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ةود˘ن ي˘ف د˘ي˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ع˘˘شسوا د˘˘كأاو
ةشسائر رقمب اهطششن سسمأا ةيفحشص
يف عورششلا ررقت هنا ةيروهمجلا
دعب ام ةلحرمل لمع ططخم دادعإا

ة˘شسا˘ي˘شس نأا اد˘كؤو˘˘م.«91-ديفوك»
ىلع ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ز˘كتر˘ت ة˘لود˘لا
ت’احلا لك يف «ةفزاجملا مدع»
- عنمي ’ اذه نكل ,نطاوملا ةايحب

لولح» نع ثحبلا نم - لاق امك
ةايحلا سشاعنإا نيب عمجت ةيقيفوت
يف ةحئاجلا ةحفاكمو ةيداشصتق’ا
راششتشسملا فششكو .«هشسفن تقولا
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا
تاعربتلا ةميق نع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
با˘˘˘˘˘شسح ي˘˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘˘خد ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

تا˘عر˘ب˘ت˘لا نإا Ó˘˘ئا˘˘ق «91ديفوك»

نويلم و ، ميتنشس رايلم683 تغلب

فلأا089 و ،وروأ’اب فلأا591و

.ينيلرتشسا هينج0077و ر’ودلاب
لكل اعفد نأا ،ثدحتملا فاشضأاو
ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا ى˘ل˘ع ا˘شصر˘حو ل˘يوأا˘˘ت
لاومأ’ا هذه عيزوت ةشسارد متيشس
سصوشصخب و .اهقحتشسي نم ىلع
حر˘ششلاو سشا˘ق˘ن˘لا ة˘ل˘م˘ح د˘يد˘˘م˘˘ت
عور˘ششم˘˘لا ةدو˘˘شسم لو˘˘ح ر˘˘ئاد˘˘لا
نم هنا لاق روتشسد˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ةلوقعم ةينمز ةرتفل كلذ نكمملا

لد˘ع˘م˘لا رو˘ت˘شسد˘لا نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح
عشسوأا ينطو قفاوت ةرمث» رظتنملا

نأا ديعشسوأا دنحم دكأاو .«نكمم
ةدو˘˘شسم لو˘˘ح ر˘˘ئاد˘˘لا سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
روتشسد˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘لا

ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا م˘˘غر
لقنتلا ةيرح نم دحت يتلا انوروك
دÓ˘ب˘لا ة˘جا˘ح د˘كؤو˘ي» عا˘م˘ت˘˘ج’او
ي˘ق˘فاو˘˘ت رو˘˘ت˘˘شسد ى˘˘لا ة˘˘شسا˘˘م˘˘لا
ةر˘با˘ع ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ل سسشسؤو˘˘ي
سسا˘ق˘م ى˘ل˘ع سسي˘˘لو تاد˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘ل
اريششم ,«بازحأ’ا ’و سصاخشش’ا
امتح رمي» ةياغلا هذه غولب نأا ىلا

ىلا سشاق˘ن˘لا ةد˘عا˘ق ع˘ي˘شسو˘ت ر˘ب˘ع
.«ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ح˘ئار˘˘ششلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

عم بواجت» ةبا˘ث˘م˘ب كلذ ر˘ب˘ت˘عاو
باز˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘ط
ةيندملا تاي˘ع˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا

ثي˘ح,«ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘˘شصخ˘˘ششلاو
ديد˘م˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كما ة˘شسارد ير˘ج˘ت
ةر˘ت˘ف˘ل حر˘ششلاو سشا˘ق˘ن˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل
نو˘كي ى˘ت˘˘ح ة˘˘لو˘˘ق˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز
ةرمث رظتنم˘لا لد˘ع˘م˘لا رو˘ت˘شسد˘لا
ن˘كم˘˘م ع˘˘شسوأا ي˘˘ن˘˘طو ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ل
ةحلم˘لا دÓ˘ب˘لا ة˘جا˘ح˘ل بي˘ج˘ت˘شسي
تا˘شسشسؤو˘م ى˘لا ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
لوأا نايب ةيار تحت اقح ةبختنم

ةيروهمج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل45 ربمفون
ةيوهلا تانوكم ززعي امب ةديدجلا
˘˘مÓ˘˘شسإ’ا ,ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

.«ةيغيزام’او ةبورعلاو

«بزح سسيسسأأت يف نوبت ىدل ةين ’»

سسي˘شسأا˘˘ت ن˘˘ع عا˘˘ششي ا˘˘م نأا˘˘ششب و
سسيئر جمانرب ىنبتت ةديدج بازحأا
د˘ن˘ح˘مأا د˘ي˘ع˘ل˘ب لا˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هشسفنب نلعأا سسيئرلا نإا ديعشسوأا
بز˘˘˘ح سسي˘˘˘شسأا˘˘˘ت يو˘˘˘ن˘˘˘ي ’ ه˘˘˘˘نأا
اذهو ةيشسايشس ةكرح وأا يشسايشس
دد˘ششو .لو˘ع˘ف˘م˘لا يرا˘شس رار˘˘ق˘˘لا
ة˘شسا˘˘ئر باو˘˘بأا نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيبغارلا لكل ةحوتفم ةيروهمجلا
لوؤو˘شسم˘˘لاو دا˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
يذلا راوحلل ءادنلا نإا» فاشضأاو
نأ’ ا˘م˘ئا˘ق لازا˘م سسي˘ئر˘لا ه˘ق˘ل˘طأا
لحل عج˘نأ’ا ل˘ي˘ب˘شسلا و˘ه راو˘ح˘لا
.«ةدقعم تناك امهم لكاششملا

ديدج ليج بزح سسيئر نأيب يف ءأج أم»
«حيحسص يبرعلب ريمسسو وبأط ميرك لوح

لاشصتÓل راششتشسملا ريزولا دكأاو
نايفشس يلÓج نايب يف درو ام نأا
(د˘˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج بز˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘ئر)
حار˘شس قÓ˘طإا ه˘ب˘ل˘ط سصو˘˘شصخ˘˘ب
نأاو »حيحشص» نينوجشسملا سضعب
اد˘كؤو˘م ,«راو˘ح˘لا ةر˘م˘ث» ن˘م كلذ
د˘˘عو د˘˘ق ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر
نأا ر˘ب˘ت˘عاو .بل˘ط˘لا اذ˘ه ة˘شسارد˘˘ب
نولمحت˘ي» راو˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘طا˘ق˘م˘لا

اذ˘ه ي˘ف ار˘كذ˘م ,«م˘ه˘تا˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
باجتشسا» نوبت سسيئرلا نأا ددشصلا
د˘يد˘ج ل˘ي˘ج بز˘ح سسي˘ئر بل˘ط˘˘ل
مارتح’ا راطإا يف هتشساردب دعوو
ه˘تا˘ي˘حÓ˘˘شصل مرا˘˘شصلاو ل˘˘ما˘˘كلا
مارتحا ماتلا هشصرحو ةيروتشسدلا
.«ةلادعلا ةيلÓقتشسا

نيدلا ةيسضق ةرأثإا دقتني ديعلب
تأسشأقنلا سضعب يف

ريزولا ربتعا تاداقتن’ا ىلع ادرو
ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘شصتÓ˘˘ل را˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
،ةيروهمجلا ةشسائر مشساب يمشسرلا
ي˘ت˘لا ي˘شسا˘ئر˘لا ثل˘ث˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘قّ نإا

نكت مل ةيروهمجلا سسيئر اهنيع
مت ول ىتح اهل نيدقتنملا بجعتل
قطانلا دقتناو .تارم ةدع اهرييغت
ةراثإا ةيروهمجلا ةشسائرل يمشسرلا
تاششاقنلا سضعب يف نيدلا ةيشضق
احيرشص ازازفت˘شسا ر˘ب˘ت˘ع˘ت» ي˘ت˘لاو
بع˘ششلا˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘عا˘˘ششم˘˘ل
ىلإاو ادغو مويلا ملشسم يرئازجلا
د˘˘ن˘˘ح˘˘م ح˘˘شضوأاو .«ن˘˘˘يد˘˘˘لا مو˘˘˘ي
˘ما˘م˘ت˘ه’ا نأا ,د˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسوأا
اعوفدم سسيل» ةين˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لا˘ب
بجاو» وه امنإاو «ةيفرظ ةعزن يأاب
.«ةمواشسملا لبقي ’ ينطو

سسيئرلل مارتح’ا لك نكي نوبت»
ةبيط أياون لمحي نوركأمو يسسنرفلا

«رئازجلا عم هلمأعت يف

ىوحف لوح لاؤوشس نع هدر يفو
اهارجأا يت˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘م˘لا˘كم˘لا

دب˘ع د˘ي˘شسلا ,ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
سسيئرلا عم ارخؤوم نوبت ديجملا
بلطب ,نوركام ليوناميإا يشسنرفلا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ق ,ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ن˘كي نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا نأا ي˘م˘شسر˘لا
سسيئرلل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو مار˘ت˘ح’ا ل˘ك»
ةبيط اياون ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا نور˘كا˘م
ابرعم ,«ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت ي˘ف
يف دو˘جو˘ب ه˘ف˘شسأا ن˘ع ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
تايبولو حلاشصم تايبول» اشسنرف
ادقح لمحت ةيجولويديأاو ةيدئاقع
نأا ىلا اريششم ,«رئازجلل ايخيرات

اد˘بأا م˘شضه˘ت م˘ل» تا˘ي˘˘بو˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه
ترهظ املكو ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘شسا

نيشسحت لجأا نم قفأ’ا يف ةوطخ
’إا ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘ل˘ع تا˘ي˘بو˘ل˘˘لا هذ˘˘ه تكر˘˘ح˘˘تو
ةو˘ط˘خ ل˘ك دا˘شسفإ’ ع˘شساو قا˘ط˘˘ن
هذه نأا فاشضأاو .«نيدلبلا نيب ةءانب
اشسنرف ةحلشصمب رشضت» تايبوللا
,«رئازجلا ةحلشصمب رشضت امم رثكأا

نوكتشس رئازجلا نأا ىلع اددششم
نل يتلا تايبوللا هذهل داشصرملاب»
اهفادهأا نم فده يأا اهل ققحتي
قلعتي لاؤوشس نعو .«رئازجلا يف
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا ةردا˘˘غ˘˘˘م˘˘˘ب
يمشسرلا قطانلا حشضوأا ,رئازجلاب
ة˘ي˘شضق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا˘˘شش اذ˘˘ه» نأا
.«ةيشسنرفلا ةلودلا مهت ةيدايشس

ردأغ نارهوب يبرغملا لسصنقلا»
رئازجلا دسض هفرسصتو ينطولا بارتلا
«تاربأخم طبأسض هنأ’ أبرغتسسم نكي مل

نأا ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
لشصنق˘لا بح˘شسب تب˘ل˘ط ر˘ئاز˘ج˘لا
سصوشصخب ا˘ما نار˘هو˘ب ي˘بر˘غ˘م˘لا
يذلا نارهوب ي˘بر˘غ˘م˘لا ل˘شصن˘ق˘لا

تبلط امدعب ينطولا بارتلا رداغ
هدودح زواجت هنأ’ هبحشس رئازجلا

نأا لاق .هتافرشصتب ةقايللا دودحو
ن˘كي م˘ل «ر˘ئاز˘ج˘لا د˘شض ه˘˘فر˘˘شصت
يف طباشض» هنأا حشضتاو «ابرغتشسم
دنحم دكأاو .«ةيبرغملا تارباخملا
ي˘ف ة˘ح˘ف˘˘شصلا هذ˘˘ه نأا د˘˘ي˘˘ع˘˘شسوأا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘شسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
نأا ازر˘ب˘م ,«تيو˘ط د˘ق» ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘ت ة˘˘لود» ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا ةأا˘˘˘طو ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘˘ت
كانهو اهينطاوم ىلع ةيعامتج’ا
ة˘شسا˘ي˘شس) ج˘ه˘ت˘ن˘ي ن˘م ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘ب
يف اهشسأار يف˘خ˘ت ي˘ت˘لا (ة˘ما˘ع˘ن˘لا
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م يدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘مر˘˘˘˘لا
:نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو.«را˘˘ط˘˘خأ’ا
اظافح ىوتشسملا عفرل لمعن نحن»
ن˘ي˘ب˘ع˘ششلا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.»يبرغملاو يرئازجلا نيقيقششلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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روتضسدلا ةدوضسم لوح صشاقنلا نا ادكؤوم داجلا راوحلا يف نيبغارلا لكل ةحوتفم ةيروهمجلا ةضسائر باوبأا نأاب اددضشم ةيضسايضس ةكرح

 .تادهعلل رباع يقفاوت روتضسد ىلإا دÓبلا ةجاح دكؤوي

ديدحتل ةيلضصفم ةطقن نوكيضس لبقملا عوبضسألا نإا لاق

:يناكرب طاقب .. همدع نم ءابولا راضشتنإا ىدم

سسوريفلأب ةبأسصإ’ا ت’أح عأفترإا»

ةريخأ’ا ةعأسس84 ـلا لÓخ

«نينطاوملا رأتهتسسإا هببسس
ءابو يششفت دشصرو ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وشضع فششك

عافترا ببشس نع ،«يناكرب طاقب» روشسيفوربلا ،انوروك

ثيح, نيموي رخآا يف انوروك سسوريفب ةباشصإ’ا ت’اح

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لا مد˘ع ى˘لا ا˘شسا˘شسا ع˘جر˘ي كلذ نأا د˘كأا

، نامأ’ا ةفاشسم مارتحاب قلعت ام ةشصاخ ةياقولا تاءارجإاب

ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘شست م˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو

اشسوشسحم اعافترا ةيمويلا تاباشصإ’ا ددع دهشش  ثيح,

يف يناكرب طاقب حشضوأاو.ةيشضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا˘ب ة˘نرا˘ق˘م

سصو˘شصخ˘ب تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا نأا سسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت

،نهارلا تقولا يف ةرقتشسم دÓبلا يف انوروك ءابو يششفت

ةنراقم  سضافخن’ا ىلا ةباشص’ا ت’دعم هاجتا عم ةشصاخ

ةعباتمب ةفلكملا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا˘ب

نيموي رخا يف اعافترا تلجشس انوروك سسوريف دشصرو

ببشسلاو فيطشس ةي’و رارغ ىلع تاي’ولا سضعب يف

يحشصلا رجحلا تاءارجإاب نينطاوملا مازتلا مدعل عجار

.تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب قلعتي اميف ةشصاخ ةشضورفملا

دشصرو ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا وشضع بشسحو

ةيلشصفم ةطقن نوكيشس لبقملا عوبشسأ’ا نإاف ءابولا يششفت

عم ة˘شصا˘خ ،ه˘مد˘ع ن˘م ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ىد˘م د˘يد˘ح˘ت ي˘ف

سصيلقتو ةيراجتلا ةطششنأ’ا سضع˘ب˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا

يتلا تارششؤوملا يهو يحشصلا رجحلل ينمزلا تيقوتلا

روطت ىدم ةفرعمل ةنجللا لبق نم اهل دانتشس’ا متيشس

ةرورشض ىلع يناكر˘ب دد˘شش ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

تايشصوتلاب را˘ج˘ت˘لا م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ماز˘ت˘لا

ءادترا ةيرابجا اهشسأار ىلع ةياقولا تاءارجإاب ةقلعتملا

.ةمامكلا
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 ثلاثلا مويلل اهعافترإا لضصاوت تاباضصإلا

يلاوتلا ىلع

 تأيفو9 ،ةدكؤوم ةبأسصإا711

 ءأفسشلل تلثأمت ةلأح251  و
تايفششتشسملا حÓشصاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تنلعأا

ةدكؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا ة˘لا˘ح711 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع سسمأا

تاباشصإ’ا ددع كلذب عفتريل ،دجتشسملا انوروك سسوريفب

يف ،ةدكؤوم ةلاح28301 ىلا ينطولا ىوتشسملا ىلع

ت’اح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو ت’اح9 ليجشست مت نيح

ةعباتم ةنجل نأا نايبلا سسفن دافأاو.ةافو427 ىلإا ةافولا

ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف تف˘ششك ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو د˘˘شصرو

،سسوريفلاب باشصم251 ءافشش نع ةلجشسملا ةليشصحلل

1596 ىلا ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا ت’اح كلذب عفترتل

ىوتشسم ىلع ادجاوتم اباشصم93 لازي ’ نيح يف.ةلاح

رئازجلا ةرافشس تنلعأا اهتهج نم.ةزكرملا ةيانعلا حلاشصم

ن˘ي˘ت˘ل˘حر تج˘مر˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا نأا ا˘ي˘كر˘ت ي˘˘ف

كلذو نييرئازج اياعر ءÓجإ’ ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل

ركذو0202. ناوج21و11 ةعمجلاو سسيمخلا يموي

راطم نم سسيمخلا موي قلطنت ىلوأ’ا ةلحرلا نأا نايبلا

ةيناثلا ةلحرلاو53:71 ةعاشسلا ىلع يلودلا لوبنطشسا

ءÓ˘جإا م˘ت˘ي˘شسو54:61. ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي

ةريششأاتل نيلماحلا ايكرت يف نيميق˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

مهءاشصحإا مت نيذلاو ةدوع ةركذت ىلع نيزئاحلاو رفشس

يتلا ةينورتكلإ’ا ةشصنملا يف ليجشستلا جئاتن ىلع ءانب

ةرازوو ىلوأ’ا ةرازولا نم لك سضرغلا اذهل اهتشصشصخ

ةدعملا مئاوقلا ةفاشضإا ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازوو ةيلخادلا

نينطاوملا ةمئاقلا تمشضو.ةرافشسلا حلاشصم فرط نم

ةبلطلا نم ىلوأا ةعفدو تÓئاعلاو نينشسملاو ىشضرملا

يحشص رجحل عوشضخلا ةرامتشسا عيقوت مهيلع نيعتيو

.رئازجلا ىلإا لوشصولا دنع اموي41 هتدم
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رجحلا عفرو نيجاضسملا قÓطإا صصوضصخب فورحلا ىلع طاقنلا عضضي ديعلب

دÓبلا و بزح سسيسسأأت يوني ’ سسيئرلا
يقفاوت روتسسد ىلإا ةجأحب
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يف هريب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع م˘ها˘سسيا˘م
داسصتقإÓل ةب˘ل˘سص ةد˘عا˘ق ع˘سضو
يتاسسسسؤوم لوطسسأا ىلع ةينبم
رقتسسم و مئاد عونتم و يقيقح
ي˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم نا˘˘م˘˘سضلو
ن˘˘˘م تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا و با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل
و ينهملا نيوكتلا و تاعماجلا
مزلتسسي هنأا فاسضأا امك ، دهاعملا

˘ما˘ظ˘ن˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ط˘˘خ ع˘˘سضو
صسنو˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘تو˘˘˘سسو ة˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م

ecnatiart_suoSو يق˘ي˘ق˘ح
ط˘بر و جا˘مدإا˘ب  ح˘م˘˘سسي ع˘˘جا˘˘ن
ةريغ˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا نا˘ير˘سش
تاسسسسؤوملا  ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ع˘م
رهسسلا و ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

رتفد و ةعجان دوقع صضرف ىلع
ر˘ق˘ت˘سسم و م˘˘ئاد لا˘˘ع˘˘ف طور˘˘سش
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ت’اسصت’ا و ءانبلا و ةيمومعلا

و ةحÓفلا و ةقاطلا و ةئيبلا و
ةيويحلا تآا˘سشن˘م˘لا و ة˘حا˘ي˘سسلا

حÓف» نلعأاو . اهريغ و لقنلاو
ةلسسارم لÓ˘خ ن˘م «رو˘ن˘لا د˘ب˘ع
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م

هتبسسن ام نإا «نوبت ديجملا دبع»

يلامجا نم ةئامااب57ةيقيقحلا

مت ةرغسصم ةسسسسؤوم فلأا083

ةياغ ى˘لإا7991 ذنم اهليوم˘ت

3تبراق ةيلام ةم˘ي˘ق˘ب9102
زا˘ه˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م

فلأا081 لباقم هدحول جاسسنوا
نع نيمأاتلا قودنسص زاهج يف

فلأا029 و،CANC ةلاطبلا
ر˘غ˘سصم˘لا صضر˘ق˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘ع

MEGNA،اهنم ةقيقحلا يف
ة˘م˘يد˘ع و دا˘˘مر تح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘م
نم اهنم و طاسشنلا و ىودجلا
تلطعت نم اهنم و اهداتع أاّدسصت
نم مهن˘م و ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘ه˘تا˘ب˘كر˘م
و ، صشوسشغم داتع ىلع اولسصح
حلسصي نايرسش دجوي ’ يلاتلاب
مسسج ىتح ’ و اهيف ءامد خسصل
ةيحارج ةيلمعل هعاسضخإا حلسصي
و˘˘ف˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘م نإا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،
و نو˘يد˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ل˘˘ما˘˘سشلا
و˘ه م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ث˘˘م˘˘لا ءا˘˘ب˘˘عأ’ا
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل صسا˘سسأ’ا بل˘ط˘م˘لا

و ، صصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يف قيرط عجنأا و رسصقأا  يلاتلاب

ريرحت  وه تاذلاب ةلاحلا هذه
نويدلا عيمج نم بابسشلل يلك
ة˘ق˘ث عا˘جر˘ت˘سسإا˘ب ح˘م˘سسي ى˘˘ت˘˘ح
ي˘˘هو م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا ي˘˘ف با˘˘ب˘˘˘سشلا
م˘ه˘ل ح˘م˘˘سست ة˘˘ح˘˘نا˘˘سس ة˘˘سصر˘˘ف
ةنوهرملا مهتاقا˘ط عا˘م˘ج˘ت˘سسا˘ب
. تسضم دوقع و تاونسس ذنم
اذإا ةموكحلا جمانرب نإاب فاسضأاو
هذه  لثم يعاري ملو نمسضتي مل
ةسصÓخ يهو ةيسساسسأ’ا طاقنلا

و طاسشنلا يف نمزلا نم دقع
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘با˘قر˘˘لا
نإا امك تائفلا هذه لك بناجب
و دعاوق ىلع ةين˘ب˘م˘لا ج˘مار˘ب˘لا
يف مهاسست ةنيتم و ةبلسص صسسسأا
و لب ينطولا داسصتق’ا رارقتسسا
ةيعبت نم هسصيلخت و هعيونت يف
و ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘ب و لور˘ت˘ب˘˘لا
دوسشنملا يتاذلا انءافتكا عابسشإا

و تاءافكلا و بابسشلا باب نم
و ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘قا˘ط˘˘لا
د˘ب˘ع خÓ˘ف د˘كؤو˘ي˘ل . ةر˘كت˘ب˘م˘لا
ترا˘ت˘سسير ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نإا رو˘˘ن˘˘لا
هذه لثم ءاوتحا مزلتسسي رظتنملا
يأاب نكمي ’و ، ةعجانلا راكفأ’ا

درجم نوكي نأا لاوحأ’ا نم لاح

دعاوق نع ّربعت ’ ةرباع ةقيثو
، ةيقيقحلا ثعبلا ةداعإا  صسسسأا و
درجم نوكت نأا نكمي ’ امك
بلاغلا يف ربعت ’ ةماع راكفأا

هسشيعت يذلا يقيقحلا ملأ’ا نع
ليغسشت معد ةز˘ه˘جأا تا˘سسسسؤو˘م
ةهج نم اذه انموي ىلإا بابسشلا
و غراف نوكي نأا بجي ’ ىرخأا
و يداسصتق’ا حرطلا نع ديعب

راكفأ’ ةلسصاوم ىلع رسصتقي ’
ة˘ي˘سشما˘ه ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ن د˘ق ة˘ق˘با˘˘سس
’ ةيع˘ي˘قر˘ت تاءار˘جإا و ذ˘فا˘ن˘م˘ب
يقيقحلا صضوهنلا ن˘م ا˘ن˘ن˘كم˘ت
دعاوق ىلع ينبملا ىدملا ديعب
و رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك’ا
تاذ ن˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل . ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا
لبق جمانربلا اذه نإا  ردسصملا

و فوخلا Óعف عرز دق هرودسص
ةقثلا ةوجف قيمعت يف نم داز
حب˘سصأا ن˘ي˘ح ي˘ف با˘ب˘سشلا ىد˘ل
ف’آا تار˘سشع˘ل صسجا˘˘ه ل˘˘كسشي
ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا و تا˘سسسسؤو˘م˘لا
مل اذإا و تÓئاع بابرأا اوحبسصأا
و ثع˘ب˘لا ةدا˘عإا د˘عاو˘ق ي˘˘عار˘˘ي
ربتعي هنإاف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘لا
. هنومسضم و هلكسش يف لسشاف
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صسي˘˘ئر و ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا
ةردسصملا لودلا ةمظنم رمتؤوم
نأا ،باقرع دمحم ،كبوأا طفنلل
و ةمظنملل ةمداقلا تاعامتج’ا
ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘ئا˘كر˘سش
رابتع’ا نيعب ذخأاتسس ،اهجراخ
لوقحلا مهأا يف جاتنإ’ا فانئتسسا
با˘قر˘ع در .ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا

ةماعلا ةنامأ’ا هتمظن ءاقل لÓخ
ة˘فا˘ح˘سصلا ع˘م ا˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ب كبوأ’
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
رو˘سضح˘بو ي˘ئر˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘ت˘˘لا

يريزو +كبوأا ةعومجم يسسيئر
كافون ردنسسكلأا يسسورلا طفنلا

زيزعلا دب˘ع ر˘ي˘مأ’ا يدو˘ع˘سسلاو
صصخي لاؤوسس ىلع ،ناملسس نب

:لو˘ق˘لا˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا جا˘ت˘ن’ا ةدو˘ع

يف رو˘مأ’ا هذ˘ه ل˘ك ثح˘ب˘ن˘سس»
ةنجل اميسس’ انتامزناكيم راطإا
و ةكرتسشملا ةيرازولا ةبقارملا
ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خ’ا م˘ت˘ي˘سس د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ف رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
برعأاو .«ةمدا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا
هتداعسس» نع يرئازجلا ريزولا
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ةو˘خإ’ا عا˘جر˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

ىلإا ا˘ت˘ف’ «ي˘ط˘ف˘ن˘لا م˘ه˘جا˘ت˘نإ’
،يبيللا هريظن عم قيسسنت دوجو
لو˘ح ،ه˘ل˘˘لا ع˘˘ن˘˘سص ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
ةدو˘˘عو ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘˘لا
نحن» :لوقلاب فاسضأا و .جاتنإ’ا

لوح يبيللا بناجلا عم نوقفتم
راطإا يف ةذختملا تارارقلا لك
ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘˘سشم «+كبوا» و كبوأا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل نأا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘سسلا صسف˘˘ن
ا˘ه˘م˘يد˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م تكرا˘˘سش
لوح هقيلعت ي˘فو .تا˘حر˘ت˘ق˘م˘ل

ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘ق˘˘لا
د˘يد˘م˘ت˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لاو «+كبوأا»
يرهسشل ررقملا صضفخلاب لمعلا

،ةيليوج ةياهن ىلإا ناوجو يام
د˘يد˘م˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا با˘˘قر˘˘ع د˘˘كأا
صشاعتنا» يف عيرسستلاب حمسسيسس
ةر˘ي˘تو ل˘ي˘ل˘ق˘تو ط˘ف˘ن˘˘لا قو˘˘سس
ةدعا˘سسم˘لا و نوز˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ل˘ي˘كسشت ي˘˘ف ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ل˘˘كسشب
ناب ربتعا امك .«قوسسلا لكيه
لÓ˘خ ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا هذ˘ه
ةرم رهظت» ،تبسسلا تاعامتجا
صشامكن’ا ةهجاوم يف هنا ىرخأا
نإاف قوبسسملا ريغ يداسصتق’ا
ةيمهأا امهل ةيددعتلا و نواعتلا
رارقتسس’ا قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ىو˘سصق
ح˘˘لا˘˘سصل ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا قو˘˘˘سس ي˘˘˘ف
حور˘لا» ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘ث˘م «ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل
ع˘ي˘م˘ج داد˘ع˘ت˘سسا و «ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا

ةيقفاوت لولح داجيإ’ فارطأ’ا
ةفثكملا تاسضوافملا يف ةسصاخ
ةقباسسلا ةرتفلا يف تيرجأا يتلا
حسضوأا ،هتهج نم .تاعامتجÓل
نأا يدو˘˘ع˘˘سسلا ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
جراخ) ةيعوط˘لا تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘لا
يتلا (اهيلع ق˘ف˘ت˘م˘لا صصسصح˘لا
بنا˘ج ى˘لإا- ة˘كل˘م˘م˘لا ا˘ه˘ترر˘˘ق
˘-نا˘˘م˘˘عو تيو˘˘كلاو تارا˘˘مإ’ا
راع˘سسأ’ا صشا˘ع˘ت˘نا ي˘ف تم˘ها˘سس
ةررقم تناك اهنأا ىلإا راسشأا هنكل
ن˘˘˘عو .ط˘˘˘ق˘˘˘ف ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشل
قوسسلل ةيلبقتسسملا تارو˘ط˘ت˘لا
قباسسلا نم هنأا ربتعا ،يطفنلا

ة˘سسا˘ي˘˘سس ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ه˘˘ناوأ’
ةلاحل رظنلاب توأا يف جاتنإ’ا

ا˘ه˘فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘لا مد˘˘ع
لظ يف ةيملاعلا تايداسصتق’ا

.انوروك ةحئاج
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نوبت ديجملأ دبع سسيئرلل ةهجوم ةلسسأرم لÓخ نم

نويدلإ حسسمب نوبلاطي بابسشلإ نيرمثتسسملإو جاسسنوأإ ولثمم

:فسشكي باقرع ةيليوج ةياهن ىلإأ جاتنإلأ سضفخ ديدمت دعب قوسسلأ سشاعتنإاب لءافت

«يبيللإ جاتنإلإ فانئتسسإإ رابتعإلإ نيعب ذخأاي «كبوأإ» عامتجإإ»

ةينطولأ ةيبرتلأ ريزول ةيبلطم ةسضيرع أوعفر

ةرإزولإ نوبلاطي ةيرإدإلإ بترلإ ويطايتحإإ
ةيقرتلل ةيطايتحإلإ مئإوقلإ لÓغتسسإاب

ةيقرتلل يلخادلا فيظوتلا ةقباسسمل ةيراد’ا بتارلا اوطايتحا عفر

قفو ةيبلط˘م ة˘سضير˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل9102 ناونعب
م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا صصو˘سصن˘لاو ما˘˘كحأ’ا
بتارلا فلتخمل ةيلخادلا ةيقرتلا ة˘ق˘با˘سسم˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حإ’ا
ةخسسن صسمأا ةعاسس رخا تقلت ي’ا ةسضيرعلا صصن بسسحو . ةيراد’ا

ميظنت تايفيك ددحي يذلا يذيفنتلا موسسرملا ىلع اءانب هنا اهنم
تاسسسسؤوملا يف ةينه˘م˘لا صصو˘ح˘ف˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مإ’او تا˘ق˘با˘سسم˘لا

نم82 ةداملا نم2 ةرقفلل اذانتسسإاو  اهءارجإاو ةيمومعلا تاراد’او
ميظن˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك كلذ ى˘ل˘ع ةدا˘يز دد˘ح˘ي يذ˘لا ق˘با˘سسلا مو˘سسر˘م˘لا
مئاوقلا ةيحÓسص يهتنت نأا ىلع صصنت يتلا اهءارجإاو تاقباسسملا
ينهملا صصحفلا وأا ةقباسسملا حتف خيرات دنع ايئاقلت ةيطايتحإ’ا
ةنسسلا هذه ماتتخإا خيرات لبق ريدقت ىسصقأا ىلعو ةيلاوملا ةنسسلل
رمت يتلا ةيئانثتسسإ’ا فورظلل رظنلاب هنأا ةسضيرغلا تفاسضأاو ةيلاملا

خرؤوملا96/02 مقر يذيفنتلا موسسرملا ماكحاب Óمعو دÓبلا اهب

ءابو راسشتنا نم ةياقولا ريبادتب قلعتملا0202 صسرام12 يف

صسرام41 يف ةخرؤوملا09 مقر لوأ’ا ريزو ةميلعت اذكو انوروك

تاسسسسؤوملا لبق نم ةجمربملا ةطسشنأ’ا ليجأات اهنم اميسس’0202
ليجأات كلذ يف اميسس’ ةيلحملاو ةيزكرملا ةيمومعلا تاراد’او
ي˘نو˘نا˘ق Ó˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘مو تي˘ب˘ث˘ت˘لاو ق˘ي˘قذ˘ت˘لاو تا˘ق˘با˘سسم˘لا

دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسسإ’ا فورظلا هيسضتقت امل يقفاوتو
اذكو ةيئاوسشعلا تافيلكتلاب ةئيلملاو ةمغلملا ةيسسارد ةنسسل ابنجتو
اه˘يد˘ع˘م نإا˘ف ة˘سضير˘ع˘لا تد˘كأاو .تقو˘لاو د˘ه˘ج˘لاو لا˘م˘لا ار˘ي˘فو˘ت
نم ةبقارملا وا ةزجنملا ةيطايتحإ’ا مئاوقلاب لمعلا دامتعإاب نوبلاطي

بسسح ام˘ل˘ع9102 توا خيرات ذ˘ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا فر˘ط
تاقباسسم ءاغلإا لظ يف لامعتسس’او ليعفتلل  ةزهاج اهنا  ردسصملا
.نييرادÓل ةيلخادلا ةيقرتلا
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يحسصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ

لقنل ةينطولإ ةسسسسؤوملإ رئاسسخ
رانيد نويلم051 تزواجت نيرفاسسملإ

نÓيق» طسسو نيرفاسسملا لقن ةسسسسؤومل ماعلا ريدملا صسيئرلا عفر
رئاسسخلا مجح نع ماثللا ةيعاذإا تاحيرسصت يف صسمأا «قازرلا دبع
نÓيق لاقو.يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةسسسسؤوملا اهل تسضرعت يتلا
رجحلا ةرتف لÓخ نيرفاسسملا لقنل ةينطولا ةسسسسؤوملا رئاسسخ نإا

ذيفنت فقوت ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م051 تزواجت يح˘سصلا
ةبقارم ةينقتو ةثيدحلا تايجولونكتلا لاخدإا رارغ ىلع تارامثتسسا
ةزفق يطعتسس تناك ي˘ت˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تارا˘ي˘سسلا
مت هنأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو.رامثتسس’ا لاجم يف ةكرسشلل ةيعون

ثيح،يموي لكسشب لمعت ةمزأا ةيلخ ليكسشت رجحلا ةرتف لÓخ
نيب دعابتلا تاحاسسم مسسرو تÓفاحلا ميقعتك تاءارجإا ةدعب تماق
ع˘سضو ة˘يرا˘ب˘جإا د˘ي˘كأا˘تو ق˘ئا˘سسلا ى˘ل˘ع ز˘جا˘ح ع˘سضوو صصا˘خ˘سشأ’ا
ةلاح يف ءابولا يسشفت يدافت لجأا نم باكرلل ةبسسنلاب ةمامكلا
دكأاو.ةموكحلا لبق نم يحسصلا رجحلا عفر دعب لمعلا ىلا ةدوعلا
ىلع دمتعت ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تا˘نا˘هر نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ
ةروطتم ةيملاع ةيجولونكت تافسصاومب ةفيظنو ةثيدح تÓفاح
نامأ’ا دقع ةباثمب يه يتلا ةينورتكل’ا ةركذتلا عيب اهسسأار ىلع
زوحت يتلا ةكرسشلا نأا قايسسلا تاذ يف دكأاو.نيرفاسسملل ةبسسنلاب

لقن نمسضتو نطولا ربع اطخ05 لغتسست ةروطتم ةلفاح001 ىلع

ةيعون ىلع زكرت مويلا يه ةنسسلا يف رفاسسم فلأا004 نم رثكأا
ةلفاح لÓخ نم ةيرورملا ةمÓسسلاو نطاوملا مارتحاو تامدخلا
.ةفيظن
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نطولأ سضرأأ ىلإأ مهئÓجإأ يف عورسشلأ دسصق

لابقتسسإإ نع فسشكت يبظ وبأإ ـب رئإزجلإ ةرافسس
ةدحتملإ ةيبرعلإ تإرامإلإ ةلود يف نيقلاعلإ تافلم
نييرئازجلا تافلم اهلابقتسسا نع ،يبظوبأاب رئازجلا ةرافسس تفسشك
.نطولا صضرأا ىلإا مهئÓجإ’ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’اب نييقلاعلا

نييرئازجلا  ةفاك ملع ىلإا يهنت اهنأاب ةرافسسلا تلاق اهل نايب يفو

0202 ناوج6 خيرات ىلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’اب نيقلاعلا
نووعدم مهنأا ،ارسصح مهب صصاخلا ءÓجإ’ا طورسشل نيفوتسسملاو
صصا˘خ˘لا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا د˘ير˘ب˘لا ى˘لإا ،ءÓ˘جإ’ا ف˘˘ل˘˘م بل˘˘ط لا˘˘سسرإ’
،فلملاب ةسصاخلا قئاثولا نأا نايبلا يف ءاجو .يبدب ةماعلا ةيلسصنقلاب
ةلود ىلإا لوخدلا ةريسشأاتل ةروسص ،رفسسلا زاوجل  ةروسص نمسضتت
فتاهلا مقر ،ةدوعلا ةركذ˘ت˘ل ةرو˘سص ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا
.يتارام’ا
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مزلتسسي ةريغسصلأ تاسسسسؤوملاب سضوهنلأ جمانرب نإأ سسمأأ «رونلأ دبع حÓف» بابسشلأ نيرمثتسسملل ينطولأ داحتÓل ماعلأ نيمألأ دكأأ
معدلأ ةزهجأأ نم ةديفتسسملأ ةريغسصلأ تاسسسسؤوملأ و سصوسصخلأ هجو ىلع ةرثعتملأ عيراسشملل ملاعملأ حسضأو ءابعأأ ططخم نامسض

 .تأونسس ةسسمخ ىلإأ ديدجتلل ةلباق ةلماك ةنسس رأدم ىلع حلاسص
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   سشينرؤكلا ةمسصاع ىلإا  ةؤقب دؤعي لتاقلا سسوريفلا

سسوريفب ةديدج تاباصصإا عبرأا ليجصست

 لجيجب ةعاصس42 لÓخ انورؤك
انوروك سسوري˘ف دا˘ع عو˘ب˘سسأا و˘ح˘ن˘ل ر˘ّم˘ع رار˘ق˘ت˘سسا د˘ع˘ب

تلجسس يتلا لجيج سشينروكلا ةمسصاعب ةوقب برسضيل

عفر امم ةديدج تاباسصا عبرأا ةريخأ’ا تاعاسسلا لÓخ

ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘سصإ’ا ي˘لا˘م˘˘جا

رارقتسسإ’ا  نأا رهاظلاو . ةباسصا28 ىلا ةي’ولا ىوتسسم

سسوريفب تاباسصإ’ا ددعب قلعتي اميف لجيج هتلجسس يذلا

ثيح ةفسصاعلا قبسسي يذلا ءودهلا ىوسس نكي مل انوروك

ديزملا يسصحتل سشينروكلا ةمسصاع تايفسشتسسم تداع

ةيحسصلا رئاودلا تلجسس ثيح سسوريفلاب نيباسصملا نم

نع لقي’ام ةيسضاملا ةعاسس42لا لÓخ ةريخأ’ا هذهب

ةمسصاع ىف˘سشت˘سسم˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ةد˘يد˘ج تا˘با˘سصا ع˘برأا

ىفسشتسسمب ةع˘بار˘لا ة˘با˘سصإ’ا تل˘ج˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف  ة˘ي’و˘لا

دق تناك ةي’ولا نأاو امل˘ع ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سسلا بود˘ج˘م

تاباسصإ’ا ددع عفرام دحأ’ا موي نييرخأا نيتباسصا تلجسس

نيح يف تاباسصا تسس ىلا ةعاسس84 لÓخ ةلجسسملا

ميلقا ىوتسسم ىلع ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘سصإ’ا ي˘لا˘م˘جا ع˘ف˘ترا

سشينروكلا ةمسصاع كلذب برتقتل ةباسصا28 ىلا ةي’ولا

لوخد مث نمو ةباسصا001لا زجاح نم ةتباث ىطخبو

يتلا يهو انوروك سسوريفب اررسضت رثكأ’ا تاي’ولا ةمئاق

91 ديفوك ءابو اهباوبأا قرط يتلا تاي’ولا رخآا نم تناك

هابتسشإ’ا لظ يف ركسسع د’وأا نم ةاتف ةثج ىلع ظفحتلا.

تادجتسسمب لسصتم قايسس يفو سسوريفلاب اهتباسصا  يف

نأاب ملع لجيج ةي’و ميلقا ىوتسسم ىلع انوروك ءابو

ةثج ىلع تظفحت ريهاطلا ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا

رورم دعب اهنفد ليجأاتب ترمأاو ثلاثلا دقعلا يف ةاتف

يف هابتسشإ’ا لظ يف كلذو ةريخأ’ا هذه ةافو ىلع تاعاسس

ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ا˘ه˘ل˘م˘˘ح

تناك ةروكذملا ةاتفلا ناف «ةعاسس رخآا » اهيلع تلسصحت

لبق ةليوط ةرتفل سشارفلا اهمزلأا لاسضع سضرم نم يناعت

ىلا اهلقن ىلا اهتلئاعب عفدام ةيحسصلا اهتيعسضو مقافتت نأا

ةايحلا تقراف اهنأا ريغ جÓعلا لجأا نم ريهاطلا ىفسشتسسم

ناف رداسصملا تاذ بسسحو ، ىفسشتسسملا ىلا اهلوسصو لبق

ةاتفلا نم تاني˘ع ا˘ه˘ل تع˘سضخأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

تءاج امدعب انوروك سسوريفب اهتباسصا تتبثأا ةيفوتملا

ددع ناف كلذ دكأات لاح يفو ةيباجيا ليلاحتلا هذه جئاتن

ةرسشع ىلا عفتريسس لجيج˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘ي˘فو˘لا

. يسضاملا سسرام يناثلا خيرات ذنم سصاخسشأا
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انورؤك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع يف عافترإا

عبصشتلا نم ةلاح لجصست ةيبطلا حلاصصملا
فيطصسب ةيبطلا تاصسصسؤؤملا عيمجب

نيمويلا لÓخ فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع ةيبطلا تلجسس

ددع يف عافترإا ليجسست دعب، عبسشتلا نم ةلاح نيريخأ’ا

نم اريبك دادعأا لابقتسسإا و ، انوروك سسوريفب تاباسص’ا

جئات˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا و ا˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘لا

بسسحو . ةنيطنسسقب روتسساب دهعم ةقحلم نم ليلاحتلا

ةيبطلا حلاسصملا ناف اهيلع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

تلجسس دق ةملعلا ةنيد˘م˘ب ر˘ي˘ث˘خ˘لا بور˘سص ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

نم ةلاح411 سسمأا لوأا ةياغ ىلا تلبقبتسسا ثيح اعبسشت

فيطسس ىفسشتسسمب و، ةملعلا ةنيدمل ةراجملا تايدلبلا

نم ديدعلا ىوتسسم ىلع عبسشت ليجسست نع يعماجلا

، ةيردسصلا سضارمأ’ا ةحلسصم رارغ ىلع ةيبطلا حلاسصملا

قلغ سسمأا موي مت امك ،ت’اجعتسس’ا ،ةيدعملا سضارمأ’ا

ةباسصإا يف هابتسشإ’ا دعب،فيطسسب ةيمومعلا ةنيزخلا رقم

سصا˘خ˘سشأ’ا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصا˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا

و، نويلملا ةحنم ليسصحتب ةسصاخلا ريباوطلاب اوناك نيذلا

يه يبطلا لزعلا ةحلسصم تلجسس لازأا نيع ىفسشتسسمب

05 نم ديزأا ىلا ت’احلا ددع لوسصو دعب اعبسشت ىرخأ’ا

تاذ تلجسس امك ، اهتباسصا يف هبتسشم و ةدكؤوم نيب ةلاح

ةسصاخ ةدايع بحاسص بي˘ب˘ط˘ل ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصإا،ح˘لا˘سصم˘لا

دق نوكي نأا ةيبطلا انداسصم تحجر،رجحلا نيع ةيدلبب

امأا ، ةدايعلا لخاد هلمع ءانثأا سسوريفلاب ةباسصإÓل سضرعت

ةيبطلا حلاسصم˘لا تسصحأا د˘ق˘ف نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

بونجب تايدلب6 ىلع ةعزوم، جÓعلل عسضخت ةلاح511

ةبترملا نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ل˘ت˘ح˘ت ثي˘ح،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و

91ب لاطبأ’ا رسصق ةيدلب اهيلت، ةدكؤوم ةلاح37ـب ىلوأ’ا

4و،ياب حلاسص و نابت د’وأا يتيتدلب نم ت’اح9 و ، ةلاح

،دمحا يسس د’وأا ةيدلبب ةلاح و لÓق ةيدلب ت’اح
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تدكأات نيذلا نيباسصملا نيب نمو

ةريخ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ مهتلاح

م˘ه˘ل˘م˘˘ع نو˘˘لواز˘˘ي ءا˘˘ب˘˘طأا90
نم ،يع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

نيحارج ،نيما˘ع ءا˘ب˘طا50 مهني˘ب
.سشاعن’او ريذخ˘ت˘لا ي˘ف نا˘ب˘ي˘ب˘طو
تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا ت’ا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،انوروكب ةباسص’اب ارثأات ةلجسسملا

ناك ،ةلا˘ح91 ىلا تعف˘ترا د˘ق˘ف
وهو ،عباسسلا دقعلا يف خيسشل اهرخا

ةا˘ي˘ح˘ب ىدوا يذ˘لا ر˘م˘ع˘˘لا لد˘˘ع˘˘م
دعب مهتباسصا تدكات نيذلا هيقباسس
م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا نا˘˘ك نا د˘˘ع˘˘˘ب ،ةا˘˘˘فو˘˘˘لا
ةنمزم سضارم’ جÓعلل نوعسضخي

ا˘ب˘ن˘ج˘تو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
ذاختاو ىودعلا لاقتنا ت’امتح’
ط˘سسو ة˘˘مزÓ˘˘لا ن˘˘فد˘˘لا تاءار˘˘جا
م˘ت سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘˘با˘˘سص’ا كو˘˘كسش
يت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل تا˘ن˘ي˘ع عا˘سضخا
مت تقو يف ،ءابولاب مهتباسصا تتبثا
ةقيرطب ىتوملا نم ددع نفد هيف
ة˘با˘سص’ا ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ارذ˘˘ح ر˘˘ث˘˘كا
ج˘ئا˘ت˘ن كلذ د˘ع˘ب ر˘ه˘ظ˘ت˘ل ،ءا˘بو˘لا˘ب
يتلا ماقر’ا يهو .ةيبلسس ليلاحتلا

ىد˘ل فوا˘خ˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ح ن˘˘م تداز
لظ يف ،عسضولا ةروطخب نوعاولا
˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘عو ي˘˘˘عو˘˘˘لا سصق˘˘˘ن
ةيئاقولا ريبادتلاو رجحلا تاءارجا

ة˘فا˘سسم رار˘غ ى˘ل˘ع ،هرا˘سشت˘˘نا ن˘˘م
،تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا اذ˘كو د˘عا˘ب˘ت˘لا
ن˘˘˘ع ع˘˘˘سضو˘˘˘لا جور˘˘˘خ بن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
ددعلا ماما ماي’ا مداق يف ،ةرطيسسلا

رم’ا وهو ،موي دعب اموي ديازتملا
ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا ءا˘ب˘ط’ا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ى˘˘لو’ا فو˘˘ف˘˘سصلا˘˘ب

دجتسسملا91 د˘ي˘فو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ا˘نود˘عا˘سس» نو˘خر˘سصي نود˘سشا˘˘ن˘˘ي
لÓخ نم ’ا ىتأاتي نل كلذو «ءاجر
سسيئرلا ببسسلا دعي يذلا يعولا
ت’اح ليجسستو ءابولا راسشتنا يف
ح˘لا˘سصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست ةد˘˘يد˘˘ج
اهبلغا ،يموي لكسشب ةيئافسشتسس’ا
ىود˘˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا رد˘˘سصم ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
نم تاب هنا مكحب اهيلا سسوريفلا
يا هلمحي نا عقوتيو ،يلحم جاتنا
نا دعب ،هب ءاقتل’ا متي دق سصخسش
هراسشتنا تايادب يف هردسصم ناك

اذه .هلاقتنا ةهجو فرعت ادروتسسم
ةريثك ت’اح نا ىلا ةراسش’ا ردجت

003 اهددع قاف ءافسشلل تلثامت دق
نو˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ردا˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح
م˘ه˘عا˘سضخا د˘ع˘ب تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ولخ تتبثا ةثلاثو ة˘ي˘نا˘ث ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل
،هسضارعاو سسوريفلا نم مهداسسجا
ت’احلا ةليسصح عافترا راظتنا يف
اميسس ةمداقلا ماي’ا يف ةيفاسشتملا
ارار˘ق˘ت˘سسا م˘ه˘ت’ا˘ح فر˘ع˘ت ن˘يذ˘˘لا

جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سساو
ةباسص’ا ت’اح نا ريغ ،دمتعملا

اعافترا فرعت نا حجري ىرخ’ا يه
مدع ببسسب ،ايموي لجسست تتاب ذا
دوجوب نينطاوملا نم ددع قيدسصت

ديزي ام وهو ،هسساسسأا نم سسوريفلا
ن˘ع رو˘˘م’ا جور˘˘خ فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ريخو ،اهيف مكحتلا مدعو ةرطيسسلا

ه˘˘ت˘˘˘سشا˘˘˘ع ا˘˘˘م كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘ث˘˘˘م
ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘˘سصلا سضار˘˘مÓ˘˘ل
ءÓ˘ت˘ما د˘ع˘ب ،ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
اددع لعج ام ،اهرخا نع اهترسسا

مهيلع ترهظ نيذلا نينطاوملا نم
سسوري˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م ه˘ب˘سش سضار˘عا

يقلتل مهيوات ةرسسا مادعن’ ءاقلط
ةنتاب ةي’و لجسست ىتمف ،جÓعلا
تا˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

داكي يعولاو ت’اح˘لا رار˘ق˘ت˘سساو
.اهعراوسشب مدعني
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رارغ ىلع ةنيطنسسق ةي’و دهسشت
رارقتسسا نطولا تاي’و نم ريثكلا

تا˘˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع ي˘˘ف سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘م
انوروك سسوريف ىودعب ةلجسسملا

دد˘ع˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح،91 ديفوك
يود˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإ’ا

يذ˘لا م˘قر˘˘لا و˘˘هو با˘˘سصم784
يرئازج˘لا قر˘سشلا ة˘م˘سصا˘ع ع˘سضو
ددع ثيح نم سسماخلا فسصلا يف

،ينطولا ىوتسسملا ىلع تاباسصإ’ا
ر˘ئاز˘ج˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
.فيطسس ةي’وو نارهوو ةمسصاعلا

مكحتل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا دو˘ع˘يو
ة˘ح˘ئا˘ج را˘سشت˘˘نا ي˘˘ف سسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘لا

تاءار˘جإ’ا يدد˘سشت ى˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
رجحلا قيبطتو ةهج نم ةيئاقولا
ةدايز ني˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘لز˘ن˘م˘لا

ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو  نا˘˘ف اذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تايفسشتسسم˘لا حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو
يف د˘كأا د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع

عسضو ةيرابجإا سضرف نأا قباسس تقو

ىلع نوناقلا ةوقب ةيقاولا ةمامكلا

يسشفت رارمتسسا لاح يف نينطاوملا

˘مد˘˘عو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو

حسضوأاو ايمتح  رمأا» هيف مكحتلا

لا˘ح ي˘ف» ه˘نأا ,د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب د˘˘ي˘˘سسلا

ءا˘بو را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘سصاو˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

نكمي هيف مكحتن ملو91-ديفوك

يسشفت ةع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل

نم بلطت نأا انوروك ءابو راسشتناو

سسا˘ب˘ل ة˘يرا˘ب˘جإا سضر˘ف تا˘ط˘ل˘سسلا
هنأا ازربم ,«نوناقلا ةوقب ةمامكلا
دد˘˘˘ع نو˘˘˘كي نأا ا˘˘˘سضيأا طر˘˘˘ت˘˘˘˘سشي
ي˘ف˘كت» ة˘عو˘ن˘سصم˘لا تا˘ما˘˘م˘˘كلا
قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو ،«ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب

ه˘˘˘تو˘˘˘عد ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو دد˘˘˘˘ج
ريبادتب مراسصلا ديقتلل نينطاوملل
د˘عا˘ب˘ت˘لاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
،ةياقولا لئاسسو عسضوو يعامتج’ا
نم ةياقولل لئاسسولا عجنأا دعت يتلا
   .ةلمتحم ةباسصإا يأا
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نينث’ا موي ةلسشنخ ةي’و تلجسس
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘تد˘˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘˘ل  ا˘˘نورو˘˘ك

261 ى˘لإا ة˘ي’و˘لا ر˘ب˘ع ةد˘كؤو˘˘م˘˘لا
سسفن يف لجسس امك ، ةباسصإا ةلاح

راسشأا امنيب ، ءافسش ت’اح7 مويلا

ةلاح14 دوجو ىلإا ةيريدملا نايب
ا˘˘ه˘˘سصي˘˘خ˘˘سشت م˘˘ت جÓ˘˘ع˘˘لا تح˘˘˘ت
) ةعسشأ’ا وأا يرب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب

موي يف ةلاح11 ةدايزب ( ريناكسسلا
ةحسصلا ةير˘يد˘م نا˘ي˘ب ر˘كذو د˘حاو
ةي’و يف ةيئابولا ةيعسضولا لوح
اسضومغ رثكأا حبسصأا يذلاو ةلسشنخ

رسشن يذلا و ةقباسسلا تانايبلا نم

ءاسسم ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب

تلج˘سس ة˘ي’و˘لا نإا˘ف ن˘ي˘ن˘ثأ’ا مو˘ي

سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘تد˘˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

دد˘˘˘ع ل˘˘˘سصي اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ، ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

ة˘ي’و ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا

نم ةدكؤوم ةلاح261 ىلإا ةلسشنخ

نأا نايبلا فاسضأاو ، ليلاحتلا ربخم

˘مو˘ي˘لا كلذ ي˘ف تل˘˘ج˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘لا

ة˘˘با˘˘سصم ت’ا˘˘˘ح70 ل˘˘ثا˘˘م˘˘˘ت

24 ءاسصحإاو ءافسشلا ىلإا سسوريفلاب

يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم ةلاح

جÓ˘ع˘لا تح˘˘ت د˘˘جو˘˘ت ة˘˘ع˘˘سشأ’ا وأا

د˘قو اذ˘ه . ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب

تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ةمولعملا حنم ةقيرط يف ةلسصاحلا

ةي’و يف سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا لو˘ح
فذحب ةيريدملا تماق نيأا ، ةلسشنخ
اهب تلجسس يتلا تايدلبلا ءامسسأا
ددع فذحب تماق امك ، ت’احلا
ر˘سشن تفذ˘ح ا˘ه˘ل˘˘ب˘˘قو ، تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
، م˘هرا˘م˘عأا و زو˘˘مر˘˘لا˘˘ب ءا˘˘م˘˘سسأ’ا
ددع ركذي د˘يد˘ج˘لا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ق˘ب˘ي˘ل
ءافسشلا ت’احو ةيبلسسلا ت’احلا
دد˘ع فذ˘ح ع˘م د˘حاو˘لا مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف
ا˘م˘ك ، ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ءا˘ف˘˘سشلا ت’ا˘˘ح
ت’ا˘ح˘لا دد˘˘ع سضو˘˘م˘˘غ˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ي
ةسصخسشم جÓعلا تحت ةدجاوتملا
ءا˘ط˘عإا نود ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ة˘ع˘سشأ’ا˘˘ب

نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا . ىر˘˘خأا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
ة˘ق˘ير˘ط ةد˘سشب اود˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘سشن˘˘خ˘˘ب
وه و ةمولعملا عم ةيريدملا لماعت
ام يف نوككسشي ةيبلاغلا لعج ام
هد˘كؤو˘ت ا˘م و˘هو ة˘ير˘يد˘م˘لا هر˘سشن˘ت
يف ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ئ˘م تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت
، ةيكوبسسيافلا تاحفسصلا فلتخم
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘كذ˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح
يقيقحلا ددعلا فسشك و ةءوبوملا
هبت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘لا و ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل
ليلحتلاب ةدكؤوملا ت’احلا و اهيف
ت’ا˘ح دد˘ع ر˘سشن ع˘م ، ير˘ب˘خ˘م˘لا
و ةيلامجإ’ا ءافسشلا ت’اح و ةافولا

راسشتنا نع ةقيقد تايئاسصحإا حنم
. ةي’ولا تايدلب لك يف ءابولا

ريذختلا يف نابيبطو نيحارج ،نيماع ءابطأا90 مهنيب نم

ةنتابب انورؤك سسوريفب اهتباصصإا دكؤؤم ةلاح044
باسصا ثيح ،ريناكسسلاو ةيربخملا ليلاحتلا قيرط نع ،ةدكؤؤم ةلاح044 زواجتتل ،ةنتاب ةي’ؤب91 ديفؤك يباسصم ةليسصح تعفترا

ربع نيعزؤملا ىسضرملا نم نيسسنجلا لك نمو رامع’ا فلتخم هراسشتنا عنمي حاقل داجياو هيف مكحتلا دعب متي مل يذلا ،يملاعلا سسوريفلا
 .سسوريفلاب تاباسص’ا نم اددع تلجسس يتلا اميسس ،ةي’ؤلا تايفسشتسسم ديدع

 ةدكؤؤم ةباسصإا784 تاباسصإلل يلامجإ’ا ددعلا غلب امنيب

91 ديفؤك انورؤك ةحئاج راصشتنإا يف ارارقتصسإا دهصشت ةنيطنصسق

 ةديدج ت’اح2 ليجسستب

 ةلصشنخ ةيلؤب ةلاح261 ىلإا زفقي انورؤك سسوريفب ةدكؤؤملا تاباصصإلا ددع
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ناوآ’ا نأا نونطاوملا ربتعا و
م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘˘فر˘˘ل نا˘˘ح د˘˘ق
فلملا اذه نع رابغلا سضفنو
تا˘ط˘ل˘صسلا او˘عد و ،سسا˘صسح˘لا
اهدوعوب ءا˘فو˘لا ى˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا

ينا˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا تا˘ئ˘م نو˘ك
و سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ق˘˘ي˘˘صضلا ن˘˘م
و ةيداملا و ةيصسفنلا طوغصضلا

01  ذنم ةمئاقلا نÓعا رظتنت
نم  مهنمف راظتن’ا نم رهصشأا
هعم ىهتنا و هئارك دقع ىهتنا

نم مهنم و ءاركلا ةداعإ’ هلام
و لاملا ةلمكتل هل سضارغا عاب
وأا و˘˘ب˘˘ق˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
ري مل نم مهنم و ،  عدوتصسم

بب˘صسب م˘ه˘ن˘ع د˘ع˘ت˘˘با و هد’وا
نكصسي يذ˘لا ن˘كصسم˘لا ق˘ي˘صض
هد’وأ’ ه˘ت˘م˘ئÓ˘م مد˘ع و ه˘ي˘˘ف
تو˘ي˘ب ى˘لا م˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل
ردا˘غ ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘م و ، برا˘˘ق’ا
عمتجي نأا هملح ناك و ايندلا
اذهل .ديدجلا هنكصس يف هتلئاعب
ر˘صشن˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘ي
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ي˘م˘صس’ا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
دعو يتلا  يعامتج’ا نكصسلل
،لبق نم هل نايب يف اهب يلاولا

ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا عو˘˘ب˘˘صس’ا دد˘˘حو
ادعوم مرصصنملا سسرام رهصش
بب˘صسب ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت م˘˘ث ، ا˘˘ه˘˘ل

مهنأا اودكأاو ، انوروك ةحئاج
نان˘ئ˘م˘طÓ˘ل ة˘م˘ئا˘ق˘لا نود˘ير˘ي
نأا مهملعل ،مهيف لم’ا ثعبو

تا˘˘ن˘˘كصسلا عور˘˘صشم لا˘˘غ˘˘˘صشا

لاز˘˘ت’ ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب

ةز˘˘ها˘˘ج ر˘˘ي˘˘غ و ة˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘م

رصشن  نوديري مهنكلو عيزوتلل

لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ن˘˘م  ر˘˘ه˘˘صشأا9 ذ˘ن˘م ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا

،ةيلوأ’ا ةمئاقلا روهظ خيرات

ح˘˘˘ب˘˘˘صصا ةد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ط ع˘˘˘مو

ريغ و ايصساق و ابعصص راظتن’ا

.ةيعامتج’ا مهفورظل بصسانم

حابصص نصش لصصتم قايصس يفو

ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا سسمأا را˘ه˘ن

،يوقرت انكصسم082 عورصشم

بب˘˘صسب ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘˘كر˘˘˘ح

نع ةلوؤوصسملا تاهجلا لطامت

ىلعو عورصشملا ةعباتمو ريصس

ن˘˘˘كصسلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘˘صسأار
ىلع مئاقلا يراقعلا يقرملاو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م بحا˘˘صص لا˘˘غ˘˘˘صشأ’ا
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا .عور˘˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب
رقم مامأا مويلا حابصص اوعمجت
نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ن˘كصسلا ة˘ير˘يد˘م
ع˘˘صضو˘˘˘لا بب˘˘˘صسب م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘صضغ
يذ˘لا يرز˘˘م˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ذ˘ن˘م ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت نو˘م˘صسا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
مهتقث اوعصضو امدعب تاونصس
مل يذلا يراقعلا يقرملا يف
لا˘جآ’ا ي˘ف لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ل˘˘م˘˘كي
يف نيبتتكملا اكرات ةيدقاعتلا

غلاب˘م ا˘ه˘م˘ها ةر˘ي˘ث˘ك ل˘كا˘صشم
ن˘ي˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘با تت˘صشت و ءار˘كلا
.تÓئاعلا
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سصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأا بي˘˘˘˘صصأا
ةيلي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
م˘م˘صست˘ب ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و قر˘˘صش
ىلع مهلقن بلطت داح يئاذغ
ىفصشتصسم ى˘لا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج
ر˘˘ثا كلذو يرو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘صشب
. ةدصساف ةيئاذغ ةدامل مهلوانت
نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط ردا˘˘˘صصم بصسحو
ىلع اولقن ةعبرأ’ا سصاخصشأ’ا

ىفصشتصسم ى˘لا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج

ن˘م او˘نا˘ع ا˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا
ريغ مهلعج داح ممصست سضارعأا
، فو˘قو˘لا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح ن˘يردا˘ق
نا˘˘˘ف رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ بصسحو
ىفصشتصسملا ىلا اولقن اياحصضلا

جر˘ح ي˘ح˘صص ع˘صضو ي˘˘ف م˘˘هو
مهن˘م ن˘ي˘ن˘ثا فا˘ع˘صسا م˘ت ثي˘ح
ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلاو
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ي˘˘ب
ةجيتن نيرخآا نينثاب ظافتحإ’ا

ةروهدتملا ةيحصصلا مهتيعصضو
جÓعلل ناعصضخي ’از’ ثيح

موحتو . روكذملا ىفصشتصسملاب
ة˘˘ثدا˘˘ح سصو˘˘صصخ˘˘ب كو˘˘كصشلا
ة˘ط˘ل˘صس » لو˘ح هذ˘ه م˘˘م˘˘صست˘˘لا
ا˘˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا  «ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لا
طيلخ نم ةلكصشملاو اياحصضلا

ن˘م ىر˘حأ’ا˘ب وأا ه˘كاو˘ف˘˘لا ن˘˘م
ى˘لا ة˘فا˘صضا ة˘لوار˘ف˘لا ، زو˘م˘لا

م˘˘ت ثي˘˘ح «ترووا˘˘ي˘˘لا » ةدا˘˘˘م
ةطلصسلا هذه نم تانيع عاطتقا

يف ليلحتلل اهعاصضخا لجأا نم
ريدج . جئات˘ن˘لا رو˘ه˘ظ را˘ظ˘ت˘نا
دعب يتأات ةثداحلا هذه نأا هركذ

م˘م˘صست ة˘ثدا˘ح ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘˘يأا

ةيلي˘م˘لا ة˘ه˘ج ا˘ه˘تد˘ه˘صش ىر˘خأا

ىيحي د’وأا ةق˘ط˘ن˘م اد˘يد˘ح˘تو

سصاخصشأا ةينا˘م˘ث بي˘صصأا ثي˘ح

يئاذغ ممصستب ةدحاو ةلئاع نم

فاط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ىدوأا دا˘ح

ة˘ب˘حا˘˘صص تي˘˘ب˘˘لا ة˘˘بر ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب

اهثوكم دعب  اعيبر نيصسمخلا

ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب تقو˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل

ذا˘ق˘نا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا

. نيقبتملا ةعبصسلا
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ينطولا كردلا رصصانع سضهجأا

ت’ا˘ح ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب

ةي’و˘لا ئ˘طاو˘صش ى˘لا ل˘ل˘صست˘لا

ةميلعت قيبطت ةيلمع راطا يف

ةيصضا˘ق˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلا ط˘˘ير˘˘صشلا ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘ب

ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل

ريبادتلا راطا يف تقؤوم لكصشب

. انوروك سسوريف نم ةيئاقولا

م˘˘صسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘صشكو

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

دمحم بيقنلا  لجيجب ينطولا

ةيفحصص تاحيرصصت يف ةدامح
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع سضا˘˘ه˘˘جا ن˘˘ع سسمأا
عنمب  نيفلكملا ينطولا كردلا
ى˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا

ي˘ل˘حا˘صسلا ط˘ير˘صشلا ىو˘˘ت˘˘صسم
ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل

اهب ماق قارتخا ةلواحم063
اءاو˘˘صس حا˘˘ي˘˘صسو نو˘˘فا˘˘ط˘˘صصم
كلذو يعامج وأا يدرف لكصشب
لبق عنملا ةميلعت رودصص ذنم
دكأاو ، فصصنو عوبصسأا نم رثكأا
ن˘م ر˘ث˘كأا ف˘ي˘قو˘ت ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا

هذه عومجم يف سصخصش005
تارصشع ىلا ةفاصضا تايلمعلا

اهباحصصأا لواح يتلا تابكرملا
طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا قار˘˘ت˘˘خا
ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ةر˘م˘ت˘صسم ة˘صسار˘ح˘ب ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت’
لصصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو . ة˘ق˘ي˘قدو
كÓصسأ’ا فلتخ˘م تادو˘ه˘ج˘م˘ب
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
انوروك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ةلمح لجيج ةي’و نمأا نصشد
را˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت
ةي’ولا ةمصصاعب نيقو˘صست˘م˘لاو
يتلا ندملا ةيقبب اذكو لجيج
كلذو ةطرصشلل قرف اهب دجاوتت
ء’ؤو˘˘˘ه سسي˘˘˘صسح˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م

تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب
يتلا تÓحملا طيحمب ةيئاقولا
را˘طا ي˘ف ار˘خؤو˘م ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت

تاءارجا نم فيفخ˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
هصشيعت يذ˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
رهصشأا ةثÓث نم رثكأا ذنم دÓبلا
عيزوت ةلمحلا هذه لÓخ متو ،

ىلع ةما˘ّم˘ك003 نم ر˘ث˘كأا
لافطأ’ا اديد˘ح˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نأا ن˘˘كم˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ّصصق˘˘˘لاو
سسوريفلل Óقان ارصسج اونوكي

لقأ’ا مه˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه˘˘ب ار˘˘ثأا˘˘تو ارر˘˘صضت
. انصس رثكأ’ا سصاخصشأ’اب اصسايق

نويصسم تانكصس نم نوديفتصسملأ سضفتنإأ اميف

ةدكيكشسب نوجتحي ةششهلا تانكشسلاو «قيشضلا» باحشصأا

  يروتنم ىفصشتصسمب ةيبطلأ ةعباتملأ تحت ’أز ام مهنم نانثإأ

 لجيجب ةيليملاب ةدحاو ةلئاع نم صصاخششأا ةعبرأا ممشست

  رّصصقلأو لافطأ’أ ىلع ةماّمك003 نم رثكأأ ةطرصشلأ رصصانع عزو اميف

 ةي’ولا ئطاوشش ىلإا للشست ةيلمع063 صضهجي لجيج كرد

و قيصضلأ نوناعي نيذلأ نكصسلأ تافلم باحصصأأ نم ةدكيكصس ةنيدم ناكصس نم ديدعلأ رهمجتي ، ةليلق مايأأ نوصضغ يف ةثلاثلأ ةرملل
ةي’ولأ يلأو ةدكيكصس ةنيدم ناكصس بلاطي و ،نيديفتصسملأ ةمئاق رصشنب ةبلاطملل ةي’ولأ رقم مامأأ ،ةصشهلأ تايانبلأ ينكاصس

 .انوروك سسوريف روهظ ليبق يأأ ،سسرام رهصش ذنم ةفقوتملأ ةيلمعلل ةايحلأ ةداعأو تانكصسلأ عيزوتب

ةملاقب  يدنهلأ بنقلأ نم غلك فصصن نم رثكأأ زجح

ةكبششب حيطت«IRB» لخدتلاو ثحبلا ةقرف
 تاردخملا جيورت يف ةشصتخم ةيمارجإا

طصسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج ةحفاكم راطإا يف
دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانبو ةملاق ةنيدمل يرصضحلا
ىوتصسم ىلع تاردخملا جيورت يف ةصصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبصش
ثحبلا ةقرف) ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تن˘كم˘ت ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو

سصاخصشأا ةعبرأا فيقوت نم ، ةملاق ةي’و نمأ’ ةعباتلا (IRB لخدتلا

.ةملاقب نيميقم ،ةنصس14 و03 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف هبتصشم
نأاصشبو مهيف هبتصشملا نأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعبو

عون نم تاردخملا نم حئافصص30 زجحو طبصض مت ،مهنكاصسم

،حبار بيغصش يح ىوتصسم ىلع غ082 نزوب يدنهلا بنقلا جنتار

نم غ682ـبردقت ةيناث ةيمك طبصض نع قيقحتلا جئاتن ترفصسأا امك

غلبمو راوغاج ةمÓع لمحت حئافصص30 لكصش ىلع تاردخملا
زجح دعب ،ةحلصصملا ىلإا مهيف هبتصشملا ليوحت مت، تادئاع نم يلام
افلم مهدصض نوك و ةيصضقلا يف قيقحت حتف نيا ،هيلع روثعلا مت ام
بنقلا جنتار ) تاردخملا نيزختو لقنو ةزايح لعف نع ايئاصضق
راطا يف ةيعرصش ريغ ةقيرطب ريغلا ىلع اهعيب سضرغل (يدنهلا

سسما راهن ةملاق ةمكحم مامأا اومدق نيا .ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
. عاديإا رمأا مهقح يف ردصصيل لو’ا
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قلغلأ نم رهصشأأ3 نع ديزي ام دعب

ةنتابب ماطيب ةيدلبب هباوبأا حتفي يششاوملا قوشس
هباوبأا ةنتاب ةي’و يبونج ماطيب ةيدلبب يصشاوملا قوصس سسمأا حتف

ةلماك رهصشأا30 نم ديزا دعب كلذو ،نينطاوملاو نيلاوملا هجو يف
سسوريف يصشفتل ايدافت ةيزارتح’ا تاءارج’ا راطا يف ،قلغلا نم
سضعب˘ل ي˘ئز˘ج˘لا ع˘فر˘لا˘ب ة˘ي˘صشا˘م˘لا قاو˘صسأا تي˘ن˘ع ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك
هحتف ةداعا مايا لوا يف قوصسلا دهصش دقو ،ةيراجتلا تاطاصشنلا
ةفرعمو ديعلا يحاصضا ءارصش يف نيبغارلا نينطاوملل اريبك ادفاوت
نيذلا نيلاوملا اذكو ،اهنع ةركف ذخ’ ةيصشاملا سسوؤور راعصسا
ن˘م ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب اودا˘عو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا بب˘صسب طا˘˘صشن˘˘لا ن˘˘ع او˘˘ف˘˘قو˘˘ت
نم ةياقولا تاءارجا نع ةيدعب ةيداع ءاوجاب وصسلا زيمت دقو.نمزلا

ةيئاقولا طورصشلا مارتحا ررقت دق ناك يذلا،91 ديفوك سسوريف
ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاو˘ت د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ن˘كا˘م’او تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صس ه˘ن˘˘م
ةيصشاملا قاوصسا ةيقب حتفت نا هيف رظتني تقو يف اذه ،نينطاوملل
يذلا ةكيرب ةنيدم قوصس رارغ ىلع ةمداقلا ماي’ا لÓخ اهباوبا
.هل سصصصخملا مويلا بصسح لك ،مويلا حتفي نا رظتني

T°ƒT°É¿.ì

 ناكشسلاو عيشضرل تيمم طوقشس
ةنتابب لدع تارامعب ليل جاجتحإلل نوجرخي

رثإا كلذو ،نيماعلا هرمع زواجتي مل عيصضر لوأ’ا سسمأا ءاصسم يقل
ىدحا ملÓصسل ثلاثلا قباطلا نم ةيحصضلا هل سضرعت ريطخ طوقصس

ىلع بيصصأا،3 ةلمح ينارمعلا بطقلاب نكصسم0561 تارامع
ىفصشتصسم ىلا ةعرصسلا حانج ىلع هلقن مت نيا ،ةريطخ حورجب اهرثا
عفد تيمملا ةيحصضلا طوقصس .هلوصصو دعب ةايحلا قرافيل ةنتاب

ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غو عرا˘صشلا ى˘لا جور˘خ˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كصس تار˘˘صشع
ىلع مهنم اجاجتحا كلذو ،مهتانكصس نم برقلاب راملا يصسيئرلا
وهبلاب اهنم قلعت ام اميصس ،تانكصسلا هذه اهب تزجنأا يتلا ريياعملا
ايقيقح ارطخ لكصشت يتلا تاغارفلاو ةرامعلا ملÓصس طصسوتي يذلا

يذلا رم’ا ،سصوصصخلا هجو ىلع لافطأ’ا مهيف امب ةناكصسلا ىلع
ماما ىتح جورخلا مهئانب’ حامصسلا مدع ءايلو’ا نم ريثكب عفدي
اذه ،تارامعلا هذه زاجنا نم مهب ةقدحملا رطاخملا ءارج بابلا

اهلÓخ نم بلاط ،تاعاصس ةدع Óيل قيرطلا قلغ قرغتصسا دقو
ةي’ولا يلاو اهصسار ىلعو ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةثداحلا نم لعجي دق يذلا رطخلاو زاجن’ا ريياعم ىلع فوقولل
T°ƒT°É¿.ì.رركتت

 نازوحي ناشصخشش فيقوت
صصرق نويلم فشصن ىلع

ةنتابب ردشصملا لوهجمءاود نم
تارثؤوملاو تاردخملاب عورصشملا ريغ راجتإ’ا ةقرف رصصانع تفقوأا

92 و82 رمعلا نم ناغلبي ناصصخصش ،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيلقعلا
نتم ىلع نامهتملا ناك ثيح ،فوصس يداو ةي’و نم ناردحني ،ةنصس
متيل ،ينيتورلا سشيتفتلا سضرغل امهفيقوت متي نا لبق ةيحايصس ةبكرم

-MAXED ءاود نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا كلذ رثا ىلع

ENOSAHTEسصرق000215 عومجمب ةبلع0215 ـب ردقت،
مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعبو ،ريتاوف نودبو ردصصملا ةلوهجم
نع امهتمكاحم راظتنا يف ،ةيلحملا ةباينلا ماما نافوقوملا ميدقت
T°ƒT°É¿.ì.امهيلا ةهجوملا ةمهتلا

 يفوتم ىتف ىلع روثعلا
ةنتابب بوطلا مف ةيدلبب

ةثج لقن لج’ لو’ا سسما ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

هيلع رثع ةيحصضلا ،»ك سس» ىعدي ةنصس71 رمعلا نم غلبي لفط
،ةايحلا قراف دقو ةلوزعملا بوطلا مف ةيدلب قطانم ىدحاب

مت نيا ،ينطولا كردلاو ةيندملا ةيامحلا حلاصصم راطخا مت ثيح
راظتنا يف ،ةينم’ا حلاصصملا فرط نم اهتنياعم دعب ةثجلا لقن
،ةعاصسلا دحل ةلوهجم ىقبت يتلا ةافولا بابصسا نع فصشكلا

يعرصشلا بيبطلا حيرصشتل ةثجلا عاصضخا متي نا رظتني ثيح
مل ةيحصضلا دصسج ناو اصصوصصخ ،ةافولا بابصسا ديدحت سضرغب
هناصشب ققحت ام وهو .فينعت وا برصض راثا يا هيلع رهظت
.ينطولا كردلا حلاصصم

T°ƒT°É¿.ì
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يلاو˘لا ناو˘يد شسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
ءابطأ’ا نع نيلثمم شسمأا لوأا
زكرملا عم نودقاعتملا نوماعلا
ةبانعب يعماج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

ىلإا عامتسس’ا لجأا نم كلذو
ءاهتنا برقب قلعتملا مهلاغسشنا

ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا نود م˘˘˘هدو˘˘˘ق˘˘˘˘ع
ل˘ق˘ن˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ل
ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا نو˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلع د˘جاو˘ت˘م˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

«دسشر نبا» ىفسشتسسم ىوتسسم
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو او˘م˘ظ˘ن ن˘يأا
فرط نم مهلا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ته˘ت˘نا
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’ا
ريدمو يعماجلا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا
ادكأا نيذ˘ل˘لا ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘م˘لا
ةرازو او˘˘ل˘˘سسار م˘˘ه˘˘نأا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل
مهت˘ي˘سضق شصو˘سصخ˘ب ة˘ح˘سصلا

شصوسصخب تابثإ’ا مهل اومدقو
نم مهبلاطم ىلع درلا نأاو كلذ
˘مو˘ي نو˘كي˘سس ة˘يا˘سصو˘لا ل˘˘ب˘˘ق

لقن يذلا تقولا يف ،شسيمخلا
نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر نود˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ه˘نأا˘ب ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘يرا˘طإ’ا
بارسضإا نسش يف ريكفتلا اوؤودب

ـل هودكأا ام بسسح لمعلا نع
ل˘ح نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب «ة˘عا˘سس ر˘˘خآا»
موي لبق متي نأا بجي لكسشملا

يذلا خ˘يرا˘ت˘لا و˘هو ناو˘ج51
ةديدجلا ةمئاقلا هيف رسشن متيسس
طاقسسإا متي دق يتلاو ةبوانملل
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ه˘ن˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘سسأا

ىلع ق˘ب˘ي ن˘ل ا˘ه˘ت˘قو م˘هدو˘ق˘ع

ام وهو اموي51 ىوسس اهءاهتنا
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ةراسسخ يعماجلا يئافسشتسس’ا

نكي مل ماع بيبط03 تامدخ
م˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يد˘˘˘م
هلقن ام دح ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ب
نودقاعت˘م˘لا نو˘ما˘ع˘لا ءا˘ب˘طأ’ا

ةياهن مهل هلابقتسسا لÓخ هنع
دكأا ام˘ك ،مر˘سصن˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
نوكي ةيسضقلا هذه لح نأاب مهل

هنأاو يزكرملا ىوتسسملا ىلع

ةحسصلا ةرازو در مهل لقنيسس
ل˘كسشم˘لا نأاو ا˘سصو˘سصخ ،اد˘˘غ
امنإاو ةبانع ةي’وب شصاخ شسيل
أاد˘ب ثي˘ح ،ي˘ن˘طو ل˘˘كسشم و˘˘ه
ةد˘م˘لا دد˘ح˘م˘لا د˘ق˘ع˘لا نا˘ير˘سس
ةدمل ديدجتل ةلباق ةدحاو ةنسسب

نم حتافلا يف طقف دحاو ماع

يلاتلابو8102 ةيليوج رهسش
موي يهتنت دقعلا اذه ةدم نإاف

حسضوأاو،0202 ناوج13
مه˘نأا˘ب «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل ءا˘ب˘طأ’ا
نم نسسحأا ةلماع˘م نو˘ق˘ح˘ت˘سسي
،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ع˘˘سضو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
هب رمت يذلا بعسصلا يحسصلا
انوروك ءابو يسشفت ءارج دÓبلا

شسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘˘ك ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لاو
ة˘ح˘سصلا ر˘يزوو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةدا˘عإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘˘ل
ي˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا

مهسسأار ىلعو هيف نيطسشانلاو
ةراسشإ’ا ردجت امو اذه ،ءابطأ’ا
تلسسار ةحسصلا ةرازو نأا هيلإا

11 خيراتب اديدحتو ةنسس لبق

نوماعلا ءاردملا9102 ناوج
ةيعماجلا ةيئافسشتسس’ا زكارملل
تاسسسسؤو˘م˘لا ن˘م دد˘ع ءارد˘مو
ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا

ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘سسسسؤو˘˘م ءارد˘˘مو
فيظوت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب كلذو ما˘˘ع006

242 مقر لوأ’ا ريزولا لاسسرإا

9102 ليرفأا80 يف خرؤوملا
ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ب˘طأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ق˘ب˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىوتح˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت

763 مقر لوأ’ا ريزولا ةلسسارم

8102 يام60 يف ةخرؤوملا
دي˘سسلا نأا م˘غ˘ل˘بأا نأا ي˘ن˘فر˘سشي»
هتقفاوم ىدبأا دق لوأ’ا ريزولا

يئانثتسسا شصي˘خر˘ت ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
ء’ؤو˘ه˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘˘ل˘˘ل
او˘ن˘ي˘ع˘ي نأا ة˘ط˘ير˘˘سش ،ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
طا˘˘˘سشن ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ئاد ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
ةلسسارملا يهو «ت’اجعتسس’ا
شضرأا ى˘ل˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
.ةلماك ةنسس رورم دعب عقاولا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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لسضفأا ةلمأعم نوقحتسسي مهنأاو ريخأأتلا لمتحت ل مهتيسضق نأا اودكأا

 نودقاعتملا نوماعلا ءابطألا
مهتيعسضو ةيوسستب ةبلاطملل مهجاجتحإا نوددجي
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ةعماج ريدم ،ع˘نا˘م د˘م˘ح˘م ذا˘ت˘سسأ’ا شسأار˘ت
ًاعامتجا شسمأا ةحيبسص ،ةبانع راتخم يجاب
روسضحب ،ةعماجلا ةسسائر ر˘ق˘م˘ب ًا˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت
‘طسسو-ةبانع‘ ةيعماجلا تامدخلا ءاردم
،راطإ’ا اذه يفو ،‘رامع يديسس-ةبانع‘و
قيسسنتلا ةرورسض ىلع ةعماجلا ريدم دكأا
تامدخلا يتيريدمو ةعماجلا ةيريدم نيب
نيميقملا ةبلطلا ءاويإا شصوسصخب ةيعماجلا
ناوج رهسش لÓخ تاسشقانملا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيريدم لسسرت نا ىلع قافتإ’ا مت ذإا0202.
،ةيعماجلا تامد˘خ˘لا ءارد˘م ى˘لإا ة˘ع˘ما˘ج˘لا
نيذلا ةبلطلل ةيمسس’ا ةمئاقلا ،شسما خيراتب

رهسش لÓخ مهتاركذم ةسشقانم ةبغر اودبأا

ىلإا ةعماجلا ةيريدم لسسرت0202 ناوج
ةفسصب ،ةيعماجلا تامدخلا ءاردم ةداسسلا
ةنمسضت˘م˘لا ة˘ل˘سصف˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ،ة˘يرود
رهسش لÓخ ةجمربم˘لا تا˘سشقا˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق

هذ˘ه ن˘ي˘ي˘ح˘ت م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح0202. ناو˘˘˘ج
.كلذ ةرورسضلا تسضت˘قا ا˘م˘ل˘ك ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ةب˘ل˘ط˘لا مد˘ق˘ت˘ي ،م˘ه˘ت˘سشقا˘ن˘م ةر˘ت˘ف لÓ˘خو
ةداتعملا ةيعماجلا مهتماقإا ى˘لإا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نم دكأاتلا دعب ،مهئاويإاب لفكتلا متيسس نيأا

ةّدعملا تاسشقانملا ةيعسضوب مهمسسإا دورو
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ى˘ل˘ع طر˘ت˘سشي’و ،شضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل
،شصوسصخلا اذهب ىرخأا ةقيثو يأا راهظتسسا
رب˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب

ّ
كلتو ةيوهلل ةر

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا˘ب م˘ه˘ت˘ما˘قإ’ ةرر˘ب˘˘م˘˘لا

نوينعملا ةبلط˘لا ءاو˘يا م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

مهتاماقإاب مهل ةداتعملا فرغلاب ةسشقانملاب

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ه˘سستو ،ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

يديسس-ةبانع‘ و ‘طسسو-ةبانع‘ ةيعماجلا

نم نيينعملا ةبلطلا ةقفارم ىلع ‘رامع

ةرتف لÓخ مهئاويإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست لÓ˘خ

ةفاك ذاختا ىلع شصرحلا عم ،مهتاسشقانم

ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا

ن˘م ا˘م˘ي˘سس’ ‘91-ديفوك‘ ةح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت

ءادترا شضرف ،قفارملا ميقعتو ريهطت لÓخ

دعابتلا دام˘ت˘عا ةرور˘سضو ،ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا

.يئاقو ءارجإاك يدسسجلا

ةيعمأجلا تأمدخلا ءاردم عم يقيسسنت عأمتجإا سسأارت عنأم

  تاسشقانملاب نيينعملا ةبلطلا ءاويإا ىلع قافتإلا

ةفقو ميظنت لÓخ نم كلذو مهجأجتحإا ةبأنع ةيلوب يعمأجلا يئأفسشتسسإلا زكرملا عم نودقأعتملا نومأعلا ءأبطألا ددج
،مهتيعسضو ةيوسستب ةبلأطملا لجأا نم كلذو يئأفسشتسسإلا زكرملل ةمأعلا ةيريدملا رقم مأمأا أهدعبو ةيلولا رقم مأمأا ةيجأجتحإا

.يرأجلا ناوج رهسش ءأهتنإا عم يهتنت مهدوقع نأا رأبتعإأب

لأغسشألا يف ريبكلا رخأأتلا ببسسب

2 لدع يبتتكمل ءايتسسإلاو رمذتلا نم ةلاح
ءايتسس’او رمذتلا نم ةلاح ،ةبانع ةي’ول2 لدع وبتتكم ششيعي
ةي’ول ةيلحملا تاطلسسلا اهجهتنت يتلا ة’ابمÓلا ةسسايسس ببسسب

لخدتلا نيبلاطم ،ةيوهجلا لدع ةلاكو اهسسأار ىلعو ،مهعم ةبانع
نأا ةسصا˘خ ،ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف ،ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا

ةدعب ةنراقم زاجنإ’ا يف اديدسش ارخأات فرعت «لدع» عيراسشم
يذلا شضومغلا كفب نوبتتكملا بلاط امك ،نطولا ربع تاي’و
ةريتو ي˘ف ع˘ير˘سست˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،«لد˘ع» ف˘ل˘م ف˘ل˘ي
نأا ةسصاخ ،نكمم تقو برقأا يف مهتانكسس ميلسستل لاغسشأ’ا

20 لدع نكسس0052 عورسشم نم ةينكسس ةدحو6201 ةسصح

نم دازام وهو،6102 ةنسس ذنم ةفقوتم لازت ’ ،ششيرلا عارذ
ببسسب ، ربسصلا عرافب مهتناكسس نورظتني نيذلا نيبتتكملا ةاناعم
ةفرسشملا ةينيسصلا ةكرسشلا عم دقعلا ةيوهجلا لدع ةلاكو ءاغلإا

اهتمدق يتلا تاراذعإ’ا ةلسسلسس دعبCOCGC عورسشملا ىلع
هتدهسش يذلا ريبكلا رخأاتلا بقع كلذو .ةكرسشلل لدع ةلاكو
هذهل دجت مل ةريخأ’ا هذه نأا ريغ ،ةينكسسلا تادحولا دييسشت ةيلمع
بسضغ ن˘م دازا˘مو ،د˘يد˘ج ن˘م عور˘سشم˘لا ثع˘ب˘ل ’و˘ل˘ح ة˘عا˘سسلا
داوم ببسسب عقوملا اهدهسشي يتلا لامه’ا ةلاح وه نيبتتكملا
تفرسص يتلا ةريبكلا لاومأ’ا مغر عورسشملا مامأا ةيمرملا ءانبلا

،نيبتتكملا يواكسش نم مغرلا ىلع نيلوؤوسسملا كرحت نود ،اهيلع
مامأا جاجتح’ا ىلإا ةبسسانم نم ديزأا يف نيبتتكملاب عفد ام وهو
ةري˘تو ي˘ف عار˘سسإ’ا ى˘لإا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ع˘فد˘ل كلذو ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م
ةعطاقم˘لا ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا لا˘غ˘سشأا
دجوي امك ،ةسسوتيلاكلاو ةرطنقلا يتقطنم وأا ششيرلا عارذ ةيراد’ا

دجاوت بناج ىلإا ،ةريبك لكاسشم نم يناعي يذلا عيراسشملا نم
يذلا رمأ’ا،ةريبك لكاسشم اهيف ترهظو تقلطنا ىرخأا عيراسشم
 .لوأ’ا ريزولا لخدت بلطتي تابو ةلب نيطلا داز
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ءأنب لأغسشأا ىلع أجأجتحإا قيرطلا قلغب اومأق
ءارسضخ ةحأسسم يف

نوبلاطي ديدجلا ةبقلا داو يح ناكسس
ةيسضقلا يف قيقحت حتفب يلاولا

قيرطلا قلغ ىلع ةبانعب ديدجلا ةبقلا داو يح ناكسس شسمأا مدقأا
ةرورسضب نيبلاطمو شسيرات˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘ي˘ح ى˘لإا يدؤو˘م˘لا
لو’ا لوؤوسسملا هتفسصب ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا
ةديحولا ءارسضخلا ةحاسسملا يف ءانب عورسشم فقوو ةي’ولاب
يف قمعم قيقحت حتف عم  لافطأÓل بعل ءاسضفك ةسصسصخملا
ةكرح   نيموي رادم ىلع ةبقلا داو يح ناكسس  مظن ثيح  ةيسضقلا
ةسضفارو ةددنم تاراعسش نيعفار يحلا لخدم مامأا  ةيجاجتحا
ديحولا ءاسضفلل اكاهتنا دعي اذه نأا ةسصاخ   مهيحب ءانبلا عورسشمل
مهرمدت و مهئايت˘سسا ن˘ع اور˘ب˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ح˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلاب ةيلحملا تاطلسسلا لهاجتل ديدسشلا

متي مل ةعاسسلا دحل هنأا ريغ عورسشملا فقوو لخدتلا لجأا نم
ةلوؤوسسملا ةهجلا نع نوجتحملا لءاسست ثيح لح يأ’ لسصوتلا
ىلع ءادتع’ا و عورسشملا اذه زاجنإ’ شصيخرتلا تحنم يتلا
يحلاب لافطأÓل ديحولا شسفنتملا ربتعت يتلا ءارسضخلا ةحاسسملا

يرو˘ف˘˘لاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب نا˘˘كسسلا بلا˘˘ط ثي˘˘ح
حتفو خراسصلا كا˘ه˘ت˘ن’ا اذ˘ه ف˘قوو ة˘ي’و˘لا˘ب لوأ’ا لوؤو˘سسم˘ل˘ل
.ةيسضقلا يف قمعم قيقحت
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ةيبأسشلأب يحب أهققسش رظتنت

ةلئاع003 نم رثكأا
ينوبلاب اهليحرت دعومب بلاطت

يف يعامتجإا نكسس053 ةسصح نم نيديفتسسملا نم ديدعلا اعد
يلاو ينوبلا ةيدلبب ششهلا نكسسلا ىلع ءاسضقلا جمانرب راطإا

ىلإا مهليحرت د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
موي اولقن مهنأا ء’ؤو˘ه د˘كأاو. ة˘ي˘با˘سشلا˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا م˘ه˘تا˘ن˘كسس
لجأا نم ةيئ’ولا تاط˘ل˘سسلا ى˘لإا حور˘ط˘م˘لا م˘ه˘لا˘غ˘سشنا ن˘ي˘ن˘ث’ا
ديدسستب قباسس اتقو يف اوماق مهنأاو ةسصاخ مهليحرت دعوم ديدحت

ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد ةنيزخ ىدل ةبتعلا قوقح
نكل طرافلا ليرفأا رعسش يف مهناكسسا ررقملا نم ناكو ةبانع
ةيلمع ديمجت مت يحسصلا رجحلا ةيادبو انوروك شسوريف روهظب
تناك ينوبلا ةرئاد حلاسصم نأا ردجيو .قح’ خيرات ىلإا ناكسسإ’ا
ةسصحلا نم نيديفتسسملا ةمئاق نع يراجلا ماعلا علطم تجرفأا

7002 ءاسصحإا مهل نم ةسشهلا تانكسسلا باحسصأا ةدئافل روكذملا
.ةيدلبلا ءايحأا فلتخم ربع نيعزوملا
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ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘فر˘˘˘غ تفا˘˘˘سضأأو
هّنأأ  ةبانعب «صسوبيسس» ةعانسصلأو
يف اي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ رأر˘ق د˘ع˘ب
تافلملأ عأديإأ لاجآأ ديدمت  دÓبلأ

ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلأو

،نماسضتلأ ةحنم نم ةدافتسسلاب

تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘برأأ ءا˘˘˘˘سصحإل

رسضتملأ
ّ

تأءأرجإأو ريبأدت نم ةر

صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ

ة˘˘˘فا˘˘˘ك ةو˘˘˘عد م˘˘˘ت  «ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»

ميلقإأ ربع نيطسشانلأ نيلماعتملأ

مهيفّظوم لي˘ج˘سست ى˘لإأ ،ة˘يلو˘لأ

ر˘سضت ن˘يذ˘لأ م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عو
ّ

ن˘م أور

ءل˘˘مو ،ةذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ

11 ـلأ لبق اهعأديإأو تأرامتسسلأ
ةدافتسسلأ لجأأ نم يراجلأ نأوج
ر˘قأأ ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ن˘م˘لأ ن˘م

ّ
صسي˘ئر ا˘ه

نّوبت ديجم˘لأ د˘ب˘ع ةّ̆يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
نيذلأ لامعلأ نع ءبعلأ فيفختل

رهسشأأ3 يلأوحل مهبسصانم أودقف
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘˘يد˘˘لأ

تاكرسشلأوةيرامثتسسلأ

نيلماعت˘م˘لأ ىد˘ل يأأ ع˘نا˘سصم˘لأو
فلمّ نأأ ىلإأ ةريسشم نييداسصتقلأ

ةرامتسسأ نّمسضتي ةدافتسسلأ بلط
ل˘كل ةّ̆ي˘سصخ˘سشلأ تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لأ

لجسسلأ نم ةخسسن  رجات وأأ لماع
ة˘قا˘ط˘ب ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن  يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
ىلإأ ةفاسضإأ  ةّ̆ي˘ن˘طو˘لأ ف˘ير˘ع˘ت˘لأ

نأأ ىلع يكنب وأأ يديرب كسص
رقم ىوتسسم ىلع تافلملأ عدوت
فر˘سص م˘ت˘ي نأأ ى˘ل˘˘عو  ة˘˘فر˘˘غ˘˘لأ
اهبسصي اهيقحتسسم  لع ةحنملأ
نيينعملاب ةسصاخلأ مهتاباسسح يف
  .ةيكنبلأ وآأ ةيديربلأ ءأوسس

راجتلأو ةيلمعلأ ةلسصأوم ىلع رسصت تاطلسسلأ
ةيجاجتحإلأ تافقولأ نوراتخي

راجتلأو ةيدلبلأ نيب ةيديدح ةسضبق
مهتÓحم تاعسسوت ميدهتب نيينعملأ

ميدهت ةيلمع يف عيباسسأأ ةعسضب لبق ةبانع ةيدلب حلاسصم تعرسش
ةيراجتلأ تÓحملأ باح˘سصأأ صضع˘ب ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لأ تا˘ع˘سسو˘ت˘لأ
نم جاجتحÓل مهعفد يذلأ رأرقلأ أذه دسض مهسضعب راث نيذلأ
اهمزع ةيدلبلأ هيف دكؤوت يذلأ تقولأ يف هفيقوتب ةبلاطملأ لجأأ
يبعسشلأ صسلجملأ لسصأوي .ميدهتلأ ةيلمع يف امدق يسضملأ
تÓحملأ باح˘سصأل تأرأذ˘عإأ ه˘ي˘جو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ
لجأأ ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ بأر˘ت ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لأ كا˘سشكألأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

ةينوناقلأ ريغب ةيدلبلأ اهتفسصو يتلأ تاعسسوتلأ ةلأزإاب مهتبلاطم
يذلأ تقولأ يف ،«تأدنيتلأ» ةيديدحلأ تايقأولأ ىلإأ ةفاسضإلاب
يف مهتاكرحت تايلمعلأ هذهب نوي˘ن˘ع˘م˘لأ را˘ج˘ت˘لأ ه˘ي˘ف ل˘سصأو˘ي

أوراتخأ ثيح ،ةيلمعلأ هذه فيقوت لمأأ ىلع تاهاجتلأ عيمج
ىلع ةيلولأ رقم مامأأ تاجاجتحأ تافقو ميظنت ةغل ىلإأ ءوجللأ
صسيئر نم برقتلأ ىلإأ ةفاسضإلاب يلأولل مهتوسص عامسسإأ لمأأ
نع مهينثل ةلواحم يف ةرئأدلأ صسيئرو يدلبلأ يبعسشلأ صسلجملأ

ةيلمعلأ هذه ذيفنت تيقوت نأاب راجتلأ ىري ثيح ،ىعسسملأ أذه
ف˘ي˘قو˘ت رأر˘ق ن˘م ا˘يدا˘م م˘هرر˘سضت بب˘سسب كلذو بسسا˘ن˘م ر˘ي˘غ
ةثÓثلأ يلأوح لبق انوروك ءابو يسشفت ذنم ةيراجتلأ مهتاطاسشن
كلذ نإاف «تأد˘ي˘ن˘ت˘لأ«و تا˘ع˘ي˘سسو˘ت˘لأ م˘يد˘ه˘ت لا˘ح ي˘فو ر˘ه˘سشأأ
تاهجأو ةئيهت دسصق ةيفاسضإأ ةيلام ءابعأأ مهقتاع ىلع عسضيسس
مهل هيجوت نم مهبأرغتسسأ نع أوربع امك ،ديدج نم مهتÓحم
ةسصخر ىلع لسصحتم مهسضعب نأأ مغر طقف ةيهفسش تأرأذعإأ

رخآأ» ـل أودكأأ راجتلأ نم ددع نأأ ريغ ،هلحم ةعسسوتل ةيدلبلأ نم
ةر˘ئأد˘لأ صسي˘ئر ع˘م أر˘خؤو˘م هود˘ق˘ع يذ˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ نأأ «ة˘عا˘˘سس
نأاب مهل أدكأأ نيريخألأ نيذه نأأو لح ىلإأ صضفي مل «ريملأ»و
مايألأ لÓخ فنأاتسستسس «تأدني˘ت˘لأ«و تا˘ع˘سسو˘ت˘لأ مد˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع
تأرأذعإأ تهجو نأأ دعب كلذو ةيدلبلأ بأرت لماك ربع ةمداقلأ
تا˘ع˘سسو˘ت˘لأ ة˘لأزإل م˘ه˘ع˘فد د˘سصق را˘ج˘ت˘لأ ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م دد˘˘ع˘˘ل
ةلأزإأ متيسسف كلذب أوموقي مل لاح يفو ةيعأوط «تأدنيتلأ«و
عباتلأ ةيمومعلأ لاغسشأÓل ليقثلأ داتعلأ قيرط نع تاعسسوتلأ
يبرغلأ لهسسلأو صشوديد يح ،ميرلأ يح يف تلعف امك ةيدلبلل
أذه يف كاسشكألأ باحسصأأ صضاعتمأ تراثأأ يتلأ ةيلمعلأ يهو
ةبأرق ذنم مهل تملسس ةيدلبلأ نم صصيخأرت مهيدل نيذلأ ريخألأ

تراثأأ ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ن˘كلو م˘ه˘كا˘سشكأأ ة˘ع˘سسو˘ت˘ل ة˘ن˘سس02
ةيلمعلأ أومعد نيذلأ ةيدلبلأ ناكسس نم ربتعم ددع ناسسحتسسأ

ما˘يألأ ف˘سشكت˘سسو أذ˘ه ،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ تا˘سصن˘م ر˘ب˘ع
.راجتلأو ةيدلبلأ نيب ةيديدحلأ ةسضبقلأ هذه ةجيتن ةمداقلأ

hd«ó gô…

«أزيليإأ» يح يف خيسش مدسصت ةيران ةجأرد

ةيباسشلاب نيترايسس مأدطسصأ ثداح يف ىحرج5
ني˘ترا˘ي˘سس مأد˘ط˘سصأ ثدا˘ح لأوز ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ى˘ل˘ع صسمأأ لوأ ع˘قو

رفسسأو ،ةيباسشلاب44 مقر ينطولأ قيرطلأ يف صضعبلأ امهسضعبب

نيلجر مهنم ةقرفتم تاباسصإل صصاخسشأأ5 صضرعت نع ثداحلأ

رمعلأ نم ناغلبت نيتأأرمأو ةنسس96و ةنسس35 رمعلأ نم ناغلبي

حلاسصم تلخدتو ،تأونسس5 هرمع لفطو ةنسس06و ةنسس82
نم ،نيباسصملل ةيلولأ تافاعسسلأ تمدق نبأ ةيندملأ ةيامحلأ

مامأأ صسمأأ لوأأ ةرايسس نم  ةنسس04 هرمع باسش طقسس ىرخأأ ةهج
ثداحلأ هل فلخو أءاسسم ةثلاثلأ ىلع ينوبلاب ديربلأ بتكم
رسشع ةيداحلأ يلأوح ىلع صسمأأ لوأ تمدسصو ،ةقرفتم تاباسصإأ

هل فلخو »أزيليأ» يح يف ةنسس36 هرمع خيسش ةيران ةجأرد Óيل
ةيامحلأ حلاسصم تماقو صسأأرلأ ىوتسسم ىلع ةباسصإأ ثداحلأ أذه
S¢.Q.هفاعسساب ةيندملأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5
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ةحفاكم ريبأدت نم نيرّرسضتملأ نيّيداسصتقلأ نيلماعتملأ ةفاك ةدئافل نايب ةبانعب «ضسوبيسس» ةعانسصلأو ةراجتلأ ةفرغ تردسصأأ
ةحنم نم ةدافتسسلاب ةسصاخلأ تأرامتسسلأ عأديإأ لجأأ نم اهحلاسصم فلتخم نم بّرقتلأ ةرورسض ىلإأ مهايإأ ةيعأد «91 -ديفوك» ءابو

    .جد فلآأ01 ـب ةردقملأو نوّبت ديجملأ دبع ةّيروهمجلأ ضسيئر اهّرقأأ يتلأ نماسضتلأ

يراجلأ نأوج11 ىلإأ نماسضتلأ ةحنم نم ةدافتسسإلأ لاجآأ ديدمت دعب

«انوروك» ريبأدت نم نيرّرسضتملأ وعدت ةراجتلأ ةفرغ
تأرامتسسإلأ عأديإأ ىلإأ

¯hd«ó S°Ñà»

ر˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس تّدأأ
تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ
رامع يديسس ةيدل˘ب˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لأ
ةينوناق ريغ تاسسرامم زورب ىلإأ
نود ة˘يرأو˘˘ج˘˘لأ قأو˘˘سسألأ ل˘˘خأد
ةّدع تّلغتسسأ ثيح .اهل ّدح عسضو
تلّو˘حو ة˘با˘˘قر˘˘لأ صصق˘˘ن فأر˘˘طأأ
ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘يرأو˘ج˘لأ قأو˘˘سسألأ

راكوأأ ىلإأ ةيدلبلأ ىوتسسم ىلع
ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ن˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةلوأزمل تأءاسضفك اهسصيسصخت
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ر˘ي˘غ تا˘طا˘سشن
اهن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘م˘ه˘م ىر˘خألأ تي˘ق˘ب
لبق اهدييسشت ّمت نأأ دعب حابسشألأ
ةداف˘ت˘سسإلأ نود ة˘ل˘يو˘ط تأو˘ن˘سس
تنا˘ك ا˘م بسسح ا˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م
ةّ̆ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ه˘ل فد˘ه˘˘ت
د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت تقو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
،نأد˘ي˘م˘لأ صضرأأ ى˘ل˘ع عور˘سشم˘لأ

دقف «ةعاسس رخآأ» رداسصم بسسحو
ةلوؤوسسملأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تسصّ̆سصخ

02 ي˘لأو˘ح˘ب رّد˘ق ا˘ي˘لا˘˘م ا˘˘فÓ˘˘غ
أذه زاجنإأ لجأأ نم ميتنسس رايلم
ءا˘سشنإأ ي˘ف ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لأ عور˘سشم˘˘لأ
يف جردنت ةيرأوج قأوسسأأ ةثÓث
ةحفاكمل يلحملأ جمانربلأ راطإأ
نيسسحتو ةيعرسشلأ ريغ ةراجتلأ

دأوملا˘ب نا˘كسسلأ ن˘يو˘م˘ت فور˘ظ
نم ناك يذلأ رمألأ وهو ةيئأذغلأ
ةريب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ي˘سضق˘ي نأأ ه˘نأا˘سش
تايافنلأ راسشتنأو ثو˘ل˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
ءايحأأ صصيلخت ىلإأ ةفاسضإأ ،ايئاهن
ةيئاهن ةف˘سصب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ عرأو˘سشو
ةيعرسشلأ ريغ ةراجتلأ ةرهاظ نم
ةنهملأ هذه ةسسراممب حمسسي امبو
نأأو ة˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ف˘˘سصب
ةيرأوجلأ قأوسسألأ بايغ لكسشم
دق لبق نم رامع يديسس ةيدلبب
راسشتنأ يف ريبك دح ىلإأ مهاسس

ةفسصرألأ ىلع نيلوجتملأ ةعابلأ
ن˘˘يأأ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘حا˘˘˘سسلأو
ةمراع ىسضوف مهءأرو نوفلخي
مودق عم اقناخ ايرورم اماحدزأو
كرحت ىعدتسسأ ام وهو ،ءاسسملأ

ةماقإأ تررق يتلأ ةيدلبلأ حلاسصم
ةديد˘ج ة˘يرا˘ج˘ت تأءا˘سضف ة˘ثÓ˘ث
ىلوألأ ،قطانم ةدع ىلع ةمسسقم
تا˘سسي˘ع» ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م ةأذا˘˘ح˘˘م˘˘ب

رييÓم7 تسسمل ةميقب «ريديإأ

تفّلك3vuيحب ةيناثلأو ميتنسس

7 ىر˘خألأ ي˘ه ة˘لود˘لأ ة˘ن˘˘يز˘˘خ
ءاسشنإأ ّم˘ت ا˘م˘ي˘ف  م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م
يح ىوتسسم ىلع ةثلاثلأ قوسسلأ

ّ
ميتنسس رييÓم6 ةميقب ةبيعسشلأ
هتحسضوأأ ام بسسح ليلقب ديزأأ وأأ
فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو ،ردا˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ
ةيبلسسلأ رها˘ظ˘م˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأ
ترّمع يت˘لأ ة˘يزأو˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

نينطأوملأ نيكمتلو كانه Óيوط
ةيدلبلأ ءاحنأأ فلتخمب نينطاقلأ

نم ةيمويلأ مهتاجايتحأ ءانتقأ نم
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ر˘˘سضخ˘˘لأ
نسسحأأ يف ةيلزنملأ تامزلتسسملأ
ل˘سصّ̆ت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو ،فور˘˘ظ˘˘لأ

ة˘ي˘نأز˘ي˘˘م˘˘لأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘عو
يلأوح تفزنتسسأ يتلأ ةمخسضلأ

ةينأزيم ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م02
ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سص˘˘ّ̆سصخ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
ةبانع ةيلول ةيلحملأ تاطلسسلأ
تحسضأأ اهنأأ لإأ ،اهزاجنإأ صضرغب

ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ت ةر˘ي˘˘خألأ ة˘˘نوآلأ لÓ˘˘خ
زّيح اهلاخدإأ مدع ببسسب حابسشألأ
ذ˘ن˘م ة˘ل˘م˘ه˘م ا˘ه˘كر˘تو ة˘مد˘˘خ˘˘لأ
نأأ ة˘˘جرد˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط تأو˘˘˘ن˘˘˘سس
رحنملل أاج˘ل˘م مو˘ي˘لأ تح˘سضأأ

ّ
نيف

ا˘˘ه˘˘نو˘ّ̆ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي أورا˘˘سص ن˘˘يذ˘˘˘لأ
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
يتأاي رمألأ نأأو امل˘ع ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
تاطلسسلأ هيف تدّدسش تقو يف
صصيسصخت ةرورسض ىلع ةيلحملأ
ةمدخل ة˘يرأو˘ج˘لأ قأو˘سسألأ كل˘ت
ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو را˘ج˘˘ّت˘˘لأ
لا˘˘كسشأأ ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
ةرهاظ ا˘ه˘ق˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لأ ى˘سضو˘ف˘لأ
ءايحأأ ربع ةيعرسشلأ ريغ ةراجتلأ

زورب نأأ ري˘غ ،ة˘يد˘ل˘ب˘لأ عرأو˘سشو
ةينوناقلأ ريغ تاسسرامملأ صضعب
فأد˘˘هألأ ى˘˘لإأ لو˘˘سصو˘˘لأ نود لآأ
دقف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ةو˘جر˘م˘لأ
لÓ˘˘˘خ فأر˘˘˘طأأ ةّد˘˘˘ع تح˘˘˘˘سضوأأ

نأأ «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ»ـل اه˘ث˘يد˘ح

طاق˘ن˘لأ كل˘ت˘ل ح˘سضأو˘لأ لا˘م˘هإلأ
هذ˘ه˘ل ة˘ن˘سضت˘ح˘م˘لأ تأءا˘سضف˘لأو
اهباطقتسسأ يف مهاسس عيراسشملأ
ةفاسضإأ نيفرحنملأ نم ريبك ددعل
رثكت تاحاسسم ىلإأ اهلّوحت ىلإأ
ةينوناقلأ ريغ تاسسرام˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ف
تاهجلأ صضعب مايق اهزربأأ ّلعل
اهلعجو مهحلاسصل ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب

تأرايسسلل ةيعر˘سش ر˘ي˘غ ةر˘ي˘ظ˘ح
قو˘˘سسلأ ة˘˘˘لا˘˘˘ح هد˘˘˘ه˘˘˘سشت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘يرأو˘˘ج˘˘˘لأ

ديدحتلابو ةبيعسشلأ يح ىوتسسم
ي˘˘˘ح˘˘˘لأ ي˘˘˘ف

ّ
م˘˘سسا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ 

نو˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،«ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لأ»
نكر ةسصرف تابكرملأ باحسصأل
ل˘با˘ق˘م ل˘خأد˘لأ ي˘ف م˘ه˘˘تأرا˘˘ي˘˘سس

05 يف لثمتت ةيلام غلابم مهعفد

نيجه˘ت˘ن˘م ةرا˘ي˘سسل˘ل جد001و
ةلابمÓلأو لهاجتلأ أأدبم هرودب
مايقلل ةباقرلأ صصقن نيّلغتسسمو
صضع˘ب ن˘ع كي˘ها˘˘ن م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ىرخألأ ةيعرسشلأ ريغ تاطاسشنلأ
ه˘تا˘ه ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ترا˘سص ي˘ت˘˘لأ
رييÓملأ تفّل˘ك ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ
نأأ ةراسشإلأ ردجت  ،اهئاسشنإأ ءانثأأ
ه˘˘تا˘˘ه ن˘˘م أور˘˘ف˘˘ن د˘˘ق را˘ّ̆ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
ّم˘ت نأأ د˘ع˘ب ة˘يرأو˘˘ج˘˘لأ قأو˘˘سسألأ
ةبقع نولّكسشي أوراسصو ،اهزاجنإأ
ترداب يذلأ ةيمنتلأ عورسشم مامأأ
ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ه˘ب

ةفاك ىلع ءاسضقلأ راطإأ يف ةبانع
،ة˘يو˘سضو˘ف˘لأ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ح˘˘مÓ˘˘م
˘˘مد˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘سسلأ ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م
مدع ىلإأ اهيف مهطاسشن مهتلوأزم
قأو˘˘˘سسألأ هذ˘˘˘ه با˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
يناعت اه˘ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
ديدعلأ روهظ يف مهاسسو لامهإلأ

ةينوناقلأ ر˘ي˘غ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ ن˘م
نم ةينعملأ تاهجلأ نّكمت نود
.اهل لولح داجيإأ

نينأوقلل ةيفانم ةيسصخسش ضضأرغأل اهّلغتسست فأرطأأ

رامع يديسسب حابسشألأ اهنطقت ميتنسس رايلم02 ةميقب ةيرأوج قأوسسأأ
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ينوبلأ يف يلأولأ

ةبانع ةي’و يلأو نأأ ةعلطم رداسصم نم ةعاسس رخآأ تملع
ينوبلأ ةيدلب ىلإأ لمع ةرايزب موقيسس «نيدلأ لامج يميرب»
ةيعاطقلأ جمأر˘ب˘لأ ن˘م˘سض ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ةد˘ع د˘ق˘ف˘ت˘ل

.ةيدلبلاب ءايحأأ ةدعب كأذو ةيمنتلل يدلبلأ ططخملأو

 ميشسرت نودب ةيعامتجإ’أ ةكبششلأ يف ةنشس52

ىلعو ةيئ’ولأو ةيلحملأ تاطلسسلأ يبيط رسضخل  دسشاني
ثيح رابت˘عإ’أ ن˘ي˘ع˘ب ه˘ي˘لإأ ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ي˘لأو م˘ه˘سسأأر
ةداعسسوب ةيدلبب ةيعامتجإ’أ ة˘كب˘سشلا˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ي˘ف ل˘م˘ع˘ي
مويلأ ىلإأ هميسسرت متي ملو ةنسس52 ذنم ةليسسملأ ةي’و
دسشاني ةنسس لك يف و ةدملأ هذه ةليطو د’وأأ7ـل بأأ هنأأ املع
نمل ةايح ’ نكل هت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
.ىدانت

ةلشصأوتم تايواحلأ قرح ةميرج

قرح ةر˘ها˘ظ ةدو˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب ءا˘ي˘حأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تد˘ه˘سش
د˘ب˘كي تا˘ب ا˘م ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م ة˘ما˘م˘ق˘لأ تا˘يوا˘˘ح
تبلاط نيح يف ةريبك ةيلام رئاسسخ ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم
ةيكيتسسÓبلأ تايواحلأ نع ءانغتسسإ’أ ةرورسضب تايعمج
.اهقرح بنجتل ةيديدحلاب اهلأدبتسسأو

زرحمب ىنغتت يتيشس رتشسششنام ةحفشص .. ةدوعلل أديهمت
يرودلأ طاسشن فانئتسسأ ىلع عوبسسأأ انلسصفي
رتسسسشنام لبقتسسيسس ثيح زاتمملأ يزيلجنإ’أ
يرودلأ قر˘ف تدا˘عو .لا˘ن˘سسرأأ هر˘ي˘ظ˘ن ي˘ت˘ي˘سس
لأزامو ديدج نم نيرامتلل زاتمملأ يزيلجنإ’أ
تأرابتخإ’ نوع˘سضخ˘ي نور˘ي˘سسم˘لأو نو˘ب˘عÓ˘لأ
فان˘ئ˘ت˘سسأ ل˘ب˘ق ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكلأ
ة˘ح˘ف˘سصلأ تر˘سشن قا˘ي˘سسلأ ضسف˘ن ي˘ف .طا˘سشن˘لأ
ضضايرل ةرو˘سص ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ

تب˘ت˘كو .تا˘سسفا˘ن˘م˘لأ ةدو˘˘ع˘˘ل د˘˘ه˘˘م˘˘ت زر˘˘ح˘˘م
قيرط يف ةتباث ى˘ط˘خ˘ب» :ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ
ديري  «زنزتيسسلأ» قيرف نإاف ةراسشإÓل .«ةدوعلأ
يف يرودلأ ي˘ف ي˘نا˘ث˘لأ هز˘كر˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ
.لاطبأ’أ يرود يف ةكراسشملأ نم نامرحلأ ةبوقع ضصوسصخ يف «افيويلأ» رأرق راظتنأ

انوروكب نوهرم يشسايشسلأ هلبقتشسم ةدكيكشسب ريم
ةي’وب بوطلأ مأأ ةيدلب ضسيئر حرسص
هبسصنم نم ليق˘ت˘سسي˘سس ه˘نأأ ةد˘كي˘كسس
ضصاخسشأ’ ةيدلبلأ نوؤوسش ةرأدإأ كرتيو
هتلاق˘ت˘سسأ ط˘بر ضسي˘ئر˘لأ ن˘كل ،ن˘ير˘خآأ
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م دÓ˘ب˘لأ ضصل˘خ˘ت˘ب

ثيح ،يحسصلأ رجحلأ عفرو91 ديفوك
ىلع هتح˘ف˘سص ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف د˘كأأ
هبسصنم نم ليقتسسيسس هنأأ كوبسسيافلأ
نم يحسصلأ رجحلأ عفر نÓعإأ روف
هركسش مدقو ةلوؤوسسملأ تاهجلأ لبق
بلطب ءاج ةلاقتسسإ’أ رأرق نأأ احسضوم ،هماهم ةيدأات يف هودناسس نيذلأ يدلبلأ ضسلجملاب نيبختنملل
.انوروك باحسسنأ دعب نكل باحسسنإ’أ ررقيل ،اهل ضضرعتي يتلأ طوغسضلأ ءأرج هيبرقم و هتلئاع نم

رئأزجلاب اهترافشس قÓغإأ ررُقت يليششلأ
يف اهتأرافسس قÓ˘غإأ ي˘ل˘ي˘سشلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج ترر˘ق
نانويلأو كرامندلأو ا˘ي˘نا˘مورو ا˘يرو˘سسو ر˘ئأز˘ج˘لأ

ه˘تدروأأ ا˘م بسسح ،ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘سسلأ ءا˘ه˘ت˘˘نأ د˘˘ن˘˘ع

تلاقو.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ «و˘يرو˘كر˘ي˘م لإأ» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص
موي تغلبأأ ةيليسشلأ ةيجراخلأ ةرأزو» نإأ ةفيحسصلأ
كرامندلأو ايروسسو رئأزجلأ يف اهءأرفسس ةعمجلأ

عيمج ةجلاعم ىلع ل˘م˘ع˘لا˘ب ا˘ي˘نا˘مورو نا˘نو˘ي˘لأو
ةفيسضم ،يلاحلأ ماعلأ ةياهن لبق ةقلاعلأ تافلملأ
يكريمأأ بونجلأ دلبلل حمسستسس ةبراقملأ هذه» نأأ
رثكأأ لود يف ةيسسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ه˘تا˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت ز˘يز˘ع˘ت˘ب

نيب ام رفويسس ضسمخلأ تأرافسسلأ هذه قÓغإأ» نإاف ردسصملأ تأذ بسسحو.«اسسمنلأو اكيجلب لثم ةيجيتأرتسسأ
.يليسشتل ةبسسنلاب ةيجيتأرتسسإ’أ لودلل ربكأأ مامتهأ ءÓيإأ نم نكميسس امك ،يليسش وسسيب تأرايلم4و3

ثدحلأ نوعنشصي ةنتابب لشضاف د’وأأ بابشش
فلتخم ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلأ لسضاف د’وأأ ةيدلب بابسش رخسس
نييز˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ضضر˘غ˘ل ،ة˘ير˘سشب˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإ’أ

تÓمح يف نوعوطتملأّ مه ثي˘ح ،ة˘ن˘يد˘م˘لأ ءا˘ي˘حأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
نكامأ’أو ةف˘سصرأ’أ ءÓ˘ط ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ع˘سسأو ر˘ي˘ج˘سشت
أروكيد لكسشت تناك يتلأ خاسسوأ’أ فلتخم عفرو ،ةيمومعلأ

عوطتملأ بابسشلأ لغتسسأ ثيح ،ناكسسلأ ىدل ببحم ريغ
ةتافتلإ’أ لجأ’ لمعلأ نم مهغرفتو يحسصلأ رجحلأ ةسصرف
اسصوسصخ ،قئÓلأ هجولأ اهئاطعإأو مهتنيدمل ةمدخ ةنسسحلأ

.ةلسشنخو ةنتاب يتي’و نيب طبأر ينطو قيرط اهقرتخي هنأأو
،ءايحأ’أ ناكسس فرط نم أريبك ’ابقإأ تق’ يتلأ ةيلمعلأ يهو
لئاسسو نم ،ةحاتملأ هتايناكمإأ قفو لك نوعلأ دي أومدق نيذلأ

نونطأوملأ ىدبأأ امك ،ءÓطو ،اهلقنو ةمامقلأ عفرل تأرأرجو
.مهتنيدمل أديدج اهجو تطعأأ يتلأ ةيلمعلأ نم أريبك احايترأ



قافولأ ة˘مو˘كح تأو˘ق ل˘صصأو˘ت
ءيطبلأ اهمدقت ةيبيللأ ينطولأ
ةيجيتأرتصسإلأ ترصس ةنيدم وحن
دÓ˘˘ب˘˘لأ قر˘˘صش ى˘˘لإأ لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل
،ةيصسيئرلأ ةيطف˘ن˘لأ تآا˘صشن˘م˘لأو
ةر˘ط˘ي˘صسلأ ن˘م تن˘كم˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب

عجأرت لباقم ،ايبيل برغ ىلع
ةفيلخ ريصشملل ةيلأوملأ تأوقلل

ةردابم ى˘ل˘ع ق˘فأو يذ˘لأ ر˘ت˘ف˘ح
قÓ˘˘˘˘طإأ ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصم
صسأأر طقصسم يه ترصسو.رانلأ
يفأذقلأ ر˘م˘ع˘م ل˘حأر˘لأ م˘ي˘عز˘لأ
ميظنتل Ó˘ق˘ع˘م لو˘ح˘ت˘ت نأأ ل˘ب˘ق

054 دعبت .«ةيمÓصسإلأ ةلودلأ»
تنا˘˘كو صسل˘˘بأر˘˘ط قر˘˘صش م˘˘ل˘˘ك
د˘˘ق قا˘˘˘فو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح تأو˘˘˘ق
ماعلأ اهيلع ةرطيصسلأ تداعتصسأ

بئا˘ت˘ك ا˘ه˘مد˘ق˘م ي˘فو6102

قر˘صش م˘ل˘˘ك002) ة˘˘تأر˘˘صصم
ي˘ف ط˘ق˘صست نأأ ل˘ب˘ق (صسل˘˘بأر˘˘ط
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ر˘ت˘ف˘ح تأو˘ق يد˘يأأ
نم رتفح نكمت ،اهموي .تئافلأ
ةيلحاصسلأ ةنيدملأ ىلع ةرطيصسلأ

هلين دعب ركذت كراعم نود نم
ةي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘ف˘ل˘صس ة˘عا˘م˘ج د˘ي˘يأا˘ت
ه˘مو˘ج˘ه ل˘صشف د˘ع˘بو .ة˘ح˘ل˘صسم

يف9102 ليرفأأ يف هأأدب يذلأ
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسل˘˘˘ل ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م
رقم ،(برغ) صسلبأرط ةمصصاعلأ

يف رتفح تاب ،قافولأ ةموكح
طو˘ق˘صس د˘ع˘بو .عا˘فد˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م
رتفح تأوقل لقعم رخآأ ،ةنوهرت
دمحم دي˘ق˘ع˘لأ لا˘ق ،بر˘غ˘لأ ي˘ف
تأوق مصساب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ ،و˘نو˘ن˘ق
نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف قا˘˘˘فو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح
تاميلعت˘لأ ترد˘صص» ي˘فا˘ح˘صص
مدقتلأو مو˘ج˘ه˘لأ ءد˘ب˘ب ا˘ن˘تأو˘ق˘ل
رؤو˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ك ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب بر˘˘˘˘صضلأو

ن˘كل .«تر˘صس ي˘ف ن˘يدر˘م˘ت˘م˘˘لأ
اهبأرتقأ ع˘م تأو˘ق˘لأ كل˘ت مد˘ق˘ت
تلجصسو ،ائيطب تاب ةنيدملأ نم
فدهب ةريصسم تأرئاطل تابرصض

تلاقو.اهمامأأ قيرطلأ د˘ي˘ه˘م˘ت

ةرئاط نإأ قافولأ ةموكح تأوق
«غنول غنيو» زأرط نم ةريصسم
تأوق اهتملصست عنصصلأ ةينيصص
اهطاقصسإأ مت ،تأراملأ نم رتفح
بر˘ت˘ق˘ت ،ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م.تب˘˘صسلأ
ن˘˘م قا˘˘فو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح تأو˘˘˘ق
نمو «يطفنلأ لÓه˘لأ» ة˘ق˘ط˘ن˘م
نأأ تر˘صس ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأ نأا˘صش
زربأأ ىلع ةر˘ط˘ي˘صسلأ ا˘ه˘ل د˘ه˘م˘ت

يفو.دÓ˘ب˘لأ ي˘ف جا˘ت˘نإلأ لو˘ق˘ح
نيفرطلأ ن˘ي˘ب ة˘كر˘ع˘م˘لأ قا˘ي˘صس
لطع ،ةطلصسلأ ناعزانتي نيذللأ
فصصتنم هؤوافلحو رتفح ريصشملأ

ىلإأ ايعصس جاتنإلأ أذه  يفناج
ام ،يصضوا˘ف˘ت˘لأ ه˘ع˘قو˘م ز˘يز˘ع˘ت
.ريبك لكصش يف هروهدتب ببصست
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ترا˘صشأأو
عجأرت ىلإأ اهعقوم ىلع طفنلل

ةئم˘لأ ي˘ف79 ةبصسنب »ري˘ب˘ك»
ة˘نرا˘ق˘م ل˘ير˘فأ ي˘ف ا˘ه˘تأد˘ئا˘ع˘˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا˘˘˘ب
رئا˘صسخ˘لأ» نإأ تلا˘قو .ي˘صضا˘م˘لأ
تأرا˘˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘صسم˘˘خ تزوا˘˘ج˘˘˘ت
ل˘˘يو˘˘ط بل˘˘صصت د˘˘ع˘˘بو .«رلود
،ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ة˘حا˘˘صسلأ ى˘˘ل˘˘ع
عم تبصسلأ رتفح ريصشملأ بواجت
را˘˘˘ن˘˘˘لأ قÓ˘˘˘طإأ ف˘˘˘قو˘˘˘ل ةو˘˘˘عد
دحأأ هئاقل دعب ةرهاقلأ اهتهجو
صسي˘˘ئر˘˘لأ ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘عأد˘˘لأ زر˘˘بأأ
.يصسيصسلأ حاتفلأ دبع يرصصملأ

نÓعإأ» تيمصس يتلأ ةردابملأو
ةفاك مأرتحأ» ىلإأ وعدت «ةرهاقلأ
لÓخ نم تأرداب˘م˘لأو دو˘ه˘ج˘لأ

نم أرابتعأ «رانلأ قÓطإأ فقو

8 حا˘ب˘صص ة˘صسدا˘صسلأ ة˘˘عا˘˘صسلأ

تاهج˘لأ مأز˘لإأو،0202 نأو˘˘ج
ة˘قز˘تر˘م˘لأ جأر˘˘خإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألأ
ي˘˘صضأرألأ ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘م بنا˘˘˘جلأ
نلأ ىتح قلت مل اهنكل ،«ةيبيللأ
.صسلبأرط يف يباجيإأ ىدصص يأأ

اهموجه رتفح تأوق تأأدب ذنمو
،ماع نم رثكأأ لبق صسلبأرط ىلع
ف˘قو تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘ك تق˘˘ف˘˘خأأ
ةيفلخ ىلع ةيلاتق˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

يف ةيبنجأأ ىوقل مانتم عولصض
نع يبيللأ عأزنلأ رفصسأأو.عأزنلأ

نويندم مهمظعم ىلتقلأ تائم
نيرخآأ فلأأ يتئم نم رثكأأ عفدو
ة˘صسا˘ئر˘لأ تن˘ل˘عأأو .حوز˘ن˘لأ ى˘لإأ
بجر صسيئرلأ نأأ نينثلأ ةيكرتلأ

هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نو نا˘˘˘˘˘غودرأأ بي˘˘˘˘˘ط
اقف˘تأ بمأر˘ت د˘لا˘نود ي˘كير˘مألأ

امهنواعت ةلصصأوم» ىلع ايفتاه
ةرقنأأ دناصستو.ايبيل لوح «قيثولأ

ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكح
،ةدحتملأ ممألأ نم اهب فرتعملأ

ريصشملأ دصض ايركصسع اهمعدتو
تا˘يلو˘لأ ا˘مأأ .ر˘ت˘˘ف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ةموكح ايمصسر معدتف  ةدحتملأ
ن˘كل ،ا˘صضيأأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ قا˘˘فو˘˘لأ

تأرا˘˘مإلأو ر˘˘صصم ا˘˘˘هءا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ح
.ر˘ت˘ف˘ح نو˘م˘عد˘ي ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلأو
قافولأ ةموكح ايكرت تدناصسو
ةر˘ّ̆ي˘˘صسم تأر˘˘ئا˘˘ط˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ

يف ىدأأ ام ،يوج عافد ةمظنأأو
ةلصسل˘صس ى˘لإأ ةر˘ي˘خألأ ع˘ي˘با˘صسألأ
يتلأ ر˘ت˘ف˘ح تأو˘ق˘ل تا˘صسا˘كت˘نأ

ةمصصاعلأ ىلع ةرطيصسلأ تلواح

تدافأأو.9102ل˘ير˘فأأ ذ˘ن˘˘م

نيصسيئرلأ» نأأ ةيكرتلأ ةصسائرلأ

امهنواعت ة˘ل˘صصأو˘م ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘تأ
م˘˘˘ل˘˘˘صسلأ ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لأ

ةرا˘ج ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف رأر˘˘ق˘˘ت˘˘صسلأو

حرصصو.«ة˘ير˘ح˘ب˘لأ ا˘ي˘كر˘ت

نويزفلت عم رأوح يف ناغودرأأ
هّنإأ يمصسرلأ يكرتلأ «يت رآأ يت»
عم «تاقافتأ ىلإأ لصصوتلأ» مت
لا˘˘م˘˘ت˘˘حأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘صشم ،بمأر˘˘ت

«ةردا˘ب˘م» ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ة˘˘غا˘˘ي˘˘صص
أديزم فصشكي نأأ نود ،ةكرتصشم
ى˘لإأ را˘صشأأ ذإأو .ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لأ ن˘˘م
تف˘˘˘ل ،ا˘˘˘ي˘˘˘صسور رود ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأأ
نأأ عقوتملأ نم هنأأ ىلإأ ناغودرأأ
ي˘صسور˘لأ صسي˘ئر˘لأ ع˘م روا˘ح˘ت˘˘ي
هعم صشقانيو ن˘ي˘تو˘ب ر˘ي˘م˘يدÓ˘ف
.ايبيل يف عأرصصلأ نأاصشب ريبأدت
فلآأ لا˘صسرإا˘ب ا˘ي˘صسور تم˘ه˘tتأو
ريصشملأ معدل ايبيل ىلإأ ةقزترملأ

،«رنغاف» ةكرصش قيرط نع رتفح
.ن˘ي˘ل˘مر˘كلأ ه˘ي˘ف˘ن˘ي ما˘هّ̆تأ و˘˘هو
مغرلاب هنأأ ىلع ناغودرأأ دّدصشو
رو˘˘صضح يأأ ا˘˘ي˘˘صسور ي˘˘ف˘˘ن ن˘˘م
دجوت ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ا˘ه˘ل ير˘كصسع
ايبيل يف ةيصسور ةيبرح تأدعم
ربتعأو.ةيلاتق تأرئاط اهنيب نم
تأرو˘˘ط˘˘ت˘˘لأ» ر˘˘خآأ نأأ نا˘˘غودرأأ
رتفح داعبتصسأ نكمي هنأأ ترهظأأ

.«تقو يأأ يف مÓصسلأ راصسم نم
قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح صسي˘˘˘ئر رأزو
ةر˘ق˘نأأ جأر˘صسلأ ز˘˘يا˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نإأ لا˘قو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسألأ
ةرطيصسلأ ى˘ل˘ع «ة˘مزا˘ع» ه˘تأو˘ق
،هبناج ن˘مو.دÓ˘ب˘لأ ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع
يكيرمألأ ةيجراخلأ ريزو دقتنأ

يصضاملأ ره˘صشلأ و˘ي˘ب˘مو˘ب كيا˘م
اعدو ،ايبيل ىلإأ ةحلصسألأ قّفدت
لÓ˘خ را˘ن˘لأ قÓ˘طإل ف˘قو ى˘˘لإأ

.جأرصسلأ عم ةيفتاه ةملاكم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ترصس وحن مدقتت قافولا ةموكح اميف

 ةيبيللا ةمزأ’ا لحل امهنواعت ةلسصاوم ىلع بمارت عم قفتي ناغودرأا

ةهبجل ةيصسا˘ي˘صسلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ تعد
ىلإأ ،نينثلأ ،صسنوت يف ذاقنإلأ

تائيهلأو ناجللأو ناملربلأ لح
تا˘با˘خ˘ت˘نأو ،ه˘ن˘ع ة˘ق˘˘ث˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ل˘ي˘كصشتو ،ةر˘كب˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب

ف˘ير˘˘صصت˘˘ل ةر˘˘غ˘˘صصم ة˘˘مو˘˘كح
ن˘م ما˘˘يأأ د˘˘ع˘˘ب كلذو ،لا˘˘م˘˘عألأ

ةكرح صسيئرل ةيناملرب ةلءاصسم
امك.يصشو˘ن˘غ˘لأ د˘صشأر ة˘صضه˘ن˘لأ

ى˘لإأ ةو˘عد˘لا˘ب ة˘ه˘ب˘ج˘لأ تب˘لا˘˘ط
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلأ
يصسائر ماظن دامتعأو ،يصسايصسلأ
نو˘نا˘ق ح˘ي˘ق˘ن˘˘تو ،ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد

ذاقنإلأ ةه˘ب˘ج م˘صضتو.بأزحألأ

تا˘ي˘صصخ˘صشو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ا˘بأز˘حأأ
صسنو˘ت با˘ب˘صش ة˘كر˘حو ة˘ي˘ن˘طو
م˘صسأ تح˘ت ط˘صشن˘تو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

.«نأوج41 يد˘ي˘صشخإلأ كأر˘ح»

قطانلأ ،يلفرو˘لأ ي˘ح˘ت˘ف ه˘جوو
،ع˘م˘ج˘ت˘لأ أذ˘ه م˘صسا˘ب ي˘م˘˘صسر˘˘لأ

ةوعدلأ ،يف˘ح˘صص ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ
دحألأ ،عمجتلل ني˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ى˘لإأ
طا˘ق˘صسإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ
لزننصس نح˘ن» :Ó˘ئا˘ق ،نا˘م˘لر˘ب˘لأ
،اهب مصصتعنو ،ودراب ةحاصس ىلإأ

لح لبق انلزانم ىلإأ دوعن نلو
ذاقنإلأ ةهبج وعدتو .«ناملربلأ
يف قيقدتلل ةنجل ليكصشت ىلإأ

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ بأز˘˘˘حألأ لأو˘˘˘مأأ
،اهتدصصرأأ د˘ي˘م˘ج˘تو ا˘ه˘تأدا˘ي˘قو
،ةصضهن˘لأ ة˘كر˘ح ا˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو
ىلع رفصسلأ ر˘ي˘ج˘ح˘ت بنا˘ج ى˘لإأ

تا˘ه˘ب˘صش ي˘ف ه˘طرو˘ت تب˘ث ن˘˘م
ثأد˘حإا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .دا˘˘صسف
تح˘ت ،ذا˘ق˘نإÓ˘ل ي˘ن˘طو صسل˘ج˘˘م
صسيق ةيروهمجلأ صسيئر فأرصشإأ
ىلأ ةو˘عد˘لأ بنا˘ج ى˘لإأ ،د˘ي˘ع˘صس
يتلأ عيراصشملأ ةمزحب عيرصستلأ
ى˘˘لإأو ،نآلأ ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘هرأر˘˘قإأ م˘˘˘ت
هيلع فرصشت ينطو رأوح ميظنت
عم نواعتلاب ةينطولأ تامظنملأ

بلاطو.ةيروهم˘ج˘لأ ة˘صسا˘ئر

ة˘ن˘ج˘ل ل˘م˘ع˘ب د˘ي˘˘ع˘˘صس كأر˘˘ح˘˘لأ
ةيجراخلأ نويدلأ ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘ل˘ل
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ه˘˘˘لأو صضور˘˘˘ق˘˘˘لأو
ةروثلأ دعب صسنوت اهيلع تلصصح
نأأ يلفرولأ ربتعأو .مويلأ ىتح
صسنو˘ت ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ ة˘ب˘خ˘ن˘˘ل
،هريبعت قفو ،«ايقÓخأأ تطقصس»
د˘˘صشأر نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لأ صسي˘˘˘ئر نأأو
صسرا˘˘م˘˘ي ح˘˘ب˘˘صصأأ ي˘˘صشو˘˘ن˘˘غ˘˘˘لأ
نأأو ،ة˘˘يزأو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد
يرطقلأ روحملأ ءأرو هفافطصصأ
ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ب ر˘˘˘صشب˘˘˘ي ل ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل

.يصسنوت˘لأ بع˘صشلأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لو

ى˘ل˘ع ي˘صشو˘ن˘غ˘لأ مأد˘قإأ د˘ق˘ت˘نأو
صسي˘˘ئر جأر˘˘صسلأ ز˘˘يا˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت

ىلع» ةيبيللأ صسلبأرط ةموكح

72 دعبت ةيركصسع ةيلمع ريصس
بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ك
،يصضاملأ يام يفو .«يصسنوتلأ
را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ) بأز˘˘˘˘حأأ ترد˘˘˘˘˘صصأأ
ة˘كر˘حو ،لا˘م˘˘ع˘˘لأو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ
بز˘˘ح˘˘لأو ،ما˘˘مألأ ى˘˘˘لإأ صسنو˘˘˘ت
ينطو˘لأ بز˘ح˘لأو ،ي˘كأر˘ت˘صشلأ
،ي˘˘كأر˘˘ت˘˘صشلأ ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لأ

انايب (ثع˘ب˘لأ ة˘كر˘حو ،بط˘ق˘لأو
،لا˘˘˘˘˘صصتلأ أذ˘˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف تنأد
تاصسصسؤومل أزواج˘ت» ه˘تر˘ب˘ت˘عأو
عأزنلأ يف اهل اطيروتو ،ةلودلأ
نأوخإلأ ةعامج بناج ىلإأ يبيللأ

ريزو يلفرولأ اعدو .«اهئافلحو
با˘ب˘صش ة˘يا˘م˘ح ى˘لإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ
ه˘ف˘قو˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع كأر˘˘ح˘˘لأ
ة˘صضه˘ن˘لأ ة˘كر˘˘ح˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘هءا˘˘˘صضعأأو
ة˘ه˘ب˘ج نأأ فا˘صضأأو .نا˘م˘لر˘ب˘˘لأو
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م م˘˘˘˘صضت ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإلأ
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ تا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسح˘˘˘لأ

دمت يهو ،ةيعامتجلأ حئأرصشلأو
يصسنوتلأ ماعلأ داحتلأ ىلأ اهدي
تناكو .اهبلاطم م˘عد˘ل ل˘غ˘صشل˘ل

يف ي˘صشو˘ن˘غ˘لأ ة˘لءا˘صسم ة˘صسل˘ج

،ي˘صضا˘م˘لأ ءا˘ع˘برألأ ،نا˘م˘لر˘ب˘˘لأ
ي˘ف كأر˘ح˘لأ ة˘لا˘˘ح˘˘ل ة˘˘صصخ˘˘ل˘˘م
ةحئل ريرمت مدع مغر ،صسنوت
نا˘ك يذ˘لأ يرو˘ت˘صسد˘لأ بز˘ح˘لأ
ةلءاصسمب ةبلاطملأ بأزحألأ لوأأ
.هنم بحصسلأ بحصسو يصشونغلأ

نم امرا˘ع ا˘ب˘صضغ صسنو˘ت م˘ع˘يو
،ة˘صضه˘˘ن˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
همهتي يذلأ يصشونغلأ اهصسيئرو
ع˘م »ة˘صسل˘خ» ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب بأو˘˘ن
بي˘ط بجر ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ صسي˘˘ئر˘˘لأ
لا˘˘˘˘صصتلأ كلذ˘˘˘˘كو ،نا˘˘˘˘غودرأأ
صسلجملأ صسيئر يرصشملأ دلاخب
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألأ

ميظنت˘ل˘ل ه˘ئا˘م˘ت˘نا˘ب فور˘ع˘م˘لأو
ي˘ف ،نأو˘خإلأ ة˘عا˘م˘ج˘ل ي˘لود˘لأ
تÓ˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘خإأ
ةلودلأ تاهجوتو ةيصسامو˘ل˘بد˘لأ
تل˘بو˘ق نأأ ق˘ب˘صسو .ة˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ

يدصصتلاب ناملربلأ بأون دوهج
نم ةكرابمب ةصضهنلأ تاصسايصسل
ع˘فر˘ي يذ˘لأ ي˘صسنو˘ت˘لأ عرا˘˘صشلأ
يصشونغلأ تاكرحتل ل «راعصش
لو ،رطقو ايكرت عم ةهوبصشملأ
رو˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف فا˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصÓ˘˘˘ل
هيلع لوعت يذلأ رمألأ ،«نأوخإلأ

ا˘ه˘ما˘صصت˘عأ ي˘ف ذا˘ق˘نإلأ ة˘ه˘ب˘˘ج
.لبقملأ دحألأ

ناملربلا لح ىتح ماصصتعإا

يسشونغلاب اعرذ قيسضت سسنوت بازحأا

يتلا ايكرتب ةموعدم  ،ةيجيتارتصسإلا ترصس ةنيدم ىلع ةرطيصسلل اقرصش اهمدقت ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح تاوق لصصاوت
ناغودرأا نلعأا ،نينثلاو .رتفح تاوقل عجارت ىلإا ةريخألا عيباصسألا يف ىدأا ام ،يوج عافد ةمظنأاو ةريصسم تارئاطب اهدناصست

.ايبيل يف ةمزألا لحل «قيثولا امهنواعت ةلصصاوم» ىلع هلÓخ اقفتا بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا عم ايفتاه لاصصتا ىرجأا هنأا

تاي’ولا ىلإا نييممأا ءاربخ نم ةلاسسر
ديولف لتقم تاسسبÓم نأاسشب ةدحتملا

لصصأأ نم نيردحنملأ قوقحب نيينعملأ ءأربخلأ نم يممأأ لمع قيرف ثعب
ةطرصشلأ تاكا˘ه˘ت˘نأ نأا˘صشب ة˘ي˘كير˘مألأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ى˘لإأ ة˘لا˘صسر˘ب ي˘ق˘ير˘فإأ
تلاقو.ديولف جروج رمصسألأ يكيرمألأ ةافو ىلإأ تدأأ يتلأ ةلمتحملأ

قيرف«» نإأ صصتخملأ يممألأ قيرفلأ مصساب ةثدحتملأ ،زردنوصس انيتصسيرك
لصصأأ نم نيردحنملأ قوقحب ينعملأ ةدحتملأ ممألأ ءأربخ نم لمعلأ
ثعبو ،يلخأدلأ هماظنل اقفو ديولف جروج ةيصضق يف ءأرجإأ ذختأ يقيرفإأ
.«ةصضرتفملأ تاكاهتنلأ نع ةيكيرمألأ ةموكحلأ ىلإأ ةكرتصشم ةلاصسرب
ررقم اهلصسري ام ةداع تاموكحلأ ىلإأ ةهجوملأ لئاصسرلأ هذه لثم نأاب ديفأأو
هذه لثم نأاصشب تاحيصضوت ىلع لوصصحلأ فدهب ،صصاخلأ ةدحتملأ ممألأ

ةلئاع نأأ ،نأوج8 يف نلعأأو .قيقحتلأ ريصس نع تامولعمو تاكاهتنلأ
نأاصشب قيقح˘ت˘لأ ي˘ف ل˘خد˘ت˘لأ ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مألأ ن˘م تب˘ل˘ط د˘يو˘ل˘ف جرو˘ج
بلطو ،ةمظنملأ عم بمأرك نيماينب ةلئاعلأ يماحم كلذك لصصتأو.هتافو
نأاصشب تايصصوت ميدقت ةدحتملأ ممألأ يلثمم نم ،ةكرتصشم ةلاصسر يف
ةدحتملأ تايلولأ.ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ ي˘ف ن˘مألأ ةز˘ه˘جأأ ل˘م˘ع حÓ˘صصإأ
غلابلأ ديولف جروج ةافو دعب تابأرطصضلأ نم ةجوم ويام ةياهنب تدهصش

هب يقلأأ ثيح ،ةطرصشلأ لبق نم صساق لماعت ببصسب ،اماع64 رمعلأ نم
اقحلو ،هقنع ىلع هتبكرب مهدحأأ طغصضو ،قئاقد ينامث نم رثكأل اصضرأأ
ةطرصشلأ لاجر درط كلذ باقعأأ يف ىرجو .ةزكرملأ ةيانعلأ يف يفوت
.دمعتملأ ريغ لتقلاب مهدحأأ مهتأو ،لمعلأ نم ةثداحلأ يف نيطروتملأ

نيرخآأ ةطرصش لاجر ةثÓث وينوي3 موي اتوصسينيم يف ماعلأ بئانلأ مهتأو
،بغصشو بهن لامعأاب ةبوحصصملأ تابأرطصضلأ نأأ لإأ ،ديولف ةيصضق يف
صسيئرلأ دقتنأو.ةيكيرمألأ ندملأ مظعم يف كلذ نم مغرلأ ىلع تلصصأوت
دودر فعصض ىلع نييلحملأ نيلوؤوصسملأ هرودب بمأرت دلانود يكيرمألأ
،بيرختلأ تايلمع ىلع ةوقب درلاب بلاطو تاجاجتحلأ ىلع مهلعف
.يلخأد باهرإأ اهنأاب بغصشلأ لامعأأ افصصأو

«ةرجه ةلبنق» راجفنا رطخ نم فواخم
ايلاطيإا قوف ةقوبسسم ريغ

،«ايلاطيإأ ةوخإأ» بزح ةصسيئر ،ينوليم ايجروج نع «افون» ءابنأأ ةلاكو تلقن
راجفنلأ رطخل ةصضرعم ةقوبصسم ريغ ةرجه ةلبنق» دوجو نم اهريذحت
لوقت ريراقت ىلع صصوصصخلاب نايب يف ينوليم تدنتصسأو .«ايلاطيإأ قوف

ايبيل ةرداغمل دأدعتصسأ ىلع نونوكيصس رجاهم00002 نع لقي ل ام نإأ
،ايكرت ديرت رصشبلأ نم» نافوط هنأاب هتفصصو يذلأ رمألأ ،اهدÓب لحأوصس ىلإأ
ىلع طغصضلل ةأدأاك همأدخ˘ت˘صسأ ،صسل˘بأر˘ط ة˘مو˘كح˘ل ة˘صسي˘ئر˘لأ ة˘م˘عأد˘لأ
هذه نم اهبزح فقوم نأأ »ايلاطيإأ ةوخإأ» بزح ةصسيئر تدكأأو.»ابوروأأ
عنمل يبوروأأ يرحب راصصح ىلإأ» ةجاح دوجو ىلع ةددصشم ،تباث ةيصضقلأ
رحبلأ يف حبأذملأ فقوو رصشبلاب نيرجاتملأ جأرخإأو ،ةرداغملأ نم بكأرملأ
ايقيرفإأ لامصش يف ةرصشابم ءوجللأ تابلط مييقت نع Óصضف ،طصسوتملأ

.«يبوروألأ داحتلأ لود نيب يواصستلاب صصاخصشألأ عيزوتو

مهاسس سسوسساج ىلع مادعإ’اب مكحت ناريإا
يناميلسس مسساق لتقم يف

يليعامصسإأ نيصسح مÓغ ةينأريإلأ ةيئاصضقلأ ةطلصسلأ مصساب ثدحتملأ نلعأأ
هتنأدإأ دعب دجم يليعامصسإأ دومحم نطأوملأ ىلع مأدعإلاب مكحلأ نع

لاقو.AIC ةيكيرمألأ تأرابختصسلأو داصسوم˘لأ ح˘لا˘صصل صسصسج˘ت˘لا˘ب
تامولعم مدق مأدعإلاب موكحملأ دجم يليعامصسإأ دومحم نإأ ثدحتملأ

.ةدحتملأ تايلولأو ليئأرصسإأ ىلإأ يناميلصس مصساق لقنت نكامأأ لوح
لوح تامولعم لقني ناكو »صسدقلأ قليف» يف لمعي ناك هنأأ حصضوأأو
مدقي ناك دجم يل˘ي˘عا˘م˘صسإأ دو˘م˘ح˘م» ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس م˘صسا˘ق ل˘ق˘ن˘ت ن˘كا˘مأأ

مصساق ددرتو ةماقإأ نكامأأو ةينأريإلأ ةحلصسملأ تأوقلأ نع ةينمأأ تامولعم

ةيئاصضقلأ ةطلصسلأ مصساب ثدحتملأ دكأأو.«لأومألأ هيقلت لباقم يناميلصس
.ابيرق هذيفنت متيصسو هدييأات متو ردصص مأدعإلاب مكحلأ نأأ



بلاط نب دقع ءارش ىلإ هجتت يزيلجنإلا لساكوين يدان ةرادإ
قيرف نم اهتريظن ىلإا وروأا نويلم5.8 غلبم لشساكوين يدان ةرادإا عفدتشسو ،ةلبقملا ةليلقلا ماّيأ’ا يف ،بلاط نب ليبن قباشسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا دقع ءارشش ىلإا يزيلجنإ’ا لشساكوين يدان ةرادإا هجّتت

هبادتنا لاح يف ،يرئازجلا ناديملا طشسوتم لبقتشسم ىلإا لؤوافتِب نورظني يزيلجنإ’ا قيرفلا يلوؤوشسم نأا تفاشضأا يتلا .نأاششلا اذهِب ةيناطيربلا فحشصلا ريراقت ثدحأا هتركذ امك ،يناملأ’ا هكلاشش

يف هكلاشش يدان ولوؤوشسم عناُمي ملو ،لشساكوين قيرف ىلإا رهششأا6 ةّدمِلو يشضاملا يفناج يف هتراعأا دقو،1202 فيشص ىتح (ةنشس52) بلاط نب دقع هكلاشش يدان ةرادإا كلمتو ،ةيئاهن ةفشصِب
ىلا همامشضنا لبق رباكأ’ا ةئف يف يمشسر ءاقل ّيأا بلاط نب بعلي ملو ،سضيبأ’او قرزأ’ا يدان يف سسيل هلبقتشسم نأاِب يشضاملا يفناج يف هوغلبأا نأا دعب ،روكذملا غلبملاِب بلاط نب ليبن حيرشست

اشضيأاو ،ةباشصإ’ا يعادِب كلذو8102-9102. ةخشسن ةيناملأ’ا ةلوطبلا ةشسفانم باشسحِل ،غروبمرون فيشضملا دشض هكلاشش هقيرف ةهجاوم يف كراشش اّمل ،يشضاملا ليرفأا نم4 ـلا ذنم ،يزيلجن’ا يدانلا

،دقعِب هكلاشش يدان عم طبتري (ةنشس52) بلاط نب ليبن ناديملا طشسوتم لازامو ،يرئازجلا بعÓلا حيرشست يف هيلوؤوشسم ةبغر مث .ينفلا زاهجلاو ةرادإ’ا لبق نم ةطّلشسُملا ةبوقعلا ببشسِب

ةيناكمإِاب يشضقي دنب دوجو عم ،لبقملا فيشصلا يف يرئازجلا بعÓلا حيرشست ريظن ،وروأا نييÓم01 غلبم مÓتشسا طرتششت يناملأ’ا قيرفلا ةرادإا نأا املِع1202. ناوج نم03 ـلا يف هتّدم يشضقنت
بيجن.ج.لشساكوين يدان لبق نم دقعلا ءارشش

¯ ±.hd«ó

سسلجم سسيئر بارعأا نيدلا زع دكأا
ديعب هيدان نأاب ،فيطشس قافو ةرادإا

بعÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘شضف ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘ك
نأا ىلإا ار˘˘ي˘˘ششم ،تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ب
،يدانلا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ب ح˘م˘شسي ’ نو˘نا˘ق˘لا

طرو˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تت˘˘ب˘˘ثأا و˘˘ل ىت˘˘ح
،ةيشضقلاب ةيافلح دهف ماعلا ريدملا

ا˘هر˘ششن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف بار˘عأا لا˘˘قو
ىل˘˘˘ع قا˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘لا
لك ديعب فيطشس قافو““ :““كوبشسيف““
ج˘ئا˘ت˘ن˘ب بعÓ˘ت˘لا ة˘ي˘شضق ن˘ع د˘ع˘ب˘˘لا
،ةقحتشسم تناك انجئات˘ن ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

:فا˘˘شضأاو ،““ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششب اذ˘˘˘هو
يأ’ قحي ’و ةهيزن قيرفلا جئاتن““

نأا د˘˘كؤوأاو ،ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كي˘˘˘ك˘˘˘ششت˘˘˘لا فر˘˘˘ط
يدانلا ةب˘قا˘ع˘م˘ب ح˘م˘شست ’ ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

كلتمي ’ ةيافلح نأا امب ،ةفشص يأاب
ة˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير ةزا˘˘˘˘جإا
:ع˘با˘˘تو ،““مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ه˘ت˘ف˘شصب ،ي˘ف˘ت˘ك ن˘يد˘لا ر˘خ˘ف ا˘ن˘ف˘ل˘˘ك““

ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘˘ب ،ةرادإ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب او˘˘˘شضع
تاقحت˘شسم ة˘يو˘شستو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا رو˘مأ’ا
برد˘م˘لا˘ب ا˘ن˘˘ل˘˘شصتا د˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
مهل اندكأاو ،نيبعÓلاو ،يكوكلا ليبن
تاق˘ح˘ت˘شسم˘لا ة˘يو˘شست˘ب مو˘ق˘ن˘شس ا˘ن˘نأا˘ب
م˘˘ت˘˘خو ،““تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘جإا ا˘نرر˘ق““
،ر˘ه˘ششلا ة˘يا˘ه˘ن ،ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ا˘ن˘˘تد˘˘ه˘˘ع
برقأا يف اعامتجا دقعنشس اننأا دكؤوأاو
د˘˘يرأا ’ ا˘˘نأا ،تي˘˘˘ب˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘ل ،تقو
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا كر˘˘˘˘ت
˘ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘فأا˘شسو ،تا˘˘عار˘˘شصلاو
ة˘ن˘ي˘ف˘شس ةدا˘ي˘ق ىل˘ع ردا˘ق سصخ˘شش ل˘ك
.““لشضفأÓل قافولا

““ يبرايشسلا““ ىلإا هلاقتنا يفني يناوشضر

،يناوشضر يدعشس ىفن ،رخآا قايشس يفو
نأا˘˘ششب ددر˘˘ت ا˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو ع˘˘فاد˘˘م
با˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘˘ف˘˘˘شص ىلإا ه˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا

ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
،ريراقت ةدع تناكو ،ةلبقملا ةيفيشصلا

ىلإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ي˘˘˘ناو˘˘˘شضر تط˘˘˘بر د˘˘˘ق
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ع˘˘م ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘شش

،قيرفلا ريدم عم هلشصاوت دعب ،يراجلا
ي˘ف ،ي˘ناو˘شضر لا˘قو ،ي˘˘ششير˘˘ق ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
:““مارغتشسنإا““ ىلع هباشسح ربع ةديرغت
م˘˘لو ،ق˘˘ير˘˘ف يأ’ ع˘˘قوأا م˘˘˘ل نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل““
،““ق˘ير˘ف يأ’ لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ىل˘˘ع سضوا˘˘ف˘˘تأا

سضوافتلاب يل حمشسي ’ يمشسا““ :فاشضأاو
ةبعشصلا ةيعشضولا لظ يف ،قيرف يأا عم
.““فيطشس قافو يدان اهب رمي يتلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

ديدج نم راشصنألا نئمطي بارعأا

،دودغز رينم يلاحلا ةمشصاعلا داحتا بردم حشضوأا
يوني يذلا ديدجلا بردملل ادعاشسم لمعلا هشضفر
ابشسحت هعم دقاعتلا ىيحي رتنع يشضايرلا ريدملا

ةياهن يف يدانلا نع هليحر ادكؤوم ،مداقلا مشسوملل
برد˘م˘لا لا˘قو ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ما˘ت˘ت˘خا ع˘م هد˘ق˘ع
غلبأا دق هنأاب ةيفحشص تاحيرشصت يف دودغز رينم

ةياهن عم يدانلا نع ليحرلا رارقب ةراطشسوشس ةرادا
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ح˘˘شضاو تن˘˘ك““ :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
اشضفر سضفرأا ين˘نأا ه˘ت˘غ˘ل˘بأاو ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ي˘شضا˘ير˘لا

هذ˘ه˘ل ي˘مار˘ت˘حا ع˘م د˘عا˘شسم برد˘م˘ك ل˘م˘ع˘لا ا˘ع˘طا˘˘ق
نم تلمعو ةباششلا تائفلا يف تلمع يننأ’ ةنهملا

ف˘ن˘شص ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا سضع˘ب تبرد ا˘م˘ك اد˘عا˘شسم ل˘ب˘˘ق
لوقعم˘لا ر˘ي˘غ ن˘مو فر˘ت˘ح˘م˘لا م˘شسق˘لا ي˘فو ر˘با˘كأ’ا
هذ˘ه ي˘ف ي˘ق˘ير˘ط تر˘ط˘شس ا˘مد˘ع˘ب ءارو˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا
Óبقتشسم رثكأا زوربلل حومط يدل““ :فاشضأاو ،““ةنهملا

دقعلا هيشضت˘ق˘ي ا˘م بشسح يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ل˘م˘كأا˘شسو
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ردا˘غأا ا˘هد˘ع˘بو ق˘ير˘ف˘لا˘ب ي˘ن˘ط˘بر˘ي يذ˘لا

ديدجلا بردملل اقفوم اظح ىنمتأاو ةديدج ةبرجت
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كو ،““دا˘˘˘ح˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘ل
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف د˘كأا د˘ق ىي˘ح˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شسل

ينولوكيششت اوشسنارف يشسنرفلا بردملا نأاب ةيفحشص
بيرد˘ت˘ل ة˘ح˘ششر˘م˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ءا˘م˘شسأ’ا ن˘ي˘ب ن˘˘م و˘˘ه

د˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي نأا ىل˘˘ع ادد˘˘ششم ،دا˘˘ح˘˘ت’ا
ىلع ،فيدرلا قيرفلا بردم عم ةرظنلا سسفن لمحي

برد˘م˘لا تا˘مد˘خ ن˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا نود ،ه˘˘لو˘˘ق د˘˘ح
ريدملا سسيئرلا طرتششا ثيح ،دودغز رينم يلاحلا
،ديدجلا بردملا بناجب هءاقب لولج روششاع ماعلا

دا˘˘ح˘˘˘ت’ا ةرادإا رار˘˘˘ق م˘˘˘شضه˘˘˘ي م˘˘˘ل دود˘˘˘غز نآا ا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ديلو.ف.ديدج بردمب هلادبتشساب

ةمشصاعلا داحتا

ليحرلا ررقيو ديدجلا بردملل دعاشسمك لمعلا هشضفر نلعي دودغز

ةيدولوم قيرفل يمشسرلا قطانلا ربع
هرمذت نع ،يریخلب رهاطلا رئازجلا

ا˘˘˘ه˘˘˘ب ىلدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
بشصن يذ˘˘لا مÓ˘˘شس د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
دا˘˘ح˘˘تا ة˘˘ي˘˘˘شضق ن˘˘˘ع ا˘˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘م ه˘˘˘شسف˘˘˘ن
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
،ةير˘شسيو˘شسلا نازو˘ل˘ب ““سسا˘ت““ ة˘ي˘لود˘لا

ةيفحشص تاحيرشصت يف يريخلب لاقو
دمحم يماحملا““ :مÓشس دمحم ىلع ادر
ثدحتي وهو ،ويديفلا يف رهظ مÓشس

امو ،ةشسلجلا تا˘ي˘ث˘ي˘حو ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ن˘ع
ىششفأا هنأ’ ،ادج ريطخ ءيشش هب ماق
د˘قو ،نو˘نا˘ق˘لا ف˘لا˘خ˘ي ا˘م و˘هو ارار˘شسأا

رثؤويو لخدتت ةيلودلا ةئيهلا لعجي
:فا˘˘˘شضأاو ،““ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا ةرور˘˘˘ي˘˘˘شس ىل˘˘˘ع

تأاربتو ا˘نا˘ي˘ب ترد˘شصأا دا˘ح˘ت’ا ةرادإا““
نأا تد˘˘˘كأاو ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
نارو˘ل سس’و˘ك˘ي˘ن ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ما˘ح˘م˘˘لا

ةرادإ’ا هتلوخ يذلا ديحولا وه ،نوب
دجاوت لح˘م ا˘م˘ف ،ة˘ي˘شضق˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل

لءاشستي ،““؟ةشسلجلا يف يماحملا اذه
ل˘ث˘م˘م رو˘شضح نأا د˘كأا يذ˘لا ير˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب
فرطی  ناك رئازجلا ةيدولوم قيرف
ا˘˘نر˘˘شضح““ :لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘ها˘˘˘شش
˘˘مر˘˘ت˘˘حا ا˘˘ن˘˘ق˘˘ير˘˘فو دو˘˘ه˘˘ششك ة˘˘شسل˘˘ج˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا

ةيشضق هنع رفشستشس ام رظتننو ،مدقلا
.““تادجتشسم نم يبرادلا

دي˘م˘ع˘لا مد˘ق˘ت د˘كؤو˘ي ير˘شصم˘لا مÓ˘عإلا
ودلاريج تامدخ ىلع لوشصحلل سضرعب
 اتشسوك اد

ردا˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘ششك ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
˘مد˘ق˘ت ر˘ب˘˘خ سسمأا ة˘˘ير˘˘شصم ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا

يدانل سضرعب رئازجلا ةيدولوم قيرف
ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا

،ا˘ت˘شسو˘ك اد ود˘لار˘ي˘ج ه˘ب˘ع’ تا˘˘مد˘˘خ
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘شصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

““زوين ةباوبلا““ عقوم فششكو ،ةلبقملا
رئازجلا ةيدولوم  قيرف نأاب  يرشصملا

بعÓ˘˘˘لا ع˘˘˘م لا˘˘˘شصتا ط˘˘˘خ ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ق
ع˘نا˘شص ا˘ت˘شسو˘ك اد ود˘لار˘˘ي˘˘ج ي˘˘لو˘˘غ˘˘نأ’ا
ه˘ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ي˘ل˘ه’ا با˘ع˘لأا

فا˘شضأاو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
قيرفلا لخدي نأا ررقملا نم““ :عقوملا
ع˘م ة˘ي˘م˘شسر تا˘شضوا˘ف˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

تا˘˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا
لاقتنا ةيلمع لوح قافتÓل ،ةلبقملا

،““يراجلا مشسوملا ةيا˘ه˘ن ع˘م ود˘لار˘ي˘ج
ريدملا رلياف هينير يرشسيوشسلا ناكو
ةرادإا غلبأا دق يرشصملا قيرفلل ينفلا
،بي˘ط˘خ˘˘لا دو˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا

˘مد˘ع˘ل بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ب
لÓ˘خ ه˘تا˘مد˘خ ىلإا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘جا˘ح˘˘لا
.ديدجلا مشسوملا

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

 ““ةراطشسوشس““ يماحم ىلع رانلا حتفت قيرفلا ةرادإا

 ”ةيلوؤسملا يضاملب لمحاو اهضرأ أطف تنك ام يضاملا ربمفون رئازجلا ىلع اناوستوب تزاف ول“:شورمع

¯ ê.fé«Ö

ي˘ل˘ع د˘ي˘˘شس ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘يزو ه˘˘جو
تادا˘˘ح˘˘ت’ا ءا˘˘شسؤور ىلإا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ،يد˘˘˘لا˘˘˘خ

ءا˘ه˘ت˘نا لا˘جآا نأا˘ششب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
،““تاعونمملا ““ نم ة˘مز˘حو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةد˘ه˘ع˘لا

تاد˘ه˘ع نا ،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضواو
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ةر˘ي˘شسم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا يداو˘ن˘لاو ة˘ط˘˘بار˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
د˘ي˘عاو˘م˘لا د˘ن˘ع ا˘ه˘لا˘جآا ىلإا ل˘˘شصت˘˘شس ةاو˘˘ه˘˘ل˘˘ل
لومعملا نيناو˘ق˘لاو ة˘م˘ظ˘نأ’ا ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لا

ميظنتب قلعتملا50/ 31 نوناق ركذو ،اهب
مو˘شسر˘م˘لاو ،ا˘هر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا

تايفيكل ددحم˘لا،41-033 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘˘ت’ا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةرور˘˘شض ىل˘˘ع ،يد˘˘لا˘˘خ سصر˘˘حو ،ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘شسو
عانتم’ا ةرورشضب تاداحت’ا ءاشسؤور ريكذت

تاءار˘جإا ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
مظنلا وأا ةيشساشسأ’ا نيناوقلل ليدعت وا رييغت
م˘˘ظ˘˘ن ) ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا
ءارجإا وأا ةيبيدأاتلا ةمظنأ’ا وأا،(ةشسفانملا
ةرادإ’او ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ن˘˘لا تارا˘˘˘طإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘كر˘˘˘ح يأا
تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘شصت تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘شضو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ي ه˘نا ر˘يزو˘لا د˘كاو ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

اهنا ىلع ترشسف يتلا ةميلعتلا هذهل ىوشصق
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ةو˘ط˘˘خ˘˘ل ي˘˘ن˘˘م˘˘شض سضفر
فييكت يف عرشش يذلا (فاف ) مدقلا ةركل

امك ،افي˘ف˘لا ن˘ي˘ناو˘ق ع˘م ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ه˘ن˘ي˘ناو˘ق
بشسانملا تقولا يف لشسرتشس ةرازولا نا زربأا

تاب˘ي˘تر˘ت˘لا لو˘ح ة˘ل˘شصف˘م ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م ةر˘كذ˘م
ىل˘˘ع نا˘˘ك نإا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘شسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
سصن˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا وأا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ددحت : ىلع41-033 موشسرملا نم71 ةداملا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘شضعأ’او سسي˘ئر˘لا ةد˘ه˘ع

نا نكميو تاو˘ن˘شس ع˘برأا˘ب يدا˘ح˘ت’ا بت˘ك˘م˘لا
ةدهعلا ةدم يهتن˘ت ،د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘لا˘ب˘ق نو˘ك˘ت
نم ر˘ب˘م˘شسيد13 خ˘يرا˘ت د˘ن˘ع ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا
ةيبملوأ’ا باعلأ’ا اهلÓخ يرجت يتلا ةنشسلا
را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خأ’ا ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا

وه ام˘ك ي˘شضا˘ير˘لا سصا˘شصت˘خ’ا تا˘ي˘شصو˘شصخ
تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘شسا˘شس’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف دد˘˘ح˘˘م
ةيبملوأ’ا باعلأ’ا نكل ،ةينطولا ةيشضايرلا

ةح˘ئا˘ج بب˘شسب1202 ىلإا تل˘˘˘˘˘˘جا،0202
““ اذ˘ه تل˘ها˘˘ج˘˘ت ةرازو˘˘لا نا ود˘˘ب˘˘يو ،ا˘˘نورو˘˘ك

ا˘ه˘تد˘ن˘جأا˘ب ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن˘˘ل تظ˘˘ف˘˘ت˘˘حاو ““ئرا˘˘ط˘˘لا
تنا˘كو ،(ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل عو˘شضو˘م ) ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ديدجلا يشساشسأ’ا نوناقلل ةيئاهنلا ةدوشسملا

ر˘يزو ا˘ه˘ي˘لإا قر˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
سسيئرو يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلاو بابششلا
لÓ˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘ششطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ ““فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا““
م˘ي˘ل˘ع رد˘شصم ف˘ششكو ،ر˘ي˘خأ’ا ا˘م˘ه˘عا˘م˘ت˘˘جا
ةرتفلا يف تلشصحت ““فافلا““ نأا ““ةعاشس رخآا»ـل
ة˘ن˘ج˘ل ة˘ي˘كز˘˘تو ““ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م““ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ةدو˘˘شسم˘˘لا ىل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا
م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘شسا˘شسأ’ا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لا

ةريثملا ““فافلا““ اهحرتق˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا
نم ةيوشضعلا طاقشسإاب ةقلعتملا كلت ،لدجلل
نيقباشسلا ءاشسؤورلا لك ىلع ةماعلا ةيعمجلا
در˘ج˘م˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
و˘ه ا˘م سسك˘ع ىل˘ع ،م˘ه˘ب˘شصا˘ن˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
ءا˘شسؤور˘لا ظ˘ف˘ت˘حا ثي˘ح ،ا˘ق˘با˘شس ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م
ىلع ةاي˘ح˘لا د˘ي˘ق ىل˘ع او˘ق˘ب ن˘م˘م نو˘ق˘با˘شسلا

لوقتشس ،ايرهاظ ،ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘يو˘شضع
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي ل˘يد˘ع˘ت˘لا اذ˘˘ه نإا ““فا˘˘ف˘˘لا““

يلودلا داحت’ا حئاول عم ا˘ه˘ن˘ي˘ناو˘ق ف˘ي˘ي˘ك˘ت
طاقشسإا ىلع اهرودب سصنت يتلا مدقلا ةركل

،مهب˘شصا˘ن˘م ةردا˘غ˘م در˘ج˘م˘ب ءا˘شسؤور ة˘يو˘شضع
فد˘ه˘ت˘شسي ل˘يد˘ع˘ت˘لا نأا ود˘ب˘ي ا˘ي˘ن˘˘طا˘˘ب ن˘˘ك˘˘ل
ةوارور دمحم قباشسلا سسيئرلا سصاخ لكششب
،اقح’ ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا رو˘شضح ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ل

ليرفأا82 ي˘ف تن˘ل˘˘عأا د˘˘ق ““فا˘˘ف˘˘لا““ تنا˘˘كو
ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ،ي˘ف˘ح˘شص نا˘ي˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ام˘ل ا˘ًق˘فو ي˘شسا˘شسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘ششم
““افيفلا““ اهتعشضو يتلا قيرطلا ةطراخ هتمشس
ةئيهلا يلثمم ةرايز نم موي دعب ،““فافلا»و

تقلطنا يتلاو9102 ربمشسيد يف ةيلودلا
““ا˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا““ ىلإا ىلوأا ةدو˘˘˘˘شسم لا˘˘˘˘شسرإا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
““افيفلا““ لاشسرإا اهÓت ،يفناج رهشش فشصتنم
اهÓت مث ،ةحرتقملا تÓيدعتلاو تاقيلعتلل
تر˘˘خأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘خ˘˘شسن˘˘لا لا˘˘˘شسرإا
ي˘ت˘لا فور˘ظ˘˘لا بب˘˘شسب ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا

تاذ ي˘˘˘˘هو،91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘˘ت˘˘شضر˘˘ف
ة˘طرا˘خ ل˘يد˘ع˘ت ءارو تف˘قو ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
ر˘˘ير˘˘م˘˘ت ىل˘˘ع سصن˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع تيو˘˘شصت˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةدو˘˘شسم˘˘˘لا
هنأا ودبي ام وهو ،ناوج رهشش ةماعلا ةيعمجلا
.لبقملا ربمتبشس رهشش ىلإا رخأاتيشس

ةنيطنشسق بابشش

 ينارمع عم يئاهن قافتا ىلإا لشصوتت قيرفلا ةرادإا
،ةني˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف ةرادإا سسل˘ج˘م ل˘شصو˘ت
رشصن يشضايرلا ريدملاو ،جارجر ديششر ةدايقب
دبع بردملا عم يئاهن قافتا ىلإا ،جوجم نيدلا
ينفلا مقاطلا ىل˘ع فار˘ششإÓ˘ل ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا
جار˘جر نأا˘ب ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم ن˘م م˘ل˘عو ،يدا˘ن˘ل˘˘ل
،ينارم˘ع ع˘م ة˘شصا˘خ ة˘شسل˘ج اد˘ق˘ع د˘ق جو˘ج˘مو
قبا˘شسلا برد˘م˘لا ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا ىلإا Ó˘شصو˘تو
،ي˘بر˘غ˘م˘لا يد˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘شسح˘لا عا˘فد˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل

ه˘ط˘بر˘ي˘شس يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت ة˘˘فا˘˘ك لو˘˘ح
بقترملا نمو ،لبقملا مشسوملا لÓخ بابششلاب
ما˘م˘تإا ن˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا ن˘ل˘ع˘ت نأا
رو˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ةرو˘˘شصب ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ع˘˘م ا˘˘ه˘˘قا˘˘ف˘˘تا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا

بب˘شسب ي˘شضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘شش ذ˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةنيطنشسق بابشش ناكو ،انوروك سسوريف يششفت
لÓ˘˘خ ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ع˘˘م ه˘˘تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ط˘˘˘ششن
ةكرششلا كÓم رارشصإا دعب ،ةيشضاملا عيباشسأ’ا
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ىل˘˘ع ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ق˘ير˘ف˘لا عور˘˘ششم حا˘˘ج˘˘نإ’ ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ىلع اوفرششأا نيذلا نيبردملا حجنأا نم ينارمع
ةنشس هداق ثيح ،هشسيشسأات ذنم بابششلا بيردت
يف ةيناث˘لا ةر˘م˘ل˘ل يرود˘لا بق˘ل د˘شصح˘ل8102
.هخيرات
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فافلا فدهتست ةضايرلاو بابشلا ريزو ةميلعت

يششطز ىلع قيرطلا عطقي يدلاخ

لدا˘˘˘˘ع ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لاز˘˘˘˘˘م
ة˘م˘يز˘ه˘لا تا˘ع˘ب˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي سشور˘˘م˘˘ع

هلابششأاو يشضاملب لامج هب اهقحلأا يتلا
هقيرف دشض يشضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ي˘ف
تا˘ي˘ف˘شصت˘لا ن˘م˘شض ا˘˘ناو˘˘شستو˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا سسأا˘˘ك ىلإا ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

بختن˘م˘لا زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو،1202
دعب ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي فد˘ه˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

فور˘ظ ي˘ف تر˘ج اد˘ج ة˘ب˘ع˘شص ةارا˘˘ب˘˘م
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ششخ بع˘˘˘˘˘لو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘ق
ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م تد˘˘˘ه˘˘˘شش ثي˘˘˘˘ح ،سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم ةياغلل ةفينع تÓخدت ““نوروباغ““

بختنملا مو˘ج˘ن د˘شض ا˘ناو˘شستو˘ب ي˘ب˘ع’
ن˘م ة˘ف˘شصا˘˘ع را˘˘ثأا ا˘˘م و˘˘هو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،سشور˘˘م˘˘˘ع لدا˘˘˘ع ها˘˘˘ج˘˘˘ت تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

بردم يشضاملب لامج لبق نم اميشس’
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج تق˘ل˘طأاو ،ر˘شضخ˘لا
ةارابملا كل˘ت ىل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

نأا م˘ك˘ح˘ب ،““نورو˘با˘˘غ ةرز˘˘ج˘˘م““ ف˘˘شصو
يناوشستوبلا بخت˘ن˘م˘ل˘ل ف˘ي˘ن˘ع˘لا بع˘ل˘لا

يبع’ سضرع امم ،دودحلا لك زواجت
سضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م

˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ن˘˘˘ششو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ تا˘˘˘با˘˘˘˘شصإ’
تادا˘ق˘ت˘نا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ه˘ح˘ن˘م ي˘عاد˘ب ،سشور˘م˘˘ع ىل˘˘ع ة˘˘عذ’
ا˘ناو˘شستو˘ب بخ˘ت˘ن˘م ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘ب˘˘ع’ ىل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ح˘م˘لأا ا˘شضيأا ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ،ر˘˘شضخ˘˘لا

هدق˘ع يذ˘لا ي˘ف˘ح˘شصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ
دو˘˘˘جو˘˘˘ل ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت با˘˘˘ق˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ف
د˘م˘ع˘ت˘ب ا˘ناو˘شستو˘ب ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ثيح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع’ د˘شض ة˘نو˘ششخ˘لا

كل˘˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘˘لا سشور˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘شصاو
ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف تا˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا

نأا ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م““ :لا˘˘قو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ءانبأاب ررشضلا قاح˘لإا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت يد˘شسأا

رئازجلا بردم يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ،يد˘ل˘ب
ذنم ةبذهم ةقيرطب يعم فرشصتي مل
سشور˘م˘ع ر˘ك˘ن˘ت˘شساو ،““ةارا˘ب˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
كلت باقعأا يف اهل سضرعت يتلا ةلمحلا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا

نأا ملعأا““ :““2202 جام““ عقومل اهب ىلدأا
ولو ،ةياغلل يفطاع يرئازجلا بعششلا
،ير˘ئاز˘ج م˘˘ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م برد˘˘م ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل

:عباتو ،““ةاراب˘م˘لا كل˘ت نو˘شسن˘ي˘شس او˘نا˘ك
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نإا˘ف ،ير˘ئاز˘ج ي˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب““
تراشص يتلا ثادحأ’ا تلغتشسا فارطأ’ا

،““ةمزأا قلخ لجأا نم ةارابملا كلت يف
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي لازا˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا““ :فا˘˘شضأاو
رئازجلا بختنم نأا مغر ،ةارابملا كلت
لهأا˘ت˘لا و˘ح˘ن ةر˘ي˘ب˘ك ةو˘ط˘خ˘ب ما˘قو زا˘ف

:لشصاوو،““1202 ايقيرفأا ممأا ةقباشسمل
اناوشستوب بختنم زاف ول هنأا مكل دكؤوأا““

ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل ،ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘ب
،““ةيلاحلا ةرتفلا يف رئازجلل لوخدلا

رئازجلا بختنمل ينفلا مقاطلا““ :متأاو
هتياور˘ف ،ثد˘ح ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت˘ي
ارود بعلو ،ةحيحشص نكت مل ثادحأÓل

.““يدشض ريهامجلا بيلأات يف اريبك
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ياد نيشسح رشصن

نيبعÓلا دوقع يف رظنلل مويلا ةرادإلا سسلجم عامتجا
˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا ،ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن ةرادإا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ت
ق˘ير˘ف˘لا داد˘ع˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ،ءا˘ع˘برأ’ا
ةلوطب نم ءاهتن’ا دنع هيلع نوكيشس يذلا
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسو .يرا˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءاو˘شس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ف˘ل˘م ل˘ك زر˘ف عا˘م˘ت˘˘ج’ا
راتشسلا لادشسإا دنع م˘هدو˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لا

وأا ةيلاحلا ةلوطبلا رمع نم ىقبت ام ىلع
مشسومل يدانلا عم نيطبترم اولاز ’ نيذلا
يرّيشسم مامتها نكل ،كلذ نم رثكأا وأا رخآا
ةيشساشسأ’ا رشصانعلا ىلع رثكأا ّبشصنم يدانلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ردا˘˘غ˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نود˘˘˘ير˘˘˘ي ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘فÓ˘خ˘ت˘شسا ّنأاو ا˘م˘˘ي˘˘شس ’ ،ىر˘˘خأا تا˘˘ه˘˘جو˘˘ل

ةبشسنلاب لاحلا وه ام رارغ ىلع ةياغلل بعشص
اطبترم حبشصي نل يذلا اياي ناديملا طشسول
رمع نم ىقبت ام ءاهتنا درجمب ةيرشصنلاب
نم ةبيرق رداشصم تلاقو .ةيلاحلا ةلوطبلا

هراوششم ةلشصاوم ديري ’ اياي ّنإا بعÓلا اذه
ام اريثك نيذلا نيرّيشسملا سضعب عم هتقÓع رتوت ىلإا ىلوأ’ا ةجردلاب دوعي ءاوجأ’ا رييغت يف هتبغر ببشس ّنأاو يلاحلا هقيرف عم
ةبوعشصب كلاب امف ،اياي فÓختشسا هنكمي قيرفلل نييلاحلا نيبعÓلا نيب نم دحأا ’ ّنأا مهكاردإا مغر ،هدودرم فعشض هيلع اوباعأا
راشصنأا سضعب نم ت’اشصتا ةريخأ’ا مايأ’ا يف هل تناك بعÓلا ّنأا رداشصملا سسفن تفاشضأاو ،ىوتشسملا يف هيهاشضي بع’ مادقتشسا
ىلإا طقشس اذإا ام لاح يف هتامدخ ىلإا ةشسام ةجاح يف نوكيشس قيرفلا ّنأاو اميشس ’ ،رخآا مشسومل قيرفلا عم ءاقبلاب هوجرت ةيرشصنلا
ةطبارلا ة˘لو˘ط˘ب بي˘تر˘ت ةر˘خؤو˘م ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تÓ˘ي˘ك˘ششت˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ّد˘ع˘ي ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن نو˘ك˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا ة˘ط˘بار˘لا
ىلإا جرحدتلا نم قيرفلا ذاقنإ’ ةيلاحلا ةلوطبلا ءاغلإا ةيناكمإا ىلع ةريبك ’امأا اوقلع دق اوناك يدانلا وّريشسم .ىلوأ’ا ةيفارتح’ا
ظوظح ّنأا كردت يتلا ياد نيشسح رشصن ةرادإا نظ بّيخ ةشسفانملا ةلشصاوم يف ةيرئازجلا ةيداحت’ا ةبغر نكل ،ةيناثلا ةطبارلا

نيذللا ةحامشسوبو ةيطيارشش نابعÓلا اهيلع دجاوتي ةيعشضولا سسفن ّنأا امك .ادج ةفيعشض ىلوأ’ا ةطبارلا نمشض ءاقبلا يف اهتليكششت
طوقشسلا نم قيرفلا ذاقنإا ةيفي˘ك و˘ه ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا ّم˘ه˘ي ا˘م .ه˘ت˘يا˘ه˘ن ىل˘ع يدا˘ن˘لا ع˘م ا˘م˘هاد˘ق˘ع فر˘ششي
 .هراشصنأاو يدانلا هاجت بجاولا اودأا مهّنأا نورعششي مهلعجي يذلا فدهلا اذه قّقحت اذإا ام ةلاح يف لاحلا مهدعشسيشسو
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ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘فا˘˘ح˘˘شصلا تف˘˘ششك
هجتيشس Óيف نوتشسأا يدان نأا ،ءاثÓثلا سسمأا
ةلاح يف ةمحر ن˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
لاح يف ،رداشصملا تاذ تدكأاو ،طقف ةدحاو
““غيلريميربلا““ يف ““Óيف نوتشسأا““ ءاقب نامشض
يرئازج˘لا بعÓ˘لا˘ب ةر˘ششا˘ب˘م ل˘شصت˘ي˘شس ه˘نإا˘ف
ن˘ب د˘ع˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ه˘م˘˘شضل

ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘˘˘˘شضفأا ن˘˘˘˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘حر
ةدا˘ششإا ط˘ح˘م ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،““بي˘ششنو˘ي˘ب˘˘ما˘˘ششت˘˘لا““

اميشس ’ ،نيعباتملاو نيظحÓملا نم ةعشساو
ي˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسمو ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا ه˘˘ما˘˘قرأا ل˘˘ظ ي˘˘ف
يذ˘لا ،درو˘ف˘تار˘ب يدا˘ن˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

،غ˘ي˘لر˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ىلإا دو˘˘ع˘˘شصلا ىل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ي
يف ةارا˘ب˘م43 ي˘ف م˘نا˘غ˘˘ت˘˘شسم ن˘˘با كرا˘˘ششو
يلاحلا مشسو˘م˘لا لÓ˘خ تا˘ق˘با˘شسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاريرمت8 ىدهأاو فادهأا01 اهلÓخ لجشس

اورا˘ت˘˘خا درو˘˘ف˘˘تار˘˘ب را˘˘شصنأا نا˘˘كو ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح

قيرفلا يف مجاهم نشسحأاك ““رشضخلا““ بع’
رد˘˘شصتو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘ير˘˘ششع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

تيوشصتلا يف بيترتلا ةمحر نب يرئازجلا
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك قرا˘ف˘بو را˘شصنأ’ا ىل˘ع حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘˘ب˘˘شسن تغ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ريثأاتلا زربي ام ،ةئملاب87 هيلع تيوشصتلا
ىل˘ع ““ر˘˘شضخ˘˘لا““ بع’ ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
97 بعل هنأا املع ،يزيلجن’ا يدانلا راشصنأا

لبق يزيلجن’ا يدانلل همامشضنا ذنم ةارابم
52 مدقو افده12 اهلÓخ لجشس ،نيمشسوم

ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا اذ˘ه م˘ه˘˘شسأاو ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت
ريفشسنارت““ عقوم يف ةيقوشسلا هتميق عافترا

را˘˘ع˘˘شسأا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ،““تا˘˘˘كرا˘˘˘م
ىلعو ،وروي نويلم31 غلبم ىلإا ،نيبعÓلا

يف سشيمهتلل ةمحر نب سضرعت ،زرحم رارغ
.ارتلجنإا يف هشسفن سضرفي نأا لبق ،اشسنرف
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لئابقلا ةبيبشش

ىلع نيفد دقح كانه““ :لÓم
 ““نيدشسافلا ربكأا نم وعاشسو ةبيبششلا

سسيئر ىلع درلا يف اددجم لÓم فيرشش لئابقلا ةبيبشش قيرف سسيئر ناوتي مل
هقيرف نع اعفادم حرشص نيح هيلع رانلا حتف ثيح ،وعاشس قباشسلا ةركشسب داحتا

بابششو لئابقلا ةييبشش ءاقل ةثداحب اركذم ةركشسب سسيئر اهامر يتلا مهتلا نم
ن˘ع لءا˘شستأا““ :دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف لÓ˘م لا˘قو ،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق
ليجشستلا ةحيشضفب اهطبرو لئابقلا ةبيبشش مشسا ركذ ءارو نم ىزغملاو ببشسلا
هذهب اقÓطإا نيينعم ريغ اننأا مغرف““ :فاشضأاو ،““ةيافلحو يوادعشس نيب يتوشصلا
مل وعاشس نأا ’إا ،ةيرئازجلا مدقلا ةركل يقيقحلا هجولا سسكعت يتلا ،ةيشضقلا

،نيدشسافلا ربكأا نم وعاشس نأا ملعي عيمجلا نأا مغر ،ةيبيبششلا مشسا ركذ يف ناوتي
ةدع جئا˘ت˘ن بي˘تر˘ت ي˘ف ه˘عو˘ل˘شض نأا˘ششب أÓ˘م˘لا ما˘مأا ةرا˘ب˘ع˘لا ح˘ير˘شصب ه˘لا˘ق ا˘م و˘هو
تعفد يتلا بابشسأ’ا نأاششبو ،““ةيلوؤوشسم حور وأا لجخ يأا نود ،هقيرفل تايرابم
اهمشسا طبر ةلواحمو لئابقلا ةبيبشش مشسا ركذل ةركشسب داحتإ’ قباشسلا سسيئرلا

داحتإا طوقشس يف تببشست يتلا لئابقلا ةبيبشش هاجت انيفد ادقح كلمي وعاشس““ :Óئاق ةيبعششلا تيب يف لوأ’ا لجرلا حشضوأا ،داشسفلاب
يهو ،ةركشسب بعلم نم ةكبشش لك يف فدهب يباجيإ’ا لداعتلا ةجيتنب ةدوعلا يف اهحاجن باقعأا يف اذهو،8102 مشسوم يف ةركشسب
يف هلماحت رشسفي ام ،نآ’ا دح ىلإا وعاشس هعرجتي مل ام وهو ،ةركشسب داحتإا باشسح ىلع ءاقبلا قيقحت نم ةبيبششلا تنكم يتلا ةطقنلا

ديلو.ف.““ةيبيبششلا ىلع ةرم لك

ةمحر نب عم دقاعتلل ادحاو اطرش عضي قيف نوتسأ
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رابخأا ىلع ةعلطم رداصصم تدافأا
نأا برقم ردصصم ،نارهو ةيدولوم
هروجأا يقلتب ينعم رطيوصش بعÓلا
رصصانعلا ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا
يقلتب ةرادإلا هراذعإا مغر ،ىرخألا

ةلثمتملا ، ةيلاملا هتاقحتصسم عيمج

بلاط امل˘ث˘م ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘صشأا7 يف
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةرادإلا ر˘صصت ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘عاز˘˘ن˘˘لا

ع˘م ر˘ه˘صشأا ة˘ثÓ˘ث˘ب ا˘ه˘صضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
سضر˘ع˘لا بتار˘لا ف˘˘صصن سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
،رصصا˘ن˘ع˘لا ل˘ج ه˘ي˘ل˘ع تق˘فاو يذ˘لا

،ةعفتر˘م˘لا رو˘جألا با˘ح˘صصأا اد˘عا˘م
نأا امك سضرعلا اذه اوصضفر نيذلا
اد˘عا˘م ، م˘هدو˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت م˘ه˘ب˘ل˘غأا
اذ˘ه ،يدو˘م˘صصمو يوا˘كم ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
فيرصش ةرادإا ددصست دق يذلا ريخألا
سضوافتت ىتح هبتاور عيمج ينازولا

نم ه˘تا˘مد˘خ د˘ير˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ع˘م
ا˘ه˘م˘هأا با˘ب˘صسأا ةد˘ع˘ل ،ةو˘ق ع˘صضو˘م

امب ةيدولوملا قوقح ىلع ظافحلا
عم يه˘ت˘ن˘ي ا˘ه˘ع˘م د˘ق˘ع ه˘ط˘بر˘ي ه˘نأا
ديفتصست يكو مداقلا مصسوملا ةياهن
يف يدومصصم دجاوتيو ،ايدام هنم
ءاوصس ةيبرعو ة˘ي˘ل˘ح˘م قر˘ف ةر˘كف˘م
د˘˘حأا وأا ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
يف حاجنلابو ،ةيجيلخلا تلوطبلا
ي˘ف داد˘ع˘ت˘لا ل˘ج بتاور سضي˘ف˘˘خ˘˘ت
نو˘كي ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشألا
دق ريصسملا همقاطو ينازولا فيرصش
تاقفنلا ةميق سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف او˘ح˘ج˘ن

راظت˘نا ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب
عم ةصصاخ ،مداقلا مصسوملا تايدحت
تلزانت يتلا رصصا˘ن˘ع˘لا ع˘م قا˘ف˘تلا

ا˘ه˘ل ا˘ه˘ع˘فر˘ب ا˘ه˘ب˘˘تاور ف˘˘صصن ن˘˘ع
تبلاط اهتهج ن˘م .مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا
ىرغصصلا تائفلا يبردم نم ةرادإلا
ح˘ت˘ف د˘ن˘˘ع ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب
يف جردتلاو ة˘ل˘كصسر˘لا تÓ˘ي˘ج˘صست
ريو˘ط˘ت فد˘ه˘ب ،بيرد˘ت˘لا تادا˘ه˘صش
نم ديدج با˘ب ح˘ت˘فو م˘ه˘تا˘ب˘صست˘كم
.يبيردتلا مهلبقتصسم يف حومطلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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نارهو ةيدولوم

نيبعÓلأ نيب اماصسقنأ ثدحت روجألأ ضضيفخت ةيصضق
ششارحلا داحتا

مهتي ماعلأ ريجانملأ
ةلقرعب فأرطألأ ضضعب
““ءأرفصصلل““ لاطفن ءيجم

هللا دبع نب لامك ششارحلا داحت’ ماعلا ريجانملا جرخ
بار˘ت˘قاو ة˘حا˘سسلا ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م شصو˘سصخ˘ب ه˘ت˘م˘˘سص ن˘˘ع

يسشارحلا يدانلا يف مهسسأا كÓتما نم ةيطفنلا ةسسسسؤوملا
ءارسشب شضوافتلا ءاهنإا نم برتقن اننأا حيحسص ””Óئاق دكأاو
ة˘˘كر˘˘سشلا لا˘˘م˘˘سسأار ع˘˘فرو م˘˘ه˘˘سسأ’ا ن˘˘م ة˘˘سصح˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن
ع˘ي˘قو˘ت يأا د˘جو˘ي ’و نآ’ا د˘ح˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

وه لسصاحلا رخأاتلا نأا امك ،ابيرق نوكيسس هنكل و يمسسر
ة˘˘كر˘˘سشلا ءي˘˘ج˘˘م شضفر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘طأ’ا شضع˘˘˘ب بب˘˘˘سسب
كا˘ن˘ه نأا ا˘م˘ك ،قر˘ط˘لا ىت˘سشب ا˘ه˘فا˘ق˘يإا د˘ير˘تو ششار˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘مود˘ق شضرا˘ع˘تو ا˘ه˘ي˘لإا ة˘كر˘سشلا ل˘يو˘ح˘ت د˘˘ير˘˘ت ة˘˘يد˘˘نأا
لامك جاحلا دكأاو ،اهمهفن مل يتلا ةجرخلا يهو ششارحلل

ىمادق ةدوع اوطر˘ت˘سشا لا˘ط˘ف˘ن ي˘لوؤو˘سسم نأا ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف
،رييسستلا يف مهدجاوت ةرورسض و ””ءارفسصلا”” ل نيبعÓلا

يلوت لجأا نم ي˘نا˘يز˘م ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع˘ب او˘ل˘سصتا م˘ه˘نأا اد˘كؤو˘م
ة˘كر˘سشلا یلوؤو˘سسم ،Ó˘˘ع˘˘ف »:فا˘˘سضأاو ،ةرادإ’ا ي˘˘ف بسصن˘˘م
ةدوع ربع رمي كلذو ،اريبك اعورسشم مهيدل نأا انوربخأا

وأا ةينفلا رومأ’ا يف ءاوسس مهدجاوتو نيبعÓلا ىمادق
اوسضرعو ينايز˘م˘ب او˘ل˘سصتا م˘ه˘نأا ا˘نور˘ب˘خأا ا˘م˘ك ،ة˘يرادإ’ا

،””تاسضوافملا ةياهن دعب ددحتيسس ءيسش لكو ابسصنم هيلع
دكأا نيأا ،ةلوطبلا لبقتسسمب هثيدح لامك جاحلا متخو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ت˘ن˘ت˘سسا ن˘م ن˘ي˘ف˘ئا˘خ ا˘ن˘سسل ،نا˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لزي مل يذلا ءابولا نم نوفوختم نحن لب ،اهيف انزكرمو

ة˘يدا˘ح˘ت’ا ىل˘عو عر˘سست˘م هارأا ةدو˘˘ع˘˘لا رار˘˘ق ،نآ’ا ىت˘˘ح
’و ،ل˘كا˘ي˘ه ’و بعÓ˘م كل˘ت˘م˘ت ’ ،ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘˘ت
نأا امك ،ةيميظنتلا رومأ’ا يف ديج لكسشب مكحتلا نكمي
.””قÓطإ’ا ىلع Óح شسيل ولیيولا
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نويرئأزجلأ نويصضايرلأ
نولقني ويكوط ىلإأ نولّهأاتُملأ

يلصسرم ىلإأ مهتلاغصشنأ

رون ةبخنلا ةسضايرِب فّلكُملا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
نييسضايرلا ،نين˘ثإ’ا شسما لوأا ،ه˘ب˘ت˘ك˘م˘ِب ي˘ل˘سسر˘م ن˘يد˘لا
ةينابايلا ةمسصاعلا دايبملوأا ىلإا نيلّهأاتُملا نييرئازجلا

ر˘يزو˘˘لا ىلإا م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا نو˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو ،و˘˘ي˘˘كو˘˘ط
لوؤوسسملا مزتلا هتهج نمو ،يلسسرم نيدلا رون بدتنملا
نم نويسضايرلا ىكتسشاو ،ا˘ق˘ح’ ا˘ه˘ب ل˘ّف˘ك˘ت˘لا˘ِب ي˘مو˘ك˘ح˘لا

تاسسفانملل ريسضحتلا لئاسسو شصقنو ،يداملا معّدلا ةّلق
وحن ذنم ةيناديملا تابيردتلا فّقوتو ،ةريبكلا ةيلودلا

.””انوروك”” شسور˘ي˘ف ي˘ّسشف˘ت بب˘سس˘ِب ،نآ’ا ن˘م ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث
هنإا يلسسرم نيدلا رون بدتنملا ريزولا لاق ،لباقملاِبو
ع˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘ّيأ’ا ي˘ف ر˘مأ’ا اذ˘˘ه ششقا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سس
لي˘لذ˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ،ة˘ح˘سصلاو ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا يَر˘يزو
يلسسرم بدتنملا ريزولا اّن˘هو ،لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإاو تا˘ب˘ق˘ع˘لا
تايحسضتلا ةفعاسضم ىلع مهّثحو ،نيلّهأاتملا نييسضايرلا
ام˘ك .و˘ي˘كو˘ط قا˘ق˘ح˘ت˘سسا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ياّر˘لا ف˘ير˘سشت˘ِل
را˘م˘سضم ي˘ف نو˘سسفا˘ن˘ت˘ي او˘لازا˘م ن˘يذ˘˘لا م˘˘هءÓ˘˘مز ع˘˘ّج˘˘سش
،دايبملوأ’ا ىلإا لّهأاتلا ةركذت عاطتقا ىلع ،تايفسصتلا
،1202 فيسص ىلإا لّجأات ويكوط دايبملوأا نإاف ،ةراسشإÓل
ناك امد˘ع˘ب .””ا˘نورو˘ك”” شسور˘ي˘ف ر˘طا˘خ˘م رار˘م˘ت˘سسا بب˘سس˘ِب
توأا فسصتنمو ةيليوج رخاوأا نيب ام ماقُي نأا شضرتفُي
ة˘يو˘ف˘سصت˘لا تا˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب تنا˘˘ك اذإاو .ن˘˘ي˘˘َل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نإا˘ف ،ن˘ي˘ل˘ّهأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب تط˘˘ب˘˘ُسضو ،تم˘˘ت˘˘ُت˘˘خا

خيرا˘ت ي˘ف تج˘مر˘ُبو تل˘ّجأا˘ت ىر˘خأا ة˘يو˘ف˘سصت تا˘سسفا˘ن˘م
.””انوروك”” ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،نآ’ا نم بيرق
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جريرعوب جرب يلهأا

طيرفتلأ ررقت قيرفلأ ةرأدإأ
 لابرغلأ ينأدوصسلأ اهبعل يف

همجاهم تامدخ نع يلختلا ىلإا جيريرعوب جرب يلهأا يدان هجتي
ةدع ىقلت نأا دعب ،لابرغلاب ريهصشلا ،نمحرلا دبع دمحم ينادوصسلا

لبق نم ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا قوصس يف همصضل سضورع
دقع عيب ىلع جربلا يلهأا ةرادإا تقفاوو ،ةيجيلخو ةيصسنرف قرف
لبق نم سضورعلا نم اددع اهيقلت تدكأا نأا دعب ،ينادوصسلا مجنلا
تامدخب ريبكلا اهمامتها تدبأا يتلا ،ةيجيلخو ةيصسنرف ةيدنأا
ذإا ،نيفرطلل ةحبار ة˘ق˘ف˘صص لا˘بر˘غ˘لا لا˘ق˘ت˘نا نو˘كي˘صسو ،بعÓ˘لا
يلهأا ةرادإا نكميصس ام ،نويدلاب ةلقثملا يدانلا نئازخ سشعنيصس
لصصحيصسو ،نيبعÓلا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ة˘يو˘صست ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
رهظو ،ةديدج ةبرجت سضوخل ةزيمم ةصصرف ىلع ينادوصسلا مجنلا
لكصشب قلأات ثيح ،جربلا يلهأا عم ةزيمم ةروصصب ينادوصسلا مجنلا

ةلوطبلا يف ءاوصس ،قيرفلا عم اهصضاخ يتلا تايرابملا لÓخ ريبك
مجنلا ناكو ،ةيدنألا نم ديدعلا راظنأا هيلإا تفل ام وهو ،سسأاكلا وأا
يلهأا قيرفل بعللا ىلع قفاو دق نمحرلا دبع دمحم ينادوصسلا
ىلع اهل سضرعت يتلا ةباصصإلا دعب هاوتصسم ةداعتصسا ةيغب جربلا

هتباوب رئازجلا ربتعي ناك بعÓلا نأا ىلا ةفاصضإا ،ةبكرلا ىوتصسم
.ابوروأا يف فارتحلا بوصص
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يف طبختلا نازيلغ عيرصس قيرف لصصاوي
اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا لاحوأا

تمصص طصسو ،مرصصنملا مصسوملا ذنم
ةدايقب ةيلوؤوصسملا نم اهبرهتو ةرادإلا
راظنلا نع باغ يذلا ،يرمح سسيئرلا

نويد ةيوصست يف نلا دحل ررقي ملو
ن˘˘م ا˘˘عرذ او˘˘قاذ ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ةلب نيطلا ديزي دق ام اذهو ،هتافرصصت
فانئتصسا ررقت لاح يف اديقعت روملاو
تاحيرصصت بصسح حجرملا وهو ةلوطبلا

داعبتصسا اهيف دكا يتلا ،ةريخألا يصشطز
لظ ي˘فو ،ه˘ئا˘غ˘لا وا سضي˘بلا م˘صسو˘م˘لا
ةدوع تمصسرت ول ةصصاخ ةيلاحلا ةمزألا
نل نوبعÓلاف ،دراو ءيصش اذهو ةلوطبلا
دق نويد هتب˘ع˘ج ي˘فو ق˘ير˘ف˘ل˘ل اودو˘ع˘ي
لاح يفو ميتنصس تارايلم ةتصسلا زواجتت

قيرفلل ةقلاعلا نويدلا هذه ةيوصست مدع
تاقح˘ت˘صسم ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ي˘ناز˘ي˘ل˘غ˘لا
رهصشا ةعبصس زواجتت دق يتلا نيبعÓلا
امتحف ،ناوجو يام يرهصش باصستحاب
ن˘م ه˘نا˘مر˘ح ى˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ي˘˘صس
ىل˘ع ا˘مزا˘ع نو˘كي˘صس يذ˘لا ل˘ي˘كصشت˘لا
ةيقيقح ةثراك نوكتصس اهتقو ةعطاقملا
هصسفن دجيصس يذلا يناز˘ي˘ل˘غ˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
نأاو ةصصاخ فيدرلا ةئف يبعÓب بعلي
ليحرلا اوررق مصسوملا اذه يبعل بلغأا

عاديإاب نوددهب مهنأا مادام قيرفلا نع
بصسحو تاعزانملا ةنجل ىدل مهدوقع
ةمق يف نيبعÓلا ناف ةعلطم رداصصم
مقت مل يتلا يرمح ةرادإا نم بصضغلا
يفو، نلا ةياغ يلا اهتاقحتصسم ةيوصستب

ةنجل ىدل مهدوقع نوبعÓلا عدوأا لاح
نوكتصس ةيلاحلا ةرادلا ناف تاعزانملا

رييÓم ةتصس يلاوح ديدصست ىلع ةربجم
نأا رظنلاب ادج ريبك غلبم وهو ميتنصس
لاح يف يلاحلا مصسوملا يف فانئتصسلا
هيليصس ،ايل˘ع˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م كلذ رر˘ق˘ت
بلطتتي يذلاو ديدجلا مصسوملا ةرصشابم
تابادتناب مايقلل رثكأا وأا اهلثم ةينازيم
نمو ،يريصضحت سصبرت ةجمربو ةيعون

يف نازيلغ عيرصس راصصنأا دجاوتي مهتهج
ةبع˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ءازإا بصضغ˘لا ة˘م˘ق
سسيئرلا مهيأار بصسح اهيف ببصست يتلا

ةلماك ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ه˘ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ير˘م˘ح
كلذ دم˘ع˘ت˘ي ه˘نأا˘كو نو˘يد˘لا ي˘ف ا˘قرا˘غ
هلك اذهو اهناكم حوارت رومألا ىقبتل،

يذلا ينازيلغلا قيرفلا حلاصصم مدخي ل
ة˘يوا˘ه˘لا و˘ح˘ن ة˘ت˘˘با˘˘ث ى˘˘ط˘˘خ˘˘ب ر˘˘ي˘˘صسي
اميصس ل اددجم دوعصصلا ملح عييصضتو
حطصسلا ىلع تفط يتلا ةمزلا لظ يف
ةيئلولا تاط˘ل˘صسلاو ير˘م˘ح ةرادا ن˘ي˘ب
قوثوم ردصصم بصسح درو ام اهرخاو
غلابم نا يئلولا يبعصشلا سسلجملا نم
نم ر˘ت˘كا˘ب ةرد˘ق˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘علا

يف اهبصص متي نل ميتنصس رييÓم سسمخ
هذ˘ه ةرادا ز˘ه˘ج˘ت م˘ل ا˘م يدا˘ن˘لا ة˘ن˘يز˘خ
وهو ةيبدلاو ةيلاملا اهريراقت ةريخلا

يذلا لولا لجرلا ىلع ابعصص ودبي ام
اذه نع ةبصسانم لك يف برهتي تاب
ي˘ف ا˘صضو˘م˘غ ي˘حو˘ي ل˘كصشب بل˘ط˘م˘لا
ع˘ير˘صس دو˘صسا ة˘كر˘صشل ي˘لا˘م˘لا را˘صسم˘لا

ةنيدم نبا اهترادا ىلوتي يتلا نازيلغ

مهف هيلعو،6102 ةفئاصص ذنم ةيويدج
ذاق˘نل كر˘ح˘ت˘لا˘ب تا˘ط˘ل˘صسلا نو˘ب˘لا˘ط˘ي
هعصضوو ةهجاولا ى˘لإا ه˘تدا˘عإاو ق˘ير˘ف˘لا
بيجن.ج           .ةحيحصصلا ةكصسلا يف

نازيلغ عيرسس

قيرفلاب فصصعت ةقناخ ةيلام ةمزأأ
ةرأدإلأ تمصص طصسو



لجيجب زيزعلا دبع يديسسو رداقلا دبع ريمألاب

ةيكÓهتشسأ دأومو ةدشسافلأ موحللأ نم راطنق ةبأرق زجح
 ةيحÓشصلأ ةيهتنم

زجح يف لجيج ةيلو ريهاطلاب ةراجتلل ةيميلقإلأ ةيششتفملل نيعباتلأ سشغلأ عمقو ةباقرلأ رشصانع حجن
ةيدلبلأ ميلقاب تÓحم ةدع تشسم ةينأديم ةجرخ يف كلذو ةدشسافلأ نجأودلأ موحل نم ةربتعم ةيمك
ةيدلب ميلقاب سشغلأ عمقو ةباقرلأ رشصانع اهب ماق يتلأ ةديدجلأ تامهأدملأ ةلمح تحمشسو . ةروكذملأ

موحل نم غلك87 وحن اهنيب نمو  ةدشسافلأ موحللأ  نم غلك001لأ ةبأرق زجحب لجيجب رداقلأ دبع ريمألأ

ةنأوعلاب تانأويحلأ ةقيدح ىلأ اهلاشسرأ مت يتلأ ةيمكلأ يهو  ءأرمحلأ موحللأ نم غلك31 وحنو نجأودلأ
تطبشض نيذلأ راجتلأ قح يف رشضاحم ريرحت هيف مت يذلأ تقولأ يف ، تانأويحلل  ماعطك اهحنم لجأأ نم
ةيلمع يفو ريهاطلأ ةيدلب نع ديعب ريغو . ةلأدعلأ ىلع مهشضرعل أديهمت ة دشسافلأ موحللأ  هذه مهتزوحب
يديشس ةيدلبب ةيحÓشصلأ ةيهتنم ةيئأذغلأ دأوملأ نم ةربتعم تايمك زجح نم ةباقرلأ نأوعأأ نكمت ىرخأأ

يهو ليبتت دأوم ىلأ ةفاشضأ  ةلوأرفلأ ىبرم ،  ةنيرافلأ ةدام ، دشسافلأ رقبلأ بيلح  تلثمتو ، زيزعلأ دبع
هذه مهتزوحب تطبشض نيذلأ راجتلأ قح يف رشضاحم ريرحت هيف مت  يذلأ تقولأ يف اهفÓتأ مت يتلأ دأوملأ
دأوملأ عيبب ةقلع˘ت˘م˘لأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ عا˘ف˘ترإلأ  و˘ه ظ˘حÓ˘م˘لأو . ةد˘شسا˘ف˘لأ دأو˘م˘لأ
دبع ريمألأ اهتمدقم يفو  ةريخألأ عيباشسألأ لÓخ لجيج ةيلو نم تايدلب ةدع ربع ةدشسافلأ ةيكÓهتشسإلأ
رهشش ذنم طقف نيتيدلبلأ نيذهب ةدشسافلأ موحللأ نم ريطانق ةشسمخ نم رثكأأ زجح مت ثيح ريهاطلأو رداقلأ

راجتلأ سضعب ناك يتلأو ةيحÓشصلأ ةيهتنملأ ةيئأذغلأ دأوملأ نم ريطانق زجح مت امك ، يشضقنملأ  ناشضمر
 دوعشسم / م. ريمشض ةزخو ىندأأ نود اهب مهنئابز ميمشست ددشصب
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ةدعاسسملل اومدق شصاخسشا ةسسمخ ءÓجا مت اميف

 نأرينلأ مهترشصاح اهيتنبأو ةأرمأ ذاقنإأ
ةنتابب صسيرأأ يف مهنكشسم مامح لخأد

غلبت ةأارمإا ،ةنتاب ةيلوب توكت ةدحوب ةموعدم شسيرآا ةدحول ةعباتلا ةيندملا ةيامحلل لخدتلا قرف تذقنا

نئاكلا يلئاعلا مهنكسسم مامح لخاد نيروسصحم اوناك ،تاونسس8و5 رمعلا نم ناغلبت نيتنبو ،ةنسس83 رمعلا نم
حوارتت شصاخسشأا ةسسمخ ءÓجإاب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تماق امك ،لوهم قيرح هب بسش يذلا ،شسيرأا ةيدلبب
دي ميدقتل مهلخدت دعب ،شسفنتلا يف تابوعسصل مهسضرعت ءارج اياحسضلا ناريج نم ةنسس83 و42 نيب مهرامعا
ثÓث اياحسضلا ءÓجاو قيرحلا دامخا ةيل˘م˘ع˘ل ر˘خ˘سس د˘قو ،لز˘ن˘م˘لا ل˘خاد ن˘يرو˘سصح˘م˘لا ا˘يا˘ح˘سضلا ذا˘ق˘ناو نو˘ع˘لا
ىلا نيباسصملا لقن مت ثيح ،بترلا فلتخمب لخدت نوع21 دادعتب فاعسسا تارايسس ثÓثو ءافطإا تانحاسش
حلاسصملا فرط نم قيقحت لحم قيرحلا بوبسش بابسسا هيف ىقبت تقو يفسسيرآاب ديعلوب نب ىفطسصم ىفسشتسسم
ح ناسشوسش. ةسصتخملا ةينملا

ناعرذلاب ةيروهمجلا ليكو يسضق ماما مويلا مدقي/فراطلا

راتخم ةطيبشش نمأاب تاشسولهم هتزوحب يطرشش ىلع صضبقلأ
اسسبلتم فراطلا ةيلوب راتخم ةطيبسش نماب لمعي ةطرسش نوع فيقوت يراجلا عوبسسألا ةيادب مت

ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب هناف ةعاسس رخا رداسصم بسسحو ةبلع71 ب ردقت ةسسولهم ةيودا ةزايحب
يف تلخدت يتلا و ةسصتخملا حلاسصملا ةبقارم تحت عسضو تاسسولهملا يف يطرسشلا ةرجاتم لوح

راتخم ةطيبسشب يرسضحلا نملا لخاد يطرسشلا ةنازخ يف تاسسواهملا طبسضتل بسسانملا تقولا
لزنم ششيتفت مت ناعرذلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو نم حيرسصتب و اسسبلتم هفيقوت مت ثيح

هميدقت مويلا متيسس و هعم تاقيقحتلا تلسصاوت ثيح ىرخأا ةرذخم داوم ىلع روسضحلا مت مهتملا
ف ب . ناعرذلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ىدل

و نمأأ ىلع ظافحلأ و ةميرجلأ ةبراحم راطأ يف
ةيطبشضلأ تنكمت ،مهتاكلتمم و نينطأوملأ ةمÓشس
اشسينيشسام يجراخلأ ير˘شضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
ةيمأرجأ ةباشصع فيقوت نم بورخلأ ةرئأد نمأاب

حوأرتت ناتأأرمأ مهنيب نم سصاخششأأ70 نم ةنوكتم

يف مه˘طرو˘ت˘ل  ة˘ن˘شس34و02 نيب ام م˘هرا˘م˘عأأ
با˘كترأ سضر˘غ˘ل رأر˘ششأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘ي˘˘شضق
، تاكلتمملأ و سصاخششألأ دشض حنج و تايانج
ديدهتلأ ةلئاط تحت ةقرشسلأ ، ةبكرم ةقرشس ةلواحم
سسداشسلأ فنشصلأ نم ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأأ لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
تابكرم راشضحتشسأ و ةانجلأ ددعت فورظ رفأوتب
لاحتنأ و بورهلأ و لقنتلأ ليهشستل كرحم تأذ
ةف˘ي˘ح˘شص ي˘ف م˘كح د˘ي˘ق ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ر˘ي˘غ˘لأ ة˘يو˘ه
.ريغلل ةيلدعلأ قبأوشسلأ

طرافلأ عوبشسألأ ةياهن ىلأ دوعت ةيشضقلأ تايثيح
د˘جأو˘ت سصو˘شصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ د˘˘حأل غÓ˘˘ب ر˘˘ثأ

““702وجيب ““ و ““52ونور ““ عون نم نيتبكرم
نم ““ن““ ةقطنملأ ىوتشسم ىلع ةيران ةجأرد و
ىلع اشسينيشسام حيرشض ديدجلأ ينكشسلأ بطقلأ

يقلت روف ،نيهوبششم سصاخ˘ششأأ ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ن˘ت˘م
نيع ىلأ يرشضحلأ نمألأ رشصانع تلقنت ةملاكملأ
ة˘با˘شصع˘لأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت م˘ه˘لو˘شصو در˘ج˘م˘ب و نا˘كم˘˘لأ
و سسديشسرم عون نم ةبكرم بحاشص ىلع تدتعأ
ردحني هنأأ حشضتأ ريخألأ أذه ،هتاكلتمم هنم تبلشس

ثيح رخآأ سصخششب اقوفرم دÓبلأ قرششب ةيلو نم
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ة˘قر˘شسلأ ل˘ع˘ف˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ه˘˘نأأ حر˘˘شص
ةيديلقت فويشس) ءاشضيب ةحلشسأأ لامعتشساب ديدهتلأ

نأأ د˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ˘˘ششألأ تأذ فر˘˘ط ن˘˘م (ر˘˘جا˘˘ن˘˘خ و
ردقي يلام غلبم هنم بلشس ثيح ةاتف هتجردتشسأ

متيل ،نيلاقن نيفتاه و ميتنشس نويلم48 ـب ردقي
لقأأ يف تللك يتلأ و تايرحتلأ و ثاحبألأ ةرششابم
يذلأ مهيف هبتششملأ دحأأ ةيوه ديدحت نم ةعاشس نم

اشسينيشسامبF ةقطنملاب ءانب ةششرو سسراحك لمعي

40 ىلأ ةفاشضأ ريخألأ أذه فيقوت مت اهتمهأدمب و
ماه ءزج عاجرتشسأ عم نيتاتف مهنيب نم هؤواكرشش نم
سضي˘بأأ حÓ˘شس ، قور˘شسم˘لأ ي˘لا˘م˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
مهليوحت متيل ةلاقن فتأوه ةعومجم و روظحم
ير˘شضح˘لأ ن˘مألأ ر˘ق˘م ى˘لأ تا˘طو˘ب˘شضم˘لأ ة˘˘ق˘˘فر
قيقحتلأ يف ةلشصأوم ،ةينوناقلأ تأءأرجلأ ذاختل
، نيرخأ امهيف هب˘ت˘ششم ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ق˘م˘ع˘م˘لأ

702 و˘ج˘ي˘ب عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م˘لأ بحا˘شص ا˘م˘˘هد˘˘حأأ
و امهفيقوت متيل ةقرشسلأ ةيل˘م˘ع ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لأ
لام˘كت˘شسل ير˘شضح˘لأ ن˘مألأ ر˘ق˘م ى˘لأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
زاجنأ نم ءاهتنلأ دعب ،ةبكرملأ زجح عم تأءأرجلأ

مهميدقت مت نيينعملأ قح ةيئأزج تأءأرجإأ يفلم
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘شسلأ ما˘˘مأأ
.بورخلأ

زاكعوب لامج

يفً أديدجً ايخيرات أرايهنأ يرئأزجلأ رانيدلأ لجشس
ورويلأ لوأدت مت ذإأ ةيمشسرلأ ةيكنبلأ تÓماعملأ

موي تÓماعم يف أرانيد55.051 لباقم دحأولأ
هرايهنأ لشصأو رانيدلأ رعشس نأأ املع ءاثÓثلأ سسمأأ
قوشس اهتمدقم يفو ةيزأوملأ قأوشسألأ يف ريبكلأ
سسمÓي اهيفو ةمشصاعلاب ديعشس روبب  رأوكشسلأ
مداقلأو ابيرقت رانيد يتئاملأ فقشس دحأولأ وروألأ
.ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ةو˘شسق ر˘ث˘كأأ نو˘كي د˘ق
تÓ˘ما˘ع˘ت˘لأ لÓ˘خ ير˘ئأز˘ج˘لأ را˘ن˘يد˘˘لأ ل˘˘شصأوو
لباقم هعجأرت ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ
ترثأات ثيح ،ٍرهششأأ ةعبرأأ يف ،ةيبنجألأ تÓمعلأ
دوكرلأ ةلاح عم ابلشس ةيمشسرلأ فرشصلأ قأوشسأأ
سسرام ذ˘ن˘م ،ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘شصت˘قلأ تبر˘شض ي˘ت˘لأ
عجأرتو ،انوروك سسوريف يششفت لعفب ، طرافلأ
نأد˘ق˘ف ع˘م ،ي˘ب˘ن˘جألأ د˘ق˘ن˘لأ ن˘م دÓ˘ب˘لأ تأدأر˘˘يإأ

لوألأ عبرلأ لÓخ اهتميق نم06% طفنلأ راعشسأأ

هكشسامت رانيدلأ دقف ذإأ،0202 يراجلأ ماعلأ نم
.كونبلأ تÓ˘ما˘ع˘ت ي˘ف ورو˘ي˘لأو رلود˘لأ ل˘با˘ق˘م
ير˘ئأز˘ج˘لأ كن˘ب˘˘لأ ي˘˘ف رلود˘˘لأ ر˘˘ع˘˘شس ل˘˘ج˘˘شسو

عفترأ امك ،ءأرششلل أرانيد996.721 يزكرملأ
ةد˘˘حو˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بوروألأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ فر˘˘شص ر˘˘ع˘˘شس
رخآلً اقفو ،سسمأأ يرئأزجلأ رانيدلأ مامأأ ““ورويلأ““

55.551 غلبو ،يرئأز˘ج˘لأ يز˘كر˘م˘لأ تا˘ث˘يد˘ح˘ت
دنع رقتشساف ينيلرتشسإلأ هينجلأ امأأ ،ءأرششلل أرانيد

ة˘ل˘م˘ع˘لأ تنا˘˘كو .ءأر˘˘ششل˘˘ل أرا˘˘ن˘˘يد523.261

مامأأ رينا˘ند4 ن˘م ر˘ث˘كأأ تر˘شسخ د˘ق ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
رعشس غلب ثيح ،مرشصنملأ ليرفأأ علطم ،رلودلأ

امدعب ،دحأولأ رلودلل أرانيد20.721 فرشصلأ

حبر امك ، سسرام علطم ،أرانيد321 دنع ناك

سسرام لÓخ531 نم هرعشس زفق امدعب ،ورويلأ

عجرتو .ليرفأأ رهشش يف أرانيد731 ىلإأ يشضاملأ
تÓمعلأ مامأأ هقيرب نم ءيششل رانيدلأ ةراشسخ
يرئأزجلأ يزكرملأ كنب˘لأ يّ̆ن˘ب˘ت ى˘لإأ ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ
قبشس ثيح ،ةرورشضلأ دنع ،رانيدلأ ميوعت ةشسايشس
ماعلأ لÓخ هتميق نم أريبك أءزج رانيدلأ دقف نأأو
طفنلأ تأدئاع عجأرت تاعبت ةهجأومل ،يشضاملأ

.تأدرأولأ ةروتاف حبكو
بيجن.ج

!ورويلأ لباقم يرئأزجلأ رانيدلل يخيرات رايهنإأ
ةنيطنسسقب اهاياحسض جاردتسسل نيتاتف لمعتسست تناك

اشسينيشسامب دأرفأأ7 نم ةنوكم ةيمأرجإأ ةباشصعب ةحاط’أ

نمأأ حلاشصم لبق نم رطشسملأ ططخملل أديشسجت
فلتخمب ةميرج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘م˘ي˘شسل ا˘ه˘لا˘˘كششأأ
ةنيكشسلأو ماظنلأ أذك و تاكلتمملأ و سصاخششألأ
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘˘شضلأ تن˘˘كم˘˘ت ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع˘ب ر˘ششا˘ع˘لأ ير˘شضح˘لأ
نمأاب ةيرأدإلأ ةعطاق˘م˘لأ تأذ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘بوا˘ن˘م˘لأ

نوكتت رأرششأأ ةيعمج كيكفت نم ،ةنيطنشسق ةيلو

حوأرتت ةيلدعلأ قبأوشسلأ يوذ نم سصاخششأأ50 نم

ةيشضق يف مهيف هبتششم ةنشس33 و12 نيب مهرامعأأ
باكترل دأدعإلأ لجأ نم رأرششأأ ةيعمج نيوكت

و تاكلتمملأ ىلع ءأدتعلأ سضرغل حنج و تايانج
ماعلأ قيرطلأ يف ةيعامجلأ ةرجاششملأ ،سصاخششألأ
ديشص حÓشس ةروظحم ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأأ لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
لامعأأ لدابت نيكاكشس و ريطأوشس ،فويشس ،يرحب

كÓمأل يدمعلأ بيرختلأ و ماحتقلأ ،هيدمع فنع
سساشسملأ ،ناكشسلأ طاشسوأأ يف بعرلأ ثب ،ةلودلأ
دوعت .ماعلأ ماظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خإلأ و ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ن˘ي˘كشسلا˘ب
نمأل ةيلحملأ ةبوانملأ ليجشست ىلإأ ةيشضقلأ عئاقو
رشضخألأ مقرلأ ربع ةدرأو ةملاكم يلجنم يلع ةرئأد

ةحلشسألاب يعامج راجشش بوششن سصوشصخب8451

لخدتب،20 ةيرأوجلأ ةدحولأ ىوتشسم ىلع ءاشضيبلأ
يلعتفم رأرف ليجشست مت ةبوانملأ ةطرششلأ تأوق
زجح مت ناكملل ط˘ي˘ششم˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ،را˘ج˘ششلأ
قيقحت حتف متيل ، بششخ موك لفشسأاب ءاشضيب ةحلشسأأ
سسفنب رخأ راجشش ةراثإاب ناث غÓب يقلت مت نيأأ ،

، ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم سصا˘خ˘ششأأ ل˘ب˘ق ن˘م نا˘كم˘˘لأ
ناكملأ قيوطت دعب ةطرششلأ تأوقل عيرشسلأ لخدتلأ

سصاخششأأ40 فيقوت نم نكم قرطلأ عيمج قلغو
ةروظحملأ ءاشضيبلأ ةحلشسألأ نم ةعومجم زجح عم
مت امك ، ةحلشصملأ رقم ىلإأ مهليوحت متيل ، مهتزوحب
تاكرششلأ ىدحإأ لثمم لبق نم ىوكشش ليجشست
رقم ماح˘ت˘قأ سصو˘شصخ˘ب نا˘كم˘لأ تأذ˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
عم حوتفملأ قيقحتلأ ،يدمعلأ بيرختلأ عم ةكرششلأ
عطاقم تÓيجشست لÓغتشسأ دعب و ركذلأ يفلاشسلأ
ةشسشسؤوملأ تأذب ةتبثملأ ةبقأرملأ تأريماكل ويديف
نيججدم اهماحتقأ يف ركذلأ يفلاشسلأ عولشض نيبت
امك ، بيرخت ةيلمعب مايقلأ عم ءاشضيبلأ ةحلشسألاب
رخآأ هيف هبتششم فيقوت نم قمعملأ قيقحتلأ نكم
ةيلمعلأ ،هتماقإأ رقم ىوتشسم ىلع راجششلأ يف علاشض
ءاشضيبلأ ةحلشسألأ نم ةعومجم زجح نم تنكم
،يديل˘ق˘ت ف˘ي˘شس ،ير˘ح˘ب د˘ي˘شص حÓ˘شس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت

حÓشس20 ،ريبكلأ مجحلأ نم نينيكشس ،روطاشس
نم ءاهتنلأ دعب ،يباكوأ لانيبوأ عون نم سضيبأأ

يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنأ مت قيقحتلأ تايرجم
،ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب أومدق نيينعملأ قح
رششع يداحلأ يرشضحلأ نمألأ حلاشصم تنكمت امك
نم يلجنم يلعب ثلاثلأ يرشضحلأ نمألأ أذك و

تأراجشش يف نيعلاشض نيرخآأ سصاخششأأ40 فيقوت
سضر˘غ˘ب ة˘ي˘نلد˘ي˘شص ة˘يودأأ ةزا˘ي˘ح أذ˘ك و ة˘ي˘عا˘م˘˘ج
.ةرجاتملأ

زاكعوب لامج

ةشسبتءاشضق مامأأ تانيوعلأ ىفششتشسمب ةهوبششمو ةينوناق ريغ ةيمومع تاقفشص مأربإأ فلم
عاطقب ةلأدعلأ مامأأ يئاشضق فلم ةشسبتب تانيوعلأ ةرئأد نمأل ةيئاشضقلأ ةطرششلأ سسمأأ لوأأ تلاحأأ
ءانتقأ تايلمع اهنم ةهوبششم ةينوناق ريغ ةقيرطب ةيمومع تاقفشص مأربإأ تايلمعب قلعتم ،سصاشصتخلأ

نم اشصخشش41 هيف طروت ىفششتشسملأ لكايهل ةيميمرت عيراششم ىرخأو ىفششتشسملل داتعو ةيبط ةزهجأأ
تامولعم تدرو نيأأ ةيشضاملأ ةنشسلأ ةياهن ىلإأ ةيشضقلأ دوعتو نيقباشس نيريدمو نيفظومو تأراطإأ نيب
عم قيشسنتلابو تاقفشص ةدع مأربأ يف ةهبششو تأزواجت لوح تانيوعلأ ةرئأد نمأل ةيئاشضقلأ ةيطبشضلل
يتلأو تايرحتلأ ةرششابم ةيئاشضقلأ ةيطبشضلل ةيلاشسرأ ةطشسأوب ةيروهمجلأ ليكو رمأأ ةيئاشضقلأ ةهجلأ
كلذكو تايرتششملأ ريتأوفو تأدنتشسملأ ىلع لوشصحلأو ةيئافششتشسلأ ةشسشسؤوملأ ىلإأ لاقتنلاب تأأدب
غلابملأ نع فششكلأ نود ةيلامو ةينوناق تأرغث نع فششكلأ مت اهلÓخو ميمرتلأ تايلمعب طورششلأ رتفد

مهنيب اشصخشش41 مهددع غلب نيأأ ةيشضقلاب ةرششابم ةينعملأ فأرطلأ عيمج عم قيقحتلأ لقتنيل ةيلاملأ
مامأأ قيقحتلأ فلم ليوحت لبق نيقباشس نييريدم كلذكو تأراطأو نيفظومو ةزهجألأ درومو لواقم
نايفشس ةزمحلأ.ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ ةهجلأ

 ءاسضيبلا ةحلسسألا فلتخم لامعتسسا مت امدعب

ةنيطنشسقب  يعامج راجشش يف أوببشست صصاخششأأ5 فقوي يلجنم يلع نمأأ
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