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را˘صشت˘صسم˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ سسمأ ف˘˘صشك
ةصسائرل يمصسرلأ قطانلأ لاصصتÓل
نأأ ,د˘ي˘ع˘صسوأأ د˘ن˘ح˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
بصصت يتلأ ةيلاملأ تاعربتلأ ةميق
ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لأ تا˘˘با˘˘˘صسح˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
تغلب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘برا˘ح˘م˘ل

032» يلأوح ن˘ي˘ن˘ث’أ را˘ه˘ن ى˘ت˘ح
نو˘ي˘ل˘م ي˘لأو˘ح و م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘˘م
ةودن يف ديعصسوأ حصضوأأو .»ر’ود

تا˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ» نأأ سسمأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
تاباصسحلأ يف بصصت يتلأ ةيلاملأ
ةبراحم نأون˘ع˘ب ا˘ه˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لأ
راهن ىتح تغلب انوروك سسوريف

و ميتنصس رايلم032 يلأوح سسمأأ
فا˘صضأأو .»ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م ي˘˘لأو˘˘ح
ي˘ف ,ا˘صصر˘ح» ه˘نأأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ تأذ
ةيفافصشلأ ىل˘ع ,ةد˘يد˘ج˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

ن˘م ل˘يوأا˘ت يأ’ ا˘ب˘ن˘ج˘تو ة˘نا˘مأ’أو
دايطصص’أ ىلع نيدوعتملأ فرط
ه˘نأأ م˘كم˘ل˘عأأ ةر˘كع˘لأ ها˘ي˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
ن˘ع ه˘ل˘لأ ع˘فر˘ي نأأ د˘ع˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
تحت متيصس ةحئاجلأ هذه رئأزجلأ
ةنجل ليكصشت لوأ’أ ريزولأ فأرصشإأ

يرئأزجلأ رمحأ’أ لÓهلأ نم ةفلؤوم
ىلوتت يندملأ عمتجم˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘مو
سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل تا˘˘˘حأر˘˘˘ت˘˘˘قأ م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
هذه عيزوت ةيفيك لوح ةيروهمجلأ
ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
ءوجل ’ .»ءابولأ نم نيررصضتملأ

رايهنأ عم ةيجراخلأ ةنأدتصس’أ ىلأ
ديعصسوأأ دنحم دكأأ و طفنلأ راعصسأأ
لأز˘˘ت ا˘˘م ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ نأأ ,د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
نع ةجتانلأ ةمزأ’أ يف «ةمكحتم»
يف طفنلأ راعصسأ’ داحلأ طوبهلأ

و91.-د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘ت ل˘ظ
ةرور˘˘صضلأ تأءأر˘˘˘ج’أ نأأ ح˘˘˘صضوأأ
ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘صسأأ طو˘ب˘ه ة˘ه˘جأو˘م˘ل

سسل˘ج˘م لÓ˘خ تذ˘خ˘تأ د˘˘ق تنا˘˘ك
سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘صسأأر˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ ءأرزو˘˘˘˘لأ
ن˘ير˘ه˘صش و˘ح˘ن ل˘ب˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

هذه عقوت˘ن ا˘ن˘ك» لو˘ق˘لا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم
نمو .»اهل ا˘ن˘ط˘ت˘حأ ي˘ت˘لأو ة˘مزأ’أ

يف تذخ˘تأ ي˘ت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ج
ق˘˘طا˘˘ن˘˘لأ ر˘˘كذ ,ءأرزو˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘˘م
رأرقب ةيروهمجلأ ةصسائرل يمصسرلأ

و ةئاملاب03 ـب تأدرأولأ سضيفخت
لأو˘˘˘˘م’أ ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
تا˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

لو˘ح و .جرا˘خ˘لأ ن˘م تا˘مد˘خ˘˘لأو
رئأزجلأ تناك أذأ ام ةفرعمل لأؤوصس
ةيجراخلأ ةنأد˘ت˘صس’أ ى˘لأ أا˘ج˘ل˘ت˘صس
ةمجانلأ ةيلا˘م˘لأ ة˘مزأ’أ ة˘ه˘جأو˘م˘ل

د˘كأأ ,ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘صسأأ را˘ي˘˘ه˘˘نأ ن˘˘ع
رايخلأ أذه» نأأ راصشتصسملأ ريزولأ
أذ˘ه˘˘ب لا˘˘ق و .»أد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسم ل˘˘ظ˘˘ي
سسي˘˘˘˘˘ئر مأدا˘˘˘˘˘م» :سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘لأ
ىلأ ءوجللأ دع˘ب˘ت˘صسأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ف˘قو˘م˘لا˘ف ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘نأد˘ت˘صس’أ

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ ف˘˘˘قو˘˘˘م لأزا˘˘˘م
قلع˘ت˘م لأؤو˘صس ن˘ع و .»ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ءابو يصشفت ىلع ةمجانلأ رأرصضأ’اب
دكأأ ,لمعلأ بصصانم ىلع انوروك
˘ما˘م˘ت˘هأ» ة˘صسا˘ئر˘لأ م˘صسا˘ب ق˘طا˘ن˘لأ

قلعتي ام لكب ةيروهمجلأ سسيئر
ةدعاصسمب و ءابولأ راثآاب لفكتلاب

ر˘كذ ا˘م˘ك .»ن˘يرر˘صضت˘م˘لأ ع˘ي˘˘م˘˘ج
يف ايلا˘ح ير˘ج˘ي يذ˘لأ ءا˘صصحإ’ا˘ب
رصصح ة˘لوا˘ح˘م˘ل نأد˘ي˘م ن˘م ر˘ث˘كأأ
رجحلأ تأءأرجأ ن˘م ن˘يرر˘صضت˘م˘لأ
لا˘م˘ع وأ تا˘صسصسؤو˘م أو˘نا˘ك ءأو˘صس
دح ىلع ,«اتقو بلطتي ام» وهو
لوح لأؤوصس ىلع هدر يف و .هلوق
ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م عور˘˘صشم ثع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ
,نيينيصصلأ عم ةكأرصشلاب طصسولأ

ةصسائرلأ مصساب يمصسرلأ قطانلأ در
,ايلاح نامت˘ه˘م ن˘يد˘ل˘ب˘لأ Ó˘ك» نأا˘ب

,ءابولأ ةبراحمب ,ه˘ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ك
حرطيصس ةبيصصملأ يلجنت امدنعو
دنحم لاقو .»ثح˘ب˘ل˘ل عو˘صضو˘م˘لأ
،يأأرلأ ءانجصس فلم لوح ،ديعصسوأأ
:نييفحصصلأ ةلئصسأأ ىلع هتباجإأ يف
ة˘ير˘ح˘ل ل˘˘ما˘˘ك ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت كا˘˘ن˘˘ه«
دجوت ’و ،رئأزجلأ يف ةفاحصصلأ
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه كل˘˘م˘˘ت ة˘˘لود يأأ
ع˘قأو˘م˘˘لأو ،ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأ
تاصصنملأ نم اهريغو ةينورتكل’أ
،ثدحتم˘لأ تأذ د˘كأأو .ة˘ي˘مÓ˘ع’أ
نأ’ تأداقتن’أ لمحتت ةلودلأ نأأ
تو˘صصل˘ل جا˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘˘يد˘˘لأ
سسيئر نأأ ،ديعصسوأأ ددصشو .رخآ’أ
ة˘˘ير˘˘ح ع˘˘ج˘˘صشي ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ

ع˘˘ج˘˘صشيو ،ةو˘˘ق ل˘˘كب ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلأ

دودح يف ،ة˘ي˘فأر˘ت˘ح’أو ن˘يو˘كت˘لأ

مأرتحأو قÓخأ’أ مأرتحأو ،نوناقلأ

هنأأ ،لوؤوصسملأ دكأأو .ةماعلأ بأدآ’أ

ي˘ف دود˘ح˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع جر˘˘خ ن˘˘م

نوناقلأ قي˘ب˘ط˘ت ه˘ل˘م˘صشي ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

راصشأ امك .نينطأوملأ رئاصسك ماعلأ

ةصسائر رقمب ةودنلل هطيصشنت لÓخ

سسي˘˘˘˘ئر نأأ» ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

نوبت دي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

رئأودلأ ةفا˘ك ى˘لإأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت رد˘صصأأ

ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘مو ة˘˘˘يرأزو˘˘˘لأ

نم تاهيجوتب ..ةرابع نع فكلل

رمأوأ’ أذيفنت وأأ ةيروهمجلأ سسيئر

سصوصصخبو .»ةيروهم˘ج˘لأ سسي˘ئر

ةر˘ما˘م˘ع˘ل نا˘ط˘˘مر ح˘˘صشر˘˘ت ف˘˘ل˘˘م

فلملأ يف يممأأ ثوعبم بصصنمل

ي˘م˘صسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ لا˘˘ق ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ

يف ىر˘ت فأر˘طأأ كا˘ن˘ه» ة˘صسا˘ئر˘ل˘ل

اهنم بلاطأأ رئأزجلل Óصشف حصشرتلأ

ل˘صشف أذ˘ه˘ف ،ا˘˘ه˘˘م˘˘كح ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت

يذلأ ،ةدحتملأ ممأÓل ماعلأ نيمأÓل

ءف˘ك ل˘جر را˘ي˘ت˘خأ ع˘˘ط˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل

ز˘ي˘م˘ت˘م˘لأ ه˘بو˘ل˘صسأا˘˘ب ه˘˘ل دو˘˘ه˘˘صشم

ل˘˘˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

نو˘ك» Ó˘ئا˘ق فا˘صضأأو «. تا˘˘مزأ’أ

را˘ي˘ت˘خأ ي˘ف ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ ر˘ي˘كف˘ت

رخفلأ انيف عرزي ءيصش أذه يرئأزج

ةيصسامولبدلأ هتبجنأ امب زأزتع’أو

«.ةيرئأزجلأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإأ ةلاح39 ليجسست نع سسمأأ اهل نايب يف تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو تدكأأ
ت’اح8 ليجسست مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح1182  ىلأ ينطولأ ىوتسسملأ ىلع تاباسصإ’أ ددع كلذب عفترتل،«91ديفوك» دجتسسملأ

 .ةي’و83 ربع ةعزوم ،ةافو293  ىلإأ ةافولأ ت’اح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو

تأونسس01 ىلإأ لسصت تابوقع قبطت مت اميف
مامإ’أ ىلع يدتعملأ قح يف

 يرسشان دسض ةيسساق تابوقع
تاقباسسملاو تاناحتمإ’ا ةلئسسأا يبرسسمو

تابوقع قيبطت متيصس هنأاب ،«يتامغز مصساقلب» لدعلأ ريزو دكأأ

فلأأ001 نم ةيلام ةمأرغو تأونصس3و ةنصسلأ نيب حوأرتت ةيصساق

عيصضأوم يبرصسمو يرصشان قح يف جد فلأأ003 ىلأ يرئأزج رانيد
،حصشرتملأ لحم لحي نأ هصسفن هل لوخت نم لكلو تاناحتمإ’أ
نوفلكي نمم اهصسف˘ن ة˘م˘ير˘ج˘لأ أو˘ب˘كتر˘م ة˘بو˘ق˘ع حوأر˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب

تأونصس5 نيب تاناحتم’أ ىلع فأرصشإ’أ وأ ريصضحتلأ وأ ريطأاتلاب

كلذو ، رانيد000.000.1 ىلأ000.005و تأونصس01 ىلإأ
أذه يفو .تاقباصسملأو تاناحتمإ’أ ة˘ي˘قأد˘صصم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
نو˘نا˘ق عور˘صشم˘ل ه˘صضر˘˘ع لÓ˘˘خ ،ه˘˘تأذ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ لا˘˘ق قا˘˘ي˘˘صسلأ
ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب سصا˘خ˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ عور˘صشمو تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

يبعصشلأ سسل˘ج˘م˘لا˘ب ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘صشلأ ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأأ ة˘ي˘هأر˘كلأو
دصض تابوقعلأ ديدصشت  ىلع سصني عورصشملأ نإأ ،سسمأأ ينطولأ
ميلعتلأ تاناحتمأو تاقباصسم عيصضأوم وأ ةبوجأأ وأ ةلئصسأأ يرصشان
تابوقعلأ نوناق عورصشم نأاب أدكؤوم ،ينهملأ نيوكتلأ تاناحتمأو

قح يف تأونصس3و ةنصسلأ نيب حوأرتت تابوقع قيبطت ىلع سصني
ردقت ةيلام ةمأرغ عفد عم تاناحتمإ’أ عيصضأوم يبرصسمو يرصشان

ةبوقعلأ سسفن نأاب أريصشم ،يرئأزج رانيد فلأأ003 ىلإأ فلأأ001ب
تاناحتمإ’أ يف حصشرتملأ لحم لحي نم لك ىلع اهقيبطت متيصس
نيف˘ل˘كم˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘بو˘ق˘ع˘لأ ع˘فر م˘ت˘ي نأ ى˘ل˘ع تا˘ق˘با˘صسم˘لأو

تأونصس01 ىلإأ تأونصس5 نم  تاناحتمإ’أ يرطؤومو نيفرصشملأو

رانيد000.000.1 ى˘لأ000.005 نيب حوأرت˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غو
هذه نم دحلل تابوقعلأ ديدصشت مت هنأاب يتامغز حصضوأو .يرئأزج
يعامتج’أ لصصأوتلأ تاصصنم اهرصشن يف تدعاصس يتلأ ةرهاظلأ

ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع بأر˘ط˘صص’أ ن˘م و˘ج ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
.اندÓب يف تاقباصسملأو تاناحتمإ’أ ةيقأد˘صصم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
ىلع اصضيأ سصني نوناقلأ نأأ ،لدعلأ ريزو دكأأ ،ديعب ريغ قايصس يفو

زييمتلأ تاباطخ رصشني نم لك دصض تأونصس01 ةبوقع قيبطت
أذه ةبراحم نأاب لوقلأ عباتو ،ةيلام تامأرغ عفد عم ةيهأركلأو
تمهاصس يتلأو انعمتجم ىلع ةليخد دعت يتلأ تاباطخلأ نم عونلأ

،ريبعتلأ ةيرحب سسمت’ اهرصشن يف يعامتجإ’أ لصصأوتلأ عقأوم
،Óفط ةيحصضلأ ناك لاح يف اهعفر متيصس ةبوقعلأ نأاب أدكؤوم
لا˘كصشأأ ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لأ ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘لود˘˘لأ نأا˘˘ب أد˘˘كؤو˘˘م
نأاب لاق ،مامإ’أ ىلع ايدصسج وأأ ايونعم ءأدتعإ’اب قلعت اميفو.زييمتلأ

3 ىلأ ةنصس ن˘م سسب˘ح˘لأ ة˘بو˘ق˘ع ن˘ي˘ب حوأر˘ت˘ت ما˘مإأ ة˘نا˘هإأ ة˘بو˘ق˘ع

فلأأ005 ىلأ يرئأزج رانيد فلأ002 نم ةيلام ةمأرغو تأونصس

01 ىلأ تأونصس5 نيب هيلع يدعتلأ ةبوقع حوأرتت امنيب ،جد
ىلع تابوقعلأ ديدصشت مت هنأاب أدكؤوم .ةيلام ةمأرغ عفد عم تأونصس
دجاصسملأ ةمئأأ ىلع ءأدتعإ’أ وأأ ةناهإاب مايقلأ هصسفن هل لوخت نم لك
.ءأدتع’أ ىلأ مهنم ريثكلأ سضرعت يذلأ

S°ÉQI.T¢

يملاعلأ بلطلأ فعسضو «انوروك» تايعأدتب أرثأاتم

لورتبلا ليمرب رعسس يف ديدج رايهنا

ار’ود61 ىلإا يرئازجلا
نم ةجومب هرثأات ببصسب ،رئأزجلأ يراحصص ماخ ليمرب أددجم راهنأ
راعصسأأ عقوم فصشكو .انوروك سسوريف ءأرج ةيداصصتق’أ تايعأدتلأ

،ليمربلل ر’ود59.61 غلب رئأزجلأ يراحصص ماخ نأأ ،يلودلأ طفنلأ

أددع نإأ كبوأاب ردصصم فصشكو .دحأو موي يف ر’ود14.5 دقف ثيح
ربع أرمتؤوم نودقعيصس لورتبلل ةردصصملأ نأدلبلأ ةمظنم ءأرزو نم
تاصضيفخت قافتأ ذيفنت لبصسو طفنلأ قوصس تأروطت ةصشقانمل فتاهلأ
ردصصملأ غلبأأو .يام لوأأ نم أءدب سسيلو روفلأ ىلع طفنلأ جاتنأ

،ويام ىتح راظتن’أ مدعو قافتÓل ايروف أذيفنت انحرتقأ» زرتيور
عامتج’أ يتأايو .«ليربأأ يف جاتنإ’أ يف طأرفإ’أ نع فقوتلأ اصضيأأو
يلاتلأ رهصشلأ يف ميلصستلل يكيرمأ’أ طفنلأ دوقع طوبه نم موي دعب
بلطلأ رايهنأ عم خيراتلأ يف ىلوأ’أ ةرملل ةيبلصسلأ ةقطنملأ ىلإأ
ىوصس يخيراتلأ رايهن’أ أذه سسمي ’و .انوروك سسوريف ةمزأأ ببصسب
ةيكريمأ’أ قوصسلأ يف ًاعجرم دعي يذلأ طيصسولأ سساصسكت برغ طفن
ددحي يذلأ وه لامصشلأ رحب تنرب طفن نإاف ابوروأ’ ةبصسنلاب امنيب
يف ةيرامثتصس’أ وبأريم ةكرصش نم دراصسÓب نوج لاقو .راعصسأ’أ

نييعجرملأ نيرعصسلأ نيب ايلاح لصصفت ةيخيرات ةوجف كانه» ةركذم
نوهجأوي ’ ماخلأ طفنلأ يعئاب نأأ حصضأولأ نمو .«طفنلأ قأوصسأ’
سضئافلأ نيزخت يف لب ،طفنلأ يرتصشي نمع روثعلأ يف ةلكصشم طقف
يعدتصسي ،كلذ ىلع ةوÓع ريبكلأ رقهقتلأ ثدح انه نمو ،ًاصضيأأ
طفنلأ قوصسل ام دح ىلإأ ةينقتلأ تايلآ’أ فاصشكتصسأ يبلصسلأ رعصسلأ

وه طفنلأ قوصسو .نايحأ’أ مظعم يف ماعلأ روهمجلأ اهنع لفغي يتلأو
ىلع سضوافتلأ متي ذأ ةلجآ’أ دوقعلأ قوصسب ىمصسي يذلأ عونلأ نم
ام نإاف يلاتلابو .ميلصستلل ددحملأ دعوملأ نم عيباصسأأ ةدع لبق راعصسأ’أ
طفنلاب ةموعدم دوقع امنإأو اهتأذ دحب ليمأربلأ تصسيل هلوأدت متي
دصض نيمأاتك لصصأ’أ يف تممصص يتلأ ةيلآ’أ هذه تحبصصأأ .هصسفن
يأأ ،عوبصسأ’أ ةيأدب ي˘فو .ة˘برا˘صضم˘ل˘ل ًا˘عو˘صضو˘م ،را˘ع˘صسأ’أ تا˘ب˘ل˘ق˘ت
يام يف هميلصست متيصس يذلأ ماخلأ طفنلأ دوقع لجأأ ىهتنأ ،نينث’أ

.لعفلاب هورتصشأ يذلأ طفنلأ مÓتصسأ ىلإأ نوبراصضملأ رطصضأو
S°∏«º.±
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ةعباتم ةنجل نأأ ،نايبلأ سسفن ،دافأأو

يف تفصشك ،انوروك ءابو دصصرو

ة˘ل˘ي˘صصح˘ل˘ل  ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘ت

ت’ا˘ح عا˘˘ف˘˘ترأ ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لأ

35 ليجصست دعب2511 ىلأ ءافصشلأ

را˘طأ ي˘فو.ةد˘يد˘ج ي˘فا˘˘ع˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح

ة˘لود˘لأ ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ي˘عا˘صسم˘لأ

«انوروك» سسوريف يصشفت ةهجأومل

فلكملأ بدت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ ف˘صشك

نب يفطل ،ةين’ديصصلأ ةعانصصلاب
لÓ˘خ مÓ˘ت˘صسأ م˘ت˘ي˘صس ه˘نأ ،د˘م˘حا˘ب

و نييÓم3 ةلبقملأ ةليلقلأ ماي’أ

001 نع قوفي امو ةمامك005
تأد˘ع˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،زر˘بأو.ة˘يدر˘ف˘لأ ة˘ي˘قأو˘لأ ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ
ددع يف سسوململأ عافتر’أ ريزولأ
ليلاحملل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ
راصشتنأ دعب ة˘م˘ق˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ
ىلإأ عفترأ ثيحب ، انوروك سسوريف

.اقباصس اجتنم21 لباقم اجتنم23

تأد˘ع˘م˘˘لأ نأ ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب د˘˘كأأو
انوروك ةمزأ لبق ةيدرفلأ ةيئاقولأ
نأ ريغ ايلحم جتنت تناك ةيملاعلأ
عيرصسلأو قوبصسملأ ريغ  راصشتنأ
ى˘لأ ه˘جو˘ت˘لأ ى˘لأ ىدأ ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
،قا˘ي˘صسلأ سسف˘˘ن ي˘˘فو.دأر˘˘ي˘˘ت˘˘صس’أ
مت هنأ ىلأ ،بدتنملأ ريزولأ راصشأ

نويلم52 مويلأ ةياغ ىلأ دأريتصسأ

ةمامك نو˘ي˘ل˘م5 اهنم ة˘ما˘م˘ك
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘جأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

يف نو˘ي˘ل˘م02و تايف˘صشت˘صسم˘لأ

تايفصشتصسملل ةيزكرملأ ةيلديصصلأ

عا˘˘˘ن˘˘˘ق ف˘˘˘˘لأأ007 اهنم

ةرأزولأ تأاجل امك .«2.يب.فأ.فأ»

يذيفنت موصسرم دأدعإأ ىلإأ ةبدتنملأ

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي

ةينطولأ قوصسلأ نيوم˘ت ل˘ي˘ه˘صست˘ل

ةيبطلأ تامزلتصسملأو تأزيهجتلاب

تأزيهجتو ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ دأو˘م˘لأو

ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’أ را˘˘طإأ ي˘˘ف ف˘˘صشكلأ

.انوروك ةحئاجل ةينطولأ

2511 ىلإأ ءافسشلأ ت’اح ددع عافترأ

تايفو8 و ةديدج ةباسصإا39
رئازجلاب ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ

:فسشكيو اتقو بلطتي رجحلأ تأءأرجإأ نم نيررسضتملأ رسصح نأ لاق ديعسسوأأ

«ر’ود نويلم يلاوحو ميتنسس رايلم032 تغلب انوروك ةبراحمل تاعربتلا ةميق»
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ةفقو رخآا نم نيرهصشلا ةبارق دعب
لبق ام لامع راتخا ،مهل ةيجاجتحا
ءا˘صضف˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ل˘ي˘غ˘صشت˘˘لا
رابغلا سضفن لجأا نم ينورتكلإ’ا

ببصسب تيصسن يتلا مهتيصضق نع
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ةر˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘صس
ميظنت لÓخ نم كلذو ثادحأ’ا

ةيجاجتح’ا ةفقولا» ـب هومصسأا ام
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع «ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ىلع اهوؤوصشنأا يتلا تاعومجملا

ل˘صصاو˘ت˘ل˘ل «كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف» ع˘˘قو˘˘م
مهتيصضقب فيرع˘ت˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تلمح ثيح ،مهنيب اميف قيصسنتلاو
سسي˘ئر ى˘لإا ة˘لا˘صسر ة˘ف˘قو˘˘لا هذ˘˘ه
دوعولاب اهيف هوركذ ةيروهمجلا
ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ف م˘ه˘ل ا˘ه˘ع˘ط˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
قيقحتل مهربصص نأابو ةيباختن’ا

اذ˘ه ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ك ،جا˘مدإ’ا م˘˘ل˘˘ح
سسيئرلا ةدايصس ان˘مر˘ه» رو˘صشن˘م˘لا

،..،ة˘˘˘˘˘بذا˘˘˘˘˘كلا دو˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م
تنأاو سسيئرلا ةدايصس كتامولعملو
يفظوم نم ديدعلا كانه نأا ىردأا

او˘تا˘م ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘˘ق˘˘ع
ة˘قر˘حو ا˘ي˘ند˘لا هذ˘ه ن˘ع او˘ل˘˘حرو
ف˘صسأÓ˘ل م˘˘ه˘˘بو˘˘ل˘˘ق ي˘˘ف جا˘˘مدإ’ا
نوكراصشم˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ،»د˘يد˘صشلا
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘˘لا» هذ˘˘ه ي˘˘ف
تاقيلعتلا لÓخ نم «ةينورتكلإ’ا

سسيل انوروك ءابو نأاب ريصشانملاو

تارادإ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘مأا ق˘˘ئا˘˘ع
لجأا نم ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو
ذيفنتلا موصسرملا يف ءاج ام ذيفنت
يصضاملا رب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش ردا˘صصلا

يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا جا˘مدإا˘ب سصا˘خ˘لاو
يف ،ليغصشتلا لبق ام دوقع راطإا
نور˘˘˘خآا را˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا
ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
روصص رييغت لÓخ نم ةيجاجتح’ا

عقوم ىلع ةيصصخصشلا مهتاباصسح
روصصلا تلمح ثيح ،«كوبصسياف»
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ا˘˘˘هو˘˘˘ع˘˘˘˘صضو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘م ا˘نأا» رار˘غ ى˘ل˘˘ع تارا˘˘ع˘˘صشلا

سسيئر اي ،ينهملا جامدإ’ا لامع
،«جامدإ’اب كدعو نيأا ،ةيروهمجلا
ىلعو نومزتلم يحصصلا رجحلل»
رصضحم د˘يرأا» ،«نود˘ما˘صص ا˘ن˘ق˘ح
نوكراصشملا ربع ثيح ،«يبيصصنت
ة˘ف˘˘قو˘˘لا» هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا
اهعون نم ةديرفلا «ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
عم ملقأاتلا اهومظنم راتخا يتلا
يحصص رجح نم نهارلا عصضولا

تا˘˘˘ي’و بل˘˘˘غأا ي˘˘˘ف سضور˘˘˘ف˘˘˘م
ى˘لإا م˘ه˘˘تو˘˘صص لا˘˘صصيإ’ ن˘˘طو˘˘لا
عفد ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘˘ي˘˘صسن مد˘˘ع˘˘ل تارادإ’ا
ةبراحم ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو جا˘مدإ’ا
اصصوصصخ ،طقف انوروك سسوريف
ةفي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نأاو
ر˘ه˘صش ر˘خاوأا تط˘عأا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
رصضخأ’ا ءوصضلا يصضاملا يرفيف

ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو تارادإÓل
بصصا˘ن˘م˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جأا ن˘˘م

نم9102 ةنصسل ةرغاصشلا ةيلاملا
ةيئانثتصسا ةفصصب اهليجصست لÓخ

ثيح،0202 ةيلاملا ةنصسلا يف
مقرلا لمحت يتلا ةميلعتلا يف ءاج

يرفيف42 يف ةخرؤو˘م˘لا60

داد˘عإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لاو0202
ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لاو
ةيرصشبلا دراوملا رييصستل يونصسلا

تددم يتلاو0202 ةنصس ناونعب

يام20 خيراتل ةيئانثتصسا ةفصصب

عاد˘˘˘يإ’ ل˘˘˘جأا ر˘˘˘خآا˘˘˘˘ك0202

03 خيراتو ةيونصسلا تاططخملا

ل˘جأا ى˘˘صصقأا˘˘ك0202 ناو˘˘˘˘˘ج
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘ل˘˘ل
ة˘صسارد ل˘ي˘ه˘صست د˘صصق ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا

ةيون˘صسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ع˘يرا˘صشم
ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘ل
هنأاصش نم مهو اهيلع ةقداصصملاو
نيينعملا ةحلصصم يف بصصي نأا
دوقع راطإا يف نيلماعلا جامدإ’اب
نأاو اصصوصصخ ،ليغصشتلا لبق ام
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلإا اهتميلعت يف تدكأا ةيمومعلا

تارادإ’ا نأا ةيئ’ولا اه˘تا˘ي˘صشت˘ف˘م
اهيلع رذع˘ت ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
تاططخم ىلع ةقداصصملاو عاديإا
ناونعب ةيرصشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست

ةفصصب رر˘ق˘ت د˘ق˘ف»9102 ة˘ن˘صس

اهنيكمت ىلع ةقفاوملا ةيئانثتصسا

اه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م ع˘يرا˘صشم عاد˘يإا ن˘م

ةصساردلل0202 ة˘ن˘صس ناو˘ن˘˘ع˘˘ب

ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو «ة˘قدا˘صصم˘لاو

ى˘لإا ترا˘صشأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م عور˘صشلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

سصوحف˘لاو تا˘ق˘با˘صسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ةقداصصملا راظ˘ت˘نا نود ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست ط˘ط˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع

عم،0202 ناو˘ن˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا

ةررحملا بصصانملا نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا

متي ةيلا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ا˘ي˘ئا˘ه˘ن

يراصس ميظنتلل اقفو ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا

لÓغتصسا سصوصصخب امأا ،لوعفملا

ةرر˘ح˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ناو˘عأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

اقفو متي هنإاف0202 ةنصس ناونعب

نإاف يلاتلابو ةددحملا تاءارجإÓل

تارادإ’ا ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل نآ’ا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلا

لجأا نم ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو

لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘خأا˘˘ت كراد˘˘ت

ةنصسلل ةرغاصشلا ةيلاملا بصصانملا

يف ةددحملا لاجآ’ا لبق ةيصضاملا

ن˘ي˘كم˘ت د˘صصق كلذو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا

راطإا يف نيلماعلا نم تارصشعلا

كئلوأاو ليغ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع

لغصشلا ملاع لوخد نولمأاي نيذلا

بصصا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا

.ةرغاصشلا ةيلاملا
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ت’اكولل ةينطولا ةيلاردفلا تعد
ةيصصولا تاهجلا لخدتب ةيحايصسلا
يتلا ةيحايصسلا ت’اكولا ةدعاصسمل
ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م ترر˘˘˘˘˘صضت
لك تفقوت امدعب كلذو.«انوروك»
لاجم يف لقنتلاو رفصسلا تازوجح
اهل نايب يف ةئيهلا تلاقو.لمعلا
لقنتلاو رفصسلا تازوجح لك نأا
كلذو ،تفقوت دق لمعلا لاجم يف
يملاعلا ءابولا اذه راصشتنا ةبراحمل
نم ديدعلا لثمو ،ةءافكو ةيلاعفب
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا تد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا لود˘˘˘لا
ةكرح ىلع دويقو ريبادت ةيرئازجلا
امم ،دودحلا قلغب ترمأاو لقنتلا
لوطصسأا ةيصضرأا ليطعت يف ببصست

ءاو˘صس .يو˘ج˘لاو ير˘˘ب˘˘لا ن˘˘ح˘˘صشلا

ةحايصسلا يف ةصصصصختم ت’اكو

ةحايصسلا لابق˘ت˘صس’ا وأا ر˘يد˘صصت˘ل˘ل

وأا لامعأ’ا ةحاي˘صس ،ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا

ت’اكولا تفرع ثيح ةرمع وأا جح

نئا˘بز˘لا ل˘ب˘ق ن˘م داد˘صسلا تا˘ب˘ل˘ط

ءا˘غ˘لإا بب˘صسب تا˘مد˘خ˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل

˘ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ع˘˘م ، ا˘˘ه˘˘تازو˘˘ج˘˘ح

ةد˘˘يد˘˘ج تازو˘˘ج˘˘ح يأا مÓ˘˘ت˘˘صس’

تاءاغلإ’ا هذه لك.ةمداقلا رهصشأÓل

عاجر˘ت˘صسا تا˘ب˘ل˘طو تازو˘ج˘ح˘ل˘ل

ن˘ئا˘بز˘لا فر˘ط ن˘م تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا

، ةربتعم رئاصسخ ىلإا امتح يدؤوتصس

ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘صشب ر˘˘ثؤو˘˘ت˘˘˘صسو

ر˘˘˘ف˘˘˘صسلا و ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ت’ا˘˘˘˘كو

امبرو نئابزلا ما˘مأا ا˘ه˘ت˘ي˘قاد˘صصمو

˘˘ما˘˘مأا عاز˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘صصي

نأا اصصوصصخ ، ةيئاصضقلا حلاصصملا

ي˘ه قدا˘ن˘ف˘لاو نار˘ي˘ط˘لا تا˘كر˘صش

سضيو˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ةز˘˘جا˘˘˘ع ا˘˘˘هرود˘˘˘ب

ريغ مهصسفنأا مهنأ’ رفصسلا ت’اكو

اذ˘˘ه ي˘˘˘فو .كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا تحر˘˘ت˘˘˘قا ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

ةصسارد ةحايصسلا ت’اكول ةينطولا

معدلا ري˘باد˘ت ع˘صضو˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم

رئازجلا يف رفصسلا عاطقب سصاخلا

تاروا˘˘˘صشم˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘هو

ةموكحلا اهب تماق يتلا ةيعاطقلا

عفد قيلعتب ان˘تا˘حر˘ت˘ق˘م لÓ˘خ ن˘م

با˘ح˘صصأ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا مو˘صسر˘˘لا

تÓحرلا فانئتصسا ةياغ ىلإا لمعلا

ةفصصب قدانفلا حتف ةداعإاو ،ةيوجلا

تارار˘˘˘قإ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
تامازتل’ا عيم˘ج˘ل تا˘عو˘فد˘م˘لاو

13 ةياغ ىلإا ةيئابجلاو ةيبيرصضلا
رابجإاب تبلاط امك. مداقلا ربمصسيد
ى˘ل˘ع ة˘ي˘فر˘˘صصم˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةدا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘صضت˘˘˘˘لا
نا˘م˘ت˘ئ’ا ر˘ي˘فو˘تو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا
رفصص لدعمب يليغصشتلا يفرصصملا
وأا نام˘ت˘ئ’ا قا˘ق˘ح˘ت˘صسا ل˘ي˘جأا˘تو ،

رهصش21 ىلإا ةلودجلا ةداعإا
ً

اذه ،ا
نيمأاتلا تاكرصش ةيطغت نع Óصضف
ة˘حا˘ي˘صسلا ت’ا˘كو و ةد˘قا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ءزج وأا رئاصسخلا عيمجل رافصسأ’او
ىلع اهتدبكت يتلا فيلاكتلا نم
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘صسب ل˘˘˘قأ’ا

.«91ديفوك» دجتصسملا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘عد
ر˘ها˘ط˘لا» ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيعاذا تاحيرصصت يف «راونولوب
ة˘ط˘صشنأ’ا سضع˘ب ةدا˘˘عإا ى˘˘لا سسمأا
تا˘صشرو رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘قÓ˘ح˘لاو سسبÓ˘م˘لاو ة˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لا

يذلا ريبكلا ررصضلل ارظن اهريغو
ىلع ة˘ط˘صشنأ’ا هذ˘ه ف˘قو˘ت ه˘ف˘ل˘خ
.نييفرحلاو راجت˘لا ن˘م ا˘ه˘ب˘ح˘صصا

ديزأا نأا راونلوب رهاطلا فاصضأاو

اورر˘صضت ي˘فر˘ح ف˘˘لأا051 نم
ف˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘˘كصشب
اهبلغأا يف دمتعت يتلا مهتاطاصشن

را˘صشأاو.ي˘مو˘ي˘لا لو˘خد˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا ددصصلا اذه يف هتاذ ثدحتملا
عم ت’اصصتا يرج˘ت ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج نأا

فيفختلا لجا نم ةينعملا تاهجلا
ىلع يحصصلا رجحلا تاءارجإا نم
اهتدوعو عمتجملا نم ةئفلا هذه
ة˘يا˘قو˘لا طور˘صش ق˘˘فو طا˘˘صشن˘˘ل˘˘ل
د˘عا˘ب˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ك ة˘˘مزÓ˘˘لا

ا˘مأا.ة˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ميركلا ناصضمر رهصش سصوصصخب
علصسلا رفوت ىلع «راونلوب» دكأا

ل˘˘ي˘˘˘صضف˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ

ةتصس ةدمل يفكي يئاذغ نوزخمب

نوزخم لصصي ثيح, ةيفاصضإا رهصشأا

21 وحن ى˘لإا ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا

نوزخم غلبي امنيب راطنق نويلم

ءاصضيبلاو ءارمحلا اهيعونب موحللا

د˘صشا˘ن ا˘م˘ك.ن˘ط ف˘لأا021 ىلا

ىلإا نينطاوملا ريخأ’ا يف راونلوب

ة˘فا˘ق˘ث عا˘ب˘˘تإاو ر˘˘يذ˘˘ب˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت

لÓ˘خ ن˘م ةد˘ي˘صشر ة˘ي˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسا

قفو ةي˘صسا˘صسأ’ا تا˘جا˘ح˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

يدافت لجأا نم مظنم ينمز لودج

عا˘ف˘تراو ة˘برا˘صضم˘لا ي˘ف عو˘قو˘لا

.ليصضفلا رهصشلا لÓخ راعصس’ا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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جامدإ’ا ىلع ةدعاشسملا زاهجو ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاشسملا زاهج نم نيديفتشسملا تاداهششلا يلماح نم ددع سسمأا مظن
.جامدإ’ا اهشسأار ىلعو ةئفلا هذه هاجت اهتامازتلاب ةيشصولا تاهجلا ريكذتل ةينطو ةينورتكلإا ةيجاجتحا ةفقو يعامتج’ا

جامدإ’ا ةيلمع ةلشصاومب ةيشصولا تاهجلا ريكذتل

«ةينورتكلإا ةيجاجتحا ةفقو» نومسضني ليغسشتلا لبق ام دوقع لامع

مداقلا ربمشسيد13 ةياغ ىلإا ةيئابجلاو ةيبيرشضلا تامازتل’ا ليجأات اهنيب نم

شسÓف’ا نم اهذاقنإ’ لولحلا نم ةعومجم حرتقت ةيحايسسلا ت’اكولل ةينطولا ةيلارديفلا

انوروك ةحئاج ببشسب اوررشضت يفرح فلأا051 نم ديزأا نإا لاق

ةقÓحلاو شسبÓملا تÓحم لمسشتل شصيخارتلا ةمئاق عيسسوت حرتقت راجتلا ةيعمج

«ايتيجيوأ’ا» ـل ماعلا نيمأ’اب يقتلي ةعانشصلا ريزو

روجأاو ةيداسصتق’ا بويعلا فسشكت انوروكلا
امهيف ششاقن ’ لمعلا بسصانمو لامعلا

رقمب سسمأا مهارب يلع تيآا تاحرف ،مجانملاو ةعانصصلا ريزو دقع
يداصصتق’او يعام˘ت˘ج’ا كير˘صشلا˘ب ه˘ع˘م˘ج ا˘يروا˘صشت ءا˘ق˘ل ،ةرازو˘لا

،يعانصصلا عاطقلا ىلع91-ديفوك ءابو يصشفت راثآا ءاوتحاو مييقتل
لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا هرصضح يذلا ،ءاقللا اذه حمصسو
تامظنم نع نيلثممو ءاصسؤور نم ددعو ةصشطابعل ميلصس نييرئازجلا
ةيموم˘ع˘لا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘قاو سضر˘ع˘ب ،ل˘م˘ع˘لا با˘برأا

انوروك ةحئاج يصشفت لظ يف اههجاوت يتلا لكاصشملاو ةصصاخلاو
ريبادتلاب مهارب يلع تيآا ريزولا ركذ ءاقللا اذه لÓخو ،ةيملاعلا
ةموكحلا دادعتصساو مازتلا ايدبم ءابولا اذه راثآا ءاوتح’ ةذختملا

اهنم جورخلاو ةيفرظلا ةحئاجلا هذه ةهجاومل ةديدج ريبادت جاردإ’
اذكو لمعلا بابرأا تاحارتقا نأا ربتعا امك ،ةنكمملا رئاصسخلا لقأاب
نم قلطنت اهنأا ثيح ةموكحلا ريبادتل ةلمكم يعامتج’ا كيرصشلا

هذه نأا ىلإا ريزولا تفلو ،مهتاطاصشن هصشيعت يمويو يلعف عقاو
نم اهكرادت متيصس ةيداصصتقا بويع نع تفصشك ةيملاعلا ةحئاجلا

ثعب ةداعإ’ يموكحلا ططخملا نمصض- ديدج ططخم جاردا لÓخ
ةيمتح تاعبتك ةيداصصتق’ا ثراوكلا بنجتل -ينطولا داصصتق’ا
ريبادتلاب ةصشطابعل هون ،هبناج نم ،ةيحصصلاو ةيعيبطلا ثراوكلل
نم ديزم ىلا ايعاد ةيمومعلا تاطلصسلا فرط نم ،نآ’ا دحل ،ةذختملا
ةبصسانم ةلداعم داجيإا ةرورصض ىلاو ءابولا تاعبت لمحتل نماصضتلا

كلذو ينطولا داصصتق’او لامع˘لاو تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘مد˘خ˘ل ة˘م˘ئÓ˘مو
،لامعلا بتاورو لغصشلا بصصانم ،تاصسصسؤوملا ةموميد ىلع اظافح
نم ةعومجم ىرخأ’ا لمعلا بابرأا تامظنم ولثممو ولوؤوصسم حرطو
ةموميد ىلع ةظفاحملا اهنأاصش نم يتلا تاحارتق’او ت’اغصشن’ا
فيلاكت يف رظنلا رارغ ىلع لامعلا بتاور نامصضو تاصسصسؤوملا
تÓيهصستلاو ةيكرمجلا موصسرلاو تاصسصسؤوملل ةيعامتج’ا ءابعأ’ا
لك ىوتصسم ىلع تارواصشملا راطإا يف عامتج’ا اذه يتأايو ،ةيكنبلا
ريزولا اهيلا اعد يتلا تاباقنلاو لمعلا بابرأا تامظنم عم عاطق
..دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
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:حشضوي رئازجلا ءاشضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا

ةلودلا نمأا شسمت ةبذاك تامولعم رسشن»
 «ةيئاسضقلا ةعباتملل اهيفرتقم شضرعي

ديصس دارم ةمصصاعلا رئازجلا ءاصضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا دكأا
يعامتج’ا لصصاوتلا لئاصسو لÓخ نم ةبذاك تامولعم رصشن نأا دمحأا
، ةلودلا نمأا وأا سصاخصشأ’ا ةماركب سسمت يتلا كلت اهنم اميصس ’و ،

ةيئاصضقلا ةعباتملل اهيفرتقم سضرعتصس ، ماعلا ماظنلا ، معأا لكصشبو
ىلع لوؤوصسم لكلا نأا يعاذا حيرصصت يف بئانلا ربتعاو.مكاحملا مامأا

ةحول مامأا» :Óئاق يعامتج’ا لصصاوتلا طئاصسوب هرصشنب موقي  ام
عيراصشمب بحري ذإاو.» انلامعأا نع ايئاصضق نولوؤوصسم نحن ، حيتافملا
راصشأا ، ةرهاظلا هذه ىلع ءاصضقلل ةموكحلا اهتعصضو يتلا نيناوقلا

، بصسانملا تقولا يف يتأات» ةريخأ’ا هذه نأا ىلإا دمحأا ديصس دارم
نكت مل يتلا تاصسرامملا هذه لثم ةهباجمل ةيئارجإ’ا دودرلا زيزعتل
تاو˘ن˘صسلا ي˘ف دار˘ط˘صضا˘ب د˘ياز˘ت˘ت ي˘ت˘لاو .ي˘صضا˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
تاصسرامملا» هذه نع نيلوؤوصسملا سصاخصشأ’ا نأا ىلإا اريصشم.«ةريخأ’ا
تانامصضلا عيمج نم نوديفتصسيصس ، «ديازتلاو راصشتن’ا يف ةذخآ’ا
كيرحت نكمي هنأا دكأاو.مه˘عا˘فد نا˘م˘صضل رو˘ت˘صسد˘لا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ي ي˘ت˘لا
اربتعم ، «ةبيرملا اهعبانمو ليومتلا» اياصضق يف ةيئاصضقلا تاعباتملا
امتح يهف .«مدعلا نم أاصشنت» نأا نكمي ’ ليبقلا اذه نم ’اعفأا  نأا
نكمي تاهويرانيصس نوكبحي نيثيبخ سصاخصشأا نم عبان ريبدت ةجيتن»
لاؤوصس نع هدر سضرعم يفو.«اًديدصشت رثكأا تابوقع ىلإا يدؤوت نأا

ناملربلا ىلع سضرعتصس يتلا- سصوصصنلا سضعب تناك اذإا ام لوح
«ريبعتلا ةير˘ح ع˘م˘ق» ى˘لإا يدؤو˘ت˘صس -ة˘صشقا˘ن˘م˘لاو ءار˘ثإÓ˘ل ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب
يف اهيلع سصوصصنم ريبعتلا ةيرح نأاب باجأا ،«نيدقانلا«سصاخصشأÓل
يفو.«ةيلوؤو˘صسم ى˘ل˘ع يو˘ط˘ن˘ي نأا بج˘ي ل˘م˘ع ل˘ك» نأاو رو˘ت˘صسد˘لا

تاناحتما تارود فلتخم ءارجإا ءانثأا تظحول يتلا مئارجلا ةهجاوم
تا˘عو˘صضو˘م بير˘صست˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘صس ’و ، ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ريخأاو كا˘ن˘ه نو˘كي˘صس» ه˘نأا ل˘خد˘ت˘م˘لا ظ˘ح’ ،تارا˘ب˘ت˘خ’ا

ً
نيناوق ، ا

.»اهعمقب حمصست ةددحم
S°∏«º.±

   » تافاشسملا تدُعب امهم مكعم » راعشش تحت

 ةيبط تادعمب  ةي’ولا تايفسشتسسم معدت رطق ةلودب لجيج  ةيلاج
يف ةي’ولا تاحشصمو تايفششتشسم ىلع اهعيزوتو ةيبط تادعم ءارششب لفكتلا يف تلثمت ةعئار ةيناشسنا ةردابمب ةيرطقلا ةحودلا ةنيدمب ةميقملا ةيلجيجلا ةيلاجلا تماق » تافاشسملا تدعب امهم مكعم » راعشش تحت
تاحيرشصت يف ةشضارع رداقلا دبع يفحشصلا ةيرطقلا ةحودلا ةنيدمب ةيلجيجلا ةيلاجلا مشساب ثدحتملا فششكو . «انوروك » ةمزأا زع يف نينطاوملا ةجلاعم ىلع رهشست يتلا ةيبطلا مقاوطلا عم نماشضتلا ةيلمع راطا

ةيبطلا مقاوطلا دارفأا عم انماشضت ةيناشسنا ةردابمب مÓعإ’او ةراجتلا ، ةشسدنهلاك ةماهو ةشساشسح تاعاطق يف نوطششني نيذلاو ةحودلا ةنيدمب اديدحتو رطق ةلودب نيميقملا ةي’ولا ءانبأا مايق نع ةيفحشص
نقحلا رارغ ىلع ىرخأا تادعم نع كيهان ، ةيقاولا ةيبطلا رزآاملاو تامامكلا اهنمو انوروك سسوريف نم ةياقولل ةهجوم  تادعم ءارشش يف ةردابملا هذه تلثمتو ، لجيج ةي’و تاحشصمو تايفششتشسم فلتخمب نيلماعلا
اهعيزوت اهتهج نم ىلوتتشس يتلا  ةي’ولاب ةحشصلا ةيريدم ىلا ملشست نأا لبق  ىلوأا ةلحرم يف ةمشصاعلاب اهعيمجت مت تادعملا هذه نأاب راطإ’ا اذه يف ثدحتملا دكأاو ، لجيج تايفششتشسم ىلع اهعيزوتو  ةيئابرهكلا

ولو ليمج در ةباثمب دعي امك ، لجيجب ةيحشصلا تاءاشضفلا فلتخمب ةبعشصلا فورظلا هذه لثم يف نيلماعلا يبطلا كلشسلا ءاشضعأا عم نماشضت نوبرع وه لمعلا اذه نأاب افيشضم  ةي’ولا تاحشصمو تايفششتشسم ىلع
ىرحأ’اب وأا مهشسأار طقشسم مهيشسنت مل يتلا بتارملا كلتل ء’ؤوه غولب يف ريبك رود اهل ناك يتلاو  ةشساشسحلا ت’اجملا فلتخم يف رطق ةلودب طششنت يتلا تاراطإ’ا نم ريثكلا اهشضرأا ىلع تعرعرت يتلا ةي’ولل ريغشص

Ω.eù°©ƒO. ةايحلا تاوطخ ىلوأا اهبارت قوف وطخ يتلا سضرأ’ا
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 ةنيطنشسقب انوروكل ةديدج ةليشصح يف

 ةعاسس84 لÓخ ةدكؤوم ةباسصإا92 ليجسست
دحأ’إ موي ةباشصإإ51 ليجشست مت ثيح ةيشضاملإ ةليلقلإ مايأ’إ لÓخ انوروك سسوريفب نيباشصملإ ددع يف بيهر عافترإ ةنيطنشسق ةي’و تدهشش
قدت ةيلحملإ تاطلشسلإ لعج يذلإ رششؤوملإوهو طقف ةعاشس84 لÓخ ةباشصإإ92 تدهشش ثيح ةديدج ةباشصإ’41 ليجشست مت دحإو مويب اهدعبو

 .ةحئاجلل عيرشسلإ راششتن’إ فاقيإ’ ةمÓشسلإ دعإوق قيبطتو يلزنملإ رجحلاب مإزتل’إ ةرورشضب نينطإوملإو ناكشسلإ بلاطتو رطخلإ سسوقان

فراطلاب انوروك ءابو ةيعشضو

ةدكؤوم ةيباجيإا تلاح ةعسست
ةدحاو ةافو ةلاح اهنم اهتباسصإا
ءافسشلل اولثامت نيباسصم ةثÓثو

ة˘يلو˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم ر˘يرا˘ق˘˘ت تر˘˘كذ
ىلع اهتحفشص للخ نم لا لشصاوتت يتلا فراطلا

تلا˘ح˘لا دد˘ع نأا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ذنم انوروك سسوريفب اهتباشصا ةدكؤوملا ةيباجيلا
ة˘ثل˘ث تلا˘ح ة˘ع˘شست غ˘ل˘ب د˘ق ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ة˘ياد˘ب

ا˘مأا ،ةد˘حاو ةا˘فو ة˘لا˘حو ءا˘ف˘ششل˘ل او˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت تلا˘˘ح
رظتني نا˘شصخ˘شش كا˘ن˘ه˘ف ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا تلا˘ح˘لا

سصخشش51 لجشس نيح يف ليلاحتلا جئاتن روهظ
ر˘يرا˘ق˘ت تاذ بشسحو .ة˘ي˘ب˘ل˘شس م˘ه˘ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ةعبرأا يلاتلاوحنلا ىلع عزوتت ةعشستلا تلاحلاف
ةدحاو ةافو ةلاح اه˘ن˘م سسا˘ب˘شسب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘با˘شصا

تحت تلازلف ةعبار˘لا ة˘لا˘ح˘لا ا˘مأا ن˘ي˘ت˘لا˘ح ءا˘ف˘ششو
تحت سسابشسبلا ةيدلب˘ب نا˘ت˘با˘شصاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘با˘قر˘لا
ةدحاو ةباشصا ةلاح كانه نيح يف ةيحشصلا ةياعرلا

ةنوتيزلا يت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب91 ديفوك سسوريفلا˘ب
رويطلا ةريحب ةيدلبب كلذك ةدحاو ةلاحو ةلاقلاو
 هللا ىطعم .ن .ءافششلل تلثامت

انوروكب ةافو لوأا لجسست ةملاق
ةيحشض لوأا ةافو ،سسمأا راهن ةملاق  ةيلو تلجشس
تدروأا ي˘ت˘ل ردا˘شصم˘لا بشسحو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
نم عشساتلا دقعلا يف زوجعب قلعتي رمألا نأا ربخلا
نم ةغلابلاو ،نمزم سضرم نم يناعت تناك رمعلا

بشسحو ،غابد مامح ةيدلب نم ردحنت ةنشس69 رمعلا
ي˘ف تع˘شضو تنا˘ك ة˘ي˘ح˘شضلا نإا˘ف ،ردا˘شصم˘لا سسف˘ن

76 رمعلا نم ةغلابلا اهتنبا ةقفر يحشصلا رجحلا
بكر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘يا ة˘˘ثل˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م  ة˘˘ن˘˘شس
يعجرملا زكرملا هرابتعاب لفطلاو مألا سصشصختملا
تشضف˘ل ن˘يا ،ة˘يلو˘لا˘ب ا˘نورو˘ك تلا˘ح ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل
سسمأا حابشص  ليلاحتلا تبثتل ،  هب ةريخلا اهشسافنا
،ةيباجيا اهجئاتن تءاج نا دعب ىودعلاب اهتباشصإا

ق˘˘فو سسما مو˘˘ي ر˘˘ه˘˘ظ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا ن˘˘˘فد م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
لشصاو˘تو اذ˘ه .ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا
ةيئابولا اهتاقيقحت   ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘لا
اوناك نيذلا سصاخششألا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل
ةيلحملا تاطلشسلا تبلاط دقو ،ةباشصملا عم لاشصتاب
ةطيحلا يخوتب ناكشسلا عيمج نم غابد مامح ةرئادل
اهب لومعملا ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتللاو رذحلاو
ةراششإلا ردجتو .تويبلا يف ثوكملا ةشصاخبوو

ةلاح31 ةعاشسلا دح ىلإا تلجشس ةملاق ةيلو نأا ىلإا

نع تشصخشش اهنم ةلاح11 انوروك سسوريفب ةباشصإا
زا˘ه˘ج ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘حو ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
نيدلازع .ل                                    .““راناكشسلا““

ةدكيكسس يف انوروكب ةافو سسماخ
سسوريفب ةافو سسماخ ةدكيكشسب سسمأا راهن تلجشس
يبرغ ةركرك ةيدلب نم لجرب رمألا قلعتيو انوروك

ذنم5 ىلا تايفولا ددع لشصيل ،ةدكيكشس ةنيدم
موي ةدكيكشسب سسوريفلاب ةباشصا ةلاح لوا ليجشست

ر .ب ““ خيششلاب تايفولا قلعتتو،0202 سسرام21

يفوت سشورحلاب ةيبيرزلا ةقطنمب ميقملا ةنشس ““08
نا اقباشس حيرشصتلا مت امدعب ،انوروك سسوريف ببشسب
هنم ىناع يذلا ثيبخلا سضرملا ةجيتن تناك هتافو
هت˘با˘شصإا ي˘ف ها˘ب˘ت˘ششإلا م˘ت ة˘ي˘ح˘شضلا ،ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل
رود˘شص ل˘ب˘ق ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘ت˘˘فاوو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
يف ةيناثلا ةافولا ةلاح ،ةباشصإلا تتبثأا يتلا ليلاحتلا

نم91 ديفوك انوروك سسوريفب ةدكيكشس ةيلو
نم غلابلا ““يحلط ،ب““ سشورحلاب ةقطنملا سسفن

باشصم ةيحشضلا ،سشورحلاب نطقي ةنشس56 رمعلا
ةوخلا ىف˘ششت˘شسم˘ل ةد˘م ن˘م ل˘ق˘نو ن˘مز˘م سضر˘م˘ب
لقنيل سسوريفلاب هتباشصا ديكأات دعب سشمرق دعاشس
نلعت نأا لبق ،هتلاح ءوشسل سشاعنلا ةفرغل اهدعب
ةيدلب ن˘م ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث ل˘جر˘ل ة˘ع˘بار˘لا ة˘لا˘ح˘لا ،ه˘تا˘فو
نم سضيرمل ةشسماخلاو نيموي ذنم يفوت تبشسلا

هنفد دعب هتباشصا دكؤوت يتلا جئاتنلا تردشص ةبازع

ةدكؤوم تلاح50 ليجشست ةدكيكشس ةيلوب مت دقو

ةلاح43 ددعلا حب˘شصي˘ل ن˘ي˘ن˘ثلا ة˘ي˘شسمأا ،ةد˘يد˘ج

5 تايفولا ددع ،ءافششلا ىلإا تلثامت ةلاح81 ةدكؤوم

رانيدوب ةايح
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ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طألا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ا˘˘˘˘˘عد
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘شصخألاو
ةمهاشسملل ““طابشضنلا»ـب يلحتلا
اميف ،انوروك سسوريف ةهجاوم يف

يرئازجلا قرششلا ةمشصاع لازت ل
تا˘˘با˘˘شصإلا ن˘˘م اد˘˘يز˘˘م ل˘˘ج˘˘˘شست

91.-دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب تا˘ي˘فو˘لاو
نم نويئاشصخألا ءلؤوه نأامط امك
دلبلاو ةشصاخ ةفشصب ةنيدملا نأا
نم انوزخم كل˘ت˘م˘ت ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب
ماع ةدمل يف˘كي ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
دجوي ل هنإا اولاقو ،لقألا ىلع رخا

نينطاوملا اوثحو ،عزفللوعدي ام
““طا˘ب˘شضنلا˘ب““ ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
راششتنا ىلع بلغتلا يف ةدعاشسملل
يذلا تقولا يف انوروك سسوريف
ة˘با˘شصإلا تلا˘ح دد˘ع ه˘ي˘ف ع˘ف˘ترا

لهاجتو ،سسوريفلا ءارج تايفولاو
تاوطخلا نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا سضع˘ب
نم دحلل ةموكحلا اهتذختا يتلا
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب سسور˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا

ةعباشسلا نم لوجت˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘ل ر˘ظ˘ح
ذنمو ،احابشص ةعباشسلا ىلا ءاشسم

عمو ،انوروك سسوريف راششتنا ءدب
ل˘ي˘شضف˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش بار˘ت˘˘قا
داوم˘لا ءار˘ششل نو˘ن˘طاو˘م˘لا عرا˘شس
كلذ يف امب ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
(ق˘ي˘قد˘˘لا) ن˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘لاو د˘˘ي˘˘م˘˘شسلا
ي˘ف بب˘شست ا˘م˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘كب

تلحملا سضعب يف سصقن ثودح
تببشست ةريبك ةمحز يف ببشستو
ل˘كششتو سسور˘ي˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘ف
ريكذتلل ،نين˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
ىلا تلجشس ةنيطنشسق ةيلو ناف

ةباشصا27 سسمأا|لا لوأا ة˘˘يا˘˘˘غ

مقرلاوهو انوروك سسوريفب ةدكؤوم
نكمملا نمو فواخملا ريثي يذلا

م˘˘˘شضب ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت نأا اد˘˘˘˘ج
أادبي يتلا تايلولا ىلا ةنيطنشسق
ةثلاثلا نم يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘ف
 .احابشص ةعباشسلا ةياغ ىلا لاوز

¯ Ω. eù°©ƒO

ةا˘فو سسمأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو تل˘˘ج˘˘شس
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ر˘˘خآا سصخ˘˘شش
ىفششتشسم ىوتشسم ىلع دجتشسملا
كلذو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ششب
يف ديدج عافترا ليجشست عم ةازاوم
دكؤوياموهو ةدكؤوملا تلاحلا ددع
لتاقلا سسوريفلا نم سصلختلا نأاب
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لاو
ا˘م˘ل˘ح لازل سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘˘شصا˘˘ع
 .لانملا ديعب
ريغ رابخأا ءاثلثلا سسمأا موي لمحو
سصو˘˘شصخ˘˘ب ة˘˘ل˘˘جاو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةرا˘˘˘شس
ميل˘قا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تارو˘ط˘ت

ىلع ءلؤوه ظقيتشسا امدعب ةيلولا
سسوريفل اب ىرخأا ةافو لوشصح ربخ
ى˘ف˘ششت˘شسم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لا
قلعتيو ةي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘ششب
عباشسلا دقعلا ةياهن يف خيششب رمألا
عبات˘لا لز˘ع˘لا م˘شسق˘ب ه˘شسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل
كلذب نوكيل روكذملا ىفششتشسملل
ارثأات˘م ه˘ف˘ت˘ح ى˘ق˘ل˘ي سصخ˘شش ن˘ما˘ث

ىوتشسم ىلع ““91 ديفوك ““ ءابوب
هذ˘ه تشصحأا ا˘مد˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو
عبشس نينثإلا موي دودح ىلا ةريخألا

ييفششت˘شسم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ي˘فو
 .لجيجو ريهاطلا

ةرا˘شسلا ر˘ي˘غ را˘ب˘خألا ر˘شصت˘ق˘ت م˘لو
سسور˘˘ي˘˘ف تارو˘˘˘ط˘˘˘ت سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب

سصخشش ةافو ىلع لجيجب انوروك
هذ˘˘ه تلا˘˘ط ل˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘خآا
نيباشصم˘لا داد˘ع˘ت ة˘ئ˘ي˘شسلا را˘ب˘خألا
ءا˘˘شصحا م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
لتاقلا ءابولاب ني˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘با˘شصا

عفرا˘مو˘هو ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةدكؤوملا تاباشصإلل يلامجإلا ددعلا
ىلا ءاثلثلا سسمأا لاوز ةياغ ىلا

دو˘جو ى˘لا ةرا˘ششإلا ع˘م ،ة˘لا˘ح33
رجحلا نهر ةهوبششم تلاح ةدع
ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا
جئاتن لوشصو رظتني يتلاو ثلثلا
ةنيفلا نيب اهب ة˘شصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

دوعت ةهوبششم ةلاح اهنمو ىرخألاو
ةيلي˘م˘لا˘ب سسا˘ي˘تو˘ب ي˘ح ن˘م ةأار˘مإل

ةحوتفم تاباشصإلا ةم˘ئا˘ق ي˘ق˘ب˘يا˘م
لل˘˘خ تلا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حإلا ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .ةلبقملا تاعاشسلا

لكب ةيحشصلا حلاشصملا تناكو اذه
دق ريهاطلاو لجيج ييفششتشسم نم
ةثل˘ث ن˘فد ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جأا˘ت˘ب تر˘مأا
للخ مهلزانم لخاد اوفوت سصاخششأا

رمألا قلعتيو ةيشضاملا ةعاشس42لا
تاهبششلا لظ يف نيلجرو ةأارماب
م˘ه˘تا˘فو با˘ب˘شسأا لو˘ح مو˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ن˘م˘شض ن˘م او˘˘نو˘˘كي نأا لا˘˘م˘˘ت˘˘حاو
لعجام لتاقلا سسوريفلاب نيباشصملا
ثثج نفد ليجأاتب نورمأاي ءابطألا
روهظ نيح ىلا ثلثلا نيفوتملا
 .مهب ةشصاخلا ليلاحتلا جئاتن

 ليلاحتلإ جئاتن روهظ دعبام ىلإإ نيفوتم ةثÓث ثثج ىلع ظفحتلإ مت اميف

33 ىلإا ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع عافتراو لجيجب انوروك سسوريفب ةنماث ةافو ليجسست

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

دعبو انوروك ءا˘بو را˘ششت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
هبتششم تا˘با˘شصإا رو˘ه˘ظ ن˘ع را˘ب˘خأا
ةشسشسؤوملا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م ط˘شسو ا˘ه˘ي˘ف
˘مألا ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسإلا

مشساقلب يحلا˘شص د˘ي˘ه˘ششلا ل˘ف˘ط˘لاو
مهنمو ةلششنخ ةنيدم طشسوب ةنئاكلا

تاجاجتحلا بقعو ،ي˘ب˘ن˘جأا بي˘ب˘ط
نيشضرمملاو ءاب˘طألا ا˘هر˘ششا˘ب ي˘ت˘لا

د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
م˘هءا˘ف˘خإاو ن˘ير˘ي˘شسم˘لا تا˘فر˘شصت˘˘ب
ةيملعلا ةنجللا تعرا˘شس ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ل˘ل
ءا˘بو را˘ششت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ي˘شضق˘ي رار˘ق راد˘شصإا ى˘لإا ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
ةمومألل ةشصشصختملا ةيئافششتشسلا

41 ةدمل مشساقلب يحلاشص ةلوفطلاو
سسمأا لوأا خ˘يرا˘ت ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ا˘˘مو˘˘ي

يتلا ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف كلذو
را˘˘ششت˘˘نا ن˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت

91 ديفوك دجتشسملا سسوريفلا
هغلبإا مت هنأا ةشسشسؤوملا ريدم ركذو
ة˘مو˘مألا ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘ق˘˘ب
ةيئلولا ةنجللا فرط نم ةلوفطلاو
ة˘با˘شصإا ي˘ف ها˘ب˘ت˘ششلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع

91. د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
تتبثأا امدعب - ينيشص ةيعر امهدحأا
يئانثلا اه˘ل ع˘شضخ ي˘ت˘لا سصو˘ح˘ف˘لا
ريناكشسلا قيرط نع امهب هبتششملا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م فا˘˘˘˘شضأاو ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإا
قلغ رارق دعب مت هنأا  يفششتشسملا
لف˘كت˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لاو ي˘˘شضر˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسن˘˘لا˘˘˘ب
يحيح ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

دعبت يتلا سسياق  ةيدلبب ديجملا دبع
ةلششن˘خ ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع ر˘ق˘م ن˘ع

ءافششتشساو لابقتشساو  ملك22وحنب

عشضرلا لاف˘طألاو ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘شسن˘لا
ي˘ل˘ع ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا لل˘˘خ ن˘˘م
ةد˘عا˘شسم˘ب ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا يو˘˘ت˘˘شسم
عاطقلاب نولغت˘ششي ءا˘ب˘طأا ر˘ي˘خ˘شستو
داجنتشسلا مت سصاوخلاو يمومعلا
ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب
راطإا يفو  زجعلا ةيطغتل ،ناكشسلاو
ل˘ك عا˘شضخإا م˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

˘مألا ي˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف˘ظو˘˘مو لا˘˘م˘˘ع
زاهج قيرط نع تافوششكل  لفطلاو
مهت˘با˘شصإا مد˘ع˘ب د˘كأا˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘نا˘كشسلا
م˘ه˘ع˘شضو م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
موي نم ءادتبا يحشصلا رجحلا تحت
مهتلاح تاروطت ةعبا˘ت˘مو ن˘ي˘ن˘ثلا
ةيحشصلا

ةيئافششتشسلا ةشسشسؤوملا تناكو اذه
ةلوفط˘لاو ة˘مو˘مأل˘ل ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا

ءاشسم تدهشش دق مشساقلب يحلاشص
،قلغلا رارق رودشص لبقو سسمأا لوأا

او˘شضفر ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

ذا˘خ˘تا ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘˘شصاو˘˘م

ةنجللا فرط نم ةمزللا تارارقلا

ةحفاكمب ةفلكملا ةيئلولا ةيملعلا

د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا

ةياقولاو لمعلا تامزلتشسم ريفوتو

 .ةشسشسؤوملا يف مدعنت يتلا

دعبو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تنا˘كو اذ˘ه

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ رار˘˘˘ق رود˘˘˘شص

د˘˘ق ،ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسإلا

ةيع˘شضو˘لا لو˘ح نا˘ي˘ب ي˘ف ترد˘شصأا

ءا˘شسم ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘˘لا

نيفظوم4 ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘ت نأا ،سسمأا

ءاج امك ،ةيبلشس تناك ةشسشسؤوملاب

ءافشش تلاح6 تلجشس هنأا نايب يف

ةلاح41 ددع عفتريل ةيلولاب ةديدج

ةياغ ىلإا ةدكؤوم ةلاح22 لشصأا نم

 .تافو تلاح3 اهنم سسمأا

 ةشسشسؤوملاب ت’احل ““ريناكشسلإ““ فششك دعب انوروك سسوريف راششتنإ نم ةيئاقو تإءإرجإإ

 ةلسشنخب رجحلا تحت نيفظوملا عيمج عسضوو اموي41 ةدمل لفطلاو مألا ىفسشتسسم قلغ
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ةيسضقلا هذ˘ه ع˘ئا˘قو
سصخسش مدقت ىلإا دوعت

55 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي

م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘سس
سصو˘˘سصخ˘˘˘ب ىو˘˘˘كسش
ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘قر˘˘˘سسل˘˘˘ل
تفدهتسسا ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
ابخم ناك يلام  غلبم
ىلع ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ي˘ف
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف كلذ
ريخسست لمسش ةيسضقلا

ار˘˘ي˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
د˘حأا˘ب ةدو˘جو˘˘م تنا˘˘ك
قي˘سسن˘ت˘لا˘ب تÓ˘ح˘م˘لا

ةسصتخملا ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م
طرو˘ت تت˘ب˘˘ثا ي˘˘ت˘˘لاو
هذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نع ثا˘ح˘ب’ا ف˘ي˘ث˘كت
د˘ع˘ب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا
متيل، مه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
فر˘ط ن˘م م˘ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةعباتلا ةيئانجلا ةقرفلا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘˘سشل˘˘ل
،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘˘ب
قيقحتلا ءانثا ن˘ي˘ب˘ت˘يو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نا
ةز˘ه˘جأا نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
˘˘مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سشيو˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ب

باو˘بأا ق˘ل˘˘غ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا
ل˘جأا ن˘م تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
ءÓ˘˘ت˘˘سس’او ة˘˘قر˘˘سسلا

تا˘˘كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قر˘˘ط˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا
تف˘ل˘˘ت ’ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
دعبو هيل˘عو، ها˘ب˘ت˘ن’ا
تاءارجإ’ا ةفاك مامتإا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةلادعلا ماما فارطأ’ا
ةعيرسشلا ةمكحم ىدل
ترد˘˘˘˘˘سصأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
يسضقت ةيئاهن اماكحا

تاونسس30و50 ـب

ا˘˘م˘˘ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘ن ن˘˘ج˘˘سس
سصخ˘˘˘سشلا دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا
    .ةءاربلا نم ثلاثلا

ةمسشلا ةدام نم شسيك0042 يف لثمتت

محفلا نم شصرق0021 و رئاجسس08 و

غبتلا ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح
فراطلاب ردسصملا ةلوهجم

راطإا يف فراطلا ةي’و نمأاب يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملا تنكمت
ةربتعم ةيمك زجح نم ةيعرسش ريغلا ةراجتلا ةبراحمو نطاوملا ةحسص ةيامح

0042 يف ةلثمتم كلهتسسملل ةهجوم تناك ردسصملا ةلوهجم غبتلا ةدام نم

سصرق0021 ىلإا ةفاسضإ’اب ةفلتخم عاونأا نم رئاجسس ةبلع08 ةمسشلا سسيك
ةبكرم زجح ةيلمعلا سسفن لÓخ مت امك ةسشيسشلا نيخدتل دعملا محفلا نم
بسصن رثا ىلع ةيلمعلا تءاج . ةعاسضبلا هذه لقن يف لمعتسست تناك
عيمج ربع ةلقنتم ةيئاجف ةينمأا زجاوح ةحلسصملا تاذل ةطرسشلا رسصانع
يا دسص سضرغل فراطلا ةي’ول ةيبانتج’ا ةسصاخ تاقرطلاو كلاسسملا

هذه لÓخ نم تعاطتسسا نيأا  لمتحم يمارجإا طاسشن وأا بيرهت ةيلمع
نم ناردحني نيسصخسش اهنتم ىلع ةبكرم فيقوت نم ةيئاجفلا زجاوحلا

غبتلا ةدام نم ةربتعم ةيمك ىلع اهلخادب طبسض اهسشيتفت دنع فراطلا ةي’و
ددسصب اناك ناينعملا ناو ردسصملا ةلوهجم اهنأا ةزجنملا تايرحتلا تنيب
مت يذلاو ةيعرسش ريغ ةقيرطب اهقيوسست سضرغل رخأا سصخسشل اهميلسست
لامكتسسا دعبو ةبكرملا ةقفر ةعاسضبلا زجحو  ةرداسصم متيل هيلع فرعتلا
ةراجتلا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةثÓثلا فارطأÓل زجنأا  ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ىدل ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا لسسرأا يئاسضق فلم فراطلا ةي’ول

  ¬∏e©£≈ Gd.¿.هل ةبوسسنملا لاعفأ’ا ىلع مهتمكاحمل فراطلا ةمكحم

دارفأا70 فيقوت اهرثإا ىلع مت

«وجيب» ةمÓعل تابكرم40 زجح
ةنتابب رازجلا يف يلود بيرهت لحم

زجح نم ،ةيعون ةيلمع يف ،ةنتاب ةي’وب رازجلا ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت

604 وجيب عون نم تارايسس30 يف ةلثمم وجيب ةمÓع نم تابكرم40

70 نم ةنوكتم ةكبسش كيكفت رثا ىلع كلذو،608 وجيب عون نم ةبكرمو

ماتخأا ديلقت مهت مهل تهجو ثيح ،ةنسس15و72 نيب مهرامعأا حوارتت دارفأا
،يبنجأا أاسشنم تاذ تابكرم ليوحت عم روزملا لامعتسساو ريوزتلاو ةلودلا
دسض ةيئازج تافلم زاجنإا مت دقف هيلعو ،ريغلا تافسصو ءامسسأا لاحتنإا
ءافيتسسا دعب ،ةيئاسضقلا تاهجلا ماما مهميدقت راظتنا يف ،مهب هبتسشملا

T°ƒT°É¿.ì .قيقحتلا تاءارجا

0768 زجحو سصاخسشأا ةعبرأا فيقوت
فراطلاب سسولهم سصرق

نم ارخؤوم فراطلاب ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةعومجملا رسصانع تنكمت
ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجحو سصاخسشأا ةعبرأا فيقوت

نع اءانب كلذو ةيدودحلا قوسسلا لمر ةيدلب ميلقإاب سسولهم سصرق0768
ةعبر’ا ةباسصعلا دارفأا فيقوت مت نيأا ةينم’ا حلاسصملا تاذ اهتقلت تامولعم
ىلا ةفاسضإ’اب ةيلقعلا تارثؤوملا ةيمك زجحو رمعلا نم يناثلا دقعلا يف مهو
،ةيلمعلا يف ةلمعتسسملا ةبكرملاو رجانخ يف ةلثمتم ءاسضيب ةحلسسأا زجح
ةيئاسضقلا تاهجلا ىدل مهميدقت مت ةينوناقلا تاءارج’ا لامكتسسا دعبو

 .سسبحلا مهعاديا رمأا اعيمج مهقح يف ردسص نيأا ةلاقلا ةمكحمب ةسصتخملا
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ةنتابب تارذخملا نم ةيمك زوحي باسش فيقوت
نم غلبي سصخسش فيقوت نم ،ةنتاب ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

مت نيا ةنتاب ةنيدمب ةلامزلا يحل نارودلا روحمب كلذو ةنسس43 رمعلا

ىلع جلاعملا فيكلا نم مارغ692 ـب ردقت ةيمك ىلع هتزوحب  روثعلا

يف ،هب هبتسشملا دسض يئازج فلم زاجنإا اهلÓخ نم مت حئافسص30 لكسش

T°ƒT°É¿.ì.ةيئاسضقلا تاهجلا ماما ميدقتلا راظتنا

ةفرغب بسش قيرح رثإا لفط ةثج محفت
ةنتابب ةعنم يف هنكسسم

هفتح تاونسس01 رمعلا نم غلبي «ز.ي» ىعدي لفط لوأ’ا سسمأا ءاسسم يقل
ةعباتلا ةملاسش ةيرقب نكسسم لخاد ةفرغب لوهم قيرح بوبسش ءارج ،اقرح
دارفأا ءÓجاب تماقو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت ثيح ، ةعنم ةيدلبل
ىلا هتثج ليوحت بلطت ام امحفتم لفطلا هيف دجو تقو يف ،ةلئاعلا

اهتهج نم ،ةعنم ةنيدمب تامدخلا ةددعتم ةدايعلاب ثثجلا ظفح ةحلسصم
قيرحلا بوبسش بابسسأا ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت تحتف دقف نمأ’ا حلاسصم

T°ƒT°É¿.ì .هتايح ذاقنا نم نكمتلا نود اقرح ةيحسضلا ةافوو

ةنيطنسسق

«يفلاب» يحب اقنسش ينيسسمخ راحتنإا
ةي’ول ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل سسود˘مو˘ب رود˘ق مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘خد˘ت
عراسشب احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا دودح يف سسمأ’ا موي ةنيطنسسق

ر» ةافوتم ةيحسض لجأ’ ،ةنيطنسسق ليمجلا رظنملا46 مقر روتسساب

ىوتسسم ىلع لبحلا راثآا هيلع ،ةنسس05 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج »ن
بيبطلاو ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘طر˘سشلاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا نور˘سضا˘ح˘لا ،ة˘ب˘قر˘لا
ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم هلقن مت ،يعرسشلا

LªÉ∫ HƒYµÉR  .ةنيطنسسقب سسيداب نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب ثثجلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

7695ددعلا0202 ليرفأا22 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نهتمت رارسشا ةيعمج كيكفتب قلعتت  ةيسضق ةجلاعم نم ،شسمأا لوأا ،ةسسبتب مدقم رئب ةرئاد نمأل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق تنكمت
.تابكرملا باوبأا قلغ ىلع ششيوسشتلاب ةسصاخ ةينورتكلا لئاسسوو ةبكرم لامعتسساب ةقرسسلا

تابكرملا لافقإا ةمظنأا ىلع ششيوسشتلاب ةسصاخ

ةسسبتب ةينورتكلإا لئاسسو نومدختسسي سصوسصل ةيعمج كيكفت

¯ LªÉ∫ HƒYµÉR

حلاسصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم

ةميرجلا ةحفاكم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘ما

ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘لا˘˘كسشأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

تاكلتمملاب سساسسملاب ةقلعتملاو ،ةيرسضحلا

نمأÓل ةيئاسضقلا ةيط˘ب˘سضلا تن˘كم˘ت ،ة˘ما˘ع˘لا

نم ةيعون ةيلمع يف نم سسماخلا يرسضحلا

نم غلابلاو ققسش30 ةمرح كهتنم فيقوت

زجح ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةنسس92 سصخسش رمعلا

ءاسضيب ةحلسسأاو عومدلل ليسسم زاغ ةروراق

داو˘˘مو تارد˘˘خ˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح اذ˘˘كو ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب

.ةرجا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ل ة˘سصخر نود ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص

مقرلا ىلع غÓب ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح

د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘ق سصو˘˘سصخ˘˘ب8451 رسضخأ’ا

رظن˘م˘لا ي˘ح˘ب ى˘سضو˘ف˘لا ةرا˘ثإا˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا
ةطرسشلا تاو˘ق˘ل ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لا ،ل˘ي˘م˘ج˘لا
ريخ’ا اذه نا نيب سسماخلا يرسضحلا نمأÓل
ىد˘حإا˘ب ةو˘ق˘لا˘ب ة˘غرا˘ف ة˘ق˘سش ما˘ح˘ت˘˘قا˘˘ب ما˘˘ق
لواحيل ،لخدملا باب ميطحت دعب تارامعلا
يذلاو رخآا نكسسم ماحتقا لÓخ نم رارفلا

ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ع˘ن˘م د˘ع˘ب ه˘ي˘لإا جو˘لو˘لا نود لا˘˘ح
،ةدجنلا بلطو بابلا عفدب اهتنباو هتبحاسص
اهدعب رفيل ،علهلا نم ةلاح امهل ببسس امم
تاذ˘ل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا م˘لÓ˘˘سسلا ر˘˘ب˘˘ع
ةطخلاو ناكمل˘ل د˘ي˘ج˘لا ق˘يو˘ط˘ت˘لا ،ةرا˘م˘ع˘لا
ريخأ’ا اذه فيقوتب رمثأا ةم˘كح˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ه˘˘عا˘˘سضخإا˘˘بو ،ثلا˘˘ث ن˘˘كسسم ه˘˘لو˘˘خد د˘˘˘ع˘˘˘ب
هتزوحب طبسض ةينوناقلا ةيئاقولا ةسسمÓملل

ةيودأ’ا نم ةيمك اذكو تاردخملا نم ةيمك
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ايلقع ةرثؤوم سصئاسصخ تاذ

ن˘ي˘كسس اذ˘ك و عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘سسم زا˘غ ةرورا˘ق

ةحلسصملا رقم ىلإا هليوحت متيل ،قرو عطاقو

،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘˘سس’

فلاسسلا مايق ىلإا ىسضفأا ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

سصق˘ن Ó˘غ˘ت˘سسم ه˘لا˘ع˘فأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ر˘كذ˘لا

عنمل ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا ءارج ةكرحلا

دعب ،دجتسسملا انوروك سسوريف ىودع لاقتنا

زا˘ج˘نا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

˘مد˘ق ة˘ل˘سصف˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

اياسضق30 ،ةيلحملا ةباي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب

،لزا˘ن˘م ثÓ˘ث ة˘مر˘ح كا˘ه˘ت˘نا ن˘ع ة˘ل˘سصف˘ن˘م

نود ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص داو˘مو تارد˘خ˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح

زاغ ةروراق ةزايح ،ةرجاتملا سضرغل ةسصخر

رربم نود  ءاسضيب ةحلسسأا و عومدلل ليسسم

.يعرسش

ءاسضيب ةحلسسأاو عومدلل ليسسم زاغ ةروراق زجح مت امنيب /ةنيطنسسق

ليمجلا رظنملاب اسسبلتم ققسش30 ةمرح كهتنم فيقوت
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لجيجب ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأا

ببسسب اسصخسش683 نع لقي’ام
مهلوجتو يلزنملا رجحلل مهقرخ
لÓخ  ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘سضف˘لا ل˘خاد
يف أادبت يتلا لوجتلا رظح  ةرتف
ى˘لا ر˘م˘ت˘سستو اءا˘˘سسم ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا

بسسحو .احا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا ة˘يا˘غ
ةي’ولا نمأاب مÓعإ’ا ةيلخل نايب
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع نا˘˘˘ف
تاءارجإ’ا قيبطت ىلع نورهسسي
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاي’و بلغأاب قبطم˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
لجيج ةي’و اهنمو  ةيروهمجلا

683 نع لقي’ام فيقوتب اوماق

هذ˘ه نا˘ير˘سس ة˘ياد˘ب ن˘م ا˘سصخ˘˘سش
ء’ؤوه مايق دعب كلذو تاءارجإ’ا
مهلزانم نم جورخلاب سصاخسشأ’ا

تاءاسضفلا سضع˘ب ي˘ف لو˘ج˘ت˘لاو
ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا تا˘قر˘ط˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
تافلم ن˘يو˘كت م˘ت د˘قو ،ر˘ظ˘ح˘لا
نيفلاخملا ء’ؤوه قح يف ةيئاسضق
ةسصتخملا تاه˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
ةيباقع˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا ة˘ي˘غ˘ب
لسصت دق يتلاو نيينعملا قح يف
ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ سضر˘ف د˘˘ح ى˘˘لا

نهر مهعسضو امبرو ء’ؤوه ىلع
نوناقلا هيلع سصني املثم سسبحلا
يلزنملا رجحلا دعاوق˘ل م˘ظ˘ن˘م˘لا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘˘تر˘˘قأا يذ˘˘لا
نم ةياقولا ريبادت راطا يف دÓبلل

قا˘ي˘سس ي˘فو.انورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةقايسسلا سصخر بحسس مت لسصتم

ء’ؤوه قرخ دعب اسصخسش64 نم
م˘ه˘لو˘ج˘تو ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
سضعب ىوتسسم ىلع مهتابكرمب
كلذو رظحلا ةرتفءانثأا تاقرطلا
ن˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘سص سصي˘˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘˘ت نود
غو˘سسم وأا  ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
،رسشحملاب مهتابكرم عم ينوناق

ةسصخر96 بح˘˘سس  م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
عسضوو ةيرانلا تاجاردلا سصخت
يدل˘ب˘لا ر˘سشح˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه

ىرخأا ةهج نم.بابسسأ’ا سسفنل

تا˘ن˘ع˘ط˘ب نا˘ن˘ثا نا˘با˘˘سش بي˘˘سصأا
ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘˘ج˘˘ن˘˘خ

مت ثيح ةفقسشلاو ريهاطلا يتيدلب
بودجم ىفسشتسسم ىلا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن
، جÓعلا يقلت لجأا نم ديعسسلا

نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘سصم بسسحو
لبق نم تانعطل اسضرعت نيباسشلا

يف ببسست يذلا رمأ’ا نيلوهجم
تعدتسسا ةغيلب حورجب امهتباسصإا
ىلإا ةعرسسلا حانج ىل˘ع ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن
جÓعلا يقلت لجأا نم ىفسشتسسملا

ة˘ل˘حر˘م ا˘م˘هد˘حأا زوا˘ج˘ت ثث˘˘ي˘˘ح
باسشلاب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘ب˘يو ر˘ط˘خ˘لا
اميف  ريهاطلا ةيدلب نم ردحنملا

ردحني يذلا يناثلا باسشلا لاز’
ةبقارملا تحت ةفقسشلا ةيدلب نم
هعسضو ةرو˘ط˘خ˘ل ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.يحسصلا

 ةفقسشلاو ريهاطلاب رجنخ تانعطب نيباسش ةباسصإا

لجيجب يلزنملا رجحلا قرخ ببسسب اسصخسش683 فيقوت
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ةي’وب لحاوسسلا سسرح نكمت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم لجيج
ةديدج ةيلمع يف جلاعملا فيكلا
˘مو˘م˘سسلا ي˘˘بر˘˘ه˘˘م تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا

ىوتسسم ىلع ةرد˘خ˘م˘لا داو˘م˘لاو
.ة˘ي’و˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا ط˘˘ير˘˘سشلا

نا˘˘ف ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘˘سصم بسسحو
ة˘ي’و˘ب ل˘حاو˘سسلا ر˘ف˘خ ر˘سصا˘ن˘ع
ةيلمع لاسشفا نم اونكمت لجيج

نم ةربتعم ةيمك ريرمتل ةعسساو

ىد˘حا تنا˘ك ي˘ت˘لا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا تا˘˘با˘˘سصع˘˘لا

دد˘سصب ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘˘لا

يلحاسسلا طيرسشلا ربع اهريرمت

ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تن˘كمو ، ة˘ي’و˘ل˘ل

ن˘˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ بسسح

نم غلك73  نم رثكأا  عاجرتسسا

ف˘˘˘ي˘˘˘كلا» عو˘˘˘ن تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرملا تسسيل اهنأاو املع «جلاعملا

سسرح اه˘ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا

سضاهجا ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب ل˘حاو˘سسلا

نم ةماه تاي˘م˘ك لا˘خدا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ربع ةي’ولا ميلقا ىلا تاردخملا

قبسس ثي˘ح ي˘ل˘حا˘سسلا ا˘ه˘ط˘ير˘سش

زجح يف ةريخأ’ا هذه تحجن نأاو

ن˘˘م تا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘كلا تا˘˘˘ئ˘˘˘م

سضع˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ربع اهرير˘م˘ت يو˘ن˘ت تا˘با˘سصع˘لا

نم غلك05 وحن اهنمو رحبلا

تردوسص د˘ق تنا˘ك ن˘ي˘يا˘كو˘كلا
ةهجلاب لحاوسسلا سسارح لبق نم
ديعسص ىلع .ةي’ولا نم ةيقرسشلا
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تح˘˘ج˘˘ن ر˘˘خآا
ر˘ي˘مد˘ت ي˘ف ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘ت˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق
لابج ىوتسسم ىلع   نيتعورزم
يف كلذو ةفقسشلا ةيدلبب تاّدسس
هذ˘ه˘ب ة˘ع˘سساو ط˘ي˘سشم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جا˘˘م بسسح ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.ينطولا عافدلا ةرازول

  ةفقسشلا ةيدلبب تاّدسس لابجب نيتيديلقت نيتلبنق ريمدت مت اميف

 جلاعملا فيكلا نم غلك83 ةبارق نوزجحي لجيجب لحاوسسلا سسرح
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لتاقلا ءابولا هل˘ع˘ف˘يا˘م م˘غرو
رارغ ىلع لجيج ةي’و ناكصسب
ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ل˘كب م˘˘ه˘˘بار˘˘تأا

ر˘ج˘ح ن˘˘م ء’ؤو˘˘ه ه˘˘صشي˘˘ع˘˘يا˘˘مو
’ا سسوريفلل اءاقتا يدارا يلزنم
ن˘˘م ف’آ’ا ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ي م˘˘˘ل كلذ نأا
ن˘م ة˘ي˘ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘صسأ’ا با˘˘برأا
تايد˘ل˘ب˘لا˘تار˘ق˘م ى˘ل˘عر˘طا˘ق˘ت˘لا
ل˘جأا ن˘م ن˘ير˘صشع˘لاو ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لا
م˘ئاو˘ق ي˘ف م˘ه˘˘صسف˘˘نأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
سسيئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا˘ب
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘باو˘ط˘لاو ع˘فاد˘ت˘˘لا ر˘˘صسف˘˘يا˘˘م
˘ما˘مأا تد˘هو˘صش ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘˘لا

ل˘ج˘ي˘ج تا˘يد˘ل˘ب بل˘غأا تار˘ق˘م
عفادت تايلمع اهت˘ل˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لاو
سضعب عم يمÓك كارع ىتحو
ءاصسؤورو نييلحملا ني˘لوؤو˘صسم˘لا
ةلاحتصسا اودكأا نيذلا تايدلبلا
نيذلا سصاخصشأ’ا لكب لفكتلا
هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا نود˘˘ير˘˘ي
د˘˘كأا كلذ ى˘˘لإا .ةيلا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا

لاكك رداقلا دبع لجيج يلاو

ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جا نأا˘˘˘˘ب سسمأا
عيصسو˘ت ي˘ف تم˘ها˘صس ي˘لز˘ن˘م˘لا
ىلا ةجات˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةر˘ئاد
حلاصصم نأاو تاطلصسلا ةدعاصسم
ةياهن دودح ىلا تصصحأا ةي’ولا
نع لقي’ام يصضاملا عوبصسأ’ا

ةجاح يف دجوت ةلئاع فلأا06
ميلقا ربع ةدعاصسملا ىلا ةصسام

ةلئاع فلأا03 اهنيب نمو ةي’ولا
تفقوتو ل˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م تر˘ثأا˘ت
ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ل˘ع˘˘ف˘˘ب ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
سضع˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ي˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةي’ولاب ةيداصصتقإ’ا تاطاصشنلا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ا˘˘صصو˘˘˘صصخ
ي˘فر˘ح˘لاو يرا˘ج˘ت˘لا طا˘صشن˘لا˘ب
يتلا تÓحملا تائم قلغ ةجيتن

ف’آ’ا موي توق نمصضت تناك
دكأا امك .ةي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ر˘صسأ’ا ن˘م
ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ل˘ج˘ي˘˘ج ي˘˘لاو
تا˘˘نا˘˘كمإ’ا  نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صصلا
لفكتلاب حمصست ةرفوتملا ةيلاملا
اهلوخت يتلا تÓئاعلا فصصنب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘فور˘˘˘ظ
سسي˘ئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ةد˘عا˘˘صسم˘˘لا
ةيقب نوكتصس اميف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

فلأا03 ىرحأ’اب وأا تÓئاعلا
ىل˘ع ةر˘ب˘ج˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع
اهنلعت دق ىرخأا ريبادت راظتنا
دكأا امك ، دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا
ةيلام˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا  نأا˘ب ي˘لاو˘لا
عفدتصس ميتنصس نويلمب ةردقملا

خصضي˘صس ثي˘ح ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م ى˘ل˘ع
هذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘م  لوأ’ا ر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘صشلا

ف’آا6 ـب ردق˘م˘لاو ةد˘عا˘صسم˘لا
نأا ى˘ل˘ع عو˘˘ب˘˘صسأ’ا اذ˘˘ه را˘˘ن˘˘يد
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘صشلا خ˘˘˘صضي

4ب ردقملاو نيينعملا تاباصسح
ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا را˘˘ن˘˘يد ف’آا

سضع˘ب ر˘خأا˘ت ى˘˘لا كلذ ا˘˘ع˘˘جر˘˘م
حمصست يتلا ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا
ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك خ˘˘˘˘صضب
.ةدحاو ةعفد  ىلع ةقحتصسملا

ةينعملأ تÓئاعلأ مئأوق يف ليجسستلأ لجأأ نم كلذو اهيلع سصاخسشأ’أ نم ف’آ’أ رطاقت مايأأ ذنم لجيج ةي’و تايدلب دهسشت
لجأأ نم ناسضمر رهسش ةبسسانمب نيتلحرم ىلع اهيقحتسسمل حنمتسس يتلأو ميتنسس نويلمب ةردقملأ ةيروهمجلأ سسيئر ةدعاسسمب

 .انوروك سسوريف هسضرف يذلأ يلزنملأ رجحلأ تافلخم ءأوتحأو ةزوعملأ تÓئاعلأ ىلع فيفختلأ
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ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ي˘˘لاو فر˘˘صشأا
ةنحصش لابقتصسا ىلع نينثإ’ا هموي لاكلك
مت يتلا ةيصساصسأ’ا ةيئاذغلا داوملا نم ةريبك
نينصسحملاو لامعأ’ا لاجر لبق نم اهعمج
ةجاتحملا رصسأ’او تÓئاعلا حلاصصل ةي’ولاب
اهفورظ تادازا يتلاو سشينروكلا ةمصصاعب
بترتامو يلزنملا رجحلا ريبادت لعفب اءوصس
ةيراجتلا تاطاصشنلا مظعمل فقوت نم هنع
ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ر˘ق˘م ى˘˘لإا تل˘صصوو .ة˘ي’و˘لا˘ب
داوملا نم ةريبك ةن˘ح˘صش ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
يلامجإ’ا ا˘ه˘نزو رد˘ق ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

مظعم تمصض يتلا ةنحصشلا يهو انط33ب
ركصسو تيز نم ةيرورصضلا ةيئاذغلا داوملا
سضع˘بو ن˘ئا˘ج˘ع˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضا
اه˘ي˘لا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا

، ةيمويلا اهتابجو دادعا يف ةيلجيجلا رصسأ’ا
هذه لابقتصسا ىلع ةي’ولا يلاو فرصشأا دقو
يتلا ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ع˘فد˘لا
نم اهريفوت لامعأا لاجرو نونصسحم ىلوت
تÓئاعلا ىلع عزوتصس يتلاو سصاخلا مهلام
ربع ىرحأ’اب وأا ةي’ولا ميلقا ربع ةزوعملا

لحارم ىلع ا˘هروز˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘يد˘ل˘ب82
سضعب ةرايز يف تعرصش يتلا ةثاغإ’ا لفاوق
يف يصضاملا عو˘ب˘صسأ’ا ذ˘ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه
،ره˘ط˘لا جر˘ب ،سسي˘جا˘ي ي˘ن˘ب ،ن˘قار˘يا ةرو˘صص
قايصس يفو ىرخأا ةهج نم .ركصسع د’وأاو
سشيجلاب ىمصسيام عم ن˘ما˘صضت˘لاو ل˘فا˘كت˘لا
ةيبطلا مقاوطلا دارفأا ىرحأ’اب وأا سضيبأ’ا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ر˘ط˘خ  نو˘ه˘جاو˘ي  ن˘يذ˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا نود ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأاو ة˘˘يرا˘˘ع رود˘˘صصب
ة˘˘فر˘˘غ تل˘˘ف˘˘كت ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا
ل˘ج˘ي˘ج˘ب فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا

رزئمو ةمّامك فلأا02 نع لقي’ام ريفوتب

ةلماعلا ةيبطلا مقاوطلا دارفأا حلاصصل يبط

نأاصش اهنأاصش ةي’ولا تاحصصمو تايفصشتصسمب

اودا˘ف˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا كÓ˘˘صسأ’ا دار˘˘فأا

تاماّمكلا هذه نم ةربتعم ةيمك نم مهرودب

ةعا˘ن˘صصلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م بصسح ل˘كصشت ي˘ت˘لا

ديدرك قحلا دبع ةي’ولاب فرحلاو ةيديلقتلا

يقاولا داتعلا اذه نم طقف ىلوأ’ا ةعفدلا

نأا ى˘ل˘ع هر˘ي˘فو˘ت ة˘فر˘غ˘لا تعا˘ط˘ت˘صسا يذ˘لا

ةلب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘نا˘ث ة˘ع˘فد ا˘ه˘ب˘ق˘ع˘ت

وحنو ىرخأا ةماّمك فلأا02 نم ةلكصشم

هتعفر يذلا يدحتلا وهو يبط رزئم0002

تائيه ةدع عم نواعتلاب ةروكذملا ةفرغلا

مقاوطلا ةدعا˘صسم ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ىر˘خأا

ةنحملا هذه زواجت ىلع  ةي’ولاب ةيبطلا

. رارصضأ’ا لقأاب اهنم جورخلاو

لجيجب ةجاتحملأ تÓئاعلأ حلاسصل

 ةيئأذغلأ دأوملأ نم انط33 عمج يف نوحجني لامعألأ لاجرو نونشسحملأ
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˘مار˘ج’ا ع˘م˘˘ق ة˘˘قر˘˘ف تف˘˘قوأا
اصصخصش ،سسم لوأا ،ةصسبت نمأاب
ةوقلا لاجر ىلع ءادتع’اب ماق
تارارق ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘صضق˘لا تءا˘جو ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
تاذ ىلا تامولعم دورو دنع
سصخصش دوجو ديف˘ت ة˘ح˘ل˘صصم˘لا

ة˘ياد˘˘ب تقو ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي هو˘˘ب˘˘صشم

ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل ي˘˘ئز˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
،ةنيدملاب ةيبعصشلا ءايح’ا دحأاب
ةمكحم ةطخ عصضو مت هيلعو
ططخملا ليع˘ف˘ت ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب سصا˘خ˘لا ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ءا˘˘ن˘˘ثا ثي˘˘ح، ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تارار˘˘ق
ماق هيف هبت˘صشم˘لا ن˘م م˘ه˘بار˘ت˘قا

را˘ه˘صشإا˘˘ب راذ˘˘نا ق˘˘با˘˘صس نود˘˘بو
’وا˘ح˘م يو˘ط˘م سضي˘˘با حÓ˘˘صس

ةو˘ق˘لا لا˘جر ى˘ل˘ع ه˘ب ءاد˘ت˘˘ع’ا
بجو˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘مزÓ˘˘لا ةو˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
ه˘ف˘ي˘قو˘ت˘ل ا˘نو˘نا˘ق ة˘حو˘م˘˘صسم˘˘لا

رد˘ج˘ي ثي˘ح، ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلاو
فيقوتلا ةيلمع ءانثا هنا ركذلا
ق˘صشر˘ل˘ل ن˘˘م’ا لا˘˘جر سضر˘˘ع˘˘ت
سضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ةباصصإا ل˘ي˘ج˘صستو ن˘ي˘ي˘لو˘صضف˘لا
ةقرفلا تاذ ن˘م ر˘صصا˘ن˘ع ة˘ثÓ˘ث

م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ تا˘با˘صصا˘˘ب

رقم ىلا هيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت

ح˘ت˘˘فو لوأ’ا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘م’ا

مامتإا دعبو، ةيصضقلاا يف قيقحت

م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك

ىدل ةلادعلا ماما ينعملا ميدقت

تردصصأا يتلاو ةصسبت ةمكحم

ذفان سسبح ماعب يصضقي امكح

.ةيلام ةمارغ عم

ةسسبتب رجحلأ ةرتف ءانثأأ رسصانعلأ طسسو تاباسصإأ يف ببسستلل

 ةطرششلأ لاجر ىلع ءأدتعإلأ ةمهتب ةشسولهملأ بوبحلأ جورمل سسبح ماع

ةنتابب

ةيئأذغلأ دأوملأ نم راطنق13 زجح
ةبراشضملل ةهجوم ىرخأأو ةيحÓشصلأ ةيهتنم

ةيمك زجح نم ةنتابب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا دارفأا نكمت

ةفلتخم ةيئاذغ داوم اذكو ةرتوفم ريغ ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم

ثيح .ةيعرصشلا ريغ ةبراصضملل ةهجوم تناك ةيحÓصصلا ةيهتنم

ةقرف˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ل˘غ˘ت˘صسم تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثا هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘ج

داوم نيزخت سصوصصخب لامصش ةنتاب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا

اهلÓخ نم مت ،يرحتلاو ثحبلا ةيلمع فيثكت مت نيأا ،ةيئاذغ

53 رمعلا نم غلابلا اهكلام ةيوهو علصسلا نيزخت ناكم ديدحت

قيصسنتلاب ناكملا نيعل لقنتلاو ةيرود ليكصشت مت روفلا ىلع .ةنصس

ةراجتلا ةيريدمب كلهتصسملا ةيامحو سشغلا عمق حلاصصم ناوعأا عم

فلتخم نم ةربتعم ةيمك ىلع يوتحي عدوتصسم ةمهادم مت نيأا

عيمج ميدقت اهكلام نم بلطو ةبقارملا دعبو ،ةيئاذغلا داوملا

ىلع رثع امك ةرتوفم ريغ اهمظعم نأا نيبت اهب ةصصاخلا ريتاوفلا

نم عدوتصسملا عيمصشتو اهفÓتإا مت نيأا ،ةيحÓصصلا ةيهتنم علصس

دارفأا نكمت امك .كلهتصسملا ةيامحو سشغلا عمق رصصانع فرط

داوم زجح نم ،بونج ةنتاب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا

،ةنصس84 رمعلا نم غلبي سصخصشل نزخمب ةفلتخم ةماع ةيئاذغ

امك نيزختلاو ةفاظنلا طورصشل ةقباطم ريغو ةرتوفم ريغ اهنأا نيبت

ةيريدم عم قيصسنتلاب كلذو ،ةيحÓصصلا ةيهتنم علصس ىلع روثعلا مت

اعبتو .ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا مت ثيح ،ةي’ولل ةراجتلا

ةيئاذغلا داوملا فÓتإا مت سصتخملا ةيروهمجلا ليكو تاميلعتل

راطنق13 ـب ردق علصسلل ي˘لا˘م˘جإا نزو˘ب ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا

ةيلاملا ةميقلا تردق نيح يف ،ةيدلبلل ينقتلا مدرلا ةحلصصمب

.جد000794 يلاوحب تازوجحملل ةيلامجإ’ا

T°ƒT°É¿.ì

قناقنلأ ريسضحتل ةدعم  تناك/سسأرهأأ قوسس

قأوشسألأ قأرغإل ةيلمع طابحإأ

    ةدشسافلأ دأوملأ نم نط11 نم ديزأاب
نم ،سسارهأا قوصس نمأاب يناثلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع نكمت

داوم˘لا ن˘م ن˘ط11 ـب قو˘صسلا قار˘غإا و ق˘يو˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع طا˘ب˘حإا

اهقيوصست ددصصب تناك ، يرصشبلا كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغلا ةدصسافلا

ةي’و قاوصسأا يف ميركلا ناصضمر رهصش نم ةلبقملا مايأ’ا لÓخ

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل ةدارو تا˘مو˘ل˘ع˘م  د˘ع˘ب كلذ و.سسار˘˘هأا قو˘˘صس

موقي سصخصش دوجو اهداف˘م ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ديربت ةفرغ لخاد كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ ةيئاذغ داوم نيزختب

ليكو نع رداصصلا سشيتفتلاب نذإا رادصصتصسإاب ،يلئاعلا هنكصسمب

بآارم لخاد روثعلا مت ،سسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

و كامصسأ’ا و ءاصضيبلاو ءارمحلا موحللا نم نط11 ىلع نكصسملا

ةدا˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت دد˘˘˘صصب نا˘˘˘ك  ةد˘˘˘صسا˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘صصا˘˘˘ف˘˘˘لا

، كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ ةدمجم تاجلثم ةبلع008و قناقنلا

ةيمكلا زجح اهرثإا ىلع متيل ، نويلم054 ـب ةيمكلا ةميق تردق

فلم هل رجن˘ي˘صس ن˘يأا ة˘طر˘صشلا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ل˘يو˘ح˘تو

.سسارهأا قوصس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب ليحيصس  يئاصضق

GC.T¢

«ةلوأرفلأ» نم فشصن و راطنق3 زجح
فيطشسب ةنفعتملأ

نم ةبقارملا تايلمع لÓخ فيطصس ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت

ةحلاصصلا ريغو ةنفعتملا «ةلوارفلا» ةهكاف نم ةربتعم ةيمك زجح

ترطأا ةيلمعلا .ريطانق5.3  ــب اهنزو ردق يتلاو كÓهتصسÓل امامت

ةيئ’ولا ةحلصصملاب ةفاظنلاو ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م دار˘فأا ل˘ب˘ق ن˘م

ةبقارم تايلمع تءاجو ،فيطصس ةي’و نمأا ةعباتلا يمومعلا نمأÓل

يلامصشلا لخدملاب بصصن ةينمأا ةبقارم زجاح ىوتصسم ىلع تمت

ةيلمعل اهعاصضخإادصصق ةيراجت ةب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل

«ةلوارفلا» ةهكاف نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم اهنأاب تدكأا ةبقارم

تاهجلا ىلع اه˘صضر˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ف˘ع˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع ا˘ي˘ل˘ع تد˘ب ي˘ت˘لا

تصصوأاو، كÓهتصسÓل اهتيحÓصص مدع نع تفصشك يتلا ةصصتخملا

يتلا تايمكلا كلت تهجو نأاب دكأا قيقحتلا ،اهفÓتإا ةرورصضب

ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا تا˘صشرو˘لا ىد˘حإ’ نا˘م˘ثأ’ا ل˘قأا˘ب عا˘ب˘ت تنا˘˘ك

تاءارجإ’ا ةفاك لامكتصسا دعبو ،«ةلوارفلا ىبرم» ىلإا اهليوحت

فلاخملا دصض ايئازج افلم ةيئاصضقلا ةيطبصضل ا تزجنأا ،ةينوناقلا

تاهجلل لصسرأا ،كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ ةعاصضب لقن نأاصش يف

.هيف تبلل ةصصتخملا ةيئاصضقلا

GCjªø.Q

ةنتابب ةششوششغملأ نوتيزلأ تيز ةدام نم رتل0062 نم ديزأأ زجح
كÓهتصسا تاذ ةدام عينصصتب سصاخصشأ’ا دحأا مايق اهدافم سسمأا ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيلاملاو ةيداصصتق’ا ةقرفلا اهيلع تلصصحت تامولعم تنكم
تلقنت روفلا ىلع ،ةنتاب ةنيدمب ةديصشك يحب نئاكلا هنكصسم كلذ يف Óغتصسم ةينوناق ريغ ةقيرطب  كلذو نوتيزلا تيز يف ةلثمتم يرصشبلا

نع رداصص سشيتفتلاب نذإا ىلع ءانب ةنتاب ةي’ول ةراجتلا حلاصصم رصصانع ةقفر تامولعملا هنأاصشب تقلت يذلا ناكملا ىلإا ةقرفلا تاذ رصصانع

اهتميق لصصت نوتيزلا تيز ةدام نم رتل0462 يلامجإاب يأا رتل022 ةعصس ليمرب21 زجح مت نيأا ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

سشوصشغملا تيزلا ةيمك فÓتاو هميدقت راظتنا يف ،هب هبتصشملا دصض يئازج فلم زاجنإا متيل قوصسلا رعصسب ميتنصس نويلم462 ىلإا ةيلاملا

T°ƒT°É¿.ì.كلهتصسملا ةحصص ىلع ارطخ لكصشت داوم اهب طلخ مت يذلا
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 ةيلمعلا ىلع فارششإÓل ةشصاخ ناجل نييعتو ميقعت داومب اهديوزت مت

ةيلاملا تاناعإ’ا نم نيديفتشسملا عيزوت
 راجحلاب ديرب زكارم ةشسمخ ىلع

ةزوعملا تÓئاعلا  تائمل جد ف’أا4 غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب

ناشضمر ةفق ةحنمل ةيليدعت ت’وادم دادعإ’ ةيئانثتشسا تارود دقعت ةيدلبلا سسلاجملا

ةدرابلا نيعو ةنيدملا طشسو ،ينوبلا ناكشس اهنم دافتشسا

ناشضمر ةفق061 عزوت ةيريخلا ةيروشص ةيعمج

كلذو ةيدلبلا بارت ربع ةزوعملا تÓئاعلا يلع ةيداملاو ةيلاملا تاناع’ا عيزوتل اشصاخ اجمانرب راجحلا ةيدلب حلاشصم تعشضو
ةدجاوتملا ةشسمخلا ديربلا زكارم اهنيب نم ةينعملا حلاشصملا فلتخم اذكو ءايح’ا ناجل ىتحو ةينمأ’ا حلاشصملا عم قيشسنتلاب

 .زكرم راجحلا ديرب زكرم نم ةيلاملا تاناعإ’ا ىلع ريبكلا لابقإ’ا اذكو ماحدز’او ىشضوفلا يدافتل راجحلاب

¯ Qjº.Ω

ةيقأو ة˘طر˘صشأأ ع˘صضو م˘ت˘ي ثي˘ح

دأو˘مو نا˘م’أ ة˘فا˘صسم نا˘˘م˘˘صضل

ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ق˘ع˘م

ناجللأ نييعت دعب ديربلأ زكأرم

يتلأو ةيلمعلأ ةعباتمل ةفلكملأ

نيديفتصسملأ هيجوت يلع لمعت

نم بيرق˘لأ د˘ير˘ب˘لأ ز˘كر˘م و˘ح˘ن

نا˘˘ك ا˘˘م سسكع ها˘˘ن˘˘كصس ر˘˘˘ق˘˘˘م

بصص دعب قباصسلأ يف هب لومعم
يلع ةلويصسلأ ريفوتو تاناع’أ

ةصسمخلأ زكأرملأ عيمج يوتصسم
يلع نمأ’أ حلاصصم فرصشت اميف
تا˘نا˘ع’أ كل˘ت بح˘˘ي ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يدا˘ف˘ت˘˘ل فو˘˘ف˘˘صصلأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ةيدلب مصضتو ي˘صضو˘ف˘لأ ثود˘ح
نينثأ ديرب زكأرم ةصسمخ راجحلأ

ةن˘يد˘م˘لأ ط˘صسو يو˘ت˘صسم ي˘ل˘ع
ديرب زكرم ةمركلأ ديرب زكرم

ةصشيرحلأ ديرب زكرمو ةمواقملأ
نيلثمم ةيدلب˘لأ ح˘لا˘صصم تن˘ي˘ع
أد˘كو ة˘يرأد’أ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ ن˘˘ع
ءا˘ي˘ح’أ نا˘ج˘˘ل ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
عيمج داختأو ةيلمع˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
نم ةياقولاب ةصصاخلأ تأءأرج’أ

يلع91 ديفوك انوروك سسوريف
بنا˘ج ي˘لأ ز˘كر˘م ل˘ك يو˘ت˘صسم
أدكو نمأ’أ حلاصصم نع نيلثمم
كلدو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘صس’أ ة˘˘˘فا˘˘˘صشكلأ

يفظومو لام˘ع ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ي˘˘نأا˘˘تو ز˘˘كر˘˘م ل˘˘كب د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لأ
يلع أءانب   ةذختملأ تأءأرج’أ
لو’أ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
ةرور˘صضل ي˘عد يذ˘لأ ة˘ي’و˘لا˘˘ب
تاعمجت˘لأ ع˘ن˘م ي˘ل˘ع سصر˘ح˘لأ
سسوريف يصشفت يف مهاصست يتلأ

تهجو يتلأ91 ديفوك انوروك
ىلع تايدل˘ب˘لأ ءا˘صسؤور ع˘ي˘م˘ج˘ل
.ةي’ولأ بأرت

¯  YÉO∫ GCe«ø

ةيدلبلأ ةيبعصشلأ سسلاجملأ دقعت

تأرود سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب

ت’وأد˘م دأد˘عإ’ ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسإأ

غ˘ل˘ب˘م˘˘لأ ة˘˘فا˘˘صضإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت

ةفق نم نيديفتصسملل يفاصضإ’أ

جد ف’آأ4 ـب ةردقملأو ناصضمر

01 ىلإأ يلامج’أ ددعلأ عفتريل

هناف انرداصصم بصسحو .جد ف’أأ
ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر رأر˘ق˘ل ا˘ع˘ب˘ت
ةدئافل ةيفاصضإأ ةحنم سصيصصختب
ناصضمر ره˘صش لÓ˘خ تÓ˘ئا˘ع˘لأ
سصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأو م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ناف0202  ةنصسل ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ

ف’أ01 ةحنمب ةينعملأ ةئفلأ
اهليجصست مت يتلأ ةئفلأ يه جد

ةحنم مئأوقب اهيلع ةقداصصملأو

يتلأو0202 ناصضمر

ةصصاخلأ جد0006 ىصضاقتتصس

ل˘˘صصي ثي˘˘ح نا˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘صشب

.جد ف’أ01 ى˘لأ عو˘م˘ج˘م˘لأ

د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘صس ا˘˘نردا˘˘صصم د˘˘كؤو˘˘˘تو

ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ

ةرود سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

ةحنملأ ىلع لوأدتلل ةيئانثتصسإأ

جد ف’أأ4ب ةردقملأ ةيفاصض’أ

ةلئاع ف’أأ01 براقي ام ةدئافل

علطم تدا˘ف˘ت˘صسإأ تنا˘ك ةزو˘ع˘م

6 ةحنم نم يراجلأ عوبصسأ’أ

متي نأأ رظتنملأ نمو جد ف’أأ

عوبصسأ’أ يف ةحنملأ هذه فرصص

.ليصضفلأ رهصشلأ نم لوأ’أ

¯  S¢.Q

ةيريخلأ ةيروصص ةيعمج تماق
ينوبلأ ةيدلب يف اهرقم نئاكلأ

ةفق061 عيزوت˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘˘صضمر
ةزو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لأ ن˘˘˘م ةرر˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لأو
ي˘ف ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه ي˘ف ي˘ح˘˘صصلأ

رأرغ ىلع ةبانعب ةديدع قطانم

ن˘ي˘ع ،ي˘نو˘ب˘˘لأ ،»نو˘˘م˘˘لأز˘˘ي˘˘ل»
ةيعمج لمعتو ،طصشلأو ةدرابلأ

ىلع ةبان˘ع ة˘ير˘ي˘خ˘لأ ة˘يرو˘صص
تأردابملأ نم ةعومجمب مايقلأ
ة˘ل˘ما˘ح ة˘ي˘نا˘صسنإ’أو ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لأ
ى˘ل˘ع تأرا˘ع˘صشلأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ

،»انعمجي ةنجلأ يف ريخ» رأرغ
م˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تأد˘عا˘صسم˘لأ عأو˘نأأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يوذو ىماتي˘لأو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘ل˘ل

ركصشو ،ةصصاخ˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ
ةيعمج˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لأ

نيعربتملأو ني˘عو˘ط˘ت˘م˘لأ ل˘ك
هذه حاجنأ يف أومهاصس نيذلأ
ةيعمجلأ هذه سسأأرتو ،ةيلمعلأ
ديدعلا˘ب تما˘قو لا˘مآأ يدو˘بد˘ب
˘˘ما˘˘يأ’أ ي˘˘ف تا˘˘طا˘˘صشن˘˘˘لأ ن˘˘˘م
م˘يد˘ق˘ت رأر˘غ ى˘ل˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ
يف ىصضرملأ لافطأÓل ايأدهلأ

»أز˘ير˘ي˘˘ت تنا˘˘صس» ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم

ـل ر˘˘غ˘˘صصم ل˘˘˘ف˘˘˘ح أو˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نو

رأد ىلإأ أولقنت امك ،»ةءأربلأ»

قيلحت ةيلمعب أو˘ما˘قو ةز˘ج˘ع˘لأ

،ن˘˘ي˘˘ن˘˘صسم˘˘لأ خو˘˘ي˘˘صشلأ ر˘˘ع˘˘˘صش

ناتخ ةيلمعب مايقلل نورصضحيو

نيزوعملأو ىمات˘ي˘لأ لا˘ف˘طأÓ˘ل

رهصش نم لوأ’أ فصصنلأ لÓخ

ع˘يزو˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإأ ،نا˘˘صضمر

.ديعلأ ةوصسك

  ناشضمر رهشش  ةبشسانمب

درط0052 عزوي تاريخلا لبشس سسلجم
ةي’ولا تايدلبب هيقحتشسم ىلع يئاذغ

ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةيريدمل ع˘با˘ت˘لأ تأر˘ي˘خ˘لأ ل˘ب˘صس سسل˘ج˘م ع˘م˘ج

نم ىلوأأ ةعفدك يئاطغ درط0052 ةبانع ةي’ول فاقوأ’أو

مامأأ نم سسمأأ  حابصص اهتلفاق تقلطنأ  يتلأو ،نينصسحملأ  دنع

نأأ ىلع ةي’ولأ تايدلب نم قطانم ةدع بوجتل ،ىدهلأ دجصسم

تÓئاعلأ  دورطلأ  هذه نم  ديفتصس ثيح،ىرخأأ تايلمعب عبتت

.ليصضفلأ رهصشلأ بأوبأأ ىلع  نحنو اميصس ةريقفلأو  ةزوعملأ

ةينماصضتلأ ةلمحلل ىلوأ’أ ةعفدلأ قÓطنأ ةراصشإأ  ىطعأأ  ثيح

ىدهلأ  دجصسم  ىلإأ ءاج يذلأ ةي’ولأ يلأو «ريخلأ دعأوصس»

ةينيدلأ نوؤوصشلأ ريدمو يئ’ولأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئرب اقوفرم

د˘جا˘صسم˘لأ ي˘ف˘˘ظو˘˘م سضع˘˘ب أذ˘˘كو ،سسودر˘˘ف˘˘لأ د˘˘ج˘˘صسم ما˘˘مإأو

اهرداصصم نم ةعاصس رخآأ  تملعو أذه ،نينصسحملأو نيعوطتملأو

يف ىرخأأ دور˘ط ع˘يزو˘ت˘ب  مو˘ق˘ي˘صس تأر˘ي˘خ˘لأ ل˘ب˘صس سسل˘ج˘م نأ

نأأ ىلإأ  ةراصشإ’أ ردجتو ،ناصضمر رهصش ةبصسانمب مايأ’أ  مداق

ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خد ف˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نـم ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلأ كاــن˘˘˘˘ه

بابرأأ نع كيهان ،ةيفرح تاطاصشن ىلع دمتعت اهنوك يمويلأ

نوه˘جأو˘ي ن˘يذ˘لأو ي˘مو˘ي˘لأ ر˘جأ’ا˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

مل ناصضمر رهصش نأو  ةصصاخ مهلخد  مهفقوت ببصسب تابوعصص

دورطلأ هه م˘ها˘صست˘صس ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأ ’أ ه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘صصف˘ت د˘ع˘ت

 .ةجاتحملأ تÓئاعلأ ةدعاصسم يف ةيئأذغلأ
eÉRhR.Ü

ثداحلا يف اقيقحت ةطرششلا تحتف  اميف

هل ببشستتو اباشش  سسهدت ةرايشس
ةبقلا داوب ةددعتم تاباشصإا يف

تاباصصإ’ رمعلأ نم يناثلأ  دقعلأ يف باصش سسمأأ حابصص سضرعت

ةيدلبب ةبقلأ دأوب ةرايصس فرط  نم هصسهد نع ةجتان ةددعتم

ةـيندـملأ ةيامحلأ لاجرل  يروفلأ لخدتلأ ىعدتصسأ امم،ةبانع

يقلتل  ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ىلإأ روفلأ ىلع هلقنو هفاـعصسإ’

احابصص ةنماثلأ ةعاصسلأ دودح يف تعقو  ةثداحلأ .مزÓلأ جÓعلأ

لا˘صصت’أو  مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ه˘ل˘ق˘نا˘˘م بصسح ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘صضبو

هدافم ءأدن هحلاصصم تقلت نيأ ،ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب

ىلع ،ةبقلأ دأوب  ناكملأ نيع نم ترفو اباصش تصسهد ةرايصس نأأ

لو˘صصو˘˘لأ دـع˘˘بو ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ  ع˘˘قو˘˘م ى˘˘لإأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ

تاباصصإ’ سضرعت ةنصس42 رمعلأ نم غلبي باصشلأ نيبت  ةنياعملأو

حانج ىلع هلقنو ناكملأ نيع يف هفاـعصسإأ تعدتصسأ ةددعتم

د˘صشر ن˘بأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب  ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’أ ى˘لإأ ة˘عر˘˘صسلأ

ةينمأ’أ حلاصصملأ اهتهج نم ،مزÓـلأ جÓعلأ يقلتل يعماجلأ

هتاصسبÓم ةفرعمل ثداحلأ يف قيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ

هذه ةباتك دح ىلإأ ةصضماغ لأزــت’ يتلأو هل ةيدؤوملأ بابصسأ’أو

ينطولأ قيرطلاب ةرايصس فأرحنأ ىدأأ قايصسلأ تأذ يفو،رطصسأ’أ

سسفن يف ينوبلاب تأرايصسلأ  عيب ةطقن  مامأأ أديدحتو61 مقر

ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ة˘˘ن˘˘صس42  ي˘˘˘ف  با˘˘˘صش ة˘˘˘باـصصإأ ى˘˘˘˘لأ ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ

ىلإأ لقنو ناكملأ  نيع  يف اهرثإأ ىلع  فعصسأأ  ةفيفخ  حورجب

ددهت رورملأ ثدأوح ىقبتو،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ

ةدايقلأو رورملأ نوناق مأرتحأ مدع لظ يف نينطأوملأ ةمÓصس

.ةطرفم ةعرصسب
eÉRhR.Ü

ةيديلقتلا ةعانشصلاو فرحلل يئ’ولا عرفلا شسيئر اهقلطأا

 راجحلاب تامامكلا عنشصل ةششرو حاتتفا
02 يح ىوتصسم ىلع تامامكلأ عنصصل ةصشرو حاتتفأ أرخؤوم مت

فرحلل يئ’ولأ عرفلأ سسي˘ئر ا˘ه˘ق˘ل˘طأ ةردا˘ب˘م˘ب را˘ج˘ح˘لا˘ب توأأ

راجتلأ داحت’ ةيديفنتلأ ةنام’أ نم فأرصشإاب ةيديلقتلأ ةعانصصلأو

ربخلأ تدروأ يتلأ رداصصملأ بصسحو ةبانع ةي’وب نييفرحلأو

يتلأ ةيلوأ’أ دأوملأ ريفوت دعب لاغصش’أ اهب تقلطنأ ةصشرولأ ناف

راجحلأ ةنيدم نم ريخلأ ياعافو نينصسحملأ اهب عربت دق ناك

يتلأ تامامكلأ ةطايخ يف ةصشرولأ قلطنتل اهجراخ نم يتحو

ةصساصسحلأ تاعاطقلأ فلتخم أدكو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘صس

ءا˘بو را˘صشت˘نأ د˘صض ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جأ بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘صسا˘صسح˘˘لأ

نم ديدعلأ حاتتفأ لجصس هنأأ املع91 ديفوك انوروك سسوريف

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تا˘ما˘م˘ك ة˘طا˘ي˘خ˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘صشرو˘لأ

زكرم يو˘ت˘صسم ي˘ل˘ع ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فأ م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘صشرو˘لا˘ك ا˘نورو˘كلأ

فدهب ةرمحوبب يرخأ ةصشروو دأرم سشوديدب ينهملأ نيوكتلأ

 . رئأزجلأ هدهصشت يذلأ ريبكلأ سصقنلأ ةيطغت
Qjº.Ω

»كاعم مهار كد’و..كحور ششقلقت ام اباب» راعشش تحت

قيلÓعلا يف مهتاششعمل نيدعاقتملا بحشس ةيلمع ىلع فرششت »كياب نيرغ» ةيعمج
نيدعاقتملأ ةدعاصسم و ميظنت لجأأ نم ةبانع يف ينوبلاب قيلÓعلأ ديرب زكرم يف ةيعوطت ةلمحب سسمأأ ةحيبصص »كياب نيرغ» ةيعمج تماق
و مهتحأر نامصض ىلع تلمعو »كاعم مهأر كد’و..كحور سشقلقت ام اباب» راعصش تحت ديربلأ زكأرم نم مهتاصشاعم بحصس ةيلمع ليهصستل
و نامأ’أ ةفاصسم مأرتحأو »قصص’ طيرصش» عصضو نأأ ءأرصضخلأ ةجأردلأ ةيعمج تربتعأو ،انوروكلأ سسوريف ىودع لاقتنأ و ماحدز’أ ايدافت
يباجيإ’أ مهبواجت ىلع نينطأوملأ و نمأ’أ ديربلأ لامع ءأرصضخلأ ةجأردلأ ةيعمج تركصشو ،ةمÓصسلأ نمصضي عيمجلأ مهافت و ةبيطلأ ةملكلأ
S°∏«ªÉ¿.Q.ءايحأ’أ ناجلو تاعومجملأو تايعمجلأ فأرصشإأ تحت ةبانع تايدلب يقاب يف اهب لمعلأ متي نأأ تنمتو ةردابملأ هذهل



فيطسس

لإزأإ نيع ةرئإد نمأإ رقم لخدم مامأإ امقعم إرمم نوتبثي نوعوطتم
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م شسمأا ما˘˘˘˘ق
لازأا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
تي˘ب˘ث˘ت˘ب ،ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘يلو˘˘ب
رقم  لخدم مامأا امقعم ارمم
فدهب ،لازأا نيع ةرئاد نمأا

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
ن˘˘˘مألا ناو˘˘˘عأل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘كو
،ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأا نود˘˘˘˘سصق˘˘˘˘ي
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه تي˘ق˘ل د˘ق˘˘لو
اريبك اناسسحتسسا ةيعوطتلا
اذ˘˘كو ن˘˘ملا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ىد˘˘˘ل
.نينطاوملا

ل ىسسيع
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يئابرهك دلوم راجفنإ
ناكسسلإ طسسو بعر ثدحي

ةملاقب فولخم نيعب
ز˘˘˘يزر˘˘˘ق ي˘˘˘ح نا˘˘˘كسس سشا˘˘˘˘ع
فولخم نيع ةيدلبب يسشايعلأ
ةري˘ب˘ك ة˘لا˘ح لوأ’أ سسمأأ ة˘ل˘ي˘ل
راجفنأ دعب علهلأو بعرلأ نم
ىوتسسم ى˘ل˘ع ي˘ئا˘بر˘ك د˘لو˘م
أذه ىدأأ نيأأ ،روكذملأ يحلأ
رايت˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ ى˘لإأ را˘ج˘ف˘ن’أ

31 ن˘م ر˘˘ث˘˘ك’ ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ

ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘يأ ،ة˘˘عا˘˘سس
ن˘ي˘ع ى˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘˘لأ
م˘ل سضح˘لأ ن˘سسح˘˘لو نا˘˘كم˘˘لأ
نع مجن نيأ،ةباسصأ يأأ فلخي
تع˘لد˘نأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك ةرأر˘˘سش
راثأأ امم راجفنأ اهعبت دلوملاب

طسسو علهلأو بعرلأ نم ةلاح
أور˘ط˘خأأ ن˘يذ˘لأ ي˘ح˘لأ نا˘˘كسس
يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع
نا˘˘كم ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘نأو˘˘عأأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ةرا˘ي˘سسب ن˘ي˘˘م˘˘عد˘˘م ثدا˘˘ح˘˘لأ
..فاعسسÓل

نيدلأزع.ل

فقو نلعت اسسنرف
لود ىلإإو نم نإريطلإ

نغنسش ةقطنم جراخ
تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا

تيبازيلإا ،ةيسسنرفلا ةئيبلاو
ماتلا هبسش فقولا نع ،نروب
لودلاو اسسنرف ني˘ب نار˘ي˘ط˘ل˘ل
،نغنسش ةقطنم جراخ ةعقاولا

ة˘ح˘فا˘ك˘˘م تاءار˘˘جإا را˘˘طإا ي˘˘ف
.انوروك ءابو
LTR ة˘˘˘عاذإل ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘فو

،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
كانه دعت مل““ :ةريزولا تلاق
ا˘م ىل˘ع ةد˘حاو ة˘ي˘لود ة˘˘ل˘˘حر
ةق˘ط˘ن˘م جرا˘خ ىلإاو ن˘مود˘ب˘ي
نأا ىلإا ترا˘˘˘˘˘˘سشأاو.““ن˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سش
اهميظنت ىرج يتلا تÓحرلا
ن˘م ىق˘ب˘ت ن˘˘م ةدا˘˘عإل ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
جراخ نم نييسسنرف نينطاوم
تنا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،نآلا ىت˘˘ح ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
.لامتكلا كسشو ىلع تراسص

ةي’وب ةفيلخ لآأ ديعلأ دمحم ةفاقثلأ رأد تنلعأ
انمأزت كلذو ،لافطأ’أ ةدئافل ةقباسسم نع ،ةنتاب
،يدÓب ثأرتب ىنعت ةقباسسم يهو ،ثأرتلأ رهسشو
أذهو ““حبرأو حرفأ كتيب نم““ راعسش تلمحو
نم هتايلاعف تقلطنأ يذلأ ثأرتلأ رهسش ةبسسانمب

،ةيراجلأ ةنسسلأ نم يام81 ىلأ ليرفأأ81 ـلأ
نوكتسس يتلأو ،ةيسصولأ ةرأزولأ اهترطسس يتلأ

ءأوسس ثأرتلأ لوح ةطرسشأ ثب لÓخ نم دعب نع
هب رخزت امبو هب فيرعتلل ،يدامÓلأوأ هنم يداملأ
بجو ماه يفاقثو يراسضح ثوروم نم دÓبلأ
تÓ˘خأد˘م ن˘ع كي˘ها˘ن أذ˘ه ،ه˘˘ل ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ءÓ˘˘يأ

رخزت يذلأ ماهلأ يفاقثلأ مخزلأ سسكعت ةروسصم
دوعت يتلأ راث’اب قلعت ام اميسس ،ةنتاب ةي’و هب
دقو أذه ،ةرباغ˘لأ ة˘ي˘ن˘مز˘لأ بق˘ح˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لأ

نيغلابلأ لافط’أ ةئف ىلأ ثأرتلأ ةقباسسم تهجو

تددح امي˘ف ،ة˘ن˘سس61 ى˘لأ8 نم رم˘ع˘لأ ن˘م
يداملأ هيعونب ثأرتلأ يف ةكراسشملأ ت’اجم
،ةيفأرغوتوف روسص لاسسرأ لÓخ نم ،يدامÓلأو
ةيليثمث دهاسشم يف لثمتت تاهويديف تاموسسر
،ر˘ع˘سش ،تا˘يا˘كحو سصسصق ،ةر˘ي˘˘سصق تÓ˘˘خأد˘˘م

لامع’أ يهو ،قئاقد50 ىدعتت ’ ةيثأرت يناغأ

لاي ديعلأ دمحم ةفاقث˘لأ رأد ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سست˘سس ي˘ت˘لأ
نيأ ،يعام˘ت˘ج’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع ة˘ف˘ي˘ل˘خ
لا˘م˘ع’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ا˘ع˘˘قو˘˘م تع˘˘سضو
قلعتملأ نهأرلأ عسضولأو انمأزت كلذو ،ةكراسشملأ
أذه ،انوروك سسوريف ةهباجمل يلزنملأ رجحلاب
مييقت ىلع ةفاقثلأ عاطق نم ةنجل فرسشتسس اميف
نيح يف ،لافط’أ فرط نم ةكراسشملأ لامع’أ
نأوج حتافلأ ةقباسسملأ يف نيزئافلأ ميركت تميسس
أذه.ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لأ مو˘ي˘ل˘ل فدا˘سصم˘لأ مدا˘ق˘لأ

ةي’ول ةفاق˘ث˘لأ ة˘ير˘يد˘م نأ ى˘لأ ةرا˘سش’أ رد˘ج˘تو
ةعباتلأ ةيمومعلأ تاسسسسؤوملأ فلتخم ربع ةنتاب
ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت تا˘ق˘با˘سسمو ج˘مأر˘ب تر˘ط˘سس د˘ق ا˘˘ه˘˘ل
ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ن˘مأز˘ت ع˘م لا˘ف˘ط’أ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ةهج نم يحسصلأ رجحلأو ةهج نم ةسضورفملأ
ةعلاطملل ةيمومعلأ ةبتكملأ رأرغ ىلع ،ىرخأ
لافط’أ ةدئاف˘ل ة˘ق˘با˘سسم ما˘يأ ذ˘ن˘م تق˘ل˘طأ ي˘ت˘لأ
أذه ،هتهباجمو انوروك سسوريف لوح مسسرب قلعتت
ىلأ تمه يتلأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م بنا˘ج ى˘لأ
فلتخم ميدقت يف عو˘ط˘ت˘لأو تا˘ق˘با˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.ةينماسضتلأ تأدعاسسملأ

ح ناسشوسش

بي˘ل˘ك ““ATISSAM““ بأر˘لأ ي˘ن˘˘غ˘˘م رد˘˘سصأأ

هر˘˘سشنو ““LEGNAID““ نأون˘ع ل˘م˘ح˘ي د˘يد˘ج
هتح˘ف˘سصو بو˘تو˘ي˘لأ ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ه˘تا˘ن˘ق ر˘ب˘ع
““اتيسسام““ عدبأأو ،““كوبسسيافلأ““ ىلع ةيمسسرلأ

ةقسسانت˘م˘لأ تا˘م˘ل˘كلأو ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لأ ي˘ف أدد˘ج˘م
هتينغأاب اههجو يتلأ ةيوقلأو ةرسشابملأ لئاسسرلأو
قاسشعو هيعبت˘ت˘م با˘ج˘عإأ تلا˘ن ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘ب˘سشلأ
قحتسسي هنأأ ىرخآأ ةرم ““اتيسسام““ دكأأو ،بأرلأ

هرايتخأ لسضفب يرئأزجلأ بأرلأ ““GNIK““ بقل
بيلكلأ رسشن متو ،ه˘ي˘نا˘غأأ ي˘ف تا˘م˘ل˘كل˘ل د˘ي˘ج˘لأ
لسصأوتلأ عقأوم يف عسسأو قاطن ىلع ديدجلأ
تلسصوو روهمج˘لأو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

51 بوتويلأ ىلع دحأو موي يف ةدهاسشملأ ةبسسن

مايأ’أ يف رثكأأ عفترت نأأ عقوتيو ةدهاسشم فلأأ
اهلاق يتلأ تأرا˘ب˘ع˘لأ سضع˘ب ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘مدا˘ق˘لأ
رسصع نم انه انأر““ةينغأ’أ هذه يف ““اتيسسام““

MA I““  ““ن’اب يسسأرو ريغسص““ ،““لÓسضلأ

NIAMUHرخآأ““ تلسصتأو ،““موسصعم ينسشم

هلمع نع ثيدحلأ لجأأ نم ““اتيسسام““ ـب ““ةعاسس

يفو Óيل مت بيلكلأ ريوسصت نأأ انل دكأاف ديدجلأ

تأرايخ كلمي ن˘كي م˘لو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف

ل˘كل ل˘م˘ع˘لأ أذ˘ه ىد˘هأأو ر˘يو˘سصت˘لأ ي˘ف ةر˘ي˘ث˘˘ك

نا˘ك أذإأ ا˘مأأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف بأر˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأأ قا˘˘سشع

هنأأ فسشكف ةمداقلأ مايأ’أ يف رخآأ Óمع ردسصيسس

،ة˘مدا˘ق˘لأ ما˘يأ’أ ي˘ف د˘يد˘˘ج بي˘˘ل˘˘كل ر˘˘سضح˘˘ي˘˘سس

ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ““ATISSAM““ ر˘ب˘ت˘ع˘يو

نم ديدعلأ كلميو يرئأزجلأ بأرلأ يف نيزرابلأ

’و˘ه““ ،““ة˘م˘غ““ رأر˘غ ى˘ل˘ع ةز˘ي˘م˘م˘لأ ي˘نا˘˘غأ’أ

،““ON-LLI““ ،““ة˘م˘جو˘ج““ ،““و˘غ˘ي˘مأأ““ ،““’و˘ه

”SAM X SAM“،““غنيك““ ،““ن˘ي˘يدو˘ك

““كير˘ي˘ن˘ي˘ج““ ىدأأ ا˘م˘ك ،““سسكي˘˘نو˘˘ف““ ،““سسا˘˘م

.““دأدسش دلو رتنع““ لسسلسسم

 سسافر ناميلسس

”GNIK“عادبإلا لسصاوي يرئازجلا بارلا

””LEGNAID”” ديدجلإ بيلكلإ 
””ATISSAM”” ـل

لقنتلإ صصخر نم نيماحملإ ءافعإإ
يحسصلإ رجحلإ لÓخ

مويلأ ،يعاسس دمحأأ ،نيماحملأ تامظنمل ينطولأ داحت’أ سسيئر نلعأأ
نأأ ىلإأ أري˘سشم ،رور˘م˘لأ سصخر ن˘م ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ ءا˘ف˘عإأ ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ
يرسسي يذلأ ءافعإ’أ نأأ يعاسس لاقو.اهلحم لحت ةينهملأ ةقاطبلأ

حلاسصم عم لسصأوت دعب ءاج ليرفأأ12سسمأ مويلأ راهن نم ءأدتبأ
لÓغتسسأ مدع ىلإأ ثدحتملأ اعد ،قايسسلأ قسسن يفو.ىلوأ’أ ةرأزولأ

’ سصخسش يأأ باحطسصأ مدعو ،ةينهم سضأرغأ’ ’إأ ءافعإ’أ أذه
ح .ن.ةرايسسلأ يف ةنهملاب هل ةقÓع

وزو يزيتب ردسصملإ ةلوهجم ةيكÓهتسسإ دإوم زجح
ةعسسأو ةيئأذغلأ تاجوتنملأو علسسلأ يف سشغلأ ةحفاكمل أرأرمتسسأ
عم قيسسنت˘لا˘بوزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت ،كÓ˘ه˘ت˘سس’أ

نم ةربتعم ةيمك زجح نم سسمأ ،وزو يزيت ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم

025 ـب تردق ،اهتيحÓسص خيراتو اهردسصم فورعم ريغ لبأوتلأ

ىلع تءاجو ةيلمعلأ هذه ناف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو ،غلك
طسسوب دجأوتملأ ةيراجتلأ تÓحملأ دحأ’ رسصانعل ةيئاجف ةبقأرم رثإأ

نم ةربتعم ةيمك ةنياعم ىلع ةيلمعلأ ترفسسأأو.وزو ىزيت ةنيدم
اهفÓتإأ مت نيأأ ةيمكلأ زجح متيل.ةيحÓسصلأ ةيهتنم ةيئأذغلأ دأوملأ
.ةسصتخملأ تاطلسسلأ عم قيسسنتلاب

داعسس ليلخ

ةنتابب تإرذخمو تاسسولهم امهتزايحل نيسصخسش فيقوت
ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف لÓخ نم ةنتاب ةي’و نمأأ رسصانع فقوأأ
رمعلأ نم ناغلبي ناسصخسش ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملاب عورسشملأ

نيتيلمع يف كلذو ،تأرذخمو تاسسولهم امهتزايحل ةنسس42و22
موقي ناك ةنتاب تلوزات قيرط يحب ىلو’أ ،ةقرفلأ تأذل نيتلسصفنم
هتزوحب روثعلأ مت نيأأ ةسسولهملأ سصأرق’أ جيورتب لو’أ فوقوملأ

ةيلمعلأ امأأ ،نيلاباقيربو اكيريل يعون نم سسولهم سصرق551 ىلع
ةمداق ةنحاسش نتم ىلع ناك يذلأ يناثلأ فوقوملاب ةلقعتملأ ةيناثلأ

فيكلأ نم مأرغ474 ـب ردقت ةيمك اهلخأدب ناك يتلأو بونجلأ نم

ةيئأزج تافلم زاجنإأ متيل جد000.041 ـب ردقي يلام غلبمو جلاعملأ
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ امهميدقتو امهب هبتسشملأ دسض

ح ناسشوسش

جيريرعوب جرب

ةرتوف نود ننقم بيلح صسيك045 زجحو صصخسش فيقوت
نم جيريرعوب جرب قرسش يلع دسصاق رئب ةرئأد نمأ حلاسصم تنكمت
لاسصت’أ ةيل˘خ بسسحو .ةر˘تو˘ف˘لأ مأد˘ع˘نأ ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ن˘ي˘ع˘برأ ف˘ي˘قو˘ت
ةطقن يف ةبكرم فيقوت رثأ تمت ةيلمعلأ نأ ةي’ولأ نم’ تاقÓعلأو

63 اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس44 (عر)وعدملأ فر˘ط ن˘م ةدا˘ت˘ق˘م ة˘ب˘قأر˘م

ردقت ،سسيك045 ىلع يوتحت ننقملأ بيلحلأ ةدام نم قودنسص

عم قيسسنتلابو ،ءأرسش ةروتاف نودب جد5,21631 ـب ةيلامجإ’أ اهتميق
رسضحم ريرحتب رمأأ يذلأ ايميلقإأ سصتخملأ ةيروهمجلأ ليكو ديسسلأ
.ةرتوفلأ مأدعنأ سصوسصخب فلاخملل

ىسسوم .ع

 ةيدام رئاسسخ فلخ / ةبانع

لاحرب يف ةقسش نيعب ةين’ديسص دإوم ربخم يف قيرح
شضعب ىدأا امم ،لاحربب ةقسش نيع ةقطنمب ةينلديسص داوم ربخمب قيرح شسمأا لوأا ءاسسم بسش
دودح يف بسش قيرحلا .ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا لو˘سصو ل˘ب˘ق ق˘ير˘ح˘لا د˘م˘خأا ثي˘ح،ة˘يدا˘م˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا بسسح ق˘ئا˘قد ع˘سضبو اءا˘سسم ة˘ع˘بار˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا
دعبو ،ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ثداحلاب ءادن هحلاسصم تقلت نيأا،ةبانعب ةيندملا
بابسسأا ىقبتو اذه،ةيندملا ةيامحلا رسصانع لوسصو لبق تدمخا دق نارينلا نا نيبت لوسصولا

ب.م .ةلوهجم قيرحلا تاسسبÓمو

ثارتلا رهسشو انمزت

”حبراو حرفا كتيب نم“ راعسش تحت لافط’إ ةدئافل ةقباسسم

 يبعسشلا ينطولا ششبجلا نم ةزرفم عم قيسسنتلاب

تإردخملإ نم غ097و غلك50 زجحيو ةيمإرجإإ ةعامج  ككفي جيريرعوب جرب كرد
ينطولا ششيجلا نم ةزرفم عم قيسسنتلاب جيرير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت
نم اهطاسشن دتمي ، ةسسولهملا بوبحلاو تاردخملا عيبو لقنب ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشل دح عسضو نم ، يبعسشلا

(40 ) ةعبرا فيقوت ىلا تسضفا ةيلمعلا نا ةعومجملا نايب بسسحو.يرئازجلا قرسشلا تايلو ىلإا برغلا تايلو
ــب ردقت تاردخملا نم ةيمك زجحو.نازيلغو ةنتاب يتنيدم نم نوردحني رمعلا نم تاينثÓثلا يف شصاخسشأا

لسصاوتلل لمعتسست تناك ةلاقن فتاوه30 ىلا ةفاسضا .جد000.03 :ـــب ردقي يلام غلبم و غ097و غلك (50) ةسسمخ
رما يذلا  يداولا شسأار ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا نيينعملا ميدقت مت ثيح.ةكبسشلا ءاسضعأا نيب
.يداولا شسأار ةيدلبب ليامرلا ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب مهيف هبتسشملا  عادياب

 ىسسوم/ع
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