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5 صص علاط

ربمتبس رهش لقخ متيس كلذ نأب تدكأ

 ةينمألا زجاوحلا فيثكتو ةبورخلاب هبتاكم ةمهادمو راجحلاب يلئاعلا هلزنم ششيتفت مت
نوناق قرخ ةمهتب /ةصسبت
ماعلا لاملا بهنو تاقفصصلا

، ةزنولا ريم عاديإا
ضسيئر ، ماعلا بتاكلا

ءانبلاو ةيلاملا مسسق
ضسبحلا لواقمو

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق ،شسمأا ءا˘˘صسم عدوأا
ةصسبت ةيلوب ةعيرصشلا ةمكحم ىدل

تقؤوملا شسبحلا ةزنولا ةيدلب شسيئر
عاديإلا رارق لمصش امك داصسفلا ةمهتب
م˘صسق ا˘صسي˘˘ئرو ما˘˘ع˘˘لا بتا˘˘ك˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
ر˘ظ˘ت˘ن˘يو لوا˘ق˘مو ءا˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

قرخ ةمهتب اقحل اعيمج مهتمكاحم
به˘نو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا نو˘˘نا˘˘ق
ثاحبألا ةقرف نأا ركذيو ،ماعلا لاملا
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تر˘صشا˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ذ˘ن˘م عو˘صضو˘م˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ي˘ف ة˘ق˘ي˘قد
تقلت ا˘م˘ن˘ي˘ح8102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس ر˘˘˘خاوأا

هذ˘˘ه ي˘˘لوؤو˘˘صسم ن˘˘ع ءادو˘˘˘صس ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت
نم ديدعلا ءاعدتصسا مت نيأا ةيدلبلا
ريراقتلا هذهب ةقÓع مهطبرت نيذلا
ةهوبصشم تاقفصصب قلعتي اميف اميصس
اهنمو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ع˘يرا˘صشم ي˘ف
ة˘˘ي˘˘صسم˘˘صشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ع˘˘يرا˘˘˘صشم كلذ˘˘˘كو
يتلا تاقفصصلا حنم ةغيصصو ةيميلعت

،اهب ةديقملا شصوصصنلا عم قباطتت ل
52 ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘ي ا˘م˘˘ك

تايرحتلا تهتناو ةيصضقلا يف افرط
ا˘ف˘نآا ن˘يرو˘كذ˘م˘لا شسم˘خ˘لا ف˘ي˘قو˘˘ت˘˘ب
ةيئادتبلا ةمكحملا ىلع مهليوحتو
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا هذ˘ه ترد˘˘صصأا ن˘˘يأا
.شسبحلا مهعاديإاب ارمأا
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ةــبانعب ئراوــط
ىلــع ضضـبقلاو ثـحـبلل
 ةبيلط نيدلا ءاهب

 ةيلولا جراخمو لخادمب ةينمألا زجاوحلاب تابكرملل ةعصساو ششيتفت تايلمع^

 ةبانعب ةبيلط نيدلا ءاهب نكصس تارقمو تÓحمو بتاكم ششيتفتو ةمهادم^

 نطولا تايلو عيمج ربع ةبيلط فيقوتل نمألا حلاصصمل ةيلاصسرإا^

 ةيقرصشلا دودحلا ربع ةبيلط قباصسلا بئانلل روبع يأا لجصسي مل^
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ةنيدم جراخمو لخأدم سسمأأ تدهسش
م˘ل ةدد˘سشم ة˘ي˘ن˘مأأ تأءأر˘˘جإأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
لوأدت بقع لبق نم ةيلولأ اهدهسشت
قباسسلأ بئانلأ رأر˘ف ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م
نطولأ جراخ ىلإأ ةبيلط نيدلأ ءاهب
حلاسصم هيف تنسش يذلأ تقولأ يف
ة˘˘طر˘˘سشلأ أذ˘˘كو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ كرد˘˘˘لأ

لزنمل ة˘م˘هأد˘مو سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
راجحلاب ةب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب ة˘ل˘ئا˘ع

سصا˘خ˘لأ ه˘ن˘كسس أذ˘كو205 ي˘ح˘ب
هب˘تا˘كم أذ˘كو يا˘ب˘لأ نا˘ن˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م
نأأ املع ةبورخلا˘ب ة˘ع˘قأو˘لأ Ó˘ي˘ف˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘سسرإأ تق˘˘ل˘˘ت ن˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
قباسسلأ بئانلأ نع ثحبلأ نمسضتت
يأأ يف هفيقوتو ةبيلط نيدلأ ءاهب
نأأ املع هيلع هيف روثعلأ متي ناكم
حلاسصم عيمجل تهجو  ةيلاسسرإلأ
رثإأ ىلع دهسشنل نطولأ ربع نمألأ
ةيئانثتسسأ تأءأرجإأ ةبانع ةيلو كلد
هنع ثوحبملأ نكسس ناكم اهنوك
دح ىلإأ هي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت˘ي م˘ل يذ˘لأ

دح ىلإأ دعبتسسي اميف رطسسألأ ةباتك
جرا˘خ ى˘لإأ هرأر˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘عا˘˘سسلأ
تيح لاكسشألأ نم لكسش يأاب نطولأ
در˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘مألأ نو˘˘˘˘كي نأأ ح˘˘˘˘جر˘˘˘˘ي
ة˘ط˘لا˘غ˘م˘ل ا˘ه˘قÓ˘طإأ م˘ت ة˘كرا˘سشم˘˘لأ
بئانلأ مامأأ لاجملأ حتفو ماعلأ يأأرلأ
املع لاجألأ برقأأ يف رأرفلل قباسسلأ
ردا˘˘سصم ه˘˘ب تدا˘˘فأأ ا˘˘م بسسحو ه˘˘˘نأأ

لجسسي مل هنإاف ةعاسس رخأل ةعلطم
ربع ةبيلط نيدلأ ءاهبل ةرداغم يأأ
ءأوسس ةي˘قر˘سشلأ ة˘يدود˘ح˘لأ ز˘كأر˘م˘لأ

ةكبسشوب ربعم وأأ لوبطلأ مأأ ربعم
تأذ بسسحو نويعلأ ربعم وأأ ةسسبتب
ن˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم يأأ نإا˘ف ردا˘سصم˘˘لأ
هفيقوت متي ةيسسايسسلأ ةباسصعلأ دأرفأأ

ن˘م˘سض ه˘˘م˘˘سسأ ن˘˘كي م˘˘ل نإأو ى˘˘ت˘˘ح

ز˘كأر˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ
ة˘م˘ئا˘ق˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لأ
رفسسلأ نم ني˘عو˘ن˘م˘م˘لأ سصا˘خ˘سشألأ
قباسسلأ بئا˘ن˘لأ د˘ع˘يو جرا˘خ˘لأ و˘ح˘ن
نم رداسصملأ تأذ بسسح ةبيلط ءاهب
نم تيح مهيف هبتسشملأ سصاخسشألأ
دود˘ح˘لأ ر˘ب˘ع ر˘م˘ي نأأ ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
هنع نÓعإلأ متي نأأ نود ةروكذملأ
ردجتو ةينع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ غ˘ي˘ل˘ب˘ت وأأ
ةبانع ةيلو جراخم نأأ ىلإأ ةراسشإلأ
تأءأر˘جإأ تد˘ه˘سش ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘˘ب
نسش اهرثإأ ىلع مت ةقوبسسم ريغ ةينمأأ

ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ع˘سسأو سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
نيينعملأ ءامسسأأ ليجسستو تابكرملأ

ىلإأ (نوقروف) عئاسضبلأ لقن تابكرم
عاسضخإأو تاعاسسل م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت بنا˘ج
ةقيقد سشيتفت تايل˘م˘ع˘ل تا˘ب˘كر˘م˘لأ

ة˘˘ع˘˘سسأو سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘م
تا˘جأرد˘لأ با˘ح˘سصأل تا˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
سشيتف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ا˘م˘ل˘ع ة˘يرا˘ن˘لأ
عم ةيداعلأ تأرايسسلأ عيمج تلمسش
قئاثولأو ةبكرملأ ريسس قئاثو ةبقأرم

ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ق˘ئا˘سسل˘ل ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلأ

ل˘ج˘سس ي˘ف ق˘ئا˘سسلأ ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م

سشيتفتلأ زكأرم ديوزت مت دقو سصاخ

حلاسصمل ةعبات بغسشلأ عمقل تأوقب

زجاحلأ ةطقن د˘ن˘ع ة˘سصا˘خ ة˘طر˘سشلأ

ز˘جا˘ح˘لأ أذ˘كو فور˘خ ن˘ي˘ع ي˘ن˘مألأ

يديسس ةعما˘ج ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ي˘ن˘مألأ

ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط تد˘˘ت˘˘مإأ ثي˘˘˘ح رو˘˘˘سشا˘˘˘ع

اميف رتموليك نم ديزأل تأرايسسلأ

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ي˘ن˘مأأ ز˘جا˘ح ع˘سضو م˘ت

ر˘سسج ل˘ف˘سسأل يذا˘ح˘م˘˘لأ جر˘˘خ˘˘م˘˘لأ

تأدعملأ فلتخمب هديوزتو ةرمحوب

بح˘سس م˘ت د˘قو أذ˘˘ه ن˘˘مألأ نأو˘˘عأأو

ءاه˘ب ق˘ئا˘سسلأ بئا˘ن˘لأ ن˘م ة˘نا˘سصح˘لأ

تا˘با˘خ˘ت˘نلأ لÓ˘خ ة˘ب˘ي˘˘ل˘˘ط ن˘˘يد˘˘لأ

يبعسشلأ ينطولأ سسلج˘م˘ل˘ل ة˘ير˘سسلأ

سضفر نأأ د˘˘ع˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ

مامأأ هلوثم لبق هتدأرإاب اهنع لزانتلأ

داسسف ا˘يا˘سضق ي˘ف ه˘طرو˘ت˘ل ة˘لأد˘ع˘لأ

نجسس يف هب يهتنتسس تناك امبر

.ةباسصعلأ بناج ىلإأ سشأرحلأ
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سشيجلأ ناكرأأ سسيئر ،ينطولأ عافدلأ ريزو بئان دكأأ
سسمأأ مويلأ ،حلاسص دياق دمحأأ قيرفلأ ،يبعسشلأ ينطولأ
اهدوقي يتلأ ةينأديملأ ةرايزلأ نم ثلاثلأ مويلأ ةبسسانمب
ىقتلأ نيأأ, نأر˘هو˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ير˘كسسع˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ى˘لإأ
فلتخم يل˘ث˘م˘م رو˘سضح˘ب ،ة˘ي˘حا˘ن˘لأ دأر˘فأأو تأرا˘طإا˘ب
اسضفر سضفري يرئأزجلأ بعسشلأ نأأ ةينمألأ كÓسسألأ
ةيلخأدلأ رئأزجلأ نوؤوسش يف يبنجأأ لخدت يأأ اعطاق
ة˘ه˘ج ة˘يأأ ن˘م سسورد ة˘يأأ ه˘ي˘ل˘ع ى˘ل˘م˘ت نأأ ل˘ب˘ق˘ي ن˘لو
سصو˘˘سصخ˘˘˘ب““ دد˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح,تنا˘˘˘ك
ن˘مأأ ة˘عز˘عز ى˘لإأ فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ ة˘سسئا˘ي˘لأ تلوا˘ح˘م˘لأ

فأرطألأ سضعب اه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأو ر˘ئأز˘ج˘لأ رأر˘ق˘ت˘سسأو
سصبرتت لخأدلأ ي˘ف ة˘با˘سصع˘لأ ع˘م ؤو˘طأو˘ت˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ
نإاف ةيلخأدلأ اهنوؤوسش يف لخدتلأ لواحتو رئأزجلاب
ل˘خد˘ت يأأ ا˘ع˘طا˘ق ا˘سضفر سضفر˘ي ير˘ئأز˘ج˘˘لأ بع˘˘سشلأ
ىلمت نأأ لبقي نلو ،ةيلخأدلأ هدÓب نوؤوسش يف يبنجأأ

نأأ ءلؤوه ىلعو,تناك ةهج ةيأأ نم سسورد ةيأأ هيلع
دياقلأ فاسضأأو.““مهنأدلب لكاسشمبو مهنوؤوسشب أومتهي

يف ترسشأأ نأأو يل قبسس دقل““ هثيدح مسضخ يف حلاسص
ةيداعم ةيجراخ افأرطأأ كانه نأأ تابسسانملأ نم ديدعلأ
ا˘ه˘نوؤو˘سش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لأ لوا˘ح˘تو ر˘ئأز˘ج˘˘لا˘˘ب سصبر˘˘ت˘˘ت
لخأدلأ يف ةباسصعلأ عم حوسضفم ؤوطأوتب ،ةيلخأدلأ
ةسسئاي تلواحم يهو ،رانلاب بعللأ نم اهرذحن يتلأ
رئأزجلأ نمأأو رأرقتسسأ ةعزعز ىلإأ سساسسألاب فدهت
،اهعون نم ةديرف ةيريرحت ةروث سضاخ يذلأ اهبعسشو
ن˘م ل˘فأو˘ق تا˘ي˘ح˘سضت ل˘سضف˘بو ا˘ه˘ل˘سضف˘ب ع˘جر˘ت˘˘سسأ

لماكب عتمتي مويلأ وهو ،هلÓقتسسأو هتيرح ،ءأدهسشلأ
ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ نأأ أد˘كؤو˘م ،““ه˘ن˘طو ي˘ف ةدا˘˘ي˘˘سسلأ
هذ˘ه ى˘لإأ ة˘مزألأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ن˘ط˘ف˘ت ي˘بألأو ل˘ي˘سصألأ
ه˘تأر˘ي˘سسم لÓ˘خ ن˘م ر˘ب˘عو ،ة˘هو˘ب˘سشم˘لأ تأروا˘ن˘م˘˘لأ
نع ،اهتيراسضح نع هتمرب ملاعلأ دهسش يتلأ ،ةيملسسلأ

هدÓب نوؤو˘سش ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأأ ل˘خد˘ت يأل ع˘طا˘ق˘لأ ه˘سضفر
نم سسورد ةيأأ هيلع ىلمت نأأ لبقي نل هنأأو ،ةيلخأدلأ
ريزو بئان ركذو.هتأرأرق ديسس هنوك ،تناك ةهج ةيأأ
يف يرجي ام نأاب ،ةرم نم رثكأأ دكأأ هنأأ ينطولأ عافدلأ
نأأو ،مهدحو نييرئأزجلأ سصخي يلخأد نأاسش وه رئأزجلأ
ىدسصتي فيك فرعيسس هسشيج لوح فتلملأ بعسشلأ
،لسشفلأ اهلآام نو˘كي˘سس ي˘ت˘لأ ،تأروا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل

يف ةمزألأ نم جورخلل ،هقيرط يف سضام هنأأو اميسسل
ةرح ةيسسائر تاباختنأ ميظنت لÓخ نم تقو برقأأ

يف ىلا˘ع˘ت ه˘ل˘لأ ءا˘سش نإأ ىر˘ج˘ت˘سس ،ة˘فا˘ف˘سشو ة˘ه˘يز˘نو

دكأأ امك.مداق˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد21 موي دد˘ح˘م˘لأ ا˘هد˘عو˘م
نأأ أدد˘ج˘م ي˘ب˘ع˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ نا˘˘كرأأ سسي˘˘ئر
امود لظتسس ،رحلأ اهبعسشبو قيرعلأ اهخيراتب رئأزجلأ
ةفاكب ي˘بألأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ نأأو ،ا˘ه˘ترأر˘ق ةد˘ي˘سس
يف رفا˘سس ل˘خد˘ت يأأ ة˘ي˘ع˘ط˘ق ة˘ف˘سصب سضفر˘ي ه˘فا˘ي˘طأأ
نيلواطتملأ ءلؤوهلو ،تناك ةهج ةيأأ نم اندÓب نوؤوسش
ل˘كا˘سشم˘بو م˘كنوؤو˘سشب أو˘م˘ت˘هأ لو˘قأأ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
نم جرختو رسصتنت فيك فرعتسس رئأزجلاف ،مكنأدلب
بئان لسصأوو.اهسشيجب ةن˘مآأو ا˘ه˘ب˘ع˘سشب ة˘يو˘ق ا˘ه˘ت˘مزأأ

هثيدح حلاسص دياق دمحأأ قيرفلأ ينطولأ عافدلأ ريزو
نعو ةلبق˘م˘لأ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ى˘لإأ قر˘ط˘ت˘لا˘ب

نأأ دوأأ““ عوسضوملأ أذه يف لاق ثيح, اهنيمأات ةرورسض

ي˘حأو˘ن˘لأ ةدا˘ق ى˘لإأ تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت تيد˘˘سسأأ ي˘˘ن˘˘نأأ د˘˘كؤوأأ

يف أروف عورسشلل ةينمألأ حلاسصملأ فلتخمو تأوقلأو

ةيلمع˘لأ ن˘ي˘مأا˘تـل ة˘يرور˘سضلأ تأءأر˘جإلأ ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ

نكمتي ىتح ينطو˘لأ بأر˘ت˘لأ ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ

اهدوسسي فورظ يف يباختنلأ هبجأو ءأدأأ نم انبعسش

بجوتسسي ،كلذ قيقحت نأأ ىرن اننأل ،ةنيكسسلأو نمألأ

ثعبم وه نمألاف ،ينمألأ بلطملأ قيقحت ةرورسضلاب

يتأاي ،تأذلاب ببسسلأ أذهلو ، ةنينأامطلأ عبنمو لمألأ

ةنمآلأ رئأزجلاف ،ةينمألأ ةبراقملاب ديدسشلأ مامتهلأ

اهلÓقتسسأو اهتدايسس ظفح ىلع ةرداقلأو ةرقتسسملأو

ىلع ةرداقلأو لب ،ةيبعسشلأو ةيبأرتلأ اهتدحوو ينطولأ

ةلباق رئأزج يه ،اهتيامحو اهتيسصخسش تاموقم نوسص

يف سضوهنلل ةلباقو ،ديعسص نم رثكأأ ىلع روطتلل

نأأ ربتع˘ن ا˘ن˘نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو““ فا˘سضأأو.““تلا˘ج˘م˘لأ ة˘فا˘ك

،ىوسصق ةيمهأأ يسستكت ،ةلبقملأ ةيسسائرلأ تاباختنلأ

ا˘يو˘ن˘ع˘مو ا˘يدا˘م ا˘ه˘ل يد˘ج˘لأ ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لأو

اهزاتجيسس يتلأ لحأرملأ نم ةماه ةلحرم اهرابتعاب

برد ىلع ،رأرسصإأو ةميزع لكب يرئأزجلأ بعسشلأ

يداسصتقلأ اهراهدزأ قيق˘ح˘تو ر˘ئأز˘ج˘لأ ةز˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت

هذ˘ه نأأ ا˘م˘ك.ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضه˘˘نو

اهلÓخ نهرب˘ي ةدد˘ج˘ت˘م ة˘سصر˘ف ل˘كسشت ،تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

هئدابمب كسسمتم ،بعسش هنأأ ىلع يرئأزجلأ بعسشلأ

فيك تايدحتلأ هتهجأو املك فرعي ،ةليسصألأ ةينطولأ

.““تاياغلأ ةياغ يه رئأزجلاف ،ينطولأ هبجأو يدؤوي

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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 ةينمألا زجاوحلا فيثكتو ةبورخلاب هبتاكم ةمهادمو راجحلاب يلئاعلا هلزنم سشيتفت مت

سضبقلاو ثحبلل ةبانعب ئراؤط
 ةبيلط نيدلا ءاهب ىلع

:حلاصص دياق .. ةيباختنلا ةيلمعلا نيمأاتل نمألا حلاصصمو يحاونلا ةداق ىلإا تاميلعت ردصصأا

””رمحأا طخ رئازجلل يلخادلا نأاضشلا””

م˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ،لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘كأا
اهمظن ةودن لÓخ سسمأا ،يتامغز
عوصضوم لوح يروتصسدلا سسلجملا
نأا ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا مد˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘فد˘˘˘لا
ددح يتلا ةيصسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ربمصسيد21 موي ا˘ه˘ئار˘جإا د˘عو˘م
د˘ق ة˘ما˘ه ة˘ط˘ح˘م د˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

يتلا قرطلا قرتفم ةباثمب نوكت
لا˘˘ي˘˘جألا ر˘˘ي˘˘صصم ه˘˘˘ي˘˘˘ف دد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح,ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
هدع ذنم انبعصش ناك اذإا« :ددصصلا
سسرا˘م˘ي ،ة˘صصا˘˘خ ه˘˘با˘˘ب˘˘صشب ر˘˘ه˘˘صشأا

يذلا يملصسلا ر˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف ه˘ق˘ح
لبقتصسمب هناميإا لصضفب هعزتنا

لصضف˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي قر˘صشم
ره˘بأا ار˘صضح˘ت ها˘ع˘صسم ي˘ف هر˘صضح˘ت
هعصضي هاعصسم دادتما نإاف ،ملاعلا
هريصصم اهيلع فقوتي ةطحم مامأا

هذ˘ه ،ه˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘ب هر˘˘صضا˘˘ح ي˘˘ف
قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م ل˘ك˘صشت ة˘ط˘ح˘م˘لا
لايجألا ريصصم هيف ددحتي يذلا
تاباختنلا ةطح˘م ا˘ه˘نإا ،ة˘مدا˘ق˘لا
يف فاصضأاو .«ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه» :قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن
دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل ا˘˘ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت ل˘˘˘ك˘˘˘صشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نطولا اذه ءان˘بأا ن˘م ن˘ي˘صصل˘خ˘م˘لا
تايرئازجلا لامآا لك اهيف بصصتصس
ىل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسو ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
مهب تقرفت نم ريصصم مهبينجت
مهنطوو مهلب˘صس او˘عا˘صضأا˘ف ل˘ب˘صسلا

ي˘˘˘ف لود˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م
نأا ىلع ريزولا ددصش امك .«ملاعلا

وه تاباختنلا ي˘ف ق˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح
ةلودلا تاصسصسؤوم ىلع عقاو مازتلا
ا˘ق˘فو ,ه˘نو˘صص ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘˘لا
نم و˘ج ي˘ف و نو˘نا˘ق˘لاو رو˘ت˘صسد˘ل˘ل
نمصضي امب ,ءودهلاو ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا
فدرأاو .»ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘صشلا

ل˘صضا˘˘ن˘˘ي بع˘˘صشلا نأا لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو
،ىر˘˘خأا قو˘˘ق˘˘ح سسير˘˘˘ك˘˘˘ت ل˘˘˘جأل

نم .اهتا˘ق˘با˘صس ن˘م ا˘نأا˘صش ل˘قأا سسي˘ل

ترد˘˘ه يذ˘˘لا ،ةاوا˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشج بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسب

ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صضلا ة˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صص
نأا ،ي˘تا˘م˘غز فا˘˘صضأاو .قÓ˘˘خألاو
ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب ا˘˘صضيأا بلا˘˘ط بع˘˘˘صشلا
لانملا ريصسع حبصصأا يذلا،لمعلا

طمن تلكصش يتلا ةاباحملا ببصسب
,هريياعم يف لت˘خ˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ي˘صضا˘ق˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإا
بب˘˘˘˘صسب سسك˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي نأا دا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا

لÓغتصساو زيحت˘لا تاوز˘ن نا˘ي˘غ˘ط
د˘˘صسا˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ج˘˘تو ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا

ظفاح لدعلا ريزو هدكأا امبصسح
ةرورصض ىلع ددصش يذلا ماتخألا

ل˘جأا ن˘م ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘˘م
بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صض

,لدعلا ريزو دافأا امك.يرئازجلا
اياصضقلا ددع نأاب ,ىرخأا ةهج نم
مدعب عفدلا ةيلآا اهيف تريثأا يتلا
ة˘صسم˘خ زوا˘ج˘ت˘ي م˘ل ة˘يرو˘ت˘˘صسد˘˘لا

قيبطتلا زيح اهلوخد ذنم اياصضق
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ,ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي
را˘˘صشأاو.ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يذلا تقولا يف هنأا ىلإا يتامغز
ي˘˘ف طار˘˘فإلا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ىلإا ءو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسد˘˘˘˘لا
دد˘ع لإا, ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا
و ,ادج ليلق ة˘عو˘فر˘م˘لا عو˘فد˘لا

لو˘ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ىلإا و˘˘عد˘˘ي ا˘˘م و˘˘ه
اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘ف ف˘صشكو.أاد˘ب˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘ثأا ي˘ت˘لا ا˘يا˘˘صضق˘˘لا دد˘˘ع نأا ن˘˘ع
دعي ةيروتصسدلا مدعب عفدلا اهيف
ىلإا دعتي مل هنوك ,«ادج Óيئصض»
تل˘˘ي˘˘حأا ,ا˘˘يا˘˘صضق ة˘˘صسم˘˘˘خ مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ىلإا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئاز˘ج ا˘يا˘صضق ة˘ثÓ˘ث
.ايلعلا ةمكحملا

ف.ميلسس

ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج بز˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘˘جرأا
باج هللا دبع ةيمنتلاو ةلادعلا
ي˘ف ه˘بز˘˘ح ة˘˘كرا˘˘صشم مد˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا
ةلبق˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا زو˘˘˘˘˘مر ح˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘ت ىلإا
ةهبج سسي˘ئر ظ˘ف˘ح˘تو .ق˘با˘صسلا
ىل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نيصضفارلا ةلأا˘صسم ىلا ة˘قر˘ط˘ت˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ءار˘˘˘˘جإا را˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل
ر˘فو˘ت مد˘ع ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا
ةركف نإا» ًالئاق ، اهميظنت طورصش
ع˘م تنأا ا˘مإا ،ن˘˘يرا˘˘ي˘˘خ كا˘˘ن˘˘ه نأا
قطنم فاوزلا عم وأا تاباختنلا

هللا باج فاصضأاو.«حيحصص ريغ
ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص ةود˘˘ن ي˘˘ف
رايخ ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبجل»
لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘˘ع ،ثلا˘˘˘ث
د˘ق˘ع يذ˘لا ة˘صضرا˘ع˘م˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج ن˘˘م سسدا˘˘صسلا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
ةرورصض ىلإا هيف تعد ،يصضاملا

،ةتقؤوم ةلحرم ةرادإا تايلآا عصضو
يوذ سصا˘خ˘صشأا فر˘ط ن˘˘م ر˘˘ي˘˘صس˘˘ُت
عم اوطروت˘ي م˘لو ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘هأا
باهذلا ل˘ب˘ق ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ما˘ظ˘ن
ةدارإا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا و˘˘ح˘˘˘ن
ة˘ه˘ب˘ج˘لا سسي˘ئر ع˘فادو .«بع˘صشلا

ةي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘صشت را˘ي˘خ ن˘ع

21 تايصسائر يف ةكراصشملا مدعب
ع˘م ه˘قد˘ن˘خ˘ت اد˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘م
ةعيبطل يرذج رييغتب نوداني
دحأل هبزح معد اًيفان ،مكحلا
قا˘ب˘صس ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صشر˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘صسألا
ءامصسألا نمصض» لوقلاب ،ةصسائرلا
ن˘˘م د˘˘ج˘˘ن ل ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح ةدو˘˘جو˘˘م˘˘˘لا

ن˘ك˘ل .ة˘حار˘صص ة˘ق˘ث˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي
ف˘ي˘ك م˘ل˘ع˘ن ل كلذ ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
عوقو لا˘ح ي˘ف ا˘ن˘ف˘قو˘م نو˘ك˘ي˘صس
اعد ا˘م˘ك .«ا˘ًل˘ب˘ق˘ت˘صسم تاد˘ج˘ت˘صسم

تا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل ق˘˘ب˘˘صسألا ح˘˘˘صشر˘˘˘م˘˘˘لا

ةيلعفلا ةطلصسلا،4002و9991
ةروثلا بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا ىلإا
نيرهاظتملا نأا اًزربم ،ةيبعصشلا
ن˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب او˘˘˘جر˘˘˘خ ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضاو او˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ك عراو˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘ل
ا˘م «او˘ل˘حرإا» را˘ع˘˘صشل م˘˘ه˘˘يددر˘˘ت˘˘ب
رارمتصسا نودير˘ي ل م˘ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ع˘م ،م˘ئا˘ق˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

يف يعر˘صشلا م˘ه˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘صسا˘ب
لوؤو˘˘صسم˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو .ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
د˘˘˘ير˘˘˘ي بع˘˘˘صشلا» نأا ،ي˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا

اًفصسأاتم ،«هصسفنب هريصصم ريرقت
ة˘لا˘˘صسر˘˘ل ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا م˘˘ه˘˘ف مد˘˘ع˘˘ل»
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تاروثلا قطنمب ةيبعصشلا ةروثلا
تادايق اهل ناك يتلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

وأا بزح اهءارو فقيو ةحصضاو
وأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ه˘صشي˘ع˘ن ا˘م» ع˘˘با˘˘تو .«تا˘˘ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت
تصسي˘لو ة˘ي˘ل˘خاد ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش ةرو˘˘ث
ماظن لي˘حر˘ب بلا˘ط˘ت ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
ئدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘صسرإاو داد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
يطاعتلا بجيو ،ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

هذه رابتعا سسيلو ،ايباجيإا اهعم
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘مزأا در˘ج˘م ةرو˘ث˘لا
ةيرو˘ه˘ج˘لا سسي˘ئر بصصن˘م رو˘غ˘صش
ىلإا با˘˘هذ˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘حو
دبع د˘كأاو .«ة˘ي˘صسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا
ءارجإا فورظ نأا ،هللا باج هللا
د˘ح˘ل ةر˘فو˘ت˘م ر˘ي˘غ تا˘با˘خ˘ت˘نلا
تارغث ةدع كانه نأاو ةعاصسلا

م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نود لو˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
،ة˘˘ه˘˘˘يز˘˘˘نو ة˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘صش تا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر
سضع˘ب رار˘م˘˘ت˘˘صسا ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
سسيئرلا ىلع ةبوصسحملا هوجولا
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا
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تاباختنلا ةيامحب ةلودلا تاصسصسؤوم مازتلإا دكأا
اهتهازنو اهتيفافصش نمصضي امب

مداقلا ربمضسيد21 تاباختنا» :يتامغز
«رئازجلا خيرات يف ةقراف ةطحم

نيذلا نييرئازجلا بلاطم عم هقدنخت دكأا
يرذج رييغتب نوبلاطي

تايضسائرلل هتعطاقم عجري هللا باج
قباضسلا ماظنلا زؤمر حضشرت ىلإا

 ةيلولا جراخمو لخادمب ةينمألا زجاوحلاب تابكرملل ةعصساو سشيتفت تايلمع ^
 ةبانعب ةبيلط نيدلا ءاهب نكصس تارقمو تÓحمو بتاكم سشيتفتو ةمهادم ^

 نطولا تايلو عيمج ربع ةبيلط فيقوتل نمألا حلاصصمل ةيلاصسرإا ^
 ةيقرصشلا دودحلا ربع ةبيلط قباصسلا بئانلل روبع يأا لجصسي مل ^

بابرأل ةماعلا ةيلاردفنكلا ةصسيئر
لايتحلاو بصصنلاب ةمهتم لمعلا

سسلجمل ةيئانجلا ةفرغلا
لضصفلا لجؤؤت ةزابيت ءاضضق
ةزغن ةديعضس ةيضضق يف

سسلجمل ةيئانجلا ةفرغلا تلجأا
فانئتصسلا يف لصصفلا ةزابيت ءاصضق
ةصسيئر ةزغن ةديعصس هب تمدقت يذلا
،لمعلا بابرأل ةماعلا ةيلاردفنكلا
بصصنلاب اهماهتا ةيصضقب سصاخلا

نم بلطب كلذو لايتحلاو
ىلإا ةيصضقلا تايتح دوعتو.اهيماحم
،يصضاملا ةيليوج رهصش نم حتافلا

ةزغن دصض يبايغ مكح ردصص امدنع
ةمهتب ،نيتنصس ذفانلا نجصسلاب
سسلجم فرط نم لايتحلاو بصصنلا

نع ردصص مكحل ادييأات ،ةزابيت ءاصضق
يرفيف41 خيراتب ةقارصشلا ةمكحم
ةزغن ةديعصسل تهجو ثيح,7102
ةكرصش لاومأا ىلع ءÓيتصسلا ةمهت
ةميقب ةينابصسا ةيرئازج ةطلتخم
ةزغن تماق امك.ميتنصس رايلملا قوفت
ةهجول ةكرصشلا بتاكم ثاثأا ليوحتب
تلاق ةيلام غلابم تبحصسو ةلوهجم
لمعت مل ةكرصشل اهروجأا لثمت اهنإا
ذفن كلذ عمو اهصسيصسأات ذنم اقÓطإا

نإاف طقف ريكذتلل . اهلامصسأار لك
مامأا تلثم نأاو اهل قبصس ةزغن ةديعصس
يصضاملا ماعلا دمحمأا يديصس ةمكحم
اهيف اهيلع مكح ىرخأا ةيصضق يف
سضيوعتبو اذفان اصسبح نيتنصسب
رمثتصسمل ميتنصس رايلم71 هردق
اذه لزانتي نأا لبق رخآا ينابصسا
ءاصضق سسلجم مامأا هاوكصش نع ريخألا
.جراخلا ىلإا رفيو رئازجلا

ف.ميلصس

عافدلا ةئيه هتدكأا امبصسح

رظني رئازجلا ءاضضق سسلجم
عاديإا رمأا يف ربؤتكأا6 مؤي
تقؤؤملا سسبحلا ةلامؤب
طصشانلاب ةصصاخلا عافدلا ةئيه دكأا
ةفرغ نأا «ةلاموب ليصضوف» يصسايصسلا
رئازجلا ءاصضق سسلجمب ماهتلا
يف يراجلا ربوتكأا6 موي رظنتصس

نهر عاديإلا رمأا يف فانئتصسلا بلط
ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب تقؤوملا سسبحلا
دق نمألا حلاصصم تناكو .سشارحلا
ليصضوف يصسايصسلا طصشانلا تفقوأا

بابب «زوملا» يحب هتيب يف ةلاموب
، مرصصنملا ربمتبصس81 موي ،راوزلا

ىدل قيقحتلا يصضاق رمأاي نأا لبق
91 موي، ءاصضيبلا رادلا ةمكحم
نهر هعاديإاب يصضاملا ربمتبصس
سساصسملا» ةمهتـب ،تقؤوملا سسبحلا

تاروصشنم سضرعو ةينطولا ةدحولاب
ةحلصصملاب سساصسملا اهنأاصش نم
.«ةينطولا
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لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘كصسلأ ةرأزو تقو˘˘˘ف˘˘˘ت

يقاب ىل˘ع ن˘ي˘تر˘ي˘خأ’أ ن˘ي˘تر˘صشع˘لأ
دو˘˘˘عو˘˘˘لأ قÓ˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف تأرأزو˘˘˘لأ
ىلإأ رظنلاب كلذو زايتماب ةبذاكلأ
نييرئأزجلأ نم ةريبك ةبصسن طابترأ
فر˘صشت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘كصسلأ ج˘مأر˘ب˘لا˘˘ب

ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ ةرأزو˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘يرا˘ج˘يإ’أ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ن˘˘كصسلأ

ةيمومعلأ يوقرتلأ نكصسلاب أرورم
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لأ تا˘˘ن˘˘˘كصس ى˘˘˘لإأ ’و˘˘˘صصوو
اهزاجنإأ ىلع فرصشت يتلأ راجيإ’اب
هريوط˘تو ن˘كصسلأ ن˘ي˘صسح˘ت ة˘لا˘كو
يتلأ دوعولأ رخآأ نيب نمف ،«لدع»

كلذ ن˘˘كصسلأ ةرأزو ن˘˘ع ترد˘˘˘صص
دوجلب ريزو˘لأ ه˘ق˘ل˘طأأ يذ˘لأ د˘عو˘لأ

يذلأو يصضاملأ ةيليوج رهصش رخأوأأ

«1 لدع» فلم نأاب هلÓخ نم دكأأ
ي˘ف ل˘ئأوأ’أ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا˘ب ضصا˘˘خ)

(2002و1002 يتنصس ج˘ما˘نر˘ب˘لأ
ر˘ه˘صش ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كصشب ىو˘˘ط˘˘ي˘˘صس
ةي’و ءانثتصساب) يصضقنملأ ربمتبصس
ةلاكولأ غرفتت ىتح كلذو (ةياجب

مت يذلأ «2 لدع» جمانربل لماكلاب

عمو3102 ةنصس هي˘ف با˘ت˘ت˘ك’أ
تكردأأ ائيصشف ءيصش دعوملأ بأرتقأ

يذ˘˘لأ د˘˘عو˘˘لأ نأا˘˘ب ن˘˘كصسلأ ر˘˘˘يزو
أأدبف عقأولأ عم ىصشامتي ’ هقلطأأ
لوقلأ لÓخ نم ج˘ج˘ح˘لأ قÓ˘ت˘خا˘ب
رثؤوي دق ةيوجلأ لأوحأ’أ ءوصس نأاب

ةينكصسلأ جمانربلأ ةفاك مامتإأ ىلع

يذ˘لأ «1 لدع» جمانربب ة˘صصا˘خ˘لأ

نأأ نود ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘˘ه˘˘صش ى˘˘صضق˘˘نأ
ا˘ه˘نأا˘ب ود˘ب˘ي يذ˘لأ ه˘ت˘صصق ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت
نأ’ ،ىرخأأ ةليوط رهصشأ’ لوطتصس
تناك و˘ل ى˘ت˘ح ه˘نأا˘ب لو˘ق˘ي ع˘قأو˘لأ
فلملأ أذه نإاف ةياغلل ةديج لأوحأ’أ

لÓ˘خ ىو˘ط˘ي نأأ ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لأ ن˘˘م
نأأ طق˘ف ي˘ف˘كي˘ف ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش
مل يذلأ ةبانع ةي’وب ’اثم يطعن
ةعمج» عقومب اهيف لاغصشأ’أ يهتنت

يذ˘لأ ي˘نو˘ب˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب «ن˘˘ي˘˘صسح

ةينكصس ةدحو005 يلأوح نمصضتي
لدع» يبتتكمل اهبلغأأ ةصصصصخم

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تد˘˘عو ن˘˘يذ˘˘لأ «1
نكصسلأ نيصسحت ةلا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ

ره˘صش ع˘قو˘م˘لأ م˘ي˘ل˘صست˘ب هر˘يو˘ط˘تو

نود أذه،0202 ةنصس نم يرفيف

عيراصشملأ نم ديدعلأ نع ثيدحلأ
ام وهو ىرخأأ تاي’و يف ةرخأاتملأ
مل نكصسلأ ريزو حيرصصت نأأ دكؤوي
ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس ضضأر˘˘غأ’ ىو˘˘صس ن˘˘كي
ن˘م ة˘ح˘ير˘صش بصضغ ضصا˘˘صصت˘˘مأو
موقي ناك ام رأرغ ىلع نييرئأزجلأ
نكصسلأ ريزو نوبت ديجملأ دبع هب
ءا˘ط˘عإأ ي˘ف ن˘ن˘˘ف˘˘ت يذ˘˘لأ ق˘˘با˘˘صسلأ
ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘بذا˘˘كلأ دو˘˘عو˘˘لأ
ضسي˘ئر˘لأ ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘قأد˘˘صصم˘˘لأ
،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘˘صسلأ
لÓ˘خ د˘عو ه˘نأأ ر˘كذ˘ن نأأ ي˘˘ف˘˘كي˘˘ف
ةبانع ةي’و ىلإأ هتداق لمع ةرايز

قلغب7102 ةنصس نم ليرفأأ رهصش

رهصش ةياهن ةي’ولاب «2 لدع» فلم

عقأولأ نأأ ريغ8102 نم ربمصسيد

ةريبك ةبصسن نأاب اهتقو لوقي ناك

قلطنت مل جمانربلأ أذه تانكصس نم

فلم ىتحو9102 يف نحن اهو

لدع» ـب كلاب امف قلغي مل «1 لدع»

2».

ربمتبسس رهسش لÓخ متيسس كلذ نأاب تدكأإ

«1 لدع» فلم قلغ دعوب ءافولإ يف لششفت نكشسلإ ةرإزو

رمأإ بحسسل هحتف دعب
ثلاثلإ رطسشلإ عفد

عقوملإ يف لكششم
ـل ينورتكلإ’إ
طلخي «لدع»

تاباشسح
نيبتتكملإ

نكصسلأ نيصسحت ةلاكو تحتف
اهعقوم مايأأ لبق «لدع» هريوطتو

نيبتتكملأ نم ةئفل ينورتكلإ’أ
لجأأ نم تاي’ولأ نم ددع يف

،ثلاثلأ رطصشلأ عفد رمأوأأ بحصس
ةينقتلأ لكاصشملأ ضضعب نأأ ريغ
نيبتتكملأ ىلع رومأ’أ تطلخأأ

يأأ ةلاكولأ ردصصت نأأ نود
أذه ضصوصصخب تاحيصضوت
نم ديدعلأ نكمتي مل.رمأ’أ
نم ةبانع ةي’وب نيبتتكملأ

يف ثلاثلأ رطصشلأ عفد رمأأ بحصس
رمأأ نورخآأ بحصس يذلأ تقولأ

مهنأأ مغر يناثلأ رطصشلأ عفدل
وهو رهصشأأ ةدع لبق هوعفد

نم ةلاح يف ببصست يذلأ عصضولأ
نيبتتكملأ طصسو ةريحلأو ةلبلبلأ

أولوي نيأأ أودجي مل نيذلأ
«لدع» ةلاكو نأأ رابتعاب مههوجو

يحيصضوت نايب يأأ ردصصت مل
هنأأ ودبي يذلأ رمأ’أ أذه لايح

ىوتصسم ىلع ينقت للخل دوعي
مل ثيح ،ينورتكلإ’أ عقوملأ

ثلاثلأ رطصشلأ بحصس نم نكمتي
أولصصحت نيذلأ نيبتتكملأ ىوصس

لبق ام ةداهصش ىلع أرخؤوم
مهددع غلابلأو ضصيصصختلأ

يقاب امأأ ،بتتكم1071
نيينعم ريغ مهف نيبتتكملأ

ام وهو ثلاثلأ رطصشلأ بحصسب
«ةعاصس رخآأ» ـل ميلع ردصصم هدكأأ

«لدع» ةلاكو نأاب دكأأ يذلأ
ىلع ةمداقلأ ةرتفلأ لÓخ زكرتصس

ةروكذملأ ةينكصسلأ ةصصحلأ هذه
نيديفتصسملل اهميلصست لمأأ ىلع

لاح يف كلذو ةمداقلأ ةنصسلأ
ةريتولاب لاغصشأ’أ ريصس رمتصسأ

يذلأ تقولأ يف ،ةيلاحلأ ةيلاعلأ
نيبتتكملأ يقاب ىلع نوكيصس

لوصصو ةياغ ىلإأ راظتن’أ
ةينكصسلأ عقأوملأ يف لاغصشأ’أ

ةئاملاب07 ةبصسن اهوراتخأ يتلأ
ام ةداهصش ىلع جأرختصسأ لجأأ نم

انه ثيدحلأو ضصيصصختلأ لبق

0005 عقوم ىلع ضصوصصخلاب
لاغصشأأ ىلع فرصشت يذلأ نكصسم

هيف ةينكصسلأ تأدحولأ زاجنإأ
.ةيكرت ةصسصسؤوم
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ىلع دعولإ إذه دسسجي نأإ نود ىسضقنإ يذلإ ربمتبسس رهسش لÓخ يئاهن لكسشب ىوطيسس «1 لدع» فلم نأاب ةيراجلإ ةنسسلإ نم ةيليوج رهسش رخإوأإ ةنيدملإو نإرمعلإو نكسسلإ ريزو دوجلب لامك دعو
.ةيسضاملإ تإونسسلإ لÓخ نكسسلإ ةرإزو ةبيقح ىلع إولوإدت نيذلإ ءإرزولإ نم هريغو وه اهقلطأإ نأإو قبسس يذلإ دوعولإ نم هريغك عقإولإ ضضرأإ
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لأ تعد

ةيوصضنملأ ةيداصصت˘ق’أ ح˘لا˘صصم˘ل˘ل
لامعل ةينطولأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ ءأو˘ل تح˘ت
ءاف˘عإأ ى˘لإأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
باتكلأ ر˘ي˘ي˘صست ن˘م ن˘يد˘صصت˘ق˘م˘لأ
ز˘كأر˘م˘لأ ى˘لإأ هدا˘ن˘صسإأو ي˘صسرد˘م˘لأ
ربع قي˘ثو˘ت˘لأو ع˘يزو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ
ريصسملل ينوناق حبر حنم وأأ هعورف

ناك امك ةئاملاب1دودح يف يلاملأ
عم ةرأزولأ دقاعت لÓخ هب لومعم

1حبر ضشماهب ةصصاخ ةبتكم008
مقر لاصسرإ’أ هنمصضت يذلأ ةئاملاب

أذه7102. ي˘˘ف ردا˘˘صصلأ36
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لأ تدد˘˘جو
ةيمهأأ ىلع ةيداصصتق’أ حلاصصملل
رظنلل ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو لخدت
ذنم ةق˘لا˘ع˘لأ ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
قرؤو˘˘˘ت تتا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأو تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
ةيمهأأ ىلع نيددصشم ، نيدصصتقملأ
بت˘كلأ ع˘ي˘ب ن˘م د˘صصت˘ق˘م˘لأ ءا˘ف˘˘عإأ

نم هئافعإأ ىلإأ ةفاصضإأ ةيصسردملأ

يتلأ جد0003 حنم عيزوتو بلج

ل˘˘ق˘˘ث˘˘ل جد ف’أأ5 ى˘لإأ تع˘˘فر
ريصسملأ اهلمحتي يتلأ ةيلوؤوصسملأ
بح˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يأد˘ب ن˘م ي˘لا˘م˘˘لأ
همصسا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ غ˘لا˘ب˘م˘لأ
ةصصاخو اهعيزوت ةياغ ىلإأ ضصاخلأ
رأرقب كلذو ةميقلأ هذه عفر دعب

1 خيراتب دقعنملأ ةموكحلأ ضسلجم

م˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت9102 ربمتبصس

ع˘فر ،ة˘مو˘˘كح˘˘لأ ترر˘˘قو384.
ي˘ت˘لأ ة˘يو˘ن˘صسلأ ضسرد˘م˘ت˘لأ ةوÓ˘˘ع

5 ىلإأ رانيد ف’آأ3 ـب ردقت تناك
نأأ دعب تناك نأأ دعب رانيد ف’آأ
ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘مو˘˘كح˘˘لأ تل˘˘ه˘˘ت˘˘صسأ
يذف˘ن˘ت مو˘صسر˘م عور˘صشم ة˘صسأرد˘ب
يذيفنتلأ مو˘صسر˘م˘لأ م˘م˘ت˘يو لد˘ع˘ي

8 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لأ69-892 م˘˘˘قر

عفر نمصضتي يذلأ،6991 ربمتبصس
،ة˘يو˘ن˘صسلأ ة˘صسأرد˘لأ ةوÓ˘ع غ˘ل˘˘ب˘˘م

004 ـب4991 ةنصس ذنم ةردقملأ

نع جد0003 ىلإأ اهنيمثتو جد
رأو˘طأ’أ ي˘ف ضسرد˘م˘ت˘م ل˘ف˘ط ل˘ك
،يوناثو طصسوتمو يئأدتبأ ةثÓثلأ

ةبصسا˘ن˘م˘ب أرو˘ف هد˘ي˘صسج˘ت م˘ت ثي˘ح
نم دافتصسأ ثيح يصسردملأ لوخدلأ

نييÓم9 نم ر˘ث˘كأأ ةوÓ˘ع˘لأ هذ˘ه
يف ةيقيصسنتلأ تددصشو ضسردمتم
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع ر˘خأأ د˘ي˘ع˘صص
كÓصسأأ عيمج˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ

امك ةيداصصتق’أ حلاصصملأ يفظوم
تاي’ولأ عيمج يف هب لومعم وه

50-69 مقر روصشنملاب Óمع كلذو

6991ربمبصسيد92 يف خرؤو˘م˘لأ

082 مقر يليمكتلأ روصشنملأ أذكو

ليرفأأ32 ي˘˘˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لأ

ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لأ تعدو4002.
ىلإأ ةي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ه˘تأذ رو˘صشن˘م˘لأ

يفظومل تأداهصشلأ نيمثت ةرورصض
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ح˘لا˘صصم˘˘لأ

10 ةرقفلأ701 ةداملأ هيلع تصصن

51 يف خرؤوملأ60-30 رمأ’أ نم

يف رظنلأ ةداعإأ عم،6002 ةيليوج
تافظوملل ةمدق˘م˘لأ تأر˘ي˘خ˘صست˘لأ
ةمومأ’أ ةل˘ط˘ع ن˘م تأد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ

طا˘˘صشن ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف Ó˘˘ع˘˘ف ن˘˘˘ه˘˘˘نأ’
ةمد˘خ˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ بجأو ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب

72-48 م˘˘˘قر مو˘˘˘صسر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ بصسح

4891 يرف˘ي˘ف11 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ
ة˘˘مو˘˘مأ’أ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ يأأ ا˘ه˘صضيو˘˘ع˘˘تو
ة˘لا˘ح ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘مو˘مأ’أ ة˘ل˘ط˘˘ع
أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو طا˘˘صشن يأأ ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘˘م
ع˘ي˘م˘ج˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ضسا˘˘صسأ’أ

ة˘ي˘قر˘ت˘لأو جرد˘ت˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
ل˘كل ة˘ع˘صضا˘خ ى˘ق˘ب˘تو د˘عا˘ق˘ت˘˘لأو
بجأو ءانثتصساب ةينه˘م˘لأ ا˘ه˘تا˘ب˘جأو
ى˘لإأ عو˘جر˘لا˘بو ة˘مد˘خ˘لا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لأ

يتلأو60-30 رمأ’أ نم12 ةداملأ
ةأأر˘م˘لأ د˘ي˘ف˘ت˘صست ه˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘ت
ةد’ولأو لمعلأ ةرتف لÓخ ةفظوملأ

عيرصشت˘ل˘ل ا˘ق˘فو ة˘مو˘مأأ ة˘ل˘ط˘ع ن˘م
.لوعفملأ يراصسلأ

اهعيزوت نم مهئافعإل ةيبرتلإ ةرإزو ىلإإ ةوعد إوهجو

جد ف’آإ5 ـلإ ةحنم خشضب لفكتلإ نوشضفري نودشصتقملإ
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ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ و ة˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
فيرصش يرحب˘لأ د˘ي˘صصلأ و ة˘ي˘ف˘ير˘لأ

دصسلأ» ريجصشتلأ جمانرب نأأ يراموع
ي˘˘ف ه˘˘قÓ˘˘طإأ م˘˘ت يذ˘˘˘لأ «ر˘˘˘صضخ’أ
ةداعإأ متيصس رئأزجلاب تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صسلأ
تأرد˘ق˘لأ ن˘م م˘عد˘˘ب كلذ و ه˘˘ث˘˘ع˘˘ب
اهب رخزت يتلأ راكتب’أ و ةيملعلأ
هتملك يف ريزولأ حصضوأ و .اندÓب

عيراصشم لوح ةينطو ةصشرو لÓخ
اهل يتلأ تاباغلأ عاطق يف ثحبلأ
ى˘ل˘ع ة˘يدا˘صصت˘قأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ را˘˘ثأأ
دهعم˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ف˘ير˘لأ نا˘كصس
فدهلأ» نإأ ةيباغلأ ثاحبأÓل ينطولأ
ج˘ما˘نر˘ب˘˘لأ قÓ˘˘طإأ ة˘˘ي˘˘صشع ،مو˘˘ي˘˘لأ
ةداعإأ يف لثمتي ،ريجصشتلل ينطولأ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م ر˘˘صضخأ’أ د˘˘صسلأ ثع˘˘˘ب
يتلأ ةيملعلأ تأردقلأ و تأراكتب’أ
يراموع اعد و .«اندÓب اهيلع رفوتت
ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ع˘ي˘م˘ج دد˘صصلأ أذ˘ه ي˘˘ف

ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘كأ’أ و ن˘ي˘ي˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘˘صشرو˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لأ

ينطولأ جمانربلأ يف نيكراصشملأو
مويلأ هقÓطإأ متيصس يذلأ ريجصشتلل
مهدوهج ديحوت ىلإأ ربوتكأأ حتافلأ
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘˘م را˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘ف
ى˘˘لإأ را˘˘صشأأ ا˘˘م˘˘ك .تا˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لأ

يف يملعلأ لاجملأ كأرصشإأ ةرورصض
تأءاصضفلأ و تاتابنلأ عأونأأ رايتخأ
نيعب ذخأ’أ عم عون لكل ةمئÓملأ
راثآ’ ةيملا˘ع˘لأ ةر˘ها˘ظ˘لا˘ب را˘ب˘ت˘ع’أ
رمأ’أ قلعتي و .ةيخانملأ تأريغتلأ

عورصشم ثعب ةداعإاب» ريزولأ بصسح
ركتبم و يكذ لكصشب رصضخأ’أ دصسلأ

و تاعاطقلأ ةدد˘ع˘ت˘م ة˘برا˘ق˘م ر˘ب˘ع
كأر˘˘صشإأ لÓ˘˘خ ن˘˘م تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لأ

روصضحلأ ايعأد.«نيلخدت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ا˘ع˘با˘ط ج˘ما˘نر˘ب˘لأ أذ˘ه ءا˘˘ط˘˘عإأ ى˘˘لإأ

دكأأ امك .اميدتصسمو اجمدم اينطأوم
لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع يرا˘˘مو˘˘ع
أذه حاجنإأ لجأ نم ةثيدحلأ لئاصسولأ

ىلع ليوطلأ ىدملأ ىلع جمانربلأ
و ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ير˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نأأ رأر˘˘˘غ
و ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘صسد˘ن˘ه˘لأ و ة˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘لأ
و لتاصشملأ يف ةيويحلأ ايجولونكتلأ
ةمظنأ’أ فلتخم و ةيتابنلأ ةينيجلأ
دد˘ع ع˘م» ه˘نأ فا˘صضأأ و .ةر˘كت˘ب˘م˘˘لأ
مهب رخزت يتلأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ تأرا˘طإ’أ
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نا˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘لأ
أذه ثعب ةداعإأ لجأ نم تايناكمإ’أ

.«ةيجيتأرتصسإأ ةيؤور عم عورصشملأ

ىلع دمتعت» هترأزو نأأ افيصضم
يمل˘ع ثح˘ب» لÓ˘خ ن˘م «را˘كت˘ب’أ

و ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ لا˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل «د˘˘ي˘˘ف˘˘م
نأأ ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل يدا˘˘صصت˘˘ق’أ
لÓ˘˘˘خ تعر˘˘˘صش د˘˘˘ق ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لأ
ينطو ططخم يف طرافلأ عوبصسأ’أ
را˘ثأأ ة˘ه˘˘جأو˘˘م ل˘˘جأ ن˘˘م خا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
و ةعيبطلأ ىلع ةيخانملأ تأريغتلأ

ينأويحلأ جاتنإ’أ و ناصسنإ’أ ةحصص
نأأ ى˘لإأ ةرا˘صشإ’أ رد˘ج˘ت .ي˘تا˘ب˘ن˘˘لأ و
تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘قر˘˘ف

هذه لÓخ تراصشأأ دق تاعماجلأو

د˘ق ع˘يرا˘صشم ةر˘˘صشع ى˘˘لإأ ة˘˘صشرو˘˘لأ

هذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘تو .ل˘يو˘م˘ت˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ت

لجأ نم يتابنلأ عيونتلاب عيراصشملأ

تأد˘ي˘ب˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ و ر˘ي˘ج˘صشت˘لأ

ضضأرمأ’أ ةحفاكمل ةئيبلل ةمرتحملأ

تأريغتلأ راثأأ ةصسأردل أذكو ةيتابنلأ

أذكو يتابنلأ ءاطغلأ ىلع ةيخانملأ

أذه يف متيصس و .لتاصشملأ ثيدحت

34 ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ضسر˘˘غ دد˘˘صصلأ

ينطولأ بأرتلأ ربع ةرجصش نويلم

ريجصشتلل ةينطولأ ةلمحلأ راطإأ يف

ح˘صضوأأ و .مو˘ي˘لأ ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لأ

يدومحم يلع تاباغلل ماعلأ ريدملأ

ةر˘ي˘ج˘صشو ة˘ت˘ب˘ن نو˘ي˘ل˘م52 نأأ

ن˘م ى˘لوأ’أ ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ضصصصخ˘ت˘صس

نويلم71 يأأ يقابلأ ا˘مأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ايجيرد˘ت ا˘ه˘صسر˘غ م˘ت˘ي˘صسف ةر˘ي˘ج˘صش

ةياغ ىلإأ دتمتصس يتلأ ةلمحلأ لÓخ

.0202 ضسرام رهصش

«رسضخألإ دسسلإ» جمانرب ثعب ةداعإإ

مويلإ ةرجشش نويلم34 سسرغل ةلمح قÓطإإ
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ي˘ق˘ل˘ت ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘˘ت

ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم

فر˘ط ن˘م ىو˘كسش فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب لوأ’ا

ىلإا هسضرعت اهدافم ةعبطملا بحاسص

ي˘ف اذ˘هو ر˘سسكلا˘ب ة˘قر˘سسلا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

حتف مت هيلعو  ليللا نم ةرخأاتم ةعاسس

نع رفسسأا يذلا ةيسضقلا يف قيقحت
د˘حأا ا˘ه˘تزو˘ح˘ب تط˘ب˘سض ةا˘ت˘ف طرو˘ت
ة˘قر˘سسلا ل˘ح˘م ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا ةز˘ه˘جأا

ة˘لوا˘ط بحا˘سص ن˘م  ه˘تر˘ت˘سشا ي˘ت˘لاو
ىوتسسم ىلع ةلاقنلا ف˘تاو˘ه˘لا ع˘ي˘ب˘ل
ةنيدم˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلا ىد˘حإا
زاهج  عاجرتسسا اهدعب متيل فراطلا
ةقر˘سسلا ل˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا

نا˘ك يذ˘لا ة˘لوا˘ط˘لا بحا˘سص ةزو˘ح˘˘ب

.عيبلل هسضرعب موقي

ةيسضقلا يف قيقحتلا لسصاوت دعبو

قوب˘سسم ثلا˘ث شصخ˘سش طرو˘ت ن˘ي˘ب˘ت

ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا و˘˘˘هو ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق

ة˘لوا˘ط˘لا بحا˘سص ى˘لإا تا˘قور˘˘سسم˘˘لا

فلم زجنأا قيقحتلا نم ءاهتن’ا دعب

ةقرسسلا  ةيسضق نع مهدسض يئاسضق
ةزايح رسسكلاو ليللا فرظب ةفرتقملا

اومدق عيبلل ةقورسسم ءايسشأا  شضرع و
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب
نيأا  فراطلا ةمكحم ىدل ةسصتخملا

يف مهعسضوب ارمأا  مهقح يف ردسص
لسصفلا نيح ىلإا تقؤوم جارفإا ةلاح
. ةيسضقلا يف
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يرسضحلا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
، شسمأا لوأا ، ةلسشنخ ةي’و نمأاب لوأ’ا

طسسوب طسشني ريطخ شصل فيقوت نم
ةزهجأا ةقرسس نهتمي و ةلسشنخ ةنيدم
 تارايسسلا نم ويدارلا

حلاسصم ىلإا مدقت رثإا دوعت ةيسضقلا
ن˘م شصخ˘سش لوأ’ا ير˘سضح˘لا ن˘˘مأ’ا
نم ةقرسسلل هسضرعت نع غيلبتلا لجأا
رتسسود ايسساد عون نم هتبكرم لخاد

نب ديمحلا دبع دجسسم نم برقلاب
زاه˘ج تفد˘ه˘ت˘سسا ، ة˘ل˘سشن˘خ˘ب شسيدا˘ب
رخآا شصخسش كلذك مدقت امك ، ويدار
لخاد نم ةقرسسلل هسضرعت نع غيلبتلل
برقلاب ناقول ايسساد عون نم هتبكرم
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا شضر˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
، كلذك ويدار زاهج تسسم ، ةلسشنخب
ل˘جأا ن˘م ثلا˘ث شصخ˘سش مد˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لخاد نم ةقرسسلل هسضرعت نع غيلبتلا

توأا02 ةقيدح نم برقلاب هتبكرم
ىلع ، ويدار زاهج تسسم ، ةلسشنخب

ح˘لا˘سصم تما˘ق تا˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا هذ˘ه ر˘˘ثإا

ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب لوأ’ا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

نكامأ’ا هذه طيحم لوح تايرودلا

ةعمج˘لا ةÓ˘سص ءا˘ن˘ثأا م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل

نم بر˘ق˘لا˘ب هو˘ب˘سشم شصخ˘سش د˘جاو˘ت

، ةلسشنخب رداقلا دبع ريمأ’ا دجسسم

نمأ’ا رقم ىلإا هليوحتو هفيقوت متيل

م˘ت ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ، لوأ’ا ير˘˘سضح˘˘لا

مكحت زا˘ه˘ج ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا

LOJUP عون نم دعب نع ششيوسشتو

زاهجلا،BSU ذفنم ىلإا ةفاسضإ’اب
ةز˘ه˘جأا ى˘ل˘ع ششيو˘سشت˘ل˘ل ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسي
تارايسسلاب ةسصاخلا دعب نع مكحتلا
لامكتسسا دعب و ،اهليغسشت حيتافم وأا
ينعملا ميدقت مت ةيسضقلا يف قيقحتلا
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلا ما˘مأا

لوثملا ءارجإاب Óمع ةلسشنخ ةمكحم
ة˘سسل˘ج˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حأا يرو˘˘ف˘˘لا
تاذب مكحلا يسضاق مامأا ةمكاحملا
رمأا هق˘ح ي˘ف رد˘سص ثي˘ح ة˘م˘كح˘م˘لا
. شسبحلا عاديإا

ةقرشسلل ةعبطم ضضرعت دعب

فراطلاب ةاتف اهنمسض نم ةباسصعب عقوت ةطرسشلا
صسارهأا قوسس كرامج

نم ةبح00061 زجحت
ربعملاب تاسسولهملا
ةدادحلا يدودحلا

˘ما˘ه˘م˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
نيرفاسسملا شصحفل ةيسسيئرلا ةيسشتفملاو
ماسسقأا ةيسشتفمل ةعباتلا ةدادحلا كرامجل
ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م (شسار˘˘هأا قو˘˘سس كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

عاونأÓل ةددعتم تاسسو˘ل˘ه˘م ة˘ب˘ح4571

لخاد ماكحإاب ةأابخم جد000834 ةميقب
ةيكرمجلا ةمارغلا تردقو  ويلك ةرايسس

شسفن  يف نكمت امك جد000834.1ب
شصحفل ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ناوعأا مويلا
ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ةداد˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘لا

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب تا˘˘سسو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ح67731

ناز˘˘خ ل˘˘خاد ةأا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م جد000.444.3
ا˘ه˘ت˘مار˘غ ترد˘ق از˘ي˘بإا ةرا˘ي˘سسل دو˘˘قو˘˘لا

لمجم غلب دق و ،جد000.444.4ب

ةبح82551  نيتيلمعلا نيتاه يف زجحلا
ةثÓث ىلع شضبق˘لا م˘ت ا˘م˘ك تا˘سسو˘ل˘ه˘م
 .رارف ةلاح يف مهدحأا ىقبي و نيفلاخم

G.T¢

وزو يزيت

ميرك» يح ناكسس
قيرطلا نوقلغي «ماسسقلب

ديبعتب ةبلاطملل
تاقرطلا

نم تارسشعلا شسمأا راهن ةحيبسص نسش
«م˘سسا˘ق˘ل˘ب م˘ير˘ك» ى˘م˘سسم˘لا م˘ير˘˘ك ي˘˘ح
ة˘كر˘ح وزو يز˘ي˘ت˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
لÓ˘خ ن˘م  قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ىلإا يدؤوملا قيرطلا قلغ ىلع مهمادقإا

ةكرح كلذ˘ب  ة˘ل˘قر˘ع و ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خد˘م
ةحيبسص ةليط ةلولسشم تيقب يتلا رورملا
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسح و . شسمأا را˘˘ه˘˘ن
ةيجاج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م
نيج˘ت˘ح˘م˘لا تار˘سشع ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش ي˘ت˘لا

ةيلحملا تاطلسسلا ةبلاطم فدهب تءاج
دهسشت يت˘لا تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت ةرور˘سضب

ىتح حلسصت ’ تحبسصأا و ةيثراك ةلاح
هيلإا ردج˘ت ا˘م˘ك . ماد˘قأ’ا ى˘ل˘ع ي˘سشم˘ل˘ل
مهكسسمت اودكأا نيجتحملا نإاف ةراسشإ’ا
شضرأا ىلع اهديسسجت ةياغ ىلإا مهبلاطمب
يف جاجتح’ا ديعسصت˘ب ن˘يدد˘ه˘م ع˘قاو˘لا

عسضول ةينعملا تاهجلا كرحت مدع ةلاح
. لمتحت دعت مل يتلا ةلكسشملا هذهل دح
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تفدهتشسا ةقرشس ةيلمع زغل كف نم ارخؤوم ةيلولا ةمشصاع فراطلا ةنيدمب لوألا يرشضحلا نمأÓل ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرف رشصانع تنكمت
ايئاشضق قوبشسم امهدحأا ناباششو ةاتف اهنمشض ةيشضقلا يف ةطروتم ةباشصعب ةحاطإلا مت نيأا ،ةنيدملاب عباطملا ىدحإاب يلآلا مÓعإÓل نيزاهج

 .ةنيدملا تاذب نونطقيو رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف مهعيمج

رداقلا دبع ريمألا دجشسم نم برقلاب دحاو موي يف وطشس تايلمع3 ذفن

ةلسشنخ ةنيدم طسسوب تابكرملا باحسصأا طسسو بعرلا عرزي ريطخ صصل
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و ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق

شسمأا ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

نيتلسصفنم نيتيسضق ةجلاعمب لوأ’ا

شضرغل تاردخملا ةزايح عوسضومب

نايب. ةعور˘سشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لا

ةلسشنخ ةي’و نمأا˘ب لا˘سصت’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ل

هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا تلسصح

اهتايثيح دوعت ىلوأ’ا ةيسضقلا نأا ركذ

ةقرف رسصانع ىلإا تامولعم دورو رثإا

ةلسشنخ ةي’و نمأاب لخدتلا و ثحبلا

يناثلا دقعلا يف اسصخسش نأا اهدافم

ةربتعم ةيمك ىلع زوحي رمعلا نم

ةقيدحب اهعيبب موقي تاردخملا نم
دسصرت دعب ، ةلسشنخ يوانسسحلا يح
ةقفر هتدهاسشم تمت ناكملاب ينعملا
در˘˘ج˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ، ر˘˘˘خآا شصخ˘˘˘سش
و ثحب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ه˘تد˘ها˘سشم
رسصانع نأا ’إا رارفلا لواح لخدتلا
ة˘ق˘فر ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم˘ت ة˘قر˘ف˘˘لا
ششيتفت دعب ، هعم ناك يذلا شصخسشلا
ىلع روثعلا مت امهنم برقلاب ناكملا
جلاعملا فيكلا نم ةحيفسص فسصن
يف لمعتسسي (روتيك) قرولا عطاقو
اهز˘ج˘ح م˘ت ن˘يأا تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘ت
ر˘ق˘م ى˘لإا ر˘كذ˘لا ي˘ف˘لا˘سسلا ل˘يو˘ح˘تو
تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سس’ ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا

نيينعملا ميدقت مت اهدعبو ، ةينوناقلا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

ةزا˘˘ي˘˘ح عو˘˘سضو˘˘م تح˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
شضرغل ـ ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك ـ تارد˘خ˘م˘لا
يذلا ، ةعورسشم ريغ ةقيرطب عيبلا
يسضاق مامأا ةيسضقلا فلم هرودب لاحأا
ر˘مأا يذ˘لا ى˘لوأ’ا ة˘فر˘غ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةباقر˘لا تا˘ماز˘ت˘لا تح˘ت ا˘م˘ه˘ع˘سضو˘ب
ةقيرطب شضرعلا ةحنج نع ةيئاسضقلا

ريغلا ىلع تاردخملل ةعورسشم ريغ
ي˘ف ي˘سصخ˘سشلا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا فد˘˘ه˘˘ب
ة˘قر˘ف ح˘لا˘سصم تما˘ق ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس
اهرسصانع مايق ءانثأا يرحتلا و ثحبلا
فيقوتب ةنيدملاب ةي˘ن˘ي˘مأا˘ت تا˘يرود˘ب

نم يناثلا دقعلا يف هوبسشم شصخسش
مت شسملتلا ةيلمعب مايقلا دنعو رمعلا
ن˘˘م ع˘˘ط˘˘ق ثÓ˘˘ث ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا
ةبلعب ةأابخم (جلاعم فيك) تاردخملا
ىلإا هيف هبتسشملا ليوحت عم  ، رئاجسس
دعب ، قيقحتلا لجأا نم ةقرفلا رقم
م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘˘سسا
ليكو ديسسلا مامأا هيف هبتسشملا ميدقت
، ةلسشنخ ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مت ، يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمع
ردسصأا ثيح مكحلا يسضاق مامأا هتلاحإا
ىلع م˘كح˘لا˘ب ي˘سضق˘ي ار˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف
ةذفان ةيلام ةمارغو اسسبح ماع مهتملا

  . جد00002 اهردق

ةلطزلا نم  ةعطق ىلع هتزوحب روثعلا دعب اشسبح ماعب باشش نيدأا امنيب

ةلسشنخ يف ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت اهب نيرجاتملا عسضو و فيكلا نم ةيمك  زجح
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ى˘ل˘ع ة˘سسار˘ح˘لا لا˘˘م˘˘ع ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسا

ىيحي نب ق˘يد˘سصلا ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘سسم

دعب يداعلا مهلمع ىلإا شسمأا لجيجب

اهب اوماق يتلا ةبخاسصلا تاجاجتحإ’ا

يعماجلا مرحلا لخاد دحأ’ا شسمأا لوأا

د˘ي˘م˘ع˘لا رار˘ق ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘˘حا كلذو

لاخدإاب يسضاقلاو ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

امب ء’ؤوه لمع جمانرب ىلع تÓيدعت

ززعتل ةذختملا تاءارجإ’ا عم بسسانتي

مسسوملل ابهأا˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘خاد ن˘مأ’ا

قل˘ط˘ن˘ي م˘ل يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا

مظعم ىوتسسم ىلع ةيمسسر ةفسصب

تارسشع نا˘كو ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تا˘ي˘ل˘ك

جاوفأا نمسض نولم˘ع˘ي ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا

ىيحي نب قيدسصلا ةعماجب ةسسارحلا

يعماجلا بطقلاب اديد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

د˘حأ’ا او˘ن˘سش د˘ق تسسو˘سسا˘ت˘ب ي˘نا˘ث˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا ن˘م ة˘˘جو˘˘م

ةبلاطملا لجأا نم لمعلا نع مهفقوت

جمانرب ليدعت رارق يف رظنلا ةداعإاب

تاعاسس ديدمتو مهب شصاخلا لمعلا
ربجأا يذلا رمأ’ا ةبوانملا اذكو لمعلا
بلاطمل عوسضخلا ىلع ةعماجلا ةرادإا

هذه د˘ي˘كأا˘ت لÓ˘خ ن˘م لا˘م˘ع˘لا ء’ؤو˘ه
ىلع لامعلا يلثممب ءاقل يف ةريخأ’ا
م˘يد˘ق˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

طاسشنلا تاعاسس يف ةدايز يأا يدافتو
نوسضاقتي لامعلا بلغأا نأاو اسصوسصخ

فلأا02 ـلا زواجتت ’ ةديهز اروجأا
هب نوموقي يذلا طاسشنلا ءاقل رانيد
اولمحتي نأا مهبسسح ليحتسسملا نمو
لمعلا تاعاسس يف ةديدج ةدايز رزو
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘سسي او˘نا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
يرهسشلا مهلخد ةدايزل ىرخأا ةطسشنأاب
لجيج ةعماجل ديدجلا ديمعلا ناكو.

حلاسص لاق˘م˘لا د˘ي˘م˘ع˘لا ف˘ل˘خ يذ˘لاو
ه˘تا˘جر˘خ لوأا ي˘˘ف د˘˘كأا د˘˘ق ششاو˘˘ع˘˘ك
ل˘خاد ن˘مأ’ا ءÓ˘يإا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
ةيمهأا يناثلاو لوأ’ا اهيبطقب ةعماجلا

ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
لÓخ بناجلا اذه شسم يذلا لامهإ’ا
ىلع ةباقرلا زيزعتو ةيسضاملا ةرتفلا

، ةريخأ’ا هذه باوبأاو تايلكلا لخادم
تارا˘˘ي˘˘سس لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ثادحأ’ا دعب ة˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘لإا بنا˘جأ’ا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

هذ˘ه ىد˘حإا تب˘ب˘سست ثي˘ح ي˘سضا˘˘م˘˘لا
حورجب ةذاتسسأا ةباسصإا يف تارايسسلا
ي˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد
. تسسوسساتب

 دحألا موي اهب اوماق يتلا تاجاجتحإلا دعب

 ةسسارحلا لامعب صصاخلا لمعلا تيقوت ليدعت نع عجارتت لجيج ةعماج ةرادإا

 فيشصلا ةيادب ذنم ىحرجلا تارششعو نÓيتق

 لجيجب ريهاطلا ةيدلبب ةميرجلا ىوتسسم عافترا
ةطسساوب تاءادتعإ’ا ةجوم دعاسصت لظ يف لجيج ةي’وب ىربكلا ريهاطلا ةرئاد ناكسس ىلع هلÓظب يقليل فوخلا داع
درام حبك لجأا نم ةريبك تايدحت مامأا ةيدلبلا هذهب نمأ’ا حلاسصم عسضو ام وهو ةريخأ’ا هذه قطانم فلتخمب نيكاكسسلا
ةميرجلا ىوتسسم يف اظوحلم اعافترا ةريخأ’ا عيباسسأ’ا تلجسسو ششينروكلا ةمسصاعب ةيناثلا ةنيدملا ميلقإاب دعاسصتملا ةميرجلا
ةيسضاملا عيباسسأ’ا لÓخ نيباسش لتقم يف ببسست يذلا رمأ’ا نيكاكسسلاب ءادتعإ’ا ةرهاظ راركت لÓخ نم ريهاطلا ةيدلب ميلقإاب
عسضو ام وهو فارطأ’ا ةيمارتملا ةيدلبلا هذه ميلقإا نم ةدع قطانم اهتدهسش تاءادتعاو تاراجسش يف حورجب تارسشعلا ةباسصإاو
تاركسسملا ينمدمو نيفرحنملا رفاظأا ميلقتو اهب ةميرجلا درام حبك لجأا نم ةريبك تايدحت مامأا ةنيدملا هذهب ةينمأ’ا حلاسصملا

رمخلا تانيّنق نم ف’آ’ا تارسشع ةيسضاملا ةرتفلا لÓخ اهب تردوسص يتلا و ةريخأ’ا هذه عراوسشو ءايحأا ربع تاردخملاو
ةدع قطانم يف نمأ’ا تاوق اهيلع ترثع يتلا تاردخملا نم ةربتعم تايمك نع كيهان ىرخأ’ا تاركسسملا عاونأا فلتخمو
ىلع اهب ةينمأ’ا ةيطغتلا شصقن لظ يف احسضاو اينمأا اتÓفنا ريهاطلا ةيدلبب ةيرسضحلا هبسش تاعمجتلا شضعب فرعتو. ةيدلبلا نم
نم تاعمجتلا هذه هتدهسش ام لظ يف تفيسسات يح رارغ ىلع ىرخأ’ا ءايحأ’ا شضعب اذكو لوزابب ريبكلا ينكسسلا عمجتلا رارغ
ةكوسش دادتسشاب حمسس ام لوزابب ينكسسلا عمجتلاب اسصوسصخ مزÓلا ينمأ’ا روسضحلا بايغ لباقم يسسايق تقو يف عاسستا
حتفب ةرركتم بلاطم لظ يف رطخ يف تائملا ةايح عسضو لكسشب اهب ةميرجلا ةعقر عاسستاو قطانملا هذهب ةيمارجإ’ا تاباسصعلا

ابسصخ ءاسضف قطانملا هذه يف تدجو يتلا ةيمارجإ’ا تاباسصعلا ىلع قانخلا قييسضت لجأا نم تاعمجتلا هذهب ةينمأا تارقم

Ω.eù°©ƒO. طاسشنلاو ددمتلل
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نحن اه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم ة˘ت˘ف’ أذ˘كو

انقحب بلاطن2 برح يديشس ناكشس

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ي˘لأو˘لأ بلا˘ط˘˘نو ن˘˘كشسلا˘˘ب

نو˘ن˘ط˘ق˘˘ي نا˘˘كشسلأ نأأ ثي˘˘ح هدو˘˘عو

ذنم  ةيوشضوفلأ مهتانكشسبو يحلاب

نوششيعي وهو رثكأأو تأونشس ةرششع

مأدعنأ ببشسب ةيرزم دج فورظ يف

نآ’أ مهو ةميركلأ ةايحلأ طورشش ىندأأ

ديشسجتو نكشسلأ يف مهقحب نوبلاطي

هنأاب مهدعو مت دعب ةشصاخ ،دوعولأ

ها˘ج˘تأ م˘ه˘ت˘ي˘شضق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ م˘ت˘˘ي˘˘شس

نم نيديفتشسملأ ليحرت دعب نكشسلأ

ةبانعب يعامتجأ نكشس0007 ةشصح
اشضأرمأأ نوناعي مهمظعم نأأ ةشصاخو
بب˘˘شسب ا˘˘شضيأأ م˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأأو ة˘˘ن˘˘مز˘˘˘م
نيدكؤومو اهنوششي˘ع˘ي ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘لأ
’و مهيح ةدايزب ماق لوؤوشسم ’ نأاب
ىتح ’و هبيشصنت ذنم ةرئأدلأ ضسيئر
وه ةلب نيطلأ دأز امو يلحم لوؤوشسم
أذهبو مهلابقتشسأ ةرئأدلأ ضسيئر ضضفر
قيفوت يلأولأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت بر˘شضي ه˘نإا˘ف

.طئاحلأ ضضرع دوهزم

ىلإأ تام˘ي˘ل˘ع˘ت أر˘خؤو˘م ى˘ط˘عأأ ن˘يأأ
ءا˘شسؤور ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ
لابقتشسأ ةرورشضب رئأودلأو تايدلبلأ
لابق˘ت˘شس’أ مو˘ي ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘لأو˘˘لأ بي˘˘شصن˘˘ت لÓ˘˘خ
نإا˘˘ف أذ˘˘ه˘˘لو ضشير˘˘لأ عأرذ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘˘ح أو˘˘˘ل˘˘˘شصأو د˘˘˘ق نا˘˘˘كشسلأ
قيرطلأ ح˘ت˘ف ن˘ي˘شضفأر ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ
تابكرملأ باحشصأأو هيمدختشسم مامأأ

تاعاشس ةدع جا˘ج˘ت˘ح’أ ر˘م˘ت˘شسأ د˘قو
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘شصم م˘˘˘هو
تانكشس حنم يف ةلثمتملأ مهبلاطم
نأأ ةشصا˘خو دو˘عو˘لأ د˘ي˘شسج˘تو ة˘ق˘ئ’
.مهقح ربتعي نكشسلأ

APL )2102( تافلم با˘ح˘شصأأ

˘ما˘ق ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘ئأد˘˘لأ ما˘˘مأأ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ةمئاقلAPL 2102 تافلم باحشصأأ

قل˘غ˘ب ى˘شسي˘ع يد˘ي˘شسب ن˘كشس005

ةر˘˘ئأد˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ا˘˘شضيأأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
مهتيعشضو ةيوشست ةرورشضب نيبلاطم

نورظتني مهو تأونشس7 ذنم ةقلاعلأ
ةشصاخ ةينكشسلأ مهتمئاق نع جأرفإ’أ

 .ليقأرعلأ دعب

تلأزا˘˘م نآ’أ د˘˘ح ى˘˘لإأ م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كلو
ةيأأ نم أوديفتشسي ملو ةقلاع ةيشضقلأ

نوبلاطي مهو ىرخأأ ة˘ي˘ن˘كشس ة˘غ˘ي˘شص
ةر˘˘ئأد˘˘لأ ضسي˘˘ئر ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ةرور˘˘˘شضب
لوح ريراقت مهئا˘ط˘عإأو را˘شسف˘ت˘شسÓ˘ل
أذهو مهلابقتشسأ ضضفر يذلأو عشضولأ

ىلإأ نوؤوجلي مهلعجو مهبشضغ راثأأ ام
ناكشس عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ

.2 برح يديشس

ةقلاعلأ مهتيعسضو ةيوسستو ةينكسسلأ مهتسصح نع جأرفإلاب ةبلاطملل

ةرئإدلإ ةإذاحمب قيرطلإ نوقلغيAPL 2102تافلم باحسصأإو2 برح يديسس ناكسس
مهطاسشن ةلوأزمل تÓحم مهحنمب ةبلاطملل

نوددجي نويفرحلإ
ةي’ولإ مامأإ مهجاجتحإ

ةبانع ةنيدمب تايفرحلأو نييفرحلأ نم ددع ضسمأأ ددج
ةي’ولأ رقم مامأأ يلأوتلأ ىلع يناثلأ مويلل مهجاجتحأ

لÓخ نم مهفاشصنإأو يلأولأ ةلباقم ةرورشضب نيبلاطم
مهطاششن ةشسراممل تÓحم مهحنمو مهتيعشضو ةيوشست
مهلزانمب ةيرزم فورظ يف نولمعي مهنأأ ةشصاخ يفرحلأ

نأأ ةشصاخ ديحولأ مهقزر دروم  مهتفرح ربتعت نورخآأو
ةيعامتج’أ فورظلأ ءأرج ةقرحب يكبت تايفرحلأ ضضعب
هذهو ةيفرحلأ اهتاجوتنم قيوشست ديرتو اهششيعت يتلأ
نطولأ ضضرأأ رداغت اهدبك تأذلف تلعج ةرهاقلأ فورظلأ

ىلع ةقرحب يكبت يهو ةيعرششلأ ريغ ةرجهلأ قيرط نع
لقشص يف مهاشست تÓحملأ نأأ ىرت يهو اهئانبأأ ةقرح
ميلعتل اهدأدعتشسأ يدبتو اهتفرح يف ننفتلأو اهتبهوم
يف أوماق دق أذه ةيودي ةفرح ملعت يف تابغأرلأ تايتفلأ
نأأ ةشصاخ تÓحم نم ةدافتشسÓل تابلط عأديإاب قباشسلأ

اهئاطعإأو اهلÓغتشسأ نكمي ةقلغم ضسيئرلأ تÓحم كانه
مهتكرح ترمتشسأ دق أذهو مهتفرح ةلوأزمل نييفرحلل
فرط نم مهلابقتشسأ متي ملو تاعاشس ةدعل ةيجاجتح’أ
.مهت’اغششن’ عامتشس’أ فدهب ةيئ’ولأ تاطلشسلأ
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يدتعي باسش ىلع صضبقلأ مت اميف
 ءاسضيب ةحلسسأاب نينطأوملأ ىلع

583 زجحو ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت

ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةروراق
رامع يديسسب ةسسولهم صصإرقأإو

رامع يديشسب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت
دقعلأ يف،ايئاشضق ني˘قو˘ب˘شسم ،ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

80.22و اشسولهم اشصرق85 زجحو رمعلأ نم يناثلأ

نم ةروراق583 ىلإأ ةفاشضإأ،يدنهلأ بنقلأ نم امأرغ
تدرو ثي˘ح. ة˘شصخر نود ة˘ي̆لو˘ح˘˘كلأ تا˘̆بور˘˘ششم˘̆لأ
نيقوبشسم دوجوب ديفت ةد˘كؤو˘م تا˘مو̆ل˘ع˘م ة˘ح̆ل˘شصم̆لأ
ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأرذخملأ ىلع نأزوحي ايئاشضق
ر˘شصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت رو˘ف̆لأ ى̆ل˘ع، ةر˘جا˘ت˘م˘̆لأ ضضر˘˘غ˘̆ب
نم ناغلبي ثيح، امهفيقوت مت نأأ ىلإأ يرحتلأو مÓعتشس’أ

،اشسولهم اشصرق85 زجح مت نيأأ ،ةنشس04 و82 رمعلأ

ذا˘خ˘تأ م˘ت ن˘يأأ ،يد˘ن˘ه˘̆لأ بن˘˘ق˘̆لأ ن˘˘م مأر˘˘غ80.22و
تأذ يفو ،نيفوقو˘م̆ل̆ل ة˘مزÓ̆لأ ة˘ي̆نو̆نا˘ق̆لأ تأءأر˘جإ’أ
ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م̆لأ ة˘قر˘ف̆لأ تن˘كم˘ت قا˘ي˘شسلأ

تابورششملأ نم ةروراق583 زجح نم رامع يديشسب
ةطرششلأ تأوق تن˘كم˘ت ا˘م˘ك،ة˘شصخر نود ة˘ي̆لو˘ح˘كلأ
قوبشسم ضصخشش فيقوت نم ،ضسماخلأ يرشضحلأ نمأ’اب

موقي ، ضسمأأ لوأأ ةليل ،ةنشس22 رمعلأ نم غلبي ،ايئاشضق
ءاشضيب ةحل˘شسأأ ة˘ط˘شسأو̆ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م̆لأ ى̆ل˘ع ءأد˘ت˘ع’ا̆ب
هل تعشضو نأأ دعب كلذو ،ةبكرم لامعتشساب ،ةروظحم
نتم ىلع هيف هبتششملأ فيقوت نم تنكم ةمكحم ةطخ
زجح عم ءأدتع’أ ةيلمع يف لمعتشست ةيحايشس ةبكرم
مت نيأأ ، (نيكشس)ريبكلأ مجحلأ نم نيشضيبأأ نيحÓشس
. هدشض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ
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ةزأرخب ريسصملأ صسفنل ةاتف تسضرعت اميف

ةرسضخوب يحب عفترم نم ءانب طوقسس

ةفلتخم تاباسصإإ هل فلخي3-
رمعلأ نم ضسماخلأ دقعلأ يف ءانب ضسمأأ لوأأ حابشص طقشس

ةيدلبب3 ةرشضخوب يحب فشصنو نيرتم عافترأ نم
ديلأو ضسأأر̆لأ ي˘ف ة̆با˘شصإ’ ه˘شضر˘ع˘ت̆ل ىدأأ ا˘م˘م ،ي̆نو˘ب̆لأ
فلكملأ هلقن ام ىلإأ أدانتشسأ ةثداحلأ ليشصافت.ىرشسيلأ
ةعاشس رخآأ ـل ةبانعب ةيامحلأ ةيريدمب لاشصت’أو مÓعإ’اب

بقع3 ةرشضخوب يحب ضسمأأ لوأأ حابشص أولخدت هنأوعأأ نأأ
نيرتم عفترم نم ءانب لماع طوقشس هدافم ءأدن مهيقلت
روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع فشصنو
نم غلبي ءانبب قلعتي رمأ’أ نأأ نيبت ةنياعملأو لوشصولأ

،ىرشسيلأ ديلأو ضسأأرلأ يف ةباشصإ’ ضضرعت ةنشس05 رمعلأ
مث ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعشسإ’أ هل تمدق ثيح
يقلتل ةيبطلأ ت’اجعتشس’أ ىلإأ ةعرشسلأ حانج ىلع لقن
نم غلبت ةاتف تشضرعت مويلأ ضسفن يفو مزÓلأ جÓعلأ

نم اهطوقشس بقع ةفلتخم تاباشصإ’ ةنشس32 رمعلأ

مث ةمزÓلأ تافاعشسإ’أ اهل تمدق ثيح ،راتمأأ3 عفترم
ىقبيو أذه ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفششتشسملأ ىلإأ تلقن
.ةلوهجم نيثداحلأ بابشسأأ

Ω.Ü

نع جأرفإلاب ةبلاطملل ةرئأدلل يذاحملأ قيرطلأ قلغب أوماقو ةبانع ةرئأد رقم مامأأ2 برح يديسس يوسضوفلأ يحلأ ناكسس صسمأأ ةحيبسص صضفتنأ
.مهيحل ةرقحلأو صشيمهتلاب ددنت تأراعسش نيلماح ةينكسسلأ مهتسصح
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يحب ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم ددع ماق

حابشص ينوبلأ ةيدلبب ديلولأ نب دلاخ

˘˘ما˘˘مأأ ما˘˘شصت˘˘ع’ا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’أ ضسمأأ

اهقلغ مت يت˘لأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘شسرد˘م˘لأ

لوزنلاب ةينعملأ تاطلشسلأ نيبلاطم

اينأدي˘م فو˘قو˘لأ ل˘جأأ ن˘م ي˘ح˘لأ ى˘لإأ

ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأأو نا˘كشسلأ ةا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع

- يحلأ اهيف طبختي يتلأ ةيعشضولأ

ةطقن˘لأ ا˘هزر˘بأأ -م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع

ي˘˘ف ا˘˘شسا˘˘شسأأ ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ ءأدو˘˘˘شسلأ

يشسيئرلأ قيرطلل ةيثراكلأ ةيعشضولأ

. ةردشسوب يحل

أو˘ه˘جو د˘ق نا˘كشسلأ و˘ل˘ث˘م˘م نا˘كو

ةد˘ع ي˘ف تÓ˘شسأر˘م˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
ةيئ’ولأ تاطلشسلل ةقباشس تابشسانم
مهنوبلاطي ينوبلأ ةيدلبب ةبختنملأو
قيرطلل رابت˘ع’أ ةدا˘عإا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م

 .روكذملأ

ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘فو «ر˘ي˘هز را˘م˘ع جا˘ح» ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
نع فششك «ةعاشس رخآأ » ـل حيرشصت
ةر˘ئأد˘لأ ضسي˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
ي˘ل˘يا˘ن» عا˘ط˘ق˘˘لأ ضسي˘˘ئر رو˘˘شضح˘˘بو
نوؤوششلاب فل˘كم˘لأ بئا˘ن˘لأو «د˘م˘ح˘م
نودعشس نب ديجملأ دبع ةيعامتج’أ

ح˘لا˘شصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘مو
ةشسردمب ةيبرت˘لأ ة˘ير˘يد˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ناكشسلأ يلثمم عم «ديلولأ نب دلاخ»

م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ ى˘لإأ عا˘م˘ت˘شس’أ م˘ت ن˘˘يأأ
ةيع˘شضو ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ة˘حور˘ط˘م˘لأ
.ةيئأدتب’أ ةشسردملأ ةعشسوتو قيرطلأ

عور˘ششم نأأ دد˘شصلأ أذ˘ه ي˘˘ف أد˘˘كؤو˘˘م
غلب˘م ه˘ل ضصشصخ ي˘شسي˘ئر˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

ميتنشس رييÓم6 ـب ردقي ربتعم يلام
روحم نم لماك لكششب هتئيهت ةداعإ’
نيع يح ةياغ ىلإأ ةردشسوبب نأرودلأ
ن˘ب د˘لا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب أرور˘˘م دو˘˘ه˘˘ششلأ
تأذ بشسح˘ب- رر˘ق˘م˘لأ ثي˘ح د˘ي˘لو˘˘لأ
ضسمأأ لوأأ هيلع تلشصحت -ردشصملأ

تا˘ط˘ل˘˘شسلأ ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم
قلطنتشس لاغششأ’أو ةينعملأ ةيئ’ولأ
امأأ نآ’أ نم رهشش دودح يفو ابيرق
ةشسردملل ةعشسوتلأ ةيشضقل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

نوكل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ «ر˘ي˘م˘لأ» نأا˘م˘ط˘ف
تهتنأ عورششملاب ةقلعتملأ ةشسأردلأ

ة˘لوأد˘م ي˘ف ا˘ه˘شضر˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح
ةقداشصملل يدلبلأ يبعششلأ ضسلجملل

عيمج مامتإأو ةقفشصلأ حرط لبق اهيلع
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرأدإ’أ تأءأر˘˘جإ’أ

ةرأدإ’أو ماشسقأأ5 ةعشسوت عورششمب
م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ة˘˘حا˘˘شسلأو ضضي˘˘حأر˘˘˘م˘˘˘لأو
ابيرق قل˘ط˘ن˘ت˘شس لا˘غ˘ششأ’أو م˘ع˘ط˘م˘لأ

 .لوؤوشسملأ تأذ بشسحب

ة˘شسأرد˘لأ نإا˘ف ا˘نردا˘شصم بشسح˘˘بو
ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ع ل˘˘˘كششب تدا˘˘˘ع
ءاهتنأ دعب ديلولأ نب دلاخ ةيئأدتب’أ
تاطلشسلأ نيب هيلإأ راششملأ عامتج’أ

.ناكشسلأ يلثممو

ميتنسس رييÓم6هردق يلام فÓغ هل صصسصخ عورسشملأ

ةردسسوب قيرط ةيعسضو ىلع نوجتحي ديلولإ نب دلاخب ذيمÓتلإ ءايلوأإ
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ي˘ن˘طا˘ق ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ضسمأأ ج˘ت˘˘حأ
يرأد˘ي˘ب ي˘ح˘ب ة˘يو˘شضو˘ف˘لأ تو˘ي˘ب˘˘لأ
رقم مامأأ ينو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةر˘شضخو˘ب˘ب
مهتيعشضو ىلع اجاجتحأ ةبانع ةي’و
نورظتني ةدع تأون˘شس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لأ
تا˘ن˘كشس ى˘لإأ ل˘ي˘حر˘ت˘˘لأ ي˘˘ف م˘˘هرود

ضشي˘ع˘لأ فور˘ظ ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت ة˘˘ق˘˘ئ’
ء’ؤو˘˘ه ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م بشسحو .م˘˘˘ير˘˘˘كلأ
هنإاف «ةعاشس رخآأ » ـل ضسمأأ نينطأوملأ

ةر˘ي˘ث˘كلأ ىوا˘كششلأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع

ى˘لإأ تا˘ب˘شسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لأ

يف رظنلأ ضضرغب ةينعملأ تاطلشسلأ

يف ةلثم˘ت˘م˘لأو ة˘ق˘لا˘ع˘لأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو

نم ةدافتشس’أو ليحرتلاب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ

لأزي ’ عشضولأ نأأ ’إأ ضشهلأ نكشسلأ

دو˘عو˘لأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع

ةي’وب تاطلشسلأ نأأو ةشصاخ ةريثكلأ

نمشض نوجردم مهنأاب ملع ىلع ةبانع

ىلع7002 ةنشسل ينطولأ ءاشصحإ’أ

ينوبلأ ةيدلبب ىرخأأ ءايحأأ ةدع رأرغ

.نا˘كشسإ’أ ي˘ف ا˘هرود ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ن˘م نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه ى˘˘كت˘˘ششأو

اهيف نوششيعي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ

ي˘ت˘لأ ة˘يو˘شضو˘ف˘لأ تا˘ن˘كشسلأ بب˘شسب

ةايحلأ تا˘يرور˘شض ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف مد˘ع˘ن˘ت

ةشصاخ مهر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ة˘م˘ير˘كلأ

ةيوشضو˘ف تا˘ن˘كشس نو˘ن˘كشسي م˘ه˘نأأو

ةنشس51لأ قوفت هليوط تأونشس ذنم

ءاقل ةجمرب ىلع نيدكؤوم نآ’أ نم

نأأ ررق˘م˘لأ ن˘م ن˘ي˘ن˘ث’أ ضسمأأ ة˘ي˘ششع

ى˘ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘شسم˘لا˘ب م˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ي

«يلأولأ ةبانع ةي’ول يذيفنتلأ زاهجلأ

مهلاغششنأ هيلإأ عفريو «دوهزم قيفوت

ةبا˘ن˘ع ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’أ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ

نم .مهلوق بشسحب ابير˘ق م˘ه˘ل˘ي˘حر˘تو

ةر˘ئأد ن˘م ردا˘شصم تف˘˘ششك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

اجمانرب تعشضو تاطلشسلأ نأأ ينوبلأ

.ءاشصحإأ اهل ةلئاع003 وحن ناكشسإ’

يف أذه ءايحأأ8 ربع نيعزوم7002

يتلأ ةيلمع˘لأ د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘نأ

فر˘ط ن˘م ر˘شضخأ’أ ءو˘شضلأ ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت

.ةيشصولأ تاطلشسلأ

7002 ءاسصحإأ مهل

 نوجتحي يرإديبب ةيوسضوفلإ تويبلإ ونطاق

«ايبملوأأ» قوسس يف مهتاناخ نع أولخت راجتلأ بلغأأ

هكإوفلإو رسضخلل ريبك يوسضوف قوسس ىلإإ لوحتي «نولوك’»
،هيف يتلأ ةريبكلأ ةيراجتلأ ةيكرحلأ ىلإأ رظنلاب ةي’ولأ ناكشس نم ديدعلل دشصقم هنأأ امك ،ةبانع ةنيدم يف ةيبعششلأ ءايحأ’أ ربكأأ نيب نم «نولوك’» يح ربتعي

.ىشضوفلأو تÓشضفلأ يف قرغي ةبانع ةنيدم طشسوتي يذلأ يحلأ لعج اهيلع ءاشضقلأ دعب ةوقب ريخأ’أ أذهل ةيوشضوفلأ ةراجتلأ رهاظم ةدوع نأأ ريغ
ةبانع ةيدلبل ةيلحملأ تاطلشسلأ تنلعأأ نأأ دعب كلذو «ايبملوأأ» امنيشس طيحمو «نولوك’» يحب «ةلأزغلأ» نم لك طيحم ىلإأ ةوقب ةيوشضوفلأ ةراجتلأ تداع
ةحلشصملأ يف أديدحتو «نيشسح دأرزوب» عراشش ىوتشسم ىلع هكأوفلأو رشضخلل يرأوج قوشس اهحاتتفأ اهلÓخ نم كلذو ايئاهن اهيلع اهئاشضق نيماعلأ يلأوح لبق

ايشسيئر اببشس مهطاششن ناك نيذلأو «نولوك’» يف ةيوشضوف ةقيرطب نوطششني أوناك نيذلأ راجتلأ ىلع ةناخ03 ةبأرق عيزوت مت ثيح ،ةيدامرلأ تاقاطبلل ةقباشسلأ
نأأ امك ،تابكرملأ باحشصأأو يحلأ ناكشس ناشسحتشساب اهتقو ةيدلبلأ هب تماق يذلأ ءأرجإ’أ يظح دقف أذل ،يرورملأ ماحدز’أو ةمامقلل يئأوششعلأ يمرلأ يف
مهتاناخ نيديفتشسملأ ملشست نم ةليلق عيباشسأأ دعب نكل ،ديج ناكم يف دجأوتيو ةفاظنلأ طورشش هيف رفوتت ديدجلأ قوشسلأ هيف حتتفأ يذلأ يراجتلأ ءاشضفلأ
عم ةأزأوملابو هششورع ىلع ايواخ يراجتلأ ءاشضفلأ حبشصأأ نأأ ىلإأ تاناخلأ نع اعابت يلختلاب أوؤودب ةمظنمو ةينوناق ةقيرطب طاششنلأ يف مهعورششو ةيراجتلأ
رورملأ يفكيف ،تÓشضفلأ يف قرغي أريبك ايوشضوف اقوشس «نولوك’» نم لعج يذلأ يوشضوفلأ مهطاششن ىلإأ ةدوعلأ لجأأ نم ةباقرلأ بايغ راجتلأ لغتشسأ كلذ
رشصتقي ةيأدبلأ يف رمأ’أ ناك ثيح ،ةيبلشس رهاظم نم هتفلخ امو ةيوشضوفلأ ةراجتلل ةيوقلأ ةدوعلأ ىدم ىلع فوقولل «ايبملوأأ» امنيشس طيحم وأأ «ةلأزغلأ» ربع
عشضول لخدتلأ ىرخأ’أ ةيشصولأ تاهجلأو ةبانع ةيدلب ىلع نأأ «نولوك’» ناكشس ىري يذلأ عشضولأ وهو ريبك لكششب دأز ددعلأ نأأ ريغ ،تابرعلأ ضضعب ىلع
.اهل هشصيشصخت مت يذلأ ءاشضفلأ يف اهنم أودافتشسأ يتلأ ةيراجتلأ مهتاناخ ىلإأ نييوشضوفلأ راجتلأ ةداعإأ لÓخ نم هل دح

h. g`



يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف3975ددعلا9102 ربوتكأا10  ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

قوشس يف ضسمأأ اهرعشس حوأرت ثيح ةبانع يف ةئزجتلأو ةلمجلأ قأوشسأأ يف اعجأرت ةريخألأ ةنوآلأ يف اطاطبلأ ةدام راعشسأأ تفرع
.ةطرافلأ عيباشسألأ يف جد54 ىلإأ لشصي اهرعشس ناك امدعب دحأولأ مأرغوليكلل جد53و52لأ نيب ام ينوبلاب ةلمجلأ
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با˘ب˘صسأا نإا˘ف را˘ج˘ت˘˘لا بصسحو
دوعي ةيمصسوملا اطاطبلا عجارت
ةر˘˘فو ى˘˘لإا ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا˘˘˘ب
صضرعلا ةرثكو ةهج نم جاتنإلا

يف نصسحت ببصسب ةيناث ةهج نم
عا˘˘˘ف˘˘˘ترلاو صسق˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ةرارحلا تاجرد ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م˘لا

ة˘ي˘قر˘صشلا تا˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
قاو˘˘صسألا دوز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا دل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ة˘صسب˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةدكيكصسو ةليمو ةملاق لوقحو
ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا م˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ليصصاحملا ينج نم نيعرازملا
اهلقنو اهب اطاطبلا تجصضن يتلا

قو˘˘صس ى˘˘لإا تا˘˘ن˘˘حا˘˘صشلا ر˘˘ب˘˘˘ع
يف هكاوفلاو ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا

نيذلا تابكرملا باحصصأا نيح
ني˘لو˘ج˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ب˘لا˘ب نو˘ف˘صصي

نم اطاطبلا ءارصش ىلإا نودمعي

د˘˘ن˘˘ع ن˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ب ةدا˘عإاو ن˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا

يفو ةيزاوملا ة˘ئز˘ج˘ت˘لا قاو˘صسأا

را˘ع˘صسأا˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا تا˘قر˘˘ط˘˘لا

جد53 ى˘لإا ل˘صصت ة˘صضف˘خ˘ن˘م

راعصسأا امأا . دحاولا مارغوليكلل

اعون تفرعف تاورصضخلا يقاب

ةلمجلا قوصس يف رارقتصسلا نم

حوارت مطامطلا رعصس نأا ثيح

صسخلاو جد001و08 ـلا نيبام

ـلا نيب رزجلاو جد08و07 نيب

ءاي˘لو˘صصا˘ف˘لاو جد09و08

(ي˘ن˘ير˘ق)ءار˘م˘˘ح˘˘لاو ءار˘˘صضخ˘˘لا

ىلع جد002 ىلإا اهرعصس لصصو

ة˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا

جد021ب «و˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كور˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لاو

ثفللا«و جد001ب » بنركلا«و

ىلإا عفترا لصصبلاو جد001ب »

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م جد06

اعافترا هكاوفلا راعصسأا تدهصش

زوملا ةهكاف رارغ ىلع اينونج

نم هرعصس عفترا يذلا دروتصسملا

بن˘˘ع˘˘لاو جد002 ىلإا081

جد09 ـلا نيب ام هرعصس حوارت

ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا بصسح˘˘ب جد002و

نيب يلحم˘لا حا˘ف˘ت˘لاو ةدو˘ج˘لاو

«ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف ا˘˘مأا جد053و021

نيب اهرعصس حوارتف »صصاجنإلا

. جد052و001لا
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بتكمل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ف˘صشك

ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘جألا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس

دا˘ح˘تلا ءاو˘ل تح˘ت يو˘صضن˘م˘˘لا

هنأا ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘جا لل˘خ م˘ت˘˘ي˘˘صس

ةصسارد ةداعإا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
طوـط˘˘˘خ با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا ةرد˘˘˘˘ق
.ةبانعب ةرجألا تاراـيصس

يف ثدحتملا تاذ لاـق ثيح
ةصسارد نأا«ةعاصس رخآا«ـل حيرصصت
ه˘ل طو˘ط˘˘خ با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ةرد˘˘ق
يف ةينا˘كصسلا ة˘فا˘ث˘كلا˘ب ة˘قل˘ع
نتم  ىلع مهتلقنتو ةقطنم لك
كان˘ه د˘جو˘ت ذإا،ةر˘جألا تارا˘ي˘صس
ي˘˘ف تثد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا ند˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح
رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا  تاو˘ن˘صسلا

ا˘هر˘ي˘˘غو صشير˘˘لا عارذ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ةيلقنلا ةكر˘ح˘لا تل˘ق ا˘م˘ي˘ف،ا˘ه˘ل
ةصصاخ ىرخألا قطانملا صضعبب
ا˘ه˘ن˘م ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
ءا˘˘ي˘˘حأا˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا نا˘˘˘كصسلا

ةرصضخوب يح رارغ ىلع ،ةديدج
فلآا ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘حر يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
ابلصس صسكعنا ام وهو،تلئاعلا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةر˘˘جألا تارا˘˘˘ي˘˘˘صس با˘˘˘ح˘˘˘صصأل
نع كيهان،طخلا اذهب نيلماعلا

ىلإا نيلحرملا ناكصسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م
عارذ رارغ ىلع ةديدجلا ءايحألا
ر˘ب˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب صشير˘˘لا
رمألا ،ةيعامجلا ةرجألا تارايصس
ةداعإا بلطتي مويلا ىحصضأا يذلا
طوـطخ عيمج باع˘ي˘ت˘صسا ةرد˘ق
ءاو˘صس ة˘با˘ن˘ع˘ب ةر˘جألا تاراـي˘صس
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘با˘موأا ة˘ير˘صضح˘لا

اذ˘هو،تا˘يلو˘لا ن˘ي˘با˘م ى˘˘ت˘˘حو
نينطاوملل لقنلا تامدخ ريفوتل
ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مألا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘ف
لاق قايصسلا تاذ يفو،تاقوألاو
تارايصس بت˘كم˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
حلاصصلا د˘م˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب ةر˘جألا
ىلإا  بلطمب اومدقت مهنأا وريرصش
تايلآا عصضو ن˘م˘صضت˘ي  ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةرجألا تارايصس قاحت˘لإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

لجأا نم،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا تارا˘صسم˘لا˘ب
ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ه˘ق˘فاو˘م˘لاو ه˘ت˘صسارد
تقولا تاذ يف افصشاك اهمدع
طخ حتفل بلطمب اومدقت مهنأا

ةيعامجلا ةرجألا تارايصسل ديدج
اذه،راجحلاو  ةيرومز يح نيب
ىر˘خأا تلا˘غ˘صشنا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ردجتو،ةرجألا تارايصسب ةصصاخ
نم ريثكلا كانه نأا ىلإا ةراصشإلا
ي˘نا˘ع˘ت ة˘ير˘صضح˘لا  طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف  ا˘˘صصق˘˘˘ن
ن˘يذ˘لا با˘كر˘لا دد˘ع˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ر˘ي˘˘باو˘˘ط نو˘˘ع˘˘ن˘˘صصي م˘˘هد˘˘ج˘˘ت

تارايصس تاط˘ح˘م˘ب ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘مل
ةورذلا تاقوأا يف ةصصاخ ةرجألا
كيهان،ة˘ي˘ئا˘صسم˘لاو  ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا

يد˘ي˘˘صس نا˘˘كصس ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ع
ي˘ح،صسا˘ط˘ن˘قو˘ب ي˘ح، رو˘˘صشا˘˘ع

،صسا˘ط˘ن˘˘قو˘˘ب ي˘˘ح، ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج5
.اهريغو ةبقلا داو  يح، لاطبألا

جاتنإلأ ةرفوو ةيوجلأ لأوحألأ نشسحت ببشسب

قأوشسأ’أ يف ةيمشسوملأ اطاطبلأ راعشسأأ عجأرت
ةشسولهملأ ضصأرقألأو جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك زجح عم

لغتشست ةباشصعل أدح عشضي ينطولأ كردلأ
راجحلاب تأردخملأ جيورت يف رشصقلأ

ةياهن للخ راجحلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت
تاردخملا جيورت يف ةصصتخم ةكبصشل دح عصضو نم عوبصسألا

نيب مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا3 نم ةنوكتم ةصسولهملا صصارقألاو

05 يلاوحو جلاعملا فيكلا نم ةيمك زجحو ، ةنصس03 و82
ةيدلب ىوتصسم ىلع ماجحألاو عاونألا فلتخم نم اصسولهم اصصرق
دارفأل تدرو تامولعم رثإا ىلع فيقوتلا ةيلمع تتأا ثيح .راجحلا
نوموقي صصاخصشألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م را˘ج˘ح˘لا ة˘قر˘ف
ةيدلب ىوتصسم ىلع ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قألاو تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
د˘ع˘بو ،ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت و ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت ،را˘ج˘ح˘لا
عيبلل أايهم جلاعملا فيكلا نم ةيمك ىلع روثعلا مت امهصشيتفت

ىلإا ةفاصضإلاب ،اصصرق05ـب ردقت ةصسولهملا صصارقألا نم ةيمكو
،صصارقألا عيب تادئاع نم ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا

امهكير˘صش ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م˘ل لا˘م˘كت˘صسإاو
ارصصق لافطأا لغتصست تناك ةباصصعلا نأا نيبت امك ،هيلع صضبقلاو
تاهجلا مامأا نيينعملا ميد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح،مو˘م˘صسلا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
تاردخ˘م˘لا ج˘يور˘تو ع˘ي˘ب م˘ه˘ت˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

لثم لخدتو ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمح ،ةصسولهملا صصارقألاو
اهنم اهعاونأا ل˘كب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
. ةيعرصش ريغ ةقيرطب اهب ةرجاتملا و تاردخملا ةحفاكم

eÉRhR HƒY«û°á

ةيئابرهك ةقعشصل هشضرعت ببشسب

قورحب باشصي ةينيشص ةيشسنج نم ءانب

-3- ةرشضخوب يحب-2- ةجردلأ
ةقعصصل ةينيصص ةيصسنج نم ءانب لماع صسمأا لوأا ءاصسم صضرعت

هتباصصإل ىدأا امم ،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب3 ةرصضخوب يحب ةيئا˘بر˘ه˘ك

.نطبلاو ةيولعلا فارطألا يف ةيناثلا2--ةجردلا نم قورحب
نم قئاقد عصضبو ءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا دودح يف تعقو ةثداحلا
هدافم ءادن ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تقلت نيأا صسمأا لوأا راهن

مت روفلا ىلع3-- ةرصضخوب يحب ةيئابرهك ةقعصصل  ءانب صضرعت
ءانبلا نأا نيبت ةنياعملاو لوصصولا روفو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا

نم قورحب بيصصأا ةنصس94 رمعلا نم غلبي ةينيصص ةيصسنج نم
هفاعصسإا ىعدتصسإا امم ،نطبلاو ةيولعلا فارطألا يف ةيناثلا ةجردلا
قورحلا ةحلصصم ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هلقنو ناكملا نيع يف
ببصس ىقبيو اذ˘ه مزل˘لا جل˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ا˘ن˘ي˘صس ن˘با ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
دمخأا ىرخأا ةهج نم رطصسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا لوهجم ةثداحلا

باصشعألا نم عبرم رتم004 يلاوح ةبانعب ةيندملا ةيامحلا لاجر
يوذ زكرم بناجب اديدحتو ينوبلا ةيدلبب يراديب يحب ةفاجلا
راصشتنلا نم هعنمو قيرحلا ةرصصاحم مت نيأا ةصصاخلا تاجايتحلا

، رطصسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا لوهجم قيرحلا ببصس ىقبيو اذه
يف تلجصس ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو

فلخ اقيرف43 يراجلا ربمتبصس82و22 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا
.قورحب صصخصش ةباصصإا
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اهبحشسل مدقتلل لئاشسر أوقلت اهباحشصأأ نأأ مغر

ءايتشس’أ ريثت ةلعفم ريغ رفشس تأزأوج
رئأودلاب

مهفتاوه ربع لئاصسر اوقلت نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا أا˘جا˘ف˘ت
مدع˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ر˘ئاود ن˘م ر˘ف˘صسلا تازاو˘ج مل˘ت˘صسل ة˘لا˘ق˘ن˘لا
اهلوخد ةياغ ىلإا تازاوجلا كلت بحصس ةيلمع لجأا امم اهليعفت

.لامعتصسلل ةحلاصص حبصصت نأا دعب وأا ةمدخلا زيح
كل˘ت با˘ح˘صصأا وأا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ىوا˘˘كصشلا بصسحو
ىلع لوصصحلا وأا ديدجت تافلم اوعدوأا دق اوناك مهنإاف تازاوجلا

ةيلو رئاود حلاصصم فلتخم ىوتصسم ىلع ةيرتمويب رفصس تازاوج
حلاصصملل مدقتلاب ةلاقنلا مهفتاوه ربع لئاصسر اوقلتي نأا لبق ةبانع
بلغأا نأاب مهملعإا متي نأا لبق مهتازاوج بحصس لجأا نم ةينعملا
ىلع لامعتصسلل ةزهاج حبصصت مل يأا ةلعفم ريغ تازاوجلا كلت
نع ملعتصسإلا اهللخ نم متي يتلا ةيدودحلا زكارملا ىوتصسم
ةحيرصشلاب ةئبتخملا رفصسلا زاوج بحاصصب ةصصاخلا تامولعملا
ليعفت رخأات نأا املع يرتمويبلا رفصسلا زاوج اهيلع يوتحي يتلا

نينطاوملا كئلوأا طاصسوأا يف اريبك ءايتصسا قلخ رفصسلا تازاوج
بارتلا جراخ ا˘هر˘ي˘غ وأا جل˘ع تل˘حر ي˘ف ن˘ي˘ه˘جو˘ت˘م˘لا ة˘صصا˘خ
جراخ ةلثامم ديعاومو لمع ديعاومب نوديقملا كئلوأا وأا ينطولا
.نطولا

Qjº.Ω

ةلبقملأ ةينقتلأ ةنجللأ عامتجأ لÓـخ

 ةرـجأ’أ تأراـيشس  طوـطخ باعيتشسأ ةردـق ةشسأرد ةداـعإأ وحن

مهيلع ةبترتملأ تاقحتشسملأ عفد نع مهفلخت ببشسب

تحنم يتلأ زايتم’أ دوقع بلغأأ ءاغلإأ وحن
ةدرابلأ نيعب ةيعانشصلأ ةقطنملاب نيرمثتشسملل

تاراذعإا ةدرابلا نيع ةيعانصصلا ةقطنملاب زايتملا تاقحتصسم عفد نع نيفلختملا نيرمثتصسملا عيمج ىقلت
.مهيلع ةمكارتملا نويدلا عفد مدع نم نيلماك نيماع دعب ةيلآا ةفصصب دوقعلا ءاغلإا تاءارجإا ذاختإا لبق
هيجوت يف تعرصش دق تناك ةلودلا كلمأا حلاصصم نإاف ةعاصس رخآل ةعلطم رداصصم هتفصشك ام بصسحو
تاقحتصسملا عفد نع نيفلختملا نيرمثتصسملاب ةصصاخلا تافلملا صضعب تلوح اميف عيباصسأا ةدع ذنم تاراذعإلا
عيمج خصسف ةرورصض ىلع دكؤوت يتلا اهب لومعملا نيناوقلا هيلع صصنت ام بصسح ءاغلإلل ماعلا نع ديزت ةدمل
ماع دعب ءاوصس دح ىلع نيحلفلا وأا نيرمثتصسملل زايتملا دوقع راطإا يف تاحاصسم وأا يصضارأا حنمل دوقعلا

ةيعصضولا ةيوصستل ةلودلا كلمأا حلاصصم نم مدقتلا وأا مهيلع ةبترتملا تاقحتصسملا عفد نم مهفلخت ىلع دحاو
زاجنإل رامثتصسلا جمانرب راطإا يف زايتما دوقع ىلع اولصصحت نيذلا نيرمثتصسملا عيمج وأا بلغأا نأا املع ةيلاملا

نيتريخألا نيتنصسلا للخ اهثادحإا مت يتلا  ةدرابلا نيعب ديصصلا نيع ةيعانصصلا ةقطنملا ىوتصسم ىلع عيراصشم
كلت زاجنإاب ةصصاخلا صضورقلا ىلع مهلصصحت مغر جاردألا ةصسيبح ىقبتل رونلا رت مل مهعيراصشم تلاز ام
يف عيراصشملا ديصسجت نع نيفلختملا عيمج نم عيراصشملا بحصسب ددهت ةيئلولا تاطلصسلا لعج امم عيراصشملا

عفد اهيلع بترتي يتلا زايتملا دوقع نم مهتدافتصسا دعب ةيلاملا مهتيعصضو ةيوصستل مهبلغأا مدقتي مل نيح
نيع ةيدلبب ديصصلا نيع ةقطنم امهيلإا يمتنت يتلا صصاصصتخلا ةرئاد ةلودلا كلمأا حلاصصمل تاقحتصسم
ةيعانصصلا ةقطنملاب نيطرافلا نيماعلا للخ اهحنم مت يتلا عيراصشملا مظعم نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو.ةدرابلا

هيومتلل اهعصضو مت يتلا تادعملا وأا تاصشرولا صضعب نم لإا ةروجهم ةقطنملا ىقبتل رونلا رت مل ةدرابلا نيع
عيراصشملا نإاف زايتملا دوقع ءاغلإا مت ةلاح يف هنأا املع.رطصسألا هذه ةباتك دح ىلإا ركذت لاغصشأا يأا ليجصست نود
كلت ديصسجتل اهنم اودافتصسا يتلا يصضارألا وأا تاحاصسملا نودقفيصس نيرمثتصسملا نوك ىودج نودب حبصصتصس
ةيعانصصلا ةقطنملاب ةديدج ةيرامثتصسا عيراصشم  حنم ةدوعو رامثتصسلا ءاغلإا ىلإا ايلآا يدؤويصس امم عيراصشملا

Qjº.Ω.ديصصلا نيع

ىلع ضضبقلأ يقلأأ اميف
نيرخآأ ضصاخششأأ ةعبرأأ

ةفلتخم اياشضق يف

5 فيقوت
ثحب  لحم  صصاخششأأ

ةيطرشش  ةيلمع يف
 ةنيدملاب

نمألل ةعباتلا ةطرصشلا رصصانع ماق
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت̆لا˘̆ب لوألا ير˘˘صضح˘̆لا

نم لكل ةعباتلا ةطرصشلا رصصانع
ة˘طر˘صشل̆ل ة˘ي̆ئلو̆لا ة˘˘ح˘̆ل˘˘صصم˘̆لا
ةيلمعب يمومعلا نمألاو ةيئاصضقلا
ةلاح صصحف نع ترفصسأا  ةيطرصش

صصخصش ف˘ي˘قو˘تو ا˘صصخ˘صش07
صضرغب تارد˘خ˘م̆لا ةزا˘ي˘ح ل˘ح˘م
فيقوت عم يصصخصشلا كلهتصسلا

نم رخآاو ، ثحب لحم صصاخصشأا50
روظحم صضيبأا حلصس لمح لجأا

رر˘ب˘م نود صسدا˘صسلا ف˘ن˘صصلا ن˘˘م
نيصصخصش فيقوت مت امك يعرصش
للخإلاو ينلعلا ركصسلا لجأا نم

40 ةبقارم عم ، ةماعلا ةنيكصسلاب

اذه ةيران تاجارد70 و تابكرم
ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع  تفقوأاو
ثلاثلا ير˘صضح̆لا ن˘مأل̆ل ة˘ع̆با˘ت̆لا
رمعلا نم غلبي اصصخصش ةرورعزوب

اذه ، ايئاصضق قوبصسم ، ةنصس43
فر˘ط ن˘˘م ثح˘̆ب ل˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا
ةدع يف هطروتل ةيئاصضقلا تاهجلا
ىل˘ع ءاد˘ت˘علا̆ب ة˘ق̆ل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘صضق
مت  نيا،تاكل˘ت˘م˘م̆لاو صصا˘خ˘صشألا
ة˘˘ي˘̆نو˘̆نا˘˘ق˘̆لا  تاءار˘˘جإلا  ذا˘˘خ˘˘˘تا
. ةقح يف  ةمزللا

eÉRhR  HƒY«û°á
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41 ع˘˘˘˘˘˘صضو م˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘ح

تن˘م˘صسإ’ا ع˘نا˘صصم˘˘ب ةا˘˘ف˘˘صصم
ةظفاح˘م˘لا فد˘ه˘ب ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

لك ةميق ردق˘تو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع

،ميتنصس رايلم06 ـب اهنم دحاو
ىلإا فدهي ءارجإ’ا نأا ادكؤوم
ثيح ةيفصصتلا ءادأا نم عفرلا
’ وجلا يف رابغلا ثاعبنا نأا
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا د˘˘ح˘˘˘لا ىد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي

ناكو3. م ن/ غلم01 ردقملا
ءاقللا اذه
نم ددع هرصضح يذلا ،ينقتلا
و˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
نأا رظتنملا نمو ،نيصسدنهملا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘قر˘˘ح˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت
تنمصسإ’ا ةصسصسؤومب ةيعانصصلا
نا˘˘˘يزو˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘ح ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
علطم ةمدخلا زيح ،ةنيطنصسقب
تق˘ق˘ح ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا

نم ة˘ئ˘م˘لا˘ب59 ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا
ماعلا لÓخ ةيجا˘ت˘ن’ا ا˘ه˘فاد˘هأا
ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘كذو ،يرا˘ج˘لا
ة˘ما˘ح˘لا تن˘˘م˘˘صسإا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل
سشماه ىلع ،سسوبك ىفطصصم
تن˘م˘صسإ’ا لو˘ح ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل

يذلا ،«قافآاو اياصضق» رئازجلاب
عور˘صشم  نأا ،ع˘ن˘صصم˘لا˘ب م˘ظ˘˘ن
م˘ت˘˘ي˘˘صس  تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘قر˘˘ح˘˘م
ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
،ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

داج˘يإا˘ب  ،لا˘ق ا˘م˘ك ح˘م˘صسي˘صسو
نيب عمجت  ةكرتصشم ةيصضرأا
و ةدا˘م˘لا هذ˘ه جا˘˘ت˘˘نإا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
نع كيهان ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا

سضفخو سصيلقت يف هتمهاصسم
فنصصت ي˘ت˘لا ،ة˘قا˘ط˘لا ة˘ف˘ل˘كت

تا˘˘˘عو˘˘˘فد˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ن˘˘˘م˘˘˘صض
نأا ،ثدحتملا عباتو ،ع˘م˘ج˘م˘لا
اهب زز˘ع˘ت˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘قر˘ح˘م˘لا
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ت˘صس ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
نم سصلختلا لÓخ نم ةئيبلا
ىرخأ’ا تايافنلاو تاف˘ل˘خ˘م˘لا
ة˘ح˘صصلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا˘˘ب ةر˘˘صضم˘˘لا

يفو هنأا ىلإا اريصشم ،ةيمومعلا

ز˘˘ي˘˘ح عور˘˘صشم˘˘لا لو˘˘خد لا˘˘˘ح

هنإاف،0202  ع˘ل˘ط˘م ة˘مد˘خ˘لا

بصصانم نم تائملا حتف متيصس

ططخم عصضويصس امك ،لغصشلا

يف ةرغصصم تاصسصسؤومل ءابعأا

.اهزرفو تايافنلا عمج لاجم

رئازجلاب تنمضسإ’ا لوح ينقت ءاقل سشماه ىلع/ةنيطنضسق

 وحنو أرهاب احاجن ققحت ةماحلأ ةسسسسؤوم
ةئملاب001 تايافنلأ يف مكحتلأ

تأرسشع عاجرتسسأ
راطإأ يف ةنتابب تأراتكهلأ

يعانسصلأ راقعلأ ريهطت
ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ح˘˘لا˘˘صصم تع˘˘جر˘˘ت˘˘صسا

را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا تار˘˘صشع
كلذو ،تايدلبلا ديدع ربع يعانصصلا
را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف
يلاو تاميلعت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو ي˘عا˘ن˘صصلا

ةلصسلصس دعب يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و
،ةيقيصسنت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’او تاءا˘ق˘ل˘لا

تاراتكه20.3 عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ثي˘ح

تاراتكه69.3 و ة˘ناور˘م ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

89.6 لدا˘ع˘ي ا˘˘م˘˘ب ة˘˘كير˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةي˘عوأ’ا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،تارا˘ت˘كه
رمأ’ا قلعتيف عاجرتصس’ا ديق ةيراقعلا

5.42 ،ةنتاب ةيدلبب راتكه20.3 ـب

28.41 ،لصضاف د’وأا ةيدلبب راتكه

3 ،ة˘ب˘ع˘صشلا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب تارا˘ت˘كه

راتكه5.1 ،ةناقصس ةيدلبب تاراتكه

ةيدلبب را˘ت˘كه12.0 ورز’ ةيدل˘ب˘ب

،لاكودما ةيدلبب تاراتكه3 ،ةكيرب

44.0 ،ةنايرصس ةيدلبب راتكه99.1

راتكه5.0 ،رذعملا ةيدل˘ب˘ب را˘ت˘كه

ةيدلبب را˘ت˘كه9.0 ،ةيمو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

،ةرمصشلا ةيدلبب راتكه1 ،تÓيهلوب

عومجمب ،داقميت ةيدلبب راتكه5.0

تاءارجإ’ا هذه يتأات ،اراتكه83.55
ةروجهملا تاصشرولا عصضو عبتت بقع
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا لا˘˘جآ’ا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘˘عو
نم ةيرامثتصس’ا عيراصشملا قÓطن’
فلتخم ىلإا ةفاصضإا نيرمثتصسملا لبق
نم ةلجصسملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا

نأا ا˘م˘ك ،لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘فر˘˘ط
راقعل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عصضولا سسفن دهصشي يذلا يعانصصلا
لÓغتصسا رظتن˘ي ثي˘ح .ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
حلا˘صصلا ي˘ف ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوأ’ا هذ˘ه
ةقطنم لك ة˘ي˘صصو˘صصخ ق˘فوو ما˘ع˘لا

.ةيومنتلا اهتاجايتحاو
T°ƒT°É¿ ì

ايسسردم امعطم62 زاجنإأ

ةنتابب رخآأ39 ةئيهتو
يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلاو دقع
ايقي˘صسن˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جا لوأ’ا سسمأا ءا˘صسم
ر˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م رو˘˘صضح˘˘˘ب
نيي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
زاجن’ا ت’واقم باحصصأاو نييعرفلا

ةعبا˘ت˘م˘ل كلذو ،تا˘صسارد˘لا بتا˘كمو

ايصسردم امعط˘م62 زاجنإا ة˘ي˘ع˘صضو

فلتخم ىوتصسم ىلع رخآا39 ةئيهتو
قود˘ن˘صص را˘طإا ي˘ف ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لاو نا˘˘م˘˘صضلا
ةياه˘ن ل˘ب˘ق م˘ل˘صست نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ذيمÓت اهنم ديفتصسيل .لبقملا رهصشلا
ذيمÓتلا اصصوصصخ ةينعملا سسرادملا
ىلا لوصصولل ’ايمأا نوعطقي نيذلا

عم مهتاناعم ءاهنإاو ،ةصساردلا تارقم
مه˘ن˘كا˘صسم ى˘لإا ا˘با˘يإاو ا˘با˘هذ ل˘ق˘ن˘ت˘لا
يلاولا ددصشو اذه ،ءادغلا ةبجو لوانتل

لاجآ’ا مارتحا ةرورصض نيينعملا ىلع
.تامدخلا ةدوج اذكو

T°ƒT°É¿ ì

،يراجلا ماعلل ةرطضسملا ةيجاتنإ’ا اهفادهأا نم ةئملاب59 «اكيج» رئازجلا تنمضسإا يعانضصلا عمجملل ةعباتلا ،نايزوب ةماحل تنمضسإ’ا ةكرضش تققح
 ةضسضسؤوملل ماعلا ريدملا سسيئرلا قرطتو.اهكرادت مت يتلا ةنايضصلا تارتف ببضسب وهف هليجضست مت رخأات لكو اهتاطاضشن يف اعجارت لجضست مل ثيح

.عمجملا فرط نم اهضصيضصخت مت يتلا ،تارامثتضس’ا ةيمهأا ىلإا

مادقإا ببضسب/ةنيطنضسق

ءادتع’ا ىلع ذيمÓتلا دحأا

يوبرتلا مقاطلا ىلع سسأافب

 اسسينيسسامب ةذتاسسأأ

ةيامحلاب نوبلاطي

نمأ’أ ريفوتو
ة˘ط˘صسو˘ت˘م ذ˘ي˘مÓ˘تو ةذ˘تا˘صسأا بلا˘ط

ينارمعلا بطق˘لا˘ب ير˘م˘ع˘لا حورو˘ب

،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق ة˘˘ي’و˘˘ب ا˘˘صسي˘˘ن˘˘ي˘˘صسا˘˘م

ط˘ي˘ح˘م˘˘ب ن˘˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘صضب

ءايلوأاو ةذتاصسأ’ا بلاطو.ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ةقرف ريفوتب نمأ’ا حلاصصم ،ذيمÓتلا

ةصسصسؤوملا طيحم˘ب ة˘طر˘صشل˘ل ة˘م˘ئاد

اودكأا ثيح ،اهنم ةبيرقلا تانكصسلاو

ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا حو˘˘ت˘˘ف˘˘م م˘˘ه˘˘بار˘˘صضإا نأا

ةياهن سشاعو .مهبلط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا

ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا

علهلا نم ىر˘ب˘ك ة˘لا˘ح ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

ذيمÓتلا دحأا ماق نأا دعب ،فوخلاو

م˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘ع’ا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب

ام وهو ،نيكصسب مث سسأافب يوبرتلا

حيرصست ىلإا ةصسصسؤوملا ةرادإا رطصضا

.ةصسرادلا فيقوتو ذيمÓتلا

GdëªõI S°Ø«É¿

¯ GCjªø Q
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘صصم م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
راطإا يف، فيطصسب ةيندملا
ةيوتصشلا ةلمحلل ريصضحتلا
يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

ا˘ع˘ي˘صسو˘˘تو (9102/0202)
 ةيعوتلا جمانربل
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل سسي˘صسح˘ت˘˘لاو
تا˘˘نا˘˘صضي˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م
ةيوجلا تابلقتلاب ةطبترملا
ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا،
ر˘ه˘صش ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘صصن˘لا
.ربمتبصس
ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘هو
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ةلفا˘ق ج˘ما˘نر˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ
مويلا نم ءادتبا ةيصسيصسحت

61 ةياغ ىلإا ربوتكأا حتافلا
بو˘ج˘ت ،يرا˘ج˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ىر˘قو ءا˘˘ي˘˘حأا
ن˘ي˘ع ،ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
نيع ،ةريبكلا نيع ،ناملو
ما˘م˘حو ر˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ،لازآا
سسر˘˘˘غ فد˘˘˘ه˘˘˘ب ،رو˘˘˘˘قر˘˘˘˘ق
ةي˘ئا˘قو˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘يز˘ع˘تو

نم ةياقول˘ل ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل

اميصس’ ىر˘ب˘كلا ر˘طا˘خ˘م˘لا

را˘˘ط˘˘خأ’او تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘˘لا

لÓخ نم كلذو...ةيخا˘ن˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يراو˘˘ج تا˘˘طا˘˘صشن

تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘صسلا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم

تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

سصصصح طيصشنتو ةيوبرتلا

،...عوصضوم˘لا لو˘ح ة˘ي˘عاذإا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘صشت

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأ’ا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ةيئاملا دراوملا ،ةيمومعلا

رييصست تاصسصسؤومو تاباغلا

ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا مدر˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م

ينطولا ناويدلا ،تاياف˘ن˘ل˘ل

.هايملل ةيرئازجلا ،ريهطتلل

ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشي

يلاو ديصسلا ءاثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا

باصضه˘لا ي˘ح ن˘م ة˘ي’و˘لا

ةعماج لخدم مامأا فيطصسب

نيغابد نيمل دمحم

 ةيوجلا تابلقتلاب  ةطبترملا تاناضضيفلا رطاخم نم ةياقولل

ىرق و ءايحأأ بوجت ةلفاق ميظنت
 فيطسس ةي’و تايدلب
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مكوجرت ةرحاسسلا ةقنوط

نم ريثكلا فراطلا ة˘يلؤ˘ب ة˘ق˘نؤ˘ط ةر˘ي˘ح˘ب د˘ع˘ت
اهدشصقت يتلاو فشصؤت ل يتلا ةرحاشسلا قطانملا
عا˘ت˘م˘ت˘شسÓ˘ل ا˘ي˘مؤ˘ي تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا
اؤحبشصأا اهير˘ئاز ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ا˘هر˘ح˘شسب
م˘˘ه˘˘كر˘˘ت بب˘˘˘شسب كلذو ا˘˘˘ه˘˘˘ل اءبع نؤ˘˘˘ل˘˘˘كششي
ماعطلا اياقب ،تارورا˘ق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘تÓ˘شضف
اؤفلكي نأا نود ةيمرم ةيكيتشسÓبلا شسايكألاو
ةريحبلا نأاو اشصؤشصخ ،اهفي˘ظ˘ن˘ت ءا˘ن˘ع م˘ه˘شسف˘نأا
ةظفاحملل ة˘يا˘ن˘ع˘لا تا˘جرد ى˘شصقأا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت

.اهتيرذع ىلع ةظفاحملا مكؤجرتو اهيلع

كاريسش نيبأات مسسارم يف كراسشي ليجوق
ح˘لا˘شص ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا شسل˘ج˘م شسي˘ئر ل˘˘ح
رئازجلا ليثمتل ،شسيرابب ،نينثلا شسمأا ليجؤق
قبشسألا يشسنرفلا شسيئرلا نيبأات مشسارم يف
،ةلودلا شسيئر نم فيلكتب كلذو كاريشش كاج
شسلجمل نايب يف ءاجو .حلاشص نب رداقلا دبع
نب رداقلا دبع ديشسلا نم فيلكتب» هنأا ةمألا

ح˘لا˘شص د˘ي˘شسلا ل˘ح ،ة˘لود˘لا شسي˘˘ئر ،ح˘˘لا˘˘شص
ةحيبشص ،ةباينلاب ةمألا شسلجم شسيئر ،ليجؤق
،شسيراب ةيشسنرفلا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘ثلا شسمأا
يشسنرفلا شسيئرلا ةينيبأات يف رئازجلا ليثمتل
مؤي ةينملا هتفاو يذلا كاريشش كاج قبشسألا
.«ةنشس68 زهان رمع نع يشضاملا شسيمخلا

ءاقفرل ةيوق ةدوع
ةقيلفتوب

نيدلا زع رارقو يلحاشس مشساقلب نÓعإا دعب
ريزوو يدنرأÓل ةباينلاب ماعلا نيمألا يبؤهيم
شسيئر نؤبت ديجملا دبع هلبقو قباشسلا ةفاقثلا
نب اذكو ةباشصعلا دهع يف قبشسألا ةمؤكحلا
4002 تايشسائر يف حششرت هرودب يذلا شسيلف
د˘ه˘ع ي˘ف ة˘مؤ˘كح˘ل˘ل ا˘شسي˘ئر نا˘كو4102و
ربمشسيد تايشسائر نأا ودبي هنإاف قباشسلا ماظنلا
.ةقيلفتؤب زيزعلا دبع قبشسألا شسيئرلا ءاقفرل ةيؤقلا ةدؤعلل ةيتاؤم ةشصرف تناك9102

سصاسصرلا قلطي ةمÓع بغار
هدلب ةموكح ىلع

ىلع را˘ن˘لا ة˘مÓ˘ع بغار ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا نا˘ن˘ف˘لا ح˘ت˘ف
تارازؤ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘قرا˘˘˘˘شسلاو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

فقؤب ًابلاطم ،نانبل˘ب ة˘ي˘مؤ˘كح˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لاو
.اًدحأا م˘حر˘ي ن˘ل عؤ˘ج˘لا نأل شسا˘ن˘لا˘ب را˘ت˘ه˘ت˘شسلا

تانيودتلا ع˘قؤ˘م ر˘ب˘ع ة˘ن˘يود˘ت «ة˘مÓ˘ع» بت˘كو
نيÓنوأا حيرشصلا ا˘ه˘ت˘ط˘ق˘ت˘لا «ر˘ت˘يؤ˘ت» ةر˘ي˘شصق˘لا
ةناشصحلا اؤعفرا ،نانبل يف مكحلا لهأا اي لؤقي

يف مهؤتعشضو نيذلا نيقراشسلاو نيدشسافلا نع
ةيمشسرلا ر˘ئاود˘لاو تا˘شسشسؤؤ˘م˘لاو تارازؤ˘لا ل˘ك
،ناوألا تاؤف لبق مهتبترو مهزكارم تناك امهم
اًراتهتشسا مكافك ..اذه كل نيأا نم نؤناق اؤقبط
..ناوألا تاؤف لب˘ق م˘كح˘شصنأا ..ة˘ب˘ي˘ط˘لا شسا˘ن˘لا˘ب
»اًدحأا محري نل عؤجلا ..لمتحت دعت مل شسانلا

ةلمح مظنت سسارهأا قوسس ةطرسش
 ذيمÓتلا ةدئافل  ةيسسيسسحت

شسمأا مؤ˘ي شسار˘هأا قؤ˘شس ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تر˘˘ششا˘˘ب
ةيلمع شسارهأا قؤشس ةيلؤل ةيبرتلا ةيريدم عم قيشسنتلاب
شسرادملا ذيمÓت ةدئافل ةيؤعؤت ةيشسيشسحت شسورد ءاقلإا
لامعتشسإا را˘ط˘خأا لؤ˘ح ، ( ي˘نا˘ث˘لا رؤ˘ط˘لا ) ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
Óيعفت ةلم˘ح˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘ت ثي˘ح ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا با˘ع˘لألا
شسمتشس ن˘يأا ، ي˘جرا˘خ˘لا ه˘ق˘ششل ي˘لا˘شصتإلا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل
فرششي امك،ةيلؤلا ميلقإا لماك ربع ةيؤبرت تاشسشسؤؤم
ةيلؤلا نمأل نؤعبات ةشصتخم تاراطإا ةيلمعلا هذه ىلع
ةحفاكم قرفو ،ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتإلا ةيلخ اهنم

ةدئافل تاداششرإاو حئاشصن ميدقت نمشضتت  ثيحب ، ةيجؤلؤنكتلا ةظقيلا ةيلخ و، ةيتامؤلعملا مئارجلا
نم مهيقي امب ، ةيجؤلؤنكتلا طئاشسؤلا فلتخمو تانرتنإلا لÓغتشسإا تايفيك لؤح ذيمÓتلاو لافطألا

.ةيبلشسلا تامادختشسإلا ءارج مهب قحلت نأا نكمملا نم يتلا رطاخملا فلتخم

ةبانعب تارايسسلا نكرل ةديدج ةرهاظ
ةنيدم طشسو يف ةديدج ةرهاظ ةريخألا ةرتفلا يف ترششتنا

نم ميهاربإا يدي˘شس ى˘لإا يدؤؤ˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خو ة˘با˘ن˘ع
يفو ةبانع ةيدلبل ةينقتلا ةحلشصملا مامأا رارغ ىلع نيتهجلا

فيشصرلا قؤف تارايشسلا نكر يهو دارم ششوديد يح قيرط
نودجي نيذلا نينطاؤملا رمذت نم داز ام ؤهو ةيئاؤششع ةقيرطب
باحشصأا رورم نم بعشصي ام ؤهو تابكرملاب اءؤلمم فيشصرلا
ىق˘ب˘يو ،ة˘كر˘ح˘ت˘م˘لا ي˘شسار˘كلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ
بحشسو «ؤباشصلا» لمعتشست نأا ةينمألا تاهجلا نم بؤلطملا

 .نيفلاخملا عدرل ةقايشسلا شصخر
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مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ررق

ي˘ن˘طو˘لا برد˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ““فا˘˘ف““

ريجانم بشصنم يف يشضاملب لامج

افلخ لوألا ينطولا بختنملل ماع

بشسح˘˘بو ،ناد˘˘م م˘˘ي˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل

““فا˘ف˘لا““ تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘شصم

ةمحلم عنا˘شصو ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب نإا˘ف
نو˘ك˘ي˘شس ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘م˘ج˘ن˘لا

افلكم رشضخلل اديدج اماع اريجانم
قفوو ،ينفلاو ينقتلا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا˘ب
ةدا˘ي˘ق˘ب فا˘˘ف˘˘لا نإا˘˘ف رد˘˘شصم˘˘لا تاذ
تغلأا يششطز نيدلا ريخ سسيئرلا

تما˘˘˘˘˘قو ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا بشصن˘˘˘˘˘˘م
ثي˘ح ،د˘يد˘ج ما˘˘ظ˘˘ن ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
بشصنم نيشسايلب م˘ي˘هار˘بإا ل˘غ˘ششي˘شس

دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تلا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب يرادإا ق˘˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘˘م
بختنملاو مدقلا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلع ةقداشصملا متي نا ىلع ،لوألا
بت˘˘ك˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ رار˘˘˘ق˘˘˘لا
دق نوك˘ي يذ˘لا فا˘ف˘ل˘ل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ترا˘ت˘˘خاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا د˘˘ق˘˘ع˘˘نا
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
م˘ي˘هار˘با ة˘شضا˘ير˘لا ي˘ف را˘ششت˘شسم˘لا

ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا بشصن˘˘م ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب

رظنلاب ينطولا بختنملل يرادإلا
نيوكتو ةربخ نم هب عتمتي ام ىلا

م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘با نا˘˘˘˘كو ،لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ريتيركشس بشصنم لغشش دق نيشسايلب
ي˘ف ي˘ب˘م˘لوألا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

دمحم فافلل قباشسلا سسيئرلا دهع
م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر ل˘م˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ةوارور
ناكو ةيلا˘ح˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل يرادإلا

رشصم يف رشضخلا ةثعب عم ادجاوتم

ايق˘ير˘فا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن لÓ˘خ
ني˘شسا˘ي˘ل˘ب م˘ي˘هار˘با ع˘قوو ،ر˘ي˘خلا

لان نأا دعب فافلا عم سسما هدقع
لامج ينطولا بخانلا نم ةيكزت
ترر˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ءا˘غ˘لإا هر˘كذ ق˘ب˘شس ا˘م˘ك ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

هلادبتشساو ماعلا ريجانملا بشصنم
يرادإلا ق˘˘˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا بشصن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ب
.بختنملل

““رخأا أبعل هنم لعج نأكلأب جيوتتلاو يئأنثتشسا بعل زرحم““

نادم ميكح ـل افلخ

 بختنملل اريجأنم يشضأملب نييعت ررقت فأفلا

دوعصلاو طوبهلا ماظن ريغت”فافلا“
مشسوملاب يرودلا ىلإا طوبهلاو دوعشصلا ماظن رييغت رارق  ،ةلقرو ةيلوب نينثلا سسمأا موي دقعنملا هعامتجا لÓخ ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا دمتعا

عم ،قباشسلا يف هب لومعم ناك املثم،3 نم لدب يناثلا مشسقلا ىلإا طقف نيقيرف لازنإا ،يششطز نيدلا ريخ ةشسائرب ““فافلا““ تدمتعاو ،لبقملا
6 دوعشص عم ،ةاوهلا مشسق ىلإا يناثلا مشسقلا نم طقف نيقيرف لازنإا ررقت امك،61 نم لدب81 ىلإا لوألا مشسقلا ةيدنأا ددع عفتريل قرف4 دوعشص

.نيتعومجمب سسفانتت23 ىلإا يناثلا مشسقلا ةيدنأا ددع عفتريل،7 ـلا ةبترملا يف نيقيرف لشضفأا ىلإا ةفاشضإا ،ةعومجم لك نم قرف
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ةرهشس دادزولب بابشش ةليكششت تقفخأا
يدان فيشضلا ةبقع يطخت يف ،سسمأا

با˘يإا را˘طإا ي˘˘ف ،ير˘˘شصم˘˘لا زد˘˘ي˘˘مار˘˘ي˘˘ب
،فاكلا سسأاكل يناثلا يديهمتلا رودلا

فدهب ةئجافم ةميزه ليجشست بقع
با˘˘ب˘˘ششلا ا˘˘هر˘˘ثإا ىل˘˘ع عدو˘˘ي˘˘˘ل ،در نود
ةبيخ طشسو اركبم ةيراقلا ةشسفانملا
مل نيذلا هراشصنأاو هقاششعل ةريبك لمأا

كل˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب جور˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا او˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ي
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
يف هلثمل فدهب ةرهاقلا نم يباجيإا
عيمجلا ناك تقو يفو ،باهذلا ءاقل
لشضفأا يف د˘جاو˘ت˘ي با˘ب˘ششلا نأا˘ب ن˘ظ˘ي
هيفكي ناك ذإا ،ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل قاور
غولب لجأا نم رئازجلاب ايبلشس لداعتلا

ءادألا نأا ر˘˘ي˘˘˘غ ،رر˘˘˘ك˘˘˘م23ـلا رود˘˘˘لا
با˘ت˘نا يذ˘لا ““رور˘غ˘لا““ سضع˘بو تها˘ب˘لا
ريبكلا زوف˘لا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا

ربمفون10 بعلم نم هعب تاع يذلا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش با˘˘˘شسح ىل˘˘˘ع ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب

ن˘م ة˘شسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ام ىلع ثيح ،ةلماك ةيثÓثب ةلوطبلا

ىلع ““ةمقن““ ةجيتنلا هذه تناك ودبي
عنقم ريغو ات˘ها˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ير˘شصم˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا قÓ˘˘طإلا ىل˘˘ع
هاو˘˘ق ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسي ف˘˘˘ي˘˘˘ك فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لا

فدهب هب˘ع˘ل˘م ىل˘ع با˘ب˘ششلا ىط˘خ˘ت˘يو
ةقي˘قد˘لا ي˘ف ““يو˘ت˘نأا““ ي˘نا˘غ˘لا بعÓ˘لا

د˘ع˘ب ءا˘ج يذ˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا و˘˘هو،75ـلا
برد˘م˘لا ا˘ه˘˘ثد˘˘حأا ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ح˘ن˘م ا˘مد˘ن˘˘ع ،ر˘˘با˘˘شسيد نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا˘˘ب˘˘ي˘˘شس
ة˘يد˘ه خا˘شسن ن˘˘يد˘˘لا سسم˘˘شش ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ىلإا اهليوحت يف حجن ،يوطنأا مجاهملل
ط˘ل˘ت˘خ˘ت˘ل ،ة˘يو˘ق ةد˘يد˘˘شست˘˘ب ىمر˘˘م˘˘لا
يف لششف امدعب ،اهدعب قيرفلا رومأا
يهو ،ءاقللا قئاقد يقاب يف ليدعتلا
بردملا لابششأا تجرخأا يتلا ةجيتنلا

ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نا˘˘ك تقو ،ر˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘م رود ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا
عقوتيو ةريبك ةيمهأا اهل يلوي عيمجلا

ةشصاخ ،ةطقن دعبأا ىلإا قيرفلا باهذ
ه˘˘ل˘˘ج˘˘شس يذ˘˘لا بي˘˘ط˘˘لا راو˘˘ششم˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
مشسوملا ةيادب ذنم دويعشس ريمأا ءاقفر

ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا را˘م˘ث ي˘هو يرا˘˘ج˘˘لا
ةو˘ق˘˘ب ““ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا““ ءا˘˘ن˘˘بأا ها˘˘ه˘˘نأا يذ˘˘لا

ريغ ،ةيروهمجلا سسأاك بقلب جيوتتبو
غو˘ل˘˘ب ي˘˘ف ةرادإلاو را˘˘شصنألا مÓ˘˘حأا نأا
ةدا˘عإاو ““فا˘˘ك˘˘لا““ سسأا˘˘ك تا˘˘جرد ىشصقأا
ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘تو ،تر˘˘خ˘˘ب˘˘ت ،ا˘˘يرا˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

سضرف امدنع مشسوملا ويرانيشس سسفنب
مامأا هبعلم ىلع يبلشسلا لداعتلا هيلع

.يوارفيإلا ازوميم كيشسأا

““ءأشصقإلا ءارو نيبعÓلا زيكرت ةلق““ :ينارمع
د˘˘ب˘˘ع دادزو˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘شش برد˘˘˘م بر˘˘˘عأا
ىلع ريبكلا هفشسأا نع ،ينارمع رداقلا
د˘ع˘ب ،فا˘ك˘لا سسأا˘ك ن˘م ه˘ق˘ير˘ف ءا˘˘شصقإا
““ةبيقعلا““ ءانبأا اهب ينم يتلا ةميزهلا

ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شض د˘˘˘ي ىل˘˘˘ع ،سسمأا لوأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ششع
يف در نود فدهب يرشصملا زديماريب

ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م23 ـلا رود˘˘˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘˘يإا
بب˘˘˘شس ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘جرأاو .ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
فرط نم ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘ل˘ق ىلإا ة˘م˘يز˘ه˘لا
يتلا ةرفاشصلا ىلإا ةفاشضإلاب نيبعÓلا

يبرغملا مكحلا ةدايقب بابششلا تملظ
ةلكر نم يمشصاعلا يدانلا مرح يذلا

،ي˘نار˘م˘ع د˘ح ىل˘ع ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص ءاز˘˘ج

ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ه هذ˘˘˘ه ف˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل““ لا˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
ىل˘ع ا˘ن˘كو ل˘هأا˘ت˘لا ل˘˘مأا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك ،مد˘˘ق˘˘لا

عم نكل ،ملحلا اذه قيقحت نم ةبرقم
ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ا˘نز˘˘ي˘˘كر˘˘ت ا˘˘ند˘˘ق˘˘ف ف˘˘شسألا
انل بشستحي مل اشضيأا مكحلاو ،فدهلا

ا˘م˘بر““ فا˘شضأاو ،““ة˘ح˘شضاو ءاز˘ج ة˘˘ل˘˘كر
يتلا باهذلا ةارابم يف لهأاتلا انعيشض
،اد˘ي˘ج ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘نأا م˘غر ا˘ه˘˘ب ا˘˘ن˘˘لدا˘˘ع˘˘ت

ةلم˘ج˘لا˘ب ا˘شصر˘ف ا˘نرد˘هأا ا˘ن˘نأاو ة˘شصا˘خ
علطتلا نآلا انيلع ،ةجذاشس ةقيرطبو
و˘˘˘ه ا˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘مألا ىلإا

نع ةمزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا تبا˘غو .““مدا˘ق
دح ىلع ءاقللا يف دويعشس ريمأا ءاقفر
ة˘لا˘شسر ه˘جو يذ˘لا ،ي˘نار˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
كرادتب مهايإا ادعاو راشصنأÓل راذتعا
سسأاكو ةفرتحملا ةلوطبلا يف رومألا
فرطلا انك““ لاقو ،Óبقتشسم رئازجلا
˘ما˘مأا ا˘ن˘ت˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ن˘ك˘لو ىو˘قألا
ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘نرا˘˘شصنأل رذ˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ن ،ىمر˘˘˘م˘˘˘لا

بشستكا ان˘ق˘ير˘ف ،كراد˘ت˘لا˘ب م˘هد˘ع˘نو
،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ىل˘ع ز˘كر˘ن نأا نآلا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘عو
““.ةيروهمجلا سسأاكو

¯ ±.hd«ó

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘شضم ما˘˘˘˘مأا سسمأا لوا ه˘˘˘˘لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت بق˘˘˘˘ع

بيط بع˘ل˘م˘ب0-0 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘شسقا˘ف˘شصلا

نم61 رود˘˘لا با˘˘يإا با˘˘شسح˘˘ل ،سسقا˘˘ف˘˘شصب ير˘˘ي˘˘ه˘˘˘م

ىه˘ت˘نا د˘ق با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل نا˘كو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا

ف˘˘ي˘˘شضلا˘˘ب حا˘˘طأا يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصل

ينفلا ريد˘م˘لا ر˘ب˘عو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب3-1 ب ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ن˘ع ،و˘لا˘شش و˘ك˘شسي˘ششنار˘ف ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل
ي˘ف و˘لا˘شش لا˘قو ،ه˘ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت˘ب ةر˘ي˘ب˘˘ك˘˘لا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘شس
لهأاتلا““ :ةارابملا ةياهن دعب ني˘ي˘ف˘ح˘شصل˘ل ه˘ح˘ير˘شصت
،با˘ششلا ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ف˘شصنأا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ىلإا

ءاقل يف هققح يذلا قحتشسملا راشصتنلا ىلإا رظنلاب
،ادج ةبعشص تناك ةدوعلا ةارابم““ :عباتو ،““باهذلا

طوششلا يف اشصوشصخ انتلاح نشسحأا يف نكن مل اينف

ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب رو˘˘مألا سضع˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘لد˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،لوألا
انشسفانم نامرح يف ايكيت˘ك˘ت ا˘ن˘ح˘ج˘نو ،ة˘حار˘ت˘شسلا

ىهنأاو ،““هبعل ريوطتل اهديري يتلا تاحاشسملا نم
با˘هذ˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘شسأا““ :Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ودارا˘˘ب برد˘˘م
،ربكأا ةحارب بايإلا ةارابم سضوخل اريثك انتدعاشس
مجحب قيرف مامأا ةرادج نعو اقحتشسم ناك انلهأاتو
ةأافاكم لشضفا وه لهأاتلا اذه نأا ربتعأا ،يشسقافشصلا
.““نيبعÓل

دادزولب بابشش

ةسفانملا نوعدوي ةبيقعل ءانبأ
ارـكـبـم ةـيـقـيرـفإلا
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بيب يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام بردم داششأا
يرئازجلا مجنلل ةينهذلا ةوقلاب لويدراوغ
ي˘˘ف د˘˘حاو م˘˘قر˘˘لا تا˘˘ب يذ˘˘لا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
لا˘˘˘قو ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م

يمشسرلا عقو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف لو˘يدراو˘غ
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا““ :سسمأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ىلع رداق وه امو هتا˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب ن˘مؤو˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج
جيوتت نأا لو˘ق˘لا ي˘ن˘ن˘ك˘م˘ي““ :فا˘شضأاو ،““ه˘ل˘ع˘ف
ارمأا ناك ايقيرفإا سسأاكب يرئازجلا بختنملا

دقل““ :عباتو ،““هل ةبشسنلاب ةيمهألا يف ةياغ
ةفلتخم ةينهذب مشسوملا اذه قيرفلل لشصو
ةيباجيإا ةقيرطب بعلي وه ،ةوق رثكأاو امامت

امك ،““نألا دحل قيرفلا ىلع ةدئافلاب تداع
ةيور˘ك ةر˘هو˘ج كل˘ت˘م˘ي ه˘نأا لو˘يدراو˘غ د˘كأا

يتلا ةريبكلا تاي˘نا˘ك˘مإÓ˘ل ار˘ظ˘ن ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف
اذه يف لاقو ،يرئازجلا مجنلا اهب عتمتي
زر˘ح˘م كشسم˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘نأا ر˘˘ع˘˘ششت““ :دد˘˘شصلا

ا˘م ا˘ئ˘ي˘شش كا˘ن˘˘ه نأا81 ـلا ط˘˘خ ما˘˘مأا ةر˘˘˘ك˘˘˘لا
ن˘يد˘ها˘ششم˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا د˘ق˘ت˘˘عأاو ،ثد˘˘ح˘˘ي˘˘شس
ةبهوم هيدل ،رمألا اذهب رعششت ريهامجلاو

هيدلو ةريبك ةدوج وذ بعل زرحم ،ةشصاخ
برد˘م˘لا م˘˘ت˘˘خو ،““ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي سصا˘˘خ ءي˘˘شش
ءادأا ةو˘ق˘ب فار˘ت˘˘علا˘˘ب ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا

هقيرف عم ةريخألا ةنوآلا يف زرحم سضاير
اذه““ :لويدراوغ لاق ثيح ،يتيشس رتشسششنام
و˘هو ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ءادأا زر˘ح˘م مد˘ق˘ي م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

بعلي هنأل هلجأا نم ديعشس انأاو يلاثم بعل
ي˘˘˘لود˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،““قد˘˘˘شصي ل ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ب
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ق د˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

˘ما˘مأا بع˘شص زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
ءارو ناك نيأا ،ةيشضاملا ةلوجلا يف نوترفيإا

فدهلا لجشس ثيح ،ةثÓثلا يتيشسلا فادهأا

لوألا ن˘ي˘فد˘ه˘لا ءارو نا˘كو ه˘ق˘ير˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف لوألا م˘ج˘ن˘لا ح˘ب˘شصي˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لاو

.عزانم نود

ثيدحلاو ينمهت ل لوبرفيل جئأتن““ :زرحم

““هناوأل قبأشس بقللا نع
يرئازجلا يلودلا فرتعا ،ىرخأا ةهج نم

هنا يتيشس رتشسششنام يدان مجن زرحم سضاير

ل˘ت˘ح˘يو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘ب م˘ت˘ه˘ي ل

يزيلجنلا يرودلا بيترت ةرادشص لوبرفيل

امنيب تايرا˘ب˘م7 ن˘م ة˘ط˘ق˘˘ن12 ديشصرب

61 د˘ي˘شصر˘ب ة˘فا˘شصو˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
:ةيقير˘فألا م˘مألا سسأا˘ك ل˘ط˘ب لا˘قو ،ة˘ط˘ق˘ن
تن˘ك م˘ه˘ع˘م ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘˘لا ي˘˘ف““

ل˘ك ي˘ف زو˘ف˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي نا˘˘كو ،ة˘˘شسر˘˘شش
:فاشضأاو ،““هشسفن رمألا مشسوملا اذهو ،ةارابم
يف طقف ركفن ،لوبرفيل ىلع زكرن ل نحّن““

ا˘م˘ه˘م كلذ˘ل ،ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف زو˘ف˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي ،اور˘شسخ وأا اوزا˘˘ف ءاو˘˘شس ،ثد˘˘ح

ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ل˘شصاوو ،““زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت

بيترت ىلإا رظنن ل نحن““ :Óئاق هتاحيرشصت

ا˘˘ن˘˘شسف˘˘نأا ىل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ن ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ن ،يرود˘˘˘لا

ه˘ث˘يد˘ح م˘تأاو ،““ة˘ي˘لا˘ث˘م تا˘يرا˘ب˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل

ل ،نآلا ر˘ك˘ب˘م بق˘ل˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا““ :Ó˘˘ئا˘˘ق

،اهبعلنشس تايرابملا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا كا˘ن˘ه لاز˘ي

لازي ل ،ةيقبتم ةطقن39 كانه نأا دقتعأا

انيلع بجي ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا كا˘ن˘ه

.““نآلا اهيلع لوشصحلا

رود غولب يف ةمشصاعلا داحتا قيرف حجن
،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

ىل˘˘˘˘˘˘ع سسمأا لوا ءا˘˘˘˘˘˘شسم (2-0) هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ك˘لا ا˘ي˘ها˘مرو˘غ ه˘ف˘˘ي˘˘شضم با˘˘شسح

لجشسو ،ةقبا˘شسم˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا با˘يإا
ي˘ف سصو˘ي˘ح˘˘م ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘فد˘˘ه

،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘ع ن˘م (41و3) نيتقي˘قد˘لا
لوشصولا يف ايها˘مرو˘غ مو˘ج˘ه ل˘ششف ا˘م˘ي˘ف
لÓب ىنثاو ،يروشصنم سسراحلا ىمرم ىلإا

ىلع ةمشصاعلا داحتا قيرف بردم يريزد

ءاشسم هلابششا هققح يذلا لهأاتلاو زوفلا
ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ يدا˘˘ن با˘˘˘شسح ىل˘˘˘ع سسما لوا
ي˘˘ت˘˘لا تازاز˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا ل˘˘ك م˘˘˘غر ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا

هلوشصو ذنم يرئازجلا قيرفلا اهل سضرعت
لاقو ،ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع ىلا

د˘ع˘ب ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ير˘˘يزد
در ن˘شسحا نا˘ك ل˘هأا˘ت˘لاو زو˘ف˘لا نأا˘ب ءا˘ق˘ل˘لا

هقيرف دكا ثيح ،تازازفتشسلا كلت ىلع
ىل˘ع ةردا˘ق ةدارإلا نا˘ب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

،نا˘مز يأا ي˘فو نا˘ك˘م يأا ي˘ف قرا˘ف˘لا ع˘˘ن˘˘شص

ة˘ي˘ع˘شضو˘لا˘ب ا˘شضيأا ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف ار˘˘كذ˘˘م

د˘ي˘شصر˘ل˘ل د˘ي˘م˘ج˘ت ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا

دكاو ،كلذ ريغ ىلا امو ،روجأÓل رخأاتو

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ي˘˘شس ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ير˘˘˘يزد

ةشسفانملا هذه يف دح دعبا ىلا باهذلل

راظتنا يف ،تاعومجملا يرود يف قلأاتلاو

ة˘عر˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.لبقملا ربوتكأا8 موي ةرظتنملا

±.hd«ó

ةمشصاعلا داحتا /ايقيرفإا لاطبأا ةطبار

““سسفأنملا تزازفتشسا ىلع در نشسحأا نأك أنلهأأتو أنزوف““ :يريزد

ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘˘لا Ó˘˘ث˘˘م˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
دا˘ح˘تا ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘ق˘با˘˘شسم
اعطتقا ناذللا لئابقلا ةبيبششو ةمشصاعلا

ةعرق23 رود˘لا ي˘ف سسمأا لوأا ا˘م˘ه˘ل˘هأا˘ت
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شص
˘مدا˘ق˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘م ع˘شسا˘ت˘لا مو˘ي بح˘شست˘˘شس
كلذو ،ةر˘ها˘ق˘لا ة˘ير˘شصم˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
اههجاوت نأا نكمي ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا˘ب ا˘شسا˘ي˘ق
رود ىم˘˘شسي ا˘˘م وأا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ي˘˘ف
نع نيقيرف لهأاتيشس نيأا رششع سسداشسلا

دجاوت عم يئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘ل˘ل ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ك
نأا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ع˘˘˘برأا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لا وأا دا˘˘ح˘˘تلا مد˘˘ط˘˘شصي
رودلا يف قرفلا فينشصتل رظنلاب يبرع

نم لوألا ىوتشسملا نوكتيشس ثيح مداقلا
لاطبأا ةطبارب ارخؤوم تزاف يتلا قرفلا
ي˘˘ل˘˘هألا ،ي˘˘ب˘˘مزا˘˘م ةرو˘˘شص ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
يوا˘شضي˘ب˘لا دادو˘˘لاو ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ،ير˘˘شصم˘˘لا

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت˘˘ي نأا ىل˘˘˘ع
نوكيشسو اي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘ج ن˘م ز˘نواد˘نا˘شص
يلحاشسلا مجنلا ىوتشسملا سسفن يف هعم
يبرغملا يوا˘شضي˘ب˘لا ءا˘جر˘لاو ،ي˘شسنو˘ت˘لا

بع˘˘ل˘˘ت م˘˘ل يذ˘˘لا كلا˘˘مز˘˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف
سضفر ببشسب لاغنشسلا لثمم مامأا هتارابم
ن˘م د˘حألا مو˘ي ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ق˘ن ر˘˘ي˘˘خألا
ىو˘ت˘شسم˘لا ا˘مأا .ة˘يرد˘˘ن˘˘ك˘˘شسÓ˘˘ل ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
ل˘ث˘م˘م ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا
هل يذلا ةم˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا لوألا ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن
يف ةشصاخ لاطبألا ةطبار يف هخيراتل
يئاهنلا رودل لشصو نيأا ةليلقلا تاونشسلا

يف ديلاقت هيدل نأا امك يئاهنلا فشصنو

رظتنيو ،تاعوم˘ج˘م˘لا رود ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

نم لك ىوتشسملا اذه يف عم عمتجي نأا

,ي˘˘نادو˘˘شسلا لÓ˘˘ه˘˘˘لا,ي˘˘˘ب˘˘˘ماز˘˘˘لا و˘˘˘ك˘˘˘شسيز

م˘˘شضي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب لو˘˘˘غ˘˘˘نأا ن˘˘˘م ور˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘بو

ةيرئازجلا ةركلا لثمم عبارلا فينشصتلا

بنا˘˘ج ىلإا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

يد وريميربو وكيتلتأا ورتيبو موينيتÓب

ا˘م و˘˘هو ,نو˘˘ي˘˘شسار˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ج وأا ،و˘˘ت˘˘شسو˘˘جوأا

ةيدنأÓل ةبشسنلاب ةيوق تايرابمب يحوي

با˘˘هذ˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ىلع ىلوألا ةيراقلا ةشسفانملا يف اديعب

ê.fé«Ö.ةيدنألا ىوتشسم

ةبيبشش ةليكششت ،سسمأا لّوأا ةيششع تنّكمت
تاعومجملا رود ىلإا ّل˘هأا˘ت˘لا ن˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
نأا دعب ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘شسفا˘ن˘م˘ل
ير˘كا˘نو˘ك ا˘يرو˘˘ح يدا˘˘ن ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع تزوا˘˘ج˘˘ت

(5-3) ح˘ي˘جر˘ت˘لا تا˘بر˘شضب سسف˘نألا ّق˘ششب
ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ب ةرا˘˘˘شسخ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘غر
با˘يإا ةارا˘ب˘م م˘شسر˘ب ير˘كا˘نو˘ك ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب

ل˘هأا˘تو .ة˘شسفا˘ن˘م˘لا تاذ ن˘م61ـلا رود˘˘لا
تÓ˘˘˘كر˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘شش ن˘˘˘ب د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘مز

يف2-2 ناقيرفلا لدا˘ع˘ت د˘ع˘ب ح˘ي˘جر˘ت˘لا
نأا دعب ،بايإلاو باهذلا يتارابم عومجم
ه˘شسفا˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا بل˘˘غ˘˘ت
نيعوبشسأا لبق ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ي˘ن˘ي˘غ˘لا

يزيتب4591 ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن لّوأا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
تا˘بو˘ع˘شص ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش د˘˘جوو .وزو
ثيح ،باهذلا ةجيتن ىلع ظافحلل ةريبك
ةاراجمل نيرمألا ةفيرشش نب ءÓمز ىناع

،ةينيغلا ةركلا لثمم هشضرف يذلا عاقيإلا

ةرششعب ةلما˘ك ة˘ق˘ي˘قد05 اوب˘ع˘ل نأا د˘ع˘ب
يف نيفد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘شست ّم˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘ب˘عل

ثيح،(68دو57د) ر˘ي˘خألا ة˘عا˘شس ع˘بر
ة˘ل˘ي˘ط ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م نو˘ب˘عÓ˘˘لا لذ˘˘ب
ةفاشضإلاب ةيخانملا فورظلا مغر ءاقللا
ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘˘˘ّي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت ىلإا
عفادملا درط ةارابملا تدهششو .فيشضملا

ةلحرملا ةياهن نع قئاقد5 لبق دايوشس
ماحتلا رثإا ايناث اراذنإا هيقلت دعب ىلوألا

نأا ل˘ب˘ق ،ا˘يرو˘ح ي˘م˘جا˘˘ه˘˘م د˘˘حأا ع˘˘م يو˘˘ق

بب˘˘شسب ىف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا ىلإا ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ي
ريغ ،ردشصلا يف ةريطخ ةباشصإل هشضرعت
ثيح قلقل˘ل و˘عد˘ت ل ة˘ي˘ح˘شصلا ه˘ت˘لا˘ح ّنأا

ع˘˘م ل˘˘ف˘˘ت˘˘حاو بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا بعÓ˘˘˘لا دا˘˘˘ع
““يرانكلا““ بّردم رّبعو .لهأاتلاب هئÓمز
د˘ع˘ب ة˘غ˘لا˘ب˘لا ه˘تدا˘ع˘شس ن˘ع دو˘ل˘ي˘˘ف را˘˘بو˘˘ه

،تاعوم˘ج˘م˘لا رود ىلإا ق˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘هأا˘ت˘لا
دوعي لشضفلا ّنأا ىلإا هتاذ تقولا يف اريششم
ّلك مغر ،ىلوألا ةجردلاب نيبعÓلا ىلإا

ط˘غ˘شضلاو ءا˘ق˘ل˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ىل˘˘ع سسرو˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا

ثيح ،يركانوك ةينيغلا ةمشصاعلاب هلولح
ةليط اريثك انيناع““ :ءاقللا ةياهن دعب لاق
يف اوناك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ّنأا ر˘ي˘غ ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طأا
م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي ل˘˘˘شضف˘˘˘لا ّل˘˘˘كو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

ةرشسعب طوشش نم رثكأل انبعل اننأا اشصوشصخ
.““نيبعل

ةلادعلا ةقورأا ىلإا يـششأنح رجـي لÓم
لÓم فيرشش لئابقلا ةبيبشش سسيئر ّهجو
ق˘ب˘شسألا سسي˘ئر˘ل˘ل ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
هايإا امهّتم ،يششانح فيرشش دنحم قيرفلل
اهتدهشش يتلا بغششلا ثادحأا يف ببشستلاب
ة˘لو˘ج˘لا م˘شسر˘ب ةر˘ي˘خألا يدا˘˘ن˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘شسما˘˘خ˘˘لا

رب˘م˘فو˘ن لّوأا بع˘ل˘م˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش د˘شض

ي˘˘˘ف لÓ˘˘˘م لا˘˘˘قو .وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب4591
تقو˘لا نا˘ح““ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘˘ل˘˘ت تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
ا˘م˘ع را˘شصنألا عÓ˘طإاو ق˘ئا˘ق˘˘ح˘˘لا ف˘˘ششك˘˘ل

هقر˘ي م˘ل ن˘م كا˘ن˘ه ،ءا˘ف˘خ˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي

ل˘جأل ،ه˘برا˘ح˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش حا˘ج˘˘ن

فا˘شضأاو .““ه˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ن˘˘ث

ببشست˘م˘لا و˘ه ي˘ششا˘ن˘ح ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا““

ا˘ه˘ششا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا ثاد˘˘حأا ي˘˘ف لوألا

سضع˘ب سضر˘ح د˘ق˘ل ،ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا بع˘˘ل˘˘م

مهل عفدو ،قباوشسلا باحشصأاو نيبرخملا

ىت˘ح ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا ما˘ح˘ت˘˘قل لاو˘˘مأا

،هراشصنأا نم هنامرحب يدانلا ةبقاعم متت

ه˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جا نا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م ىت˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نو

ىششخي ح˘ب˘شصأا ي˘ششا˘ن˘ح““ م˘ت˘خو .““ءلؤو˘ه˘ب

تلوا˘ح˘م˘ب مو˘ق˘ي اذ˘ه˘لو ،ق˘ير˘ف˘لا حا˘˘ج˘˘ن

ىوعد عفر انررق دقل ،هتلقرعل ةشسئاي

،ةبيب˘ششلا ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘شسل هد˘شض ة˘ي˘ئا˘شضق

ةرماؤوم ةيحشض اوناك انراشصنأا نأا ديكأاتو

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ّنأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج .““ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ند

ةيثÓثب ءاركن ةميزه تد˘ّب˘ك˘ت ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

مامأا4591 ر˘ب˘م˘فو˘ن لّوأا بع˘ل˘م˘ب ة˘ل˘ما˘˘ك

سضع˘˘ب حا˘˘ي˘˘ت˘˘جا ىلإا تدأا دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش

فا˘ق˘يإاو بع˘ل˘م˘لا ناد˘ي˘م ة˘ي˘شضرأا را˘شصنألا

،ي˘ل˘شصألا ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘شضنلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ترّر˘˘˘قو

ةبقاعم مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلل

روهم˘ج نود تا˘يرا˘ب˘م ة˘ع˘برأا˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا

قيرفلا امهشضوخيشس ن˘ي˘تارا˘ب˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

.هدعاوق جراخ

ê.fé«Ö

ةرهاقلاب ربوتكأا عشساتلا موي ىرجتشس

أيقيرفإا لأطبأا ةطبار يف ““يرأنكلا““و ““ةرأطشسوشس““ ـل ةيرأن ةعرق

ةنيطنشسق بابشش

”ةديدج ةيادب ةطقن ياد نيسح ىلع زوفلا“ :يرمعلا
نع ،ةنيط˘ن˘شسق با˘ب˘شش د˘ئا˘ق ،ير˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ع د˘ي˘شس بر˘عأا
ر˘شصن ىل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا

ءاشسم امهنيب تميقأا يتلا ةارابملا يف،0-1 ياد نيشسح
نم ةشسداشسلا ةلوجلا تايرابم راطإا يف ،يشضاملا تبشسلا
يرمعلا لاقو ،مدقلا ةر˘ك˘ل ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

تناكو ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م ا˘ن˘شضخ““ :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
جورخلا يف ان˘ح˘ج˘نو ،زو˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ب˘غر ا˘ن˘يد˘ل
ه˘ب ا˘نر˘ه˘ظ يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ءادألا د˘ع˘ب ق˘ح˘ت˘شسم را˘شصت˘˘نا˘˘ب

ىلإا ةشسام ةجاح يف انك““ :عباتو ،““ةقيقد09ـلا لاوط
ة˘˘ق˘˘ث ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شساو عا˘˘شضوألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصت˘˘˘ل ،را˘˘˘شصت˘˘˘نلا اذ˘˘˘ه

نيشسحتل كلذ قيقحت ةياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ا˘نر˘ظ˘ت˘ناو ،ا˘نرا˘شصنأا
تدهشش ةارابملا““ :لشصاوو ،““بيترتلا لودج يف  انعشضو
ي˘ف ة˘ب˘غرو عا˘فد˘نا ع˘م ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بنا˘ج ن˘م ا˘˘يو˘˘ق ءادأا
د˘شصح ن˘م ا˘ن˘ن˘ك˘م ا˘ن˘قو˘ف˘ت د˘ي˘كأا˘ت ىل˘ع ا˘نرار˘شصإاو ،زو˘ف˘لا
يف مد˘ق˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘شسا ق˘ير˘ف˘لا““ :م˘ت˘خو ،““ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا

ةروشصب ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ىلإا اد˘يد˘ح˘تو ،بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
ةبشسنلاب ةديدج ةقÓطنا ةباثمب كلذ ربتعنو ،ةتقؤوم

hd«ó.±.““انل

 :قوـــــيدراوــــغ

لئابقلا ةبيبشش

لأطبألا ةطبار يف ““يرأنكلا““ ـل سسفنألا قششب لهأأت

 مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سسأأك نم رركم61 رودلا ىلإا ودارأب يدأن لهأأت
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯ S¢.Q
ةيامحل ةيرئأزجلأ ةمظنملأ تلسصأوت دعب
روت˘كد˘لأ ع˘م ه˘ط˘ي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ دا˘سشرإأو
سضأر˘˘˘مألا˘˘˘ب سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ و˘˘˘˘م˘˘˘˘ح د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
سضأرمألل ةلقان˘لأ تأر˘سشح˘لأو ة˘ي˘ئأو˘ت˘سسلأ

ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘تو سصي˘˘˘خ˘˘˘˘سشت ل˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م
لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م مد˘ق ن˘يأأ ““ر˘م˘ن˘لأ ة˘سضو˘ع˘ب““

نأأ بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تأو˘˘ط˘˘خ˘˘لأو ةر˘˘سشح˘˘لأ هذ˘˘ه
ة˘ي˘ف˘ي˘كو تا˘ع˘سسل˘˘لا˘˘ب نو˘˘با˘˘سصم˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ي
نأأ دمحم ومح روتكدلأ فسشكو ،اهتبراحم
ةقطنمب أأدب ““رمنلأ ةسضوعب““ ـل راسشتنأ لوأأ

دكأأو،8102 ةنسس نأر˘هو˘ب كر˘ت˘لأ نو˘ي˘ع
رمنلأ ةسضوعب ىلع دكؤوملأ فرعتلأ متي هنأأ

دو˘جو˘˘ب ““sutcipobla sedeA  ““عو˘ن ن˘˘م
و دو˘سسألأ ةر˘سشح˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ظ ىل˘˘ع سضي˘˘بأأ ط˘˘خ

نولو ن˘ط˘ب˘لأ ىلإأ ي˘ه˘ت˘ن˘يو سسأأر˘لأ ن˘م أأد˘ب˘ي
نم ليلق رغسصأأ اهمجحو دوسسألأ ةحنجألأ
ة˘ير˘سصب˘لأ ةرد˘ق˘لأ ع˘مو ة˘يدا˘ع˘لأ ة˘سضو˘ع˘ب˘لأ
را˘ع˘سشت˘سسأ نور˘ق ة˘ظ˘حل˘م ن˘ك˘م˘ي ةد˘ي˘ج˘لأ

مدعب ز˘ي˘م˘ت˘ت ا˘ه˘نأأ ا˘م˘ك ،ا˘ه˘سسأأر ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
ةريبك تا˘عا˘ف˘ترل نأر˘ي˘ط˘لأ ىل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
سضفخنم ىوتسسم ىلع اهتاعسسل نوكت كلذل
ع˘ي˘ط˘ت˘سست لو ،ا˘م˘ئا˘ن سصخ˘سشلأ ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م
رثكأأ لقتنت ل ذإأ ةريبك تافاسسمل لقنتلأ

يه ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘سسو˘ف كلذ˘ل ،ر˘ت˘م001 نم
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘هرا˘سشت˘نل ي˘سسي˘ئر˘˘لأ بب˘˘سسلأ

ءاق˘ب˘لأ ة˘غ˘لا˘ب˘لأ ةر˘سشح˘ل˘ل ن˘ك˘م˘يو ،ىر˘خأل
يأأ يف سضيبتو رهسش ةدمل ةايحلأ ديق ىلع
سضويبلأ امأأ ،ءام نودب ولو ةبوطر ةطقن
تأرطق رفوت درجمبو ةنسس ةدمل سشيعتف
نأويح ىلإأ اهترود لمكتل سسقفت ءاملأ نم
نم ةرسشحلأ وأأ سضويبلأ لاقتنأ نوكيو ،غلاب

ر˘ب˘ع م˘لا˘ع˘لأ ة˘ي˘ق˘ب ىلإأ ا˘˘ي˘˘سسآأ قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘ج
لزا˘ن˘م˘لأ بر˘ق سشي˘ع˘تو تأرا˘ي˘˘سسلأ تأرا˘˘طإأ

ة˘عأرز˘لأ ن˘كا˘مأأ ل˘سضف˘تو ا˘ي˘ب˘سسن ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لأ
ها˘ي˘م˘لأو ة˘يرا˘˘خ˘˘ف˘˘لأ سصسصألأو ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ
رمنلأ ةسضوعب لخدت لو ةفيظنلأ ةدكأرلأ

ي˘ف ا˘ه˘طا˘سشن ةر˘ت˘ف نو˘ك˘تو ،لزا˘ن˘م˘ل˘ل ةدا˘ع
ـب فرعي امف كلذل ليل سسيلو راهنلأ رخآأ
جاتحتو ،اهتبراحمل يدجم ريغ ““يتسسابلأ““

حا˘تر˘ت˘ل ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن نا˘˘ك˘˘م˘˘ل ر˘˘م˘˘ن˘˘لأ ة˘˘سضو˘˘ع˘˘ب
سسك˘˘˘˘ع ىل˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘ل را˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشألأ ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘تو
.يداعلأ سضوعبلأ

ىمحلاو كنسضلا ىمح تاسسوريف لقنت

””اكيز»و ءارفسصلا

لقن ةيناكمإأ نع ومح دمحم روتكدلأ دكأأو
ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ثل˘˘˘ث˘˘˘ل ““ر˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘سضو˘˘˘ع˘˘˘ب““
ىم˘ح رأر˘غ ىل˘ع ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
ا˘هر˘ي˘غو ا˘ك˘يز ،ءأر˘ف˘سصلأ ىم˘˘ح˘˘لأ ،كن˘˘سضلأ
هذه راسشتنل ةلاح يأأ رهظت مل ايلاح نكل
سصخ˘ي ا˘م ي˘ف ا˘مأأ ،ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لأ تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
و˘ه ““ة˘ك˘ح˘˘لأ““ نإا˘˘ف تا˘˘ع˘˘سسل˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ
عم دلجلأ لعا˘ف˘ت رو˘ط˘ت˘ل ي˘سسي˘ئر˘لأ بب˘سسلأ
ريغ مهأرم لامعتسسأ وأأ ةرسشحلأ تاميزنأأ

يف ببسست˘ي ا˘م˘م حر˘ج˘لأ ة˘ي˘ط˘غ˘تو ة˘م˘ئل˘م
ةر˘ئا˘غ حور˘ج ثد˘˘ح˘˘يو ة˘˘با˘˘سصإلأ م˘˘قا˘˘ف˘˘ت
وأأ ةن˘كأد ة˘ع˘ق˘ب ع˘م ة˘ع˘سسل˘لأ نا˘ك˘م خا˘ف˘ت˘نأو

ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط بب˘˘˘˘سسب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي د˘˘˘˘ق ءأر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ بج˘ي ه˘ي˘ل˘عو ““زو˘ي˘نا˘م˘˘سشي˘˘ل˘˘لأ““
aL ““ ة˘˘عز˘˘خ˘˘˘لأ سصح˘˘˘ف ءأر˘˘˘جإأو بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ

eispoib““ بب˘سس ا˘˘مأأ ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لأ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ىلع ماسسجألأ دوعت مدع وه ةعسسللأ ةقرح

ل˘˘˘خأد ةر˘˘˘سشح˘˘˘لأ هزر˘˘˘ف˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘يز˘˘˘˘نألأ
ل يذلأ يداعلأ سضوعبلاب ةنراقم انماسسجأأ

،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘سشب ه˘˘˘ن˘˘˘م دا˘˘˘سسجألأ سسسسح˘˘˘ت˘˘˘ت
ا˘هد˘ع˘بو ة˘ج˘ي˘ه˘م ىلوألأ تا˘ع˘˘سسل˘˘لأ نو˘˘ك˘˘تو
بجيو ،يداعلأ سضوعبلأ لثم هتعسسل حبسصت
ريهطتل ““ليفاجلأ““ ءام وأأ لوحكلأ لامعتسسأ

لخلأ لامعتسسأ اهدعب نكميو ةعسسللأ ناكم
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل ج˘˘ل˘˘ث˘˘لأ ىت˘˘ح وأأ نو˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘لأ وأأ
رد˘˘ق كح˘˘لأ بن˘˘ج˘˘ت ع˘˘م ة˘˘ك˘˘ح˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلأ
رو˘˘ه˘˘ظ˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ بب˘˘سسلأ ه˘˘نأل نا˘˘˘ك˘˘˘مإلأ
اميفو ،ربكأأ رمأأ ىلإأ حورجلأ روطتو روثبلأ

ببسسب نوكتف رهظت يتلأ تاعاقفلاب قلعتي
يف ةسضوعبلأ ببسسب سسيلو ديدسشلأ كحلأ

ةبغرلأ ةمواقمو بنجت بجيو ،اهتأذ دح
ة˘˘سضو˘˘ع˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ثأأ لأوز˘˘ب ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت كح˘˘لأ ي˘˘˘ف
.رثكألأ ىلع نيموي وأأ موي للخ ةكحلأو
““رمنلأ ةسضوعب““ ىلع ءاسضقلل لثمألأ لحلأ

ةسضوعب““ ىلع ءاسضقلل لثمألأ لولحلأ نعو
ءأوسس ةدكأرلأ هايملأ لك ةلأزإأ بجيف ““رمنلأ

يف ةسصاخ ةريغسص وأأ ةريبك تايمكب تناك
هذه اه˘بر˘ق˘ب وأأ ا˘ه˘ي˘ف تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألأ
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي لو ،ةر˘˘سشح˘˘˘لأ

ةرسشحلأ ةحفاكم اهدحول ةفاظنلأ بتاكمو
نأل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘عا˘ف˘ت نود تل˘ع˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ىقبيو ،مهقتاع ىلع عقت ةمهملأ نم09%

،يرورسض ةرسشحلأ دجأوت رؤوب نع غيلبتلأ
ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لأ نأأ ىل˘˘˘ع عا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإأ د˘˘˘˘جو˘˘˘˘يو
ام ةقطنم يف أدج بعسص ““رمنلأ ةسضوعب““
ةا˘ي˘ح ةر˘ت˘ف لو˘ط بب˘سسب ،ا˘ه˘ي˘ف تر˘ه˘˘ظ أذإأ
ي˘ت˘لأو ،ة˘ن˘˘سسلأ قو˘˘ف˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ سضو˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

نأأ امك ،سسقفتل طقف ءام تأرطقل جاتحت
قأروأأ وأأ ة˘بر˘ت˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت تأر˘˘سشح˘˘لأ

سضوعبلأ سسكع ىلع سضويبلأ عسضتل ةبطر
تأديبملأ وأأ ““يت˘سسا˘ب˘لأ““ لا˘م˘ع˘ت˘سسأو يدا˘ع˘لأ
يدجم ريغ يداعلأ سضوعبلل لمعتسست يتلأ

تأديبملأ كلت نأل ،نايحألأ نم ريثك يف
بجيو ،يداعلأ سضوعبلأ ةحفاكمل ةعنسصم
نكامأأو ةسضوعبلأ طاسشن تاقوأأ يف سصرحلأ

ة˘˘سصا˘˘خ فأر˘˘طألأ ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘تو ا˘˘˘هد˘˘˘جأو˘˘˘ت
ق˘ئأد˘ح ي˘ف تا˘˘ع˘˘سسل˘˘لأ بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘سسلأ
.اهنم ةبيرقلأ قئأدحلأو لزانملأ

  اهلوح تاحيسضوت ميدقت لجأأ نم ومح دمحم روتكدلاب دجنتسست ““سسوبأأ““

نييرئازجلا سجاه ةريطخ تاسوريفل اهلقنو ةعرسب رشتنت ”رمنلا ةضوعب”
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