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:عافدلا ،ةقيلفتوب لاجر مهأا ةمكاحم نم عباسسلا مويلا يف

””ةيشسايشس تأرابتع’ أوعبوت لاحلأ فلم يف  نومهتملأ»
ةديدج ةيسضق يف  يحيوأاو للسس ^

يذلا حدافلا صصقنلا مغر ديازت يف مهددع
نطولا تاعماج لك هفرعت

«ريتشسجام»و «هأروتكد» ةداهششب نولاطب
 رششابملأ فيظوتلاب «روتيشش» نوبلاطي

ةرازو يونت يتلا تاءارجإلا نع ينطولا يبعسشلا سسلجملاب باون لءاسست
يتداه˘سش ة˘ل˘م˘ح فا˘سصنإل ا˘هذا˘خ˘تا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةددحم ريغو ةراق بسصانم يف ةرسشابم مهفيظوتو ريتسسجاملاو هاروتكدلا
مهحلاسص يف سصوسصنلا لك نأاو ةسصاخ دقاعتلا ماظن نع اديعب ةدملا

يباتك لاؤوسس يف » دوعسسم يوارمع» بئانلا لمحو . مهتيقحأا دكؤوتو
تقلت روتيسش معنملا دبع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول هجوم
نم نيجرختملاو جردتلا ةبلط لاغسشنا هنم ةخسسن سسمأا «ةعاسس رخا»
ىلع نيلاحملا، تاسصسصختلا فلتخم يف ةرتاكد ةيرئازجلا تاعماجلا
ةعماجلا نأا ريغ ريطأاتلا يف حدافلا سصقنلاب مكديكأات نم مغرلاب ةلاطبلا
تاداهسشلل لماحلاو جرختملا بابسشلا ءلؤوه باطقتسسا لدبف ةيرئازجلا
نأا يناملربلا بئانلا دكؤويل . مهتيقحأا مغر مهل ةدراط تحبسصأا ةيعماجلا
قوبسسم ريغ اسشيمهت ةريخألا تاونسسلا يف فرع يلاعلا ميلعتلا عاطق
روتكدلا ةرهاظ قلخ نم ءادتبا (نيجرختمو ةبلط) جردتلا دعب ام ةئفل
ةجاحلا مغر فيظوتلل ةيلام بسصانم حتف مدع نع تدلوت يتلا لاطبلا
تاعماجلا مظ˘ع˘م ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا حدا˘ف˘لا سصق˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن كلذ˘ل ة˘سسا˘م˘لا
نومدقي ةيرئازجلا تاعماجلا يريدم نوكل امإا كلذ درمو ، ةيرئازجلا
ةجيتن ةئطاخ رييسست تاططخم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

ةسضوفرملا فسشقتلا ةسسايسسل اجاهتنا امإاو رييسستلا ءوسسو ةعباتملا مدع
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا يعاطق ىلع اهقيبطت ادبأا لقعي ل هنأل
رمألا قلعتو نييج˘ي˘تار˘ت˘سساو ن˘ي˘سسا˘سسح ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا را˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا
متي ةجهتنملا ةلسشافلا ةسسايسسلل ةجيتنو ، نطولاو لايجألا لبقتسسمب
هرجأا دقاعتملا نأل ، نيدقاعتملاب داجنتسسلاو غارفلا دسس بولسسأا دامتعا

تقولا يف ثدحي اذه نأا دكؤويل. لطعلا ءانثأا هتيهام ىسضاقتي لو ديهز
ةيمهأا ءÓيإاو، يعماجلا ميلعتلا ةدوج ىلع ملاعلا لود لك هيف لمعت يذلا
يف روطتو يقرو مدقت لك ردسصم امهرابتعاب يملعلا ثحبلل ةغلاب
دوعسسم» فيسضيل .ةثيدحلا تايجولونكتلاو فراعملاو مولعلا فلتخم
ةلاطبلا ىلع نيلاحملاو اينطو نيجرختملا ةرتاكدلا ددع نأاب «يوارمع
لك هفرعت يذلا حدافلا سصقنلا مغر رمتسسم ديازت يف ةرسشابم ةفسصب

يأا ني˘ت˘قؤو˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ف ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود˘بو ن˘طو˘لا تا˘ع˘ما˘ج

يئاوسشع˘لا ح˘ت˘ف˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب اذ˘ه ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 براقت نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
حتف ةيقيقحلا تاجايتحلا نابسسحلا يف عسضولا نود هاروتكدلا بسصانمل

0202/9102 ةيعماجلا ةنسسلل هاروتكدلا يف نيوكت بسصنم0006
عم بسسانتلا ةقد ةاعارم نودو - نييلاحلا نيلجسسملا باسستحا نود طقف
عييمت بيرقلا لجألا يف و امتح يدؤويسس هبسسح اذهو ةعماجلا تاجايتحا
ةبلطلا نسسحأل ةلودلا اهح˘ن˘م˘ت ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘عأا ي˘هو ،هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سش
ةدا˘ه˘سش ع˘ي˘ي˘م˘تو ة˘حدا˘ف˘لا ءا˘ط˘خألا هذ˘ه بن˘ج˘ت سضر˘غ˘بو ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘˘لا
نإا˘ف ناوألا تاو˘ف ل˘ب˘ق ر˘مألا كراد˘ت ى˘لإا » يوار˘م˘ع» ا˘عد .هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
هئاطعإاو عوسضوملا يف ةيدجب ر˘ظ˘ن˘لا م˘كتدا˘ي˘سس نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ام يذلا مئاقلا لاكسشإÓل ةيرذج لولح عسضول ةمزÓلا ىوسصقلا ةيمهألا
يف عورسشملاو يسساسسألا مهبلطم قيقحتو موي دعب اموي مقافتي ئتف
مهجرخت روف ريتسسجاملاو هاروتكدلا يتداهسش ةلمحل رسشابملا فيظوتلا
.كلذ رقت و مهتيقحأا دكؤوت يتلا ةينوناقلا سصوسصنلا ىلع ءانب
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ارلود53ـلا فقسس تحت لزنت طفنلا راعسسأا

ةبعشص ةلداعم مامأأ رئأزجلأ
ةيدوعسسلا تسضفخ نأا دعب سسمأا ةئاملاب03 وحن طفنلا راعسسأا تراهنا
جاتنإا يف ةريبك ةدايزل اططخ تعسضوو ماخلا عيبل ةيمسسرلا اهراعسسأا
ببسستي يذلا تقولا يف ىتح راعسسأا برح أادبتل ،لبقملا رهسشلا طفنلا
تعجارتو .يملاعلا بلطلا ومن لكآات يف انوروك سسوريف راسشتنا هيف
ذيفنت ايسسور تسضفر نأا دعب ةيدوعسسلا كرحت بقع ثلثلا وحنب راعسسألا

ماخلا قاوسسأا يف رارقتسسا قيقحتل كبوأا هتحرتقا جاتنإÓل رخآا ريبك سضفخ
و .انوروك سسوريفل يداسصتقلا ريثأاتلا نم فواخم لعفب تررسضت يتلا

ةئاملاب72 لداعي ام وأا ارلود32.21 تنرب ماخل ةلجآلا دوقعلا تعجارت

20.13 ىلإا قباسس تقو يف تلزن نأا دعب ،ليمربلل ارلود40.33 ىلإا

دوقعلا اميف6102 يرفيف21 ذنم ىوتسسم ىندأا وهو ليمربلل ارلود

يفناج71 ذنم ي سضافخنا ربكأا ليجسستل اهقيرط يف تنرب ماخل ةلجآلا

وأا ارلود88.11 يكيرمألا طيسسولا سساسسكت برغ ماخ عجارتو1991.

ىوتسسم سسمل نأا دعب ،ليمربلل ارلود04.92 ىلإا ةئاملاب92 لداعي ام

هجتيو6102. يرفيف21 ذنم ىوتسسم ىندأا اسضيأا وهو ارلود43.72
زواجتيل ،قÓطإلا ىلع ىوتسسم ىندأل حجرألا ىلع يكيرمألا ماخلا

ةعومجملا ككفت يهنُيو1991. يفناج يف ةئاملاب33 ةبسسنب اسضافخنا
نيلقتسسم نيجتنم ىلع ةوÓع كبوأا مسضت يتلا ،+كبوأا مسساب ةفورعملا

،قوسسلا معدل تاونسس ثÓث نع ديزي امل رمتسسا انواعت ،ايسسور مهنيب نم
رثألا نم ديدهت لظ يف ةريخألا ةنوآلا يف راعسسألا يف رارقتسسا قيقحتلو

±.S°∏«º.انوروك سسوريف يسشفت نع مجانلا يداسصتقلا

عباسسلا مويلل ،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجمب،يسضاملا ليرفأا تايسسائرل ةيباختنإلا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايسسلا بيكرت عناسصم ةيسضق يف نيطروتملا عافد ةعفارم تلسصاوت
ةبقح يف يلاملا لتراكلا ميعز عافد بناج ىلإا””يفسسوي فسسويو ””بوجحم ةدب”” اقباسس ةعانسصلا عاطقب نيلوألا نيلوؤوسسملا عافد ةعفارم ىلا عامتسسلا مت ثيح ،يلاوتلا ىلع

.لاحلا فلم يف اهب نوعباتي يتلا ةليقثلا مهتلا نم مهتءاربب نيبلاطم ،ةيسسايسس تارابتعل مهيلكوم ةعباتم اودكا نيذلا ””زوزعم دمحأا”” لامعألا لجرو دادح يلع”” ةقيلفتوب
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ناقباسسلا نلولا ناريزولا
ةيسضق يف امهيتداهسشب نايلدي

ىرخأا

تاسسلجلا يف هاندهعام سسكع ىلع
يتلا ةيخيراتلا ةمكاحملا نم ةقباسسلا
عولخملا سسيئرلا لاجر مهأا اهيف عباتي
لاجر زربأاو ““ةقيلفتو˘ب ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع““
يف ةليقث مه˘ت˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف لا˘م˘عألا

ير˘ئاز˘ج˘لا عرا˘سشلا ه˘ي˘م˘سسيا˘م ف˘˘ل˘˘م
لو˘خد ،““تÓ˘ج˘ع˘˘لا خ˘˘ف˘˘ن ة˘˘ي˘˘سضق»ـب
ريغ ،ةسسلجلا قÓطنا لبق نيمهتملا
اغراف ناك  مهل سصسصخملا ناكملا نأا

بئانلا،يسضاقلا دجاوت مغر ،ةرملا هذه
يف نيطروتملا تÓئاع ،عافدلا ،ماعلا
سسي˘ئر لو˘ق˘ي˘ل ،ة˘فا˘ح˘سصلاو ة˘ي˘سضق˘لا
ةسسلجلا ع˘فر˘ت˘سس ة˘سسل˘ج˘لا ““ة˘سسل˘ج˘لا

رو˘˘سضح بق˘˘ع ف˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سست نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع نيمهتملا
يأا ءا˘˘ط˘˘عإا نود ،““لاوز ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا وأا
بق˘ع ا˘˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،تا˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت
بيا˘سش““ ي˘ما˘ح˘م˘لا ن˘م ا˘نرا˘سسف˘˘ت˘˘سسا

لاجرلا دجاوت مدع ببسس نأا ،““قداسص
عجار قباسسلا ماظنلا ىلع نيبوسسحملا
اقبا˘سس لولا ر˘يزو˘لا ن˘م ل˘ك د˘جاو˘ت˘ل
دمحأا““ هفلسسو ““لÓسس كلا˘م˘لاد˘ب˘ع““
د˘م˘ح˘م يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ““ي˘˘ح˘˘يوا
ي˘سضا˘ق فر˘ط ن˘م م˘ه˘ي˘لإا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل
مل ىرخأا ةيسضق يف دوهسشك قيقحتلا
لاح يف ““عباتو ،دعب اهنع نÓعلا متي
ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘˘يواو لÓ˘˘˘سس  طرو˘˘˘ت تب˘˘˘ث
ىلا امهلاسسرا متيسس ةديدجلا ةيسضقلا
كانه مهعم قيقحتلل ايلعلا ةمكحملا
.““يئاسضقلا زايتمÓل ارظن

اهل ةقلع ل زوزعم ةورث
ةلودلا يف ةذفانلا تايسصخسشلاب

ةباسصعلاب لو

ر˘سشع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘فو
ةيسضقلا يف نومهتملا لخد طبسضلاب
ىدا˘˘ن ثي˘˘ح ،تا˘˘سسل˘˘ج˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق ى˘˘لا
عمجم بحاسص  عافد ىلع يسضاقلا

نم نوكتملا ““زوزعم دمحأا““زوزعم
نع ةدسشب اوعفاد نيذلاو نيماحم تسس
در˘سسي عا˘فد˘لا حار ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ل˘˘كو˘˘م
نم غلبي ناك نا ذنم يراجتلا هراسسم

لاق قايسسلا اذه يفو ،ةنسس81 رمعلا
نم يتأاي مل زوزعم““ لولا هيماحم
ل ،ل˘فا˘ح يرا˘ج˘ت˘˘لا هرا˘˘سسمو مد˘˘ع˘˘لا
ه˘تا˘قÓ˘ع لو ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘م˘˘لا
نم يه نيلوؤوسسملا وأا تايسصخسشلاب

لاقو ““دج نع ابأا يعانسص وه ،هتلمع
كلمي ناك يلكوم دج ““زوزعم عافد

لوأا ناك هدلاوو،9691 ةنسس ةكرسش
كل˘م˘ي نا˘كو جرا˘خ˘˘لا ن˘˘م درو˘˘ت˘˘سسم

هتلئاع،6691 ة˘ن˘سس ا˘يرا˘ج˘ت Ó˘ج˘سس
زوزعم دمحأا““عباتو ““ نيينوناق سسان

أاسشنأا امك،81 نسس يف وهو لمعلا أادب

ناكو ،تاديبملا عنسصم8891 ةنسس

،3991 ةنسس نيسصلا يف روتسسم لوأا

وDKS ن˘م تأا˘ت م˘˘ل زوز˘˘ع˘˘م ةور˘˘ث

DKC،عنسصمل هئاسشنإا ىلا ةفاسضلاب

،““8991 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ح˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم
ها˘ي˘م ة˘كر˘سش كل˘م˘ي ي˘ل˘كو˘˘م““فدرأاو
ر˘ئا˘سصع˘ل˘ل سسوا˘ق˘ن ع˘ن˘سصم ،ة˘ي˘ند˘ع˘م
ز˘كر˘م˘لا بنا˘ج ى˘لا ر˘كسسلا ع˘˘ن˘˘سصمو
هنأا امك ،نارهوو راوزلا بابب يراجتلا

فلأا21 ن˘م ر˘ث˘كأا هدد˘عا˘م ف˘ظو˘˘ي
ل˘ي˘كو و˘ه اذ˘˘ه ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ل˘˘ما˘˘ع
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ير˘ي˘سش ة˘مÓ˘ع˘ل د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م

م˘˘ل ي˘˘ل˘˘كو˘˘˘م““ا˘˘˘سضيأا لا˘˘˘قو ““4002
قراسس سسيل وهو كنبلا نم سضرتقي
نم لك سسيلو لمعي وهو نينسس ذنمف
.““قراسس رمثتسساو ةورث لمع

06 مدقي يلكوم””زوزعم عافد
هوبقل كلذ مغرو ةاكزك  رايلم

””يئادبلاب

،زوز˘ع˘م عا˘فد ى˘ف˘ن ه˘ت˘ع˘فار˘م لÓ˘خو
مهومسسأا نمب هلكوم نيب ةقÓع دوجو

لماعت زوزعم هنأاب ادكؤوم ،ةباسصعلاب
ع˘م سسي˘˘لو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ع˘˘م
نم ئرب هلكوم نأاب ادكؤوم،سصاخسشألا
سضييبت رارغ ىلع هيلا ةهجوملا مهتلا
اباسسح كلمي هنأاب حسضوأا ثيح ،لاومألا
هتاكرسشل ةع˘با˘ت تا˘با˘سسحو ا˘ي˘سصخ˘سش

،ةكرسش32 ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
اهلك هلاومأا رمثتسسا يلكوم““فاسضأاو
ي˘ف ا˘˘سسل˘˘ف كل˘˘م˘˘ي لو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
مغر اسضيأا هتجوز ماهتا ودارأاو جراخلا
هتميقام مدقي وهو لÓح هلاومأا لك نأا

هفسصو مت كلذ مغرو ةاكزك رايلم06
يماحملا داعو““قيقحتلا ءانثأا يئادبلاب
لاقو ةماعلا ةباينلا ةعفارم ىلا هتاذ
رومأا دوجو ىلا راسشأا ماعلا بئانلا““
نأا نود زوزعم دمحأا فلم يف ىرخا
˘ما˘مأا ن˘ح˘ن ““ع˘با˘تو ““ي˘ها˘م ا˘نر˘ب˘خ˘˘ي
عا˘م˘سس ي˘ف بغر˘ن ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م
اهفرعن لو ةباينلا اهفرعت يتلا ءايسشألا
.““نحن

عيراسشم فيقوت بلطي يحيوأا
زوزعم

ةداف˘ت˘سسا زوز˘ع˘م ي˘ما˘ح˘م ر˘كنأاو اذ˘ه
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ما˘ع˘م يأا ن˘م ه˘˘ل˘˘كو˘˘م
،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب ه˘تا˘قÓ˘عو ةا˘با˘ح˘˘م˘˘لا

نيلوألا نيريزولا فرعي ل هنأاب ادكؤوم
هلثم ةيسصخسشلا مهتفسصب  نيقباسسلا

اريسشم ،يرئازجلا بعسشلا يقاب لثم

حفا˘كي و˘هو8002 ةن˘سس ذ˘ن˘م ه˘نأا˘ب
ىد˘ل بل˘˘ط مد˘˘ق ثي˘˘ح ،ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

““IDNA““ ةروكذملا ةنسسلا سسفن يف
فقوتي انه ،رهسشأا  دعب هئاغلإاب أاجافتيل
كل˘م˘ي ي˘ل˘˘كو˘˘م““ل˘˘سصاو˘˘يو ة˘˘هر˘˘ب˘˘ل

ةيليوج80 ذ˘ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا دا˘م˘ت˘عإلا

اريسشم ،““عنسصم لوأا زوزعمو9002
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا فدا˘˘˘سص زوز˘˘˘ع˘˘˘م نأا˘˘˘ب
لطع نم لوأا يحيوا ناكو ليقارعلا

،هعيراسشم فيقوتب بلط نا دعب هلمع
ي˘ه ن˘ياو ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا و˘ه ن˘يأا Ó˘ئا˘˘سست˘˘م
امإا هتابلط تناك اذا ءارزولاب هتقÓع
دافأاو ،؟اهيلع درلا رخأاتي وأا ىغلت نأا

6102 ةنسس اي˘ن˘ق˘ت ارر˘ق˘م بل˘ط ه˘نأا˘ب
ةرازولا ىلا لقنتي دورمن هريسسم ناكو
نعراسسفتسسÓل ءاثÓثو دحأا موي لك
ىلع هئيجم دعب لÓسس موقيل ، ررقملا

طاسشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ى˘لولا ةرازو˘لا سسار
يل لاق زوزعم““ لاق انهو ،تارايسسلا
ينلعجو يحيوا ةقفر ينلتق  لÓسس
لÓسسبل هتقÓع مدع راركم ““ ريخألا

سسرا˘ف م˘ع˘ن““ فا˘سضاو ،ي˘ح˘˘يوأا˘˘ب لو
ادزا˘˘م ة˘˘كر˘˘سشب ا˘˘كير˘˘سش نا˘˘ك لÓ˘˘سس
ىلا بهذيل ،““هدلاوب كلذل ةقÓعلو
ليطعتب اقباسس ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو ما˘ه˘تا

ةر˘م ل˘ج˘سس ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ه˘ل˘كو˘م ل˘م˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا““ ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا

يام71 خيراتب ““IDNA رامثتسسÓل

اهدعب يتأايل راظتنلا يف يقبو7102

ريثأاتلا و˘ه ن˘يأا Ó˘ئا˘سست˘م،43 نونا˘ق
.رهسشأا ةتسس دعب سسردي مل هفلمو

نجسسلا راوسسأا جراخ ةباسصعلا

ةعومجم يف همسسا دوروب قلعت اميفو

هتفرعمب كلذل ةقÓعل هنأاب لاق،5+5
ىلوأا زوزعم دمحا نوك نيلوؤوسسملاب
يف بغري هنوك لاجملا اذه ماحتقاب

ةسسايسسو،8002 ةنسس ذنم عينسصتلا

21 هليطعت يف تببسست نم يه يحيوا

ذخأا ةن˘سس21 دعب هنأا˘ب ازر˘ب˘م ،ة˘ن˘سس
ءارو هسسفن د˘ج˘ي˘ل ط˘ق˘ف د˘حاو ارر˘ق˘م
زوزعم دجاوت““فاسضأاو ،ماهتلا سصفق
.““ رئازجلل ةريبك ةراسسخ نجسسلا يف
يفخلا ليومتلا ةم˘ه˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘فو
لاق ،يسضاملا ليربأا تايسسائر ةلمحل
مهاسس زوزعم نأاب لوقي نم كانه نا

93ـب ةقيلفتوبل ةيباختنلا ةلمحلا يف
زاغلا لاخدإا يف عيرسستلا لجأا نم رايلم
انهو ،سشاطعبرألاب ركسسل˘ل ه˘ع˘ن˘سصم˘ل
فرعي نأا لقعي له ““لءاسستيو فقوتي
عيطتسسيلو لÓ˘سسو ي˘ح˘يوا ي˘ل˘كو˘م
ن˘ي˘ح ى˘˘لا ه˘˘ع˘˘ن˘˘سصم˘˘ل زا˘˘غ˘˘لا لا˘˘خدا

يللا““ عباتاو ؟ةلمح˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسم
نم ىتح زاغلا ولبيجي لÓسس فرعي

ةفرع˘م˘لا ي˘ف˘ن˘يا˘م ،““دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘ح
ابلاطم ،ءلؤوه˘ب ه˘ل˘كو˘م˘ل ة˘ي˘سصخ˘سشلا
يناثلا هيماحم دكؤويل ،هلكوم فاسصنإاب
فلم““تافرع رسسا˘ي ق˘با˘سس““ و˘عد˘م˘لا
انه نحن ،تاطلاغم ىلع ينب لاحلا
ادكؤوم ،““ةيوبعسش ةمكاحم يف انسسل
باسسح يف لاومأا خسضي مل هلكوم نأاب
نلعأا ةقيلفتوب نأا ةفاسضلاب ،نÓفألا
يأل اعبات سسيلو رح حسشرتمك هحسشرت

نا˘ك اذا““ فا˘سضأاو ““ ي˘سسا˘ي˘˘سس بز˘˘ح
ها ؟ روزي امل نÓفألا حسشرم ةقيلفتوب

،““؟عيقوت نييÓم6 عمجي امل ارذع
هتعفارم لÓخ بئانلا نا ىلا راسشأاو
ي˘فر˘سش سسي˘ئر ة˘ق˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب نأا˘˘ب لا˘˘ق
““Óئاق يماحملا مسسبت انهو ،نÓفÓل
هنا مغر ةقيلفتوبل نكميأا مكيلع هللاب
ناكم سسلجي نا دÓبلاب لولا يسضاقلا
عفاري نأا هنكمي لهو ؟نلا يسضاقلا

هو˘م˘سسي ن˘م و˘هو ن˘ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘كم
ةحيلسص ““عبا˘تو ““؟لوألا ي˘ما˘ح˘م˘لا˘ب
ة˘م˘ي˘ع˘ن ى˘لا ه˘˘ن˘˘م ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف لو˘˘ق˘˘ت

نÓفلاو يعاتن ةقيلفتوب نأا يحلاسص
نادملا عنم ىلا اريسشم،““يعاتن لوقي
يبز˘ح˘لا ءا˘م˘ت˘نلا˘ب دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘ف

رانيد نوي˘ل˘م06ـب نادم ةقي˘ل˘ف˘تو˘بو
بزحل هئامت˘نا مد˘ع ي˘ن˘ع˘يا˘م ،ا˘ق˘با˘سس
ررق˘م˘لا ى˘لا دو˘ع˘ي˘ل ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
اررقم كلمي يلكوم““لوق˘يو ي˘ن˘ق˘ت˘لا

مايأا ةتسس يف هعيقوت مت طقف ادحاو
ي˘˘ه ن˘˘يأا˘˘ف د˘˘حاو ا˘˘مو˘˘ي ي˘˘˘ف سسي˘˘˘لو
برح دوجو ىلا اريسشم ، ؟ةفيرعملا
م˘ت˘خ˘ي نأا ل˘ب˘قو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘خ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإا

ةيبط تامامك هدي يف لمح هتعفارم
عا˘ب˘ت تنا˘ك تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه““لا˘˘قو

002 يلاوحب عابت نلاو جد03ب
““انوركلا سضرم راسشتنا ببسسب رانيد
لا˘قو ““؟ة˘با˘سصع˘لا ي˘ه ن˘يأا Ó˘ئا˘سست˘م
ن˘˘ج˘˘سسلا راو˘˘سسأا جرا˘˘خ ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا““
ة˘عا˘˘ق˘˘لا ئ˘˘ل˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ل ““ه˘˘ل˘˘خاد سسي˘˘لو
،هلكومل ةءاربلا اسسمتلم ،تاقيفسصتلاب
وماح˘م ة˘ي˘ق˘ب ه˘ي˘لا بهذا˘م سسف˘ن و˘هو
اهقافلإا مت يتلا مهتلا وفن نيذلا زوزعم
مهت اهنأاب اهنع ولاق يتلاو مهبسسح هل
ليومتلا رارغ ىلع لايخلا برسض نم
˘مار˘باو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ة˘ل˘م˘ح˘˘ل ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا

ةذافتسسلاو نوناقلل ةفلاخم تاقفسص
. نييمومعلا نيفظوملا ريثأات نم

ءلؤوه لثم رظتني ناك دحأا ل
ءاسضقلا مامأا صصاخسشألا

و˘˘يارو˘˘ب د˘˘لا˘˘خ ي˘˘ما˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سصو
ن˘˘م˘˘يألا عارذ˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘ل˘ع““لا˘م˘علا ل˘جرو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب˘˘ل

ةمكحمب نيمهت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م ““داد˘ح
يسضاملا ربمسسيد رهسش دمحما يديسس
ةمكاحملا طورسش مادعنل  ةلزهملاب
نا˘ك د˘حأا ل نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘لدا˘ع˘لا
مامأا سصاخسشألا ءلؤوه لثمي نأا رظتني
ةرايزل نودفاوتي اوناك سسانلاو ءاسضقلا
لوحتو هيلع اوبلقنا مث نمو ةقيلفتوب
،ةيمهأا يأا هل تسسيل يداع سصخسش ىلا

ىقبي ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ع˘قوا˘م““ع˘با˘تو
ثيح ،ةيرئازجلا ةلادعلا نيبج يف ابيع
ةجلاع˘م ه˘لو˘ق بسسح ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م تم˘ت
ىلا اريسشم ،ةينوناق تسسيلو ةيسسايسس
رمأا يف ةنيسشملا ظافلألا سضعب دورو
رداسصلا ة˘لا˘حلا ر˘مأا““ع˘با˘تو ،ة˘لا˘حلا

ام˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا را˘سشت˘سسم ن˘ع
لÓسس ريزولا لاق ةلمحلا نع ثدحت
دياسش لاثمأل لاومألا كرت هيلع ناكام
وياروب لاق انهو ،““دادح يلعو دومح
ةغلب ملكت راسشتسسملا““ةبسضاغ ةجهلب
تارابع لمعتسسن نأا بجيل راقتحلا

ى˘لا ر˘ي˘سشي˘ل ، ““م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘م ة˘ن˘˘ي˘˘سشم
يف مهت˘م˘كو د˘ها˘سشك ه˘ل˘كو˘م عا˘م˘سس
يذلا رملا وهو دحاو نا يف ةيسضقلا

نونا˘ق ن˘م98 ةداملل ايفانم ر˘ب˘ت˘ع˘ي
دادح نأاب ادكؤوم ،ةيئازجلا تاءارجلا
مت ثيح ،ةينوناق ةل˘ما˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي م˘ل

ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘˘ب هدو˘˘جو ىد˘˘ل ه˘˘عا˘˘م˘˘سس
ةيئاسضقلا ةطرسشلا فرط نم ةيباقعلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ن˘م سصي˘خر˘˘ت نود
عباتم هنأاب احسضوم ،هنجسسب رمأا يذلا
رجات  هنا مغر ةفيظولا لÓغتسسا ءوسسب
اميف راسشأاو ،ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘ف˘ظو˘م سسي˘لو
دومح دياسش ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ه˘ما˘ه˘تا˘ب ق˘ل˘ع˘ت

نأا ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ة˘ل˘م˘ح˘ل ي˘لا˘م ن˘ي˘مأا˘ك
موقي ناك نم وه ليقتسسملا سسيئرلا
هنأا ليلدب ه˘تÓ˘م˘ح ل˘ك ي˘ف ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
يف لاقو ،يسسائرلا ثلثلا يف روتانيسس
هرهسص حرتقا دادح““ةلسص يذ قايسس
هنيعي ملو دياسش ةدعاسسمل  طقف ناروأا
نم وه ناك اذا ةميرجلا يه نيأا نكل

يفخلا ليو˘م˘ت˘لا نأا˘ب ازر˘ب˘م ،»؟ ه˘ن˘ي˘ع
نكي مل ةقيلفتوبل ةي˘ئا˘عد˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل

ادكؤوم ،كوكسص قيرط نع امناو ايفخ

ناك دادح ىلع تاونسس7 مكح نأاب
ةءاربب بلاط ثيح ،هقح يف افحجم
.هل ةهجوملا مهتلا نم هلكوم

درط يف ببسس داسسفلا ةحفاكم
ةعانسصلا ةرازو نم ةدب

ةدب اق˘با˘سس ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو عا˘فد د˘كأا
ىلع لسصحت˘م ه˘ل˘كو˘م نأا ،بو˘ج˘ح˘م
هنأا امك داسصتقلا يف هاروتكد ةداهسش
ةبيقح اهنم بسصانملا نم ديدعلا دلقت
عباتي مل هنأاب ادكؤوم ،ةعانسصلا ةرازو
،ةيرئازجلا ةلادعلا فرط نم لبق نم
د˘ع˘ب ه˘ب˘سصن˘م ن˘م هدر˘˘ط ى˘˘لا را˘˘سشأاو
ةرازو تارا˘˘طا ن˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘قا
،داسسفلل هتحفاكم ةلواحمو ةعانسصلا

Óيوط ثكم˘ي م˘ل ه˘ل˘كو˘م نأا˘ب اد˘كؤو˘م
نم هتحازا مت ثيح ةعانسصلا عاطقب
نم فسصنو نيرهسش ةدم دعب هبسصنم
اريسشم ،ةعانسصلا ريزو بسصنم هدلقت
ررقملا اهلسصي ةقلح رخا وه ةدب نأا ىلا
لحارم ةد˘ع ى˘ل˘ع ر˘م˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةريخلا يه ءا˘سضملا ة˘ل˘حر˘م نو˘كت˘ل
،ة˘ي˘ن ءو˘سس نود ةد˘ب ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو

تاونسس01ب نيدأا هلكوم نأاب ادكؤوم
نود دمحما يديسس ةمكحمب  نجسس
هماهتا مت امك ،هيلع ليلد يا دوجو
نع Óئاسستم ،ةيموم˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت˘ب
ةد˘˘˘ب ا˘˘˘هدد˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا لاو˘˘˘ملا نا˘˘˘كم
فر˘ت˘عا ي˘ل˘كو˘م““ع˘با˘تو ،بو˘˘ج˘˘ح˘˘م
يأا ““لزنزوب راغ اهامسس ةرازوب هلمعب
ةدب نأا اريسشم ،اهلخدي بدو به نم
يف سسيلو نوبت ةموكح يف ناك يذلا

نيدوجولا ي˘ح˘يواو لÓ˘سس ي˘ت˘مو˘كح
ةلواحم نمث عفد ،ماهتلا سصفق يف
.داسسفلا نم ةعانسصلا عاطق هريهطت

يفسسوي اهب عبوت يتلا تاررقملا
دارج ةموكح يف ةيراسس تلازل

اقباسس ةعانسصلا ريزو عافد لاقو اذه
يتلا تاررقملا نأا ““يفسسوي فسسوي““
عم ة˘يرا˘سس تلازل ه˘ل˘كو˘م ا˘ه˘ب ع˘بو˘ت
،ةعاسسلا  دح ى˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا

هل د˘ه˘سشي را˘طا ا˘ه˘ل˘كو˘م نأا˘ب ةد˘كؤو˘م
م˘تا˘خ˘ب بق˘ل˘ي نا˘ك ثي˘˘ح ، ةءا˘˘ف˘˘كلا˘˘ب
را˘ع˘سسأا ع˘فر ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘ل نا˘م˘ي˘ل˘˘سس
نم هتئربتب ابلاط˘م ،ا˘ه˘ب˘سسح لور˘ت˘ب˘لا
ديدبت رارغ ىلع ه˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا
ة˘ف˘لا˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘باو لاو˘˘ملا
يتلا هتلئاعل رابتعلا در عم عيرسشتلل
ةيسضقب هماهتا دعب اهتعمسس تهوسش
.هلوق دح ىلع  هذه داسسفلا

 رتم فلألا نع ديزت يتلا تاعفترملاب جولثلا طقاسست عقوتي اميف

 نطولأ قرششب حايرو راطمأأ نم رذحت ةشصاخ ةرششن
ءادتبا نطولل ةيقرسشلا ندملا صصخت حايرب ةبوحسصم ةريزغ راطمأا نم ةيوجلا داسصرألل ينطولا ناويدلا حلاسصم تردح

اذه ايلحم ملم04 ىلوألا ةجردلاب ةيلحاسسلا ندملاب راطمألا طقاسست تلدعم ىدعتت نأا عقوتي ثيح مويلا حابسص نم
يتلا ةرارحلا تاجرد يف ديدسش صضافخنل يدؤويسس امم رتم فلألا نع ديزت يتلا تاعفترملاب جولثلا طقاسست بناج ىلإا
راهنلا تاعاسس للخ طقف تاجرد01 ىتحو ةجرد21 ىلإا صضفخنتو ليللا للخ تاعفترملاب رفسصلا نود ام ىلإا لزنتسس
بارطسضا لوسصو ةجيتن كلذو دغلا حابسص ىتح ةسصاخلا ةيرسشنلا ةيحلسص دتمتو اذه ةيلحاسسلا تايلولا وأا قطانملاب

عم ةربتعم جولثو راطمأاب نطولا نم ىطسسولاو ةيقرسشلا قطانملا صصخي درابلا ءاوهلاو ةبوطرلاب لمحم طيسشن يوج
تاطلسسلا ةوعد بناج ىلإا ةمزللا تاطايتحلا ذاختإل وعدت  ةيوجلا داسصرألا حلاسصم لعج امم ام اعون ةيوق حاير
، ةبانع ،ةدكيكسس ةسصاخ تايلولا صضعب اهتدهسش يتلا ةريزغلا راطمألا ةجيتن رذحلا يخوت ىلإا نيبختنملاو ةيلحملا
نم ةيلوألا تاعاسسلا نم ةيادب جولثلا اهوسسكتسس يتلا تاعفترملا رارغ ىلع نطولل ةيقرسشلا ندملا نم اهريغو فراطلا
ةدوع دع˘ب و˘ج˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف تار˘ي˘غ˘ت ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ذ˘ن˘م تد˘ه˘سش ىط˘سسو˘لا ة˘ي˘قر˘سشلا ق˘طا˘ن˘م˘لا نأا ىلإا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘تو را˘ه˘ن˘لا
عنم امم نيرهسش ذنم طسسوتملا رحبلا صضوحب ازكرمتم ناك يذلا يوجلا عفترملا عجارت ءارج ةيوجلا تابارطسضلا
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لوح ،ةيفحسص ةودن يف رأروف لاقو
ر˘ق˘م˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تأد˘ج˘˘ت˘˘سسم
ةعاسسلأ دحل هنأأ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزو

مهنيب نم ،ةباسصإأ ةلاح02 ليجسست مت

يف نات˘لا˘حو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ي˘ف ة˘لا˘ح31
ر˘كسسع˘م ي˘ف نا˘ت˘لا˘ح و ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ
نيباسصملأ نيب نم هنأأ رأروف حسضوأأو.
،ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘كب
،هدÓب ىلإأ هليحرت مت يذلأ يلاطيإ’أو

ىلع تناك ،ةلاح71 ىلإأ ةفاسضإ’اب
نم مداقلأ يرئأزجلأ ةيعرلأ عم ةقÓع
تأذ نلعأأو .انوروكب باسصملأ اسسنرف
ع˘قو˘م ثأد˘ح˘ت˘سسأ ن˘˘ع ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
،انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب سصا˘خ ي˘نور˘ت˘كلإأ
ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
،هسضأرعأأ ،هفيرعت ،سسور˘ي˘ف˘لأ بن˘ج˘ت˘ل
ا˘م˘ك. ر˘سضخأ’أ م˘قر˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب

ةيقرتو ةياقو˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ف˘سشك
رأروف لامج ،ةحسصلأ ةرأزوب ةحسصلأ

لوخد ذنم ةلاح004 سصيخسشت نع
ةيعسضو نأأ أدكؤوم رئأزجلأ ىلإأ انوروك
د˘ح˘ل ةر˘ق˘ت˘سسم ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لأ
ر˘ث˘كأ’أ لود˘لأ رأرو˘ف دد˘˘عو.ة˘˘عا˘˘سسلأ
ىلإأ رظنلاب كلذو ءابولأ نم أررسضت

أذ˘ه˘ب تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأو تا˘˘با˘˘سصإ’أ م˘˘ج˘˘ح
نمو ريطخلاـب هفسصو يذلأ سسوريفلأ
،ةيبونجلأ ايروكو نأريإأ ،ايلاطيإأ اهنيب
ةباسصإأ يأأ لجسسُت مل هنأأ ىلإأ  أريسشم
دكأأ امك.«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م
ةحسصلأ ةرأزوب ةياقولل ماعلأ ريدملأ

نأأ تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو
لود عسست ىلإأ لسصو انوروك سسوريف
ليجسستب ايقيرفأأ يف أأدب ثيح ,ةيقيرفإأ

سسنوتو رئأزجلأ اهدعبو رسصمب ت’اح
لود ع˘˘سست ى˘˘لإأ ل˘˘سصي˘˘ل بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأو
فاسضأأو. ةفيعسض ةي˘ح˘سصلأ ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘نأأ
مل ،ةحسصلأ ةرأزو نأأ ،ثدحتملأ تأذ
لوح تاحأرتقأ يأأ ،ةعاسسلأ دحل ملتسست

.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ة˘يودأأو تا˘جÓ˘˘ع
ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر ح˘سضوأأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مأ’أ

نم ةئاملاب08 نم رثكأأ نأأ ،كيرافوب

،د˘ج˘ت˘سسم˘لأ سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ

اهيدل سسيلو سضرملأ نم امامت ىفسشت

ةعانم ىلع فقوتي كلذ لكو سضأرعأأ

نأأ ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لأ تأذ حر˘˘سشو.نا˘˘سسنإ’أ

ةئاملاب6 اهنم ،ةيئانثتسسأ ت’اح كانه

2 ي˘لأو˘حو ،ر˘ط˘خ˘لأ ة˘ل˘حر˘م ل˘خد˘˘ت

رجحلأ ةدم نعو .تايفو اهنم ةئاملاب

،يفسسوي دمحم لاق ،ةمزÓلأ يحسصلأ

،اموي41 ىلإأ طسسوتملأ يف لسصت اهنأأ

12 ىلإأ ت’احلأ سضعب يف رمتسستو

8 عسضو نع يفسسوي فسشك امك .اموي

هابتسش’ ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب سصا˘خ˘سشأأ

نع هثيدح ي˘فو .ا˘نورو˘كب م˘ه˘ت˘با˘سصإأ

،ا˘˘˘نورو˘˘˘كب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح

ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع نيدوجوملأو

مهتيعسضو نأأ يفسسوي دكأأ ،كيرافوب

يفسسو˘ي فا˘سضأأو.ةر˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ح˘سصلأ

نم ه˘نأ’ ،ا˘ي˘سسف˘ن م˘ه˘ت˘ق˘فأر˘م لوا˘ح˘ن»

ة˘با˘سصإ’أ ةر˘كف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ت نأأ بع˘˘سصلأ

.«ه˘ت˘ي˘ها˘م كرد˘ن ’ ل˘˘تا˘˘ق سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

،كيرا˘فو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم ر˘يد˘م ف˘سشكو

،ت’احلأ هذه عم قي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م

أوناك نيذلأ سصاخسشأ’أ ددع رسصحل

ر˘يد˘م بلا˘ط ا˘م˘ك.م˘ه˘ب ة˘قÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

نيباسصملأ لزعب ،كيرافوب ىفسشتسسم

،م˘ه˘سسف˘نأ’ ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لأ أز˘نو˘ل˘ف˘˘نأ’ا˘˘ب

ىلإأ ،تاعمجتلأو لمعلأ نكامأأ بنجتو

امك.ةيحسصلأ مه˘ت˘لا˘ح رأر˘ق˘ت˘سسأ ة˘يا˘غ

ى˘لإأ ه˘تو˘عد ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ سسف˘˘ن دد˘˘ج

جراخ رفسسلل نيرطسضملأ نينطأوملأ

نم دحلل ،مهتÓحر ليجأات ىلإأ نطولأ

انوروك سسوريف يسشفتو دأريتسسأ رطخ

لك ذاختأ عم ىوسصقلأ ةرورسضلل ىلإأ

.ىودعلأ يدافتل ةيئاقولأ ريبأدتلأ
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ن˘ع ة˘ي˘سسنو˘ت مÓ˘عإأ ل˘ئا˘سسو تف˘˘سشك

ةز˘ه˘جأ’أو كرا˘م˘ج˘لأ ح˘لا˘سصم ن˘كم˘˘ت

كي˘كف˘ت ن˘م د˘ل˘ب˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ

دود˘ح˘لا˘˘ب ط˘˘سشن˘˘ت بير˘˘ه˘˘ت ة˘˘با˘˘سصع

نم رثكأأ اهتزوحب ةيرئأزجلأ ةيسسنوتلأ

نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط ة˘ما˘م˘ك ف˘لأأ04

ةد˘ير˘˘ج تر˘˘سشنو .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

هنأاب نينث’أ سسمأأ ةيسسنوتلأ قورسشلأ

ةحفاكمو بيرهتلل يدسصتلأ راطإأ يف

تلو˘˘ت را˘˘ع˘˘˘سسأ’أ ءÓ˘˘˘غو را˘˘˘كت˘˘˘ح’أ

سسرحلأ ةرأدإاب تامÓعتسس’أ حلاسصم

ةدحولأ حلاسصم عم نواعتلاب ينأويدلأ

سسنو˘ت˘ب ي˘نأو˘يد˘لأ سسر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوأ’أ

ةكبسش دوجو لوح تامولعم لÓغتسسأ

تامامكلأ نم ةريبك تايمك بيرهتل

ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لأ دود˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

ةبقأر˘م˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإأ نود ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

نا˘˘م˘˘ثأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

-ب فيقوتلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو.ة˘ظ˘ها˘ب

ة˘ن˘حا˘سش د˘˘سصر˘˘ت˘˘ب -رد˘˘سصم˘˘لأ بسسح

ةيل˘خأد˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ىد˘حإأ ن˘م ة˘مدا˘ق

ىلإأ اهلوسصو نيح ىلإأ كلذو سسنوتب

مت يذلأو ةركسس ةهجب لزانملأ دحأأ

د˘ع˘ب م˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ تح˘˘ت هؤوا˘˘ق˘˘بأ

تا˘ه˘ج˘لأ ن˘م نذإ’أ ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لأ

أذه ةمهأدم تمت ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

فلأأ14 ىلع هلخأد روثعلأو لحملأ

تا˘˘مÓ˘˘ع ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ما˘˘م˘˘˘ك

فأرطأ’اب ظا˘ف˘ت˘ح’أ م˘ت د˘قو.ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ

ى˘لإأ ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘سصق ا˘ه˘ب ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ

ع˘م ه˘نأأ ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو .ة˘لأد˘ع˘˘لأ

ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نأ فوا˘˘خ˘˘م

تاما˘م˘كلأ ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’أ دأز د˘يد˘ج˘لأ

لود فلتخ˘م˘بو ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘قأو˘لأ

سسنو˘ت˘ك ةروا˘ج˘م˘˘لأ ى˘˘ت˘˘حو م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

هذه دافن ىلإأ ىدأأ يذلأ رمأ’أ برغملأو

لباقملأ يف تايلديسصلأ نم تاجتنملأ

بسسك لجأأ نم ةليح ىلإأ نوبرهم أاجل

بير˘ه˘ت ت’وا˘ح˘˘م˘˘ب ه˘˘ظ˘˘ها˘˘ب لأو˘˘مأأ

ةيبطلأ تامامكلأ نم ةريبك تايمك

ةيسسنوتلأ يسضأرأ’أ هاجتاب رئأزجلأ نم

. ةيلايخ راعسسأاب اهعيبل
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ةمزأأ باقرع دمحم ،ةقاطلأ ريزو هبسش

نود ام ىلإأ سسمأأ طفنلأ راعسسأأ رايهنإأ

يت˘لأ كل˘ت ى˘لإأ ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل أر’ود53

لاقو4102. ة˘ن˘˘سس م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ا˘˘هد˘˘ه˘˘سش

سسمأأ ةيفحسص تاحيرسصت يف باقرع

را˘ع˘سسأأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لأ نأأ

سسوريف ي˘سشف˘ت بب˘سسب ا˘ي˘لا˘ح ط˘ف˘ن˘لأ

4102 ةن˘سس م˘لا˘ع˘لأ ا˘هد˘ه˘سش ا˘نورو˘ك

02 ىلإأ طفنلأ راعسسأأ تسضفخنأ امدنع

هنأأ» باقرع حسضوأأو.«ليمربلل أر’ود

تأروا˘˘سشم˘˘لأو تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ل˘˘سضف˘˘˘بو

ة˘ن˘سس ر˘ئأز˘ج˘لأ قا˘ف˘تأ ى˘لإأ ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصو˘˘ت

لوعفملأ يراسس يقب يذلأو،6102

نأأ با˘قر˘ع را˘سشأأو.«أذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘مو˘˘ي ى˘˘لإأ

،نواعتلأ قافتأ اهنع تجتن تأءاقللأ»

يف يباجيإأ لعافت ةباثمب ربتعي يذلأو

أذه.«ةينطولأو ةيلود˘لأ ط˘ف˘ن˘لأ قو˘سس

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘قا˘˘ط˘˘لأ ر˘˘يزو دد˘˘سشو

تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘˘تأ ي˘˘ف لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’أ

ةدا˘˘عإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘عر˘˘سسبو ة˘˘مزÓ˘˘˘لأ

يف أدكؤوم طفنلأ قوسس ىلإأ نزأوتلأ

انوروك سسوريف ريثأات نأأ قايسسلأ سسفن

.ايلود طفنلأ راعسسأأ ىلع أريبك ناك

نأأ ه˘تأذ قا˘ي˘سسلأ ي˘ف با˘˘قر˘˘ع را˘˘سشأأو

بلطلأ يف أريبك اعجأرت لجسس ملاعلأ

راعسسأأ رايهنأ ىلإأ ىدأأ امم ،طفنلأ ىلع

أر’ود53ـلأ نود ا˘˘م ى˘˘لإأ ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ

هترداغم ذنمو هنأأ دكأأ ا˘م˘ك.ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل

،ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ مو˘˘˘ي كبوأ’أ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ

ةرمتسسم تأرواسشملأو تÓسصأوملأو

نأأ ثدحت˘م˘لأ ح˘سضوأأو. ة˘عا˘سسلأ د˘ح˘ل

ىتح تأرواسشم ءأرجإأ ددسصب رئأزجلأ

ةجتنملأ ةلودلأ نيب ةلسصأوتم ةحيبسص

،ةجتنملأ لودلأو ،طفنلل ةردسصملأو

هنأأ فاسضأأو .ه˘ل ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ لود˘لأو

لود نم عيرسس لخدت كانه نوكيسس

قيقد لي˘ل˘ح˘ت د˘ع˘ب ،ا˘ه˘جرا˘خو «كبوأأ»

نأأ ا˘سضيأأ د˘كأأ ا˘م˘ك .«ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ قو˘˘سسل

أذه يف ةرمتسسم لأزت ’ تأرواسشملأ

ءاقب نأأ هتأذ قايسسلأ يف أريسشم ،نأاسشلأ

ريثأات وذ نوكيسس ،هلاح ىلع عسضولأ
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
سسيئر نأأ باقرع راسشأأو. نيكلهتسسمو
تأدجتسسم ةعباتم˘ب ر˘مأأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
سسوريف يسشفتب اهريثأاتو طفنلأ قوسس
رمأأ هنأأ هتأذ قايسسلأ يف دكأأو .انوروك
تاير˘ج˘مو ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ل˘كب ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب
طفنلأ راعسسأاب ةلسصلأ تأذ عيسضأوملأ
سسور˘ي˘ف˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ را˘سشت˘ن’أ ل˘ظ ي˘˘ف
سسيئر نأأ اسضيأأ باقرع لاقو .انوروك
ف˘ي˘ث˘كت ةرور˘سضب ر˘مأأ ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
نأدلبلأ نيب تاثداحملأو تأرواسشملأ
ط˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل ةرد˘˘سصم˘˘لأو ة˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ

تاهجو بيرقت لجأأ نم ةكلهتسسملأو
.مÓسسب ةمزأ’أ نم جورخلأو رظنلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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 .ةعاشسلا دحل ةرقتشسم «انوروك» سسوريفب نيباشصملا ةيعشضو نأا، راروف لامج ،ةحشصلا ةرازوب ةحشصلا ةيقرتو ةياقولل ماعلا ريدملا فششك

 :فششكي  ةياقولل ماعلا ريدملا سسوريفلاب اهتباشصإاب هبتششم ةلاح004 سصيخششت

تاعمجتلا عنم بلطتت ل ةيلاحلا ةيعضضولا»
«انوروكلا جلاعي ءاودل تاحارتقا يأا ملتضسن ملو

«انوروك» سسوريف ببشسب ةظهاب نامثأاب اهجيورت متيل

ةيبط ةمامك فلأا14 بيرهت اولواح نويضسنوتو نويرئازج نوبرهم

: باقرع .. قوشسلا ىلإا نزاوتلا ةداعإل ةيلاجعتشسا تاءارجإا ذاختا ةرورشض ىلع ددشش

«طفنلا راعضسأا ىلع ريبك لكضشب رثأا انوروك سسوريف»

ءارزولا سسلجمل يرودلا عامتجلا لÓخ ةيروهمجلا سسيئر

ةيوقاطلا ةعاجنلا وحن هجوتلل تاميلعت
انوروك ةهجاومل ةلجاع تاءارجإاو

عامتج’أ لÓخ ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر ىدسسأأ
تاطاسشنلأ ريوطتب قلعتت تاميلعت ءأرزولأ سسلجمل يرودلأ
ة˘ي˘كل˘سسلأ تÓ˘سصأو˘م˘لأو د˘ير˘ب˘لأو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأو ةيئاملأ درأوملأو ةيكلسسÓلأو
تا˘سسسسؤو˘م˘لأو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأو
يف هغولب بجأولأ فدهلأ نأاب نوبت سسيئرلأ ركذ .ةركتبملأ
يذلأ يوقاطلأ لاقتن’أ ديسسجت وه ةمداقلأ سسمخلأ تأونسسلأ
ىلإأ ايعأد ةددجتملأ تاقاطلأو ،ةيوقاطلأ ةعاجنلأ ىلع دمتعي
ريذبتلأ نم دحلل ةيوقاطلأ ةعاجنلل ةمراسص ةسسايسس عسضو
نيمثتو ،دÓبلل ةيوقاطلأ درأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ر˘م˘ت˘سسم˘لأ ظا˘ف˘ح˘لأو
تاطايتح’أ نيوكت ةداعإأ لجأأ نم تاقورحملأ درأوم ديدجتو
نأا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت سسي˘ئر˘لأ ى˘ط˘عأأ ا˘ن˘هو ،ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسأ ّم˘ت ي˘ت˘لأ
لك يف ةيمومعلأ ةرانإ’أ يف ةيسسمسشلأ ةقاطلأ أروف لمعتسست
تأرايسس كÓهتسسأ ليو˘ح˘ت˘ب ر˘مأأ ا˘م˘ك ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ تا˘يد˘ل˘ب
يتلأ تأرايسسلأ ءانتقإأ عيجسشتو ،زاغريسس ىلإأ يمومعلأ عاطقلأ
ةقيقد ةيجولويج ةطراخ عسضوب رمأأ امك ،ءابرهكلأ كلهتسست
ةعزنلأ نم سصلختلأ دسصق ةينطولأ انتأورث لÓغتسس’ دÓبلل
نم ةقاطلل ىلعأ’أ سسلجملأ ليكسشتو ،دأريتسس’أ ىلإأ ةيلآ’أ
ىلع سسيئرلأ حلأأ مث ،ةرجاهملأو ةميقملأ ةينطولأ تأءافكلأ
داعبإ’ ةماتلأ ةيفافسشلأ يف يبن˘جأ’أ ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ
ةمدقملأ تامدخلأ نيسسح˘تو ر˘ي˘فو˘ت سصو˘سصخ˘بو .تا˘ه˘ب˘سشلأ
،ت’اسصت’أ لاجم يف لظلأ قطانم يف اميسس’ نينطأوملل

يف ةسصاخلأ تأرامثت˘سس’أ ة˘م˘ها˘سسم ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت ثح
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلأ تÓ˘˘سصأو˘˘م˘˘لأو د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق
أذ˘ه ة˘م˘ها˘سسم ةدا˘يزو ،لا˘سصت’أ و مÓ˘عإ’أ تا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كتو
داجيإأ ىلع حاحلإ’اب متخو .يلامج’أ يلحملأ جتانلأ يف عاطقلأ

ةقلطملأ ةيولوأ’أ ءاطعإاب أءدب عاطقلأ ريوطتل ةيلمع لولح
ة˘ير˘سصب˘لأ فا˘ي˘لأ’أ م˘ي˘م˘ع˘تو تي˘نر˘ت˘ن’أ ة˘˘كب˘˘سش ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
قطانملأ يف ةيديربلأ تامدخلل ةلقنتم تأرايسس لامعتسسأو
لمعلأ سصرف ريفوتو ةيمومعلأ تاقفنلأ نم سصيلقتلل ةيفيرلأ
اعد ةيئا˘م˘لأ درأو˘م˘لأ ر˘يزو سضر˘ع ة˘سشقا˘ن˘م ىد˘لو .با˘ب˘سشل˘ل
ةيخانملأ تايطعملأ عم ءا˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ف˘ي˘ي˘كت˘ل
رقت امك ةديدجلأ ةيومنتلأو

ّ
ةدايزو ،ةديدج دودسس ةعبرأأ ءانب ر

عزنل وأأ ،لامسشلأ يف رحبلأ هايم ةيلحتل ءأوسس تاطحملأ ددع
ةيمومعلأ تامدخلأ نيسسحتو ،بونجلأ يف نداعملأو حÓمأ’أ
عيسسوت اهنم تأءأر˘جإ’أ ن˘م دد˘ع˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو بر˘سشلأ ها˘ي˘م˘ل
ةحفاكمو ،ةددجتملأ تاقاطلأ لامع˘ت˘سسأ م˘ي˘م˘ع˘تو ،تا˘كب˘سشلأ

ةدوج ةيلحت رباخم ةكبسش فيثكتو ،هايملأ رده تاسسرامم
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سس’أ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ
ةحاسسملأ ةدايز ررقت ،يحÓفلأ يرلأ لاجم يفو .تاناسضيفلأ
ةحÓف˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل ةد˘يد˘ج تا˘حا˘سسم حÓ˘سصت˘سسأو ،ة˘ي˘ق˘سسم˘لأ
بونجلأ يتقطنم يف ةسصاخ تأءأرجإأ ذاختأو ،ةيوأرحسصلأ

،ةيفوجلأ هايملأ ةقبط ةكبسش درأوم زيزعتل ،ايلعلأ باسضهلأو
يحÓفلأ مأدختسسÓل هجوملأ رفحلأ ةريتو يف رأرمتسس’أ عم
،طرفملأ لÓغتسس’أ نم ةيفوجلأ هايملأ ةيامح ىلع سصرحلأو
ميمعت ،ةمداقلأ سسمخلأ تأونسسلل ةبسسنلاب سضرعلأ نمسضت امك
يليم˘كت˘لأ ير˘لأو ها˘ي˘م˘ل˘ل ةد˘سصت˘ق˘م˘لأ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأ
يحسصلأ فرسصلأ هايم لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ةدا˘عإأ ع˘ي˘ج˘سشتو ،بو˘ن˘ج˘ل˘ل
سسيئرلأ دكأأ ،سضرعلأ أذه ىلع ابقعم هلخدت ىدلو .ةجلاعملأ
درأوملل ةيلاحلأ ةيعسضولأ ةهجأومل ةيولوأ’أ ءاطعإأ يغبني هنأاب
هايملأ لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ة˘ل˘جا˘ع ة˘ي˘ع˘قأو لو˘ل˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ة˘ي˘ئا˘م˘لأ
ىط˘عأأو ،بو˘ن˘ج˘لأو لا˘م˘سشلأ ي˘ف فا˘ك ل˘كسشب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لأ
دودسسلأ طبرل ةطخ عسضوو ،لكسشملاب أروف لفكتلاب تاميلعت
حسش مامأأ اسصوسصخ دÓبلأ يف هايملأ ةردن يدافتل اهنيب اميف
دروم˘لأ أذ˘ه ع˘يزو˘ت ي˘ف ة˘لأد˘ع˘لأ ةا˘عأر˘م ى˘لإأ ا˘عدو ،را˘ط˘مأ’أ
ثحبلأ قيرط نع ،قطانملأو تاهجلأو نينطأوملأ نيب يويحلأ

يفو .يطايتح’أ نوزخملأ ىلإأ فاسضت ةددجتم رداسصم نع
روطت قيقحت بجي هنأأ ةيروهمجلأ سسيئر دكأأ ةحايسسلأ لاجم
نوكي ىتح ،ةيديلقتلأ ةعا˘ن˘سصلأو ة˘حا˘ي˘سسلأ عا˘ط˘ق˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح
أذهو ،لمعلأ سصرفو ةورثلل ةقÓخلأ ةيجاتنإ’أ تأودأ’أ ىدحإأ
ع˘ي˘ج˘سشتو ،ي˘حا˘ي˘سسلأ را˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ه˘ط˘ت ،لا˘ق ا˘˘م˘˘ك ،مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسي
تأزيف˘ح˘ت ع˘سضوو ،ة˘ي˘جو˘لو˘كيإ’أ ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ تأرا˘م˘ث˘ت˘سس’أ
نييرئأزجلل هحتفو ،جتنملأ يحايسسلأ رامثتسس’أ يف عسسوتلل
هعيجسشت سسيئرلأ ددج ،ابقعم هلخدت ىدلو .جراخلاب نيميقملأ
دعب ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأ ةسصاخو تاسسسسؤوملأ عاطقل لماكلأ
ليومتلأ ديعسص ىلع ةيفاكلأ طورسشلأ اهل ةلودلأ ترفو نأأ

معدل ةينطولأ ةلاكولأ قاحلإاب سسيئرلأ رمأأ مث ،رأرقلأ ذاختأو
ةري˘غ˘سصلأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ةرأزو˘ب «جا˘سسنوأأ» با˘ب˘سشلأ ل˘ي˘غ˘سشت
عأود˘˘ل ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لأ دا˘˘سصت˘˘قأو ة˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لأ تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأو
ذختأ ،هل يدسصتلأو انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جأو˘م˘لو .ة˘يدا˘سصت˘قأ
ي˘نأو˘م˘لأو تأرا˘ط˘م˘لأ ي˘ف ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تأءأر˘جإأ ز˘يز˘ع˘ت˘ب أرأر˘ق
ديدجتو ،ابوروأأ نم ةمداقلأ تÓحرلأ ةسصاخو ،ةيربلأ دودحلأو
،ةيودأ’أو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لأو ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ئا˘سسو نوز˘خ˘م
تأر˘ي˘ما˘كلأو ف˘سشكلأ ةز˘˘ه˘˘جأأ ثد˘˘حأ’ يرو˘˘ف˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’أو

رييÓم7.3 غلبمب كلذل ةيلوأأ ةينأزيم دسصر مت دقو ،ةيرأرحلأ
اعد امك .ةلجعتسسملأ تاقفنلاب لفكتلأ دسصق يرئأزج رانيد
تأرهاظتلأ ل˘ي˘جأا˘ت ءا˘سضت˘ق’أ د˘ن˘عو ،ة˘ظ˘ق˘ي˘لأ ن˘م د˘يز˘م ى˘لإأ
يف ةيسضايرلأ تÓباقملأ ءأرجإأو ،رئأزجلأ يف ةررقملأ ةيلودلأ

±.S°∏«º.ةقلغم بعÓم

انوروك سسوريف راششتنإا نم دحلل يزارتحا ءارجإاك

ةيلاطيإلا ونÓيم ةنيدم وحن ةيوجلا تÓحرلا قيلعت
يعامتجلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع سسمأا ة˘ي˘ششع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘شش تن˘ل˘عأا

ذيفنتلا زيح رارقلا لخدي ثيح مويلا نم ءادتبا ةيلاطيإلا ونÓيم ةنيدم وحن اهتÓحر عيمج قيلعت نع كوبشسياف
سسوريف راششتنا ببشسب ةيلاطيإلا ونÓيم ةنيدم وحن تÓحرلا قيلعت رارق يتأايو .حابشص ةرششاعلا ةعاشسلا نم ةيادب
91 ديفوك سسوريفب7836 ةباشصإا ليجشست عم ةلاح331 ىلإا اهيف تايفولا ددع لشصو يتلا ايلاطيإا يف دجتشسملا انوروك

±.S°∏«º.يحشصلا رجحلا تحت اهلمكأاب ندم عشضو عم

  انوروك سسوريفب اهتباشصإا يف هابتششإلا دعب

 لجيجب ريهاطلا ىفضشتضسمب يحضصلا رجحلا تحت اضسنرف نم ةدئاع ةاتف عضضو
ةيلوب ثدحلا عنشصي يذلاو دجتشسملا انوروك سسوريفب اهتباشصإا يف هابتششإلا دعب لجيج ةيلو ريهاطلاب ديعشسلا بودجم ىفششتشسمب يحشصلا رجحلا نهر ةنشس82 رمعلا نم غلبت ةاتف تعشضو

امدعب ايليشسرم ةنيدم نم اديدحتو اشسنرف نم نيعوبشسأا لبق تداع دق ةفقششلا ةيدلب نم ردحنت يتلا ةاتفلا تناكو. ةيلولا ميلقإا ربع نآلا ىلإا ةدكؤوم ةلاح يأا ءاشصحا مدع مدعل لجيج
ةيعشضو تبلطتو ، يحشصلا اهعشضو روهدت لظ يف ىفششتشسملا ىلإا اهلقن مزلتشسا داح ماكز سضارعأا اهيلع رهظتل اهشسأار طقشسم ىلإا دوعت نأا لبق اهبراقأا دحأا ىدل ةنيعم ةرتفل كانه تماقأا
نم سضرملاب اهتباشصإا ديكأات مث نمو اهب ةشصاخلا ليلاحتلا ةيباجيا ىدم نم دكأاتلا لجأا نم روتشساب دهعم ىلا اهباعل نم تانيع لاشسراو ريهاطلا ىفششتشسمب يبطلا رجحلا تحت اهعشضو ةينعملا

مقاطلا دارفأا طشسو ريبك فوخ نع كيهان تلاجعتشسإلا ةحلشصم نم ىشضرملا تارششع رارف لÓخ نم ريهاطلا ىفششتشسمب رافنتشسا ةلاح يحشصلا رجحلا نهر ةاتفلا هذه عشضو فلخو. همدع
سسوريف سضارعأا هبششت سضارعأا اهيلعو ةرمعلا نم تداع ةأارمإل دوعت ةلثام ةلاح دعب ىفششتشسملا اذه لخدت يتلا ةيناثلا يه اهيف كوكششملا ةلاحلا هذه نأاو ةشصاخ يبطلا هبششو يبطلا

تدكأا امدعب انوروك سسوريفب ةباشصإا ةلاح يأا نم ةيلولا ولخ عوبشسألا ةياهن تدكأا نأاو قبشس لجيجب ةحشصلا ةيريدم نأا ركذي . لتاقلا سسوريفلا نم اهتمÓشس دعب اميف دكأات يتلاو انوروك
نم لئاهلا مكلا لظ يف ةلجاوجلا ىدل فوخلا مجح نم للقي مل اذه لك ناف كلذ عمو ةيبلشس سسوريفلاب مهتباشصإا يف هبتششأا ىشضرم ةعبرأا تانيع اهل تعشضخأا يتلا ليلاحتلا جئاتن تءاج

Ω.eù°©ƒO. ةيلولا تايفششتشسم نم ددعب ةدكؤوم تلاح ىلع روثعلا سصوشصخب يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم ربع اهلوادت متي يتلا تاعاششإلا
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حÓصس و تاصسولهم زجحو نيصصخصش فيقوت
ةملاقب صسداصسلا فنصصلا نم صضيبأا

طشسولأ يف ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ م˘ئأر˘ج ة˘ح˘فا˘كم را˘طإأ ي˘ف
نم (تأردخملأ ةحفاكم ةقرف) ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق تنكمت ،يرشضحلأ

دعبو،ةملاقب ميقم  ،ةنشس12 رمعلأ نم غلبي ،هيف هبتششم سصخشش فيقوت

سصأرقأأ40 ىلع هتزوحب روثعلأ مت هنأاششب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختإأ

لباق سصرق لك غلم60 مابيزامورب ليموزكيل عون يلقع ريثأات يذ ءأود

ىلإأ هليوحت مت روفلأ ىلع  .ريبكلأ مجحلأ نم نيكشسو ءأزجأأ40 ىلإأ عطقلل
نع يئاشضق فلم هدشض نوك ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلشصملأ
كÓهتشسإ’أ سضرغل (ةشسو˘ل˘ه˘م سصأر˘قأأ) ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ل˘ع˘ف
سسداشسلأ فنشصلأ نم حÓشس لمحو ةعورششم ريغ ةقيرطب يشصخششلأ
ةمكحم مامأأ مهيف هبتششملأ مدق ،يعرشش رربم نود (مجحلأ ريبك نيكشس)
يف و  .ةيلام ةمأرغو أذفان اشسبح نيرهششب مكح هقح يف ردشص نيأأ ةملاق
يف ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج ةحفاكم راطإأ يف   و قايشسلأ تأذ
تنكمت ،ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانبو ،ةملاق ةنيدمل يرشضحلأ طشسولأ
سصخشش فيقوت نم (تأردخملأ ةحفاكم ةقرف) ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق

ميقم ،ةنشس62 رمعلأ نم غلبي ،يباجع يح ىوتشسم ىلع هيف هبتششم
هتزوحب روثعلأ مت هنأاششب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختإأ دعب    .ةملاقب

مت روفلأ ىلع  .«سسلاتشس«عون نم نيكشسو تأردخملأ نم ةعطق ىلع
فلم هدشض نوك ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلشصملأ ىلإأ هليوحت
كÓهتشس’أ سضرغل (جلاعم فيك) تأردخملأ ةزايح لعف نع يئاشضق
نود سسداشسلأ فنشصلأ نم حÓشس لمحو ةعورششم ريغ ةقيرطب يشصخششلأ

،ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هيف هبتششملأ مدق ،يعرشش رربم
مكح هقح يف ردشصأأ نيأأ ،يروفلأ لوثملأ يشضاق ىلإأ ةيشضقلأ لاحأأ يذلأ

YõGdójø.∫.ةذفان ةيلام ةمأرغو عأديإ’أ عم أذفان اشسبح ماعب

نم ةدحو005 نم ديزأا زجحي كردلا
ةملاقب ةيلوحكلا تابورصشملا

ىلع ةشصخر نود ةيلوحكلأ تابورششملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف
نود اهلقنو ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتشسم
ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ دأرفأأ نكمت .تاقرطلأ ربع سصيخرت

ةزايحو لقنب قلعتت ةقرفتم اياشضق30 ةجلاعم نم عوبشسأ’أ ةياهن ةملاقب

مت اهلÓخ نم سصاخششأأ60 اهيف طروت ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم

ءانب تءاج تايلمعلأ .ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو005 نم ديزأأ زجح
نم تايمك لقنب مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ةدرأو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
ةطخ عشضو مت كلذ رثإأ ىلع ،مهتأرايشس نتم ىلع ةيلوحكلأ تابورششملأ

ىوتشسم ىلع ةبقأرم طاقن عشضو مت نيأأ مهيف هبتششملاب ةحاطإÓل ةمكحم
متيل لخدتلأو نمأ’أ لئاشصفب نيمعدم ةي’ولأ ميلقإاب تاقرطلأ ةكبشش
ةلابج ،دمحأأ ةرهموب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت
مهقئاثو ةبقأرم دعب ،لئاب˘ن˘لأ ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب نودر˘شسلأ ة˘ت˘ششم ،ي˘شسم˘ي˘خ˘لأ

تابورششملأ نم ةدحو435 ىلع مهلخأدب رثع اقيقد اششيتفت مهششيتفتو
ةيمك زجح مت تأءأرجإÓل ةلشصأوم.ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم ةيلوحكلأ
امك ،ةملاقب ةلودلأ كÓمأأ ةيششتفم ىلإأ اهميلشستو ةيلوحكلأ تابورششملأ
ةيلمعلأ.ةشصخر نود ةيلو˘ح˘ك تا˘بور˘ششم ةزا˘ي˘حو ل˘ق˘ن ة˘ح˘ن˘ج ع˘فر م˘ت

.ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو435 براقي ام زجح نع ترفشسأأ

∫.YõGdójø

وزو يزيت

يديصس» ةيرصس ريمأ’ اذفان انجصس تاونصس8
ريجفتب ماق يذلا ةيباهرإ’ا «بانوب يلع

  ةيحصصلا زكارملا دحأا
لÓخ وزو يزيت ءاشضق سسلجم ىدل ةيئأدتب’أ تايانجلأ ةمكحم تردشصأأ

يباهرإÓل أذفان ان˘ج˘شس تأو˘ن˘شس8 ةبوق˘ع سسمأأ را˘ه˘ن  ة˘يدا˘ع˘لأ ا˘ه˘ترود
تشسمتلأ اميف .ةيباهرإ’أ «بانوب يلع يديشس» ةيرشس نمشض طرخنملأ

دوعت ةيشضقلأ عئاقو . هدشض ةذفان انحشس ةنشس02 عيقوت ماعلأ قحلأ ةلثمم

نمشض مهتملأ قحتلأ امدنع5991 ةنشس ىلإأ ةلاحإ’أ رأرق يف ءاج ام  بشسح
نيب طبأرلأ يدودحلأ رطششلأ نيب طششنت تناك ةحلشسم ةيباهرأ ةعامج
ةيشساقلأ فورظلأ نأأ مهتملأ حرشص دق و . دوأد يديشس و بانوب يلع يديشس
نم هفيقوت مت هناب و ةيباهرإ’أ تاعامجلاب قاحتل’أ ىلإأ هب تدأ يتلأ يه
دأوملأ عيبب سصاخ لحم ىلإأ لخد امدنع ةياجب ةنيدمب نمأ’أ تأوق لبق
طششني ناك يتلأ ةيباهر’أ ةعامجلل ةنوؤوملأ ءانتقأ لجأأ نم ةيئأذغلأ

نم  ايباهرإأ03 يلأوح نم ةنوكتم ةعامجلأ هذه نأأ فاشضأأ امك . اهنمشض
يديشس لابج ىلإأ مهقيرط يف أوناك نيذلأ و ةنأرزيم ةقطنم نم ءأرمأأ مهنيب

فوفشصب قحتلأ هنأاب قيقحتلأ لحأرم عيمج لÓخ فرتعأ امك ، بانوب يلع
ةنشس لاتقلأ و ةوعدلل ةيفلشسلأ ةعامجلأ ىمشست يتلأ ةيباهرإ’أ ةعامجلأ

«تبأوثلأ» ةيرشس فوفشص يف ةيأدبلأ يف طششني ناك هنأأ دكأأ و5991

6991 ةنشس يف و ، ةنوؤوملأ لاشصيإأ ةمهم ىلوتي ناك نيأأ سسلد ةقطنمب
هذهب ةطششانلأ ةيباهرإ’أ تاعامجلاب قحتلأ و  ةياجب ةي’و ىلإأ لقتنأ
نم ديدعلأ يف يباهرإ’أ هرأوششم لÓخ كراشش هنأاب فرتعأ امك ةقطنملأ
مت هنأأ دكأأ و  سسلد ةيدلبب يحشصلأ زكرملأ ريجفت يف اهنم تايلمعلأ

N∏«π S°©ÉO . ةياجب ةنيدم يف هفيقوت
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ةيل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ن˘يأأ
نم ةربتعم ةيمك زجحو طبشض
ـب اهددع ردق ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

عأونأأ نم اشسولهم اشصرق3365
نم دعي يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةفاشضإ’اب عيبلأ ةيلمع تأدئاع
ل˘م˘ع˘ت˘شست تنا˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ى˘˘لإأ

ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘ك
دأرفأأ لقنتو ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ
لÓغتشسإأ لشضفب كلذو ةباشصعلأ

تأذ˘˘˘ل ة˘˘˘طر˘˘˘˘ششلأ ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
مايقب ديفت تامولعم ةحلشصملأ

سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’أ ن˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ع˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘شص مأر˘بإ’ ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لأ

تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ةنيد˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ
ع˘ب˘ت˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘˘ثإأ و را˘˘ج˘˘حو˘˘ب
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لأ د˘˘حأ’ د˘˘شصر˘˘تو

ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لأ ىد˘˘ل فور˘˘ع˘˘م˘˘˘لأو
أذ˘ه ي˘ف ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ
ر˘شصا˘ن˘ع تعا˘ط˘ت˘˘شسأ لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ةفرع˘م ن˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ة˘طر˘ششلأ

متي˘ل ة˘ق˘ف˘شصلأ هذ˘ه مأر˘بإأ نا˘كم
ىلع ةمكحم ةينمأأ ةطخ عشضو
ترفشسأأ ةيلمعلأ ناكم ىوتشسم
ة˘با˘شصع˘لأ دأر˘˘فأأ  ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع

ع˘م سصا˘خ˘ششأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث م˘˘هدد˘˘عو
نم ةربتعم ةيمك زجحو طبشض
اهددع ردق ةشسولهملأ سصأرقأ’أ

ةأابخ˘م تنا˘ك ا˘شصر˘ق3365 ـب
تنا˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ل˘˘خأد ما˘˘كحإا˘˘ب
ةعومجملأ فرط نم ل˘م˘ع˘ت˘شست
غلبم ىلإأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ة˘ي˘مأر˘جإ’أ

ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘شسأ د˘ع˘˘ب  ي˘˘لا˘˘م

ز˘˘ج˘˘نأأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ
ةيشضق نع يئاشضق فلم مهدشض
سضرغل ةي˘ل˘ق˘ع تأر˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح
ةعور˘ششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لأ
ةيئاشضقلأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ أو˘مد˘ق
راجحوب ةمكحم ىدل ةشصتخملأ
رمأأ اعيمج مهقح يف ردشص نيأأ
   .عأديإأ
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لÓخ فيطشس ةي’و تدهشش
ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘يأ’أ
، ع˘يزو˘ت بب˘شسب تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’أ
ا˘ه˘غ˘ي˘شص ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘ن˘كشسلأ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك تفر˘˘ع ثي˘˘ح،
ق˘ل˘غ ىور˘لأ ن˘˘ي˘˘ع و ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
ةيدلبب، ةيدلبلأ ر˘ق˘م و ق˘ير˘ط˘ل˘ل

نم نوديفتشسملأ جتحأ لأزأأ نيع
ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘شضرأ’أ ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

تدهشش .ةيد˘ل˘ب˘لأ سسي˘ئر بت˘كم
لامشش ةعقأولأ ىورلأ نيع ةيدلب
ةكرح سسمأأ لوأأ، فيطشس ةي’و
نويشصقلأ اهنشش ةريبك ةيجاجتحأ

ايعامتجأ انكشس311 ةمئاق نم
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع أو˘مد˘˘قأ ثي˘˘ح،
ة˘يد˘يد˘ح˘لأ لا˘ف˘قأ’ا˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
و لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ لو˘˘خد ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘نا˘˘˘م،
أودكأأ نوجتح˘م˘لأ، ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
نع جأرفإ’أ نورظتني أوناك مهنأأ

ن˘˘˘كشسلأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه
،رمج نم رحأأ ىلع يعامتج’أ

ن˘م سسمأأ أوؤو˘جا˘ف˘ت م˘˘ه˘˘نأأ ر˘˘ي˘˘غ
نيديفتشسملأ ةمئاق نم مهئاشصقأ
ن˘م˘شضت˘ت م˘ه˘ب˘شسح ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘˘ف ،
ي˘فو˘ت˘شست ’ سصا˘خ˘ششأ’أ سضع˘ب
ةشصاخلأ ةدافتشس’أ طورشش مهيف
نمف ،نكشسلأ نم طمنلأ أذه نم
فا˘˘ك ل˘˘خد ه˘˘˘ل ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘شض ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ل˘˘ل
يف ليجشستلأ وأأ لدع تانكشس
نم مهنمو ، يمهاشستلأ نكشسلأ
طمن نم ةدافتشس’أ يف قحلأ هل
ء’ؤوه بلاطو ،ي˘ف˘ير˘لأ ن˘كشسلأ
ةرور˘شضب نو˘ب˘شضا˘غ˘لأ نا˘˘كشسلأ

ايشصخشش ةي’ولأ يلأو روشضح
قيقح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإأ بنا˘ج ى˘لإأ،

ةم˘ئا˘ق˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و
ةرئأد سسيئر لقنت دقو ةيلوأ’أ
سسلجملأ سسيئر ةق˘فر˘ب ة˘عا˘قو˘ب
ىور˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘˘ششلأ

نأا˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأأو
ة˘˘˘شسأرد˘˘˘ب تما˘˘˘ق ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم

رششن عم ،قيقد لكششب تافلملأ
ليشصافتلأ لكب اهقافرإأو ةمئاقلأ
اه˘ن˘م ،د˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
احشضو˘م ،ة˘ي˘شصخ˘ششلأ ةرو˘شصلأ
ةبشسنلاب ناك تافلملأ ةشسأرد نأأ

2991 ةنشس نم ةعدوملأ كلتل

ة˘شسأرد نود،5102 ةياغ ى˘لإأ
افيشضم ،ا˘ه˘ت˘ل˘ت ي˘ت˘لأ تأو˘ن˘شسلأ
ىعدو ،طق˘ف ة˘ي˘لوأأ ة˘م˘ئا˘ق ا˘ه˘نأأ
نو˘ع˘ط˘لأ عأد˘يإ’ نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
يتلأ مايأأ ةينامثلأ لÓخ ةيباتكلأ
،ةمئاقلأ نع نÓعإ’أ خيرات دعب

21 موي لاجآ’أ يشضقنتشس ثيح
نم اه˘ت˘شسأرد˘ل ،ي˘لا˘ح˘لأ سسرا˘م
و.نعطلل ةيئ’ولأ ةنجللأ فرط
تانكشس وبتتكم جتحأ ةملعلاب

ير˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأ سسمأأ، «2 لدع»
قرشش ة˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب و ةر˘ئأد˘لأ

ةلاكو ةبلاطم˘ل، ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لأ »لد˘ع»
مهل ةمدقملأ دوعولاب اهمأزتلاب
عقومب مهناكشسإأ يف ةلثمتملأ و،
ن˘م˘شضت˘م˘˘لأ »سشير˘˘لأ ة˘˘مر˘˘ي˘˘ف»

، اهزاجنإأ يراجلأ نكشس0051
ىرخأأ ةيدلب ىلإأ مهريجهت لدب

مظن دقو، ةملعلأ مهتيدلب جراخ
تا˘˘ف˘˘قو ةد˘˘ع نو˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لأ
تانكشس زاجنإأ ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

مامأأ و سشيرلأ ةمريف عقومب لدع
امك ،ةملعلأ ةرئأدو ةيدلبلأ رقم
ق˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘مد˘˘قأأ

هدكأأ امبشسح و،50 مقر ينطولأ
ةلاكو يبتتكم ةيعمج لثمم انل
ةكرحلأ هذه نإاف ،ةملعلاب »لدع»
غول˘ب د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ

هناب ديفت تامولعمل مهعماشسم

005 ىو˘شس سصي˘شصخ˘ت م˘ت د˘˘ق
ة˘مر˘ي˘ف» ع˘قو˘م˘ب »لد˘ع» ن˘˘كشس
،ةملعلأ نم نيردحنملل »سشيرلأ

0001 يأأ يقا˘ب˘لأ ل˘يو˘ح˘ت ع˘م
،ةي’ولاب ىرخأأ عقأومل بتتكم
ء’ؤوه هشضفر يذلأ رمأ’أ وهو
Óي˘شصف˘ت و ة˘ل˘م˘ج ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
ةرور˘شضب تا˘ط˘ل˘شسلأ أو˘ب˘لا˘طو،
،اهتمدق يتلأ دوعولا˘ب ا˘ه˘مأز˘ت˘لأ
ةيدلبب مهناكشسإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
لثمم د˘كأأ ثي˘ح ،م˘ه˘ت˘ما˘قإأ ر˘ق˘م
ن˘كشسلأ ر˘يزو نأا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأأ ق˘˘˘با˘˘˘شسلأ
ة˘لا˘كو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةرور˘شضب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘˘ب »لد˘˘ع»
مهتايدلب رقمب نيبتكملأ ناكشسأ
ةفاشضإأ، اهزاجنأ نم ءاهتن’أ روف
قباشسلأ نكشسلأ ريزو هيجوت ىلإأ
سصي˘شصخ˘ت˘ل ىر˘خأأ تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت

376 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإأ ة˘˘˘شصح
ن˘م ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل ا˘ن˘˘كشس
رو˘˘ط ي˘˘ف نأ’أ ي˘˘هو ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
ةملع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر .ة˘شسأرد˘لأ
لا˘˘غ˘˘ششنأ ع˘˘فر ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘ل د˘˘˘كأأ
ة˘ي’و ي˘لأو ى˘لإأ ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
هئاقلل اموي ددح يذلأ و ،فيطشس
لح داجيإأ دشصق نيجتحملأ عم
»لد˘ع» ة˘لا˘كو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةرأزو وأأ ةنيط˘ن˘شسق˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لأ
نا˘˘˘كشسإأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م و ،ن˘˘˘˘كشسلأ

ةملعلأ ةنيدم نم بتتكم0051
ن˘مو، »سشير˘لأ ة˘مر˘ي˘ف» ع˘قو˘م˘ب

رد˘˘˘شصم ف˘˘˘ششك ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج
ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ير˘يد˘م ن˘˘م لوؤو˘˘شسم
،فيطشس ةي’وب »لدع» عيراششم
نيجتحملل عامتشس’أ مت هنأأ ىلع
ةيريدملل مهلاغششنإأ لاشصيإأ مت و
ةلوخملأ ،ةنيطن˘شسق˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لأ
أذهل لولح داج˘يإا˘ب ا˘ي˘نو˘نا˘ق ا˘ه˘ل
. لكششملأ

صسارها قوشس ةيلول اهطاششن دتمي و صصاخششأا ةثÓث نم نوكتت

فراطلاب اصسولهم اصصرق3365 زجحو صصاخصشأا ةثÓث فيقوت

فيطشس ةيلوب تاجاجتحلا نم ةجوم ريثي نكشسلا عيزوت

نكصسلا مئاوق نع جارفإ’ا دعب ةرئادلا و ةيدلبلا رقم و قيرطلل قلغ

نم فراطلا ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل  ةعباتلا «يرايبلا » لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع تنكمت
يتيلو نم نوردحني صصاخششأا ةثÓث نم نوكتت ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا لاجم يف طششنت ةيمارجإا ةباشصعب ةحاطإلا

.عبارلاو ثلاثلا دقعلا نيبام مهرامعأا حوارتت صسارهأا قوشسو فراطلا

 صسارهأا قوصسب صسولهم صصرق0071 ةبارق  زجح
زكرملاب نيرفاشسملأ سصحفل ةيشسيئرلأ ةيششتفملأ ىوتشسم ىلع كرامجلأ حلاشصم سسمأأ لوأأ تنكمت

اشسولهم اشصرق0861 زجح نم،سسأرهأأ قوشسب كرامجلأ ماشسقأأ ةيششتفمل  ةعباتلأ ةدأدحلأ يدودحلأ
ةيوهجلأ ةيريدملل  نايب هــب دافأأ ام بشسح ةيلمعلأ ثيح.ةرايشسلأ فيواجت لخأد ماكحإاب ةأابخم تناك
لاجر نكمت نيأأ ،يرئأزج رفاشسمل ينطولأ بأرتلأ ىلإأ لوخدلأ تأءأرجإأ مامتإأ ءانثأأ ،ةبانعب كرامجلل

يف تذختأ ثيح، اشصرق0861 ـب تردق ةشسوـلـهملأ سصأرقأ’أ نم ةربتعم ةيمك زجح نم كرامجلأ
نم ديدعلأ يف تزجح كرامجلأ حلاشصم نأأ ىلإأ ةراششإ’أ ردجتو،ةمزÓلأ ةينوناقلأ  تأءأرجإ’أ هـقـح
،ةيقرششلأ تاي’ولاب ةيدودحلأ زكأرملاب عأونأ’أ ةفلتخملأ ةشسولهملأ سصأرقأ’أ نم تايمك  تأرملأ
.رواجملأ دلبلأ نم نطولأ سضرأ ىلإأ اهلاخدإأ نوبرهملأ  لواحي  يتلأ

eÉRhR  HƒY«û°á

 انكشس081 ةشصح نم نيديفتشسملا ةمئاق نع جارفإلا دعب / ةلششنخ

 نوليقتصسي ريملا باون و ةصسوتم ةيدلبب ةلصصاوتم تاجاجتح’ا
دعب ةيعامجلأ مهتلاقتشسأ ميدقت ىلع ةلششنخب ةشسوتم ةيدلبب يدلبلأ يبعششلأ سسلجملأ سسيئر بأون نم ددع مدقأأ
نيع ةرئأد سسيئر اهدعأأ يتلأ ةمئاقلأ نم مهتمذ ةئربت نيدكؤوم ، مهتيدلبب ةينكشس ةشصح نم نيديفتشسملأ مئأوق قيلعت
نولشصأوي أولأز ’ نيذلأ ةيدلبلأ ناكشس فرط نم ةمئاقلأ دشض ةلشصأوتم تاجاجتح’أ لأزت ’ تقو يف ، ةليوطلأ

نم نوديفتشسملأو  ةمئاقلأ دأدعإأ ةيفيك أومهفي مل مهنأأ أودكأأ نوجتحملأ يلأوتلأ ىلع ثلاثلأ مويلل ةيدلبلأ رقم قلغ

مدعب أوؤوجافتيل تانكشسلأ هذه نورظتني أولظ مهنم نيريثكلأ نأأ نيدكؤوم،081 مهددع غلابلأ يعامتج’أ نكشسلأ
يف أولظ نم  مهنم دجوي اميف ، ةدافتشس’أ قحتشست ’ اهنأأ نوري ءامشسأأ تمشض يتلأ ةمئاقلأ يف مهئامشسأأ دورو
ةشسأردل ةديدج قيقحت ةنجل ليكششتو اهئاغلإأو ، اهيف ةدرأولأ ءامشسأ’أ يف قيقحت حتفب نيبلاطم ، تأونشسل اهراظتنأ

اهيف نودجوي نم ةئاملأ يف08 ةبشسنبو ةمئاقلأ نأأ نيديفتشسم ريغو نوديفتشسم نونطأوم دكأأ اميف ، تافلملأ
ةليلق ةروشصب دجأوتت يتلأ سشأرعأ’أ سضعب نم ءامشسأ’أ سضعب دوجو هببشس جاجتح’أ نأأو ، نكشسلأ ىلإأ نوجاتحم
يعامتج’أ لشصأوتلأ ةكبشش ىلع ةيشصخششلأ مهتاحفشص لÓخ نمو ةشسوتم ةيدلب سسيئر بأون مهتهج نم ةيدلبلاب
أونلعيل ، مهتيدلب يف نكشسلل يقيقحلأ جاتحملل ةفشصنم ريغ اهنأأ أودكأأو ةمئاقلأ نم مهتمذ ةئربت أونلعأأ ، كوبشسياف
ةيلخأدلأ ريزو ىلإأ ةلجاع ةلاشسر عفرو ، ةيدلبلل ةيذيفنتلأ ةئيهلأ نم ةيعامجلأ مهتلاقتشسأ عوبشسأ’أ أذه نم ةيأدب
. ةمئاقلأ دأدعإأ ةقيرط يف قيقحت حتفب اهلÓخ نم نوبلاطي
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 ةيمصسرلا ةمولعملا ىلع لوصصحلا ةلاحتصساعم

نيبتتكملا باشصعأاب بعÓتلا لشصاؤت «لدع» ةلاكو
باصصعأاب بعÓتلا «لدع» نكصسلا ريوطتو نيصسحت ةلاكو لصصاوت

ديدعلا لصضاني نيذلا ةبانع ةي’وب3102 ةنصس جمانرب يف يبتتكملا
ةمولعملا اهطصسبأاو مهقوقح ىلع لوصصحلل تاونصس ةعصضب ذنم مهنم
ام رارغ ىلع تاي’ولا يقاب يف لاحلا وه امك ةقيقدلاو ةحيحصصلا

بحصسل يصضاملا تبصسلا ةلاكولل ينورتكلإ’ا عقوملا حتف دنع ثدح
نيذلا نيبتتكملا نم ددع اهنم دافتصسا يتلا صصيصصختلا تاداهصش
تانكصسلاب قلعتت مهل تحنم يتلا صصيصصختلا تاداهصش نأاب اوؤوجافت

لاغصشأ’ا مدقت ةبصسن تلصصو يذلا ةينكصس ةدحو0022 عقوم يف يتلا

رفصص ةيجراخلا ةئيهتلا لاغصشأا مدقت ةبصسنو ةئاملاب05 ةبارق ىلإا هيف

مدقت ةبصسن هيف تلصصو يذلا نكصسم0002 عقوم صضوع ،ةئاملاب

رمأ’ا وهو ةئاملاب62 ةيجراخلا ةئيهتلاو ةئاملاب29 ىلإا لاغصشأ’ا
مل نيذلا ةيلمعلاب نيينعملا نيبتتكملا ةريحو صضاعتما يف ببصست يذلا
«لدع» ةلاكول ةيوهجلا ةيريدملا نأا رابتعاب رمأ’ا مهل رصسفي نم اودجي
دجو انهو لاوحأ’ا عيمج يف تمصصلا ىلع موقت ةيلاصصتا ةيصسايصس عبتت
نم تامولعملا ىلع لوصصحلا ىل˘ع نور˘ب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأا نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

نيبتتكملا قوقح نع عافدلا ةيصضق يف نوطصشني مهلثم نيبتتكم
اذه مامأا هصسفن بتتكملا اهيف دجي يتلا ىلوأ’ا ةرملا هذه تصسيلو
فنتكي يتلا ةبانع ةي’و يف ءانثتصسا صسيلو ةدعاق ربتعي يذلا عصضولا

ةنصس هقÓطإا ذنم ةيبابصضلا نم ريثكلا اهيف «2 لدع» جمانرب فلم

يف هلمكأاب جمانربلا زجني نأا صضرتفملا نم ناك ةيادبلا يفف،3102
ى˘لإا تل˘ق˘ن ه˘ن˘م صصصصح نأا ر˘ي˘غ ،«صشير˘لا عارذ» ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
فلكت مل يتلا ةلاكولا نم عنقم ريصسفت نود ةرطنقلاو ةصسوتيلاكلا
رثكأا نيب رايتخ’ا نم نيبتتكملا نيكمت مدع ريصسفت ءانع اصضيأا اهصسفن
ام وهو «صشيرلا عارذ» وهو دحاو رايخ مهمامأا تعصضوو عقوم نم

ةدحو003 ةبارق هيف دجوت يذلا «نيصسح ةعمج» عقوم ينثتصست اهلعج
ةلأاصسم صصوصصخب ةروصصلا حيصضوت مدع نع ثيدحلا نود اذه ،ةينكصس
عيزوتل ةصضرتفملا ديعاوملاو عقاوملا فلتخم يف لاغصشأ’ا مدقت ةبصسن
لك يف نيبتتكملا عفدت يتلا ىرخأ’ا تافلملا نم اهريغو تانكصسلا

نم مويلا هب مايقلا نيبتتكملا نم ددع راتخا وهو جاجتح’ا رايتخ’ ةرم
يديصسب دجاوتملا ةيوهجلا ةيريدملا رقم مامأا عمجتلل ةوعدلا لÓخ
ةفاك ميدقتو اهتايلوؤوصسم لمحتب يوهجلا ريدملا ةبلاطمل روصشاع

…hd«ó gô.ةبولطملا تامولعملا

لخدتلا يلاولا اودصشان

 نؤبلاطي213 يحب نؤنطاؤم
ليحرتلا فانئتشساب

ةرصضخوبب213 يح نم نيردحنملا نينطاوملا نم ديدعلا دصشان
ةي’ولا يلاو طرافلا ماعلا ليحرتلا مهلمصشي مل نيذلا ينوبلاب
ةليلقلا مايأ’ا يف ىرخأا ناكصسإا ةيلمع ةجمربل «نيدلا لامج يميرب»
مهناريج نم مهريغك ةيعامتج’ا مهتانكصس نم اوديفتصسيل ةمداقلا

ةصسوتيلاكلاب نكصس0001 يح ىلإا ةطرافلا ةنصسلا اولحر نيذلا
ةبانع ةي’و رقم ةلابق اوعمجت نيذلا نونطاوملا ء’ؤوه. لاحربب

مهريبعت دح ىلع مهلا˘غ˘صشنا ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ن˘ل ي˘لاو˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ب او˘ب˘لا˘ط
ةيئ’ولا تاطلصسلا تناكو ةقئ’ تانكصس ىلإا ليحرتلا يف لثمتملا

ناويد عم قيصسنتلاب9102 ناوج رهصش يف تعرصش ةبانع ةي’ول
تحتو ينوبلا ةيدلبو ةرئادلا حلاصصمو يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا
نم تارصشعلا لي˘حر˘تو نا˘كصسإا ةدا˘عإا ي˘ف ة˘ف˘ث˘كم ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ط˘غ˘ت

تا˘ن˘كصس م˘صسا˘ب فور˘ع˘م˘لاو ةر˘˘صضخو˘˘ب˘˘ب (213) ي˘ح تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
)ةقطنم˘ب ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ن˘كصس ى˘لإا كلذو » تا˘ه˘ي˘لا˘صشلا»
يف ةيئ’ولا تاطلصسلا نم رارقب كلذو لاحرب ةيدلبب (ةصسوتيلاكلا
ثيح صشهلا نكصسلا ىلع ءاصضقلا ىلإا يمارلا ينطولا جمانربلا راطإا
يف ليحرتلا يف كاذنآا تبغر يتلا تÓئاعلا نم تائملا ليحرت مت

ةيلمع ءاجرإا مت لباقملا يف مهتانكصس يف ءاقبلا نورخآا لصضف نيح

YÉO∫ GCe«ø. قح’ خيرات ىلإا ناكصسإ’ا يف نيبغارلل ليحرتلا

 لمعلاو نكصسلا ةيعامتجلا مهقوقح و ريملا ليحرب ةبلاطملل

 ةنداكلاب ةيدلبلا رقم نؤقلغي تاعيرتلا ؤنطاؤم
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ليحرب نوجتحملا بلاط ثيح

عم˘ت˘صسي ’ يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر

ةرايز دعب ةصصاخو مهت’اغصشن’

دكأا نيأا ةقطنملل ةريخأ’ا يلاولا

ت’اغصشناب لفكتلا ةرورصض ىلع

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’او ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

لاجملا يف ةصصاخو مهت’اغصشن’

نكصسلاب قلطني اميف يعامتج’ا

بابصشلا ةئف˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لاو

نيجتحملا نيب نم اذكو نيلاطبلا

نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

مهراقبأا ةياعرل نكامأا صصيصصحتب
نو˘ب˘لا˘ط˘ي نور˘خأاو م˘ه˘ي˘صشاو˘˘مو
رابأ’ صصيخارت مهئاطعا ةرورصضب
يقصس يف امهمادختصسا لجأا نم
ة˘صصا˘خو ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘صضارأا

رامثلل قئادح نع ةرابع اهمظعم
لي˘صس صصق˘ن ما˘مأاو تا˘ي˘صضم˘ح˘لا
يذ˘لا يداو˘لا نأا ا˘م˘كو  ي˘˘ق˘˘صسلا

د˘ع˘ي م˘ل ي˘ق˘صسل مد˘خ˘˘ت˘˘صسي نا˘˘ك
او˘ما˘ق نأا د˘ع˘ب ي˘ق˘˘صسل˘˘ل ح˘˘لا˘˘صص
يحصصلا فرصصلا تاونق عصضوب
بصصت يتلا صشيرلا عارذ ةنيدمب
ثو˘ل˘م ح˘ب˘صصأاو ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ه˘˘ي˘˘ف

ي˘صضارأ’ا ى˘ل˘ع ر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشيو
مهخصض مدع تقو يف و ةيحÓفلا
تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م صصي˘خار˘ت˘˘لا
’ رابآ’ا رف˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
اذ˘˘كو ي˘˘ق˘˘صسل˘˘ل ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسي
نم ةيعارزلا يصضارأ’اب ءابرهكلا
ي˘ق˘صسل ي˘ف ا˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا

ددن اذكو ةيعارزلا تاجوتنملاو
صشيمهتلا ة˘صسا˘ي˘صسب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نم ةقطنملا تبلاط يتلا ةرقحلاو
يهف ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط
ة˘ير˘صضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ا˘ه˘ب م˘ع˘˘ن˘˘ت
م˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو

ةيومنت عيراصشم يأا نم دفتصست

نأا ا˘م˘كو ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس ذ˘˘ن˘˘م

ي˘ب˘لا˘ط قرؤو˘˘ي ن˘˘كصسلا ل˘˘كصشم

وأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ءاو˘˘صس ن˘˘كصسلا

ةقطنملا  نأا رابتعإا ىلع يفيرلا

لكصشم ىلإا ةفاصضإ’اب اذهو ةيفير

م˘ه˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘صش ل˘ي˘غ˘صشت

مدع لظ يف ةلاطبلا نم نوناعي

دوقع صصوصصخب ري˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا

تقولا يف اذهو ةئفلا هذه ليغصشت

تاعيرتلا ونطاوم دجي مل يذلا

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘غا˘˘˘˘صصلا ناذأ’ا

صصخأ’ابو نييلحملا نيلوؤوصسملا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ي˘˘لاو˘˘لا ةرا˘˘يز د˘˘ع˘˘ب

ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر˘ل ر˘ماوأا ى˘ط˘˘عأاو

ني˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ةرور˘صضب

اذهلو  مهت’اغصشن’ عامتصس’او

رقم قلغ ىلإا نينطاوملا أاجل دقف

يف ببصست امم ةنداكلاب ةيدلبلا

حلاصصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ما˘ت˘لا ل˘ل˘صش

ىقبتصس اهنأاب نيدكؤومو ةيدلبلاب

مهبلاطم ةيقلت ةيا˘غ ى˘لإا ة˘ق˘ل˘ق˘م

. ريملا ليحر اهمهأاو

ةيرزملا عاصضوألا ببصسب ةنداكلاب ةيدلبلا رقم قلغ ىلع لاحرب ةرئادل ايميلقإا ةعباتلا تاعيرتلا ناكصس ضسمأا ةحيبصص ضضفتنا
.ةيلحملا تاطلصسلل ةبذاكلا دوعولاو ةلابمÓلا ةصسايصسو ضشيمهتلا ةصسايصسو اهيف نوطبختي يتلا
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ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ثلاثلا يرصضحلا نمأ’اب ةلماعلا

صسما˘˘خ˘˘لاو ع˘˘با˘˘صسلاو ع˘˘بار˘˘˘لاو
ر˘صشع ثلا˘ث˘لاو ر˘صشع يدا˘ح˘˘لاو
،ةيئاصضقلا تاصضيو˘ف˘ت˘لا ة˘قر˘فو

،اصصخصش52 ميدقتو فيقوت نم
.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

را˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأا حوار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح

53و12 ن˘ي˘با˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

صصاخصشأا30 مهن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ن˘صس
هبتصشم ةي˘ق˘ب˘لا ا˘مأا ،ثح˘ب ل˘ح˘م
نم ةفلت˘خ˘م ا˘يا˘صضق ي˘ف ،م˘ه˘ي˘ف
ةبلصصلا تاردخملا ةزايح اهنيب
ةيعرصش ريغ ةقيرطب«نيياكوك»
،ر˘ي˘غ˘لا ى˘ل˘ع صضر˘ع˘لا صضر˘˘غ˘˘ب
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو ةزا˘˘ي˘˘حو
ةعورصشم ريغ ةقيرطب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
،كÓهتصس’او ةرجات˘م˘لا صضر˘غ˘ل

،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمح
ن˘ي˘يد˘م˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘صضلا
نم ة˘قر˘صسلا ،صضي˘بأ’ا حÓ˘صسلا˘ب
ر˘صسكلا˘ب ة˘قر˘صسلا ،لز˘ن˘˘م ل˘˘خاد

تاذ تح˘ج˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ق˘˘ل˘˘صست˘˘لاو
ةربتعم ةيمك زجح نم حلاصصملا

صصار˘˘قأ’او تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

اصصرق16 ـب ةردقم ةصسولهملا
،عاونأ’ا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘م

نيياكو˘كلا ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘م5.1
تاد˘ئا˘ع ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘مو
ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأاو ج˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا

ذاختإا مت دقف ةراصشإÓل،ةروظحم
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

قا˘˘ي˘˘صسلا  تاذ  ي˘˘فو  ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تما˘˘ق
نيت˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ،ع˘صسا˘ت˘لا ير˘صضح˘لا
،قاط˘ن˘لا ي˘ت˘ع˘صساو ن˘ي˘ت˘ي˘طر˘صش
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا ءا˘ي˘حأ’ا تصسم
ن˘ع ا˘تر˘ف˘صسأا ن˘يأا ،صصا˘صصت˘خإ’ا

، ا˘صصخ˘˘صش88 ة˘˘لا˘˘ح صصح˘˘˘ف

ةجاردو ةب˘كر˘م111 ةب˘قار˘مو
نم نيصصخ˘صش ف˘ي˘قو˘تو ،ة˘يرا˘ن
صضي˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘صس ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘جأا

40فيقوت ىلإا ةفاصضإا  ،روظحم
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م صصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
صصار˘˘˘˘˘˘قأ’او تارد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

كÓهتصس’ا صضرغل ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا

80 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو ،ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو

في˘قو˘ت ،ثح˘ب ل˘ح˘م صصا˘خ˘صشأا

ةصسرامم لجأا نم اصصخصش74

،ة˘˘صصخر نود يرا˘˘ج˘˘˘ت طا˘˘˘صشن

لجأا نم دحاو صصخصش فيقوت

ف˘قو˘م˘ك ق˘ير˘˘ط˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ةراصشإÓل ةصصخر نود تارايصسلل
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم نإا˘ف
ةعانقلاو ةميزعلا صسفنب لصصاوت

ةبراحم˘ل ة˘ي˘طر˘صشلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام  لك
.هتاكلتمم ةمÓصس و نطاوملا

ةصصخر نود ايراجت اطاصشن نوصسرامي اصصخصش74 طبصض مت اميف

   تاردخمو اشسؤلهم اشصرق16و زجحو اشصخشش52 فيقؤت
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ي˘صسي˘ج ة˘صسصسؤو˘م لا˘م˘ع دد˘ن
ةيعصضولاب ة˘با˘ن˘ع˘ب،ءا˘ن˘ب˘ل˘ل تا˘ب
اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا

ثيح مهبتاور بصص يف رخأاتلاو
ذنم رانيد يأا ىلع اولصصحتي مل
نأا نود اذه لكو رهصشأا ةثÓث
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا كر˘˘ح˘˘˘ت
تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا م˘˘˘غرو،ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘صس
لامعلا اهب ماق يتلا ةيجاجتح’ا

بلا˘ط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ةعوفرملا ةيعامتج’او ةينهملا

بصصب ا˘صسا˘صسأا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
و ةيدودرملا ةحنمب و مهبتاور
نع كيهان ،روجأ’ا يف ةدايزلا
نم ةاباحملاو ةقر˘ف˘ت˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
ىلع تاي˘قر˘ت˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا لÓ˘خ
ة˘ي˘صضقو،ن˘ير˘خآ’ا نود صضع˘ب˘لا
ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا لا˘م˘ع ةدا˘ف˘ت˘˘صسا
لك اهنم دي˘ف˘ت˘صسي ’ تازا˘ي˘ت˘ما
نكل،تاوÓعلاو حنملاك لامعلا

اناذآا دج˘ت م˘ل تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا هذ˘ه
حتفب نوبلاطي مهلعجام  ةيغاصص
ةلصصاحلا تازواجتلا يف قيقحت
ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م، ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘ب ي˘صسي˘ج ة˘صسصسؤو˘˘م د˘˘ه˘˘صشت
نايلغ ةلاح ةدم ذنم ةبانعب ءانبلل
فرط ن˘م ة˘مرا˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حاو
د˘يد˘ع او˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا، لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
لصشف دعب قرطلا عطقب تارملا

ي˘ف ةرادإ’او لا˘م˘ع˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
قا˘ف˘تا ة˘ي˘صضرأا ى˘˘لإا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا

ةيلام˘ع˘لا بلا˘ط˘م˘لا صصو˘صصخ˘ب

لامعلا ميصسرت اهنم ،ةعوفرملا

ي˘ف ةدا˘يز˘˘لا و، ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘لÓ˘خ تد˘كأا ي˘˘ت˘˘لاو رو˘˘جأ’ا

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي كلذ نأا ةرادإ’ا

دده امك ،ةيعاطقلا تايقافتÓل

مويلا ةجهللا دي˘ع˘صصت˘ب لا˘م˘ع˘لا

ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘ل لا˘ح ي˘ف

ةعوفرملا مهبلاطم ققحت لولح

.تاونصس ذنم

ةصسصسؤوملا ةيعصضو ةيوصست و قيقحت حتف نع كيهان

مهرؤجأا بشصب نؤبلاطي ءانبلل «تاب يشسيج» ةكرشش لامع

ينوبلاب ةقرصس ةيصضق يف نيمهتم نابصش4 ىلع ضضبقلا مت اميف

  ةفلتخم اياشضق يف مهب هبتششم مايأا9 لÓخ اشصخشش055 فيقؤت
ةزايح لجأا نم اصصخصش77 فيقوت ىلإا تصضفأا ،ةيطرصش ةيلمع2401 ــب يرفيف رهصشل ةريخأ’ا مايأ’ا يف ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم تماق

صصاخصشأا901 فيقوت ،ثحب لحم اصصخصش591 ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم اصصخصش961 ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا
.مهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت نيأا،ةفلتخم مئارج يف نيطروتم

نيوكت ةيصضق يف مهيف هبتصشم ،ةنصس32 و91 نيبام مهرامعأا حوارتت ،صصاخصشأا40 فيقوت نم ،ينوبلا ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت امك
لامكتصسا دعبو ثيح ،ينوبلا صصاصصتخا ميلقإاب نكاصسملا دحأا تفدهتصسا ،رصسكلاو ددعتلا يفرظب ةنرتقملا ةفوصصوملا ةقرصسلا رارصشأا ةيعمج
يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملا اهتهج نم عاديإا رمأا مهقح يف ردصص نيأا ،ةلادعلا مامأا مهيف هبتصشملا ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك

ةينمأ’ا ةيطغتلا ،لخدت ةيلمع661 ،ماظنلل ظفح ةيلمع371ـب ،يراجلا صسرام2 ىلإا مرصصنملا يرفيف52 نم ةدتمملا ةرتفلا يف تنكمت

91 ليجصست ،ركصس ةلاح يف ةقايصسلاب ةقلعتم اياصضق50 ليجصست ،اصصخصش6271 و ةبكرم5061 ةبقارم ،ةيفاقثو ةيصضاير ةرهاظت84 ــل

اصصخصش21 حرج نع رفصسأا ،اينامصسج ايرورم اثداح11و ةيدام رورم ثداوح70 ةحلصصملا تلجصس امك ،ميقرتلا حاولأاب ةقلعتم ةفلاخم
ام لك عدرو ةميرجلا ةبراحم لجأا نم ،ةيطرصشلا اهتايلمع لصصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو،دحاو صصخصش ةافوو
.هتاكلتمم ةمÓصسو نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش نم

eÉRhR HƒY«û°á

تابرصستلا ديدع حÓصصإاو تÓخدتلا مغر

هايملل ةيرئازجلا قرؤؤي ةيئاملا تابرشستلا لكششم
نيمويلا لÓخ تماق ثيح ةيئاملا تابرصستلا صصخي اميف اهتÓخدت ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاصصم لصصاوت

، ينروك ود بيليف عراصش و حاطصش عراصش نم لكب مم52 رطق تاذ ةيئام تابرصست ةدع حيلصصتب نييصضاملا

زكرم2 مقر لخدتلا ةقرف تماق امك، ديعلوب نب رافلوبب36 رطق ةانق ىوتصسم ىلع برصست حÓصصإا مت كلذك

حÓصصإاو ةبراحم ىلإا تÓخدتلا  هذه لك فدهت نيأا،36 مقر يعوبرق عراصشب52 رطق برصست حÓصصإاب ةبانع
هذه لك مغر هنإاف رخآا بناج نم،ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحتو ةيئاملا ةورثلا ىلع اظافح،اهنع غلبملا تابرصستلا
كانه نا ثيح، ءاوصسلا دح ىلع نينطاوملا و ةصسصسؤوملا قرؤوي لازي’ ةيئاملا تابرصستلا لكصشم نأا ’إا تÓخدتلا
ةيدلبب ةبيعصشلا و صسيدلا رجحب راديصس ينيج يحب ةصصاخ هايملا نم ةريبك تايمك رئاصسخ يف تببصست تابرصست

U¢. Ü .رامع يديصس



¯MƒQjáaÉQì

ةنيدملا ءايحأ ناكس
مقظلا نم نوكتشي
ةلاضلا بقكلا راشتناو
ةنيدملا ءايحأا ناكصس يكتصشي

مÓظلا نم سشيرلا عارذ ةديدجلا
ا˘˘˘˘˘˘هدو˘˘˘˘˘˘صسي يذ˘˘˘˘˘˘لا سسماد˘˘˘˘˘˘لا

تحب˘صصأا ي˘ه˘ف Ó˘ي˘ل سصخألا˘بو
اهنأاك ليللا يف سصخألابو ةيلاخ
مل ءا˘ي˘حأا كا˘ن˘هو حا˘ب˘صشأا ة˘ن˘يد˘م
ةنصس ذنم ةيمومعلا ةرانإلاب دوزت

نم اهنأا نم مغرلا ىلع8102
م˘ت ي˘ت˘لا ى˘لوألا ءا˘˘ي˘˘حألا ن˘˘ي˘˘ب
ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
بÓ˘˘كلا را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘˘ن
ارطخ لكصشت تتاب يتلا ةلاصضلا

ةلب نيطلا داز امو ةراملا ىلع
ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلا و˘˘ه
انايحأاو تارم ةدع يف ءابرهكلل
يلاوملا مويلا ةياغ ىلإا رمتصست
ءا˘بر˘ه˘ك نود تا˘عا˘صس ةد˘ع˘ل يأا

م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ح˘ي˘با˘صصم˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
ةرانإلا ةدم˘عأا ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘صسا
ة˘ي˘عو˘ن تاذ ي˘ه˘ف ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةئيصس

ةعابلا راشتنا
لك يف نييوضوفلا

ةنيدملا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حأا تد˘˘˘ه˘˘˘صش

ارا˘صشت˘نا سشير˘لا عارذ ةد˘يد˘ج˘˘لا
يف نييوصضوفلا ة˘عا˘ب˘ل˘ل ا˘ب˘ي˘هر
لظ يف اذهو ةنيدملا ءاجرأا لك
يتلا ةيراجتلا تÓحملا مادعنا

كا˘ن˘ه ى˘ت˘حو ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م لاز˘˘ت ل
ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
جارخإاو اهقلغ اهباحصصأا لصضف
ل مهو ةفصصرألا ىلع عئاصضبلا
ق˘ل˘خ يذ˘لا ر˘مألا .ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘صسي
تحب˘صصأاو ى˘صضو˘ف˘لا ن˘م ا˘عو˘ن

سضرعل ل˘غ˘ت˘صست ة˘ف˘صصرألا ل˘ك
ةرهاظ نأا امك علصسلاو عئاصضبلا

تمهاصس اصضيأا تارايصسلا نكر

لÓ˘˘ت˘˘حا ةر˘˘ها˘˘ظ م˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘ف

اناكم دجي ل نطاوملا ةفصصرألا

ىلع هراصسم نوكيل هنم رورملل

رطاخم ط˘صسو ي˘صشم˘ي ق˘ير˘ط˘لا

تارا˘ي˘صسلا ع˘م رور˘م˘لا ثداو˘ح

.تانحاصشلاو

تايانبلا راشتنا ةرهاظ

تارامعلا مامأ ةيوضوفلا
ةنيدملا ءايحأا ناكصس يكتصشي

سصخألابو سشيرلا عارذ ةديدجلا

ةرهاظ نم نكصسم0002 يح

مامأا ةيوصضوفلا تايانبلا راصشتنا

با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘فو تارا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

نطاوملا ىقبي ةينعملا تاهجلا

كل˘ت نأا ة˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا و˘˘ه

يف مهاصست ةيوصضوفلا تايانبلا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘صضو˘˘لا رو˘˘هد˘˘˘ت
.ةديدجلا

مسادرجم ةيكذ ةنيدم
بايغيف يفطقف

ايجولونكتلا
ةديدجلا ةنيدملا ناكصس ىدبأا

اهنأاب تيمصس يتلا سشيرلا عارذ
مهرمذتو مهءايتصسا ةيكذ ةنيدم
ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘˘صس ءازإا ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا
يهف ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه˘ل سشي˘م˘ه˘ت˘لا
ن˘˘ع ة˘˘ما˘˘ت ة˘˘لز˘˘ع ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘˘ت
˘ماد˘ع˘˘نا ءار˘˘ج ا˘˘ي˘˘جو˘˘بو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
ف˘تا˘ه˘لاو تا˘نر˘ت˘نألا تا˘˘كب˘˘صش
تا˘كب˘صش ي˘قا˘ب نأا ا˘م˘ك تبا˘ث˘˘لا
ةمدعنم نوكت ةلاقنلا فتاوهلا
ءار˘ج ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ما˘˘م˘˘ت
نإاف يلاتلا˘بو ءا˘ي˘حألا˘ب ا˘ه˘صصق˘ن
هبيغ تحبصصأا ةي˘كذ˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

.ايجولونكتلا نع ةلزع يفو
ةددعتم ةدايعلا

حور نود لكيه تامدخلا
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا

م˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ةديدجلا ةنيدملا˘ب ا˘ه˘صصي˘صصخ˘ت
ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ي˘ه˘˘ف سشير˘˘لا عارذ
تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘صسبأاو ى˘˘˘˘˘ندأا
د˘جو˘ت ل ا˘م˘ك ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا

ةفاثكلا نم مغرلاب ةيليل ةموادم
ىلع رفوتت ل اهنأا امك ةيناكصسلا
ر˘˘ط˘˘صضي ا˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘ندأا
ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا با˘هذ˘لا سضير˘م˘˘لا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل بن˘ع˘لا داو وأا لا˘حر˘˘ب˘˘ب
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘˘ب
ى˘ق˘ب˘ي˘ل ل˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو سصق˘˘ن
سضر˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ن˘طاو˘م˘˘لا

.لئاصسولا مادعناو

رورملا تاراشإ مادعنا
رورملا ثداوح يف ببستت

ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ار˘خؤو˘م تر˘˘صشت˘˘نا
ثداو˘ح سشير˘لا عارذ ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
تارايصسلا ةرثك ببصسب رورملا
لظ يف تانحاصشلاو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘صشإا ماد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نا
ي˘ن˘طا˘ق نإا˘ف اذ˘ه˘لو تا˘قر˘ط˘لا˘ب
زا˘ج˘نإا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي سشير˘لا عارذ
.تاقرطلا ربع رورملا تاراصشإا

ةلصاوتمشطعةمزأ
ةنيدملا ءا˘ي˘حأا نا˘كصس ي˘نا˘ع˘ي

ةمزأا نم سشيرلا عارذ ةديدجلا
يف بذبذتلا ءارج ةرركتم هايم
انايحأا يتلاو هايملا عيزوت ةيلمع

ناكصسلاو اموي51 ةدمل رمتصست
زع يف سشطع ةمزأا نم نوناعي

راركت نم نوفوختم مهو ءاتصشلا
ل˘˘صصف ي˘˘ف و˘˘يرا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه
ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كي يذ˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا
.ءاملا مادختصسا

نيباعثلا راشتناةرهاظ
ديازت يف

سشيرلا عارذ ناكصس يكتصشي
ةر˘ها˘ظ ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
ءاي˘حألا ر˘ب˘ع ن˘ي˘با˘ع˘ث˘لا را˘صشت˘نا

م˘ه˘نإا˘ف اذ˘˘ه˘˘ل سسو˘˘ما˘˘ن˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نود˘˘صشا˘˘ن˘˘ي

ءاصضقلل لجاعلا لخدتلا ةرورصض
حبصصأا يذلا لكصشملا اذه ىلع
ارطخ لثمي وهف ناكصسلا قرؤوي

لا˘˘ف˘˘طألا سصخألا˘˘بو م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
.راغصصلا

شيرلا عارذ ونطاق
فقاوم زاجنإب نوبلاطي

تقفاحلل
ةديدجلا ةنيدملا ونطاق بلاط

ى˘ل˘عو تا˘ط˘ل˘صسلا سشير˘لا عارذ
بنعلا داو ةيدلب حلاصصم اهصسأار
زاجنإل لجاعلا لخدتلا ةرورصضب
يصسارك اهب تÓفا˘ح˘ل˘ل ف˘قاو˘م
نم راطمألا نم ةيمحم نوكتو
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا
راطمألاو في˘صصلا ي˘ف ةرار˘ح˘لا
.ءاتصشلا يف

ىلإ ةبئاغ ةئيهتلا
رخآ راعشإ

ءا˘ي˘حأا بل˘غأا نا˘˘كصس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
سشيرلا عارذ ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ماد˘ع˘نا ن˘م
لوحتت كلاصسملا ثيح ءايحأÓل
ءا˘˘ن˘˘˘ثأا سصخألا˘˘˘بو نا˘˘˘يدو ى˘˘˘لإا
ي˘ف ةراز˘غ˘ب را˘˘ط˘˘مألا ط˘˘قا˘˘صست
ربع لقنتلا بعصصي امم ءاتصشلا
اصضيأا ةصضرع يهو ءايحألا ءاجرأا
تاونق مادعنا ءارج تاناصضيفلل

مكارتت يتلا راطمألا هايم فرصص
.ةيئام اكرب لكصشتو

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
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ةئيهتلإو قفإرملإ مإدعنإ ببصسب

حابصشأا ةنيدم ىلإا لوحتت ششيرلا عارذ «ةيكذلا» ةديدجلا ةنيدملا
اهئاجرأإ فلتخم ربع ةدرصشتملإ بÓكلإ راصشتنإو شسمإدلإ مÓظلإ ىوصس اهب دجوي بإرصس ةقطنمب دجإوتم هنأاك اهيف لوجتملاف حابصشألإ ةنيدم ىلإإ ششيرلإ عإرذ ةيكذلإ ةديدجلإ ةنيدملإ تلوحت

.تايرورصضلإو قفإرملإ مإدعنإ ءإرج اهدوصست يتلإ ةمراعلإ ىصضوفلإ بناج ىلإإ اهئايحأإو

ةيمنتلإ ةيعمج بصسح

ةيئادتباو ةيوناث زاجنإا
لورصصلا ناكصس بلطم

ةيدلبل ايرادإا عباتلا لورصصلا يحب ناكصسلا ولثمم اعد
ةبانع ةيلول ةيلحملا تاطلصسلا نينثلا سسمأا ينوبلا

يحلا نيكمت لجأا نم لخدتلاب ءاوصس دح ىلع ةبختنملاو
ةيبرتلا عا˘ط˘ق˘ب ر˘ملا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ن˘ي˘ما˘ه ن˘ي˘عور˘صشم ن˘م
ةيئادتباو ةيوناث زاجنإا ةجمربب
يصسيوع» اهصسيئرل لورصصلا يحل ةيمنتلا ةيعمج بصسحو
ةيدلب˘لاو ة˘يلو˘لا ي˘لاو˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘صسار˘م ي˘ف «د˘ي˘صشر
زاجنإل ةصسام ةجاح يف لورصصلا يح نإاف ناملربلا باونو
ةصساردلا ةقصشم ذيمÓتلا نم تائملا سصيلختل ةيوناث
ن˘ي˘عاد ةرار˘خو ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘لا˘بو ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
يحلا نأاو ةصصاخ لجاعلا لخدتلا ىلا ةينعملا تاطلصسلا
لفكتلا نع كيها˘ن ة˘يلو˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
نوبلاطي نيذلا ةنوتيزلاب يفيرلا ءانبلا ناكصس بلطمب
بصسحب رفوتم يراقعلا ءاعولا نأاو ةصصاخ ةيئادتبا زاجنإاب
يحلل ةرايز ةجمربب يلاولا دصشان يذلا ةيعمجلا سسيئر
اهنم يناعي يتلا ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ىلع اددصشم ةي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ي˘ح˘لا

سضوهنلل ةيومنتلا عيراصشملا نم ديدعلا ةجمرب ةرورصض
ليغصشتلاو نكصسلاك تلاجملا نم ديدعلا يف يحلاب
.ةيصضايرلا قفارملاو ةحصصلاو ةيبرتلاو
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ةيرئإزجلإ ةيمÓصسإلإ ةفاصشكلل ةصشرفلإ دإو يحب ديعلوب نب ىفطصصم جوف

نيفاصشكلا نصسحأا ميركتو ةديدج ةدهعل بيجن يميلغل دئاقلا باختنا
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يباختنإلا سسلجملا دقعنا
ةفاصشكلا جوف ةلكيه ةداعإل
جوف ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا

يحب ديعلو˘ب ن˘ب ى˘ف˘ط˘صصم
فار˘صشإا تح˘ت ة˘˘صشر˘˘ف˘˘لا داو
ةيئلولا ةظفا˘ح˘م˘لا ءا˘صضعأا

سسلجملا ءاصضعأا روصضحبو
و ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
جوفلل ة˘ي˘ف˘صشكلا تارا˘طإلا

ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لوأا سضع˘˘˘˘˘˘ب اد˘˘˘˘˘˘كو
جوف˘لا ي˘ب˘ح˘مو ن˘ي˘فا˘صشكلا

د˘ئا˘ق˘لا ة˘ي˘كز˘˘ت تم˘˘ت ثي˘˘ح
ةيبل˘غألا˘ب بي˘ج˘ن ي˘م˘ي˘ل˘غ˘ل

9102 - ةدهعل ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا

فراو˘ط د˘ئا˘ق˘˘لاو،3202
ةرادإلاب فلكم بئان نايفصس
نيي˘ع˘ت م˘ت ا˘م˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةداقو جوفلا بتكم ءاصضعأا
ى˘ل˘˘ع م˘˘تو اذ˘˘ه ،تاد˘˘حو˘˘لا

بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘˘ح سشما˘˘˘ه
ن˘ي˘فا˘صشكلا ن˘˘صسحأا م˘˘ير˘˘كت

نم ةيصضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
لذب ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت ل˘جأا
طاصشنلاو دهجلا نم ديزملا

ةزمح زعل˘ب ل˘ب˘صشلا م˘ير˘كتو

تاونصس9 رمعلا نم غلابلا

41 ظفح همامتإا ةب˘صسا˘ن˘م˘ب

متو ،ميركلا نآارقلا نم ابزح
سسيئر رمنلا يصساصس ميركت

اصضر و بابصشلا تيب ةيعمج

ة˘صسصسؤو˘م ر˘يد˘م كرا˘ب˘م ن˘˘ب

م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ى˘ل˘ع ل˘ق˘˘ن˘˘لا

فلتخم حاجنإا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لاو تÓ˘˘حر˘˘˘لا

ف˘صشت˘كا» ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘صض

ءاصضعأا مهتهج نم .«كنطو

ة˘با˘ن˘ع˘ل يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا

ريبكلا مهباجعإا نع اوربع

يفصشكلا جوف˘لا تا˘طا˘صشن˘ب

هرودو ديعلوب نب ىفطصصم

بابصشلاو لافطألا ةيامح يف

تا˘˘˘فآلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م

،مهب قذحت يتلا ةيعامتجإلا

جو˘ف˘لا ةد˘عا˘صسم˘˘ب اود˘˘عوو

ي˘كل ر˘ق˘م˘لا م˘ي˘˘مر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

ن˘˘˘م لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي

يفصشكلا مهطاصشن ةصسرامم

.ةديج فورظ يف يوبرتلاو

ةأإرملل يملاعلإ مويلل ءايحإإ

 اعونتم Óفح ادغ مظنت ةوحصصلا ةيعمج
ءايزأÓل اصضرعو

يملاعلا مويلل ءايحإا يعامتجلا مدقتلاو يفاقثلا يقرلل ةيندملا ةوحصصلا ةيعمج ءاعبرألا ادغ مظنت

لفحلا ييحيصسو ابحرم جات ةعاقب ايرثو اعونتم اينف Óفح ةنصس لك نم سسرام8 ـل فداصصملا ةأارملل
زاربإل حابصص ةطصشاملل ءايزأا سضرع لفحلا للختيو مÓصسلا دبع ةياطقوب يرصصعلا فولاملا برطم

جايكملاو ليمجتلل سضرع اذكو0202 مصسومل ةيبانعلا تاريدصصتلاو ةرودنقلل ةديدجلا تÓيدوملا
ءاوصس يمويلا نيتورلا نم جورخلاو حرفلل ةيبانعلا ةأارملل ةصصرف نوكتصس اذه ىنج ىنج ناهرونل
.تيبلاب ةثكاملا ىتح وأا ةلماعلا ةأارملل ةبصسنلاب
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عراسشلاب ارورم ةنيدملا طسسو نمف
رهاز يح ، نارهموب ، ةجيرملف ريبكلا

مدطسصت ىربكلا ةيليم˘لا ءا˘ي˘حأا ة˘ي˘ق˘بو
لج˘ي˘ج˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا راوز ن˘ي˘عأا
ةيمارتملا ةينكسسلا اهتاعمجتو اهئايحأاب
ا˘ه˘عراو˘˘سشل ةزز˘˘ق˘˘م رّو˘˘سصب فار˘˘طألا

فلخت ،.. فلختلا يف ةقراغلا   اهتقزأاو
يتلاو ةئرتهملا اهتاقرط ةلاح هسسكعت
˘مو˘م˘هو لا˘حوألاو ر˘ف˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
نع ىوسس مهل ثيدحل نيذلا اهينطاوم
بايغ يف كاذ وأا عورسشملا اذه ريسصم
نوؤوسش ىلع نيمئاقلا نم ةيفاسش ةبوجأا

تآاسشنملا اهل عفسشت مل يتلا ةيدلبلا هذه
ةداعتسسإل ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘سضلا

مدقتلا  دهع ةقناعمو قرسشملا اههجو
ةد˘˘˘ع˘˘˘سصألا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لاو
. تايوتسسملاو
 ةرفحو ةرفح فلأ’أ ةنيدم ةيليملأ
ةنيدم ثلاثل رئازلا هظحÓيام مهأا لعلو
دجوت يتلا تاقرطلا ةلاح وه لجيجب
يف ةيثراك ةي˘ع˘سضو ي˘ف ا˘ه˘مو˘م˘ع ي˘ف

هبسشيام ىلا اهلوحتو اهبلغأا ءارتها لظ
هايملاو راطمألا تفرج امدعب باعسشلا
تتأا نيح يف اهعطاقم بلغأا ةقفدتملا

اهسضعب ىلع ةيتحت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ع˘يرا˘سشم
ةتفزملا اهتقبط ةلازإا لÓخ نم رخآلا

فلكت نأا نود لاحلا كلت ىلع اهكرتو
ضضعب زا˘ج˘نإاب تما˘ق ي˘ت˘لا تلوا˘ق˘م˘لا
ة˘كب˘سش د˘يد˘ج˘ت ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا
هايملا تاونق دم اذكو يحسصلا فرسصلا

ةلهاجتم ا˘هد˘ه˘ع ق˘با˘سس ى˘لا ا˘ه˘تدا˘عإاو
يذ˘لا طور˘سشلا ر˘ت˘فد ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘يا˘˘م
عيراسشملا هذه نم ةدافتسسإلا قح اهحنم
تابطم ىلا ةيلي˘م˘لا تا˘قر˘ط لو˘ح˘ت˘ت˘ل
ا˘م˘ك ا˘فر˘ق˘م ارو˘كيد ع˘ن˘˘سصت د˘˘يدا˘˘خأاو
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘سصأا تا˘ي˘مو˘ي م˘م˘سست
نودج˘ي او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘جار˘لا ى˘ت˘حو
عطاقملا ضضعب زا˘ي˘ت˘جا ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص
. مادقألا ىلع اريسس ىتح

 يهتنت’و قلطنت عيراصشم
يلاوت مغرو ةيليملا ةنيدم تلوحت امك
اهسسلجم ةسسائر ىلع هوجولا نم ديدعلا
را˘ت˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل ي˘ح لا˘ث˘م ى˘لإا  يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
فيك مهسسيسساحأاو نينطاوملا رعاسشمب

نم ريثكلا اهب تقلطنا يتلا يهو ل
نيسسحت ضضرغب ةيتحتلا ةينبلا عيراسشم
هذ˘ه˘ب ءا˘ق˘ترإلاو ير˘سضح˘لا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘˘م
امب ةيرسصعلا ندملا فاسصم ىلا ةريخألا
ة˘يدا˘سصت˘قإلا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا ع˘م ى˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
نأا وه ظحÓملا نأا ريغ ةيفارغميدلاو
ا˘˘ه˘˘ل بت˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا بل˘˘˘غأا
يف تفقوت نم اهنمو هتنت مل قÓطنإلا

تف˘قو˘ت  ن˘ي˘ح ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا ف˘سصت˘ن˘˘م
طقف  ةليلقو ةكسسلا ةيادب يف  اهسضعب
ةريخألا اهتطحم ىلا تلسصو يتلا كلت

ةماهلا ةيلاملا ةفلغألا نم مغرلا ىلع
عيرا˘سشم˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نإل تر˘خ˘سس ي˘ت˘لا

يف نكي مل جي˘ج˘سض ن˘م ا˘ه˘ب˘حا˘سصا˘مو
. نيحط نود ةعجعج ىوسس ةقيقحلا

  رخآأ زغل ةينكصسلأ عيراصشملأ
ناكسس ة˘سسا˘ع˘ت ع˘ن˘سصي تا˘ب ر˘خآا ف˘ل˘م
رو˘ح˘م ى˘لا لّو˘ح˘ت˘ي دا˘كيو ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا
وهو  ءلؤوهل ةبسسنلاب لوألا مامتهإلا

ثيدح ولخي داكيل يذلا نكسسلا فلم
يف هنم ةنيدملا تاحاسسو يهاقمب نينثا

نكسس ةمزأا نم ةيدلبلا هسشيعتام لظ
نيريث˘كلا ى˘ل˘ع تم˘ت˘ح ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ
أاجل اميف مهتÓئاع رتسسل تويب ريجأات

فيعسضلا ل˘خد˘لا با˘ح˘سصأا ن˘م نور˘خآا
لحك حيفسصلا تويب ىلا مهرثكأا امو
ادب يذلا جرفلا دعوم راظتنا يف ريخأا
عيراسشملا مظعم لطعت لظ يف اديعب
ةيدلبلا اهنم تدافتسسا يتلا ةينكسسلا
ىتح وأا يعامتجإلا ةغيسص نمسض ءاوسس
ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ىر˘خألا غ˘ي˘سصلا ة˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ف
لدع ةغي˘سص ى˘ت˘حو م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا

م˘ظ˘ع˘م˘ب لا˘غ˘سشألا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت م˘˘ل ثي˘˘ح
ةيدلب اهنم تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘ن˘كسسلا
نيتريخألا نيتغي˘سصلا ن˘م˘سض ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

هذهب نكسسلا ةمزأا ةدح نم فعاسض امم
تايدلب نيب ةراد˘سصلا ل˘ت˘ح˘ت˘ل ةر˘ي˘خألا
تاب˘ل˘ط˘لا دد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘يلو˘لا
. ةينكسسلا غيسصلا فلتخم  يف ةعدوملا

ةيدلبلأ نابصش نم ةئاملاب05

 ةلاطب ةلاح يف
ة˘ي˘ع˘سضوو ن˘كسسلا ن˘ع لا˘ق˘يا˘م ل˘ع˘لو
عاطق نع لاقي نأا نكمي ةيتحتلا ةينبلا
زغل ىلا هرودب لّوحت يذلا ليغسشتلا
ةيلي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ع˘جا˘سضم ضضق˘ي
رثكأا تعفد يتلا بابسشلا ةئف اديدحتو
لغسشلا ضصر˘ف ع˘جار˘ت ن˘م˘ث ا˘هر˘ي˘غ ن˘م
، لجيج ةيلو نم ةعسساولا ةعقرلا هذهب

ةيمسسرلا هبسش تايئاسصحإلا ريسشت ثيح

نابسش نم ةئاملاب05 لا ءاهز دجاوت ىلا
ىرحألاب وأا ةيمسسر ةفيظو نود ةيدلبلا
ءلؤوه بلغأا لغتسشي ثيح راق لمع نود
ةيمسسوم فئاظوو ةتقؤوم بسصانم يف
حنمت يتلا تاعاطقلا ضضعب  يف اميسس
ر˘ي˘غو ة˘ع˘ط˘ق˘ت˘م ة˘ف˘سصب ل˘غ˘سش ضصر˘ف
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لا˘ح˘˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
لقأا ةجردبو ةراجتلاو ءانبلا يعاطقل
دباكي ني˘ح ي˘ف ، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘˘ب˘˘سش ن˘˘م م˘˘ظ˘˘عألا داو˘˘سسلا

تÓيو تاع˘ما˘ج˘لا ي˘ج˘ير˘خ اد˘يد˘ح˘تو
ريثكلاب تعفد يت˘لا ة˘ن˘مز˘م˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا

ءاوسس ةرجهلا ةقيرط كلسس ىلا مهنم
ضضع˘ب و˘˘ح˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح وأا جرا˘˘خ˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
ةفيظو نع اث˘ح˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘يلو˘لا
تاسسلجو عكسستلا عم مهتاناعم يهنت
. يهاقملا

شضخمت يذلأ لبجلأ...  ةرÓب عنصصم
 أرأاف دلوف

ة˘يد˘ل˘ب و˘لا˘ط˘بو نا˘ب˘سش ق˘ّل˘ع ا˘م˘لا˘ط˘لو
ضضع˘ب ى˘ل˘ع ة˘سضير˘ع لا˘مآا ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا
اهنم تدافتسسا يتلا ةمخسضلا تآاسشنملا
ديدحلل  ةرÓب عنسصم اديدحتو مهتيدلب
ةيرئازج ةكارسشب زجنأا يذلا بلسصلاو
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق
ةيدلب نابسش بلغأا ناك ثيح ةيعانسصلا

نم ةأاسشنملا هذه ىلع نونهاري ةيليملا
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا ل˘˘جأا

ملحلا اذه نأا ريغ ةلاطبلا ملاع عيدوتو
عّورم ضسوباك ىلا ةرغ نيح ىلع لّوحت
لقن مل نا تائملا مÓحأا ترخبت امدعب
ىلع لوسصحلا يف ءلؤوه نم فلآلا

يذ˘لا ع˘ن˘سصم˘لا اذ˘ه˘ب ل˘غ˘سش بسصا˘˘ن˘˘م
لبجلا كلذ ىلا نوريثك لاق امك لوحت
اريغسص ارأاف دلوف ضضخمت يذلا مخسضلا
دافتسسا يتلا بسصانملا ددع نأا ليلدب
دعب ةيليملا ةيدلب ولاطبو نابسش اهنم
اسسايق ركذت داكتل عنسصملا اذه حتف
نيذلا نيلا˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه˘لا داد˘عألا˘ب

عنسصملا اذهب مهتسصرف نورظتني اوناك
ة˘ما˘قا ى˘لا ضسأا˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘ب ع˘˘فد ن˘˘يذ˘˘لاو
نم عنسصملا لخدمب ةيجاجتحا تافقو
نأا امك ،  لغسش بسصانمب ةبلاطملا لجأا
ليغسشتلا ةلا˘كو ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ما˘قرألا
مت ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘لا˘ط˘ب دد˘ع نأا˘سشب
يأار˘ب ضسكع˘تل ع˘ن˘سصم˘لا˘ب م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت
عم امامت قباطتتلو ع˘قاو˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
نيذلا ةيدلبلا ءانبأل ةيقيقحلا  ماقرألا

. ةيعانسصلا ةأاسشنملا هذهب Óعف اوفظو
رايلم فلأ’أ غلبمو ةبدتنملأ ةي’ولأ

 رّخبت رخآأ ملح
لهك وأا باسش عم ضسلجت نأا نكميلو
ةيليملا تاحاسسو يهاقمب خيسش ىتح وأا
دوعو وأا عيراسشم نع كثدحي نأا نود
ىلا تلوحتو رسصبلا حمل يف ترخبت
قلعي ناك امدعب ةقطنملا هذهب بارسس
نيسسحتل ةريبك لامآا ةيدلبلا ءانبأا اهيلع
ة˘يلو˘لا عور˘سشم كلذ ن˘مو م˘ه˘˘فور˘˘ظ
ةقطنمب ثدحلا عن˘سص يذ˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
˘˘ماو˘˘عألاو ر˘˘ه˘˘سشألا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا نا˘كسس نا˘ك ثي˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
ىلا ةريخألا هذه ليوحت ىلع نونهاري
يتلا تا˘ب˘ير˘سست˘لا ق˘فو ة˘بد˘ت˘ن˘م ة˘يلو
رارقلا عنسص عقاوم نم مهتءاج املاطل
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا م˘ث ن˘مو ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
ادح عسضت نأا نكمي لاومأاو عيراسشم
ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسئا˘ب˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل
ريغ لاح ىلا لاح نم مهلقنتو مهتيدلب
مل هنأاب دكأاتام ناعرسس عورسشملا اذه نأا
نأاسش هنأاسش مÓحأا ثاغسضأا ىوسس نكي
ةيد˘ل˘ب نأا˘ب ل˘ي˘ق يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا
را˘طا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ت˘سس ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘لا
ردقملاو ةيلو˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عا ج˘ما˘نر˘ب
هنأاسشب ليق غلبم ،،، رايلم فلأا نم رثكأاب

تداق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا لÓ˘خ ر˘ي˘ث˘ك مÓ˘ك
يودب نيدلا رون قباسسلا ةيلخادلا ريزو
ةنسس نم رثكأا لبق لجيج ةيلو ىلا

» عور˘سشم˘ب ه˘ف˘سصو ضضع˘ب˘لا نأا ى˘˘ت˘˘ح
نم ةيل˘ي˘م˘لا جر˘خ˘ي˘سس يذ˘لا «لا˘سشرا˘م
اهجاردإل قيرطلا دهميسسو لب اهفلخت

يتلا ةبدتنملا تايلولا  ةمئاق نمسض
ريغ ةموكحلا لبق نم اهثادحتسسا ررقت
ق˘ق˘ح˘ت دو˘عو˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ءي˘˘سشل ه˘˘نأا
. رسصبلا حمل يف اعم ناملحلا رخبتيل

فزانلأ حرجلأ... تحيربات يح
 ةيليملأ بلق يف

ةهجلا نم ةيليملا لخدت نأا نكميل امك
تحيربات يح ىلع رمت نأا نود  ةيبرغلا
ةاناعملل ضضيرع ناونع ىلا لّوحت يذلا
نم تارسشعلا ضشيعي ثيح ةيدلبلا هذهب
تاونسس نم بعرلا يحلا اذه ناكسس
ةعدسصتم˘لا م˘ه˘تارا˘م˘ع تعاد˘ت ا˘مد˘ع˘ب
مهسسوؤور ىلع طوقسسلل ةليآا تحسضأاو
يتلا تاجاجتحلا مغرو ، ةظحل يأا يف

يتلاو يبعسشلا يحلا اذه ناكسس اهب ماق

34 مقر ينطولا قيرطلا قلغ دح تغلب
ع˘ي˘ق˘سصلا تح˘ت ءار˘ع˘لا ي˘ف تي˘˘ب˘˘م˘˘لاو
عفسشي مل اذه لك نأا لا ضسراقلا دربلاو
اوسشاع نيذلا ةددهملا تارامعلا ناكسسل
تبرسض يت˘لا ةز˘ه˘لا د˘ع˘ب ة˘ب˘ع˘سص ا˘ما˘يأا
نم اهعبتامو رهسش نم رثكأا لبق ةيلولا

نويع نم مونلا تعزن ةيدادترا تازه
توملا تارامعب ىمسسي تابام ناكسس
يف فزان حرج ىلا ضسايتوب يح لوحتيل
راعسشا ىلا لجيجب ةثلاثلا ةيدلبلا بلق
. رخآا

ةلكصشم ةميرجلأ يصشفتو نمأ’أ بايغ
 ناكصسلأ عجاصضم شضقت ىرخأأ

لكسشم مهاسسي نأا يعيبطلا نم ناكو
ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘˘طإلا يدر˘˘تو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
فل˘ت˘خ˘م ي˘سشف˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا نا˘كسسل
يرسضحلا طيحملاب ةنيسشملا رهاوظلا
يتلا ةميرجلا ضصخألابو ةريخألا هذهل
فلتخمب اريبك اعافترا اهتلدعم فرعت
هقثوتام وهو ةريخألا هذه قطانمو ءايحأا

ى˘ت˘حو ة˘ي˘ن˘مألا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
فلتخم ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحإلا
اذهو يليملا نأاسشلاب  ةمتهملا تاهجلا
تلد˘ع˘˘م عا˘˘ف˘˘ترإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا نود
نا˘ب˘سش  ط˘سسو تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت
ن˘م كلذ ن˘ع بتر˘تا˘م ل˘كب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

فلت˘خ˘م ه˘جو ي˘ف تا˘يد˘ح˘تو ل˘كا˘سشم
ةبرا˘ح˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘مألا كÓ˘سسألا

ن˘مألا ءا˘سسرإاو تازوا˘ج˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا ط˘˘سسو ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘كسسلاو
. فارطألا ةيمارتملا

ةيليملأ مصسأ لّوحتي امدنع
  ةّيصسنملأ ىلإأ

هربتعا موي ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ردا˘غ˘ن ن˘ح˘نو
تداع امدعب اديع˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا و˘حÓ˘ف
يهنتو ةقطنملا ى˘ل˘ع ر˘ط˘م˘ت˘ل ءا˘م˘سسلا
ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لا ل˘يو˘ط˘لا فا˘ف˘ج˘لا ن˘م ر˘ه˘˘سشأا
ايلدي نأا لإا ايبأا روهزلا رمع يف نيباسشب
فلخت نم مهتيدلب هسشيعت اميف امهولدب
تفي ملو ، نادلولا اهل بيسشي لكاسشمو
ضسأا˘ي˘لا ه˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب ار˘˘كذ˘˘ي نأا نا˘˘با˘˘سشلا
ءلؤوه نأا ىتح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ضضع˘ب˘ب

ةيسسنملا ىلا ةيليملا نم اهمسسا اوريغ
ناكسس هدباك يذلا نايسسنلا ةراسشا يف
نمزلا نم دوقع رادم ىلع ةقطنملا هذه
مظعم اهب تهبوج يتلا لهاجتلا ةلاحو
ناذ˘ه لو˘ق˘˘ي ة˘˘بار˘˘غلو م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا تل˘ت˘حا اذا نا˘با˘˘سشلا
يف ةيلجيجلا ندملا ةمئاق ىلع ىلوألا

ترد˘غ ي˘ت˘لا ة˘ير˘سسلا ةر˘ج˘ه˘لا لا˘˘ج˘˘م
مهتÓئاع ىلا مهتداعأاو بابسشلا تائمب
. ضشوعنلا قوف نيلومحم
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  لجيج ةي’وب يفأرغجلأ اهعقومو يداصصتق’أ اهلقث مغر

  حيرلا بهم يف بابششلا ف’آا  مÓحأاو ةيليملاب ةبئاغ ةيمنتلا
تأونصس اهيلع هتصضرف يذلأ فلختلأ ةأاطو تحت حزرت لأزت’ لجيج ةي’وب ةيليملأ ةيدلب نأأ ’إأ ةزيمتم ةيداصصتقأ ةيمهأأو ريبك يفأرغج لقثب  ششينروكلأ ةمصصاعب ةثلاثلأ ةيدلبلأ اهنأأ مغر

لّوحتت اهلعج ام ةديدجلأ ةيفلأ’أ ةيأدب ذنم أديدحتو نمزلأ نم دوقع ىدم ىلع ةريخأ’أ هذه اهنم تدافتصسأ يتلأ ةريبكلأ ةيلاملأ دأوملأ يف مكحتلأ يف ةداصشرلأ بايغو رييصستلأ ءوصس نم ةليوط
.ىرخأأ قطانمب لصضفأأ ةايح نع ثحبلل اهترداغم ىلأ مهنم ريثكلأ تعفدو اهناكصس ةايح تقّرأأ يتلأ  تاجاجتح’أو لكاصشملأ يف81 ةي’ولاب يح لاثم ىلأإأ

تحيربات يح
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ةلسسلا ةركل ايقيرفإا ةلطب رئازجلا
 ةكرحتملا يسساركلا ىلع

يوذ ةئفل ايقيرفإا ةلوطبب ةصصاخلا تاجايتحلا يوذ ةئف رئازجلا لاطبأا جوت
ةيئاهنلا ةارابملا يف زوفلا دعب ةكرحتملا يصساركلا ىلع ةصصاخلا تاجايتحلا

يف رئازجلا فيرصشت ةئفلا هذ˘ه كلذ̆ب ل˘صصاو˘ت̆ل،ي̆بر˘غ˘م̆لا بخ˘ت˘ن˘م̆لا ى̆ل˘ع

.ةيلودلا لفاحملا

يلودلا رئازجلا نولاسص ليجأات
انوروكلا ببسسب ةئيبلل

ةدع ليجأات يف انوروك صسوريف راصشتنا ببصست
ةئيبلا ةرازو هب تماق ام رارغ ىلع تارهاظت
ةعبطلا ليجأات تررق يتلا ةددجتملا تاقاطلاو
ةقاطلاو ةئيبلل يلودلا رئازجلا نولاصصل ةثلاثلا
ىلإا صسمأا هحاتتفا عمزملا ،ةنصسلا هذهل ةددجتملا

صضرا˘ع˘م˘لا ر˘صصق˘ب يرا˘ج˘˘لا صسرا˘˘م11 ةياغ
.قحل دعوم ىلإا يرحبلا ربونصصلا

يسسنرفلا ناملربلا وزغي «انوروك»

ةيعمجلا يف انوروك صسوريفب تاباصصإلا ددع عافترا نع اصسنرف تنلعأا
فظومو عبار بئان ةباصصإا ليجصست دعب ،تلاح6 ىلإا (ناملربلا) ةينطولا
،دحألا موي ،ةيعمجلا هذه تلاقو.ةيعمجلا رقمب نوبروب رصصق يف لمعي يناث
نم دحلل يحصصلا رجحلا يف مهعصضوو نيباصصملا لزع مت هنإا اهل نايب يف
فيقوت نع ةيعم˘ج̆لا ة˘صسا̆ئر تن̆ل˘عأا ،ق̆با˘صس تقو ي˘فو.صضر˘م̆لا را˘صشت̆نا
4 ليجصست دعب ،يراجلا صسرام نم22 ىتح9 نم ،ةيناملربلا ةطصشنألا
ةحصصلا ةرازو تلاقو.باون3و افظوم تلمصش انوروك صسوريفب تاباصصإا
ءاحنأا عيمج يف انوروك صسوريفب ةدكؤوملا تاباصصإلا ددع نإا ةيصسنرفلا
.91 ىلإا تايفولا ددع عفترا اميف ،اصصخصش6211 ىلإا لصصو اصسنرف

!«انوروك» ببسسب يحسصلا رجحلا يف ةلود سسيئر

هل ماع طاصشن يأا اقلعم ،يئاقو ريبدتك هصسفن ىلع يحصص رجح صضرف نع دحألا موي ،ازوصس يد وليبير وليصسرام يلاغتربلا صسيئرلا نلعأا
،لاغتربلا لامصش يف ةصسردم ذيمÓتب يصضاملا عوبصسألا هكاكتحا ىلإا هرارق ،يلاغتربلا صسيئرلا عجرأاو .نيعوبصسأل جراخلاو لاغتربلا يف

،ةيلاغتربلا ةصسائرلا تحصضوأا ،اهبناج نم ةيكيرمألا«cba» ةكبصش بصسح كلذو ،«انوروك» صسوريفب ةباصصإا اهيف ترهظ امدعب اقحل تقلغأا

لصصاويصسو ،صضارعأا يأا رهظي مل» صسيئرلا نأا ةفيصضم ،«صسيئرلا ءاقل يف كراصشي مل ىفصشتصسملا ىلإا لقن يذلا ذيملتلا» نأا ،اهل نايب يف
نوكي نأا يغبني هنأا ربتعي هنأل ةيحصصلا تاطلصسلا تايصصوت مازتلا ررق ازوصس يد صسيئرلا» نأا نايبلا حصضوأاو .«يصسائرلا رصصقلا نم هتطصشنأا
.«هب ىذتحي لاثم»

رذتعي مناغتسسم يلاو

هتداق يتلا ةيناديملا هترايز لÓخ هنم ردب ام ىلع ةيمصسر ةفصصب نودعصس عيمصسلا دبع مناغتصسم ةيلو يلاو رذتعا
ينهملا يراصسم لو يقÓخأا ل» مناغتصسمب ةيلحملا ةعاذإÓل حيرصصت يف مناغتصسم يلاو لاقو.تاريقوب ةرئاد ىلإا
ريمعتلاو ءانبلا عاطق يف افظوم دقتنا دق مناغتصسم يلاو ناكو .«ايمصسر رذتعأا هيلعو نينطاوملا ةناهإاب يل ناحمصسي
نييرئازجلا ةظيفح راثأا ام وهو.«كصسار يربد» لوقلاب بصصلا اهعصضو هوكصشت ةديصس ىلع در و هصسابل ةقيرط ببصسب
.«راقحلا يلاولا» بقل ةيلع اوقلطأا نيذلا

لاحربب «ةبولطم» ةراجتلا ةيريدم

بيلحلا عيزوت صصوصصخب ةبانع ةيلوب ةراجتلا ةيريدم فرط نم ةذختملا ريبادتلاو تاءارجإلا مغر
.لاحرب ةيدلبب صسايكألا عيزوت يف بذبذتلاو ريباوطلا نم نوكتصشي نينطاوم نأا لإا
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ةيريدم حلاضصم تدعأا ثيح

افثكم اجمانرب فراطلاب ةفاقثلا

ثيح ةيفا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه˘ل

ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا تن˘ضضت˘حا

ةنيدم˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع فرا˘˘˘ط˘˘˘لا

سسمأا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا

هذ˘ه تا˘طا˘ضشن م˘ظ˘˘ع˘˘مو د˘˘حلا

كرا˘ضشت فو˘ضس ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

21 نم تايليكضشت تانانف اهيف

فراطلا ةكراضشم اهيف امب ةيلو

نولاضصلا ةيحاتتفا ،ةفيضضتضسملا

ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف يو˘ضسن˘لا ي˘ن˘طو˘لا

تا˘حو˘ل˘ل سضر˘ع˘م ع˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا

02 ل˘ما˘نأا˘ب تم˘ضسر ة˘ي˘ل˘ي˘˘كضشت

ةرتفلا تناكو ة˘ي˘ل˘ي˘كضشت ة˘نا˘ن˘ف

لفح عم مويلا تاذ يف ةيئاضسملا

ط˘ي˘ضشن˘ت ن˘م ى˘ق˘ي˘ضسو˘˘م ي˘˘ن˘˘ف

ثار˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ند˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب يوا˘˘˘ضسي˘˘˘ع˘˘˘لا

رمتضسيو ،يحتفو يتب نيباضشلا

ةبتكملاب يناثلا مويلل سضرعملا

ةضشرو حتف بناج ىلإا ةيئلولا
ةقنوط ةيملاعلا ةيمحملاب مضسر
ىر˘خأا م˘ضسر ة˘˘ضشروو ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا˘˘ب
يضسفنلا زكر˘م˘لا˘ب نو˘كت فو˘ضس
نيقاعملا لافطأÓل يجوغاد˘ي˘ب˘لا
ثلاثلا مويلا يف فراطلاب اينهذ
يذ˘لا نو˘لا˘ضصلا اذ˘ه ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ذيمÓت نم ةرايز هيلا تجمرب
مويلاب امأا ،ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا
ةرهاظتلا هذه نم ريخألاو عبارلا
سضرعم˘لا رار˘م˘ت˘ضسا˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ع˘قاو˘م˘لا˘ب م˘ضسر ة˘˘ضشرو ح˘˘ت˘˘فو
ةمطاف رضصق رارغ ىلع ةيرثألا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب نا˘ن˘ج˘لا داو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘يد˘حو نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ل˘ف˘ح˘لاو ة˘لا˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘ب˘˘ب
ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب نو˘كي˘ضس ي˘ما˘ت˘خ˘˘لا
ةيمومعلا ةعلاط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا
ى˘ل˘ع تادا˘ه˘ضشلا عزو˘ت˘˘ضس ن˘˘يأا
. نولاضصلا اذهب نيكراضشملا

فراطلاب ةيناثلإ هتعبط يف

ةيليكششتلا نونفلل يوشسنلا ينطولا نولاشصلا تايلاعف قÓطنا
فراطلإ ةيلو هنصضتحت يذلإ ةيناثلإ هتعبط يف ةيليكصشتلإ نونفلل يوصسنلإ ينطولإ نولاصصلإ تايلاعف دحألإ سسمأإ حابصص تقلطنإ

.ةأإرملل يملاعلإ مويلاب ةيلافتحلإ ةبصسانمب يلاحلإ رهصشلإ نم سسرام11 ىلإ80 نم

لبقملإ ليرفأإ رهصش يف قلطني

  ريشصقلا مليفلل يلودلا ناجرهملل  ةعبارلا ةعبطلا مظنت فيطشس
¯¥.ç

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ف˘ي˘ط˘ضس ة˘يلو ن˘ضضت˘ح˘˘ت˘˘ضس

تايلاعف لبقملا ليرفأا9 و7 نيب ةدتمملا
مليفلل يلودلا ناجرهملا نم ةعبارلا ةعبطلا
ةيئامنيضسلا لامعألا ديدع ةكراضشمب ريضصقلا
نم م˘ل˘ع ا˘م بضسح ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا و ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يوانهم دلاخل   حير˘ضصت ي˘فو.ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘حا˘ي˘ضسلاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ناو˘˘يد سسي˘˘ئر
يتأات يتلا ةرهاظتلل ةمظنملا ةهجلا ،فيطضس
نأا˘ب «د˘غ˘لا م˘ل˘ي˘ف» را˘ع˘ضش تح˘ت ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه
تضس ىل˘ع سسفا˘ن˘ت˘ت˘ضس ة˘كرا˘ضشم˘لا مÓ˘فألا»
نضسحأاو لماكتم لمع نضسحأا سصخت زئاوج
ل˘ث˘م˘م ن˘ضسحأاو و˘يرا˘ن˘ي˘˘ضس ن˘˘ضسحأاو جار˘˘خإا

فدهيو.«ةروضص نضسحأا اذك و ةلثمم نضسحأاو
ىلإا ،ثدحتملا تاذ بضسح ناجرهملا اذه
جاتنإلا لاجم يف ةباضشلا بهاوملا فاضشتكا
مامأا ةضصرفلا ةحاتإا و اهعيجضشت و يئامنيضسلا
زيزعتو ه˘يز˘ن˘لا سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل يوا˘ه˘لا با˘ب˘ضشلا
ريجفت ىلإا مهعفدل يعادبإلاو ينفلا سسحلا

ا˘م˘ك.ةر˘ي˘ضصق مÓ˘فأا جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘قا˘˘ط
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘كر˘ح˘لا ط˘ي˘ضشن˘ت ي˘ف م˘ها˘ضسي˘ضس
ةيلولاب يئامنيضسلا لمعلا زيزعتو ةقطنملاب

لجأا نم كاكتحÓل ءاضضف قلخ نع Óضضف
نيكراضشملا نيب براجتلاو تاربخلا لدابت
ةديدجلا ةيملاعلا تاينقتلا ىلع عÓطلاو
ةيبنجأا لامعأا نأاو اميضسل لاجملا اذه يف
ديد˘ع ل˘ث˘م˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ي˘ف كرا˘ضشت˘ضس
و برغملاو سسنوتو رضصم رارغ ىلع لودلا
د˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ق˘˘˘فو ،اد˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘هو ا˘˘˘˘كي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
يرجي هنإاف ثدحتملا تاذل ادانتضساو.يوانه

نيب نم اريضصق ايرئازج امليف51 ءاقتنا ايلاح

ةرهاظتلا يف ةكراضشملل مدقت Óمع051
ةيبرعلا ةغللاب ةقطان لامعألا نوكت نأا ىلع
نأا ةطيرضش ةيلحملا ةجهللاب وأا ةيغيزامألا وأا
متيضسو.ةيبرعلا ةغللا ىلإا ايباتك اهتجلبد متت
يتلا و ةضسفانملل ةجمربملا لامعألا مييقت
يف ةكراضشملا اهل قبضس دق نوكي ل نأا بجي
ةنجل فرط نم ناجرهملل ةقباضسلا تاعبطلا
لاجملا يف نيفر˘ت˘ح˘م ن˘م نو˘كت˘ت م˘ي˘كح˘ت
.يوانهم دلاخ ديضسلا هركذ امك يئامنيضسلا

حرشسم ناجرهم يف  كراششت رئازجلا
سسنوت يف ةناششوفب لفطلا

حرضسمل يلودلا ناجرهملل ةعضساتلا ةرودلا تايلاعف ميظنتل دادعتضسلا متي

هتئيه لمعت يذلا و سسرام02 ىلإا51 نم نم ةرتفلا يف ةناضشوـفب لفطلا
ةيناكضسلا ةفاثكلا تاذ قطانملا يف لفطلاب ةيانعلا نم ديزملا ...» نمضض
طيضشنت اهقتاع ىلع ةيعمجلا تذخأا ثيح ةفاقث راد اهب دجوت ل ةقطنمب و
عم ناجرهملا ميظنت نمازتي و..تاونضس رضشع نم رثكأا ذنم كلذ و ةقطنملا

رادب سضورعلا ميدقت متيضس و يراجلا سسرام رهضش لÓخ عيبرلا ةلطع
نم ديدعلاو لافطألا يدان و ة˘نا˘ضشو˘ف˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا و با˘ب˘ضشلا
نم ديدعلا ىلع حتفنيضس ناجرهملا نأا امك ةقطنملاب ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا
ناجرهملا سضورع جمانرب.«... قافولا يح و ةريغملاك ةناضشوفب قطانملا
تايلاعف و اضضورع دجنل تارقفلا عونتم ةناضشوفب لفطلا حرضسمل يلودلا

و يداونلا لافطأا ةكراضشمب لافنرك لÓخ نم حاتتفلا سضرع اهنم و

احابضص سسرام51 دحألا موي كلذ و يطيضشنت سضرع هللختي و مـيرــكتلا

ةيحرضسم سضورع يه و سسرام02 ةعمجلا موي ىلإا سضورعلا ىلاوتت و
سضورعلا ددعف اكيجلب و اضسنرف و ايلاطيإا و سسنوت و برغملا ورئازجلا نم

و فرتحم يحرضسم سضرعو تايعمجلل ةيحرضسم سضورع40 ةيضسنوتلا

عاعضشإا ن˘م˘ضضو .ة˘ي˘حر˘ضسم سضور˘ع50 ةي˘ب˘ن˘جألا سضورــــع˘لا ددـــع
تاضشروو سضورع ةرودلا يف كان˘ه ه˘ط˘ي˘ح˘م ى˘ل˘ع نا˘جر˘ه˘م˘لا حا˘ت˘ف˘ناو
تاضشرو و سضورع و باضضهلا يحب تاضشرو و سضورع و ةريغملاب
و سضورع و قافولا يحب تاضشرو و سضورع و ةناضشوفب نيقاعملا زكرمب

ç.¥.سسرونلا يحب تاضشرو

ةصسبت

ينطولا نولاشصلل ةيناثلا ةعبطلا قÓطنا
ةيفارغوتوفلا ةروشصلل

مويلا نم ءدب ةضسبت ةيلوب يكوبضشلا دمحم ةفاقثلا راد نضضتحتضس
ةيفارغوتوفلا ةروضصلل ينطولا نولاضصلا نم ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
تاذ حضضوأاو .يضسيوم رينم ،يفاقثلا لكيهلا تاذ ريدم نم ملع بضسح
اهميظنت عمزملا ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه نم ةيناثلا ةعبطلا نأاب لوؤوضسملا

ةيفارغوتوفلا روضصلا تائم سضرع دهضشتضس لبقملا سسرام01 و8 نيب
زربتو يرئازجلا يفاقثلا ثوروملا عونتو ةعيبطلا لامج يكاحت يتلا

عوبر فلتخم نم ةقطنم لك اهب زيمتت يتلا ديلاقتلاو تاداعلا لامج
هذه فرعتضسو.ةيرثألا عقاوملا فلتخم ىلع ءوضضلا طلضست امك نطولا

72 ةكراضشم ةيفارغوتو˘ف˘لا ةرو˘ضصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘ضصلا ن˘م ة˘ع˘ب˘ط˘لا

لجيجو ةنيطنضسقو ترايت و طاوغألا اهنيب نم ةيلو11 نولثمي اروضصم
ةعبطلا هذه زيمتتضس ةيفارغوتوفلا روضصلا سضرع بناج ىلإا و.ةلقرو و
تاينقتلا ثد˘حأا ة˘ضشقا˘ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت˘ت˘ضس تا˘ضشرو ةد˘ع ح˘ت˘ف˘ب ةد˘يد˘ج˘لا

ر˘يو˘ضصت˘لا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
يعمضسلا ةضشرو يف نيطرخنملا ةرهاظتلا هذه نكمتضس امك.يفارغوتوفلا
نيروضصملا نم ددعب كاكتحلا نم يكوبضشلا دمحم ةفاقثلا رادب يرضصبلا
براجتلاو تاربخلا لدابتو نطولا تايلو فلتخم نم نييفارغوتوفلا

.لوؤوضسملا تاذ هيلإا سصلخ ام بضسح مهتاراهم ريوطت دضصق مهعم

ث.ق

ناجرهملا مظني بابششلا تاشسشسؤوم ناويد
يليكششتلا نفلل يوشسنلا ينطولا

ةيلوب ةيفاقثلاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘طا˘ضشن˘لا با˘ب˘ضشلا تا˘ضسضسؤو˘م ناو˘يد م˘ظ˘ن
ناجرهملا فيطضس ةنيدم طضسوب ةراوفلا نيع ةحاضسب سسما موي،فيطضس
تقلطنا يتلا ةرهاظتلا هذه جردنت و ،يليكضشتلا نفلل يوضسنلا ينطولا
تلافتحلا ، يراجلا رهضشلا نم عضساتلا ةياغ ىلا لضصاوتت و سسمأا موي

GCjªø.Q.ةأارملل يملاعلا مويلاب ةضصاخلا

سسرام01 ءاثÓثلإ نم إءإدتبإ

21 ة˘˘˘يا˘˘˘غ ىلإإ00:31  ىلع

سسرام
سضر˘ع˘م دا˘فآإ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
رإد رق˘م˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت تا˘ج˘ت˘ن˘م
سسرام80 يح ةيناصسنإلإ

ة˘˘صصح و03:31 ىل˘˘ع سسرا˘˘م01 ءاثÓ˘ث˘لإ
00:61 ىلع ةيناث

‘اكيصس يد ويروتيفل «ةجإردلإ قراصس» مليف
ةعاقب ‘ ةبانع كيتامينيصس فرط نم مظنم
.كيتامينيصسلإ

ةـيفاقـثلا ةدـنـجألا
يفاقثلا سسحلاب ءاقترÓل«erutluc-enôB» ةعومجم

–ةبانع –0202 سسرام21ىلإا01  نم ّةيفاقثلا تاطاششنلا جمانرب

.يفاقثلا سسحلاب ءاقترÓل«erutluc-enôB» ةعومجم ءاضضعأا فرط نم مكل تّدعأا ةيفاقثلا ةدنجألا هذه
.يفاقثلا طاضشنلا مّظنمب اولضصتا تامولعملا نم ديزمل .هÓعأا ةروكذملا ةرتفلل ةبانع ةيلو يف ةيفاقثلا تاطاضشنلل ةلمتكم ريغ نوكت دق ةمئاق لمضشي

سسرام01 ءاثÓثلإ
54:01  ةعاصسلإ ىلع

: اصس
نوبي˘ه يدا˘ن م˘ظ˘ن˘ي
،مولعلإو تإرظانملل
ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ط ةر˘˘ظا˘˘ن˘˘˘م
،ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لإ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب
مولعلإ ةيلك عمصسمب
ةيداصصتقإلإ
.«روصشاع يديصس»

00:41 ةعاصسلإ ىلع سسرام01 ءاثÓثلإ

: اصس
ةفاقثلإ رإدو ةفاقث˘لإ ة˘ير˘يد˘م م˘ظ˘ن˘ت

ل˘ف˘ح ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب «فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م»
موي˘لإ و ة˘ّي˘فا˘ق˘ث˘لإ ة˘با˘ن˘ع ما˘يأإ ما˘ت˘ت˘خإإ
نإونعب يحرصسم سضرع ةأإرملل يملاعلإ
«سسواط» ةيعمجل «ةنيربصص اي يربصص»
ةفاقثلإ رإدل ىربكلإ ةعاقلاب ّةيفاقثلإ

اصس54:9 ىلع سسرام01 ءاثÓثلإ
لا˘ت˘ي˘م» ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي
تاصشرو لكصش ىل˘ع ن˘يو˘ك˘ت «بو˘ل˘ك
لو˘ح سسرا˘م21و01،11 ما˘˘يأإ

ءاصشنإإ ةركف د˘ج˘ت ف˘ي˘ك» عو˘صضو˘م
ة˘˘˘صسد˘˘˘ن˘˘˘˘ه م˘˘˘˘صسق ي˘˘˘˘ف «ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م
.نداعملإو نيدعتلإ

ةعاصسلإ ىلع سسرام3 ءاثÓثلإ
: اصس00:01
CITH ي˘م˘ل˘ع˘لإ يدا˘ن˘لإ م˘ظ˘ن˘ي

-LEW» حو˘ت˘˘ف˘˘م مو˘˘ي» ةردا˘˘ب˘˘م

YAD EMOC»،وبأإ عمصسمب

ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب
.«رامع يديصس» ةيزكرملإ

ة˘˘عا˘˘صسلإ ىل˘˘˘ع سسرا˘˘˘م01 ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ
 :اصس00:51
ن˘يد˘لإ ز˘ع يو˘ه˘ج˘˘لإ حر˘˘صسم˘˘لإ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي
» نإونع تحت ايحرصسم اصضرع ،يبوجم
يوهجلإ حرصسملإ جا˘ت˘نإإ «سشر˘ع˘لإ ة˘ب˘ع˘ل
حرصسملإ ةعاقب كلذو ،ةملاقل

 اصس00:81 ىلع سسرام01 ءاثÓثلإ
لفح ةبانعب يصسنرف˘لإ د˘ه˘ع˘م˘لإ م˘ظ˘ن˘ي
«ور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘للإ» ىق˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف

رقم يف«ESUF hcnerF» ةعومجمل

.دهعملإ

و ا˘˘˘صس00:31 ىل˘˘˘ع سسرا˘˘˘˘م11 ءاعبرألإ
00:61. ىلع ةيناث ةصصح

» مليف سضرع ةبانع كيتامينيصسلإ مّظنت
نيدان هتجرخمل »نيإ ىلإإ بهذن نآلإ و
.يكبل
كيتامينيصسلإ ةعاقب

00:41 ةعاصسلإ ىلع سسرام21 سسيمخلإ
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بختنملا يبعل نم ديدعلا تاباصصإلا ةنعل قحÓت
تاباصسح طلخي دق ام ،ةريخألا ةرتفلا يف ينطولا
رهصش سصبرت لبق يصضاملب لامج ،ينطولا بخانلا

ةينطولا تابختنملا ريصضحت زكرمب يراجلا سسرام
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ءار˘˘˘جإل اداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ،ىصسو˘˘˘˘م يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسب

62 موي دعو˘م يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ة˘جودز˘م˘لا
تايفصصت نم ةثلاثلا ةلوجلا باصسحل ،يراجلا سسرام

ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘˘م˘˘لا1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك

نم13 ـلا يف بختنملا تاذ ةاقÓم لبق ،نوريماكلا

بختنم˘ل˘ل ة˘جر˘خ لوأا ن˘ع ا˘مو˘ي61 لبقو ،سسرا˘م

سسرام62 مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةلوجلا راطإا يف يو˘با˘ب˘م˘يز ما˘مأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب يرا˘ج˘لا
تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

،1202 ممأÓل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ط˘˘صسو تا˘˘با˘˘صصإلا دد˘˘˘ع د˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘ي
.ةئلتمم ““رصضخلا““ ةدايع تتاب ثيح ،ينطولا

مسسوم يهنت ةعطاقتملا ةطبرألا ىوتسسم ىلع ةباسصإا
ةرويدق

يدا˘ن˘ل ي˘عا˘فد˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو نلد˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘صس
ةارا˘ب˘م ن˘ع ،ةرو˘˘يد˘˘ق نلد˘˘ع ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا

ىلع ة˘غ˘ي˘ل˘ب ة˘با˘صصإا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘صسب يو˘با˘ب˘م˘يز

نإاف ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصلا بصسحو ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘صسم

يف عطق نم يناعي (ةنصس43) يرئازجلا بعÓلا
ةدمل بيغيصس هنأا ينعي ا˘م˘م ،ة˘ع˘طا˘ق˘ت˘م˘لا ة˘ط˘برألا

ةعجوم ةبرصض ةباثمب ةباصصإلا هذه دعتو ،ةليوط
تصسيروف ماهغنيتون يدانل قباصسلا بعÓل ةبصسنلاب
اصضورع مدق يذلا وهو ،(يناثلا مصسقلا) يزيلجنلا

،رصصمب9102 ةريخألا ايقيرفإا سسأاك لÓخ ةزيمم
ناديملا طصسوتم كراصشو ،رئازجلا اهب تجوت يتلاو

ةيرطقلا ةلوط˘ب˘لا م˘صسر˘ِب ةارا˘ب˘م51 يف ةرو˘يد˘ق

هقيرف اهصضاخ ةهجاوم71 لصصأا نم ،يلاحلا مصسوملل
فيصضملا دصض تناك اهرخآا .افده لّجصسو ،ةفارغلا

اذكهو ،يصضاملا يرفيف نم82 ـلا يف ،ةيليصسلا يدان
تاهجاوملا – لقألا ىلع – ةرويدق نلدع بعلي نل
دصض :يرئازجلا ينطولا بختنملل ةلبقملا ثÓثلا

مامأاو ،يلاحلا سسرام رخاوأا (نيَتلباقم) يوبابميز
سسأاك تايفصصت راطإا يف ،لبقملا ناوج علطم ايبماز

برد˘˘م˘˘لا ظ˘˘ح ن˘˘˘صسح ن˘˘˘مو،1202 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
نيبعل ةد˘ع ق˘لأا˘ت د˘ه˘صشت ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه نأا ي˘ن˘طو˘لا

م˘ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘صسا˘ب ةرو˘يد˘ق ز˘كر˘˘م سسف˘˘ن ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود
ر˘فا˘هو˘ل بعل ةدو˘ع رار˘غ ىل˘ع ،ه˘˘با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ةلوطبلا يف هاوتصسم ىلإا ،لحكل روتكيف ،يصسنرفلا
.اديج ءادأا مدقي وهو ةيناثلا ةجردلل ةيصسنرفلا

هتبرجت يف بلاط نب ليبن ىوتصسم روطت نع Óصضف
يدان عم زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف ةديدجلا

د˘ع˘˘ق˘˘م ن˘˘م لو˘˘ط˘˘م ىنا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘صسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن
مصسوملا ةيادب يف ينامللا ةكلاصش يف ءلدبلا
ةلبق نب سسيره دجاوت كلذ ىلإا فصضأا .يراجلا

،هلاوحأا لصضفأا يف يصسنرفلا تصسيرب يدان بعل
دا˘ح˘تا ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م ة˘ت˘ي˘صش ة˘ما˘صسأا اذ˘˘كو
ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘صسم ىلإا دا˘˘ع يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ل˘ئاد˘ب˘لا ن˘م نو˘ك˘ي د˘˘قو ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
.ةرويدق سضيوعتل ةرفوتملا

ةهجاوم يف هئÓمز رداغ سسانو مدآا
ةباسصإلا يعادب وكانوم

ناديملا طصسو سضرعت ،هبناج نم
،سسا˘نو مدآا ،سسي˘ن يدا˘ن˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘˘لا

ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا ردا˘˘غ˘˘ي˘˘ل ة˘˘با˘˘صصإل
وكانوم مامأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
نم82ـلا ةلوجلا باصسحل،(2-1 زوف)
بعÓ˘˘لا سسحأاو ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
˘ملآا˘ب ي˘لا˘ط˘يلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا

هعوصضخ راظتنا يف ،ذخفلا ىوتصسم ىلع
،ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘فو˘˘˘صشك˘˘˘لا ىلإا

ن˘م ةر˘ي˘خألا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘جر˘˘ت˘˘صساو
سسا˘˘نو مدآا بعÓ˘˘لا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا

ن˘˘صسحأا د˘˘حأا را˘˘صصو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا هاو˘˘ت˘˘صسم
ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب ،يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا

يف ةيلاثملا ةل˘ي˘ك˘صشت˘لا ي˘ف هد˘جاو˘ت
،تا˘با˘صصإلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ب˘صسا˘ن˘˘م
نآلا دحل سسين يف سسانو مدآا بعلو
يف ايصساصسأا ناك هنأا يأا ةقيقد4411
عتمت ام فعصضلاب ازواجتم ،ةارابم51
لجصسو ،يلوبان عم يصضاملا مصسوملا هب
ثÓ˘ث مد˘قو ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه نآلا د˘ح˘˘ل
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا نا˘˘كو ،ة˘˘م˘˘صسا˘˘˘ح تار˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت
،ةيثÓث ويصشلاكلا يف لجصس دق يصضاملا

ديعب هب˘هاو˘مو ه˘ن˘صس ع˘م بعÓ˘لا ىق˘ب˘يو
يف لجصسي مل ذإا ةلومأاملا ماقرألا نع
51ىوصس نآلا دحل ة˘ي˘فار˘ت˘حلا ه˘تا˘ي˘ح
سسين بردم هتاي˘نا˘ك˘مإا˘ب ن˘مؤو˘يو ،ا˘فد˘ه

نأا˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘م و˘هو ل˘ب ،ار˘ي˘ي˘ف ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف هءÓ˘˘مز قو˘˘ف˘˘ي سسا˘˘نو مدآا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ابعل كلتمي ناك ول هنأاب كرديو يدانلا

ل˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،بق˘ل˘لا ىل˘ع سسفا˘ن˘ل ه˘˘ل˘˘ث˘˘م
.نماثلا اطصسوتم ازكرم سسين

نع اديعب ىقبي يرمعلا نب نيدلا لامج
تاسسفانملا

ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا عا˘فد ةر˘خ˘صص ىق˘ب˘ي ا˘م˘˘ك
نيدلا لا˘م˘ج ،يدو˘ع˘صسلا با˘ب˘صشلا يدا˘نو

ذنم تاصسفانملا نع اديعب ،يرمعلا نب
ي˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘صصإا بب˘˘˘صسب ،ن˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘لاو˘˘˘ح

نإاف ةيلحملا ةفاحصصلا بصسحو ،لحاكلا
،““ةبيرق““ تتاب تابيردتلا ىلإا هتدوع

““ر˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا““ ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كو
با˘ب˘صشلا يدا˘ن˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

دتمي دقعب6102 ةنصس
ن˘˘م ًا˘˘مدا˘˘ق ن˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘˘ل

تأا لب˘ق ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا دد˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘ت
دلاخ ةصسائر˘ب با˘ب˘صشلا

د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
،يرئازجلا فرت˘ح˘م˘لا
با˘˘ب˘˘صشلا ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘صسي˘˘˘ل

اذهو ،1202 ماع ىتح
بعل مد˘˘˘˘˘ق نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
قباصسلا لئابقلا ةبيبصش
ذ˘ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘˘ت˘˘صسم
يدا˘ن ي˘˘ف6102 ة˘ن˘˘صس
،سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا

عفادم ل˘صضفأا˘ك ف˘ن˘صصو
،يدو˘ع˘˘صسلا يرود˘˘لا ي˘˘ف
با˘ب˘˘صشلا ةرادإا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م

يف ةبغارلا ةيدوعصسلا ةيدنألا ىلع قيرطلا عطقت
.داحتلاو لÓهلا نيريبكلا اهصسأار ىلعو ،همصض

لماك رهسش ةدمل بيغي ةيز نب

ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘خد˘˘˘ي ل ة˘˘˘يز ن˘˘˘ب نأا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
نأا لإا ،يصضاملب لامج ،ينطولا بخانلا تاططخم
ةطبارلا) يصسنرفلا نوجيد يدانل ديدجلا بعÓلا
،ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم ىل˘˘ع ة˘˘با˘˘صصإا ىلإا سضر˘˘ع˘˘ت (ىلولا
ناكو ،لماك رهصش ةدمل هبايغ يعدتصسي يذلا رمألا

،يصسنرفلا نوجيد قيرفِب قحتلا دق ةيز نب نيصساي
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش˘˘ِل ة˘˘يو˘˘ت˘˘صشلا تلا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإلا قو˘˘˘صس ي˘˘˘ف
عم تÓباقم عبرأا ةيز نب نيصساي سضاخو ،يصضاملا

ة˘لو˘ط˘ب ي˘َت˘صسفا˘ن˘م ي˘ف ،نو˘ج˘˘يد د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.ايصساصسأا اهفصصن يف كراصشو .دلبلا اذه سسأاكو اصسنرف

ينادوسس لÓه يبرعلل ةركبم مسسوم ةياهن

,ايجيردت هتيفاع داعتصسا امدعبو ،ىرخأا ةهج نم
لÓه يبرعلا ،ينانويلا سسوكايبملوأا مجاهم سضرعت
ةط˘برألا ي˘ف ع˘ط˘ق ر˘ثإا ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘صصإل ،ي˘نادو˘صس
ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ىر˘˘جأاو ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
وهو ،نانويلاِب ةحجان ةيحارج ةيلمع يرئازجلا

فلصشلا ةيعمجل قباصسلا بعÓلا مصسوم نأا ينعي ام
دنع ةصسفانملا ىلإا دوعي نأا ىلع ،ناوآلا لبق ىهتنا
23) ينادوصس طبتريو ،لبقُملا قاقحتصسإلا قÓطنا
أادب ،دق˘عِ̆ب ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘صس
ناوج نم03 ـلا يف هتّدم يصضقنتو يصضاملا فيصصلا
7 ّلجصسو ،مصسوملا اذه – هتداعك – ّقلأات دقو1202.
يبرع˘لا تا˘بو ،““ق˘ير˘غإلا““ دÓ˘ب ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف فاد˘هأا

يف ةباصصإا رطخأا يناثِل سضّرعت دقو ينادوصس لÓه
ىل˘ع ه˘ل تثد˘ح ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،يور˘˘ك˘˘لا هراو˘˘صشم
نع هتد˘ع˘بأاو،8102 رب˘م˘فو˘ن ي˘ف ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم
بخانلا تلعج،9102 ليرفأا رخاوأا ىتح ةصسفانملا
نبإا نع ينغتصسي يصضاملب لامج يرئازجلا ينطولا
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهن ىلإا هبلجي لو ،فلصشلا

هدا˘ق˘ت˘فاِ̆ل ،ه˘تاذ ما˘ع˘˘لا ن˘˘م ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف ر˘˘صصم˘˘ِب
.ةيندبلا ةقايّللاو ةصسفانملا

جراخ نوكيسسو تابيردتلا ىلا مويلا دوعيسس لاطع
يسضاملب تاباسسح

لاطع فصسو˘ي ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا سضر˘ع˘ت ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،طرافلا ربمصسيد رهصش يلصضع قزمت ىلإا (ةنصس32)
ثي˘ح ،ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ىلإا ه˘˘ع˘˘صضخأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا
تقو يف ،لبقملا ليرفأا رهصش ناديملا ىلإا دوعيصس
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘كذ
د˘ع˘ب ن˘يدا˘ي˘م˘لا ىلإا ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘لا ن˘˘م اد˘˘ج بير˘˘ق
،اهنم يناعي يتلا ةباصصإلا نم ءافصشلل ايبصسن هلثامت
سضر˘ع˘ت د˘ق لا˘ط˘ع نا˘كو ،ل˘يو˘ط با˘ي˘غ د˘ع˘ب اذ˘˘هو

8 مو˘˘ي ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘صصإل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا ىل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ب˘˘جأا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد

،رهصشأا3 ةبارقل ةحارلل هعوصضخ تبلطت ،ةحارج
ع˘م د˘ه˘ع˘لا دد˘ج˘˘ي˘˘صس لا˘˘ط˘˘ع نأا ردا˘˘صصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذو
عو˘صضخ˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
دعوم ديدحت لبق ،دارفنا ىلع يبيردت جمانربل
ىلإا ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر ةدو˘˘ع˘˘لاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م ه˘˘˘جا˘˘˘مد˘˘˘نا
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘˘صش ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن يدا˘˘ن ع˘˘م ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا
بردملا تابا˘صسح جرا˘خ نو˘ك˘ي˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،مدا˘ق˘لا

لÓ˘خ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفصصت يف يوبابميز يتعقوم
تاباصصإلا هذه نم مغرلا ىلعو،1202 نوريماكلا
˘ما˘مأا ةر˘فو˘ت˘م نو˘ك˘ت˘صس تارا˘ي˘خ˘لا نأا لإا ،ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ةمئاقلا عصضو˘ل ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
فدهب ابايإا و اباهذ يوبا˘ب˘م˘يز ي˘تارا˘ب˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةيقيرفإلا تايئاه˘ن˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘صشأا˘ت كا˘ك˘ت˘فا
بختنملا نأا املع ،نوريماكلاب1202 يف ةررقملا
،يوبابميز˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘صس ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘صسح˘˘ل
32 موي ،نوريماكلا يف ةررقملا1202 ماع ايقيرفإا

““ر˘˘كا˘˘صشت ىف˘˘ط˘˘صصم““ بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
ـلا خيراتب بختنملا تاذ هجاوي نأا لبق ،ةديلبلاب
ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل ،ر˘˘ه˘˘صشلا تاذ ن˘˘م13
ببصسب ،ايقيرفإا بونج بعÓم دحأا يف ةصسفانملا

ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ي˘˘ف يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز بعÓ˘˘م ل˘˘صشف
لا˘م˘ج ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت ““ر˘˘صضخ˘˘لا““ بع˘˘لو ،ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

41 اهيف اوققح ،ةارابم02 نآلا دح ىلإا يصضاملب

،طقف ةديحو ةميزهو تلداعت ةصسمخو اراصصتنا
اولداعتو اهنم ةعصستب اوزاف ةيمصسر ةارابم31 اوبعلو
،تايدو7 لباقم ،طقف ةدحاو اورصسخو ثÓث يف
طخ لج˘صسو ،ثÓ˘ث ي˘ف او˘لدا˘ع˘تو ا˘ه˘ن˘م ع˘برأا˘ب اوزا˘ف
قلتي مل امنيب افده73 تايرابملا لك يف موجهلا

قÓطنا لب˘قو ،ط˘ق˘ف ا˘فد˘ه11 ىوصس عا˘فد˘لا ط˘خ
بختنم˘لا ا˘ه˘ي˘ف ر˘صسخ˘ي م˘ل ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
،اهلبق نيتارابم يف هداق دق يصضاملب ناك ،ينطولا
لوأا يف يلحملا بختنملا مامأا ايبماغ يف لداعت ذإا

ةيئانثب رئازجلاب نينبلا ىلع زافو،1-1 هل ةارابم
جراخ1-0 سسفانملا تاذ مامأا مزهني نأا لبق ةفيظن

.هدعاوق

”رضخلل قيفوتلا ىنمتأو يبناج ىلإ فقو نم لك ركشأ“ :ةرويدق
يوركلا هراوصشم ءاهتنا اهببصسب نلعأا يتلاو ،ةبكرلا ىوتصسم ىلع اهل سضرعت يتلا هتباصصإاو هتنحم يف هعم نماصضت نم لكل هنانتماو هركصش ةرويدق نلدع يرطقلا ةفارغلا يدانو رصضخلا ناديم طصسوتم ىدبأا

ىلع اربجم نوكيصس هنأاب ““كوبصسيف““ ىلع هل ةنيودت لÓخ يزيلجنلا سسلاب لاتصسيرك يدانل قباصسلا بعÓلا فصشكو ،ينطولا بختنملل ةقحÓلا ديعاوملل هعييصضتو ،ةفارغلا يدان عم مصسوملا اذه
لصشيصسلا يف ةريخلا رصضخلا ةارابم يف اقباصس اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا سسفنل ادادتما تناك ةيليصسلا ةارابم يف ارخؤوم اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا نأا ىلإا اريصشم ،هتبكر ىلع ةيحارج ةيلمعل عوصضخلا

ةفارغلا يدان وأا بختنملا يف ءاوصس نويندبلا نورصضحملا هب ماق يذلا ريبكلا لمعلا لصضفب ةصسفانملا فانئتصسا نم اهنيح نكمت هنأا ريغ،1202 ايقيرفا سسأاك تايفصصت نم ةيناثلا ةلوجلا باصسحل
اصضيأا ادكؤومو ،يحارجلا لمعلل هعوصضخ دعب لبق يذ نم ىوقأا دوعيصس هنأاب احصضومو ،بعل يأا ةريصسم يف هنم دبل ائيصش تاباصصإلا نم عونلا اذه اربتعم رمأÓل لبقتم هنأاب ةرويدق فاصضأاو ،يرطقلا

ءاقللا ةصصاخو تايرابم نم مداق وه ام يف حاجنلا زرحم سضاير ءاقفرل اينمتم ،رصضخلل ةمداقلا تاقاقحتصسلا عييصضت ىلع ةرويدق فصسأاتو ،اعيرصس ةدوعلا لجأا نم هعصسو يف ام لك لمعيصس هنأاب
ةليكصشت يف ةيصساصسأا ةزيكر لكصشيو ،مصسوملا اذه يرودلاب ةفارغلا اهصضاخ يتلا تايرابملا عيمج يف ةرويدق كراصشو ،ناكلا تايفصصت باصسحل يراجلا رهصشلا ةياهن يوبابميز مامأا رظتنملا جودزملا

ديلو.ف.هل بصسانم ليدب نع ثحبلل ةطرو يف هصسفن دجيصس يذلا سشتيفوناكوي اصسيفÓصس يبرصصلا بردملا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

1202 ايقيرفا سأك تايفصت

 رسضخلا لبقتسست يوبابميز
غروبسسناهوج لدب ““وتيوسس““ ةنيدم يف

¯ ±.hd«ó

ةركل ةيوبابميزلا ةيداحتلا تراتخا
ةن˘يد˘م˘ب ““ل˘ي˘ف˘نو˘صسبود““ بع˘ل˘م مد˘ق˘لا
لا˘ب˘ق˘ت˘صسلا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘˘ج˘˘ب و˘˘ت˘˘يو˘˘صس

92 د˘حألا مو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةلوجلا تايلاعف نم˘صض ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘م
نم ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘ع˘بار˘لا

،1202 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت
ةفاحصصلا سسمأا لوأا هب تدافأا ام بصسح

ةيوبابميزلا ةئيهلا تناكو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
بع˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ترا˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا د˘˘˘˘ق
لبق ،غروبصسناهوج ةنيدمب ودنلروأا
ءاقللا ءارجإا ررقتو اهرايتخا ريغت نأا

يذلا ،وت˘يوو˘صسب ل˘ي˘ف˘نو˘صسبود بع˘ل˘م˘ب

اذه ءا˘جو ،جر˘ف˘ت˘م ف˘لأا42 ـل ع˘صست˘˘ي
ةيلاردفنوكلا تصضفر نأا دعب رييغتلا
““فا˘˘˘ك““ مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فلا
ه˘˘˘˘ب تمد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ة˘ي˘لود تا˘يرا˘ب˘م ءار˘جإا˘ب ا˘ه˘ل حا˘˘م˘˘صسلا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا بب˘˘صسب ،ا˘˘هد˘˘عاو˘˘ق ل˘˘خاد
ةد˘ير˘ج تب˘ت˘كو ،ا˘ه˘ب˘عÓ˘م˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسلا
تصضفر امدنع““ :لوقت ليام ““يادناصس““
بختن˘م ل˘ب˘ق˘ت˘صسي نأا ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ترر˘˘˘ق ،را˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘خاد يو˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘يز
بو˘ن˘ج ة˘يدا˘ح˘تا ة˘ل˘صسار˘م ا˘ن˘ت˘يدا˘˘ح˘˘تا
ىل˘ع ع˘قو لوألا را˘ي˘ت˘˘خلا ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا

ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف ن˘˘˘ك˘˘˘لو ود˘˘˘نلروأا بع˘˘˘ل˘˘˘م
بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا م˘˘˘˘˘ت فا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

سضعب دهوصش د˘قو اذ˘ه ،““ل˘ي˘ف˘نو˘صسبود
يف ءاقل˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي لا˘م˘ع˘لا

ع˘م لا˘صصتا ىل˘ع او˘نا˘ك ثي˘ح ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
تنا˘˘كو ،ة˘˘يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
تق˘ل˘ت د˘ق ة˘يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

ةيقيرفإلا ةيلاردفنوك˘لا ن˘م ة˘ل˘صسار˘م
اهبعÓم نأاب املع اهطيحت مدقلا ةركل

نم اهنكمت يتلا ريياعملل بيجتصست ل
،هيلعو ،ةيلودلا تايرابملا ،ناصضتحا

يوبابميز نامرح تررق ““فاكلا““ نإاف
لك يف ةيلحملا بعÓملا لامعتصسا نم
نم ناكو ،ةمداقلا ةيلودلا تايرابملا
سسا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ف˘نأا˘˘ت˘˘صست نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا

ربمفون تقلطنا يتلا1202 ايقيرفا

نأا لبق،0202 توأا رهصش يف ،يصضاملا
بب˘˘˘صسب سسرا˘˘˘م ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘˘ي
قÓطنا خ˘يرا˘ت ي˘ف ل˘صصا˘ح˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
يف نوكيصس يذلاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘خ˘صسن˘لا

سسفنل ناوج نم اصضوع1202 يفناج
لتحت ،ةثلاثلا ة˘لو˘ج˘لا ل˘ب˘قو ،ة˘ن˘صسلا

4 دي˘صصر˘ب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا يو˘با˘ب˘م˘يز
دحل تلجصس يتلا رئازجلا فلخ ،طاقن

6 د˘ي˘صصر˘˘ب أا˘˘ط˘˘خ نود˘˘ب اراو˘˘صشم نآلا

.نيزوف نم طاقن

ءا˘ق˘ل م˘ي˘˘سسر˘˘ت ىل˘˘ع ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘ت ““فا˘˘ك˘˘لا““
ةديلبلا بعلم يف يوبابميزو رئازجلا

ن˘م ردا˘صصم تف˘صشك ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا

ةبعلل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا نأاب
نآلا ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ ىلإا م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل ““فا˘˘˘˘ك““
يو˘با˘ب˘˘م˘˘يزو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ءار˘˘جإا
تايفصصت نم ةثلاثلا ةلوجلا باصسحل

،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك

و تازار˘˘˘ت˘˘˘حا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘صض

يتلا ““افيز““ مدقلا ةركل ةيوبابميزلا
ماما باهذلا ءاقل سضوخ يف بغرت
ر˘خآا بع˘ل˘م وأا ر˘خآا د˘ل˘ب ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ل˘˘قألا ىل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ةد˘كؤو˘م تلا˘ح فا˘صشت˘˘كا˘˘ب ة˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو

طغصضلا فيفختل ““افيز““ ىعصست ثيح
يف لابقت˘صسلا ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘م د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ع
بعÓملا قباطت مدع ببصسب اهدÓب
د˘قو اذ˘ه ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا ع˘˘م
مئاقلا دوبع ياب حلاصص سسمأا فصشك
ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘تلا ىد˘˘˘˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘˘˘˘صصتلا˘˘˘˘˘˘˘ب
مل فاكلا نأاب مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب م˘˘صسر˘˘˘ت
وهو ،ةديلب˘لا بع˘ل˘م ي˘ف يو˘با˘ب˘م˘يزو

سسرام62 مو˘ي ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

ةنما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
د˘˘ق ““فا˘˘ك˘˘لا““ نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م ،ءا˘˘˘صسم
بعلملا اذه رييغت رئازجلا نم بلطت
ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘ح فا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘كا بب˘˘˘˘˘صسب
،ه˘ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ا˘نورو˘ك˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل
م˘ل فا˘ك˘لا““ :ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن لا˘˘قو
،ةديلبلا بعلم يف ءاقللا دعب مصسرت
تازارتحا تقلت دق اهنأاب نكمملا نم

بعلم وهو ةارابملا ءارجإا ناكم ىلع
،““ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ناو ن˘˘ك˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م كلذ˘˘˘ل““ :فا˘˘˘صضأاو

ةيليوج5 بعلم ىلا ةارابملا لوحت
فا˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ئل ىل˘˘˘ع د˘˘˘جو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

تاءا˘ق˘ل˘لا نا˘صضت˘حل ز˘ها˘ج بع˘˘ل˘˘م˘˘ك
ه˘˘عو˘˘صضخ سضع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا

:ل˘صصاوو ،““ار˘خؤو˘م م˘ي˘مر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عل
ينطولا بردملا ماق كلذ لجا نم““

ةرايز ءارجاب ارخؤوم يصضاملب لامج

.““ةيليوج5 بعلمل ةيدقفت

ىلإا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘عد
ريهامجلا روصضح نود ةيصضا˘ير˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لا ة˘ما˘قإا

مامأا ،كلذ ةرورصضلا تصضتقا لاح يف ،بعÓملا يف
سسي˘˘˘˘˘ئر سصر˘˘˘˘˘حو ،ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ““ر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ““
لوأا ءارزو˘لا سسل˘ج˘م عا˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا ىل˘˘˘˘˘ع ،سسمأا
ن˘م د˘يز˘م““ ىلإا ا˘ي˘عاد ،ءا˘بو˘ل˘ل يد˘صصت˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا
كلذ يف امب ،تاعاطقلا لك ىوتصسم ىلع ،““ةظقيلا

ةلبِق نوكت بعÓملا نأا رابتعا ىلع ،ةصضايرلا عاطق
ي˘ف بب˘صست˘ي نأا ن˘ك˘م˘ي ا˘م ،ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
سسيئرلا سصرحو ،سصاخصشألا نيب سسوريفلا راصشتنا

ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ه˘ع˘ي˘ج˘صشتو هر˘ك˘صش غ˘ل˘ي˘ب˘ت ىل˘ع ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

فلتخمب يحصصلا عاطقلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ل˘ك˘ل ه˘ي˘نا˘ه˘تو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مألا لا˘جر˘ل كلذ˘كو م˘ه˘˘ب˘˘تر

،““ءابولل يدصصتلل دهج نم اعيمج هولذبي ام ىلع““

ةيلودلا تارهاظتلا ليجأات ءاصضتقإلا دنع““ افيصضم
بعÓم يف تÓباقملا ءارجإاو ،رئازجلا يف ةررقملا

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا سسرد˘يو ،““ة˘ق˘ل˘غ˘م
لوألا ا˘ه˘ي˘م˘صسق˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا تاءا˘ق˘ل لیجأا˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإا

““ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوریف““ رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب اذیو ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو

ةرازو بصسح˘ب ة˘˘لا˘˘ح02 دو˘جو د˘كأا˘تو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ط˘˘˘صشنألا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ایلیجأا˘ت م˘ت ةیسضا˘ير˘˘لا

ل˘ك˘صشب ر˘صشت˘ن˘م˘لا دد˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا سسوریف˘˘لا اذی بب˘˘صسب

0202 ویكو˘˘ط ““دایبم˘˘لوأا““ لیجأا˘˘ت نأا ا˘˘م˘˘˘ك ،بییر
مل امك ،ةینابایلا ةیموكحلا هتدكأا ام بصسحب دراو
ر˘يزو ن˘م بل˘ط˘ي˘ل ة˘صصر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا تّو˘˘ف˘˘ي
زاجنإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإلا ىل˘ع ر˘ه˘صسلا““ ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا

نارهوو ةمصصاعلاب يقاربو وزو يزيت نم لك بعÓم
بعÓم ةعبرأا ءانب ايلاح متيو ،““لاجآلا برقأا يف
ةر˘يود˘لاو ي˘قار˘ب بعÓ˘م ي˘ه ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ط˘ق˘لا ي˘˘ف

ط˘˘صسو) وزو يز˘˘ي˘˘ت بع˘˘ل˘˘مو ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
يذ˘لا (ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ) نار˘˘هو بع˘˘ل˘˘مو (ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ماع دعب ةبقترملا طصسوتملا رحبلا باعلا نصضتحيصس
ةروكذ˘م˘لا بعÓ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج نا˘ف ف˘صسأÓ˘لو ،نألا ن˘م
،ةيادبلا ذنم هريدقت مت ام فاعصضأا تاينازيم تفلك
توكصسو ،ةهوب˘صشم˘لا رو˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تفر˘ع ا˘م˘ك
ىدأاو .ةيصضام˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسل˘ل مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ

نم ““ايفاملا““ ةدافتصسا ىلا بعÓملا زاجنا يف رخأاتلا
يف يرئازجلا بابصشلا ملح ليجأاتو ،ةمخصض لاومأا

يف دوجوم وه ام رارغ ىلع ةيملاع بعÓم ريفوت
لقت يتلا ةيقيرفلا لودلا ىتح وأا ةقيقصشلا لودلا
ناف زاجنلا رخأات عمو .رئاز˘ج˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م تا˘نا˘ك˘ما

ماقرأاب ر˘خآا ىلا مو˘ي ن˘م ع˘ف˘تر˘ت بعÓ˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
روجا عفدب ة˘لود˘لا ماز˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ك˘ل˘ف
.ةبعصصلا ةلمعلاب لامعلا

بيجن.ج

0202 يف ءارحصلا يبراحمل ةجرخ لوأ نع اموي61 لبق

لاجآلا برقأا يف نارهوو يقارب ،وزو يزيت بعÓم نم ءاهتنلا بوجو ىلع دكأا

انوروك سسوريفل يدسصتلل روهمج نود تايرابم ىلإا وعدي ةيروهمجلا سسيئر

اياحسضلا رخآا ةرويدقو““رسضخلا““ تيب برسضي تاباسصإلا حبسش

1202 ايقيرفا سسأاك تايفصصت

يوبابميز ةهجاوم ةرادإل لاغنسسلاو رئازجلا يئاهن مكح
ينوريماكلا مكحلا سسمأا ““فاكلا““ مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا تنيع
راطإا يف ،يوبابميزو رصضخلا نيب ةبقترملا ةهجاوملا ةرادإا لجأا نم نويلآا ناين
بعر راثأا نأاو ،مكحلا اذهل قبصس ثيح،1202 ناكلا تايفصصت نم ةثلاثلا ةلوجلا
ءارحصصلا يبراحم نيب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ىل˘ع فر˘صشأا ا˘مد˘ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ءازج ةبرصض نلعأا دق ،ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘لا نا˘كو ،ة˘ير˘صصم˘لا ي˘صضارألا ىل˘ع لا˘غ˘ن˘صسلاو
دعب هرارق نع عجارتي نأا لبق ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب اغناريتلا دوصسأا حلاصصل
ةارابم مكح نع ،تقولا سسفن يف ““فاكلا““ تنلعأا امك ،““رافلا““ ةينقت لامعتصسا
.ليعامصسإا دومحم يلع دومحم ينادوصسلا وهو بايإلا

ديلو.ف
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ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441بجر51 ـل قفاوملا -0395 ددعلا0202 سسرام01 ءاثÓثلا

61:50

04:21

85:51

03:81

45:91

مويلا اذهلثم يف ثدح

عينسصتلا يف ةدئارلا ةكرسشلا رئازجلا تدنرب تماق
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإ’ا ةز˘˘ه˘˘جأÓ˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

اهقÓطإاب كلذو اهتعومجم ءارثإاب ،ةلاقنلا فتاوهلاو
يتلاو ةيلاع ةدوجو قينأا ميمسصت تاذ ةديدج عاونأ’
تا˘جو˘ت˘ن˘م زا˘ت˘م˘ت.تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ع˘˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘ت

tramS ,rabdnuoS VT tramS ةديد˘ج˘لا تد˘نر˘ب

KCALB LLA VT DEL  VT DEL ,VTديدعلاب
توسصلا نيسسح˘ت م˘ت ثي˘ح ة˘كر˘ت˘سشم˘لا سصئا˘سصخ˘لا ن˘م
.ثيدحلا ليجلا نم يكذ جلاعم لسضفب ةروسصلاو

VT tramS زافلتوVT tramS زافلت

rabdnuoSاهل ليثم’ ةرؤسصو تؤسص ةدؤج

تدنرب هتممسص يكذ زافلت رخآاVT tramS ربتعي

تاقيبطت ىلعrabdnuoS VT tramSيوتحي ثيح
˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ير˘سصح
لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا˘ب ا˘سصا˘خ ا˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت تد˘˘نر˘˘ب ترو˘˘ط ثي˘˘ح

””edom sdiK/دوم زد˘ي˘ك”” ىعد˘ي لا˘ف˘طأÓ˘ل ه˘جو˘م˘لا
مت امك .زافلتلل مهمادخ˘ت˘سسا لÓ˘خ م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب
ابذ˘ج ر˘ث˘كأا جو˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ل ىر˘خأا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت جا˘مدإا

و لماك جمانرب وهو ””luokiL لوكيل”” قيبطت جمديل
زافلتلا دوز ،كلذ ىلع ةدايز. دعب نع ميلعتلل يناجم

itluM egatraP- ةددعتملا تاسشاسشلا سضرع”” ةينقتب

snarcé”” “لاقنلا فتاهلا نم لك ليسصوت قيرط نع،
امك .يفيولا ةكبسش سسفن ىلع زافلتلاو يحوللا زاهجلا

“tdnarB ىعد˘ي تد˘نر˘ب˘ل ير˘سصح ق˘ي˘ب˘ط˘ت ج˘˘مد م˘˘ت

”hcraeSيروف ثح˘ب ءار˘جإا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ح˘ن˘م˘ي يذ˘لاو
ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع تا˘يو˘ت˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل
مت .يكذلا زافلتلا اهلبقتسسي يتلا ةيئاسضفلا تاونقلا

ةقد لسضفبrabdnuoS VT tramS ةروسص نيسسحت

ليدعتلRDH ةادأا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإاوK4 DHF ةسشاسشلا

عون نم34”) ةفلتخم ماجحأاب رفوتم زاهجلا .ةروسصلا

DHFعون نم ةسصوب56و55”،05”و (K4راطإاو
(دو˘سسأاو ي˘سضف) ن˘ي˘يرا˘ي˘ت˘خا ن˘ي˘نو˘˘لو ي˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ند˘˘ع˘˘م
ح˘ب˘˘سصي˘˘ل دو˘˘سسأا تو˘˘سص ر˘˘ب˘˘ك˘˘مو ي˘˘سضف ل˘˘ما˘˘ح˘˘ب م˘˘عد˘˘م

xbd- ةينقتب معدم ةًيقيقح ًةينف ةفحت نويزفلتلا

vtسصخي اميف.اقمعو احوسضو رثكأا ًاتوسص رفوت يتلا

تاقيبطتلا سسفن ىلع يوتحي وهفVT tramS زافلت

،””edoM sdiK”” تد˘˘نر˘˘ب˘˘ل ة˘˘ير˘˘سصح˘˘لا ج˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لاو

”luokiL“،”snarcé-itluM egatraP”و«tdnarB

hcraeS””.ةدوجلا ة˘ي˘لا˘ع ة˘قد˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ا˘م˘ك DHو

DHF،.ةسصوب23) ةف˘ل˘ت˘خ˘م ما˘ج˘حأا˘ب زا˘ه˘ج˘لا م˘م˘سص

(DHF عون نم يهف ةسصوب05و34 امأا ةقدلا ةيلاع
ةسسملو قيقر راطإا عم ،يبهذ يدروو يسضف نينولبو
.ةيندعم

KCALB LLA VT DEL وVT DEL زافلت

ةيئامنيسسلا ةعتملاب سساسسحإاو قينأا ميمسصت

ةيلاع ة˘سصو˘ب23 ماج˘حأا˘بVT DELزافلت رفو˘ت˘ي

ةسصوب55وDH،DH lluF 55“ / ”34 / ”93 ةقدلا

رو˘˘سص ةدو˘˘ج ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘مDHU ة˘قد˘لا ة˘ي˘لا˘ع
ةينقتب دوزم .ةيعقاو ةدهاسشم ةبر˘ج˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

vt-xbdعم قينأا ميم˘سصت ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ل˘ما˘ك˘ت˘م˘لا
ةسسملب معدم يمامأا توسص ربكمو ،باذجو قيقر راطإا

وهفKCALB LLA VT DEL زارط امأا .ةيندعم

ةسصوب34 و ةقدلا ةيلاع ةسصوب23 مجحب رفوتم

DHFةينقتب ًاسضيأا زهجم vt-xbd063 ةبرجت سشيعل

ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م ة˘ع˘برأ’ا تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا.ة˘˘جرد

جد82 00.006 نيب حوارتت ةيسسفانت راعسسأاب تدنرب

tramS وVT tramS ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ جد13100.005و

rabdnuoSجد4500.001 ىلإا جد4200.000 نمو

kcalB llA VT DEL . وVT DEL زافلتل

جذامن نع فشكلاب اهتعومجم ززعت رئازجلا تدنرب
TRAMSوVT DELزافلت ةزهجأ نم ةديدج

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق  ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب لخدتلاو
زجحو سصاخسشأا ةعبسس فيقوت  نم نكمت، سسارهأا قوسس
تءاج ةيسضقلا تايثيح  ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ةدراو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ةيلقعلا تارثؤو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘ت˘ب مو˘ق˘ت
،ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا يدود˘˘˘ح˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سصر˘ت م˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘غ˘ت˘سس’ا˘˘بو
لا˘خدإا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا دد˘˘سصب م˘˘ه˘˘نأا او˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
اه˘م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي نأا ىل˘ع ، سسنو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

نو˘مو˘ق˘˘ي م˘˘هرود˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘خآ’ا ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلا دار˘˘فأ’
اه˘ج˘يور˘ت ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع ىلإا ة˘ي˘م˘ك˘لا لا˘سصيإا˘ب
ةبكرم موقت ثيح ، ةسصاخ تابكرم لÓغتسساب كلذو
تارثؤوملا اهتزوحب يتلا ةبكرملل قيرطلا حتفب ةيناث
ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ما˘ق ا˘هر˘ثإا ىل˘ع ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ل˘خاد˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ب˘قار˘˘م طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘سضو˘˘ب
اهيف هبتسشملا ةبكرملا حمل درجمبو ، ةي’ولا جراخمو
تاو˘ق ةرا˘سشإ’ ل˘ث˘ت˘م˘ي م˘˘ل ق˘˘ئا˘˘سسلا نأا ’إا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
فر˘ط ن˘م ه˘فا˘ق˘يإا م˘˘ت ن˘˘ك˘˘ل ، رار˘˘ف˘˘لا لوا˘˘حو ة˘˘طر˘˘سشلا

، ناديملا يف ةدجاوت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
نم ةلوسسبك5275 ىلع اهلخادب رثع ةبكرملا سشيتفتب
ةلود نم ةررحم ةيبط تافسصو9 و ةيلقعلا تارثؤوملا
،مهيف هبتسشملا فيقوتو ةيمكلا زجح متيل ، ةيبنجأا

ةي˘ق˘ب ا˘ه˘ن˘ت˘م ىل˘عو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك
رقم ىلإا اعيمج مهل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يذ˘لاو ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
نع مهيف هبتسشملل يئاسضق فلم زاجنإا متيل ، ةقرفلا

،ن˘يز˘خ˘ت˘ل ،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت مر˘˘ج
تارثؤوملاب عورسشم ريغلا راجتإ’ا ، سضرع ،لقن ،عيزوت
ةسصخر نود ةلديسصلا ةنهم ةسسرامم ةحنجو ةيلقعلا

نيأا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق
سش .ا. سسبحلاب ايئاسضق امكح مهقح يف ردسص

 ةيلؤحكلا تابورسشملا ناجوري يئاسضق نيقؤبسسم فيقؤت
ةنتابب ةسصخر نود

ثحبلا ةقرف تنكمت ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانبو اهعاونأا فلتخمب ةيرسضحلا ةميرجلا ىلع ءاسضقلا راطإا يف
فيقوت نم ،ةدكؤوم تامولعمل اهيقلت رثا ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب لخدتلاو
نم ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو219 امهتزوحب طبسض ،ةنسس53 و92 رمعلا نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم
ميدقت مت تاقيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسإا دعب ،اهزجح مت يتلا ةيمكلا يهو تاعسسلاو ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم
ح ناسشوسش.ةنتابب ةيلحملا ةباينلا مامأا امهب هبتسشملا

 ةيبنجا ةيبط تافسصوو  ردخم سصرق0075 نم ديزأا زجح مت اميف

سسارهأا قؤسسب دودحلل ةرباع ةمظنم ةيمارجإا ةعامج طاسشن فيقؤت

ةدكيكسب نويام قانخب تاردخملا نم غلك04 ظفلت رحبلا جاومأ
ة˘ي’و بر˘غ ىسصقأا نو˘يا˘م قا˘ن˘خ˘ب  ف˘يار˘˘خ˘˘ل ئ˘˘طا˘˘سشب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك04  ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا تظ˘ف˘ل
نم برقلاب اوناك سصاخسشأا اهيلع رثع ،ماكحإاب ةفوفلم تناك  ةروكذملا ةيمكلا نإاف تامولعم بسسحو.ةدكيكسس
تماقو ناكملا نيع ىلإا تلقنت يتلا ايميلقإا ةسصتخملا ينطولا كردلا حلاسصم رابخإاب وموقي نأا لبق ئطاسشلا

تاردخملاب ةرجاتملا يف ةسصتخم ةباسصع نأا حجري و،ثدح ام  تاسسبÓم يف اقيقحت ةرسشابم لبق ،ةيمكلا زجحب
ةكرحلا ليلق ئطاسشلا نا رابتعا ىلع نمآا ناكم يف تاردخملا يمرتل ةينمأا تاكرحت دوجو نع تامولعم تقلت دق
رانيدوب ةايح.ططخملا لسشفأا برقلاب نينطاوم دجاوت نكل اقح’ اهيلإا ةدوعلا لمأا ىلع

84 لÓخ لجيج ةي’و قرسش رسصنعلا ةيدلب تفرع

دحأا فد˘ه˘ت˘سسا د˘يد˘ج ة˘قر˘سس ثدا˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس
يف بب˘سستا˘م و˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع ط˘سسو˘ب كا˘سشكأ’ا
لخادب تناك يتلا تازيهجتلاو علسسلا سضعب ءافتخا

. ريخأ’ا اذه
ي˘ف او˘م˘ح˘ت˘قا ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م نإا˘ف ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م ا˘˘ك˘˘سشك د˘˘حأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘سس
ةيدلب طسسوب ةقراحملا ةقطنم ىلإا يدؤوملا قيرطلاب
ىل˘ع تب˘ه ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا حا˘ير˘لا ن˘ي˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لا
تاذ بسسحو ، را˘˘˘ط˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘قا˘˘˘سست اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلع ءÓيتسسإ’ا نم اونكمت نيمجاهملا نإاف رداسصملا

ة˘ي˘غ˘ب˘ت داو˘م ا˘ه˘ن˘مو ل˘ح˘م˘لا ل˘خاد˘ب تنا˘ك تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
أا˘جا˘ف˘ت د˘قو ، ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ىلإا ة˘فا˘سضإا ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘˘هو
موي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ه˘ب ل˘ح ا˘م˘ب رو˘كذ˘م˘لا كسشك˘لا بحا˘سص

حلاسصمل ىوكسش ميدقت ىلإا هب عفد ام ةثداحلل يلاوملا
ةثداح دعتو. ثداحلا يف اقيقحت تحتف يتلا نمأ’ا
ميلقإاب عوبسسأا نم لقأا فرظ يف ةيناثلا هذه ةقرسسلا

ةيرقب ةيلديسص ماحتقا ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب ر˘سصن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب
يذلا ماحتقإ’ا وهو ةيدل˘ب˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا زو˘م˘ي˘غ˘ل˘ب
هذه لخاد نم ةيودأ’ا نم تايمك ءافتخا يف ببسست
ىلإا ةفاسضإا ة˘ئد˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘لد˘ي˘سصلا

كرحو. ميتنسس نويلم52 نم رثكأاب ردقي يلام غلبم
سسوفن يف ديدج ن˘م فو˘خ˘لار˘عا˘سشم نا˘ثدا˘ح˘لا ناذ˘ه
نع تامو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ر˘سصن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘ك˘سس
سسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘ن˘ك˘سس ة˘ق˘سش ما˘ح˘ت˘قا ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
داعأا ام ةيدلبلا طسسوب نيروكذملا ينثداحلا تيقوت
تدهسش يتلا ةيدلبلا هذه ىلإا ةوقبو تاقرسسلا لسسلسسم
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ب˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا لزا˘ن˘مو ة˘يرا˘ج˘ت لا˘ح˘م تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا

ح˘ت˘ف ىلإا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب كرد˘لاو ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘ب
ددع فيقوت ىلإا تسضفأا يتلا تاقيقحتلا نم ةلسسلسس
سسب˘ح˘لا˘ب م˘ه˘سضع˘ب ن˘يدأا ن˘يذ˘˘لاو م˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
.تايلمعلا هذه يف مهطروت دكأات دعب ذفانلا

 دوعسسم .م

ميتنسس رايلم2ـلا تازوجحملا ةميق تبراق اميف  /ةسسبت

رئاجسس ةسشؤطرخ فلأاو سسؤلهم سصرق00042 نم ديزأا زجح
ىوتسسم ىلع رئاجسسلاو ةسسولهملا سصار˘ق’ا بير˘ه˘ت تا˘نورا˘ب˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تا˘بر˘سض كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم ار˘خؤو˘م ته˘جو
ردقت ةسسولهملا سصارق’ا نم ةربتعم ةيمك زجح نم تنكمت نيأا ةسسبتب رتاعلا رئبو جيرمل يدودحلا زكرملا

ةيلخ نايب بسسحو دوقولا ةدام نم ةربتعم ةيمك بناج ىلا رئاجسس ةسشوطرخ0001و سصرق فلأا00342 نم جيزاب
2 ةبارق ةقحتسسملا ةيمارغلا اهتميق تلسصو تازوجحملا هذه نإاف ةسسبت كرامجل ةيوهجلا ةيريدملاب مÓع’ا

يدودحلا زكرملاب سسولهم اسصرق45111 زجح نع ترفسسا يتلا ىلوأ’ا ةيلمعلا نأا نايبلا فيسضيو .ميتنسس رايلم
يدودحلا زكرملاب نيرفاسسملا سصحف ةقرف رسصانع نكمت رثا يدودحلا زكرملا سسفنب ةيناث ةيملع اهيلتل، جيرملا
ةربتعم ةيمك لاخدإا ةلواحم طابحإا نم ،Óيل00:12 ةعاسسلا دودح يف (ةسسبت كرامجلا ماسسقأا ةيسشتفم)) جيرملا

لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك (ENILABAGERP) عون نم ، سسولهم سصرق10231 ـب تردق ةسسولهملا ةيودأ’ا نم
تنكمت اهتهج نم .ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا تاءارجإا لامكإا ددسصب ناك رفاسسمل ةيحايسس ةرايسسل دوقولا نازخ

ماسسقأا ةيسشتفم) رتاعلا رئب كرامجلل ةلقنتملا ةقرفلا عم قيسسنتلاب يلع مأا كرامجلل ماهملا ةددعتملا ةقرفلا
ةدام نم رتل4311 زجح نم نييسضاملا نيمويلا لÓخ نيتلسصفنم نيتيلمع رثإا ةسسبت ج ج م ،رتاعلا رئب كرامجلا
.ةيعفن ةرايسس نتم ىلع ””سسنزيب لاياور ””عون نم رئاجسس ةسشوطرخ0001 و توزاملا دوقولا

راهز دمحا

ةراجحلا لقسص نع مجانلا زؤكيليسسلا ءاد اياحسض عافترا
ةيحسض791 ىلإا

،ةراجحلا لقسص نع مجانلا زوكيليسسلا ءاد عم ةاناعم دعب ،رمعلا نم تاينيعبرأ’ا يف «ب فسسوي» ةيحسضلا سسمأا يفوت
هنم نكمتي نأا لبق ،نمزلا نم ةدمل ةراجحلا لقسص ةفرح سسرام دق ناك ةيحسضلا ،ءانبا ةثÓثو ةلمرأا هءارو اكرات
هافاو نأا ىلإا ،يعانطسص’ا سسفنتلاب داجنتسس’او سسفنتلا يف ةبوعسص يناعي هلعجو سشارفلا همزلأا يذلا ،سضرملا
عفترتو ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا توكت ةقطنم يلهأاب ملأا يذلا ءادلا تاذ اياحسض نم هوقبسس نمب قحتليو ،لجأ’ا

اهعم عفترتل عافترÓل ةحسشرمو ةحوتفم ةمئاقلا ىقبت اميف ،ةيحسض791 ىلإا نيفوتملا اياحسضلا ةليسصح كلذب
.ةلتاقلا ةفرحلا هذه نع فوزعلا نود ،ماتي’او لمارأ’ا ةمئاق

ح ناسشوسش

 لزنم ماحتقا ةلواحمو عوبسسأا نم لقأا يف نيلحم ةقرسس

لجيجب رسصنعلا ةيدلبب تاقرسسلا لسسلسسمل ةيؤق ةدؤع

ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر مد˘˘ق
لÓخ قير˘ف˘لا ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا مور˘ك يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م
ترج يتلا ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا

5 ي˘ح˘ب جÓ˘ع دو˘˘ع˘˘سسم با˘˘ب˘˘سشلا راد ي˘˘ف سسمأا ءا˘˘سسم

لسصأا نم اوسضع91 روسضح تفرع يتلاو ،ةيليوج

باسصنلا لامتكا دعب ا˘ه˘لا˘غ˘سشأا تق˘ل˘ط˘ناو او˘سضع82
مورك ةلاقتسسا اهلامعأا لودج نمسض ناكو ،ينوناقلا

 .ديدج تاباسسح ظفاحم باختناو

 ةماعلا ةيعمجلا دقع ةياغ ىلإا مورك فلخي ناودع

يواهلا يدانلا سسأار ىلع مورك ناودع زيزع فلخ
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لاو سسي˘˘ئر˘˘لا بئا˘˘˘ن بسصن˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘سشي ه˘˘˘نأ’

لفكتيسس ثيح كلذ هل لوخت تايعمجلل ةيسساسسأ’ا
ةيعمج˘لا دا˘ق˘ع˘نا ة˘يا˘غ ىلإا دا˘ح˘ت’ا ر˘ي˘ي˘سست ما˘ه˘م˘ب
ةي’و ي˘لاو بل˘ط د˘قو ،ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا

يسضاملا عوبسسأ’ا رحب يميرب نيدلا لامج ةبانع
يدانلل ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعمجلا دقع ةرورسضب
     .يواهلا

 سسمأا ةحيبسص ريغت ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعمجلا لامعأا لودج

ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعم˘ج˘لا لا˘م˘عأا لود˘ج ر˘ي˘غ˘ت
ن˘˘م نا˘˘ك ثي˘˘˘ح سسمأا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص يوا˘˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
يبدأ’او يلاملا هريرقت مورك مدقي نأا سضورفملا

ظ˘فا˘ح˘م نأا م˘ك˘ح˘بو ه˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي د˘˘ع˘˘بو
ي˘ه˘ي˘ب˘ل داد˘ق˘م يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ق˘با˘˘سسلا تا˘˘با˘˘سسح˘˘لا

يذلاو،9102 ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف ه˘ب˘سصن˘م ن˘م لا˘ق˘˘ت˘˘سسا
داد˘˘عإا ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا و˘˘˘ه بسصن˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘غ˘˘˘سشي
لا˘م˘عأا لود˘ج ر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘ت د˘ق˘˘ف ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
د˘ير˘ق ن˘ب لا˘م˘ك با˘خ˘ت˘نا م˘تو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

.يواهلا يدانلا يف ديدج تاباسسح ظفاحمك

 ””ةيسصخسشلا كؤكسصلا ببسسب بقاعأا ’ نأا ىنمتأا»:مورك

سسأار ىلع نم ةلاقتسسÓل هنÓعإا دعب مورك فسشك

ةبانع ة˘ن˘يد˘م تمد˘خ د˘ق˘ل»:Ó˘ئا˘ق يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا
ريدمو ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا نم بلطأاو طقفو
اونمسضي نأا ةبانع ةي’و يلاوو ةسضايرلاو بابسشلا
ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ي˘˘كو˘˘ك˘˘سص د˘˘يد˘˘سست ي˘˘ل
بقا˘عأا ’ نأا ىن˘م˘تأاو نا˘˘م˘˘سض كو˘˘ك˘˘سصك ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
نم ءارجإ’ا اذهب تمق يننأ’ ةيسضقلا هذه ببسسب
 .””قيرفلا ذاقنإا لجأا

””امزايل ببسسب ءاعبرأ’ا اذه ترايت ةلادع مامأا لثمأاسس»

ة˘لاد˘ع ما˘مأا ل˘ث˘مأا˘سس»:Ó˘ئا˘ق ه˘ث˘يد˘ح مور˘˘ك ع˘˘با˘˘تو
بب˘˘سسب) ””ا˘˘مزا˘˘˘ي˘˘˘ل”” بب˘˘˘سسب ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا اذ˘˘˘ه ترا˘˘˘ي˘˘˘ت
ببسسب سشوعب بعÓلا ا˘هد˘سض ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘م يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا كسصلا
يف ةروتافلا عفدأا يسسفن دجأا ةرم لك يف ،(مسسوملا
اريثك تبعت مسسوملا ةيادب يف لثم فاطملا ةياهن
ع˘ي˘م˘ج˘لا سضفر ا˘مد˘ن˘ع ق˘ير˘ف˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
بع˘ت˘ي ””ئ˘فا˘ط˘م ل˘جر”” ـك ف˘ن˘سصي مور˘ك ـف ،ه˘سسأار˘˘ت
يف لطع يفو ئ˘طاو˘سشلا ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي ة˘ي˘ق˘ب˘لاو
  .””يئازج وه اذه لاح لك ىلع ،ايكرتو سسنوت

ةيعمجلا دقع ةياغ ىلإا قيرفلا ريسسنسس»:ناودع
 ””ةيباختن’ا ةماعلا

سسأار ىل˘ع مور˘ك ف˘ل˘خ يذ˘لا ناود˘ع ز˘يز˘˘ع ف˘˘سشك
ر˘ي˘ي˘سست ن˘م˘˘سضن˘˘سس»:Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ةماعلا ةيعمج˘لا د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت ة˘يا˘غ ىلإا ق˘ير˘ف˘لا
نم تاحيسشرت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ح˘ت˘ف˘ن˘سس ثي˘ح ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
نل ،ةسسائرلل حسشرتلا يف نيبغارلا لابقتسسا لجأا
راطإ’ا اذه يف انلمع سسرامنسسو نوناقلا نع جرخن
ةارا˘ب˘م هر˘ظ˘ت˘ن˘ت يذ˘لا يدا˘ن˘لا كر˘˘ت˘˘ن ’ نأا بج˘˘يو
مامأا ةلوطبلا نم ةمداقلا ةلوجلا يف ةياغلل ةماه

 .””ةداعسسوب لمأا
 ر.ناميلسس

 ..ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ/ ةبانع داحتا

ديدج تاباسسح ظفاحم باختناو اتقؤؤم هفلخي ناودع.. ليقتسسي مورك
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