةرك نوشسفنتي
ضشو˘كب ن˘مو نو˘يا˘م قا˘ن˘خأأ ى˘لإأ
.ةبابحأأ د’وأأ ىلإأ رشضخل

تاقحتضسم ةيوضست دكؤويو ..
ابيرق نيبعÓلا

تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘يو˘شست د˘˘كأأو أذ˘˘ه

6 ـب ةردقملأو ةقلاعلأ نيبعÓلأ
مشسوملأ ةيأدب لبق كلذو رهششأأ
ضسنوي بردملأ نأأ مكحب ،لبقملأ

ةرأدإ’أ كلذ طر˘ت˘˘ششأأ نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فإأ

ةشضراعلأ ضسأأر ىلع ءاقبلل  ريظن

هنأأ دكأأو ،لبقملأ مشسوملأ قيرفلل

ةشصاخ ،يراطيق عم اهششقانيشس

مشسقلل ةفرت˘ح˘م˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ نأو

ةبع˘شص نو˘كت˘شس لوأ’أ ي˘ن˘طو˘لأ

أد˘˘يد˘˘شش ا˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسو

نأأ ينعي امم اقيرف02 مشضتشسو

ةلباقم83 بعلي˘شس ق˘ير˘ف˘لأ

ضسأا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإأ

نأأ ي˘حو˘ي ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

نم ةلاحم ’ نوكتششي نيبعÓلأ

.قاهرإ’أ
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ تحر˘˘ت˘˘˘قأ
ةيم˘شست مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ

ةنيد˘م˘ل »ل˘ير˘فأأ31» بع˘˘ل˘˘م
ةرا˘م˘ع د˘ي˘ع˘شس م˘˘شسا˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شس
ة˘ه˘ب˘ج ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘˘شسلأ بعÓ˘˘لأ
يذلأ دهاجملأو ينطولأ ريرحتلأ

يشضاملأ دحأ’أ موي ةينملأ هتفأو

و ،ة˘ن˘˘شس78 ز˘ها˘ن ر˘م˘ع ن˘˘ع
اهعقوم ىل˘ع ة˘ط˘بأر˘لأ تح˘شضوأأ
نم ءاج حأرتق’أ أذه نأاب يمشسرلأ

رأودم ميركلأ دبع اهشسيئر فرط
يلأو فرط نم هلابقتشسأ لÓخ
˘مو˘ي دو˘ي˘ع˘شس د˘ي˘˘ع˘˘شس ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شس
ضشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘ث’أ

يزاعت ميدقتل ديقفلأ ةلئاع ةرايز
رأود˘م نا˘كو ،ة˘يور˘كلأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ

لبق نم هلاب˘ق˘ت˘شسأ ىد˘ل ا˘قو˘فر˘م
ةطبأرلأ ضسيئر نم لكب يلأولأ
ن˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ةد˘ي˘ع˘شسل ة˘يو˘ه˘ج˘˘لأ

ةيئ’ولأ ةطبأرلأ ضسيئر و ةزمح
بشسحو ،ي˘كم د˘ي˘ب˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شسل
يلأولأ دعو دقف ،ردشصملأ ضسفن
ن˘ي˘ع˘ب حأر˘ت˘ق’أ أذ˘˘ه ذ˘˘خأا˘˘ي نأا˘˘ب
.رابتع’أ

ةيدنألا ىلع ضضرفت ةطبارلا
ماربإل »ورب ضشتام» ةيضضرأا لامعتضسا

 نيبعÓلا دوقع

ةطبأرلأ ترذح ،ىرخأأ ةهج نم

مدقلأ ةركل ةفرتح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘ل ا˘ه˘نأأ ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نأ’أ ضسمأأ لوأأ
دو˘ق˘ع را˘ب˘ت˘˘ع’أ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت
ةطشسأوب لشسرت ’ يتلأ نيبعÓلأ
لÓ˘˘خ «ور˘˘˘ب ضشتا˘˘˘م» ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأأ
تÓيجشستل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

،0202-1202 يوركلأ مشسوملل
ىلع ةيوركلأ ةئيهلأ تحشضوأأ و
رذ˘˘ح˘˘ت» :ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
دقع لك نأاب ةفرتحملأ ةطبأرلأ

ةيشضرأأ ةطشسأوب هلاشسرإأ متي ’
لا˘˘˘˘˘جآ’أ ي˘˘˘˘˘ف »ور˘˘˘˘˘ب ضشتا˘˘˘˘˘˘م»
و ،»لبقي نل ةددحملأ ةينوناقلأ
نيبعÓلأ لك رأرقلأ أذه ضصخي
فانشصأ’أ وأأ رباكأ’أ مهنم ءأوشس
ي˘ب˘ع’ دو˘˘ق˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلأ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘ي˘ج˘شست و ف˘˘يدر˘˘لأ
ن˘ي˘ت˘ط˘بأر˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ نا˘ب˘ششلأ
،ةيناثلأ و ىلوأ’أ ن˘ي˘ت˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ

ام ةيوركلأ ةئيهلأ نايب فاشضأأو

،ةيشضرأ’أ هذ˘ه ة˘ط˘شسأو˘ب» :ي˘ل˘ي

˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نأ’أ ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شست

و ةقباشسلأ دوقعلأ يف تأرييغتب

ةميق و اهتدم يف ضصوشصخلاب

ةر˘ت˘ف نأأ ى˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘ششم ،»بتأر˘˘لأ

5 ضسمأأ تقلطنأ دق تÓيجشستلأ

حاتتفأ عم تنمأزت يتلأ و توأأ

رمتشسي يذلأ يفيشصلأ وتاكريملأ

.ربوتكأ72 ةياغ ىلأ

 ةملعلا ةيدولوم

 قيقحت حتف ةرورضضب بلاطت ةرادإلا
 ةقباضسلا نويدلا يف

نم رأرقتشس’أ لماع نع ثحبلأ ةملعلأ ةيدولوم وريشسم لواحي
يف ديدج نم مكحتلأو ،»ةيبابلأ» تيب لخأد ءودهلأ ةداعتشسأ لجأأ
ضضعب تدان نأأ دعب ةينفلأ ةشضراعلاب ةيأدبلأو ،رييشستلأ رومأأ
ىفطشصم بردملأ يف ةقثلأ ديدجت ةرورشضب ةلعافلأ فأرطأ’أ
قيرفلأ لششف مغر مومعلأ ىلع ةلوبقم جئاتن ققح يذلأ ،عبشس
ةرأدإأ ترر˘قو ،ى˘لوأ’أ ة˘ط˘بأر˘˘لأ ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘شصلأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف
مت˘ي˘شس ن˘يذ˘لأ ى˘مأد˘ق˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ دو˘ق˘ع ة˘ع˘جأر˘م ة˘يدو˘لو˘م˘لأ
،روجأÓل ةيرهششلأ ةلتكلأ ضضيفخت لجأأ نم أذهو مهب ظافتح’أ
ناك يذلأ رأرقلأ وهو ،ةيلاملأ ةيحانلأ نم قيرفلأ ةاناعم لظ يف
،ةعفترم ةيرهشش روجأأ عفد ىلع قيرفلأ ةردق مدع ببشسب أرظتنم
ةرأدإ’أ تبلاط ،رخآأ قايشس يفو ،طرافلأ مشسوملأ لشصح امك
مشسأوم˘لأ ن˘ع ة˘م˘كأر˘ت˘م˘لأ نو˘يد˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ةرور˘شضب
اياشضقلأ ددع ديأزت ليلدب ةفيخم ماقرأأ تغلب يتلأو ،ةطرافلأ
رمأ’أ ،ةطرافلأ رهششأ’أ يف مكاحملأ ىدل قيرفلأ دشض ةعوفرملأ
املع ،ةيلاملأ رئاشسخلأ نم ديزملأ قيرفلأ دبكي نأأ هنأاشش نم يذلأ

008 براقت ةيلام ةميق بحشس نم أونكمت نينئأدلأ ضضعب نأأ
بابششلأ ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘نا˘عإ’أ ن˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ةئيهلأ لعج ام ،ة˘طرا˘ف˘لأ ع˘ي˘با˘شسأ’أ لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘شضا˘ير˘لأو
ةيدلبلأ تاناعإأ لوخد ىدل رمأ’أ رأركت نم فوختت ةريشسملأ

 ê.fé«Ö .ةلبقملأ ةرتفلأ يف ةي’ولأو

  تنانجات عافد

 نومضضم ريغ يواز ميرك بردملا ءاقب

ءاق˘ب نأأ ،تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد را˘ب˘خأأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم ترا˘ششأأ
يذ˘لأ ضضو˘م˘غ˘لأ بب˘شسب نو˘م˘شضم ر˘ي˘غ ،يوأز م˘ير˘ك برد˘م˘لأ
رهاطلأ قيرفلأ ضسيئر حيولت لظ يف ،يدانلأ لبقتشسم فنتكي
أذهو ،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ ايئاهن هبشصنم نم ةلاقتشس’اب ضشيعرق
نأأ مغرو   ،يلأرديفلأ بتكملل ةريخأ’أ تأرأرقلأ ةيفلخ ىلع
ديدجتل قباشس تقو يف ةيئدبملأ ةقفأوملأ حنم يوأز بردملأ

لعجي عاشضوأ’أ ضضومغ نأأ ’إأ ،رخأأ مشسومل قيرفلأ عم هدقع
لحم بردملأ دجأوت لظ يف اميشس’ ،دكؤوم ريغ عافدلأ عم هئاقب
ىقلت ،ةيناث ةهج نم ،ةيناثلأ ةطبأرلأ قرف نم ددع نم مامتهأ
بغري يذلأ ،ةرواشسلأ ةبيبشش نم اشضرع رودم رباشص ضسراحلأ
يف ،مشسوملأ أذه تف’ لكششب هقلأات دعب هفوفشص ىلإأ همشض يف
تامدخ نع يلختلأ ضشيعرق رهاطلأ ضسيئرلأ ضضفر يذلأ تقولأ
،»يترايدلأ» عم دقعب اطبترم لأزام هنوكل رظنلاب ،ضسراحلأ
ةرتف يف ددج نيبع’ بأدتنأ ىلع رداق ريغ قيرفلأ نأأ نع كيهان
دأدعتلأ ىلع ظافحلأ مزلت˘شسي ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ
ê.fé«Ö  .يلاحلأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيدلبب ينطولا كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تر˘سشا˘ب
سسمأا حابسص ،ةلسشنخ ةيلو ةماحلا ةرئادب ةزماط
ىلع روثعلا ةثداح تاسسبÓم نأاسشب اقيقحت ءاعبرألا

بسسحو . نوميم نيع راودب ةمحفتم باسش ةثج

12 رمعلا نم غلابلا باسشلا نإاف ةعاسس رخآا ردسصم

نوميم نيع ةباغب ةمحفتم ةثج هيلع رثع ةنسس
نأا ىلإا تامولعملا ىلوأا ريسشت ثيح ،ةزماط ةيدلبب

امنيب ، اقرح راحتنلا ىلإا أاجل دق نوكي باسشلا
ددسصب ناك ةيحسضلا نأا ىلإا ىرخأا تامولعم ريسشت

تلعتسشا ، نيزنبلا لامعتسسا ةجيتن و محفلا عمج
ترسشاب ينطولا كردلا حلاسصم . هدسسجب نارينلا
ةيقيقحلا بابسسألا فسشكل ةثداحلا يف قيقحتلا
.ةافولل

 تاسشوهلب نارمع

يرئإزجلإ رمحلإ لÓهلإ عم ةكإرسشلاب

ooderoOحئارسش عيزوتل ةعسساو ةيلمع قلطت MISةدئافل
نطولا جراخ نم مهؤوÓجإا مت نيذلا نييرئازجلا اياعرلا

 ةيواسسأاملإ ةثداحلإ تاسسبÓم يف ققحي ينطولإ كردلإ

ةلسشنخب نوميم نيع راودب ةمحفتم باسش ةثج ىلع روثعلا

ةيعامتجلا ةيلوؤوسسم˘لا تاذ ا˘ه˘تاردا˘ب˘م ة˘ل˘سصاو˘م

دوهجلل اه˘م˘عدooderoO فثك˘ُت ،ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ا˘نورو˘كلا ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا

لÓهلا عم ةكارسشلاب قلطتو (divoC-91) سسوريف

MIS ح˘ئار˘سش ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘˘حألا

مهؤوÓجإا مت نيذلا نييرئازجلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
قدا˘ن˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف او˘˘ع˘˘سضوو
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه سصخ˘ت.سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

نيذلا نييرئازجلا نينطاوملاMIS حئارسش عيزوتل
يف مهئاويا مت نيذلاو نطولا جراخ نم مهؤوÓجإا مت
،ةنيطنسسق تايلو يف ةدجاوتملا قدانفلا فلتخم
ةمسصاعلا رئازجلاو نارهو ،سسادرموب ،ةياجب ،ةبانع
م˘ه˘برا˘قأا ع˘م لا˘سصتا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘سسل˘ل
امك.يحسصلا رجحلا ةرتف لاوط تنرتنألاب طبرلاو
ن˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘نا˘ج˘م جو˘لو ن˘م ا˘سضيأا اودا˘ف˘ت˘سسا

xilfanAىوتحمل دودحم ريغ جولو حنمي يذلا

ةعومجم حنمي يذلاkizanAو ،يلحم يئامنيسس
.ةينفلا قاوذلا فلتخمل ةيقيسسوملا عطقلا نم
،ةحئاج˘لا هذ˘ه رو˘ه˘ظ ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م نأا ر˘كذ˘لا رد˘ج˘ي

ى˘لإا تاردا˘ب˘مو لا˘م˘عأا ةد˘˘عooderoO تق˘ل˘طأا
نم اميسسل يرئازجلا رمحألا لÓهلا اهكيرسش بناج

رانيد نويلم72 ـب ردقت ةيلام ةميقب عربتلا لÓخ
،انوروك سسوريفلا ةحفاكم يف ةئيهلا دوهج معدل
ةلفاق قÓطإا رارغ ىلع ىرخأا تاردابم كلذكو
ةسشهلا تÓئاعلاو يبطلا م˘قا˘ط˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘ما˘سضت
ى˘ف˘سشت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘˘لاو
،ةنسسح˘ت˘سسم˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م.كيرا˘فو˘ب

ةسسسسؤومك اهماهسساو اه˘ماز˘ت˘لاooderoO دكؤو˘ت
ةقفارم يفو ةحئا˘ج˘لا هذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘طاو˘م
.بعسصلا عسضولا اذه لÓخ نييرئازجلا

ةلسشنخب تاردخمو ةيران ةحلسسأا هتزوحب ريطخ مرجم ىلع سضبقلا
سصخسش فيقوت نم ، عوبسسألا ةيادب يف ، ةلسشنخ ةيلوب ةماحلا ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت

دورو رثإا دوعت ةيسضقلا. ةماحلا ةيدلب ، بورخلا راودب تاردخم و ةيران ةحلسسأا ىلع زوحي ريطخ
رمعلا نم عبارلا دقعلا يف اسصخسش نأا اهدافم ةماحلا ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف ىلإا تامولعم
، ةلسشنخ ةماحلا ةيدلب بورخلا راودب ةيفيرلا تاءانبلا دحأا ىوتسسم ىلع كلذ ، يران حÓسس ىلع زوحي
نكسسملا سشيتفت سضرغب ناكملا نيع ىلإا لقنتلا اهرثإا ىلع مت ، ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا مت كلذ ىلع ءانب
ةرسشابم دعب ، ةلسشنخ ةيئاسضقلا تاهجلا عم قيسسنتلاب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتسسا دعب ،

عون نم ةيخسضم ةيقدنب يف لثمتي سسماخلا فنسصلا نم يران حÓسس ىلع روثعلا مت سشيتفتلا ةيلمع

SMRA RODAVLAS،يدنهلا بنقلا جنتار * جلاعم فيك تاردخم ةعطق92 ىلع روثعلا مت امك

بيكرتل أايهم بلول ، يديلقت يران حÓسسل سسمخأا ىلإا ةفاسضإلاب ، مارغ24.41ـب ردقي يلامجإا نزوب *

لازت ل اميف ، ةحلسصملا رقم ىلإا تازوجحملا ليوحت متيل،61 رايع ةيح ةريخذل نيتسشوطرخ ، حÓسسلا
فيقوت نع ترمثأا ، ةيسضقلا يف ةلسصاوتملا تايرحتلا ، هيف هبتسشملا فيقوت لجأا نم ةيراج ثاحبألا
تاءارجا لامكتسسا لجأا نم ةحلسصملا ىلإا هدايتقا مت نيأا ةلسشنخ ةنيدم ىوتسسم ىلع كلذ و هيف هبتسشملا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ماما هيف هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب. قيقحتلا

قح يف ردسصأا يذلا مكحلا يسضاق مامأا هيف هبتسشملا ةلاحإا مت ، يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمع و ةلسشنخ
ةسصخر نود عبارلا و سسماخلا فنسصلا نم ةيران ةحلسسأا ةزايح ةحنج ةيسضق نع عاديإا رمأا هيف هبتسشملا

تاطلسسلا نم ةسصخر نود سسماخلا فنسصلا نم ةيح ةريخذ ةزايح ةحنج ، انوناق ةلهؤوملا تاطلسسلا نم
.يسصخسشلا كÓهتسسلا سضرغب ريغلا ىلع تاردخملل ةعورسشم ريغ ةقيرطب سضرع ةحنج ، انوناق ةلهؤوملا
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ةيرئازجلا ةطبارلل ةبانعب يئلولا بتكملا دسشان
نم ةيروهمجلا سسيئر ناسسنإلا قوقح نع عافدلل
ةكرسش ىلإا ءاربخ لاسسرإاو لجاعلا لخدتلا لجأا
و˘يرا˘ن˘ي˘سس رر˘كت يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ““لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف““
ةينانبللا ةمسصاعلا يف عقو يذلا لوهملا راجفنلا
.توريب

زوحت هل نايب يف يئلولا بتكملا راسشأا ثيح
ةعجافلا دعبو هنأا هنم ةخسسن ىلع ““ةعاسس رخآا““
توريب ةينانبللا ةمسصاعلا ءانيم يف تلح يتلا
دج ةيئايميك ةدام راجفنا لÓخ نم سسمأا لوأا

ىلإا ىأاترا ،موينمألا تارتن يف ةلثمتم ةريطخ
ةنسس بتكملا هكرح يذلا عوسضوملاب ريكذتلا

ةسصتخملا ““لايترف““ ةكرسشب قل˘ع˘ت˘م˘لاو4002
ىلع اهرقم دجاوتي يتلاو ةدمسسألا ةعانسص يف
ينوبلا ةيدلبب ““وناوج““ سسوبيسس يح ىوتسسم
قوقح ةط˘بار بت˘كم ر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
ة˘ل˘ب˘ن˘ق““ ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع ة˘˘كر˘˘سشلا هذ˘˘ه نأا نا˘˘سسنإلا

اهجتنت يتلا ةرجفتملا داوملل رظنلاب ““ةتوقوم
ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةور˘ث˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئا˘سضق ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
هتركذ امل اقفو ةبانع ةنيدم قرسش ةيحايسسلاو
ةيئيب ةلبنق ةكرسشلا نأا ىلع تدكأا يتلا ةطبارلا

عجار اذهو““ ةمسسن فلأا001 ةايح ددهت ةيحسصو
يف لمعتسست يتلا ةيئايميكلا ةدمسسأÓل اهجاتنإل

يأا يف را˘ج˘ف˘نÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق ا˘ه˘ن˘كلو تلا˘ج˘م ةد˘ع
يف موينمألا تارتن ةدام مادختسسل ارظن ةظحل
نأاب اسضيأا لاق يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا لو˘ق˘ي ““تا˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا
نع ةيئايميكلا اهتÓسضف غيرفتب““ موقت ةكرسشلا

اذه نأاو ““رحبلا يف ةرسشابم ةهجوم بيبانأا قيرط
سضارمألا نم ديدعلا راسشتنا يف ببسست عسضولا
ممسستو ركعت ةجيتن““ ناكسسلا طسسو ةنمزملا
يئلولا بتكملا نايب لوق˘ي ““ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
،ناسسنإلا قوقح نع عافدلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل
سسي˘˘ئر ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه د˘˘سشا˘˘ن ،ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأا
دح عسضول عيرسسلا لخدتلا““ لجأا نم ةيروهمجلا
مهمهت ل نيذلا اهيلوؤوسسمو ةكرسشلا هذهل يئاهن

نم لتاق تمسصب نوناعي نيذلا ،..،ناكسسلا ةايح
لاسسرإاب ليجعتلاو ةيحسصلاو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا

لبق كانه دئاسسلا عسضولا ةنياعمل نييئيب ءاربخ
ماتخ يف ةطبارلا بتكم ركذو اذه ،““رومألا مقافت
توريب يف تثدح يتلا ةثراكلا هذه نأاب هنايب

خيراتب تعقو اهل ةهباسشم ةثداحب انركذتل تءاج

سسا˘سسكت ة˘يلو ءا˘ن˘ي˘˘م˘˘ب7491 ليرفأا61

006 برا˘ق˘ي ا˘م ةا˘فو ي˘ف بب˘˘سستو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا

تارت˘ن ن˘م ن˘ط0032 راجفنا ة˘ج˘ي˘ت˘ن سصخ˘سش
.موينومألا

ـه .و

 ديربلإ بتاكمب ““ ةفيرعم ““ بلطتي بتإرلإ بحسس و إذه انموي ىلإإ ةرمتسسم ةمزألإ

 ديربلا زكارمب ةلويسسلا مادعنا ببسسب تاجاجتحا
 ةلسشنخ ةيلو تايدلب نم ددعب

ىلع ةلسشنخ ةيلوب ةماحلا ، راباب ، راسشسش ، ةمامحوب تايدلب ينطاوم نم تارسشعلا سسمأا حابسص مدقأا
اذه نيركنتسسم مهتايدلبب نيدجاوتملا ديربلا زكارمب ةلويسسلا بايغب اديدنت ةيجاجتحا تافقو ميظنت
ديربلا زكارم يف ةلويسسلا مادعنا رسس اومهفي مل مهنأا اودكأا نيجتحملا سضعب هدمأا لاط يذلا مادعنلا
موي لك ةدح دادزت اهنا لإا ةمزألا جارفنا موي لك نورظتني ةيديربلا تاباسسحلا باحسصأا راسصو روهسشل
باحسصا ىدلو ىرخأا تاسسسسؤوم هاجت مهيلع نويد ديدسستل مهلاومأا بحسس نع نيزجاع مهلعج امم
مهربسص نا نيفيسضم ، مهرسسا دارفأل تايرورسضلا ءانتقا ىلع نيرداق ريغ اوراسصو ، ةيراجتلا تÓحملا
ةلويسسلاب بتاكملا ميعدت ةرورسضب ةيلولاب ديربلا ىلع نيمئاقلا ىلإا ءادن نيهجوم ، قاطي دعي مل
ةفيرعملاب حنمت و ىرخأا تاهج ىلإا هجوت ةلويسس نم دجوي ام نأا اودكا امك ، مهلاوما بحسسل ةيفاكلا
مهل لوح ل نيذلا نونطاوملا امنيب ، هبحسس لجأل ذوفن يوذ و ءاطسسو بلطتي كبتار بحسس نأا ثيح ،

ةهباسشتم مايألا رمتو يلاوملا مويلا ىلإا مهجاردأا اودوعيل ةلويسس دجوت ل ةدحاو ةملك نوعمسسي ةوق لو
ناوج رهسش ذنم ةلسشنخ ةيلو ىوتسسم ىلع رئازجلا ديرب زكارم دهسشت و اذه ، مهبسسح قفألا يف لح لو
ةمسصاعب دحاو ديرب زكرم يف ةلويسسلا سضعب عسضو طقف متو ةلويسسلا يف اريبك اسصقن يسضاملا
 ةلويسس نود باوبألا ةحوتفم لظت ىرخألا زكارملا تيقب اميف ابيطانوسس يح زكرم يف Óثمم ةيلولا

 تاسشوهلب نارمع

فيطسسب ناملو نيع

 لزنملا لخاد برسستم زاغ راجفنإا يف ةأارما ةباسصإا
يدرف لزنم لخاد يف ،برسستم زاغ راجفنا ثداح عوقو سسمأا حابسص ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

،ةنسس92 رمعلا نم غلبت ةأارما سضرعت فلخ ثداحلا ،ناملو نيع ةنيدم طسسو““ تاراطقلا““ يحب
حورجبو راجفنلا عفد ةدسش نم اهطوقسس ببسسب رهظلا ىوتسسم ىلع تاباسصإل خبطملا يف تناك
ىلإا اهتنبا ةقفر اهلقنو ةيحسضلا فاعسسإا مت دقو ،ىرخأا ةفرغ يف تناك يتلا اهتنبا ةباسصإا نود ،ةفيفخ
لزنملل ةيلخادلا ناردجلا رايهنا يف راجفنلا ببسست امك ،ناملو نيع فايسضوب دمحم ىفسشتسسم
ةرايسس ىلع طقسس يذلا ةيفلخلا ةهجاولا رادج مطحت اذكو ثاثألا سضعب فÓتاو باوبألا مطحتو
.راوجلاب ةفقوتم تناك رتنيربسس سسديسسرام ةيراجت

ر نميا

رورم ثداح يف رازجلا ةيدلب سسيئر ةافو
““نامحرلا دبع يديعسس““ ةنتاب ةيلوب رازجلا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر سسما لاوز يفوت

طبارلا82 مقر ينطولا قيرطلاب ةيحايسس ةرايسس بÓقناو فارحنا رثإا كلذو ،ةنسس35 رمعلا نم غلابلا
.اهنتم ىلع ةيحسضلا ناك ةناقسسو ةتوتلا نيع نيب

ح ناسشوسش

ةبانع يف رركتت دق توريب يف تثدح يتلإ ةثراكلإ نإإ تلاق

 نوبت سسيئرلا دسشانت ناسسنإلا قوقح ةطبار
““لايترف““ ىلإا ءاربخ لاسسرإل



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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