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ةلحرم سشيعت رئازجلا نأا ادكؤوم

ءا˘˘بو˘˘لا ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘˘سسا˘˘˘سسح

هابتنلا عيمج˘لا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘سست

,ةنئمطم ةل˘حر˘م ى˘لا لو˘سصو˘ل˘ل

فيكتي سسوريفلا اذه نأاو ةسصاخ

ريح ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ه˘ط˘ي˘ح˘م ع˘م

رو˘سسي˘فور˘ب˘لا را˘سشأاو .ءا˘م˘ل˘ع˘˘لا

تاحيرسصت يف «يناكرب طاقب»

لوألا سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص

ةبلاطم ةيلحملا تاطلسسلا  نأاب

د˘سض ة˘مرا˘سص تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا˘˘ب

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تارار˘˘˘ق ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م

ديع مايأا لÓخ ةسصاخ ،يحسصلا

بع˘سصي ثي˘ح ,كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا

تÓئاعلا تÓق˘ن˘ت ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
ديعي˘سس يذ˘لا ر˘مألا ,ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
عوبسسألا ويرانيسس ناهذألا ىلإا
ي˘ت˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش ن˘˘م لوألا
عقوتم ريغو اريبك اعافترا دهسش
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصلا تلا˘˘ح˘˘ل

ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘˘كأاو .ا˘˘نورو˘˘ك
يف لوجتلا عنم نم مغرلا ىلع
ة˘سسما˘خ˘لا د˘˘ع˘˘ب ند˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
نونطاوملا سضعب نأا لإا اءاسسم
تاءارجلا هذه ر˘سسك نود˘م˘ع˘ت˘ي
نم فيف˘خ˘ت˘لا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا

.ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت م˘˘ج˘˘ح
ى˘لا لو˘˘سصو˘˘لا نا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘سشم
.ربكأا ةمارسص بلطتي ةلاح رفسص
نأا ءابطألا ةدامع سسيئر دكأا امك

دهج يأا رخدت مل ةحسصلا ةرازو

,«91 ديفوك» ةبراحم لجأا نم
فسشكلا زكارم ددع لسصو ثيح

ةعزوم ةط˘ح˘م91 ىلإا مو˘ي˘لا
وهو نطولا تايلو فلتخم ربع
عافترا ي˘نا˘كر˘ب بسسح رر˘ب˘ي ا˘م
ثيح ،ءابولاب  ةباسصلا تلاح
ةديلبلاو ةمسصاعلا» :Óئاق حرسص
يسضاملا عوبسسلا لÓخ تدهسش
ة˘با˘سصلا ما˘قرأا ي˘ف ا˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

يتلا ىرخألا تايلولاب ةنراقم
دد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘يز تد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش
ى˘لإا دو˘ع˘ت نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا
.«ناسضمر رهسش لÓخ عافترلا

يسشفت دسصر ةنجل وسضع ددسشو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو

ع˘˘سضو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا

دحلاو ديعلا مايأا لÓخ ةمامكلا

ا˘نورو˘ك» Ó˘ئا˘ق م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ن˘˘م

يه ة˘ي˘م˘سسو˘م از˘نو˘ل˘ف˘نا تسسي˘ل

ه˘ط˘ي˘ح˘م ع˘م ف˘ي˘كت˘ي سسور˘˘ي˘˘ف

نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع˘ف ىد˘ل ءا˘ت˘سشو ا˘ف˘ي˘سص

لÓ˘˘خ ن˘˘م ارذ˘˘ح ر˘˘ث˘˘كأا نو˘˘˘كن

تاءار˘˘˘جإل مرا˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘تلا

لÓخ يحسصلا رجحلاو ةياقولا

يذلا كراب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ما˘يا

نينطاوم˘لا نا˘كر˘ح˘ت ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت

يتلاو ةيلئاعلا تارايزلا ببسسب

ىلع ارطخ لكسشت نأا اهنأاسش نم

ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘˘لا

.«رئازجلا
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د˘م˘ح˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو نأا˘˘م˘˘ط
نينطاوملا لوألا سسمأا باقرع
د˘يد˘م˘ت تي˘قو˘ت لا˘ط ا˘م˘ه˘م ه˘نأا
عطق متي نل هنإاف يحسصلا رجحلا
نأا با˘قر˘˘ع را˘˘سشأاو .ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
متيسس ءابره˘كلا ر˘ي˘تاو˘ف د˘يد˘سست
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جا ع˘˘˘فر د˘˘˘ع˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘˘ف˘˘ح اذ˘˘هو .ي˘˘ح˘˘سصلا

فسشكو اذه .نينطاوملا ةحسص
هنأا باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو

رايلم043 نم رثكأا قافنإا مت
ل˘جأا ن˘م ة˘عا˘سسلا د˘ح˘˘ل ،را˘˘ن˘˘يد

ط˘˘˘بر˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا
ىلع هدر يفو .زاغلاو ءابرهكلاب
يبعسشلا سسلجملا باون ةلئسسأا
نأا ،با˘قر˘˘ع ح˘˘سضوأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىظحي زاغلاو ءابرهكلاب طبرلا
فر˘˘ط ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
ي˘˘ف فد˘˘ه˘˘ي ثي˘˘ح،ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا
ةداملا هذه ليسصوت ىلا سساسسألا
،نين˘طاو˘م˘لا ل˘ك ى˘لإا ة˘يو˘ي˘ح˘لا
قطانم يف ة˘سصا˘خ او˘نا˘ك ا˘م˘ن˘يأا
د˘˘ق˘˘ف با˘˘قر˘˘ع بسسحو.ل˘˘˘ظ˘˘˘لا
ةلوذبملا تادوه˘ج˘م˘لا تح˘م˘سس
هبسش ةيطغتب ةلودلا فرط نم
ءابرهكلاب ينطولا بارتلل ةيلك

%99 تغ˘ل˘ب ثي˘ح˘ب ،زا˘˘غ˘˘لاو

يمومعلا عيزوتلا سصخي اميفو

مت ةيدلب1451 لسصأا نمف زاغلل

0041 ليسصوت اذه انموي ىلا

راسشأاو% 09 ةبسسنب يا ةيدلب

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نأا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘˘يزو

،82 ا˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

نم ءاهتنلا دنع اهليسصوت متيسس

،زاجنلا ديق وه يذلا جمانربلا

ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه تب˘ل˘˘ط˘˘ت ثي˘˘ح

فلا041 ي˘ها˘سضي ا˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا

ل˘ق˘ن˘لا ة˘كب˘سش ن˘م ر˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك

و˘هو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ع˘يزو˘تو

غلابم قافنا بلطت ريبك عورسشم

ريزو دكأا ا˘م˘ك .ة˘م˘خ˘سض ة˘ي˘لا˘م

ةيلمع نأا باقرع دمحم ،ةقاطلا

ةكرسش ىوتسسم ىلع فيظوتلا

ن˘˘ع نو˘˘كت ن˘˘ل «كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس»

تايلمع كانهو ،ةاباحملا قيرط

هدر يفو.ةنسسلا ةيا˘ه˘ن ف˘ي˘ظو˘ت

سسل˘ج˘م˘لا باو˘ن ة˘ل˘˘ئ˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع

ح˘˘سضوأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا

نو˘˘نا˘˘ق سصو˘˘سصخ˘˘ب ،با˘˘˘قر˘˘˘ع

متي نل هنأاب ،يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

هلازنإا متي مل ام ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

.ناملربلا ىوتسسم ىلع هسضرعو
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ناكسسلاو ةحسصلا ةارزو تفسشك
سسمأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘˘سصاو

ةباسصإا ةلاح781 ليجسست نع
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م

غلب اميف ,تايفو70 و رئازجلا
اولثام˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشلا دد˘ع

ةعاسس42 ـلا لÓخ311 ءافسشلل
هنع فسشك ام بسسح ,ةيسضاملا
د˘˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل م˘˘سسا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو

حسضوأاو.راروف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا

ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ,رارو˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

سصسصخم˘لا ي˘مو˘ي˘لا ي˘مÓ˘عإلا

ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

ددعلا نا «91-ديفوك» سسوريفل

ةدكؤوملا تا˘با˘سصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جلا

غلب اميف.ةلاح9266ىلإا عفترا

ددعو635 تايفولا ي˘لا˘م˘جإا

ءافسشلل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم،1723 تغ˘ل˘ب

ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا

ةبسسنلابو .ةيلو84 ربع عزوتت

سصاخسشألا نإاف ,ةيرمعلا تائفلل

ةنسس06 و52 نيب ام نيغلابلا

نم ةئام˘لا˘ب75 ةبسسن نولث˘م˘ي

ة˘˘˘با˘˘˘سصلا تلا˘˘˘ح عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م

لث˘م˘ي ا˘م˘ي˘ف .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

رمعلا نم ني˘غ˘لا˘ب˘لا سصا˘خ˘سشألا

76 ة˘ب˘سسن قو˘ف ا˘م˘ف ة˘ن˘˘سس56

تلا˘ح عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

ر˘ب˘ت˘عا ر˘ي˘خألا ي˘فو .تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا

ديدمت رارق نأا راروف روتكدلا

ي˘ف يرور˘سض ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

م˘˘˘عد نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ,ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا

يف ةلودلا دو˘ه˘ج˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ابجاو ربتعي ءابولا اذهل يدسصتلا

ةيامح نامسضل اي˘قÓ˘خأاو ا˘ي˘ن˘طو

.نطولا نمأاو ةحسص

نينطإوملل ةبسسنلاب تامامكلإ ءإدترإإ ةيمإزلإإ ىلع ددسشي يناكرب طاقب

«رطفلإ ديع لÓخ مراصص يحصص رجح سضرفب ةبلاطم تاطلصسلإ»
ةحايسسلإ تلاكو ةباقنل ينطولإ ماعلإ نيمألإ

رطخلإ سسوقان قدي «يسسونسس سسايلإإ»

 ةحايصسلإ عاطقب لماع0003
انوروكلإ ببصسب ةلاطبلإ باتعأإ ىلع

ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا تلا˘˘كو ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا رذ˘˘˘ح
يذلا يثراكلا عسضولاب هفسصو امم «يسسونسس سسايلإا» رافسسألاو

طاسشنلا ررسضت ادكؤوم ،رسشابم لكسشب لمع بسصنم فلأا03 ددهتي
ىلإا ةموكحلا ايعاد ،ةئاملاب ةئام ةبسسنب رئازجلا يف يحايسسلا

تاكارتسشاو موسسرلاو بئارسضلا ةفاك نم تلاكولا ءافعإا ةرورسض
ريجأاتلا يف تلاكولا ةد˘عا˘سسم˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا

ىلع اهلوسصح تاءارجاو ةيلمع ليهسستو بئارسضلا نم اهئافعإاو
نإا لوألا سسمأا ةيعاذإا تاحيرسصت يف يسسونسس لاقو.سضورقلا
ةئاملاب ةئام ةبسسنب ررسضت ىرخألا تاعاطقلل افÓخ ةحايسسلا عاطق
رخاوأا ذنم تاطاسشنلا عيمج فقوت ادكؤوم ،انوروك ةحئاج ببسسب

ةلئاع فلأا03 ددهتي يذلا عسضولا وهو ،يسضاملا يرفيف رهسش

ةلاطب ىلإا عاطقلا يف لماع فلأا3 يلاوح ةلاحإا دعب ،ةيرئازج
ةلسسارم نع افسشاك رطخ˘لا سسو˘قا˘ن ثد˘ح˘ت˘م˘لا سسف˘ن قدو.ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ةحايسسلا ةرازوو ىلوألا ةرازولا اهسسأار ىلعو ةسصتخملا تاهجلا

هتباقن نأا افيسضم ،عاط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا  تلا˘غ˘سشنا˘ب ل˘ق˘ن˘لاو
بئارسضلا لك نم تلاكولا ءافعإا ةموكحلا ىلع حاحلإاب تحرتقا

اهيلع ظافحلل ،لامعلا روجأا ةيطغتل يلام معد ميدقتو موسسرلاو
روجألا عفد نع ةزجاع تحبسصأا امدعب اهددهتي يذلا لاوزلا نم
هفسصو امل اططخم امدقم ،نامسضلا قيدانسص يف تاكارتسشلاو
.سسÓفإلا رطخ نم عاطقلا ذاقنإاب
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مهلغسش بسصانم ىلإإ نيمدختسسملإ ةدوع نامسضل
ةنسسلإ ةياهن  لامعأإ ءاهنإل

ءإدترإإ سضرفت ةيبرتلإ ةرإزو
ةيميلعتلإ تاصسصسؤوملإ لخإد تامامكلإ

ةيوبرتلا تاسسسسؤو˘م˘لا ءارد˘م ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘ي˘جو˘ت˘ب ءارد˘م عر˘سش
تامامكلا عسضو ةيرابجإا ل˘جأا ن˘م ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأÓ˘ل
«انوروك» ءابو راسشتنا نم دحلا تاءارجإا راطإا يف اذهو ةيقاولا

ةيلاسسرلا تثحو .نيفظوملاو نين˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب هرا˘سشت˘نا ع˘سسو˘تو
تاسسسسؤوملا ءاردم ةيبرت˘لا ةرازو ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘ل˘ع تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘فو
تاءارجإلا ميعدت سصوسصخب ةثÓثلا ةميلعتلا راوطأÓل ةيميلعتلا

عسضو ة˘ي˘ماز˘لا ى˘ل˘ع «91 ديفوك» ءابو نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘حإلا
ةبسسنلاب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع ةيئاقولا تامامكلا
ءاردم ةميلعتلا ترمأاو .ءانث˘ت˘سسإا نود لا˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘كل
هذه ذيفنت ىلع سصرحلاو ايسصخسش رهسسلا ةرورسضب تاسسسسؤوملا
تاسسسسؤوملا يمدختسسم فلت˘خ˘م ةدو˘ع نا˘م˘سضل اذ˘هو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ريسضحتلاو ةنسسلا ةياهن لامعأا ءاهنإل مهلغسش بسصانم ىلإا ةيوبرتلا

يف «ايرولاكبلا«و «مايبلا» طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش تاناحتمل
.ةديج ةيحسص فورظ
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لمإوحلإ ءاسسنلل ةراسس ىرسشب

سصانكلإ نيب ةيجذومنلإ ةيقافتإلإ عيقوت
ديلوتلل ةصصاخلإ ةيئافصشتصسإلإ تاصسصسؤوملإو

يقوسش» يعام˘ت˘جإلا نا˘م˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو فر˘سشأا
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر «ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ق˘˘˘سشا˘˘˘ع
ميسسارم ىلع سسيمخلا موي «ديزوب نب نمحرلا دبع» تايفسشتسسملا
و يعامتجلا نامسضلا تائيه ني˘ب ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ع˘ي˘قو˘ت
لاق قايسسلا اذه يفو .ديلوتلل ةسصاخلا ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا
مئادلا ىعسسملا راطإا يف جردنت ةيقافتلا هذه نأا  ،قسشاع يقوسش
ةدئاف˘ل ة˘ي˘عو˘ن تاذ ة˘ي˘ب˘ط تا˘مد˘خ ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا ي˘مار˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
نيب قيسسنتلا ةرمث يهو ،مهقوقح يوذ و ايعامتجا مهل نينمؤوملا
ةيقافتلا هذه نا فاسضأاو .يعامتجلا نامسضلا و ةحسصلا يعاطق

خرؤوملا02-06 مقر يذيفنتلا موسسرملا قيبطت راطا يف جردنت

يتلا تايقافتلا ةلسسلسس ميعدت ىلإا فدهت و0202 سسرام41 يف
يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا عاطق فرط نم اهماربا مت
زكارم رارغ ىلع سصاخلا عاطق˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ح˘سصلا ي˘ن˘ه˘م ع˘م
ةدئافل جلاعملا بيبطلا زاهج اذكو بلقلا ةحارج و مدلا ةيفسصت
هذ˘ه نا ا˘سضيا لا˘قو .م˘ه˘قو˘ق˘ح يوذو ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا
تاسسسسؤوملا ىلع طغسضلا فيفخت يف مهاسستسس ةمربملا ةيقافتلا
ةلجسسملا تادلولل ريبكلا ددعلل رظنلاب ةيمومعلا ةيئافسشتسسلا
ةيئانثتسسلا ةيحسصلا فورظلا لظ يف رثكأا اهتيمهأا دجتسسو ايونسس
هتهج نم.دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت رثا دÓبلا اهسشيعت يتلا
نم ةلودلا فده نأا ديزوب نب نامحرلا دبع «ةحسصلا ريزو لاق
و ةمتاقلا ةروسصلا كلت ىلع ايئاهن ءاسضقلا وه ءارجإلا اذه لÓخ
لÓخ نم اهدهاسشن انك ام ةداع يتلا ةيحسصلا انتموظنمل ةهوسشملا
ىلإا اذهب لقتنن و دحاو ريرسس قوف رثكأا و ءاسسن ةثÓث ءافسشتسسا

جÓع اهل نمسضي و لماحلا ةأارملا ةمارك اهيف ناسصت ةديدج ةلحرم
¢S°ÉQI.T .يعون و نمآا

:باقرع ..ةيراجلإ ةنسسلإ ةياهن كرطانوسس ةكرسشب فيظوتلإ باب حتف نع نلعأإ

«يحصصلإ رجحلإ ةياهن دعب نوكيصس ريتإوفلإ ديدصست و نينطإوملإ ىلع عطقت نل ءابرهكلإ»

635 ىلإإ تايفولإ يلامجإإ عفتريل ةديدج تايفو7 ليجسست مت اميف

ءافصشلل إولثامت اباصصم311 و انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ781
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اهنايب يف ةاشضقلا ةباقن تركذو
عومجم اهعمو تأاجافت «اهنأاب
ةركذ˘م˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةا˘شضق
نع ةرداشصلا ةبيرغلاو ةئجافملا

يام31 خيرات يف لدعلا ريزو

ةقباشس ةركذمل ةلدعملا،0202
يئاشضق˘لا ل˘م˘ع˘لا ف˘قو سصخ˘ت
يتلاو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب
يروفلا فانئتشس’ا ا˘ه˘نو˘م˘شضم
ةيرادإ’او ة˘ي˘ند˘م˘لا تا˘شسل˘ج˘ل˘ل

م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مكاحملاو ةيئاشضقلا سسلاجملاو
ي˘ف ل˘شصف˘لا ل˘جأا ن˘م ،ة˘يرادإ’ا

ا˘ه˘ي˘ف سسشسأا˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا
ا˘م ل˘ي˘جأا˘تو ط˘ق˘ف نو˘ما˘ح˘˘م˘˘لا
روشضحلا قح رشصق عم ،اهنود
نود ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ردشصملا راششأاو .«ني˘شضا˘ق˘ت˘م˘لا
ةركذملا نومشضم نأا ىلإا هتاذ
يف قوبشسم ريغ افارحنا لكششي
زا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م˘ب ءا˘شضق˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
باشسح ىلع فرط˘ل ي˘شضا˘ق˘ت˘لا
أاد˘ب˘م˘ل ا˘با˘شصت˘غا د˘شسج˘يو ،ر˘خآا

،ءاشضقلا ما˘مأا ع˘ي˘م˘ج˘لا ةاوا˘شسم
سسف˘ن ي˘˘شضا˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘شضف
ةميخولا بقاوعلا نع ةركذملا
اميشس’ ،اه˘ن˘ع بتر˘ت˘ت د˘ق ي˘ت˘لا

تاديشسلا ةمÓشسو ةحشص ىلع

طبشضلا ءانمأاو ةاشضقلا ةداشسلاو
يف نين˘طاو˘م˘لاو ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو ح˘˘ل˘˘شصلا تا˘˘شسل˘˘ج
تارقم نأاو ةشصاخ ،يشصخششلا
ىندأ’ رقتفت ةيئاشضقلا تاهجلا

نم ةيا˘قو˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘شسو
فا˘˘شضأاو .ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
نيب ةلشضافملا قطنم نإا» :نايبلا
را˘ي˘ع˘م سسا˘شسأا ى˘ل˘ع ا˘يا˘˘شضق˘˘لا
ف˘لا˘خ˘م ،ا˘ه˘ي˘ف عا˘فد˘لا سسشسأا˘˘ت
لفكت يتلا ةيم˘لا˘ع˘لا ئدا˘ب˘م˘ل˘ل

نود ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ي˘شضا˘ق˘ت˘˘لا ق˘˘ح
روتشسدلا ماكحأا قرخيو ،زييمت
ةيوئف ةلادعل هشسيركتب يلاحلا
ىشضري ’ يجوغاميد عباط تاذ

ةاشضقلاو ةاماح˘م˘لا ءا˘فر˘شش ا˘ه˘ب
اهشسأاري يتلا ةباقنلا ىرتو .«اعم
ر˘يزو رار˘ق نأا كور˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘شسي
ةحشص ىلع ريطخ ريخأ’ا لدعلا

نيف˘ظو˘م˘لاو ةا˘شضق˘لا ة˘مÓ˘شسو
د˘ي˘شسج˘ت و˘هو ،ن˘ي˘شضا˘ق˘ت˘˘م˘˘لاو
يدار˘ف˘ن’ا ر˘ي˘ي˘شست˘لا بو˘ل˘˘شسأ’
يدا˘ي˘شس عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ي˘˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

وحن جرحدتي ئتف ام ،سساشسح
،بقاوعلا ةدومحم ريغ تاق’زنا
’و تقولا ’ ةفشصاع نوكت دق

امك ،اهنÓمت˘ح˘ي دÓ˘ب˘لا فور˘ظ
ماعلا يأارلل حوشضوب فششكي هنأا

ىلع ةفرششملا تاينهذلا ةقيقح
.ةلادعلا عاطق

¯ S°∏«º.±

ة˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘ششك
ليجشست نع نيزابخلل ةينطولا
جا˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت
ةيادب ذنم زبخلا ةدام كÓهتشساو
ىوتشسملا ى˘ل˘ع نا˘شضمر ر˘ه˘شش
ق˘˘ل˘˘غ د˘˘ع˘˘˘ب كلذو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيشسردملاو ةيعماجلا معاطملا

ءارج ع˘ير˘شسلا ل˘كأ’ا تÓ˘ح˘مو
يحشصلا رجحلا ريباد˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت

يششفت ةهباجم تاءارجإا نمشض
را˘˘˘ششأاو .ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ف «طا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ي»
عجارت ىلإا ةيفحشص تاحيرشصت

ةدا˘م كÓ˘ه˘ت˘شساو جا˘ت˘نا ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ينطولا ىوتشسملا ىلع زبخلا

رهشش نم لوأ’ا فشصنلا لÓخ
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ل ما˘ي˘˘شصلا
’د˘ت˘شسم ,ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘شسلا˘ب
نأا ى˘ل˘ع لد˘ي ي˘ناد˘ي˘م ح˘˘شسم˘˘ب

يذلا ايموي ز˘ب˘خ˘لا جا˘ت˘نإا م˘ج˘ح
نا˘شضمر ر˘ه˘شش ي˘ف كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسي

عجارت ينطولا ىوتشسملا ىلع

يف ايموي ةزبخ نويلم32 نم

7 لباقم ةي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا
تل˘ج˘شس ا˘ي˘مو˘ي ةز˘ب˘خ ن˘ي˘يÓ˘˘م
نم نيلوأ’ا نيعوبشسأ’ا لÓخ
.يراحلا كرابملا ناشضمر رهشش
اذ˘˘ه بب˘˘شس «طا˘˘ف˘˘ل˘˘ق» ع˘˘جرأاو
يئا˘بو˘لا ع˘شضو˘لا ى˘لإا ع˘جار˘ت˘لا
تاءارجإاو دÓب˘لا ه˘ششي˘ع˘ت يذ˘لا
ة˘شضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

معاطملا قلغ ىلإا تدأا يتلاو
معاطمو ةيشسردملاو ةيعماجلا
كله˘ت˘شست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘م˘حر˘لا

.ز˘ب˘خ˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

05 ةبارق نأا ردشصملا فاشضأاو
نيطششانلا نيزابخلا نم ةئاملاب

اوقلغأا ينطولا ىوتشسملا ىلع
ر˘ه˘شش لÓ˘خ ا˘ت˘قؤو˘م م˘ه˘تÓ˘ح˘م
بب˘˘˘شسب كرا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘شضمر

دوكر ءارج ةلجشسملا رئاشسخلا

لشض يف زبخلا نم مهتاجتنم

«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت

ام وهو «91ديفوك» دجتشسملا

ة˘ه˘ج ن˘م .سسÓ˘فإ’ا˘ب م˘هدد˘ه˘˘ي

ىلإا ردشصملا تاذ راششأا ىرخأا

ريذبت ةرهاظ يف عجارت ليجشست

هلبق ىتحو ناشضمر يف زبخلا

ريغتب كلذ يف ’دتشسم ,ةرتفب

يذ˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا كو˘˘ل˘˘شس ي˘˘ف

نم زبخلا ءان˘ت˘قا ن˘ع ى˘ن˘غ˘ت˘شسا

لزانملا يف هريشضحتو زباخملا

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ع˘ب

لكاششمب قلعتي اميفو.يحشصلا

ه˘ب˘ن ,ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششناو

ددع عجارت ىلإا «طافلق فشسوي»

ينطولا ىوتشسملا ىلع زباخملا

5102 ةنشس ةزبخم فلأا12 نم

7102 ة˘˘ن˘˘شس ف˘˘˘لأا41 ى˘˘˘لإا

ةنشس ةزبخم0027 ىلإا ’وشصو

ةزبخم036 ا˘ه˘ن˘˘م9102
لمعت طقف ةمشصاعلا رئازجلاب

تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
فرظلا اذه لÓخ نيكلهتشسملا
.دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا بع˘˘شصلا

نأا ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن فا˘˘شضأاو
يشسرامم اهفرعي يتلا فورظلا
ءا˘ب˘عأا عا˘ف˘ترا ن˘˘م نوزا˘˘ب˘˘خ˘˘لا
روجأاو ءابرهكلاو زاغلا ريتاوف
ىلا ةفاشضإا.بئار˘شضلاو لا˘م˘ع˘لا
ةب˘شسن˘لا˘ب ح˘بر˘لا سشما˘ه ماد˘ع˘نا
امتح يدؤويشس يذلا رمأ’ا مهل
ر˘ي˘ي˘غ˘ت وأا ز˘با˘خ˘م˘˘لا لاوز ى˘˘لإا
مل لاح يف Óبقتشسم اهطاششن
ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘شصأاو ن˘يزا˘ب˘خ˘لا
«طا˘ف˘ل˘ق» دد˘جو اذ˘ه .ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب

ح˘˘˘˘بر˘˘˘˘لا سشما˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘فر بل˘˘˘˘ط
يرادإ’ا قلغلا يدافتل نيزابخلل
ى˘ل˘ع ز˘با˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ينطولا ىوتشسملا
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ر˘˘˘يزو لوأ’ا سسمأا ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شسا
،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘شص ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ىلع رئازجلا˘ب بر˘غ˘م˘لا ر˘ي˘ف˘شس
ةئيشسملا تاح˘ير˘شصت˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
يبرغملا لشصنقلا اهب ىلدأا يتلا
ةرازول نايب بشسحو .رئازجلاب
يبرغملا ريفشسلا نإاف ،ةيجراخلا
سسمأا هؤوا˘عد˘ت˘شسا م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ةردا˘شصلا لاو˘قأ’ا˘ب ه˘ت˘ه˘جاو˘مو
نارهوب يبرغملا لشصنقلا نع

ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘˘ب راد سشا˘˘ق˘˘ن لÓ˘˘خ

ةدافإا تمتو .ةبراغم ن˘ي˘ن˘طاو˘م

فيشصوت نأاب يبرغملا ريفشسلا

نارهوب يبرغملا ماعلا لشصنقلا

لÓخإا وه هلوشصح دكأات ام اذإا

د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو فار˘عأ’ا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ

يأاب نكم˘ي ’و ،ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا

و˘هو ،ه˘لو˘ب˘ق لاو˘حأ’ا ن˘م لا˘ح

ةعيبطب سساشسم تقولا سسفن يف

نيتراج نيتلود نيب تاقÓعلا

د˘كأاو .ن˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششو

ىلع بجوتشسي هنأا ىلع نايبلا

ذا˘خ˘تا ة˘ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ةيأا يدافتل ةمزÓلا تاءارجإ’ا

ى˘ل˘ع ثدا˘ح˘لا اذ˘ه˘ل تا˘ي˘عاد˘ت

ناكو .نيدل˘ب˘لا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

دق نارهو يف يبرغملا لشصنقلا

ىلع طرافلا ءاعبرأ’ا موب مدقأا

’ ةريطخ  تاحيرشصتب ء’دإ’ا

فار˘˘˘عأ’ا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ل˘˘˘شصب تم˘˘˘˘ت

عم هثيدح ءانثأا ةي˘شسا˘مو˘ل˘ب˘يد˘لا

ةيلشصنقلا رقم مامأا هدلب اياعر

, نارهول ةيرحبلا ةهجاولا يف

اذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل ثي˘˘˘˘˘ح

ف˘شصو ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا

لا˘قو .ود˘ع˘لا د˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يذ˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا ي˘˘ف ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لا

ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ر˘ششت˘˘نا

ةبراغم ني˘ن˘طاو˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

بشسب مهدلبل ةدوعلا يف نيبغار

م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘شضوأ’ا

ايعاد ةودع ةلود يف نودوجوم

. رذحلل مهايإا
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 ءاضضقلا خيرات يف قوبضسم ريغ افارحنإا لكضشت  اهردضصأا يتلا ةركذملا تربتعإا

يتامغز رارق ءاغلإل لخدتلا ضسيئرلا بلاطت ةاشضقلا ةباقن
رضشن نم ءاهتنإلا دعب فيظوتلا تاقباضسم نع نÓعإلا

يناثلا يضسادضسلا جئاتنو تلوادم

تاعماجلا ىوتشسم ىلع ةشساردلا فانئتشسإا
ةرششابم يحشصلا رجحلا عفر دعب

ميلعتلا ةرازو ىوتشسم ىلع نيوكتلا ريدم ،ةطازركوب لامج دكأا
نوكيشس ةعماجلا ىلإا ةب˘ل˘ط˘لا ةدو˘ع نأا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

ثيح ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ن˘ع تا˘ط˘ل˘شسلا نÓ˘عإا د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م
اذكو دعب نع اهوقلت يتلا سسوردلا ةعجارم نم ةبلطلا نكمتيشس
،ثدحتملا فاشضأاو .يناثلا يشسادشسلاب سصاخلا  جمانربلا لامكتشسا
سصاخلا جمانربلا ءاهنإا نود نم ةيعماجلا ةنشسلا ءاهنإا نكمي ’ هنأا
لاق ىرخأا ةهج نم .تاناحتم’ا ءارجإاو ةيراجلا ةيشساردلا ةنشسلاب
عشضو ةبشسن نأا ،يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلا نع لوأ’ا لوؤوشسملا

ىلإا اريششم ،ةئاملاب08 لشصو ةينورتكلإ’ا تاشصنملا ىلع سسوردلا
ةذتاشسأ’او ةبلطلا سصرح لشضفب احاجن فرع دعب نع ميلعتلا نأا

ريدم ةطازقوب لامج لاقو .سسوردلا يف مدقتلل ءاوشس دح ىلع
ّنإا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعلا ةرازو ىوتشسم ىلع نيوكتلا
ةقباشسمب ةقلعتملا ءاوشس ةفلتخملا فيظوتلا تاقباشسم نع نÓعإ’ا
هارو˘ت˘كد˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ة˘ق˘با˘شسم ى˘ت˘ح وأا ن˘ي˘˘يرادإ’ا وأا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا

يشسادشسلا جئاتنو ت’وادم رششن نم ءاهتن’ا دعب متتشس رتشساملاو
ةبلطلا تاناحتما نم ءاهتن’ا درجمب هنأا ثدحتملا فاشضأاو.يناثلا

انئمطم ،تاقباشسملا فلتخم ىلإا قرطتلا متيشس ت’وادملا  رششنو
دعب ةيداع ةفشصب ريشستشس ةعماجلا نأاب ةبلطلا قايشسلا تاذ يف
±.S°∏«º.انوروك ءابو نم سصلختلا

ةلادعلا اهتذختإا يتلا ةيئانثتضسإلا تاءارجإلا ببضسب
مكاحملا فلتخم ربع

لارنجلا ةمكاحم لجؤوت دمحمأا يديشس ةمكحم

مداقلا ناوج نم11 ـلا ىلإا ديدح نب دعاقتملا
يف رظنلا لوأ’ا سسمأا ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م تل˘جأا

ىلع لبقملا ناوج11 ةياغ ىلا ديدح نب دعاقتملا لارنجلا ةيشضق
ينطولا سشيجلا دارفأا تايونعمو حور فاعشضإا ةمهتب هتعباتم ةيفلخ
اهتذختا يتلا ةيئانثتشس’ا تاءارج’ا ببشسب ءاج ليجأاتلا.يبعششلا
سصنت يتلاو ينطولا ىوتشسملا ىلع مكاحملا فلتخم ربع ةلادعلا

نإاف ةراششإÓل.روهمج نودب طقف نيفوقوملا اياشضق ةلودج ىلع
هتعباتم متتل تقؤوملا جارفإ’ا نم ارخؤوم دافتشسا دق ديدح نب لارنجلا

ةشسلج لي˘جأا˘ت ر˘شسف˘ي ا˘م و˘هو ر˘ششا˘ب˘م˘لا ءا˘عد˘ت˘شس’ا تاءار˘جا ر˘ب˘ع

.لخادلا ناوج رهشش نم11ـلا خيرات ىلا سسمأا هتمكاحم
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ةافضصمب اوقحتليل ءاربخو نيينقت لقتضس تناك
 ةدكيكضسب لورتبلا ريركت

لابقتشسإا ضضفرت ةيرئازجلا تاطلشسلا
 ةبانع راطم وحن ايلاطيإا نم ةمداق ةرئاط

راطم وحن  ايلاطيا نم ةرئاط مودق ةيرئازجلا تاطلشسلا تشضفر
ريركت ةافشصم يلا نيهجوتم اوناك ءاربخو نيينقت اهنتم يلع ةبانع
ءاعبرأ’ا موي يلا دوعت ةيشضقلا ليشصافت ةدكيكشس ةي’وب لورتبلا

ونÓيم راطم نيبام ةيوج ةلحر ةيلاطيإ’ا تاطلشسلا ترطشس امدنع
نيينقتلا قيرف قاحتلا لجا نم ةبانع ةي’وب طاطيب حبار راطمو
سضفرت نأا لبق ةدكيكشس ةي’وب لورتبلا ريركتو ةيفشصت ةطحمب
نم ةياقولا تاءارجا ببشسب ةرئاطلا لابقتشسا ةيرئازجلا تاطلشسلا

يف ايشسايق راششتنا فرع لازام يذلا91 ديفوك انوروك سسوريف
دعب تارئاطلا ةكرح يا دهششي مل ةبانع راطم نا املع ايلاطيإا
راششتنا ءارج ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيوجلا تÓحرلا عيمج فيقوت
تلجشس دق تناك اميف رطشس’ا هده ةباتك دح يلا انوروك سسوريف
ةيشسنجلا يلاطيإا ةيعرل رئازجلاب انوروك سسوريفب ةباشصإا ةلاح لوا

كلد ةيفلخ يلع مت بونجلاب كارطانوشس عورف دحأاب لمعي ناك
ةيلاطيا ةرئاط نتم يلع  رجحلاب هعشضو مت امدعب هدلبل هليوحت

. ةشصاخ
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ةقوثوم رداضصم نم

ةيدلب ريم ىلع ضضبقلا ءاقلإا
ةوششر يقلتب اشسبلتم  ةلشسيملاب رماع يديشس
ءاقلا نع ةقوثوم رداشصم نم ةعاشس رخآا ةديرج سسما ءاشسم تملع
فرط نم ةليشسملا ةي’و بونج رماع يديشس ةيدلب ريم ىلع سضبقلا
داومب نينومملا دحأا نم ةوششر يقلتب اشسبلتم ةينمأ’ا حلاشصملا
ليكو مامأا لثم˘ي˘شسو ر˘ي˘تاو˘ف ى˘ل˘ع ه˘ل ر˘ي˘ششأا˘ت˘لا ل˘با˘ق˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
  .  هتيشضق يف رظنلل ةداعشسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
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 طقف نييÓم7 ىلإا يضضاملا ماعلا ةزبخ نويلم32 نم

يراجلا ناشضمر رهشش لÓخ زبخلا ةدام كÓهتشسإا يف ريبك عجارت

نارهو ةنيدمب يبرغملا لضصنقلا اهب ىلدأا يتلا ةئيضسملا تاحيرضصتلا دعب

رئازجلاب يبرغملا ريفشسلا يعدتشست ةيرئازجلا ةيجراخلا

انوروك سسوريف راضشتنإا نم ةياقولل ديحولا نامألا مازح اهربتعإا

تامامكلا ءادترإا ميمعت ةرورشض ىلع اددجم ددششي ديزوب نب
تامامكلا ءادترا ميمعت ةرورشض ىلع ديدج نم سسمأا لوأا ديزوب نب نمحرلا دبع ،تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ددشش
تامامكلا ءادترا نإا ةزابيت ةي’و ىلإا هتداق ةرايز سشماه ىلع ةفاحشصلل حيرشصت يف ديزوب نب لاقو .انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل
نطولا تاي’و عيمج ربع نيعوطتم دوجو ىلإا ريزولا راششأا ،قايشسلا سسفن يفو.انوروك راششتنا نم ةياقولل ديحولا نامأ’ا مازح وه
تامامكلا» Óئاق ديزوب نب ريزولا فاشضأاو .اهتعانشصل ةي˘لوأ’ا داو˘م˘لا˘ب م˘ه˘م˘عد˘ل ه˘ح˘لا˘شصم داد˘ع˘ت˘شسا اد˘كؤو˘م ،تا˘ما˘م˘كلا نو˘ع˘ن˘شصي
انوروكب تاباشصإ’ا سصوشصخبو .«نييداعلا نينطاوملل هجوتف ايلحم ةعنشصملا تامامكلا امأا ،ةحشصلا عاطق لامعل هجوتشس ةدروتشسملا

نب لاق ،انوروكب تايفولا ةبشسن لوح لاؤوشس ىلع هدر يفو .ام اعون رارقتشسا يف وهو ةباشصإا002ـلا زواجتي ’ ددعلا نأا ريزولا دكأا

اشسنرف رارغ ىلع لودلا نم ددع يف تايفولا بشسنب ةنراقم ةشضفخنم ربتعت ةبشسن يهو ،تاباشصإ’ا نم ةئاملاب8 لثمت اهنإا ديزوب

±.S°∏«º.هريبعت دح ىلع ةئاملاب51ـلا دودح ىلإا تلشصو يتلاو ،اكيجلبو

ةركذملا يف دوجوملا للخلا ةجلاعم لجأا نم لخدتلل ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ،ةاضضقلل ةينطولا ةباقنلا تعد
زايتما حنمب قوبضسم ريغ افارحنا لكضشت» اهنأا ةربتعم ،يتامغز مضساقلب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو اهردضصأا يتلا ةريخألا

 .«رخآا باضسح ىلع فرطل يضضاقتلا
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  ءافسشلا تلاح ديازتو يئابولا عسضولا رارقتسسا لظ يف

 لجيجب انوروك سسوريف جÓعو ةعباتمل مصسق لوأا قلغ
هتلجسسام لظ يف كلذو لجيج ةيلو تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع دجتسسملا انوروك سسوريفب نيباسصملا جÓعو ةعباتمل مسسق لوأا قلغ نع عوبسسألا ةياهن نلعأا

. ةيلولا بارت ىوتسسم ىلع سسوريفلا نم ءافسشلا تلاح ديازتو لتاقلا سسوريفلاب نيباسصملا دادعأا يف يبسسن رارقتسسا نم ةيلولاب ةيحسصلا رئاودلا
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ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘˘ق˘˘لأ د˘˘كأأو
لجيجب ريهاطلاب د˘ي˘ع˘سسلأ بود˘ج˘م
ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ يذ˘˘لأو
ى˘ل˘ع ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘سصإ’أ

فاسشتكأ ذنم لجيج ةي’و ىوتسسم
ءا˘˘هز ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ح لوأأ
لزعلأ ماسسقأأ دحأأ قلغ نع نيرهسشلأ

عم اهثأدحتسسأ م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو
ة˘ي’و˘لا˘ب سسور˘ي˘ف˘لأ رو˘ه˘˘ظ ة˘˘يأد˘˘ب
سضأر˘مأ’أ حا˘ن˘ج˘ب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ةعباتمك مسسقك لّوح يذلأ ةيردسصلأ

أذهب انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ
مسسق ىلع ءا˘ق˘بإ’أ ع˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب د˘˘حأو
حانج وهو لتاقلأ ءابولاب  نيباسصملأ
ةرأدأ ترر˘بو ، ة˘يد˘ع˘م˘لأ سضأر˘˘مأ’أ

ءأر˘جإ’أ أذ˘ه ر˘ي˘ها˘ط˘˘لأ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
سسوري˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ دد˘ع ع˘جأر˘ت˘ب

ري˘خأ’أ أذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
أذ˘كو ن˘ي˘با˘سصم˘لأ بل˘˘غأأ ةردا˘˘غ˘˘مو
ىفسشتسسملل اهيف هبتسشملأ ت’احلأ
ةعسست ىوسس هب دجأوتي دعي مل يذلأ

نم جÓعلأ نوقل˘ت˘ي ن˘م˘م ن˘ي˘با˘سصم
نيباسصم ةثÓث نأأو املع سسوريفلأ

أورداغ دق أوناك انوروك سسوريفب

84لأ لÓخ روكذ˘م˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

ماتلأ مهلثامت دع˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘عا˘سس

. ءافسشلل

ىل˘ع ا˘ه˘تأذ عا˘سضوأ’أ نو˘كت دا˘كتو

ةيليملأو لجيج ييفسشتسسم ىوتسسم

احسضأو اعجأرت اهرودب فرعت يتلأ

ديفوك ““ ءابوب نيباسصملأ دأدعأأ يف

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ةردا˘غ˘م د˘˘ع˘˘ب ““91

نو˘ج˘لا˘ع˘ي أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ ى˘سضر˘م˘˘لأ

ىوتسسم ىلع ““انوروك ““ ماسسقأاب

مهلزانم وحن ني˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ن˘يذ˘ه

ت’ا˘ح˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق دد˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بو
ماسسقأاب اهيف هبتسشملأ أذكو ةدكؤوملأ
قيرطلأ دهمي دق يذلأ رمأ’أ لزعلأ
تسصسصخ يتلأ ماسسقأ’أ سضعب قلغل
ىوتسسم ىلع ني˘با˘سصم˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ما˘يأ’أ لÓ˘خ ن˘ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ن˘يذ˘ه
لسصأوت لاح يف اسصوسصخ ةلبقملأ
ة˘لا˘ح˘لأ ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لأ رأر˘˘ق˘˘ت˘˘سسإ’أ
ىلأ تسصحأأ يتلأ ةي’ولاب ةيئابولأ

ةباسصأ05 عوبسسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
يأأ لجسست مل اميف سسوريفلاب ةدكؤوم
ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كأأ ذ˘ن˘م ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘فو
. عيباسسأأ
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ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لأ تا˘˘با˘˘سص’أ دد˘˘ع فر˘˘ع

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل

ثيح ،زيجو فرظ يف ابيهر اعافترأ

ةعزوم ،ةدكؤوم ةلاح022 ـلأ زواجت

تا˘يد˘ل˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم د˘يد˘ع ر˘ب˘˘ع

ا˘ه˘ي˘لأ ف˘حز ي˘ت˘لأ ة˘˘ي’و˘˘لأ ر˘˘ئأودو

ىلع عسسوتلأ يف ذخأ نأ دعب ،ءابولأ

ا˘ه˘ب تنا˘ك ىر˘خأ تا˘يد˘˘ل˘˘ب با˘˘سسح

رأرغ ىلع ،ةمدعنم ةباسص’أ ت’اح

لو˘ح ي˘ت˘لأ ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ يدأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ىفسشتسسم ىلأ اهنم سصاخسشأ ةسسمخ

ةفاسض’اب ،جÓعلأ يقلتل دباعلأ ةينث

نم لكب ةدكؤوم ت’اح ليجسست ىلأ

قطانمو ،داق˘م˘ي˘ت ،رذ˘ع˘م˘لأ تا˘يد˘ل˘ب

د˘˘يد˘˘ع تل˘˘ج˘˘سس د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك ىر˘˘˘خأ

ه˘ي˘سشف˘ت ذ˘ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘سص’أ

ل˘با˘ق˘م ي˘فو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ع˘ي˘با˘˘سس’أ

تابا˘سص’أ دد˘ع˘ل بي˘هر˘لأ عا˘ف˘تر’أ

ىدأ دقف ،ةنتابب91 ديفوك سسوريفب

ةر˘˘˘˘˘˘˘سس’أ ءÓ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘مأ ى˘˘˘˘˘˘˘˘لأ كلذ

ىلع ،ةي’ولأ ةمسصاع تايفسشتسسمب

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ رأر˘˘˘غ

ةيردسصلأ سضأرمÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ

أريرسس06 يوحت ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ع˘م˘لأو

نوقلتي نيذلأ نيباسصملاب تءÓتمأ

ةباسص’أ ةتوا˘ف˘ت˘م ت’ا˘ح˘ب جÓ˘ع˘لأ

ءافسشلل ةلثامتم˘لأو ةر˘ق˘ت˘سسم˘لأ ن˘ي˘ب

نع كي˘ها˘ن أذ˘ه ،ا˘ث˘يد˘ح ة˘با˘سصم˘لأو

ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع

ربع ايموي لبقتسست يتلأو اهتباسصأ

ةلاح لك نأ رابتعاب ،تايفسشتسسملأ

ن˘م أدد˘ع ر˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصأ د˘˘كؤو˘˘م

ءأر˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كو˘˘كسشم˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘سصت’أو كا˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ح’أ

مات˘لأ با˘ي˘غ˘لأ ل˘ظ ي˘ف ،سصا˘خ˘سش’أ

راتهتسسأ رثكاب روم’أ ذخأو يعولل

عا˘˘ف˘˘˘تر’أ م˘˘˘غر ،ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ’و

،ةيموي ةفسصب ماقر’أ يف لجسسملأ

سصرحلأ نم ديزملأ يعدتسست تتاب

سصق˘ن˘لأ ل˘ظ ي˘ف لزا˘ن˘م˘لأ مأز˘˘ت˘˘لأو

م˘غر ،تا˘ما˘م˘كلأ دد˘ع ي˘ف حدا˘˘ف˘˘لأ

يف تايعمجلل ةيري˘خ˘لأ تأردا˘ب˘م˘لأ

مدعو ،ةيئاقولأ لئاسسولأ هذه عينسصت

يفاكلأ ددعلأ ةيبلت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق˘م

ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل مزÓ˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كل˘˘˘ل

نينطأوملأ جورخ نأ امك ،سسوريفلأ

يف ريبك لكسشب مهاسس اهئأدترأ نود

تنا˘˘كو أذ˘˘ه ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ را˘˘˘سشت˘˘˘نأ

تل˘ج˘سس د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لأ

ءأرج نم تايفولأ ددع يف اعافترأ

،ةافو ةلاح21 ىلأ عفترأ يذلأ ءابولأ

قوف نسسلأ رابك فوفسص يف اهبلغأ

روه˘ظ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف أذ˘ه ،ة˘ن˘سس06
كوكسشملأ سصاخسش’أ ليلاحت جئاتن
سضأرع’أ روهظ دعب مهتباسصأ يف
سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘سشم˘˘لأ

ا˘عد د˘ق˘ف ىر˘خأ ة˘ه˘ج ن˘م.م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م
يلك رجح سضرف ىلأ يندم عمتجمو
سسوريفلأ اهب رسشت˘نأ ي˘ت˘لأ ة˘ي’و˘لا˘ب
يف هراسشتنأ نم دحلل ريبك لكسشب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ مأز˘˘˘ت˘˘˘لأ مد˘˘˘ع ل˘˘˘ظ
دحلل ةمزÓلأ ةي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘ج’ا˘ب
تقو ي˘ف ،بعر˘م˘لأ سسور˘ي˘˘ف˘˘لأ ن˘˘م
ةباسص’أ لاقتنأ ردسصم هيف لهجي
نأ ح˘جر˘ي ي˘ت˘لأو سصا˘˘خ˘˘سش’أ ن˘˘ي˘˘ب
ناسضمر نم عوبسسأ لوأ ىلأ عجرت
عيب تÓح˘م ى˘ل˘ع تفا˘ه˘ت˘لأ بب˘سسب
عيب تÓحمو ةيديلق˘ت˘لأ تا˘يو˘ل˘ح˘لأ
ةداعأ ررقتي نأ لبق ةيلزنملأ ينأو’أ

.اهقلغ

21 ىلا تايفولا ددع عافترا

ةلاح022 ـلا زواجتت ةنتابب91 ديفوك تاباصصإا
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نم ةركبم ةعاسس يف ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ تل˘ج˘سس

نماثلأ اهرهسش يف لماح ةبيبط ةافو،سسمأأ حابسص

ةريبكلأ نيع ىفسشتسسمب، ةنسس82 رمعلأ نم غلبت

انوروك سسوريف˘ب ة˘با˘سصم ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و لا˘م˘سش

نإاف اه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بسسحو

لمعت و ةريب˘كلأ ن˘ي˘ع  ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ي˘ح˘سضلأ

و، جيريرعوب جرب ةي’وب يدأولأ سسأأر ىفسشتسسمب

مايأ6 يلأوح ذنم ةريبكلأ نيع ىفسشتسسم تلخد

سسوري˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’أ سضأر˘عأأ سضع˘ب رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب

جئاتن روه˘ظ د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصأ تد˘كا˘ت و و ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ترداغ نأأ ىلإأ جلاعت تيقب و، ةيربخملأ ليلاحتلأ
مت دقو، مويلأ حابسص نم ةركبم ةعاسس يف ةايحلأ
ةرسشاعلأ ةعاسسلأ دودح يف، ةديقفلأ ةزانج عييسشت
دوعسسم عيسشلأ ةربقمب ةعمجلأ سسمأ حابسص نم
و ا˘ه˘ل˘هأ سضع˘ب رو˘سضح˘ب ةر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
هب تلمع يتلأ ةريبكلأ نيع ىفسشتسسمب اهئÓمز
اهلجسسي يتلأ ةثلاثلأ ةافولأ هذه دعت و.لبق نم
ون ءابولأ راسشتنأ ةيأدب ذنم ةريبكلأ نيع ىفسشتسسم

ةدكؤوم ة’اح11 تايلاح ةلجسسملأ ت’احلأ لسصت

عيمج نأ ملعلأ عم، سسمأ لوأأ اهليجسست مت اهنم5

تلا˘سشم˘ت ل˘ب˘ق ن˘م ج˘لا˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘˘لأ

مايأ01 نم ديزأ ذنم ىفسشتسسملأ ةرداغ و ءافسشلل
لÓ˘خ ىر˘خأأ ةر˘م ةد˘يد˘ج تا˘با˘˘سصأ م˘˘ت ه˘˘نأ ر˘˘ي˘˘غ
تفرع  ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ي˘سضا˘م˘لأ عو˘ب˘سس’أ
ةي’و تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيئابولأ ةلاحلأ
نيريخ’أ نيمويلأ لÓخ ةريبك تأروت ، فيطسس
ةديدج تاباسصإأ ةيبطلأ حلاسصملأ تلجسس ثيح،
اهلثامت دعب ت’اح ةرداغم و ،انوروك سسوريفب
سسمأ لوأأ لجسس تاباسص’أ نم ددع رثكأأ ءافسشلل

5 ـب، فيطسس ةي’و لامسش ةريبكلأ نيع ىفسشتسسمب
ت’ا˘ح˘لأ دد˘ع ل˘˘سصي˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ةد˘˘كؤو˘˘م ت’ا˘˘ح

سسمأ حابسص ةبيبط ةاف و   ةاف و11 ىلأ ةدكؤوملأ

تاباسصأ3 ليجسست مت لأزأأ نيع ىفسشتسسمب و،

ةلاح61 ىلأ ةدكؤوملأ ت’احلأ ددع لسصيل ةديدج
امهلثامت دعب نيتلاح ةرداغم ليجسست مت امك ،
ةيربخملأ ليلاحت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب و ءا˘ف˘سشل˘ل
دقف ةعاقوب ىفسشتسسمب امأأ ،ةيبلسس امهب ةسصاخلأ
عيمج تلثامت امدعب طقف ةدحأو ةلاح ليجسست مت
و ، مايأأ ةدع ذنم ىفسشتسسملأ ترداغ و ت’احلأ

ت’اح01 سسمأأ ترداغ ة˘م˘ل˘ع˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
ءافسشلل تلثامت امدعب يرمأوع ديعسسلأ ىفسشتسسم
ةيبلسس ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن رودسص دعب و

ءافسشلا تلاح يف عافتراو  ةديدج تاباسصإا لجسست ةيلولا تايفسشتسسم

فيطصسب ةريبكلا نيع ىفصشتصسمب91-ديفوك سسوريفب ةباصصم لماح ةبيبط ةافو
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سسيمخلأ لوأ’أ سسمأأ حابسص ةلسشنخ ةي’و تلجسس
عسضو رمعلأ نم تانيعبسسلأ يف رخآأ سصخسش ةافو
ديدجلأ ىفسشتسسملاب يحسصلأ رجحلاب موي ذنم
هتباسصإأ يف هابتسش’أ دعب كلذو راسشسش ةنيدمب
نم ةباسصإ’أ ديكأات ةلاح يفو ، انوروك سسوريفب
ةي’ولأ يف تايفولأ ددع عفتري روتسساب دهعم لبق

ددع سسيمخلأ ءاسسم غلب امك ، ةافو ت’اح7 ىلإأ

76 ىلإأ سسوريفلاب اهت˘با˘سصإأ ةد˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

27 ي˘ف تل˘ج˘سس ة˘با˘سصإأ71 اهن˘م ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح
( سسيمخلأ و ءاعبرأ’أ ، ءاثÓثلأ ) ةيسضاملأ ةعاسس
ةرأزولأ لأزت ’ سسيمخلأ لوأ’أ سسمأأ ةياغ ىلإأ و

امنيب ، ، طقف ةلسشنخب ةافو ت’اح3 لجسست

ةلسشنخب ةحسصلل ةيئ’و˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ نا˘ي˘ب د˘كؤو˘ي

يف ، سسمأ’أ ةياغ ىلإأ ةافو ت’اح6 ليجسست
لوسصو دعب اهيفن وأأ ةريخأ’أ ةافولأ ديكأات راظتنأ
سسيمخلأ ءاسسم عفترأأ دقو . روتسساب دهعم ليلاحت

ة˘ي’و ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’أ دد˘˘ع

تنلعأأ نأأ دعب ،  ةدكؤوم ةلاح76 ىلإأ ةلسشنخ

27 يف ةديدج ةباسصإأ71 ليجسست ةحسصلأ ةرأزو

7 و ءاثÓثلأ موي ت’اح7 اهنم ةيسضاملأ ةعاسس

سسيمخلأ موي ت’اح3 و ءاعبرأ’أ موي ت’اح
ةلسشنخ ةي’و˘ب ة˘ح˘سصلأ ة˘ير˘يد˘م˘ل نا˘ي˘ب ح˘سضوأأو
سسوريفب نيباسصملأ مقر نأأ سسيمخلأ ءاسسم ردسص

دعب ةلا˘ح76 ىلإأ عف˘ترأ ة˘ي’و˘لأ ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك

41 و – سسيمخلأ – مويلأ كلذ ت’اح3 ليجسست
نأأ نايبلأ ركذو  ، ءاعبأ’أو ءاثÓثلأ يموي ةلاح

تلجسس سسيمخلأ موي ةلجسسملأ ةثÓثلأ ت’احلأ
ةيدلبب ةدحأو ةلا˘ح و تنا˘يزوا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘لا˘ح
˘مو˘ي ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ ة˘ع˘ب˘سسلأ ت’ا˘ح˘لأ ا˘مأأ ، ة˘ما˘ح˘لأ

و راسشسش ةيدلبب ت’اح3 نيب تعزوت ءاعبرأ’أ
ةيدلبب ةلاحو  راباب ةيدلبب ةلاح و سسياقب نيتلاح
نم ةمدقملأ ماقرأ’أ ةسصÓخ بسسحو تنايزوات
موي ءاسسم ردا˘سصلأ ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ح˘سصلأ ة˘ير˘يد˘م

ةلسشن˘خ ة˘ي’و نإا˘ف0202 يا˘م41 سسيمخ˘لأ

د˘ه˘ع˘م فر˘ط ن˘م ةد˘كؤو˘م ة˘با˘˘سصإأ76 ي˘سصح˘ت

3 مهنم ةرأزولأ تنلعأأ ، تايفو6 اهنم ، روتسساب
، سسمأأ ءاسسم دح ىلإأ اهعقوم ربع طقف ت’اح

ت’اح31 و ءافسش ةلاح84 ةيريدملأ تسصحأأ امك

ةدحأو ةيبلسس ت’اح4 تلجسسو ، جÓعلأ تحت
. مويلأ كذ يف

تايفو6 و جÓعلا تحت دجاوتت ةلاح31 و ةلاح84 ىلإا عفترت ءافسشلا تلاح

 ةلصشنخب  ةعاصس27 يف انوروك سسوريفب ةباصصإا71 ليجصست

 انوروكب ةديدج تاباسصا9 ليجسست

نم ريبك راتهتصساو ةليقث ةليصصح
ةدكيكصسب نينطاوملا لبق

رئازجلاب انوروك سسوريف راسشتنا ةيادب ذنم ةرم لوأل
˘مو˘ي ي˘ف تا˘با˘˘سصا9 ل˘ي˘ج˘سست ي˘لا ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘˘يلو ل˘˘سصت
ة˘ثرا˘ك د˘ع˘ي ا˘م، ما˘يا ة˘ثÓ˘ث لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘سصا02 و،د˘˘حاو

رملا لاح˘ف˘ت˘سسا ل˘ب˘ق Ó˘جا˘ع Ó˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
و67 ل ل˘سصو د˘ق تا˘با˘سصÓ˘ل ي˘ل˘˘ك˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا نأا  ة˘˘سصا˘˘خ،
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بي˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا سسو˘˘لا˘˘م˘˘ت  ي˘˘ف سسما تلا˘˘˘ح تل˘˘˘ج˘˘˘سس
و ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ط˘سسو ن˘م ل˘ك ي˘ف ةد˘˘حاو ة˘˘لا˘˘ح، سصا˘˘خ˘˘سشا5
تاباسصإلا ديازت دوعي و ريسشب ينب نم نيتلاح و، وميراد
ءابولا اذهب ءازهتسسإلا و راتهتسسإلا ىلإا  انوروك سسوريفب
حئاسصنلل مهلاثتمإا و مهعابتإا مدع و نينطاوملا فرط نم
رجحلا تاءارجإاب مهمازتلإا مدع و ةيئاقولا تاداسشرإلا و
اظاظتكإا قاوسسألا و تÓحملا فلتخم دهسشت ثيح يحسصلا
رطخلاب نيلابم ريغ ديعلا تامزلتسسم ءارسشل نينطاوملل
اذه ىودع لاقتنإا ءارج  مهتÓئاعب و مهب طيحي يذلا
ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘يلو نأا˘ب  ءا˘ب˘طألا رد˘ح و،ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا سضر˘˘م˘˘لا
ل˘ها˘ج˘ت بب˘سسب ر˘ي˘ط˘خ ح˘ب˘سصأا ر˘مألا نأا و ةرؤو˘ب تح˘˘ب˘˘سصأا
مدع و ءازهتسسإلا رهاظم لك دجن ذإا ءابولا اذهل ناكسسلا
يدؤوي دق يذلا رمألا ةيزارتحإلا تاءارجإلاب مهمازتلإا
هيف مكحتلا بعسصي ثيحب ةرطيسسلا نع رمألا جورخ ىلإا

عم ةلاح05 يلا اهددع لسصو ءافسشلا تلاح نأا يلا راسشي.
ةلاح92،سسوريفلا راسشتنا ةيادب ذنم تايفو8 ليجسست
رانيدوب ةايح            .يفسشتسسملا يف جÓعلا يقلتت ةطسشن

تاباسصلا يف جوازتب ريسست ةقطنملا

سسوريفب ناتديدج ناتباصصإا
فراطلاب انوروك

نيتباسصا سسيمخلا سسمأا لوأا ءاسسم فراطلا ةيلو تلجسس
نيباسصملا عومجم حبسصيل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘تد˘يد˘ج

اهت˘با˘سصا ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح42 ـب ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م
نايبلا ر˘ه˘ظأا.““91 ديفوك““ دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
نأا فراطلاب ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم فرط نم نلعملا
اذ˘كو نا˘عرذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك˘ب ن˘ي˘تد˘يد˘ج˘لا ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ا˘ي˘لا˘ح را˘م˘ع ن˘بو ا˘ق˘با˘سس ““ جا˘ج˘˘ح˘˘لا ““ ةا˘˘م˘˘سسم˘˘لا
ناف نايبلا تاذ بسسحو ،طسشلا ةيدلبل يرادلا ميلقإÓل
اولثتما مهنم ةلاح21 ةيباجيلا42 ـلا ةلاحلا عومجم
مهنم01 جÓ˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘˘ق تلازل ة˘˘˘لا˘˘˘ح11 و ءا˘ف˘سشل˘ل
ةلاقلا ىفسشت˘سسم˘ب ةد˘حاو ة˘لا˘حو سسا˘ب˘سسب˘لا ىف˘سشت˘سسم˘ب
فاسشتكا ناف ةراسشإÓلو . ةدحاو ةافو ةلاح لجسس اميف
ادر˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ل ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا

اذهلو ي˘جوز˘لا دد˘ع˘لا˘ب ةر˘م ل˘ك ل˘ج˘سست ن˘ك˘لو فرا˘ط˘لا˘ب
˘ماز˘ت˘للا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا رذ˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ا˘˘م˘˘ئاد
لبسسلا لسضفأا نم يعامتجلا دعابتلاو يحسصلا رجحلاب
. هدمأا لاط يذلا ءابولا اذه نم ةيئاقولاو

هللا ىطعم – ن

ةديدج ت’اح50 ليجصست
ةملاقب انوروك سسوريفب

،سسما مو˘ي ، ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ح˘˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم سصا˘خ˘سشأل ةد˘˘يد˘˘ج تلا˘˘ح ة˘˘سسم˘˘خ
رمعلا نم غلبت ةارمإاب رمألا قلعتي و،91 ديفوك انوروك
غلبت ىرخا ةارما و ، ةملاق ةيدلب نم ردحنت و ةنسس43
،اسضيا ةم˘لا˘ق ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت و ة˘ن˘سس35  رمعلا ن˘م
نم ردحني و ةنسس84 رمعلا نم غلبي سصخسش ىلا ةفاسضلاب
و ةنسس03 رمعلا نم غلبت ةأارما و .عبسصوب ةعلق ةيدلب
نم باسش ىلا ةفاسضلاب ،فول˘خ˘م ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا

ربتعت و ،ةنسس52 رمعلا نم غلبي و لئابنلا مامح ةيدلب
ةملاق ةيلوب انوروك سسوريفب ةباسصا ةليسصح ربكأا هذه
رجحلا اولخدا ني˘با˘سصم˘لا˘ف ةرا˘سشÓ˘ل ،ءا˘بو˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
و ملا بكرمب انوروك ءابول يعجرملا زكرملاب يحسصلا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تب˘ث˘ت˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسلا ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
نم ،ةيباجيا اهجئاتن تءاج نا دعب ىودعلاب مهتباسصا

قيقحت حتفب  ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ترسشاب اهتهج
اوناك نيذلا سصاخسشألا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو
نيدلازع.ل.نيباسصملا عم لاسصتاب
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عو˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘هدد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي تا˘˘˘بو

ءابولا يصشفت لظ يف ،مهتÓئاعو

يف مكح˘ت˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘لا مد˘عو

راجتلا رمذت نم داز امو ،عصضولا

ةد˘م د˘يد˘م˘ت ةدا˘يز ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ثيح ،ىرخا اموي51 ـل رجحلا

رارق تÓح˘م˘لا با˘ح˘صصا ر˘ب˘ت˘عا

هنوك ةهج ن˘م بئا˘صصلا˘ب ق˘ل˘غ˘لا

ةماعلا ةحلصصملا راطا يف بصصي

انوروك شسوري˘ف لا˘ق˘ت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل

ناو ا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘صصخ هرا˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘ناو

د˘˘˘فاو˘˘˘ت د˘˘˘ه˘˘˘˘صشت تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةبصسنلاب لحلا نا ريغ ،نينطاوملا

نيعب مهتيعصضو ذخا بلطتي مهل

حتف ةدا˘عا˘ب او˘ب˘لا˘ط ذا ،را˘ب˘ت˘ع’ا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ع˘م م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م

نم عنمت يتلا ةمزÓلا ةيئاقولا
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضتو ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا
ششيعلا ةمقل نامصضل مهقازرتصسا
دقف ىرخا ةه˘ج ن˘م .م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل

ا˘م˘˘ي˘˘صس را˘˘ج˘˘ت˘˘لا شضع˘˘ب بر˘˘صض
شسبÓملا عي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘صصا
تÓحملا قلغب ةيمارلا ةميلعتلا

ةحصص نيصضرعم طئاحلا شضرع

را˘˘صشت˘˘نا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ل ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

ة’اب˘م ’ ل˘با˘ق˘م ي˘ف ،شسور˘ي˘ف˘لا

يف اوؤور نيذلا نينطاوملا ء’ؤوه

رثكا مهئانب’ ديعلا شسبÓم ءانتقا

شضع˘˘ب م˘˘ه ثي˘˘ح ،ةرور˘˘صض ن˘˘˘م

مهعلصس عيبب تÓحملا باحصصا

نم ،نيع’ا نع ةيفختم ةقيرطب

ددعل مهتÓحم باوبا حتف لÓخ

ا˘ه˘ق˘ل˘غ ةدا˘ع’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م

بقع مه˘جور˘خو م˘ه˘لو˘خد بق˘ع

يف ةيراجتلا تÓماع˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا

ف˘صشك ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ة˘ما˘ت ة˘˘ير˘˘صس

ي˘ف˘ف ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ن˘م’ا ح˘لا˘صصم

ردصصم هيف لهجي يذلا تقولا

ىدل91 دي˘فو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نا

راتهتصسا ناف ،هيلماح نم ريثكلا

را˘˘صشت˘˘ن’ا اذ˘˘ه ءارو ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

.شسوريفلل بيهرلا

سشعلإ ةيدلبب سضرأإ ةعطق لوح فÓخ ببسسب

اهتيحصض راطفإ’إ لبق لتق ةميرج
جيريرعوب جربب همع حÓصسب ينيثÓث

جيريرعوب جرب ةي’و  بونج ششعلا ةيدلبب ءاعنصش لتق  ةميرج
اهتيحصض حار ناورموب  ةيرقب ةينوطقزلا ةقطنمب راطف’ا لبق
رم’ا قلعتيو  نيلفطل باو جوزتم  ثلاثلا دقعلا يف باصش

يف همع فرط نم هلتق مت يذلا ةنصس13 (ر – ـه) ةيحصضلاب
تببصست ديصص ةيقدنب نم قلط ةطصساوب  رمعلا نم  عباصسلا دقعلا
تاذب ةيراوجلا  ةدايعلا ىلإا اهرثإا ىلع لقن ةغيلب تاباصصإا يف هل
«ششرلا عطق» ةباصصإاب ارثأاتم ةريخأ’ا هصسافنأا ظفل نيأا نيا ةيدلبلا

ىلا هليوحت متيل  انردصصم بصسح.ةبيرق تناك ةقلطلا نوك
موقيل ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لبق نم ثثجلا ظفح ةحلصصم
و ماق نيا  هتيقدنب عم ةلوهجم هجو ىلا رارفلاب يناجلا اهدعب
نيا يلاوملا مويلا ةيصشع ةياغ ىلإا هنع ثحب يف كردلا لاجر
ىلا هليوحتو ةيلع شضبقلا ءاقلا متيل روجهم نكصسمب هيلع رثع
بصسح دوعت بابصس’ا  ةينوناقلا  تاءارج’ا ذاخت’ كردلا ةقرف
بابصس’ا ىقبت اميف شضرأا ةعطق ىلع فÓخ ىلا انرداصصم
حلاصصملا اهترصشاب يتلا تاقيقحتلا راظتنا يف ةلوهجم ةقيقحلا
≈°eƒS.´.ةينعملا

ةرسشابم ةقيرطب سسمسشلإ ةعسشأإ تحت عيبلل ةسضورعم تناك

ةهكاف نم ريطانق4 نم ديزأإ زجح
فيطصسب ناملو نيعب «شسوقفلإ و ع’دلإ»

زجحب،فيطصس ةي’و بونج ناملو نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تماق
ةصضورعم تناك »شسوقفلا و ع’دلا » ةهكاف نم ةربتعم ةيمك
ةرصشابم ةقيرطب شسمصشلا ةعصشأا تحت و ،ماعلا قيرطلا يف عيبلل
ريهطت راطإا يف ةيرود ةبقارم لÓخ تءاج ةيلمعلا.ةليوط ةدملو
نيع ةنيدم ىوتصسم ىلع نييوصضوفلا ةعابلا نم ماعلا قيرطلا

عيبل˘ل ه˘كاو˘ف شضر˘ع˘ب  مو˘ق˘ي شصخ˘صش ط˘ب˘صض م˘ت ثي˘ح ،نا˘م˘لو
ابراصض، ماعلا قيرطلا بناجب »شسوقفلاو ع’دلا» يف  ةلثمتم
يف اهيلع شصوصصنملا نيناوقلاو تاميلعتلا لك طئاحلا شضرع

تدعأا دقو، ريطانق40  نم ديزأاـب ةيمكلا تردق و ،نأاصشلا اذه
تاهجلل لصسرأا ،فلاخملا دصض ايئازج افلم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا
∫.≈°Y«ù.هيف ثبلل ةيئاصضقلا

فيطسسب لإزآإ نيع

ةيعفن ةرايصس مهتلت نإرينلإ
«لانيموكلإ» يح طصسوب شسديصسرم عون نم

ي˘ح˘ب» ،شسد˘ي˘صسر˘م عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن ةرا˘ي˘˘صس ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح بصش
لوأا ءاصسم ،فيطصس ةي’وب لازا نيع ةنيدمب عقاولا «لانيموكلا
شضع˘ب ل˘خد˘ت ’و دا˘مر ى˘لإا ا˘ه˘لو˘ح˘ي نا ق˘ير˘˘ح˘˘لا دا˘˘ك و شسمأا
نأا نود نارينلا دامخإا نم زيجو فرظ يف اونكمت نيذلا بابصشلا
يتلا تامولعملا بصسح و .ةيرصشب تاباصصإا وأا رئاصسخ لجصست
لصصح ينقت بطعل عجري قيرحلا ببصس نإاف اهيلع انلصصحت
فوخلا نم ةلاح ثداحلا اذه قلخ دقو، ةبكرملا كرحم لخادب
تناك ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا نأا و ة˘صصا˘خ ي˘ح˘لا نا˘كصس ط˘صسو
يف ريبك لكصشب اومهاصس نيذلا ،نينطاوملا تانكصس نم برقلاب
ىلع دامتعإ’اب، يئاهن لكصشب اهدامخإا و نارينلا ةنصسلأا ةرصصاحم
اذك و قئارحلا ءافطإا يف لمعتصست يتلا ةطيصسبلا لئاصسولا شضعب
لخدت ’ ولو .مهلزانم تايفنح نم هايملا خصض ت’آا لامعتصساب
ةبكرملا نأا انملع اذإا ةصصاخ ربكأا رئاصسخلا تناكل بابصشلا ء’ؤوه
Y«ù°≈ dü°∏è         .اهلاعتصشإا تقو يف يئاهن لكصشب ةفقوتم نكت مل
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هذهل نيرجأاتسسم مهتيبلاغ نإ امك ،ديحولإ مهسشيع ردسصم دعت يتلإ ،مهتÓحم قلغ نع ةمجانلإ رإرسضلإ نم للقت تإءإرجإ ذاختإ
 .انوروك ةحئاج ببسسب سضورفملإ رجحلإ ةيإدب ذنم اهلÓغتسسإ نود اهئإرك تاقحتسسم نوددسسي يتلإ تÓحملإ

ةيرسس ةقيرطب طاسشنلإ مهنم سضعبلإ سسرامي اميف

مهتÓحم حتف ةداعإاب ةبلاطملل نوجتحي ةنتاب ةنيدم طصسو راجت
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«ةعا˘صسلا ر˘خآا» ة˘ي˘مو˘ي تم˘ل˘ع
هنا ةقوثوم ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم ن˘م
تنكمت  لوا راهن ةحيبصص لÓخ
ةي’و يف ينطولا كردلا حلاصصم
ىلع شضبقلا ءاقلإا نم وزو ىزيت
ةقرصس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ق يذ˘لا شصل˘لا

ة˘ع˘م˘ي˘جو˘ب د˘ير˘ب بت˘˘كم ز˘˘كر˘˘م
.مرصصنملا عوبصس’ا رحب نونقاوب
ةينمأ’ا ةيلمعلا هذه تءاج دق و
شصل˘لا ةر˘صصا˘ح˘م د˘ع˘ب ة˘ح˘جا˘ن˘لا
هنم ةلصشاف ةلواحم بقع ماكحإاب
.ششار˘˘حأ’ا ل˘˘خاد بور˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘م
رثا ىلع ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘تو
وزو ىزيتب كردلا حلاصصم يقلت

د˘˘حأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
م˘قر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

دحأ’ا ةحيبصص01 55 رصضخأ’ا
زكرم شضرع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ي˘صضا˘م˘لا
وزو يزيت ةي’وب ةميجوبب ديربلا
فر˘ط ن˘م و˘ط˘˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع م˘ت،ن˘ي˘ح˘ل˘صسم ن˘ي˘˘صصخ˘˘صش
لخدت˘لا ط˘ط˘خ˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت رو˘ف˘لا
ا˘هدار˘فأا ن˘كم˘ت ثي˘ح تاد˘حو˘ل˘˘ل
و نينطاوملا نم قيثو نواعتبو
نم ةميجوب ةيدلبب ىرقلا ناجل
ءا˘ق˘لإاو و˘ط˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع طا˘˘ب˘˘حا
’وأا نيطروتملا دحأا ىلع شضبقلا

عا˘˘جر˘˘ت˘˘صساو ز˘˘ي˘˘جو تقو ي˘˘˘فو
ناك يذلا لماك قورصسملا غلبملا

005 قو˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لاو ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةرا˘˘˘ي˘˘˘صسلاو يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘صسلا
وطصسلا ةيلمع ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

حابصص تقرصس اه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لاو
تحت ا˘ه˘ب˘حا˘صص ن˘م مو˘ي˘لا شسف˘ن

ةعاصسلا دودح يفو ديدهتلا لئاط
ن˘يأا ا˘حا˘ب˘صص ف˘صصن˘لاو ة˘ن˘ما˘ث˘˘لا
ديربلا زكرم يلع ناصصخصش زهجأا
يوصسن شسابل يف ركنتي امهدحأا

ا˘ي˘لو˘ت˘صسا ثي˘ح ة˘ما˘م˘ك عا˘˘صضأاو
ةنزخلاب دو˘جو˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘صضبا˘˘ق˘˘لا حÓ˘˘صسلا˘˘ب نادد˘˘˘ه˘˘˘م
عم و يديربلا زكرملاب لامعلاو
يذف˘ن˘م د˘حأا ما˘ق نا˘كصسلا د˘فاو˘ت
يف يران رايع قÓطإاب ةيلمعلا
اذ’ و ةرا˘ي˘صسلا ا˘˘ب˘˘كرو ءا˘˘م˘˘صسلا

ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح رار˘ف˘لا˘ب

كرد˘لا ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ا˘هر˘ثا

نا˘كصسب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا˘بو ي˘ن˘طو˘˘لا

يتلا ةبيقحلا عاجرتصساو ةقطنملا

قور˘صسم˘لا لا˘م˘لا ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت

نيح يف يرانلا حÓصسلل ةفاصضإا

رار˘ف˘لا˘ب ذ’ ي˘نا˘ث˘لا ه˘˘كير˘˘صش نأا

ءا˘˘ق˘˘لإا م˘˘تد˘˘قو ششار˘˘حأ’ا ط˘˘صسو

،ق˘ح’ تقو ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع شضب˘˘ق˘˘لا

ةفاك ءافت˘صسا د˘ع˘بو ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو

ميدقت متيصس ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

ةيعمج نيوكت م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

،ةيا˘ن˘ج˘ل داد˘عإ’ا شضر˘غ˘ل رار˘صشأا

.رهاظلا حÓصسلا لمح عم ةقرصسلا

 وزو يزيتب  ديرب بتكم  ىلع  حلسسملإ وطسسلإ ةيلمع دعب

 نيطروتملإ دحأإ ىلع شضبقلإ ءاقلإإو ميتنصس نويلم005 عاجرتصسإ
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ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع نكمت

ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب

قو˘صس ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ة˘˘عا˘˘م˘˘ج ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م شسار˘˘˘هأا

ة˘صسم˘˘خ ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

نم ينا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف شصا˘خ˘صشأا

ىلع ءادتعإ’ا يف اوببصست ، رمعلا

ءانثأا ةيمومعلا ةوقلاو نينطاوملا

يف نيمدخت˘صسم م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت

ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘صسأا كلذ

دق و ،  عاون’ا ةفلتخمو انوناق
ةصسمخ فيقوت نم ةيلمعلا تنكم
عم ايئاصضق نيقوبصسم شصاخصشأا

يف ةلثمتم ءاصضيب ةحلصسأا زجح
عاو˘˘نأ’ا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘كا˘˘كصس
ل˘˘ئا˘˘صسوو ي˘˘˘صصعو ما˘˘˘ج˘˘˘حأ’او
ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صست تنا˘˘˘ك ، ىر˘˘˘خأا

رثع امك ، ةيمار˘جإ’ا م˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم ةزو˘˘ح˘˘ب

ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك

يلقع رثؤوم شصرق006 ـب تردق
ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب عاو˘ن’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

عطق ، يلقع رثؤوم ءاود ةنينق61
( يد˘ن˘ه بن˘ق ) تارد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م
فنصصلا نم يرحب ديصص ةيقدنبو
ةعباتم تمت دق و اذه ، شسداصسلا
لÓخإ’ا مرج نع مهيف هبتصشملا
رهمجتلا قيرط نع ماعلا ماظنلاب
ناوعأا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإ’ا ، ح˘ل˘صسم˘لا
ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةو˘˘ق˘˘لا

ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصسإاب مهماهم
ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسإاو ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ
موجهلاب نايصصعلا ، اهلامعتصسإ’
ةيمومعلا ةطلصسلا ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘ل˘ع

ةصصاخ م˘ي˘صسار˘م م˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ءا˘ن˘ثأا
لا˘م˘ع˘ت˘صسإا˘ب ي˘ئز˘ج˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ ءا˘˘صضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأا
نع يناثلا فلملا امأا ، نيصصخصش
تارد˘خ˘م˘لا ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا مر˘˘ج
فل˘م˘لاو ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا مر˘ج ن˘ع ثلا˘˘ث˘˘لا
او˘˘مد˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
تاءارجإ’ا ذاختإ’ شسارهأا قوصس
اذه يف اهب لومع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
 .ددصصلا

 سسإرهأإ قوسس

 تإردخمو ةصسولهم شصإرقأإو ءاصضيب ةحلصسأإ زجح و ةيمإرجإإ ةعامج فيقوت
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ممصستلا ةثداح ةليصصح تعفترا
ىوتصسم ىلع عقو يذلا يئاذغلا
ششورد˘˘خ ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ى˘˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب
ةافو ةلاح ى˘لا ة˘فا˘صضا ن˘ي˘با˘صصم
لصصاوت يذلا تقولا يف كلذو
ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
نم دكأاتلا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةيئاذغلا ةداملا ة˘ي˘عو˘نو ة˘ع˘ي˘ب˘ط

ثداحلا اذه يف اببصس تناك يتلا
دقعلا يف ةأارما ةايحب ىدوأا يذلا
ن˘م دد˘ع ع˘ف˘ترا د˘˘قو .شسما˘˘خ˘˘لا
اذه يف يئاذ˘غ م˘م˘صست˘ب او˘ب˘ي˘صصأا
يف عقو يذلاو ريطخلا ثداحلا

ة˘ي˘نا˘م˘ث ى˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش ز˘˘ع
نم اعي˘م˘ج نورد˘ح˘ن˘ي شصا˘خ˘صشأا

ةأارما ةافو نع كيهان ةدحاو ةلئاع
نم ردح˘ن˘ت شسما˘خ˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
اهنم ردحني ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا شسغ˘ن
تناك يتلاو ةينامثلا نوباصصملا

ىفصشتصسمب ا˘ه˘صسا˘ف˘نأا تظ˘ف˘ل د˘ق
ةرثأاتم ةيليم˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘صشب
يئاذغلا ممصستلا اذه تافعاصضمب

ةد˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
كوكصشلا موحتو .ةنمزم شضارمأا

ةيريدم م˘صسا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا بصسح
ةيلحت قبط لوح لجيجب ةراجتلا

د˘ق ة˘ي˘نا˘م˘ث˘˘لا نو˘˘با˘˘صصم˘˘لا نا˘˘ك
را˘ط˘فإ’ا ة˘ب˘جو لÓ˘˘خ هو˘˘لوا˘˘ن˘˘ت
نÓ˘˘˘˘ف» ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
عاطتقا مت ثيح «ةط’وكيصشلاب

اهعاصضخاو ريخأ’ا اذه نم تانيع

تاذ بصسح تدكأا يتلا ليلاحتلل

ةداملا ةيحÓصص مدع ةلوؤوصسملا

ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘صضلا ا˘˘˘ه˘˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

حتف مت هنأاو املع ، كÓهتصسإÓل

هنم تنتقا يذلا رجاتلا عم قيقحت

ةدا˘˘م˘˘لا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا

راظتنا ي˘ف ق˘ب˘ط˘لا اذ˘ه ل˘ي˘كصشت

.اقح’ ةيئاهنلا جئاتنلا روهظ

   عوبسسألإ ةياهن ةأإرمإإ ةافو دعب

 لجيجب ششوردخ ىيحي د’وأاب ممصستلإ ثداح ةليصصح عافترإإ



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
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شسل˘ج˘م˘لأ ي˘ئا˘صضق ل˘ب˘ق د˘قو
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ة˘ي˘ئأز˘ج˘لأ ة˘فر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
مكح˘لأ د˘يؤو˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘ي˘ح˘صضلأ
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ شضع˘ب˘ل ي˘ئأد˘ت˘˘ب’أ

كل˘ت ى˘لإأ ة˘بو˘ق˘ع˘لأ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
...نيرخآأ نيمهتمل ركذلأ ةفلاصس
بلا˘ط˘ي ة˘ي˘ح˘صضلأ نا˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
رداصصلأ مكحلأ ديفنت ةرورصضب

ه˘ع˘م ن˘مو ي˘لا˘ح˘لأ ر˘ي˘م˘لأ د˘صض
ري˘م˘لأ يأأ ي˘ن˘ع˘م˘لأ بل˘ط ا˘م˘كو
ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأ ةرور˘˘˘˘صضب ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسلأ

لثم يف اهب لومعملأ تأءأرج’أ
نم نينأدملأ لزعو اياصضقلأ هده
نوناقلأ هنأ ةصصاخو م˘ه˘ب˘صصا˘ن˘م
بصصانمب  نيلوؤوصسملأ ءاقب عنمي
ةيئاصضق ةع˘با˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف م˘هو
عدوأأ  د˘ق˘ف شصو˘صصخ˘لأ أد˘˘ه˘˘بو
ق˘با˘˘صسلأ ر˘˘ي˘˘م˘˘لأ يأأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
ةبلاطملل تاطلصسلأ ىلإأ ىوكصش
د˘صض ردا˘صصلأ م˘كح˘لأ ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
هعم نمو  يلاحلأ ةباينلاب ريملأ

رخأ تلصصحتو نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م
ىوكصشلأ نم ةخصسن ىلع ةعاصس
˘˘ما˘˘˘كحأ’أ ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘صسن أد˘˘˘كو

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘صض ةردا˘˘˘صصلأ
ن˘˘م ه˘˘نا˘˘ف ىو˘˘كصشلأ بصسح˘˘˘بو
نيع ر˘ي˘م ه˘جأو˘ي نأأ شضور˘ف˘م˘لأ
ميحج هعم نمو ةباينلاب ةدرابلأ
ةيد˘ل˘ب˘لأ ي˘صسر˘ك لد˘ب   ن˘ج˘صسلأ
ى˘لإأ دو˘˘ع˘˘ي نأأ شضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لأ

«ع˘ي˘بر ي˘صشوا˘ح˘م» ه˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
م˘ج˘ه˘ت˘لأو ةر˘مأؤو˘م  ششا˘ع يذ˘لأ

ةفاصضإ’اب ةيصضاملأ ةنصسلأ   هيلع
نم يئاهنلأ فيقوتلأ ميحج ىلإأ
ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ شسل˘ج˘م˘˘لأ
يتلأ ةيئاصضقلأ ةعباتملأ ببصسب
م˘ل˘ت˘صسأ د˘˘قو .ة˘˘نأدإأ ى˘˘لإأ تصضفأأ

يئاصضقلأ رأرقلأ نومهتملأ شسمأأ

.يئاصضق˘لأ ر˘صضح˘م˘لأ فر˘ط ن˘م

نع عافدلأ  ةيعمج اهتهج نمو

رمأ’اب  تددن  ناصسنإ’أ قوقح

تا˘ط˘ل˘˘صسلأ ى˘˘لإأ ءأد˘˘ن ته˘˘جوو

ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ

تأءأر˘˘˘جإ’أ ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تأ ةرور˘˘˘˘صضب

رداصصلأ مكحلأ ذيفنت  ةينوناقلأ

ةدرابلأ نيعل يلاحلأ ريملأ دصض

مهبصصا˘ن˘م ن˘م م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت أذ˘كو

بصسحب ايئاصضق نيعباتم مهنأ’

.اهب لومعملأ نينأوقلأ

مكحلا ذيفنت  قباشسلا ريملا بلاط اميف

  نجشسلاب نيبختنم6 و ةدرابلإ نيعل يلاحلإ ريملإ ةنإدإإ
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ةيلحم˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تل˘صصأو
ىلع ءاصضقلأ ةيلمع ةبانع ةيدلبل
يحب ةصصخرم ري˘غ تا˘ع˘صسو˘ت˘لأ
شسمأأ لوأأ تما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح م˘˘˘ير˘˘˘˘لأ
ةهجأول ةع˘صسأو مد˘ه تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةينوناق ريغ ةيراجتلأ تÓحملأ

نكصسم002 ي˘ح رأر˘غ ى˘ل˘ع
أديفنت أذه، هل ةرواجملأ ءايحأ’أو
ىلإأ ةيمأرلأ ي˘لأو˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ر˘ي˘غ تا˘يا˘ن˘ب˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لأ
شسي˘ئر فأر˘صشإأ تح˘تو ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ شسلجملأ

قÓ˘ط˘نإ’ ا˘ب˘صسح˘ت أذ˘ه .ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
يذلأ مير˘لأ ي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘صشأأ
ذنم ةيرزم ةيعصضو يف دجأوتي
يوا˘˘˘˘˘كصشلأ م˘˘˘˘˘غر تأو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس
تأذ يف ،نينطأوملل ةرركتملأ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ تعر˘˘صش قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
لÓخ ةبانع ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ةرتف عم انمأزتو ناصضمر رهصش

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ي˘ح˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

شصاخلأ51 /80 مقر نوناقلأ

يتلأ وأأ ةقباطملأ ريغ تايانبلاب

حومصسم ري˘غ ن˘كا˘مأأ ي˘ف تي˘نُ̆ب

شضر˘ف ى˘ل˘ع شصن˘ي يذ˘لأو ،ا˘ه˘ب

لثمتت ،اهباحصصأأ ىلع تابوقع

تايا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب مد˘ه˘لأ ي˘ف

ر˘ي˘˘غ ن˘˘كا˘˘مأ’أ ي˘˘ف ةد˘ّ̆ي˘˘صشم˘˘لأ

نوناقلأ أذهل اقيبطتو ،ةصصخرملأ

ةرو˘صص ن˘ي˘صسح˘˘ت ى˘˘لإأ فدا˘˘ه˘˘لأ

ر˘جآ’أ ا˘ه˘هّو˘صش ي˘ت˘لأ ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ

ح˘˘لا˘˘˘صصم تما˘˘˘ق ،تن˘˘˘م˘˘˘صسإ’أو

ةي’و نمأأ حلاصصم ةقفر ةيدلبلأ

تÓحملأ تاهجأو ةلأزاب ةبانع

يحب، ةصصخرم ريغ˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تد˘ه˘صش ثي˘ح م˘˘ير˘˘لأ

تÓحمل تا˘ه˘جأو ةد˘ع م˘يد˘ه˘ت

ددعل ةيوصضوف كاصشكأو ةيراجت

اهتفاصضإاب أوماق نيذلأ راجتلأ نم

با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل
ةيلمعلأ هذه رب˘ت˘ع˘تو ،ة˘ف˘صصرأ’أ
ةبانع ةيدلبب اهعون نم ةثلاثلأ

نأ د˘˘ع˘˘ب نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
دصض ةلمح ةيدلبلأ حلاصصم تنصش
ةيفلخ ىلع ةروثلأ ةحاصس كاصشكأأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئأو˘˘˘صشع˘˘˘لأ تا˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘لأ

ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ر˘˘ي˘˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإ’أو
ع˘صضوو ة˘ع˘˘صسا˘˘صش تا˘˘حا˘˘صسم˘˘ل
ا˘م˘م ق˘ح ه˘˘جو نود ت’وا˘˘ط˘˘لأ

.ةبانع ةنيدم بقلب ىصضوف قلخ
بصسح ةيلمعلأ نإاف رخآأ بناج نم
شسم˘ت˘ل ل˘صصأو˘ت˘ت˘صس ا˘˘نردا˘˘صصم
لجأأ نم ىرخأ’أ ءايحأ’أ ديدع
نيصسحتو ةنيدملل رابتع’أ ةداعأ

يف أريثك تهوصش يتلأ اهتروصص
هذ˘ه بب˘صسب ةر˘ي˘خأ’أ تأو˘˘ن˘˘صسلأ
متي ثيح ،ةينوناق ريغ تايانبلأ
تا˘يا˘ن˘ب ةد˘ع م˘يد˘˘ه˘˘ت شسمأ لوأ
ةيدلب ةي˘با˘صشلأ ي˘ح˘ب ة˘يو˘صضو˘ف
باح˘صصأ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ي˘نو˘ب˘لأ

ةلمحلأ هذه أوركنتصسأ تÓحملأ
ن˘م دد˘ع˘˘ل مد˘˘ه˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ تا˘ه˘˘جأو
ةلاح تفلخ يتلأو ،ميرلأ يحب
فرط نم رمدتلأو ءايتصس’أ نم
أذه أومصضهي مل نيذلأ اهباحصصأأ
ريغ تقو يف ءاج يتلأ رأرقلأ

ر˘ج˘ح˘لأ ة˘لا˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘ن بصسا˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘˘ج بب˘˘˘˘صسب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ
لأو˘مأ’أ ن˘ع كي˘ها˘ن ,ا˘نورو˘˘كلأ
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هور˘˘˘˘صسخ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
با˘ح˘صصأ ف˘ي˘صضيو ،تÓ˘ح˘م˘لأ
نا˘كم’ا˘ب نا˘ك ه˘˘نأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ره˘صش د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لأ شضغ
ةصصاخ ،ءابولأ ءاهتنأ و ناصضمر
مل يحصصلأ رجحلأ ةلاح عم هنأأ
ر˘ه˘صش ن˘م د˘يزأأ ذ˘ن˘˘م أو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ر˘ه˘صش ف˘˘يرا˘˘صصم ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضأ

ن˘˘˘˘˘م دأز ا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو نا˘˘˘˘˘صضمر
ةرتفلأ هذه ي˘ف ر˘ث˘كأأ م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
.ةصساصسحلأ

ةيوشضوفلا تايانبلا ىلع ءاشضقلا راطإا يف ىرخأا ءايحأا ةدع ضسمتشس ةيلمعلا

ميرلإ يحب ةيراجتلإ تÓحملل ةينوناقلإ ريغ تاعشسوتلإ ةلإزإإ ةيلمع لشصإوت

دششر نبإا ىفششتشسمب ةايحلا تقراف ةيحشضلا

لورشصلإ «سسÓيل» عنشصمب ةلماع سسهدي «كرÓك»
ةقطنملاب «شسÓيل» عنصصمب تيمم لمع ثداح ىلإأ ةلماع ةأأرمإأ تصضرعت
ثيح «كرÓك» ةيكوصشلأ عفرلأ ةلآأ اهتصسهد امدعب ينوبلاب لورصصلاب ةيعانصصلأ

نم تانيعبرأ’أ يف ةيحصضلأ نإاف انرداصصم بصسحو .اهكÓه يف اببصس تناك
ثداحل طرافلأ ءاعبرأ’أ موي ةيصشع تصضرعت زكرم ينوبلأ نم ردحنت رمعلأ

اهعوجر دنع ةيكوصشلأ عفرلأ ةلآأ اهتصسهد امدعب أاطخلأ قيرط نع ريطخ لمع
لبق نم اهلقن روفلأ ىلع متيل ةريطخ حورجو روصسك يف اهل بصست ام فلخلل
ىفصشتصسملاب ةيحأرجلأ ت’اجعتصسإ’أ ةحلصصم ىلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم
لبق نم ةمزÓلأ تافاعصسإ’أو تاصصوحفلل تعصضخ نيأأ دصشر نبإ’ يعماجلأ
ةرثأاتم ةايحلأ تقرافف قبصسأ’أ ناك ردقلأ نأأ ’إأ اهتايح ذاقنأ لجأأ نم يبطلأ مقاطلأ
ينطولأ كردلأ حلاصصم تحتف اهتهج نم اهل تصضرعت يتلأ ةغيلبلأ اهتباصصإاب

YÉO∫ GCe«ø.ثداحلأ بابصسأأ يف اقيقحت

دششر نباب ثثجلا ظفح ةحلشصمل ةيحشضلا ةثج لقن مت

 لورشصلإ يحب ةيئابرهك ةقعشصب باشش راحتنإإ
ثداح عقو ىلع شسيمخلأ ىلإأ ءاعبرأ’أ ةليل ينوبلأ ةيدلبب لورصصلأ يح زتهإأ

ةيئابرهك ةقعصصب راحتنإ’أ ىلع ةنصس81 رمعلأ نم غلبي باصش مأدقإأ رثإأ يواصسأام
يحلأ ناكصس نم انرداصصم بصسحو .يلاعلأ رتوتلأ وذ يئابرهك دومعل هقلصست رثإأ
راطفإ’أ دعب ناك ةيصسفن تابأرطصضإأ نم يناعي يذلأ ةيحصضلأ نإاف روكذملأ

ةصسمÓم ىلإأ هب ىدأأ ام يلاعلأ رتوتلأ وذ ءابرهكلأ دومع ىلإأ دعصص ةرصشابم
ههجو محفت ىلإأ تدأأ ةلتاق ةيئابرهك ةقعصصب باصصيل ةيئابرهكلأ كÓصسأ’أ

،يحلأ ينطأوم نم ةراملأ لوهد طصسو اصضرأأ هطوقصس دعب روفلأ ىلع هتافوو
ينوبلاب ينطولأ كردلأ ةقرف غÓبإأ ىلإأ يحلأ ناكصس عراصس ةعقأولأ بقعو
تغلبأأ ةنياعملأ دعبو ناكملأ نيع ىلإأ تعراصس اههرودب يتل ميلأ’أ ثداحلاب
ةرايصس نتم ىلع ةثجلأ لقن ىلع تلمع يتلأ ةريخأ’أ ةيندملأ ةيامحلأ  حلاصصم
اميف ،دصشر نبإ’ يعماجلأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ فاعصسإأ
أذه تاصسبÓم لوح قيقحت شصاصصتخإ’أ ميلقإأ ينطولأ كردلأ حلاصصم تحتف
YÉO∫ GCe«ø .عورملأ ثداحلأ

ةبورخلاب رورم ثداح يف ةباشصإل ينيعبرأا ضضرعت اميف

ةروطقم تإذ ةنحاشش مإدطشصإإ ءإرج ناحيرج
راجحلاب ةمركلإ يح يف ةرايشسب

لوأأ راهن فصصتنم ىرخأأ ةنحاصشو ةرايصسب ةروطقم تأذ ةنحاصش مأدطصصأ فلخ

رمعلأ نم ةنصس21 يف لفطو رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باصش شضرعت شسمأأ
لاجر فرط نم ناكملأ نيع يف  امهفاعصسإأ تعدتصسأ  ةفلتخم  تاباصصإ’
يقلتل  راجحلأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ىلإأ مهلقن مث ةيندملأ ةيامحلأ
يف قيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ حلاصصملأ اهتهج نم مزÓلأ جÓعلأ
ىلإأ ةصضماغ لأزــت’ يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابصسأ’أو اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ

نأرودلأ روحمب ةرايصس تفرحنأ مويلأ شسفن يفو ،رطصسأ’أ هذه ةباتك دح

شصعفب رمعلأ نم ةنصس54 يف لجر ةباصصإ’ فلخ امم ةبانع ةيدلبب ةبورخلأ

ت’اجعتصسÓل هلقنو ةيندمل ةيامحلأ لاجر نم هفاعصسأ ىعدتصسأ،فتكلأ يف

Ω.Ü .مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ

يحشصلإ رجحلإ ةفلاخم ت’اح ددع عافترإإ

عوبشسأإ فرظ يف0241 ىلإإ
فرط نم مهفيقوت مت نيذلأ يحصصلأ رجحلأ نيفلاخملأ شصاخصشأ’أ ددع عافترإأ

مت امك ةطرافلأ عيباصسأ’اب ةنراقم كلذو0241 ةبانع ةي’وب نمأ’أ حلاصصم

ةيئاقولأريبأدتلأ راطإأ  يف يدلبلأ رصشحملاب ةيران ةجأرد99و  ةبكرم98 عصضو

ينطولأ نمأ’أ ةيئ’ولأ ةيريدملأ نايب بصسحو91-ديفوك ءابو راصشتنأ ةبراحمل

مت نيذلأ نيفلاخملأ قح يف ةينوناقلأ تأءأرج’أ عيمج داختأ مت دقف ةبانعب
نينطأوملأ ةفاكل ءأدن هيجوت  مت اميف رجحلأ تاعاصس لÓخ نولوجتي مهطبصض
يلع ظافحلل Óيل لوجتلأ مدعو مهلزانمب ءاقبلاب مأزتلإ’أ ةبانع ةي’و بأرت ربع
Qjº.Ω .مهتÓئاع ةمÓصسو مهتمÓصس

راهششإا
 ةيئلولا ةيئابولا ةيعشضولاب هلؤوافت يدبي ةحشصلا ريدم

 نيرهشش دنم مهيلاهأإو مهءانبأإ إوري مل يبط هبششو بيبط032
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ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘˘صصلأ ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ
«ششامعد رصصانلأ دمحم» ةبانع

مقأوطلأ نم أدرف032 وحن نأأ
أوري مل ةيبطلأ هبصشلأو ةيبطلأ
نيرهصش دنم م˘ه˘ي˘لا˘هأأو م˘هءا˘ن˘بأأ

،قدا˘ن˘ف˘لأ ي˘ف نود˘جأو˘ت˘ي ثي˘˘ح
بصسح˘˘ب تا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضت˘˘˘لأ هذ˘˘˘هو
عا˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوأ’أ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘˘صصلأ
شسوريف ىلع ءاصضقلا˘ب لؤوا˘ف˘ت˘لأ

طصسوتم˘لأ ىد˘م˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م˘˘ب ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي كلذو
نم ةيئاقولأ ريبأد˘ت˘ل˘ل ن˘طأو˘م˘لأ
ريدم˘لأ لا˘قو.شسور˘ي˘ف˘لأ ي˘صشف˘ت
لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ˘ل ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
ي˘ئا˘ف˘صشت˘يإ’أ ز˘كر˘م˘لأ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ
لÓ˘˘خ د˘˘صشر ن˘˘بإ’ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ةظقيلل ةيئ’ولأ ةنجللأ عامتجإأ
ةيريدمب ةبانع ةي’وب ةيحصصلأ
تأرو˘ط˘ت ة˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ح˘˘صصلأ

ىلع (91 ديفوك) انوروك ةحئاج
ةنجللأ نأأ ةبانع ةي’و ىوتصسم

ةقفر أراهنو Óيل لمعت ةيئ’ولأ
ةيبط هبصشلأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘قأو˘ط˘لأ

نأأ امك ءابولأ ةهباجم لجأأ نم
ي˘تأا˘ي رو˘كذ˘˘م˘˘لأ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ
حلاصصملأ فلتخم نيب قيصسنتلل
ل˘كا˘صشم˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ح˘˘ل
قرطتلأ مت˘ي ي˘ت˘لأو ة˘حور˘ط˘م˘لأ
لو˘ل˘ح˘لأ دا˘ج˘يأ شضر˘غ˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘لأ
.ءابولأ ىلع ءاصضقلل ةصسوململأ

ةيئابولأ ةيعصضولل هلؤوافت أدكؤوم
ىلجتي ام كلذو ةبانع ةي’ .يف
ليلاحت ربخمب ةي’ولأ زيزعت يف

ةباصصإأ ت’اح يأأ نع فصشكلل
معدلأو انوروك شسوريفب ةديدج
ة˘ح˘صصلأ عا˘ط˘ق ها˘˘قÓ˘˘ت˘˘ي يد˘˘لأ
ةيئ’ولأ تاطلصسلأ نم ةي’ولاب
ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لأو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’أو
رود ىلع دكؤويل ءابولأ ةعجأوم
ت’اح ديأزت حبك يف نطأوملأ
˘مأز˘˘ت˘˘لإ’أ لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘با˘˘صصإ’أ
ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ا˘نورو˘كب ة˘صصا˘خ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ

جورخلأو عمجتلأ نع داعتب’أو
.ةرورصض ريغب تيبلأ نم

«ف.م » و «ي .ح» و  «م .ر» هعم نيبختنمو «ح.ر»  يلاحلا ةباينلاب ةدرابلا نيع ريم نم لك ةبانع ءاشضق ضسلجمب ةيئازجلا ةفرغلا يشضاق نادأا
ةيدلبلا ضسيئر ىلإا مهنم لكل رانيد فلأا05 ةميقب يلام ضضيوعت عفد عم نيرهشش ةدمل ذفانلا ضسبحلا ةبوقعب   «ع.غ» و  «ج .اشس» و  «ر .ر»و

هجارخإا  و ةيدلبلا ضسيئر ىلع مهمجهت لÓخ رارشصإلا قبشس عم يدمعلا برشضلاو بشسلا ةحنج نع «عيبرلا يششواحم«ةدرابلا نيعل قباشسلا
...رئازجلا يف اهعون نم ىلوألا يه ةريطخ ةقباشس يف  ةدرابلا نيع ةيدلب ناكشسو لامع مامأا هبتكم نم ةوقب

نÓــــعإإ
موحللا يف ةشصتخملا «دام وقيرف» ةكرشش ملعت
ىلعةئزجتلاب عيب ةطقن حتف نع ،اهتاقتششمو

 : ـبةنئاكلاةكرششلارقمىوتشسم
21مقر82ةعطقلا «نيم»ةيعانشصلاةقطنملا

.ةبانع ،لورشصلا
نم اءادتبإا رعشسلا ،ةدروتشسم ةجزاط موحل ضضرعن
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تايلو ةدع يف اهتريظن فÓخ ىلع رهسشأا ذنم مئتلت مل

بابصشلإ تائم مÓحأإ نهرت جامدإÓل ةيئ’ولإ ةنجللإ
ةسصاخلا ةلمتحملا نوعطلا ةسساردو جامدإلا ةيلمع ذيفنت ةعباتمب ةفلكملا ةيئلولا ةنجللا نأا «ةعاسس رخآا» ـل ميلع ردسصم فسشك

عمتجي مل ةبانعب تاداهسشلا يلماح بابسشلل يعامتجإلا جامدإلا زاهجو ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسسملا زاهج نم نيديفتسسملاب
.جامدإلا ةيلمع مدقت لطع ام وهو ىرخألا تايلولا نم ديدعلا يف ثدحي ام فÓخ ىلع رهسشأا ذنم اهئاسضعأا

¯ hd«ó gô…

يذلأ يذيفنتلأ موشسرملأ يف درو
ةن˘شس ن˘م ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش رد˘شص

ةيم˘شسر˘لأ ةد˘ير˘ج˘لأ ي˘ف9102
جا˘مدإلأ تا˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لأو
ةدعاشسملأ زاهج نم نيديفتشسملل

زا˘ه˘جو ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإلأ ى˘ل˘˘ع
با˘ب˘ششل˘ل ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ جا˘˘مدإلأ

ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ تأدا˘ه˘ششلأ ي˘ل˘˘ما˘˘ح
ة˘يلو ل˘ك ي˘ف ة˘ن˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كششت
ةعباتم لجأأ نم يلأولأ اهشسأأرتي
نوعط˘لأ ة˘شسأردو جا˘مدإلأ ف˘ل˘م
مل يتلأ ةنجللأ يهو ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ
ى˘لإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘ف ل˘˘كششت˘˘ت

عم يشضاملأ يرفيف رهشش ةياغ
نيدلأ لامج يلاحلأ يلأولأ مودق
،دوهزم قيفوت فلخ يذلأ يميرب
˘مو˘شسر˘م˘لأ ي˘ف درو ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ةروكذملأ ةنجللأ نإاف يذيفنتلأ
نو˘كي ي˘ت˘لأو ي˘لأو˘لأ ا˘ه˘شسأأر˘ت˘˘ي
ريد˘م ن˘م ل˘ك ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإأ ا˘ه˘ي˘ف
تاعاطقلأ يلوؤو˘شسم ،ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ
،ةيلولأ ىوتشسم ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘˘م سسي˘˘˘ئر
ي˘لا˘م˘لأ بقأر˘م˘لأ ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
يئلولأ عرف˘لأ سسي˘ئرو ة˘يلو˘ل˘ل
دعبف ،ليغششتلل ةينطولأ ةلاكولل
ليغششتلأ لبق ام لامع راششبتشسأ

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كششت د˘˘ع˘˘ب أر˘˘ي˘˘خ
ع˘م أو˘مد˘شص م˘ه˘نأأ لإأ ،ة˘ي˘ئلو˘˘لأ

ةريخألأ هذه نوكب تقولأ رورم
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘كذ˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف تشسي˘˘˘ل
ردشصم هدكأأ امل اقفوف ،نأديملأ

ةنجللأ نإاف «ةعاشس رخآأ» ـل ميلع
ىلع ةبانع ةيلوب اتاتب لمعت ل
ي˘ت˘لأ ىر˘خألأ تا˘˘يلو˘˘لأ سسكع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ ا˘ه˘ي˘˘ف مو˘˘ق˘˘ت
جامدإلأ فلم ةعبات˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ
ةيرهششلأ لمع˘لأ ة˘ل˘ي˘شصح ر˘ششن˘ب
ددعل ةبشسنلاب ءأوشس ةيفافشش لكب
نيذلأو عاطق لك يف نيجمدملأ
امأأ ،راظتنلأ ةمئاق يف نودجأوتي
بشسح– ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘˘ف
م˘ق˘ت م˘ل نآلأ د˘ح˘˘ل˘˘ف –رد˘˘شصم˘˘لأ
يأأ يف فلم يأأ ةشسأردب ةنجللأ
سسردت ملو تاعاطقلأ نم عاطق
جامدإأ ةيلمع لعج امو نوعطلأ

رخأات˘ت ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م لا˘م˘ع
يلحملأ ىوت˘شسم˘لأ ى˘ل˘ع أر˘ي˘ث˘ك
فلتخ˘م ن˘ل˘ع˘ت م˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأو تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ
مدقت ىدم نع ةبانعب ةيمومعلأ
نم ءأوشس اهأوتشسم ىلع ةيلمعلأ
ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م ،جا˘˘مدإلأ ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن
ددع ،همدع نم ةرغاشش بشصانم
ع˘م م˘ه˘تأدا˘˘ه˘˘شش مءÓ˘˘ت˘˘ت ل ن˘˘م
.عاطق لك يف ةبولطملأ بترلأ

ةيلام بصصانم ىلع رفوتت تايريدم
! جامدإÓل اهلÓغتصسإ يف لطامتو

ح˘˘شضوأأ ،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘ف
كانه نأاب «ةعاشس رخآأ» ـل ردشصملأ
ةبانع ة˘يلو˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لأ سضع˘ب
ة˘ي˘لا˘م بشصا˘ن˘م ا˘ه˘يد˘ل تر˘˘فو˘˘ت

مل اهن˘كلو0202 ةنشس نأو˘ن˘ع˘ب
جامدإأ ي˘ف ا˘هÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب د˘ع˘ب م˘ق˘ت

رمألأ وهو ليغششتلأ لبق ام لامع
تنا˘ك و˘ل ثد˘ح˘ي˘ل نا˘ك ا˘م يذ˘لأ
فلمب ةفلكملأ ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
رمألأ وهو اهلمع سسرامت جامدإلأ

هرابتعاب يلأولأ هلح كلمي يذلأ
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ سسي˘˘ئر
نم ا˘ه˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘تو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ق˘ح˘ل˘ت ى˘ت˘ح كلذو ه˘ت˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
يتلأ تايلولأ بكر ةبانع ةيلو
ةيلمع يف ةريبك اطأوششأأ تعطق
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع لا˘˘˘م˘˘˘ع جا˘˘˘مدإأ
فلملأ أذه نأأ رابتعاب ،ليغششتلأ
يلحملأ ىوتشسملأ ىلع دعتي مل
ام ،ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لأو ءا˘شصحإلأ ة˘ل˘حر˘م
با˘ب˘˘ششلأ ن˘˘م دد˘˘ع جا˘˘مدإأ ىد˘˘ع
ةيريدم ىوتشسم ىل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ
سضع˘˘ب ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ةرأدإلأ
ةير˘يد˘م رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ير˘يد˘م˘لأ
يذلأ تقولأ يف ،ةيئاملأ درأوملأ

ي˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ ه˘ي˘˘ف لأز˘˘ت ا˘˘م
لبق ام لامع نم ددع ربكأأ لغششت
ف˘ل˘م لا˘ي˘ح ةد˘ما˘˘ج ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لأ
ن˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ه ثيد˘˘˘ح˘˘˘لأو جا˘˘˘مدإلأ

امك ،ةحشصلأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ي˘تر˘يد˘م
انوروك ءابو نأاب ردشصملأ حشضوأأ
ن˘م دد˘ع ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘ل ة˘ج˘˘ح ح˘˘شصأأ
جامدإأ فلم اهشسأأر ىلعو تافلملأ

نأأ مغر ،ليغششتلأ لبق ام لامع
ىلع رثؤوي ل نأأ سضرتفي ءابولأ
مت مئأو˘ق˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
روهظ لبق اه˘ط˘ب˘شضو ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت
ةبانع يلأو نأأو اشصوشصخ ،ءابولأ
ىلع هل ةقباشس ةميلعت يف دكأأ

نم ىندألأ دحلأ نامشض ةرورشض
تأرأدإلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘مد˘˘خ˘˘لأ
ريشس رأرمتشسأ نامشضل ةيمومعلأ

ثيح ،ح˘لا˘شصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ع
بل˘˘˘غأأ نأا˘˘˘ب رد˘˘˘شصم˘˘˘لأ د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي
ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأأ ذ˘˘ن˘˘˘م در˘˘˘ت ل تأرأدإلأ
فلتخم ىل˘ع ة˘مزÓ˘لأ ة˘عر˘شسلا˘ب
ثدحي ،اهلشصت يتلأ تÓشسأرملأ
هيف ملعت يذلأ تقولأ يف كلذ
عيرشست نأاب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

تانودمب بطترم جامدإلأ ةيلمع
درأو˘م˘لأ ر˘ي˘ي˘˘شست تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو

فلتخمل0202 ةنشسل ة˘ير˘ششب˘لأ
ةيريدملأ تماق يتلأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ
أرخؤوم ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ
ة˘ف˘شصب ا˘ه˘عأد˘يإأ لا˘جآأ د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب

0202 ةيليوج13 ىلإأ ةيئانثتشسأ

0202 رب˘م˘ت˘ب˘شس03 خ˘˘يرا˘˘تو
.اهيلع ةقداشصملل

فإرتع’إ اهل قبصس ةي’ولإ حلاصصم
جامدإ’إ فلم يف يرإدإ’إ ريصصقتلاب

ق˘با˘شسلأ ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسأ
يرفيف رهشش علطم ةبانع ةيلول
ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

لبق ام دوق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كلذو ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لأ
مامأأ ةيجاجتحأ ة˘ف˘قو م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هلقن ام بشسحو اهتقو ةيلولأ رقم
نيمألأ نع ةروكذملأ ةئفلأ ولثمم
فر˘ت˘عأ ر˘ي˘خألأ أذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ما˘˘ع˘˘لأ
اميف ةيلولاب يرأدإلأ ريشصقتلاب
جا˘مدإأ ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
زا˘ه˘ج دو˘ق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘˘لأ
ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ

جامدإلأ ىل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لأ زا˘ه˘جو
،تأداهششلأ يلماح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ة˘ي˘لوؤو˘شسم نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل د˘˘كأأ ثي˘˘ح
ةشصاخلأ ةيئلولأ ةنجللأ ليكششت
يلأولأ دي يف تناك فلملأ أذهب
مقي مل يذلأ دوهزم قيفوت قباشسلأ
كلذ ىلإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ا˘ه˘ل˘ي˘كششت˘ب
˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ن˘ع ل˘ق˘ن م˘ت د˘ق˘˘ف
ن˘م ما˘ه ءز˘ج ل˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ق˘˘با˘˘شسلأ
يذلأ ليغششتلأ ريدمل ةيلوؤوشسملأ
ه˘˘ب رد˘˘جألأ ن˘˘م نا˘˘ك ه˘˘نأا˘˘ب لا˘˘˘ق
نييذيف˘ن˘ت˘لأ ءأرد˘م˘لا˘ب عا˘م˘ت˘جلأ

حيشضوتو يلحملأ ىوتشسملأ ىلع
سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ةرو˘˘˘˘شصلأ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
ن˘م ا˘ه˘عا˘ب˘تإأ بجأو˘لأ تأءأر˘˘جإلأ
امك ،جامدإلأ ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ه˘ل˘ب˘ق
اهتقو قباشسلأ ماعلأ نيمألأ مدق
هنأاب نيج˘ت˘ح˘م˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل أد˘عو
ءأردملأ ة˘فا˘كب عا˘م˘ت˘جلأ م˘ت˘ي˘شس
ةيمومعلأ تائيهلأو ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

ق˘ير˘ط ة˘طرا˘˘خ ع˘˘شضو ل˘˘جأأ ن˘˘م
جامدإلأ ةيل˘م˘ع ع˘ير˘شست˘ب ح˘م˘شست
اهنم˘شضت ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإÓ˘ل ا˘ق˘فو
ةميلعت˘لأو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ
نم لك نيب ةكرتششملأ ةيرأزولأ

ل˘م˘˘ع˘˘لأ ةرأزو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ةرأزو
يعامتجلأ نامشضلأو ليغششتلأو
ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأو
رخآأ دعو مهل مدق امك ،يمومعلأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت سصو˘˘شصخ˘˘ب
˘˘مÓ˘˘عإأ لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘شصتلأ
ةفاكب جامدإلأ ةيلمعب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
أذ˘ه سصو˘شصخ˘˘ب تأد˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ر˘ب˘ع ا˘هر˘ششن لÓ˘خ ن˘م ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ
ةبانع ةيلول ةيمشسرلأ ةحفشصلأ

لشصأوتلل «كوبشسياف» عقوم ىلع
يذ˘لأ دو˘عو˘لأ ي˘هو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ام دوقع نم نوديفتشسملأ رظتني
سضرأأ ىلع اهتيؤور ليغششتلأ لبق
رورم مغر ،نآلأ ةياغ ىلإأ عقأولأ
اهعطق ىلع رهششأأ ةثÓث نم رثكأأ

لح يذلأ قباشسلأ نيمألأ لبق نم
.ةيلولاب ديدج ماع نيمأأ هلحم

عم ىصشامتت ’ جامدإÓل ةيلاحلإ ةريتولإ

يذيفنتلإ موصسرملإ يف درإولإ لودجلإ

ةيلم˘ع˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ةر˘ي˘تو˘لأ د˘كؤو˘ت
ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م لا˘م˘ع جا˘˘مدإأ
مأرتحأ متي نل هنأأ ةبانع ةيلوب
ي˘ف درو يذ˘لأ ي˘ن˘مز˘لأ لود˘ج˘˘لأ
سصا˘خ˘لأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لأ مو˘˘شسر˘˘م˘˘لأ
ةيلمع نأأ ىلع دكأأ يذلأ ةيلمعلاب
ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘شس جا˘˘˘مدإلأ

1202و9102،0202 تأونشسلأ
نأأ بج˘ي جا˘مدإلأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ يأأ
ءاه˘ت˘نأ ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كششب ق˘ل˘غ˘ت

جامدإلأ سصخي ثيح،1202 ةنشس
لمع ةلاح يف تناك يتلأ ةئفلأ

9102 ةنشس ربوتكأأ13 ةياغ ىلإأ
بتر ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘˘جا˘˘˘˘مدإأ نو˘˘˘˘كيو
وأأ نيشصبرتم ةف˘شصب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

يف ةددحم ريغ ةدمل نيدقاعتم
مأزتلاف ،مهتÓهؤوم قفأوت بشصانم
لا˘جآلا˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
عيرشست لÓخ نم نوكي ةددحملأ

نأأو ا˘شصو˘شصخ ،جا˘مدإلأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ي˘لأو˘ح ي˘شصح˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو

يزاهج دوقع نم ديفتشسم0004
ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ

رد˘ج˘ت ا˘مو أذ˘˘ه ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأو
«ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآأ» نأأ ه˘˘ي˘˘لإأ ةرا˘˘ششإلأ
نم ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ر˘خأوأأ تل˘ق˘ن
رد˘شصم ن˘ع ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘شسلأ

ةيلخأدلأ ةرأزو ة˘ب˘تا˘ع˘م لوؤو˘شسم
نيلوؤوشسملأ ةيلحملأ تاعامجلأو
كلذو ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ددع ةجلاعم يف مهلششف ببشسب
لوخدلأ فلم يهو تافلملأ نم
،فايط˘شصلأ م˘شسو˘م ،ي˘شسرد˘م˘لأ
ر˘ه˘ششل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

تنا˘˘ك يذ˘˘لأ جا˘˘مدإلأو نا˘˘شضمر
تشضا˘فأأ ي˘ت˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘لأ ة˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
م˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘˘لأ ي˘˘هو سسأا˘˘كلأ
ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘غر ا˘ه˘ع˘˘شضو ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي
زاهجلأ سسأأر ىلع ديدج لوؤوشسم
.ةيلولل يذيفنتلأ

ةريخألا ةرتفلا يف اهيلع نيدفاولا ددع ديازت ليجسست دعب

 ئطإوصشلإ يف لإوجتلإو ةحابصسلإ عنمي يلإولإ
لوخد عنمي رأرق سسمأأ نيدلأ لامج يميرب ةبانع ةيلو يلأو ردشصأأ
ىلأ لوخدلأ ملÓشس قلغو ةيرحبلأ ةهجأولأ ىلإأ نيلجأرلأو تأرايشسلأ
تابكر˘م˘لأ رور˘م ع˘ن˘م˘ي ه˘نإا˘ف ي˘ئلو˘لأ رأر˘ق˘لأ بشسحو . ئ˘طأو˘ششلأ

ةهجأولأ ىلإأ ةيدؤوملأ كلاشسملأو عطاقملأ سضعب ربع سصاخششألأو
ة˘حا˘ب˘شسلأو ئ˘طأو˘ششلأ ى˘ل˘ع سصا˘خ˘ششألأ لأو˘ج˘ت ع˘ن˘مو ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ

رحبلأ ةهجأو قيرط لوط ىلع تابكرملأ فوقو عنميو اهلÓغتشسأو

ىفطشصم عراشش عم يفناج82 عراشش يقÓت نم أءأدتبأ اهب رورملأو
نم ءأدتبأ رمع يزير جهنب رورملأو رحبلأ ةهجأو ءاحنأاب ديعلوب نب
دييقت عم هايملأ ةروفن ةياغ ىلإأ ةبقلأ دأو ةيفشصتلأو خشضلأ ةطحم
قأور يف ةبورخلأ قيرط ىلإأ ةهجتملأو ةمداقلأ رورملأ ةكرحلأ

ةياغ ىلإأ ىيحي نب قيدشصلأ دمحم عراشش قيرط نم ءأدتبأ دحأو
تأرمملأو ملÓشسلأ عي˘م˘ج ق˘ل˘غو ة˘ب˘حر˘م˘لأ جا˘ت تÓ˘فا˘ح˘لأ ة˘عا˘ق
ئطأوششلأ يف مامجتشسلأو ةحابشسلأ عنم عنم ئطأوششلل ةيدؤوملأ

نب ىفطشصم عراشش نم ةبورخلأ جهن عطاقت نم أؤوأدتبإأ رورملأو
تأذ تأرايشسلأ رأرقلأ أذه نم ىنثتشسيو رحبلأ ةهجأو ءاحنأو ديعلوب
اهيف امب رورملأ تÓيهشست نم ةديفتشسملأ تأرايشسلأو ةيولوألأ
تلا˘ح˘لأ أذ˘كو ة˘ي˘شسا˘شسألأ دأو˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لأ نا˘م˘شضب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لأ
يف ةرأرحلأ ةجرد يف لجشسملأ عافترلأ عم هنأ ردجيو .ةلجعتشسملأ
ةحابشسلل اهنم ئطأوششلأ ىلع نينطأوملأ دفأوت ظحول ةريخلأ مايألأ

نم اشصرحو انوروك سسوريف يششفتو ناشضمر رهشش مغر لأوجتلأو
عمو ءابولأ رطخ نم نينطأوملأ ةيامح ىلع ةيئلولأ تاطلشسلأ
عمجت عنمل رأرقلأ أذه داختإأ ىلإأ تأاجل يحشصلأ رجحلأ ديدمت
انوروك سسوريف يششفت نم ةياقولأ ريبأدت راطأ يف كلذو نينطأوملأ
.دجتشسملأ
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 لورسسلا يحب تاقحتسسم رييÓم7 اهنيب نم

هايملل ةيرئإزجلإ نويد إرايلم45
ينوبلإ ةرئإدب اهنئابز ىدل

ةقرفلأ تلقنت لورشسلأ يحب عيزوتلأ ةانق سسم يذلأ برشستلل ايدشصت
ةيزأرتحإلأ تأءأرجإلأ ذاختإل ناكملأ نيعل ينوبلأ زكرمل ةينقتلأ
فداشصملأ يلأوملأ مويلأ يف و ،تلاحلأ هذه لثم يف اهب لومعملأ

بشسحو هنأأ لإأ برشستلأ حÓشصإأ ةيغب لخدتلأ ةقرف تلقنت يام11 ـل
دو˘جو مد˘ع بب˘شسب كلذ رذ˘ع˘ت ح˘بأر ة˘ير˘هأو˘ط مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ

يتلأو لورشسلأ يحل عيزوتلأ ةكبشش ىوتشسم ىلع قلغلل تامامشص
هذه مامأأ هنأأ فيشضيو، اهب لومع˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ ق˘با˘ط˘ت ل
نم ةلمج ءاملأ عطقل هايملل ةيرئأزجلأ حلاشصم ترطشضإأ ةيعشضولأ

حشضتإأ  ثيح. يام21 خيراتب كلذو ةبيعششلأ ةجلاعملأ ةطحم ىلع

513 رطق تأذ ةديدجلأ ةانقلأ ىوتشسم ىلع برشستلأ نأأ ريخألأ يف
ةكرششلأ نامشض تحت تلأزلو ةيلولأ براجتلأ روط يف يهو مم
سصقن سصخي ام يف هنأأ امئأد مÓعإلاب فلكملأ بشسحو ،ةزجنملأ
ربع أذكو نينطأوملأ سضعب ناشسل ىلع هب حيرشصتلأ مت يذلأ داتعلأ
يف حيحشص سصقن كانه هنأأ حشضوأأ دقف ةدحولل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ
ةرثك وه ردشصملأ تأذ بشسح سصقنلل يشسيئرلأ ببشسلأ و داتعلأ

ىوتشسم ىلع رايلم45 يلأوحب ردقت يتلأو نئابزلأ ىذل نويدلأ

ةجيتن، لورشسلأ يحب ميتنشس رايلم7 دودح يفو ، ينوبلأ ةرئأد زكرم
،تأونشس ةدع ذنم مهنويد ديدشست نع يحلأ ناكشسل ماتلأ فوزعلأ

ىلع اهحلاشصم لمعت ةمخشض ةيلام غلابم ةشسشسؤوملأ بشسح يهو
قرطلأ ءانثتشسإأ نود ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأو ة˘عور˘ششم˘لأ قر˘ط˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘شصح˘ت
يباجيإأ رثأأ هل نوكيشس اهبشسح نويدلأ ليشصحت نأ ةشصاخ ،ةيدولأ

د˘يد˘شست ءا˘ن˘ثأأ نو˘بز˘لأ م˘ها˘شسي˘شس ا˘م˘ك، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ءاشضقلأ اه˘ن˘م ق˘ئأو˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ة˘حأزإأ ي˘ف تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لأ
لورشسلأ يح ىوتشسم ىلع عيزوتلأ ةكبشش اهدهششت يتلأ تابرشستلأ

ةر˘ث˘ك و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لأ دأز يذ˘لأ ءي˘ششلأو ، ىر˘خأأ تا˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع و
عيزوتلأ ةكبشش ىوتشسم ىلع ةيعرشش ريغلأ و ةيدرفلأ تÓيشصوتلأ

هذه ثولت راطخأ أذك و هايملأ نم ريثكلأ عايشض يف ةببشستملأو
ةدنجم اهنأاب اهنئابز هايملل ةيرئأزجلأ تنأامط ريخألأ يفو ،هايملأ

ءأرج اندÓب هدهششت يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ مغر ةعاشسلأ رأدم ىلعو
. انوروك ةحئاج يششفت
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ليرفأإ رهصشب ةصصاخلإpiad لامع ةرجأإ عإديإإ
ليرفأأ رهششب ةشصاخلأ و ةبانع ةنيدمب ليغششتلأ لبق ام دوقع لامعل ةيرهششلأ ةرجألأ عأديإأ سسمأأ مت

ىلع ةيمشسرلأ اهتحفشص ربع ةيريدملأ هتدكأأ ام بشسحو ،ةيمومعلأ ةنيزخلأ حلاشصم ىدل0202
ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ زاهج نم نيديفتشسملأ تاباشسح يف نوكتشس ةرجألأ نأأ كوبشسيافلأ

PIADدوقع نم نولوحملأ نأ تفاشضأأ و، مويلأ نم أءأدتبأ DIPنوينعم  مهدوقع ءاشضمإأ مت نيذلأ
يتلأ فورظلأ هذه لثم يف تأءأرجإلأ عيمجب دنجملأ و بوانملأ لمعلأ قيرف نأ تعباتو ، اشضيأ كلذب
قايشسلأ تأذ يف، يام رهشش تأءأرجإأ يف ةرششابم أأدب هنإاف ليرفأأ رهشش نم ءاهتنإلأ روف و دÓبلأ اهب رمت
ةيلآأ تاقيبطت عشضو مت انوروك سسوريف راششتنإأ رطخ نم ةياقولل ةيزأرتحإلأ تأءأرجإلأ راطأأ يفو
لجأأ نم ،دعب نع تامولعملأو تامدخلأ لج ىلع لوشصحلأ حيتت ةينورتكلإأ ةشصنم لخأد لمعلأ يبلاطل
U°Édí. Ü.ليغششتلل ةيلحملأ قحÓملأو يئلولأ عرفلأ تأرقم ىلإأ مهلقنت بنجت
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دورو رثإ دوعت ةيضضقلإ تايثيح
ثحبلإ ةقرف رضصانعل تامولعم
ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لإ و
ثحب لحم سصخضش دوجو اهدافم
، ة˘ي˘ئا˘ضضق ما˘كحأإ و ر˘˘مإوأإ ةد˘˘ع
نم تÓفإÓل ريغلإ ةيوه لحتني
متيل ، ةينمأ’إ حلاضصملإ ةضضبق
ترمثأإ ةمكحم ةينمأإ ةطخ دإدعإإ
ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لإ ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
ةي’وب تإدايعلإ ىدحإإ  ىوتضسم
هفيقوتب ، جÓعلإ يقلتل ةلضشنخ
فلم ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لإ م˘ت

ر˘خآإ سصخ˘ضش ة˘يو˘ه م˘ضسا˘ب ي˘ب˘ط
رقم ىلإ روفلإ ىلع هليوحت متيل
قا˘˘ي˘˘ضسلإ سسف˘˘ن ي˘˘ف . ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لإ
ةيئاضضقلإ تاهجلإ عم قيضسنتلاب
ةمزÓلإ تإءإرجإ’إ ةفاك ذاختإ و
هيف هبتضشملإ نكضسم سشيتفت مت ،
ة˘قا˘ي˘ضس ة˘ضصخر رو˘ث˘ع˘لإ م˘ت ن˘يأإ
ةرو˘ضص ا˘ه˘ي˘ل˘ع تب˘ث˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ضصأإ

و ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضش
، ر˘خآإ سصخ˘ضش ة˘يو˘ه ة˘ن˘م˘ضضت˘م
. قيقحتلإ ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل
هبتضشملإ ةيوه يف قيقحتلإ دعب
مكح ةروضص  لحم هنأإ نيبت  هيف
ن˘˘ع ردا˘˘ضص سسب˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
يدإولإ ةي’وب ةيئاضضقلإ تاهجلإ

ةنضس02 ن˘ير˘ضشع˘ب ي˘ضضا˘ق˘˘لإ ،
ةيعمج نيوكت ةمهت نع نجضس
ة˘يا˘ن˘ج˘ل دإد˘عإ’إ سضر˘غ˘ل رإر˘ضشأإ
نم رمأإ نود زجحلإ و ديدهتلإ
يتلإ ت’احلإ جراخ و تاطلضسلإ
ة˘˘قر˘˘ضسلإ ، نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘مأإ
و دد˘ع˘ت˘لإ فور˘ظ˘ب ة˘˘نر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لإ
و ف˘ن˘ع˘لإ و ل˘ي˘˘ل˘˘لإ و ق˘˘ل˘˘ضست˘˘لإ
ةرو˘ضص و ، ة˘ب˘كر˘م را˘ضضح˘ت˘˘ضسإ
نع رداضص سسبحلل يئاهن رإرق
˘مأإ ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لإ تا˘ه˘ج˘˘لإ

50 ةبو˘ق˘ع˘ب ي˘ضضا˘ق˘لإ ي˘قإو˘ب˘لإ
ةمهت ن˘ع ةد˘فا˘ن سسب˘ح تإو˘ن˘ضس
فورظ دحأاب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لإ ة˘قر˘ضسلإ

رداضص سضبقلاب رمأإ و ، ددضشتلإ

يدإولاب ةيئاضضقلإ تاهجلإ نع

رإرضشأإ ةيعمج  نيوكت ةمهت نع

لاحتنإ ،ةيان˘ج˘ل دإد˘عإ’إ سضر˘غ˘ل

حورجلإ و برضضلإ ، ريغلإ مضسإ

، حÓ˘ضس لا˘م˘ع˘ت˘ضسا˘ب ة˘يد˘˘م˘˘ع˘˘لإ

لمح عم ةقرضسلإ لتقلاب ديدهتلإ

ة˘قر˘ضسلإ ة˘يا˘ن˘ج ، ر˘˘ها˘˘ظ حÓ˘˘ضس

فورظب ةفر˘ت˘ق˘م˘لإ ة˘فو˘ضصو˘م˘لإ

فنعلإ لامعتضسإ و ددعتلإ و ليللإ

و ف˘˘ل˘˘ضست˘˘لإ و ه˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لإ و

ل˘ي˘ه˘ضست˘ل ة˘ب˘كر˘م را˘˘ضضح˘˘ت˘˘ضسإ

رإرضشإ ةيعمج نيوكت ، بورهلإ

ديدهتلإ ةيانج˘ل دإد˘عإ’إ سضر˘غ˘ل

تاطلضسلإ نم رمأإ نود زجحلإ و

اهب رمأإ يتلإ ت’احلإ جراخ و

ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لإ ة˘˘قر˘˘ضسلإ ، نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ

ليللإ و قلضستلإ و ددعتلإ فورظب

و . ةبكرم راضضحتضسإ و فنعلإ و

قيقحتلإ تإءإرجإإ لامكتضسإ دعب

عوضضومب يئاضضق فلم زاجنإ مت

يف روزملإ لامعتضسإ و ريوزتلإ
ةيمومعلإ ةرإدإ’إ اهردضصت ةقيثو
مضسإ لاحتنإ ، ( ةقايضس ةضصخر)
ىلإإ يدؤوت دق فورظ يف ريغلإ
قبإوضسلإ ةفيحضص يف مكح ديق
ر˘مإوأإ ل˘ح˘م ،ر˘ي˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لإ
هبجومب ةيئاضضق ماكحأإ و ثحب
ديضسلإ مامأإ ه˘ب˘ت˘ضشم˘لإ م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو
امأإ فلملإ لاحأإ يذلإ و ، ةلضشنخ
ةمكحملإ تإذ˘ب م˘كح˘لإ ي˘ضضا˘ق
م˘˘كح ه˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف رد˘˘˘ضص ثي˘˘˘ح

، ذفان سسبح20 نيتنضسب يضضقي
ف˘لإ ة˘ئ˘م˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مإر˘˘غ

(جد000.001) يرئإز˘ج را˘ن˘يد
و ر˘يوز˘ت˘لإ ة˘ح˘˘ن˘˘ج ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع
ة˘ضصخر ي˘ف روز˘م˘لإ لا˘م˘ع˘ت˘˘ضسإ
، ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ ةرإدإ’إ ا˘˘هرد˘˘ضصت
عإديإ’إ عم ، ريغلإ مضسإ لاحتنإ
راباب  لي˘هأا˘ت˘لإ ةدا˘عإ ة˘ضسضسؤو˘م˘ب

. ةلضشنخ
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نمأ’اب ةطرضشلإ تإوق تنكمت
ةي’و نمأاب  عباضسلإ يرضضحلإ

عوبضسأ’إ فضصتنم يف  ، ةلضشنخ
دقعلإ يف سصخضش فيقوت نم ،
سصو˘ضصخ˘ب ر˘م˘ع˘لإ ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لإ
رإرضشأإ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘ضضق
ةقرضسلإ ةيانجل دإدعإ’إ سضرغل
و دد˘ع˘ت˘لإ فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لإ
عو˘ب˘ت˘م ، ة˘ب˘كر˘م را˘˘ضضح˘˘ت˘˘ضسإ
ريغلإ كلمل يدمعلإ مي˘ط˘ح˘ت˘لا˘ب
ةطضسإوب ديد˘ه˘ت˘لإ ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت
. ( ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كضس) سضي˘˘˘˘˘بإ حÓ˘˘˘˘˘ضس
ةملاكم دورو رثإ دوعت ةيضضقلإ

ر˘ضضخأ’إ م˘قر˘لإ ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه

سضر˘ع˘ت هدا˘˘ف˘˘م،8451

ل˘ب˘ق ن˘م ءإد˘ت˘عÓ˘ل ن˘ي˘ضصخ˘˘ضش

ةنيدم ىوتضسم ىلع نيلوهجم

ل˘ق˘ن˘ت رو˘ف˘لإ ى˘˘ل˘˘ع ، ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ

عباضسلإ يرضضحلإ نمأ’إ رضصانع

مت مهلوضصوب و ناكملإ نيع ىلإإ

نيتيحضضلإ فرط نم مهراطخإإ

ة˘قر˘ضسلإ ى˘لإإ ا˘ضضر˘ع˘ت ا˘م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب

ن˘م ة˘ب˘كر˘م ل˘خإد ن˘م ر˘ضسكلا˘ب

غلب˘م تفد˘ه˘ت˘ضسإ ن˘ي˘بر˘ي˘ه عو˘ن

جد000,006 هردق ربتعم يلام

حÓضس ةطضسإوب ديدهتلاب عوبتم

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ( ن˘˘˘ي˘˘˘كضس) سضي˘˘˘بإ

ةرايضس نتم ىلع إوناك سصاخضشأإ
وتناكيب اي˘ك عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘ضس
روفلإ ىلع متيل ، نوللإ ةيدامر
، ةيضضقلإ يف قمعم قيقحت حتف
و ثا˘˘˘ح˘˘˘بأ’إ ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت د˘˘˘ع˘˘˘ب
’Ó˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسإ و تا˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
ديدحت مت ةرفوتملإ تامولعملل
م˘ه و م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لإ ة˘˘يو˘˘ه
و يناثلإ د˘ق˘ع˘لإ ي˘ف ن˘ي˘ضصخ˘ضش
فيقوت متيل ، رمعلإ نم ثلاثلإ
بحا˘ضص ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لإ د˘˘حإ
و ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لإ
لامكتضس’ رق˘م˘لإ ى˘لإإ ه˘ل˘يو˘ح˘ت
د˘˘ع˘˘بو . ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ تإءإر˘˘˘جإإ
مت  قيقحتلإ تإءإرجإإ لامكتضسإ

ليكو مامأإ هيف هبتضشملإ ميدقت

ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ

ىلإإ فلملإ لاحأإ يذلإ و ، ةلضشنخ

، ةمكحملإ تإذب مكحلإ يضضاق

هيف هبتضشملإ قح يف ردضص ثيح

ة˘يا˘ن˘ج ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع عإد˘˘يإإ ر˘˘مآإ

لجإ نم رإرضشأإ ةيعمج نيوكت

ةقرضسلإ ةيانج ، ةيانجل دإدعإ’إ

و دد˘ع˘ت˘لإ فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لإ

ل˘ي˘ه˘ضست˘ل ة˘ب˘كر˘م را˘ضضح˘ت˘˘ضسإ

و مهبور˘ه ل˘ي˘ه˘ضست و م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف

حÓضس لمح عم فنعلإ لامعتضسإ

ة˘ح˘ن˘ج ، ه˘ب د˘يد˘ه˘ت˘˘لإ و سضي˘˘بإ

. ريغلإ كلمل يدمعلإ ميطحتلإ
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ة˘ي˘طر˘˘ضشلإ ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لإ تما˘˘ق
عو˘˘ب˘˘ضسأ’إ لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ˘˘˘ب
ن˘م دد˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لإ

و تإرد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘˘جور˘˘˘˘˘م
ن˘يذ˘لإ ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لإ تإر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لإ
فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لإ نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسي
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘ضس’إ
لكضشب مومضسلإ جيورتل دÓبلإ

ةيلمعلإ اهنم ةي’ولإ يف عضسإو
ف˘˘ضصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لإ
با˘ضش لو˘ح ثي˘ح ، عو˘˘ب˘˘ضسأ’إ
نز˘خ˘م ى˘لإإ يو˘˘ضضو˘˘ف ن˘˘كضس
، ةضسولهملإ بوبحلإ و فيكلل
ز˘˘ج˘˘ح و ه˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يأإ

سسولهم سصرق08 و تإردخم
ةيضضقلإ . ةروظحم ةحلضسأإ و
ىلإإ تامولعم دورو رثإإ دوعت
نمأاب لخد˘ت˘لإ و ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف
نأإ ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و
نم يناثلإ دقعلإ يف اضصخضش
ردحني ايئاضضق قوبضسم رمعلإ

ىلع زوحي ،ةلضشنخ ةنيدم نم

و تإرد˘˘خ˘˘م˘˘لإ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك

سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘˘م˘˘لإ

، ةيعرضش ريغ ةقير˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب

نكاضسملإ دحأإ كلذب Óغتضسم

لجأإ نم ةلضشنخ˘ب ة˘يو˘ضضو˘ف˘لإ

مت كلذل ’Óغتضسإ ، اهنيزخت

نم ةمكحم ةينمأإ ةطخ عضضو

تللك نيأإ ،ةقرفلإ رضصانع لبق

د˘ع˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لإ ف˘ي˘قو˘ت˘ب

سسم˘ل˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘ضضخإإ

ىلع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع يد˘ضسج˘لإ

فيك» تإردخملإ نم عطق70

كلذ دعب مايقلإ متيل ،  «جلاعم

ن˘˘كضسم سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ب

ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلإ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ضشم˘˘لإ

لامكتضسإ دعب ةلضشنخ روباضشلإ

ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لإ تإءإر˘˘˘˘˘جإ’إ

م˘ت ن˘يأإ ، ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ

امك ، سسولهم سصرق08 زجح

* قرو عطاق ىلع روثعلإ مت

ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت را˘˘ثآإ ه˘˘ب * رو˘˘ت˘˘ي˘˘ك

ر˘˘خآإ ع˘˘طا˘˘ق و ، تإرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لإ

طاضشمأ’إ عيطقت يف لمعتضسي

حÓضس ىلع روثعلإ مت امك ،

اهزجح متيل ، روضضحم سضيبأإ

و ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لإ ف˘ي˘قو˘ت ع˘˘م

نم ةحلضصملإ رقم ىلإإ هدايتقإ

تإءإر˘˘˘جإإ لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘ضسإ ل˘˘˘˘جأإ

لا˘م˘كت˘ضسإ د˘ع˘ب ، ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ

بجو˘م˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تإءإر˘جإإ

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ي˘ئإز˘ج ن˘ي˘ف˘˘ل˘˘م

ل˘ي˘كو  ما˘مأإ ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لإ

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ

تإءإر˘˘جإا˘˘ب Ó˘˘م˘˘عو ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ

يف˘ل˘م لا˘حأإ يرو˘ف˘لإ لو˘ث˘م˘لإ

م˘كح˘لإ ي˘ضضا˘ق ى˘لإإ ة˘ي˘ضضق˘لإ

ردضصأإ نيأإ ، ةمكحملإ تإذل

إرهضش81ـب ي˘ضضق˘˘ي ا˘˘م˘˘كح

ة˘ي˘لا˘م ة˘مإر˘غ و إذ˘فا˘ن ا˘˘ضسب˘˘ح

ةمهت نع جد فلأإ05ـب ردقت

ن˘˘˘م سضي˘˘˘بأإ حÓ˘˘˘ضس ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح

رر˘ب˘م نود سسدا˘ضسلإ ف˘ن˘˘ضصلإ

ة˘ضسرا˘م˘م˘لإ ة˘ح˘ن˘ج ، ي˘˘عر˘˘ضش

، ةحضصلإ ةنهمل ةيعرضش ريغلإ
ر˘ي˘غ˘لإ ى˘ل˘ع سضر˘ع˘لإ ة˘ح˘˘ن˘˘ج
كÓهتضس’إ سضرغل تإردخمل
. عإديإ’إ عم يضصخضشلإ

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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ةلششنخ رابخأأ
ةروزم ةيوهب اهيف جلاعي ناك ةدايعب هفيقوت مت مهتملإ

انجسس ةنسس02 ـب هيلع موكحم ريطخ مرجمب ةحاطإ’ا

سضيبأإ حÓشسب ديدهتلإ و ريغلإ كلمل يدمعلإ ميطحتلاب ةعوبتم ةبكرم لامعتشسإاب ةقرشسلإ ةمهتب

   ريطخ مرجمب حيطي8451 رسضخأ’ا مقرلا

 تقؤوملإ سسبحلإ هعإديإإ مت

  ةسسولهملا صصارقأ’او تاردخملا نيزختلايوسضوفانكسس لوحي باسش

سصوشصخب رمعلإ نم يناثلإ دقعلإ يف سصخشش  فيقوت نم سسمأإ لوأإ ، ةلششنخ ةي’و نمأاب لخدتلإ و ثحبلإ ةقرف رشصانع تنكمت
ريخأ’إ إذه نأإ امك ، ريغلإ مشسإإ لاحتنإإ ( ةقايشس ةشصخر) ةيمومعلإ ةرإدإ’إ اهردشصت ةقيثو يف روزملإ لامعتشسإ و ريوزتلإ ةيشضق

. ةيئاشضق ماكحأإ و ثحب رمإوأإ لحم

 ةحلاشص ريغ دإوم عيبو ةبراشضملإ مهتب

انجسس تاونسس3 ةبوقع طلسست ةمكحملا
ةيئاذغلا داوملاو ديمسسلا رجات قح يف

اميضس ’ ، ةيئإذغلإ دإوملإ يف ةبراضضملاب عيبلإ ةرهاظ ةبراحم راطإإ يف
فورظلإ لظ يف نينطإوملإ ىدل إريبك اكÓهتضسإ فرعت يتلإ دإوملإ

تنكمت،91 ديفوك انوروك سسوريف راضشتناب دÓبلإ اهفرعت يتلإ ةنهإرلإ
بحاضص فيقوت نم ةلضشنخب يلخإدلإ يناثلإ يرضضحلإ نمأ’إ حلاضصم
مايقلإ لجأإ نم دÓبلإ اهب رمت يتلإ ةنهإرلإ فورظلإ لغتضسإ يراجت لحم
تايثيح . ةلضشنخب نئابزلإ قح يف ةهيزن ريغلإ ةيراجتلإ ةضسرامملاب
يناثلإ يرضضحلإ نمأ’إ حلاضصم ىلإإ تامولعم دورو رثإإ دوعت  ةيضضقلإ

ىلع ، * تإريبوضس * ةيئإذغلإ دإوملإ عيبل لحم بحاضص مايق اهدافم

متيل ، ةهيزن ريغ ةيراجت ةضسراممب  ةلضشنخ20 يوز قيرط ىوتضسم
ةراجتلإ ةيريدمل نيعباتلإ ةبقإرملإ نإوعأإ ةقفر ةينإديم ةجرخ ةجمرب

001 نم ديزأإ دوجو ةنياعم مت ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ دعب ، ةلضشنخب
عيزوتب لحملإ بحاضص ماق ثيح ، يراجتلإ لحملإ نم برقلاب سصخضش
لعج امم ، ديمضسلإ ةدامب مهديوزت فدهب ةمقرم ةيبيترت تاضصاضصق
ىلع لوضصحلإ نم مهنيكمت نود ةيموي ةفضصب هيلع نوددرتي نئابزلإ

سسيك69ـب ردقت ةيمكب ريخ’إ إذه ةدافتضسإ نم مغرلاب ، ةيئإذغلإ ةداملإ

متيل ، هنكضسمب اهنيزختب موقي ثيح ديمضسلإ ةدام نم غلك52 نزوب
نيعباتلإ ةب˘قإر˘م˘لإ نإو˘عأإ ة˘ق˘فر ل˘ح˘م˘لإ بحا˘ضص ن˘كضسم ى˘لإإ ل˘ق˘ن˘ت˘لإ

52 نزوب ديمضس سسيك06ـب ردقت ةيمك طبضض مت نيأإ ، ةراجتلإ ةيريدمل

تإذب غلك52 نزوب ةنيرفلإ ةدام نم سسيك13 ىلإإ ةفاضضإ’اب ، غلك
ماق ريخأ’إ إذه نأاب نيبت ةيقبتملإ ةيمكلإ لوح يرحتلاب ، نكضسملإ
مايقلإ عم كلذ عم ةإزإوملاب . هتلئاع و هبراقأإ ىلع ةيمكلإ عيزوتب
لحملإ ىوتضسم ىل˘ع ةدو˘جو˘م˘لإ ع˘ل˘ضسل˘ل ة˘ب˘قإر˘م˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘ضشا˘ب˘م˘ب
ةيذغتل ةهجوم ةفلتخم علضس يف ةلثمتملإ عيبلل ةضضورعملإ و يراجتلإ

اهنأاب نيبت ةدام71 يف ةلثمتملإ فيظنتلإ دإوم ىلإإ ةفاضضإ’اب ناضسنإ’إ
ةراجتلإ ةيريدم رضصانعل اهميلضست متيل * ةيحÓضصلإ ةيهتنم * ةدضساف

هيف هبتضشملإ دايتقإ مت اهدعب ، ينعملإ قح يف ةمزÓلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ’
لامكتضسإ دعب ، قيقحتلإ تإءإرجإإ لامكتضسإ لجأإ نم ينمأ’إ رقملإ ىلإإ
هيف هبتضشملإ قح يف نيلضصفنم نيفلم زاجنإإ مت قيقحتلإ تإءإرجإإ
لاحأإ يذلإ ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو مامأإ هميدقت مت امهبجومب
مكح لوأ’إ فلملإ يف هقح يف ردضصأإ نيأإ مكحلإ يضضاق مامأإ نيفلملإ

عم ةذفان ةيلام ةمإرغ جد فلأإ05 و ةذفان سسبح نيماع ةبوقعب يضضقي
نود عيبلإ سضفر عم ، ةهيزن ريغلإ ةيراجتلإ ةضسرامملإ ةمهتب عإديإ’إ

هقح يف ردضص يناثلإ فلملإ . ةبراضضملإ يف عورضشلإ و يعرضش رربم

عإديإ’إ عم ةيلام ةمإرغ جد فلأإ05 و ةذفان سسبح ماعب يضضقي مكح
ةيهتنم ةدضساف فيظنتلإ دإوم و ناضسنإ’إ ةيذغتل دإوم عيبلل سضرع ةمهتب
. ةيحÓضصلإ
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 راطفإ’إ دعوم نم ةعاشس فشصن لبق عقو يواشسأاملإ ثداحلإ

رورم ثداح يف يكرد مهنيب نم نيسصخسش لتقم
ةي’ولاةمسصاع بونج عوبرج نيع ةيرق لخدمب
راطفإ’إ دعوم نم ةعاضس فضصن لبق عقو يواضسأام رورم ثداح رفضسأإ
دنع طبضضلابو ةركضسبو ةلضشنخ يتي’و نيب طبإرلإ ينطولإ قيرطلاب

ةمضصاع رقم بونج ملك02 راباب ةيدلبب عوبرج نيع ةيرق لخدم
نيرخآإ حرج و ناكملإ نيعب نييضصخضش لتقم نع رفضسأإ ، ةلضشنخ ةي’ولإ
دودح يف عقو ، ةلضشنخب ةيندملإ ةيامحلإ حلاضصم بضسحو ثداحلإ .
نم ةرايضس تمدطضصإ ثيح ، سسيمخلإ موي ءاضسم نم ةعباضسلإ ةعاضسلإ
ثداحلإ ببضست دقو ، سسكيليه اتويوت عون نم ةيعفن ةرايضسب فلوق عون
ةيدلب نم ردحني حÓف مهدحأإ ناكملإ نيعب نييضصخضش لتقم يف فينعلإ
لمعي يكرد رخآ’إ و سسكيليه ةيعفنلإ ةرايضسلإ نتم ىلع ناك راباب
نتم ىلع ناك ، ةليم ةي’و نم ردحني راضشضشب كردلل ةيميلقإ’إ ةقرفلاب
دق و ، راضشضش ةنيدم نم نيرخآإ نيضصخضش ةقفرب ةيحايضسلإ ةرايضسلإ
ينطولإ كردلإ ةقرف . ةروطخلإ ةتوافتم حورجب نييضصخضشلإ بيضصأإ
.هعوقول ةيقيقحلإ بابضسأ’إ فضشكل ثداحلإ يف اقيقحت تحتف رابابب
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خيراتب دولوملإ  مشساقلب فإرقل يلاغلإ انرداغ9102يام51 موي
ىلع  ةنشس ترم دق نوكت0202 يام51 سسمأإ موي و،50/20/4791
انتايركذ ركذتنو هركذتن لإزن امو  اننيب إرشضاح لإز امو هليحر
تاملكب انشسفنأإ يشسإون ُنإ لواحن .انميمشص يف ايح لإز ام وهف هعم
يأإ ن˘م ر˘ب˘كأإ و˘هو لو˘ق˘ن نأإ ا˘نا˘شسع إذا˘م ا˘ن˘لا˘ح˘ب فإر˘ت ’ ة˘ف˘ي˘˘ع˘˘شض

ا˘يو قإر˘ف˘لإ ة˘قر˘ح ا˘ي هآإ ق˘ط˘ن˘ي م˘شسإإ يأإ ن˘م ر˘ب˘كأإو بت˘˘ك˘˘ي فر˘˘ح
عشسي’ ةميلأ’إ ىركذلإ هذه يفو ؟ايحن هنود فيك حورلإ ليحر

ىوشس فإرقل ةلئاع لكو تيبلإ يف هلظ ىرت تلإز ام يتلإ هتلئاع
ءاعدلإ هفرع نم لك نم نوبلطي امك ةبيطلإ هحور ىلع محرتلإ
.نإرفغلإو ةمحرلاب هل

GEfÉ d∏¬ hGEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿

محرتو ىركذ
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
سسمأا لوأا مدقلا ةركل ةفرتحملا
قا˘فو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا
ن˘ي˘ح˘ل ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘شس
تعدتشساو ،هلاوقأا ىلإا عامتشسلا
اهمامأا لوثملل ،ةيافلح ،ةطبارلا
عامتشسÓل لبق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإلا مو˘ي
ةيشضقب قلعتي ام يف هلاوقأا ىلإا
بشسن يذلا يتوشصلا بيرشستلا
لا˘م˘عأا ءÓ˘كو د˘حأا ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ي˘˘لإا
ط˘ل˘شست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةيشساق ةبوقع ،طابشضنلا ةنجل
،ي˘ف˘يا˘˘ط˘˘شسلا يدا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
تت˘˘ب˘˘ثأا نإا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شسل ،هر˘˘˘يد˘˘˘مو
ةحيشضف يف هطروت تاقيقحتلا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لا
،هتاذ قايشسلا يفو ،هقيرف ةدئافل
سسيئر ،راودم ميركلا دبع اعد
ىلإا ،طاب˘شضنلا ة˘ن˘ج˘ل ة˘ط˘بار˘لا
،تاقيقحتلا ةرششابم يف عارشسإلا
ة˘ي˘تو˘شصلا تا˘ب˘˘ير˘˘شست˘˘لا نأا˘˘ششب
قافول ماعلا ريد˘م˘ل˘ل ة˘بو˘شسن˘م˘لا
تلا˘قو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ف˘ي˘˘ط˘˘شس
اهعقوم ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ط˘بار˘لا
راششتنا دعب““ :سسمأا لوأا يمشسرلا
بيترتب قلعتي يتو˘شص ل˘ي˘ج˘شست
،ةينطولا ةلوطبلا يف تايرابم
ةنجللا ،راودم ميركلا دبع اعد
،تاقيقحتلا ةرششابم˘ل ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا

يف ةيشضقلا تاشسبÓم فششكو
ةرقفلل اقفو ،نكمم تقو عرشسأا

نو˘نا˘ق ن˘م9 ةدا˘م˘لا ن˘م4
:نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو ،““تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا
،تاقيقحتلا جئات˘ن را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف““
يأا ةدششب ةفرتحملا ةطبارلا نيدت

،قÓ˘خألا د˘عاو˘ق كه˘ت˘ن˘ي ل˘م˘˘ع
،ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل م˘˘ي˘˘ل˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘شسلاو
قيبطت ىلع سصرح˘لا˘ب د˘ه˘ع˘ت˘تو
:م˘ت˘خو ،““ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لاو ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘لا
اهكÓتما ىل˘ع دد˘ششت ة˘ط˘بار˘لا““
اذه ةبراحمل ،قرطلاو لئاشسولا
يأاو ،تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا
ةئيبلا هيوششت ىلإا فدهت ةركف
ة˘شضا˘ير˘لا ا˘ه˘ي˘ف رو˘ط˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.““ةيرئازجلا

ةشضايرلا ريزوو فافلا
ويديفلا يف ءاج ام نانيدي

ةيافلح نع برشسملا
تاقيقحتلا حتفب نابلاطيو

ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا نادأا
يذلا يتوشصلا ليجشستلا ،مدقلا
ني˘ب ع˘م˘ج˘ي يذ˘لاو ه˘ب˘ير˘شست م˘ت
ددشصب امهو ،نيلعاف نيشصخشش
يف تايرابم بيترتل طيطختلا
،ى˘لولا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ي˘تو˘شصلا ل˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا بب˘˘شستو
يدانل ماعلا ر˘يد˘م˘ل˘ل بو˘شسن˘م˘لا

دحأاو ،ةيافلح دهف ،فيطشس قافو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘˘عأا ءÓ˘˘˘˘كو
نا˘ي˘ل˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف ،ن˘ي˘فور˘ع˘م˘˘لا

لاقو ،داقنلاو نيعبتتملا طشسو
ربع نايب يف يرئازجلا داحتلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح
دا˘ح˘تلا ن˘ل˘ع˘ي““ :““كو˘ب˘˘شسي˘˘ف““
ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘م˘لا˘كم˘˘ل ا˘˘ي˘˘تو˘˘شص Ó˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ناشصخ˘شش ه˘ي˘ف سشقا˘ن˘ي ،ة˘ي˘ف˘تا˘ه
ةارا˘ب˘م˘ل ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا

راظتنا يف““ :فاشضأاو ،““ةيورك

نإاف ،ليجشستلا ةحشص نم دكأاتلا
مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا
تا˘شسرا˘م˘م˘لا هذ˘ه ةو˘ق˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي
يلع ديشس نادأا امك ،““ةعينششلا

ةشضايرلاو بابششلا ريزو ،يدلاخ
بشسن يذلا يتوشصلا بيرشستلا
قا˘˘فو يدا˘˘ن˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
يذ˘لاو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘شس
يف ةارابم بيترتل هيف ططخي

ي˘ف يد˘لا˘خ لا˘˘قو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت

تل˘قا˘ن˘ت““ :““كو˘ب˘˘شسي˘˘ف““ ى˘˘ل˘˘ع
،يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو
تاشسرامم نع ايتوشص Óيجشست

ميقلل ةلشصب تمت ل ،ةيقÓخأا ل
،““ة˘ي˘شضا˘ير˘لا حور˘لاو ،ل˘ث˘م˘˘لاو
رفشسيشس ام راظتنا يف““ :فاشضأاو
تاشسبÓم لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ن˘ع
اذه ةحشص لوحو ،ةيشضقلا هذه
لثم ةدششب نيدٕا ينٕاف ،ليجشستلا

يتلا ةعي˘ن˘ششلا تا˘فر˘شصت˘لا هذ˘ه
ءيشستو ،ةبع˘ل˘لا د˘عاو˘ق كه˘ت˘ن˘ت
ة˘شضا˘ير˘لا ة˘ع˘م˘شسو ة˘˘هاز˘˘ن ى˘˘لإا
يد˘لا˘خ د˘كأا ا˘م˘ك ،““ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةو˘ششر˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا

،يشضايرلا لاجملا يف داشسفلاو
تا˘ي˘قÓ˘خأا ى˘ل˘ع ه˘شصر˘ح دد˘جو
نم““ :متخو ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
ينإاف ،مازتللا اذه ديشسجت لجأا
ةكرحلا يف نيلعافلا لك ثحٕا
هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
ءا˘˘˘ق˘˘˘ترلا ل˘˘˘˘جٕا ن˘˘˘˘م ،تا˘˘˘˘فٕلا
ظافحلاو ،ةيرئازج˘لا ة˘شضا˘ير˘لا˘ب

ل˘˘خاد˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ترو˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
.جراخلاو

ءوجللاب ددهت ةحÓملا ةرادإا
ةيشضايرلا ةمكحملا ىلإا

ةيلودلا

م˘ها˘شسم˘لا ،يدو˘ع˘شس لا˘م˘ك دد˘ه
رشصن قيرف ةرادإا سسلجمب لاعفلا

ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب ،ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح
،ةيشضا˘ير˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

م˘ل لا˘ح ،يدا˘ن˘لا ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘˘شسل
تاءارجإا طابشضنلا ةنجل ذختت
بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘عدر
يف يدو˘ع˘شس لا˘قو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
:سسمأا لوأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
دجي ياد نيشسح رشصن فشسأÓل““
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شض ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘شسف˘˘ن
ن˘م ة˘ي˘شضا˘ير ر˘ي˘غ تا˘فر˘˘شصت˘˘ل
،ءو˘شسلا ه˘˘ل نود˘˘ير˘˘ي سصا˘˘خ˘˘ششأا

قر˘˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘ششب نو˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘يو
،““ةيناثلا ةجردلا ىلإا هطاقشسإل
تاطلشسلا ىلع بجي““ :فاشضأاو

با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘يزوو ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا
ةيعدر تاءارجإا ذاختا ،ةشضايرلاو
تازواجتلا هذه لثمل دح عشضول
د˘˘شسج ر˘˘خ˘˘ن˘˘ت تح˘˘ب˘˘شصأا ي˘˘ت˘˘لا
:م˘ت˘خو ،““ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شضا˘ير˘˘لا
ررشضتملا وه ياد نيشسح رشصن““
اذه تايرابملا بيترت نم لوألا
ىلإا انعفدي رمألا اذهو ،مشسوملا
حلاشصم نع عافدلل ةوقب كرحتلا
رمألا ىشضتقا ولو ىتح ،يدانلا
ةيلودلا ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
ذاختا متي مل لاح يف ،ةيشضايرلا
.““بشسانم رارق

اهجعزأا فارطأا““ :ةيافلح
نم هبارتقاو قافولا قلأات

انأاو عطقملا اوكربف بقللا
““ءيرب

ماعلا ريدملا ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف تا˘ب
فقوم يف ،فيطشس قافو يدانل

بير˘شست د˘ع˘ب ،ه˘ي˘ل˘ع د˘˘شسح˘˘ي ل
هعمجت اهنإا ليق ةيتوشص ةملاكم
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا لا˘م˘عأا ءÓ˘كو د˘حأا˘ب
بو˘˘شسن˘˘م˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘ثأاو
قاششع نم ريثك ءايتشسا ،ةيافلحل
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا م˘ت˘ي ثي˘˘ح ،يدا˘˘ن˘˘لا

دا˘ح˘تا ةارا˘ب˘م بي˘˘تر˘˘ت˘˘ل ه˘˘لÓ˘˘خ
،نيلوؤوشسمم˘لا د˘حأا ع˘م ،ةر˘كشسب
ي˘تو˘شصلا ع˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
ي˘ف تثد˘ح˘ت د˘ق˘ل““ :رو˘˘ششن˘˘م˘˘لا

دا˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر ع˘˘م ق˘˘با˘˘شس تقو
ي˘ح˘ن˘م ه˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘طو ،ةر˘˘كشسب
طشسوتلا لباقم ،ثÓثلا طاقنلا
يلهأا ةرادإا سسلجم سسيئر ىدل هل
،يدا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب سسي˘˘˘نأا ،جر˘˘˘ب˘˘˘˘لا
يتلا ةارابملا يف هتمهم ليهشستل
نأا رظتنملا نمو ،““امهعمجتشس
ىلع قافولا ةرادإا سسلجم فقي

،برشسملا ليجشستلا اذه ةقيقح
دا˘˘ن ةرو˘˘شص سسم˘˘ي ه˘˘نأا ة˘˘شصا˘˘˘خ
ىلع ةبيط ةعمشس كلتمي ،قيرع
،يرا˘ق˘لاو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

ماعلا ريدملا ،ةيافلح دهف ىفنو
هعول˘شض ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل
تايرابملا بيترتل ط˘ط˘خ˘م ي˘ف
أاجليشس هنأا ادكؤوم ،ةلوطبلا يف
نيطروتملا فششكل ،ةلادعلا ىلإا
،يتوشصلا ليجشستلا بيرشست يف
ل ي˘نو˘قد˘شص““ :ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح لا˘˘قو
ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع
نآلا ى˘ت˘ح م˘ه˘˘فأا م˘˘ل ،ي˘˘تو˘˘شصلا

،عطقملا ةكربف نم اونكمت فيك
ءلؤو˘ه ثح˘ب˘˘ي اذا˘˘م˘˘ل م˘˘ل˘˘عأا لو
ىشضوف˘لا ةرا˘ثإا ن˘ع سصا˘خ˘ششألا
مل ي˘ن˘نأا د˘كؤوأا““ :ع˘با˘تو ،““ا˘م˘ئاد

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كأا
مقأا مل يننأاب مشسقأا و ،ليجشستلا
يتشسائر ذنم ةهجاوم يأا بيترتب
نأا دقتعأا ،فيطشس قافو يدانل

م˘ه˘ب˘ج˘ع˘ي م˘ل سسو˘ف˘ن˘لا فا˘ع˘شض
يف ةه˘جاو˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ةدو˘ع
اودارأا اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،ز˘˘˘ي˘˘˘˘جو فر˘˘˘˘ظ
:هو˘نو ،““ه˘ت˘هاز˘ن ي˘ف كي˘كششت˘لا
سضعبلا ين˘م˘ه˘ت˘ي نأا ل˘ق˘ع˘ي ل““
بعلت قرف عم تايرابم بيترتب

فد˘ه˘˘ت˘˘شست وأا طو˘˘ق˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
له ،مشسوملا اذه بقللاب جيوتتلا

ءاشضرإل هت˘ي˘ب بر˘خ˘ي ن˘م كا˘ن˘ه
ل““ :لشصاوو ،““؟فيطشس قافو
اذ˘ه بير˘˘شست م˘˘ت˘˘ي اذا˘˘م˘˘ل م˘˘ل˘˘عأا
نأا مغر ،نآلا يتوشصلا عطقملا
،نيرهشش ذنم ةف˘قو˘ت˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
:فا˘شضأاو ،““نذإا ح˘شضاو فد˘˘ه˘˘لا
او˘˘˘ما˘˘˘ق سصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششألا ءلؤو˘˘˘˘ه““
نÓعإا د˘ع˘ب ل˘ي˘ج˘شست˘لا ة˘كر˘ب˘ف˘ب
سسأار ىلع رارمتشسلا يف يتبغر
حشضاو مهشضرغو ،يدانلا ةرادإا

نل انأاو ،ليحرلا ىلإا يعفد وهو
ع˘فرأا˘شسو ،اد˘بأا م˘ه˘ع˘م ح˘˘ما˘˘شستأا
ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسل ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق ىو˘˘˘عد
اد˘ي˘ج فر˘عأا““ :م˘˘ت˘˘خو ،““ي˘˘ق˘˘ح
او˘˘˘بر˘˘˘شس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششألا
مهعم فطاعتأا نل انأاو ،ويديفلا

قافولا راشصنأا وعدأاو ،ةرملا هذه
ىلع فوخلا مدعو ربشصلا ىلإا
““قيرفلا
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قيقحت حتفب رمأاي راودمو ايظفحت ةيافلح فقوت ةطبارلا

يد˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘شسح˘لا عا˘فد˘لا برد˘م ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع تا˘ب
ةدايقو ،ةنيطنشسق بابشش بيردتل ةدوعلا فراششم ىلع ،يبرغملا
سسلجم نأاب رداشصملا سضعب نم ملعو ،لبقملا مشسوملا يف قيرفلا
ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ر˘شصم ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش ةرادإا
تحشضوأاو ،لبقملا مشسوملا يدانلل ينفلا مقاطلا ىلع فارششإÓل
ل˘حار˘م تغ˘ل˘ب ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب تا˘شضوا˘ف˘م˘لا نأا˘ب ردا˘شصم˘لا تاذ
مايألا لÓخ ةقفشصلا  نلعيشس بابششلا ةرادإا سسلجم نأاو ،ةمدقتم
يذلا دقعلا ىلع ةريخألا تاشسمللا عشضو دعب ،ةلبقملا ةليلقلا
ينارمع بادتنا ىلإا بابششلا ةرادإا حمطتو ،نيمشسومل دتميشس
هحنمل ىع˘شست ثي˘ح ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ح˘ي˘ح˘شصت˘لا ةرو˘ث د˘ئا˘ق نو˘كي˘ل
لوألا لوئشسملا نوكيشسو ،يشضايرلا بناجلا يف رشضخألا ءوشضلا

نيبردملا لشضفأا نيب نم ،ينارمع ربتعيو ،نيلحارلاو نيمداقلا نع
مشسوم هداق ثيح ،ينيطنشسقلا يدانلا بيردت ىلع اوفرششأا نيذلا

.هخيرات يف بقل يناث قيقحت ىلإا،8102/7102

ينارمعب هكشسمت دكؤوي يبرغملا يديدجلا سسيئر

عافدلا يدان سسيئر ،سضيرتقملا فيطللا دبع ىفن ،ىرخأا ةهج نم
بردم ليحر نأاششب هل جيورتلا متي ام لك يبرغملا يديدجلا
بيردت ىلع فارششإÓل دقع هعيقوتو ينارمع رداقلا دبع قيرفلا
لوأا يفحشص حيرشصت يف سضيرتقملا دكأاو ،ةنيطنشسق بابشش يدان
نحن ،ريبك لكششب اهل انبرغتشساو ريراقتلا هذه انتلشصو““ :سسمأا

هذهب ملع ى˘ل˘ع و˘هو ي˘نار˘م˘ع ع˘م ر˘م˘ت˘شسمو م˘ئاد ل˘شصاو˘ت ى˘ل˘ع
لو يديدجلا عم هدقاعت مرتحيو مرتحم بردم هنكل ،رابخألا

ينارمع““ :فاشضأاو ،““رئازجلا يف رخآا دان بيردتل هليحرل ةحشص
ةقلعم ةيوجلا تÓحرلا نأل ،هدÓب يف يحشصلا رجحلا يشضمي
يك ابيرق اهتع˘ي˘ب˘ط˘ل رو˘مألا ةدو˘ع بقر˘ت˘ن ن˘ح˘نو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
قيرفلل ةينفلا ةمهملا ىلع فارششإلاو انب قاحتللا هل ىنشستي
ل قيرفلا لخاد““ :عباتو ،““انعم هلهتشسا يذلا عورششملا لمكيل
ةريبك انتقثو ةرداغملاب ينارمع انبردمل حمشسنل ةيناكمإا يأا ىرن
نمو عيمجلا اهملع˘ي ي˘ت˘لا د˘قا˘ع˘ت˘لا طور˘ششل ه˘مار˘ت˘حا ي˘فو ه˘ي˘ف
،““لوأا هفقوم فرعيل انيدانل دوعي نأا يغبني هترداغم نع ثدحتي
مهتويب يف مهتابيردت نولشصاوي نوبعÓلا““ :سضيرتقملا متخو
ةركلا زاهج رارق راظتنا يف نحنو ويديفلا ربع اهبكاوي بردملاو
.““يرودلا لبقتشسم ةفرعمل

ديلو.ف

دادزولب بابشش

ةيافلح دضض ةيئاضضق ىوعد كرحت ةرادإلا
كيرحت سسمأا لوأا ،دادزولب بابشش قيرف ررق
قافو يدانل ماعلا ريدملا دشض ةيئاشضق ةوعد
بير˘شست د˘ع˘ب كلذو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
دد˘شصب و˘هو ،ه˘ي˘لإا تب˘شسن ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم
،مدقلا ةرك يف تا˘يرا˘ب˘م بي˘تر˘ت˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا

هباشسح ربع نايب يف يدادزولبلا يدانلا لاقو
ذختت نأا لمأا˘ن““ :““كو˘ب˘شسي˘ف““ ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا
هذه هفارتقا دكأات نم دشض ىوشصقلا ريبادتلا
لظلا يف م˘ه˘ئا˘كر˘ششو ،ة˘ن˘ي˘ششم˘لا تا˘كو˘ل˘شسلا
،ةيشضايرلا فارعألاب ةريطخ ةفشصب اولخأا نيذلا

ىلع ةيرئازجلا ةركلا ةروشصب سساشسملاب اوماقو
عاديإا انررق اذهلو ،تاشسرامملا هذهل زربألا ةيحشضلا وه دادزولب بابشش““ :فاشضأاو ،““يلودلا ديعشصلا
دارفأا هحابتشسا يذلا ةيرئازجلا ةشضايرلا فرششل راشصتنÓل يندم فرطك سسشسأاتلاو ،ةلادعلا ىدل ىوكشش
ددجو ،““ةليبنلا ةدارإÓل نوطبحم لإا مه امو ،عيمجلا نم ةبتر ىلعأاو ،نوناقلا قوف مهشسفنأا نوبشسحي
،ةعينششلا تاشسرامملا هذه يفرتقمل يئاهنلا بطششلاو ،ءاشصقإلا بلط ىلع هرارشصإا يمشصاعلا يدانلا

اذه ءوشض ىلع““ :يدانلا نايب متخو ،ربتعي نمل ةربع اونوكي ىتح ،اهباكترا ىلع سضرح نم لكو
نم سسئاشسدو تابيترت ربع ،بقللاب جيوتتلا نم هنامرحل بابششلا دشض بلاكتلا ىلجتي ،ريطخلا فارحنلا
ديلو.ف.““بشضتقم ةيشضاير ميق لظ يف ،ريمشضلا ىلإا نورقتفي سصاخششأا لبق
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةي’ولاب روتشساب ةقحلم تيبثت رارق ديشسجتل ارمأا هئاطعإاب ةطبترم لامآا

ةصسبتب مويلأ لزني ““ديزوب نب““
ةيئابولأ ةمزأ’أ ءأوتحأ ىدم ةعباتمو دقفتل

ناكسسلاو ةحسصلا ريزو تبسسلا مويلا لزني نأا بقترملا نم
خيسشلا راطمب ديزوب نب نامحرلا دبع تايفسشتسسملا حÓسصاو
لوح ةيعÓطا ةرايزب مايقلل ةسسبت ةي’ول يسسبتلا يبرعلا

هجوتيسس ثيح21 مقر ةي’ولاب ةيئابولا ةمزأ’ا ءاوتحإا ىدم
ةيئابولا تايعسضولا ةعباتم زكرم حلاسصمو ماسسقأا ةرايزل
سسارعلوب ةرقوب ةيئافسشتسسإ’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

رظتنملا نمو ةسسبت ةي’ولا ةمسصاع قرسش ملك01 ةيراكبب
ةسسبت ةنيدم يف لفطلاو ةمومأ’ا ةحسصمب لحي نأا اسضيأا
هل ام لك ةعباتم كلذ ىلإا ةسسسسؤوملا تاذب ماهملا ريسس دقفتل
عم ةسشقانم ةسسلج دقعيسس ثيح ةسسبت ةي’وب هعاطقب نأاسش
رارغ ىلع ةنهارلا ةيحسصلا ةمزأ’اب قلعتي ام لكل نيلعافلا
ل˘ف˘كت˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت نا˘م˘سضل عا˘ط˘ق˘لا ع˘يرا˘سشم ر˘ي˘سس
هتاذ قايسسلا يفو .سصاخو ماع لكسشب سضيرملاب يحسصلا
باقعأا يف ةيسضاملا مايأ’ا تملتسسا ةسسبت ةعماج نأا ىلإا ريسشن
ةيربخم ةقحلم تيبثت سصوسصخب ارسضحم ليسضفلا رهسشلا
ةيريدم فرط نم ةعجارملا تحت ايلاح وه روتسساب دهعمل
ديسسجتل ةراسشإا ديزوب نب ريزولا يطعي نأا لمأا ىلع ةحسصلا
ملعلا عم اعيرسس هقÓطإاو قرولا ىلع لازم يذلا عوسضوملا
يذلا نيعربتملا دحأا فرط نم ةلوفكم هتازيهجت نأا امك ةسسبت ةعماج هنسضتحتسس يربخملا قفرملا نأا

اريثك دعاسسيسس يذلا ربخملا تيبثتل تاءارجإ’ا ةفاك متت امثير ةبولطملا لئاسسولاو ةزهجأ’ا ءارسشب دعو
ةينآا نم رمأ’ا هبلطتي امل ةسسبت يف سسوريفلل ةلماحلا ت’احلا ددع ديازت مامأا ةرتفلا هذه لظ يف
ابعسص اودبي يذلا رايخلا وهو ماتلا دكأاتلل ليلحتلا ةداعإا نوسصتخملا لّسضف اذإا قيقد لكسشبو فسشكلا
ةسسبت جراخ ىرخأا قحÓم ىلإا ليلاحتلا لاسسرا دنع عيرسسلا فسشكلاب ةمزأ’ا ءاوتحا يف ام اعون
اماه بسسكم دعت ةسسبتب روتسسابل ةيربخم ةقحلمف كلذ نع Óسضف ،اهجئاتن لسصت ىتح مايأ’ راظتنإ’او
نيوكتلاب ةلسصلا تاذ تاسصاسصتخإ’او ايجولويبلا يف ةبلطلل Óبقتسسم رفوتسس يتلا ةسسبت ةعماجل
 .جرختلا دعبو لبق ةربخلا باسستكاو يناديملا

نايفسس ةزمحلا

01 يف ةبانعب ةراجتلا ةيريدم حلاسصم تنكمت
نم رثكأا زجح نم ،ناسضمر رهسش ةيناثلا مايأا

فيظنتلا داومو ةيندعملا هايملا نم رتل00002

ريطانق5 نم ديزأا زجح ىلإا ةفاسضإا ةبانع ةي’وب
ريغ موحللاو ةيئاذغلا داوملا نم تاجتنملا نم
فسشك .ةي’ولا تايدلب˘ب كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
ةيريدمب ةدوجلا ةيقرت بتكم ةسسيئر تفسشك
ةنيم˘ي ةر˘ي˘مأا ن˘يدرزوأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’وـل ةرا˘ج˘ت˘لا
نيب ةدتمملا ةرتفلا يف اوماق مهنأا””ةعاسس رخآا»ـل

329هنم لخد˘ت4711ـب يرا˘ج˘لا يا˘م31 و4
ةيراجتلا تاسسرامم˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب سصا˘خ ل˘خد˘ت

ثيح ،سشغلا عمق ةحلسصمب اسصاخ Óخدت152و

ارتل24202 زجح ىلإا تÓخدتلا هذه تسضفأا
ها˘ي˘م˘لاو عاو˘نأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘˘م
ةبارق زجح ىلإا ةفاسضإا فيظنتلا داومو ةيندعملا

ةيئاذغلا داوملا نم تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م غ˘ل˘ك285
فلتخمب كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ مو˘ح˘ل˘لاو
راجتلا تافلاخم ببسسب كلذو ،ةي’ولا تايدلب
عيب يف تافلاخملا هذه لثمــتت ثيح ،نوناقلل
مدعو كÓهتسسإÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص رـي˘غ ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
ةفاظنلا طورسش مارتحا مدع عم ،راعسسأ’ا راهسشإا
مارتحا مدعو ،ةيدسسجلا ةفاظنلاو تÓحملا يف

دوجو مدع ىلإا ةفاسضإا ،تاجتنملا مسسو ةيمازلإا
سضرع˘لا طور˘سش مار˘ت˘حا مد˘عو ع˘ل˘سسل˘ل ر˘ي˘تاو˘ف
نأا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ تفا˘سضأاو اذ˘ه ،ن˘يز˘خ˘˘ت˘˘لاو

ن˘م ة˘ن˘ي˘ع92 عا˘ط˘ت˘قإا˘ب تما˘ق ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
اهي˘ل˘ع ءار˘جإ’ ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘سضور˘ع˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
عم ةيئايميكويزيفلاو ةيجولويبوركملا ليلاحتلا

ةسضراعم˘ل ق˘ل˘غ حار˘ت˘قاو ار˘سضح˘م84 زا˘ج˘نا
لÓخ ةراجتلا ناوعأا زكريو اذه ،ةبقارملا ةيلمع
قيبطت ىلإا راجتلا ةوعد ىلع˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا م˘ه˘ل˘م˘ع
سسوريف راسشتنا نم د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا

ن˘ي˘ب ي˘ح˘سصلا د˘عا˘ب˘ت˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘نورو˘˘ك
ءا˘ن˘ثأا تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘˘تراو ،دارـفأ’ا
نئابزلا جورخو لوخد ةيلم˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،ل˘م˘ع˘لا
قرف نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ،ةيراجتلا تÓحملل

نم ىلوأ’ا مايا01 يف تماق ةراجتلا ةيريدم نم

ريغ ةيئاذغلا داوملا نم نط3 زجحب ناسضمر
راجت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م بب˘سسب كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو ،نو˘نا˘ق˘˘ل˘˘ل
ىلع ظافحلل ةراجتلا ناوعأ’ ةفثكملا ةيمويلا
،نيفلاخملا راجتلا عدرو نيكلهتسسملا ةمÓسس
 .ةحسصلاب رسضت تاجتنم عيبب حامسسلا مدعو

ةسشيعوب زوزام

قيلعت نود ةروصص

يتلا ةيلسصفلا ةيرسشنلا نم لو’ا ددعلا ردسص
ةمادتسسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا اهتردسصا
عم ارخؤوم تايئاملا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصل˘ل
عباط تاذ ةيرسشنلا هذه ،يام يلاحلا رهسشلا
ةلاكولا طاسشنب ةسصسصختم يهيجوت يمÓعإا
ةمادتسسملا ةيمنتلا مهي ام لكبو ةسصاخ ةفسصب
’ ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا عاطق يف
فيرعتلا ،ناجرملا ل˘يو˘ح˘تو لÓ˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ي˘سس
نيمثتو ىرخأ’ا ةيرحبلا ةيجولويبلا دراوملاب
تا˘طا˘سشن˘لاو ير˘ح˘ب˘لا سصو˘غ˘لا ،ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘سسا
،مÓعإ’او نيوكتلا ىلا ةفاسضإ’اب هب ةقلعتملا

ىلع ءوسضلا طيلسستو ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح
فدهيو .عاطقلا يف ةحجانلا براجتلا فلتخم

95 تمسض يتلا ةيرودلا هذه ىلع نومئاقلا
رو˘ط˘ت ة˘ق˘فار˘م ى˘لا ا˘ه˘سسر˘ه˘ف بسسح ة˘ح˘ف˘سص
ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق تا˘˘طا˘˘سشن
،هن˘ي˘م˘ث˘تو ه˘ئار˘ثإا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لاو تا˘ي˘ئا˘م˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا د˘ي˘سصل˘ل ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
عيسضاوم تلمسش ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تا˘طا˘سشنو ا˘ه˘ما˘ه˘مو
ةيبرت يف نيسصتخم نييعماج ةذتاسسأ’ ةعونتم
ةيبر˘ت˘ل عراز˘م با˘ح˘سصأاو ءار˘ب˘خو ،تا˘ي˘ئا˘م˘لا
ةب˘ل˘ط˘ل تا˘م˘ها˘سسم ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،كا˘م˘سسأ’ا

ةيامحو تايئاملا ةيبرت سصسصخت يف نييعماج
ةلاكولل ماعلا ريدملا فيسضيو .ةيرحبلا ةئيبلا

يركعلب ميعن ديسسلا ةيرسشنلا ىلع فرسشملاو
ي˘ف ة˘فا˘سضإا نو˘كي˘ل فد˘ه˘ي راد˘سصإ’ا اذ˘ه نأا˘ب
ىلإا ،تايئاملا ةيبر˘تو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا لا˘ج˘م
ةورثلاب نيمتهم˘لاو ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ع˘ي˘ج˘سشت بنا˘ج
عادبإ’او ة˘با˘ت˘كلا ى˘ل˘ع ة˘ير˘ح˘ب˘لاو ة˘ي˘كم˘سسلا
تاردق زاربإاو ،ةدوسشن˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
فلتخم زار˘بإاو ،ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دÓ˘ب˘لا
را˘˘كفأ’او ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لاو جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا
اومهاسسيل اهيلماح ميعدتو اهتقفارمو ةركتبملا
 .ثدحتملا تاذ بسسح عاطقلا ةيمنت يف

 هللا ىطعم .ن

ناشضمر نم ةيناثلا مايأا01 يف ةيئاذغلا داوملا نم ريطانق5 ىلإا ةفاشضإا

هايملأ نمرتل000.02 نمرثكأأ زـجـح
ةبانعب فيظنتلأ دأومو ةيندعملأ

ةيلبجلا ةحايشسلا ةنوقيا دمحم رودم نب

لحرت سسأرو’أو يفوغ ةقطنمل ءأدوصسلأ ةبلعلأ
،اهخيراتو ةقطنملا ىلع اعÓطا اهرثكاو ةيلبجلا ةحايسسلا يدهاجم نم ادحاو ،ةنتاب ةي’و سسما تدقف
ةيح ةركاذ هءارو اكرات ،ةيبلق ةتكسس رثا هبر راوج ىلا دمحم رودم نب موحرملا لو’ا سسما لقتنا ثيح
ةقطنم سصخ’ابو سسارو’ا ةقطنم ىلع نيدفاولا حاوسسلا تقفار املاطل يتلا هترماك اهتتقطلا روسصل

نينسسلا تارسشع ذنم اهسشياع ةسصق اهنم لك يورت يتلا اهراجحا ايانث نيب ديقفلا عرعرت يتلا يفوغ
ةقطنملا هذهب نرتقي همسسا تاب ىتح ،هسسفنتي يذلا ءاوهلا هل ةبسسنلاب تناك يتلا ةقطنملاب ةحايسسلل ةمدخ
ةحايسسلا ةنوقيأاب فرعي تابو ،اهنم ردحني يتلا ةريسسغ ةيدلببو سسارو’ا ةقطنمب ةماهلا ةيحايسسلا
ةروسصلاب اهتمدخو ةهج نم ةقطنملا ىلع هتريغل ةيديلقتلاو ةيفاقثلا اهتروسصو اهتركاذو ةيسساروأ’ا

نب دمحم اودجيل رخ’او نيحلا نيب اهيلع نودفاوتي نيذلا نييلحملاو بناج’ا حاوسسلل اهب فيرعتلاو
كلذب دقفتل ،نطولا جراخ ىتح اهب فيرعتلاو ةحايسسلا ةمدخ يف ناوتي مل يذلا يحايسسلا مهليلد رودم
دقو ’ فيك وه ’ا اهفرعي ’ ةقطنملا نع ايابخ اهعم ترداغ ءادوسس ةبلع ةنتاب ةي’وو يفوغ ةقطنم
ذنم ةقطنملل روسص موبلا هءارو اكرات ،اهيلع تأارط يتلا تاريغتلا فلتخم اهعم مسساقتو هتايح سسرك
 .اذه انموي ىلا نينسسلا تارسشع

ح ناسشوسش

هنيمثتو هئارثا يف ةمهاشسملاو عاطقلا تاطاششن روطت ةقفارم ىلا فدهت

ةمأدتصسملأ ةيمنتلأ ةيرصشن نم ددع لوأأ رودصص
تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديصصلل ةينطولأ ةلاكولل
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