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ةعاسس رخآأ
ةباسصإأ يف هابتسش’أ
ةنتابب انوروكب باسش

ةديلبلأ نم دئاع
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم ضسام تلقن
ينطولا كردلا دارفاب ةبوحسصم
ةيدلب نم ردحني باسش ةنتاب ةيلول

ىفسشتسسم ىلا ريفاسصعلا نويع
كلذو ،ةيدعملاو ةيردسصلا ضضارملا

باسشلا ىلع ضضارعا روهظ دعب
،انوروك ضسوريف ضضارعاب ةهيبسش

اهلاسسرل ةنيع بحسس مت ثيح
دهعمب ليلاحتلا ءارجاو ةمسصاعلل
ةيحسضلا ةباسصا نم دكاتلل روتسساب
باسشلا نا ركذلاب ريدج ،اهمدع نم
لمعي ناك ،هتباسصا يف هبتسشملا

ذنم هنكسس ىلا داعو ةديلبلا ةيلوب
يتلا ةلاحلا يهو ،مايا ةعبرا يلاوح
طسسو رعذلاو علهلا نم ةلاح تقلخ

ةباسصلا ديكات نم افوخت ناكسسلا
نيذلا دارفلا ىلا ءابولا لاقتناو
نا ملعلا عم اذه ،باسشلا مهب كتحا

ةلاح ةيا لجسست مل ةنتاب ةيلو
.ضسوريفلاب ةباسصÓل ةدكؤوم

ح ناسشوسش

تايقولا يقاب ىلع ممعي نأ نكمي لوجتلا رضح رارق

مايأأ01ـل ةديلبلأ ىلع يلك رجح
 ةــمسصاعلاب لوــجت رـــسضحو

عوبسسألا اذه ةياهن نيفلأا يلاوح ىلإا لامعلا ددع ضضيفخت وحن

 جاتنإ’أو يلاعلأ نرفلأ فيقوت
 راــــــجحلأ رأدـــيسس بكرم يف
اــــــنوروكلأ نـــم ةــــــياقولل

دايبملوأ’أ ريسصم
0202 يفــيسصلأ
 دـــعب ددــــــحتي
عـــيباسسأأ ةـــعبرأأ

اـــحورطم ضســـيل ويكوط ةرود ءاــــغلإا

21 صص علاط

ةداــــــقر نــــــيعب خــــــيسش اــــــهتيحسض حار

لتقلأ ةميرج طويخ كفي ةملاق كرد
11 صص علاط

وكسشي ةراجتلا ريزو/يقاوبلا مأا
ةيزكرملا ةيلديسصلاو اهسصقن
اهديروت ضضفرت

يحأرج زافق نييÓم01
قيوسستلأ رظتنت ةنزخم
 مسساق د’وأأ عنسصمب
تاهجلا نم ةباجإلا رظتنت ةلداعم

دجت ل Óعف يذلا تقولا يف ةينعملا

يهف تدجو ناو قاوسسألا يف تازافق

ءادوسسلا قوسسلاب ةفعاسضم راعسساب عابت

اذه يف نييزاهتنلا راجتلا هابسشا ىدلو

يف  اهسصقنب افرتعم ةراجتلا ريزو جرخي

يفو لاكسشإلا لحب ادعاو قاوسسألا

573 مقر ةلسسارملا دجن لباقملا

ةيزكرملا ةيلديسصلا نع ةرداسصلا

ةليلم نيعب تازافقلا عنسصمل ةهجوم

تازافقلا ديروت فيقوت هنم بلطت

لك مرحي امم رهسش ةدمل ةيحارجلا

يتلا ةلسسارملا بسسحب اهنم تايفسشتسسملا

نيا اهنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخا زوحت

نيب قيسسنتلا بايغ يف له ... للخلا

يف بيرغلا و، ... ةموكحلا حلاسصم

دكؤوي تازافقلا عنسصم ريدم ةلداعملا

زافق نييÓم01 ىلع عنسصملا رفوت

رظتنت نزاخملاب  ةسسدكم يحارج

لسصاوتم مويلا جاتنإلا و قيوسستلا

2 و يحارجج زافق فلأا002 لدعمب

ةريبك ةبسسن يه و ةنياعم زافق نويلم

جاتنإلا نأا عنسصملا ريدم ديسسلا دكأا امك

عربت هنأا و ةعفترم ةريتوب يرجي

و تاعاطقلا فلتخمل زافق نويلم001ب

عنسصملا نم ةمهاسسم تايعمجلا و تائفلا

ةيلمع فيقوت عم ةمزألا لح يف

و اسسنرفل ةهجوم تناك يتلا ريدسصتلا

لمع ضضرع عسضو مت هنأا دكأا امك ندرألا

ةلاكو ىدل بسصنم001 براقيامل

ل و بيرغلا نكل ةليلم نيعب ليغسشتلا

بجوتسست ةيعسضو يه  لمعلل مدقت دحأا

ةردن نم قلعتام ةسصاخ اهدنع فوقولا

لهو ةيحارجلا تازافقلا ةدامل رفوتو

رارق نأا مأا باوسص ىلع ةحسصلا ريزو

يف تايفلخ هئارو ةيزكرملا ةيلديسصلا

يذلا نوزخملا ةنياعم مت يذلا تقولا

نأا ريكذتلل، يلحملا قوسسلا ضضرغب يفي

لجيج و تسسارنمتك ةديعب تايلو ىتح

عنسصملا تادعاسسم نم اودافتسسا اهريغو

حور عرز  يف هنم ايعسس عوسضوم،

دلبلا ءانبا نيب ةوخلاو نماسضتلا

.دحاولا

راهز دمحا

ىسضوف ثادحإاو رئازجلا ىلإا ةدوعلا يف مهبلطمب مهكسسمت بقع

ةــيكرتلأ ةــــطرسشلأ
ىلـع برسضلاب يدتعت
نيقلاعلأ نييرئأزجلأ
لوــــبنطسسإأ راــــطمب
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ةعباتمو دضصر ةنجلل ي˘م˘ضسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ن˘ل˘عأا
«راروف لامج» روضسفوربلا ,انوروك  ضسوريف

ةدكؤوم ةديدج ةلاح92 ليجضست مت هنأا ضسمأا
دد˘ع˘لا ل˘ضصي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ليجضست نود ةدكؤوم  ةلاح032 ىلإا يلامجإ’ا
يمÓعإا ءاقل لÓخ ,راروف لاق و .ةافو ةلاح يأا

ددعلا  لضصيل ةديدج ةلاح92 ليجضست مت هنأا

يف521 اهنم ةدكؤوم ةلاح032 ىلإا يلامجإ’ا

عومجم نم ةئاملاب45 لداعي ام ةديلبلا ةي’و
ةلاح يأا ليجضست متي مل هنا اريضشم .«ت’احلا

نم ةئام˘لا˘ب54» نأا رارو˘˘ف فا˘˘˘ضضأاو .«ةا˘˘˘فو

94 و52 نيب ام ةيرمعلا ةئفلا ضصخت ت’احلا

ضصاخضشأ’ا ضصخت ةئاملاب03 يلاوح و ةنضس

ةلاح223 نأا ىلإا اريضشم .«ةنضس06 نم رثكأا
ايلاح ةدوجو˘م ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘ضصإا  ه˘ب˘ت˘ضشم
.«ليلاحتلا جئاتن راظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘ب
مل ددعلا» نأا راروف دكأا تايفولا ددع نعو

8 اهنيب نم ةافو71 دودح يف يقاب وهف ريغتي

نم ةئاملاب74 لداعي ام ةديلبلا يف ت’اح
ر˘يزو ن˘ل˘عأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .«تا˘ي˘فو˘لا عو˘˘م˘˘ج˘˘م

،تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا حÓ˘ضصإاو نا˘كضسلاو ة˘ح˘ضصلا
ةيملعلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ديدج جÓع لوكوتورب ذيفنتلا زيح تعضضو
ضسفن يف دروتضسمو ايلحم جتنم ءاود هضساضسأا
ةودنلا لÓخ حيرضصت يف ريزولا ركذو.تقولا
ءابو دضصرو ةعباتم ةنجلل ةيمويلا ةيفحضصلا

ت’احل هفضصو  متي هنأا رئازجلا يف انوروك
تايمكلاب ايلاح رفوتم وهو ةدكؤوملا ةباضصإ’ا
تيهنأا تاءارجإ’ا نأا ديزوب نب نلعأاو .ةيفاكلا

ضصيخضشتل  روتضساب دهعمل تاحقلم3 حتفل
زيح نارهو عرف لخد ثيح, انوروك ضسوريف
ةقحلم لخدتضس يذلا تقولا يف,ضسمأا ةمدخلا
ن˘ي˘ح ي˘ف ءا˘ع˘برأ’ا اد˘غ ة˘مد˘خ˘لا ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق
ةلقرو ةقحلم قاحتلا لبقملا عوبضسأ’ا فرعيضس
.ةمدخلاب

نيداصضم عم ايرÓملل ءاودب قلعتي لوكتوربلا
عنصصلا ييلحم نييويح

نا˘˘˘˘˘˘كضسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ضصلا ةرازو ضسمأا تضصخر
جÓعل ءاود لامعتضساب تتيفضشتضسملا حÓضصاو
ة˘با˘ضص’ا ت’ا˘ح جÓ˘˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م ،ا˘˘يرÓ˘˘م˘˘لا
ةدكؤوم دجتضسملا «انوروك» ضسوريفب ةدكؤوملا

فلا002 ـل ي˘˘˘ف˘˘˘كي نوز˘˘˘˘خ˘˘˘˘م دو˘˘˘˘جو

نÓ˘عإا بضسح ،ءاود˘لا كار˘ضشإا م˘ت˘ي˘ضسو.ضصخ˘ضش

ايلحم ن˘ي˘يو˘ي˘ح ن˘يدا˘ضضم ع˘م ،ة˘ح˘ضصلا ةرازو

ةيضسنرفلا «يفوناضس» ةعومجم تناكو .عنضصلا

جئاتن نع ضسرام81 موي تنلعا دق ةيودأÓل

ضسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا ى˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ةر˘˘ضشب˘˘م

مادختضسا دعب«91-ديفوك» دجتضسملا انوروك

مضس’ا تحت «نيوكورولك يضسكورديه» راقع

.«لين˘كÓ˘ب» ة˘كر˘ضشلا ه˘ج˘ت˘ن˘ت يذ˘لا يرا˘ج˘ت˘لا

ع˘م ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘كر˘˘ضشلا تد˘˘بأاو

فلأا003 ـل ءاودلا ريفوتل ةيضسنرفلا تاطلضسلا

ملاعلا لوح لودلا نم ددع تماق امك.باضصم

جÓعلا لوكو˘تور˘ب ي˘ف ًا˘ي˘ل˘ع˘ف را˘ق˘ع˘لا جاردإا˘ب

ن˘ي˘با˘ضصم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا

ةدع ربع ءاربخ بضسحو«91ديفوك» ضسوريفب

احاقل دعي ’ حرتقملا ءاودلا نإاف ،ملاعلا يف لود

جلاع وه لب ،نيباضصم ريغلا ضصاخضشأÓل حنمي

رذ˘ح ثي˘ح,ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘ل˘ل حر˘˘ت˘˘ق˘˘م

دارفأ’ا فرط نم ءاودلا لزانت نم نويئاضصخأ’ا

ةيبناج راثآا نم هزرفي دق ام ببضسب فارضشإا نود

تحت هلوانت متي نا بجي هنأا ىلع نيددضشم ،

.ءابطأا فارضشإا

سسوريف راصشتنا نم دحلل ةمصصاعلاب لوجت رظحو ةديلبلا ةيلو ىلع يلك رجح سضرف سسمأا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ردصصأا
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ةصسائرب نمأÓل ىلعألا سسلجملا عامتجا لÓخ اهذاختا مت تارارقلا.«91 ديفوك» دجتصسملا انوروك

 .رئازجلا يف انوروك ءابو يصشفت عصضو ةصساردل

تايلولا يقاب ىلع ممعي نأا نكمي لوجتلا رصضح رارق

ةمصصاعلاب لوجت رصضحو مايأا01 ـل ةديلبلا ىلع يلك رجح
ةيروهمجلا سسيئر تارارقل اذيفنت

تاءارجا ذختت ةيندملا ةيامحلا
انوروك ءابو يصشفت ةبراحمل ةصصاخ

تاءارجإا ةدع ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تضصضصخ
ضسيئر تاميلعتل اذيفنت كلذو ذيفنتلا زيح لخدتضس ريبادتو
انوروك ضسوريفل لضصاوتملا راضشتن’ا ةهجاومل ةيروهمجلا
نا ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب لا˘قو.د˘ج˘ت˘ضسم˘لا
بوجت ةيوعوت لفاوقو تاجرخ ميظنت يف لثمتت تاءارج’ا

م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ثح˘ل عراو˘ضشلا ل˘˘ك
ا˘ن˘ي˘عو» را˘ع˘ضش تح˘ت ة˘ي˘تو˘ضصلا تار˘˘ب˘˘كم˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب
راجتلا ةدئافل ةيضسيضسح˘ت تا˘جر˘خ ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب.«ا˘ن˘ي˘م˘ح˘ي
نينطاوملا ثح اذكو عيبلا ةيلمع ميظنت ةيفيك يف لثمتت
امك.ءارضشلا لجأا نم فوقولا دنع يعامتج’ا دعابتلا مارتحاب
ةيفيك ىلع نينطاوملا ضسي˘ضسح˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ا˘ضضيا ل˘ث˘م˘ت˘ت
يديأ’ا لضسغ ةيفيك ىتحو ميقعتلاو ةفاظنلا طورضش مارتحا

لماك ربع تادحولا عيمج مايق اذكو مويلا يف تارم ةدع
تاعمجتلا نكامأاو نينضسملا رودل ميقعتلا تايلمعب تاي’ولا

ةلوفطلا زكارمو ةي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو
ينما زاهج ضصيضصخت متو.ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘ضسلاو ة˘ف˘ع˘ضسم˘لا
تاهجلا فلتخم نم نيمداقلا نيرفاضسملا ةقفارمو ةضسارحل
رب˘كأا را˘ضشت˘نا بن˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘كا˘مأا ى˘لا

ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم هتفضصو يذلا «91 ديفوك» ضسوريفل
±.S°∏«º.ملاعلا تحاتجا يتلا ةحئاجلاب

ةيئانثتصسلا تاءارجإلا نم ةعومجم راطا يف
انوروك سسوريف يصشفت ةحفاكمل

عفدب لمعلا بابرأل حامصسلا
يعامتجلا نامصضلا تاكارتصشا
ينطولا بارتلا ربع ةلاكو يأا يف

نم ةلمج يعامتج’ا نامضضلاو ليغضشتلاو لمعلا ةرازو تذختا
لمعلا بابرأا حلاضص يف بضصت يتلا ةيئانثتضس’ا تاءارجإ’ا

يأا يف يعامتج’ا نامضضلا تاكارتضشا عفد نم مهنكمتضس يتلاو
وحن هجوتلا ىلا ةجاحلا نود ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةلاكو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘ضسل˘ضس را˘˘طا ي˘˘ف كلذو م˘˘ه˘˘با˘˘ضست˘˘نا ت’ا˘˘كو
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تÓ˘ي˘ه˘ضست˘لاو
لخد ءارج’ا اذه نأا اهل نايب يف ةرازولا تحضضوأاو.دجتضسملا

ةياغ ىلا رمتضسيضسو.طرافلا دحأ’ا موي نم ةيادب ةمدخلا زيح
رماوأاو كوكضصلا عاديإا لمعلا بابرأ’ نكمي ثيح،رخآا راعضشإا
ىوتضسم ىلع يعامتج’ا نامضضلا تاكارتضشاب ةضصاخلا عفدلا
ةحلضصم وأا عفد زكرم ناك ءاوضس ،قودنضصلل عبات لكيه يأا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا بن˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت

±.S°∏«º.«91 ديفوك» دجتضسملا

راكتحلا ميرحت ىلا راجتلا تهبن

بنجتل وعدت ىوتفلا ةنجل
تارايزلاو زئانجلاو سسارعألا

يلكلا مازتل’ا ىلا نينطاوملا ،ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تعد
تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب
تارو˘ط˘ت˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت ا˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م مد˘عو ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ضسر˘لا
اهل نايب يف ةنجللا تحضضوأاو .انوروك ضسوريفل ةعراضستملا
ىلع ءانبو انوروك ضسوريفل ةعراضستملا تاروطتلل اعبت» هنا

عيرضس ءابولا اذه نأا نم ضصاضصتخ’او ةفرعملا لهأا هررق ام
رضشابم ببضس ضسانلا نيب طÓتخ’او عامتج’ا نأاو راضشتن’ا
ةعيرضشلا هرقت ام ىلع ءانبو ،اهيضشفتو ىودعلا لاقتنا يف يوق
قرطلا دضسو ضسفنلا ىلع ةظفاحملا بوجو نم ةيمÓضسإ’ا
بانتجا نينطاوملا ىلع اعرضش بجي هنإاف ،اهكÓه ىلإا ةيدؤوملا

زئانجلاو ضسارعأ’ا لث˘م ة˘ضصا˘خ˘لاو ة˘ما˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘ك
وه امم اهريغو ىضضرملا ةدايعو ةيلئاعلا تارايزلاو ،متآاملاو
وهو ،مارح راكتح’ا» نأا ةنجللا دكؤوتو .«ءافولا راضشتنا ببضس
اهادبأا يتلا ةينماضضتلا ة˘ب˘ه˘لا» ة˘ن˘م˘ث˘م ،«بو˘نذ˘لا ر˘ئا˘ب˘ك ن˘م
نيذلا مهنم رخآ’ا ضضعبلا فرضصتل اهفضسأات ةيدبمو «انراجت
ىلع اوقيضضو راعضسأ’ا اوعفرف ةجرحلا فورظلا اولغتضسا»
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘فو .«ع˘ل˘ضسلا ي˘ف او˘ضشغو ،م˘ه˘تاو˘˘قأا ضسا˘˘ن˘˘لا
لفاكتلا ن˘م د˘يز˘م» ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك و˘عد˘ن ،ة˘جر˘ح˘لا

عنمو علضسلا ريفوت يف ةلودلا دوهج» ييحتو «نماضضتلاو
نيذلا راجتلا» اضضيأا ىوت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ي˘ح˘ت ا˘م˘ك .«را˘كت˘ح’ا
ضسوفن يف ةنينأا˘م˘ط˘لا ثبو را˘ع˘ضسأ’ا رار˘ق˘ت˘ضسا ي˘ف او˘م˘ه˘ضسأا
ةرضسأÓل ةميظعلا دوهجلا» ىرخأا ةهج نم تنمثو .«نينطاوملا
ةيامحلاو نمأ’ا ةز˘ه˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م اذ˘كو «ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ح˘ضصلا
فرظلا اذه يف نينطاوملا نمأا ىلع نورهضسي» نيذلا ةيندملا
.«بعضصلا
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ررقت ،تادج˘ت˘ضسم˘لا ءو˘ضض ى˘ل˘عو
ة˘ي’و ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ك ر˘˘ج˘˘ح ضضر˘˘ف
رظحو ما˘يأا ةر˘ضشع ة˘ل˘ي˘ط ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةعبا˘ضسلا ن˘م ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب لاو˘ج˘ت
كنمي احابضص ةعباضسلا ىلا ءاضسم
عنمو تاي’ولا يقاب ىلع ممعي نأا
يف نيضصخضش نم رثكأ’ تاعمجت
مارتحا عم راهنلا ةليط ةمضصاعلا

امك.رتمب ةردق˘م˘لا نا˘مأ’ا ة˘فا˘ضسم
تارا˘ي˘ضس طا˘ضشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت
بار˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةر˘˘˘˘جأ’ا
ق˘ل˘غ ا˘ضضيأا رر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تÓحملاو يها˘ق˘م˘لاو، م˘عا˘ط˘م˘لا
،ةيئاذغلا داوملا تÓحم ءانثتضساب
ةرورضض عم تانبلم˘لاو ،ة˘لا˘ق˘ب˘لاو

لقت ’ ةينوناق ناما ةفاضسم مارتحا
نيفاخملا نامرح عم دحاو رتم نع
تنا˘˘كو.لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضس’ا ضصخر ن˘˘م
حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو
نع ضسمأا تنلعا دق تايفضشتضسملا
ءا˘بو˘ب ن˘ي˘با˘˘ضصم˘˘لا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا

ىلإا رئازجلا يف دجتضسملا انوروك

ةي’وب521 اهن˘م ة˘لا˘ح032

8 ل˘ي˘ج˘ضست ع˘م ا˘هد˘حو ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ن˘˘م.ة˘˘ي’و˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘فو
مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تقر˘بأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ةديلب˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ما˘ع˘لا نوؤو˘ضشلاو
عيمجل ةديدج ةميلعت نينثإ’ا ضسمأا

ةي’ولاب رئاودلاو تايدلبلا ءاضسؤور
روضضح ةيراب˘جإا˘ب ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘م˘ل˘ع˘ت
نفد مضسارم عيمجل نمأ’ا حلاضصم

ريبادتلا فلتخم راطإا يفف.ىتوملا

ح˘لا˘ضصم ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ضسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي’و˘لا

تر˘˘˘˘مأا (91˘- د˘ي˘فو˘˘ك) ا˘˘نورو˘˘ك

ةماعلا نوؤوضشلا و ميظنتلا ةيريدم

رئاودلا و تايدلبلا ءاضسؤور عيمج

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإا˘˘˘ب

ح˘ن˘م د˘ن˘ع ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ىتوم˘لا ن˘فد˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ضصخر˘لا

ريبادتلا ذاختا نم اهنيكمت فدهب

رداضصملا تاذ تحلأا امك.ةمزÓلا

ةل˘ئا˘ع ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ةرور˘ضض ى˘ل˘ع

مÓعإا ةيرابجإاب يفوتملا ضصخضشلا

ايميلقإا ةضصتخم˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم

ضضر˘˘غ˘˘ب ن˘˘فد˘˘˘لا تقوو نا˘˘˘كم˘˘˘ب

م˘ضسار˘م رو˘ضضح ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت

ركذي.رداضصملا تاذل اقفو ،نفدلا

ترقأا دق تناك ةي’ولا حلاضصم نأا

ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘مزأ’ا هذ˘ه ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

و ماع لكضشب دÓبلا اهب رمت يتلا

نم ةمزح ةضصاخ لكضشب ةي’ولا

ةيزارتح’ا تارار˘ق˘لاو تاءار˘جإ’ا

ضسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘ضشت˘نا يدا˘ف˘ت˘˘ل

اهنم قلعت ام اميضس’ ،«انوروك»

ةيراجتلا تÓح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب

داو˘م˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب

تاءا˘ضضف˘لا ق˘ل˘غ اذ˘كو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةفاضضإ’اب روهمجلل ةب˘ط˘ق˘ت˘ضسم˘لا

قاو˘˘ضسأ’ا طا˘˘ضشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

عنم اذكو ة˘ي˘عو˘ب˘ضسأ’او ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ةيرانلا تاجاردلا ةطضساوب لقنتلا

.تÓفاحلا اذكو

باصصم032 ىلإا انوروك سسوريفب نيباصصملا ددع عفترا اميف

سسوريفلاب نيباصصملا جÓعل ايلحم جتنم ءاودل ديدج جÓع لوكوتورب
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ع˘ط˘ق˘م ر˘ه˘ظأأ قا˘ي˘˘سسلأ أذ˘˘ه ي˘˘فو
لسصأوتلأ عقأوم ى˘ل˘عر˘سشن و˘يد˘ي˘ف
لاجر لامعتسسأ ةظحل ،يعامتجإلأ
د˘˘سض ف˘˘ن˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘مألأ
مل نيذلأ نيير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ
،مهرايد ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ن˘م و˘ن˘كم˘ت˘ي

يكرتلأ نمألأ رسصانع لاهنأ ثيح
نو˘˘ل˘˘لأ دو˘˘سسأأ ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ م˘˘ه˘˘يز˘˘ب

ن˘˘طو˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘بأأ ى˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘سضلا˘˘˘ب
مهجاجتحإأ دعب لوبنطسساب نيقلاعلأ

نود ،رئأزجلل مهعاجرإأ مدع ىلع
،لا˘جر˘لأ وأأ ةو˘سسن˘لأ ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لأ
نأأ ملعلأ عم ءاحسصألأ وأ ىسضرملأ

نم ايكرت ىلأ لقنت مهنم ريبك ددع
ويدي˘ف˘لأ ر˘ه˘ظأأ ا˘م˘ك .جÓ˘ع˘لأ ل˘جأأ
د˘حأأ ،كو˘ب سسيا˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ثو˘˘م˘˘لأ
ىلع ىقلم وهو مهيلع نيدتعملأ
زجاع وهو راطملأ وهب يف سضرألأ

ه˘ي˘ق˘ل˘ت م˘غر كر˘ح˘ت˘˘لأ ن˘˘عا˘˘ما˘˘م˘˘ت
سسفن ،هئا˘قد˘سصأأ ن˘م تأد˘عا˘سسم˘لأ
يتلأ ةوسسنلأ دحأل ةبسسنلاب رمألأ
ءأدتعلأ دعب وبر ةبونل تسضرعت

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘تو  بر˘˘سضلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
دحأ فرط نم ةيلولأ تافاعسسÓل
يتلأ ةثداحلأ .نيير˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ب˘طلأ
نويرئأزجلأ نورفاسسملأ اهل سضرعت

مايأأ7 ذنم سضرألأ نوسشرتفي يذلأ
نيكسسمتم˘لأو لو˘ب˘ن˘ط˘سسأ را˘ط˘م˘ب

مغر رئأزجلأ ىلأ مهتدوع ةرورسضب

مهلقن ايكرتب رئأزجلأ ريفسس سضرع

ةيا˘غ ى˘لأ كا˘ن˘ه قدا˘ن˘ف˘لأ د˘حأأ ى˘لأ

،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ تÓ˘˘حر˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عأ

تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ءأد˘ن ه˘جو˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج

هيتفرغب ناملربلأ بأونو ةيرئأزجلأ

ةيسسامولبدلأ تائيهلأو ةموكحلأو

نم ىقبتام ذاقنل لجاعلأ لخدتلل

.مهبسسح يرئأزجلأ ةمأرك
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ى˘˘لإأ لور˘˘ت˘˘ب˘˘لأ را˘˘ع˘˘سسأأ ترا˘˘ه˘˘˘نأ

ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل رلود02 ىو˘˘ت˘˘˘سسم
لكسش ام وهو تنرب ماخل ةبسسنلاب

نيذلأ ني˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مد˘سص
سسوريف ةقرطم نيب مهسسفنأأ أودجو
عأر˘˘˘˘سصلأ نأد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسو ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
دأز يذ˘˘لأ ي˘˘˘سسور˘˘˘لأ يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ
لورتبلأ راعسسأأ تفرع .ةلب نيطلأ
ايبسسن انسسحت ةريخألأ تأونسسلأ يف

06 ى˘لإأ05 ىوتسسم يف اه˘ل˘ع˘ج
ح˘م˘سس ا˘م و˘هو ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل رلود
ىر˘ب˘كلأ تا˘كر˘سشلأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ذنمو هنأأ ر˘ي˘غ ،ي˘فا˘ع˘ت˘لا˘ب لود˘لأو
ثد˘˘ح ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘سسلأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
ا˘م و˘هو را˘ع˘سسأÓ˘ل دا˘ح سضا˘ف˘خ˘˘نأ
ريبك يبلسس سساكعنأ هل نوكيسس
ةقلامعلأ ىدع ام نيجتنملأ ىلع
رمألأ قلعتيو قوسسلأ يف ةثÓثلأ

،ايسسور ،ة˘يدو˘ع˘سسلأ ن˘م ل˘كب ا˘ن˘ه
نم ديدعلا˘ف ،(ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ
اهتينأزيم د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ لود˘لأ
تأدأر˘˘يإلأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب
وه ام رأرغ ىلع طفنلاب ةطبترملأ
تد˘جو ي˘ت˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف لا˘ح˘˘لأ
لود˘لأ ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
انوروك سسوريفل ةيحسض ةجتنملأ

سضاير˘لأ ن˘ي˘ب عأر˘سصلأو ة˘ه˘ج ن˘م
راعسسألأ عفترت مل أذإأو ،وكسسومو
لود˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘سسف ة˘˘عر˘˘سسب
ةي˘ف˘سشق˘ت ر˘ي˘بأد˘ت ذا˘خ˘تأ ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ

تامزأأ ىلإأ يدؤوي دق امم ،ةديدسش
،ةيسسايسس تامزأأ ىتح وأأ ةيعامتجأ

ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ردا˘ب د˘قو أذ˘ه
عامتجأ لÓخ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع
ىلإأ مايأأ لب˘ق د˘ق˘ع˘ن˘م˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ
تأءأر˘˘جإلأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ
سضف˘خ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘سشق˘˘ت˘˘لأ

،ةئاملاب03 ةبسسنب ماعلأ قافنإلأ
سضيفخت كأرطانوسس نم بلط امك
ىلإأ ةجمربملأ رام˘ث˘ت˘سسلأ تا˘ق˘ف˘ن
ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘˘ب أذ˘˘˘ه ،ف˘˘˘سصن˘˘˘لأ

13 ىلإأ دأريتسسلأ ةميق سضيفخت
دودح يف تناك امدعب رلود رايلم

ليجأات ىلإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ،را˘ي˘ل˘م04
د˘ي˘ق وأأ ة˘ل˘ج˘سسم ع˘يرا˘سشم قÓ˘˘طإأ
ي˘ف عر˘سشي م˘ل ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لأ
لظلأ قطانم يف أدع ام اهزاجنإأ

رم˘ت˘سست د˘ق ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأ ي˘هو
قأوسسألأ نأأ رابتعاب ةليوط ةرتفل
ىدملأ ةليوط ةمزأل أايهتت ةيملاعلأ

ءابنأأ تلاكو هتلقن ام بسسح كلذو
ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘يدا˘سصت˘˘قأو ءأر˘˘ب˘˘خ ن˘˘ع
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ئا˘سشت˘م ةر˘ظ˘ن أو˘ع˘سضو
ىدملأ ى˘ل˘ع ي˘م˘لا˘ع˘لأ دا˘سصت˘قÓ˘ل
كن˘ب سضف˘خ ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ل˘يو˘ط˘لأ
ي˘ب وأأ» ير˘سسيو˘سسلأ را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلأ
ه˘تا˘ع˘قو˘˘ت سسمأأ ةر˘˘كذ˘˘م ي˘˘ف «سسأأ

يملاعلأ بلط˘لأو ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘سسأل
ةسسمخ نيب حوأرتي امب ماخلأ ىلع
ىلع ايموي ليمرب نييÓم ةرسشعو
سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف يو˘ن˘˘سس سسا˘˘سسأأ

انوروك سسوريف ببسست عم كلذو

دأد˘˘مإلأ ل˘˘سسÓ˘˘سس ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ي˘ف ة˘م˘خ˘ت ج˘ي˘˘جأا˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
قا˘ف˘تأ را˘ي˘ه˘نأ ا˘هرا˘ثأأ سضور˘ع˘م˘˘لأ
ىو˘ه» كن˘˘ب˘˘لأ لا˘˘ق ثي˘˘ح ،«كبوأأ»
لقنتلأ ىلع دويقلأ ببسسب بلطلأ

رمغت امي˘ف91-ديفوك ن˘م ا˘فو˘خ
قافتأ رايهنأ دعب قوسسلأ تأدأدمإلأ
ن˘˘˘م .جا˘˘˘ت˘˘˘˘نإلأ سضف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل +كبوأأ
ةدايز نع أذه رفسسي نأأ ،حجرملأ

أذه ،«طفنلأ تانوزخم يف ةريبك
تنرب ماخل هتاعقوت كنبلأ سصلقو

أرلود02 ىلإأ نأو˘ج ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف

أرلود03 تناك امدعب لي˘مر˘ب˘ل˘ل
كن˘ب˘لأ سضف˘˘خ ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
رب˘م˘ت˘ب˘سس ي˘ف را˘ع˘سسأÓ˘ل ه˘تا˘ع˘قو˘ت

ردقو ،نيمدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد ة˘يا˘ه˘نو
أذه طفنلأ ىلع بلطلأ نأأ كنبلأ

5.2 نيب حوأرتي امب عجأرتيسس ماعلأ
ىلع ايموي ليمرب نييÓم ةثÓثو

نأأو0202 ي˘ف يو˘ن˘سس سسا˘˘سسأأ
ةيملا˘ع˘لأ ن˘يز˘خ˘ت˘لأ تأرد˘ق ل˘سصت

009 يلأوح ىلإأ ربلأ ىلع ةحاتملأ
كنبلأ مسضني كلذبو ليمرب نويلم
نا˘مد˘لو˘غ» كن˘ب ى˘لإأ ير˘سسيو˘سسلأ
يف «اكيرمأأ فوأأ» كنبو «سسكاسس
ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘سسأأ تا˘ع˘˘قو˘˘ت سضف˘˘خ

يهو0202 ما˘˘˘ع˘˘˘ل بل˘˘˘ط˘˘˘لأو
رئأزجلأ نأاب دكؤوت يتلأ تأرسشؤوملأ

ةيداسصتقأو ةيلام ةمزأأ ىلع ةلبقم
.نيتريبك

راطملا وهبب ىسضوفلا نم عون مهثادحإا بقع ،لوبنطسسإا راطمب نيقلاعلا نييرئازجلا ىلع ءادتع’اب ،نينثإ’ا موي ةيكرتلا ةطرسشلا تماق
ىدل عسساو بسضغ هنع جتن ام وهو ،انوروك ضسوريف راسشتنا عنمل يزارتحا ءارجإاك رفسسلا رظح دعب نطولا ضضرأا ىلإا مهئÓجإا مدع ىلع اجاجتحا

 . ناغودرأا ةطرسش مهعم  اهب تلماعت يتلا ةيجمهلا ةقيرطلاب نيددنم ،لجاعلا لخدتلا ىلا ةيسسامولبدلا تائيهلا اودسشان نيذلا نييرئازجلا

ىسضوف ثادحإاو رئازجلا ىلإا ةدوعلا يف مهبلطمب مهكسسمت بقع

برصضلاب يدتعت ةيكرتلا ةطرصشلا
لوبنطصسإا راطمب نيقلاعلا نييرئازجلا ىلع

يرئازجلا داسصتق’ا رهظ مسسقتسس تاقورحملا قوسسل ةجودزم ةبرسض

رلود02 ةبتع ىلإا لصصتو راهنت لورتبلا راعصسأا

انوروكلا راسشتنا اهيف ببسست يتلا ةبراسضملا رسسكل

 نطولا تايلو قاوصسأا قارغإا

راعصسلا ضضفخل اطاطبلا نم نانطأاب
رسضخلل كرت˘سشم˘لأ ي˘ن˘ه˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ ف˘سشك

نم ةريبك تايمكب ةينطولأ قوسسلأ نيومت نع ،موحللأو

عا˘˘ف˘˘ترأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لأ ر˘˘سسكل ةدا˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه

عاف˘ترÓ˘ل ا˘ع˘ب˘ت» ه˘نأأ نأو˘يد˘لأ نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو .را˘ع˘سسألأ

ة˘يا˘ه˘ن كÓ˘ه˘ت˘سسلأ ا˘طا˘ط˘ب ةدا˘م را˘ع˘˘سسأأ ي˘˘ف سشحا˘˘ف˘˘لأ

ي˘ن˘ه˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ د˘˘م˘˘ع ،طرا˘˘ف˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ

ينطولأ قوسسلأ نيومت ىلإأ موحللأو رسضخلل كرتسشملأ

ةبراحمو ةبراسضملأ رسسكل ةداملأ هذه نم ةريبك تايمكب

ةيلمعلأ» هذه نأأ ،نايبلأ تأذ فاسضأأو .«راعسسألأ عافترأ

لأز˘ت ل ي˘ت˘لأو0202 سسرا˘م91 يف تقلط˘نأ ي˘ت˘لأ

قوسس41 اهنم ةيلو12 قأوسسأأ ديوزت تلمسش ةرمتسسم

ةرسشابم عيب ة˘ط˘ق˘ن52 ثأدحتسسأ ىلإأ ة˘فا˘سضإأ ،ة˘ل˘م˘ج

رانيد04و03 نيب ام حوأرت رعسسب ،يئاهنلأ كلهتسسملل

راعسسألأ سضا˘ف˘خ˘نأ ى˘لإأ ىدأأ ا˘م˘م ،د˘حأو˘لأ مأر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل

اعدو .«قأوسسألأ يف ةنزخملأ تايمكلأ خسض دعب ةرسشابم

عوبر فلتخم ربع نين˘طأو˘م˘لأ ة˘فا˘ك ،ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ

ةداملأ هذه سصقن نم فوخلأ وأأ علهلأ مدع ىلإأ ،نطولأ

نأأ املع ،ةلبقملأ عيباسسألأ وأأ مايألأ لÓخ قأوسسألأ يف

ي˘ن˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ه˘سشت تا˘يلو˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ كا˘˘ن˘˘ه

تايمكلأ نأأ نع Óسضف ،مايألأ هذه لÓخ لوسصحملأ

كÓهتسسلأ تاجايتحأ دسسل يفكت نأويدلأ ىدل ةنزحملأ

دهعت امك .روهسش ةدعل ةيسساسسألأ ةداملأ هذه نم ةينطولأ

ه˘تأرا˘طإأو هردأو˘ك ل˘ج» نأا˘ب ،نا˘ي˘ب˘˘لأ تأذ ي˘˘ف نأو˘˘يد˘˘لأ

راكتحلأ رسسكو قوسسلأ طبسض ىلع نيرهاسس نولظيسس

وعديو ،ةينطولأ ةنحملأ هذه زواجت ةياغ ىلإأ ةبراسضملأو

يلحتلأو ماحتللأ ىلإأ يندملأ عمتجملأو نيكلهتسسملأ

اهب رمت يتلأ ةيحسصلأ فورظلأ لظ يف نماسضتلأ حورب

كرامجلل ةماعلأ ةير˘يد˘م˘لأ ته˘جو ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .«دÓ˘ب˘لأ

ىلأ ةفاسضأ ىلأ اهتيريدم و اهلكايه عيمج ىلأ ةركذم

اهلÓخ نم تراسشأأ كرامجلل نيسصلخملأ و روبعلأ ءÓكو

و ةيئأذغلأ دأو˘م˘ل˘ل ر˘يد˘سصت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘فا˘ك ع˘ن˘م ى˘لأ

عم رأرقلأ أذه طبتري و ةينلديسصلأ دأوملأ وأ ةيودلأ

راسشتنأ تاعبت ةيفلخ ىلع دÓبلأ هسشيعت يذلأ عسضولأ

ىلأ ةركذملأ هيجوت مت و . سصوسصخلاب انوروك سسوريف

و كرا˘م˘ج˘لأ ح˘لا˘سصم˘ل ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك

تد˘كأأ ثي˘ح ,سسرا˘˘م91 خيراتب ةيعر˘ف˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ

يف ةنمسضتملأ تاميلعتلأ ىلأ تدنتسسأ يتلأ ةركذملأ

ةما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ن˘ع ةردا˘سصلأ561 مقر ةلسسأر˘م˘لأ

هنأأ ةيجراخلأ ةراجتلل ةيو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ و كرا˘م˘ج˘ل˘ل

نييكرمجلأ نيسصلخ˘م˘لأ و رو˘ب˘ع˘لأ ءÓ˘كو ة˘فا˘ك طا˘ح˘ي

و تاجتنملل ريدسصتلأ تايلمع ةفاك عنم ررقت هنأاب املع

ةفاك راعسشأ مت امك. ةيبطلأ دأوملأ و ةيئأذغلأ دأوملأ

دعت مل ريدسصت˘لا˘ب ح˘يرا˘سصت˘لأ ر˘ير˘ح˘ت نأا˘ب ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ

تأءأرجإÓل ينمز ىدم ديدحت متي مل و. اهل سصخرم

و .ىمسسم ريغ لجأأ ىلأ ةيراسس ىقبت ثيح ,اهنع نلعملأ

ةرهاقلأ فورظ˘لأ قا˘ي˘سس ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ي˘تأا˘ت

زيكرتلأ و هتاعبت و انوروك سسوريف راسشتنأ نع ةجتانلأ

قو˘سسل˘ل ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلأ و ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع

ىلع ظافحلأ ةيئانثتسسلأ فورظلأ متحت ثيح ,ينطولأ

.ةيئأذغلأ دأوملأ و ةيودلأ نم ينطولأ نوزخملأ
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ةيلوب ةينمألأو ةيندملأ تاطلسسلأ ترمأأ
ي˘ف ىو˘سصق˘لأ ة˘عر˘سسلأ ى˘لإأ سسمأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
كر˘ح˘ت ىو˘ت˘سسم سصي˘ل˘ق˘ت نا˘م˘سض ل˘ي˘ب˘˘سس
سسوريف ةهباجم تأءأرجإأ نمسض نينطأوملأ

«ةعاسس رخآأ» ةلواحم لÓخ نمف ،انوروك
ةمسصاع طسسو هاجتاب كرحتلأ سسمأأ حابسص
رب˘ع ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ة˘يلو˘لأ
ح˘م˘سسي م˘ل ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لأ ةر˘˘جألأ تأرا˘˘ي˘˘سس
ة˘ط˘ح˘م زوا˘ج˘ت˘ب ةر˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسل
ةنيدملأ لخدم دن˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ «را˘ط˘ق˘لأ»
نم ةمداقلأ تأرايسسلل ةبسسنلاب هتأذ رمألأو

امأأ ،لخدملأ أذه ةهج نم ىرخألأ تايدلبلأ
يديسس» روحم ة˘ه˘ج ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ ل˘خد˘م˘لأ
نم اسضيأأ تعنم تا˘ب˘كر˘م˘لأ نإا˘ف «م˘ي˘هأر˘بإأ

اهبلق اسضيأأ قلغأأ يتلأ ةنيدملأ طسسو جولو
ةكرح مامأأ ايئاهن «ةروثلأ ةحاسس» سضبانلأ
تاهجلأ نأأ ىلع رسشؤوم يف كلذو رورملأ
ربكأأ ةمأرسصب لماعتلأ وحن هجتت ةيسصولأ

نوسضفري أولأز ا˘م ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ع˘م
يسشفت يدافتل مهتويب يف ءاقبلاب مأزتللأ
ةلي˘ل ة˘يا˘غ ى˘لإا˘ف ،ر˘ب˘كأأ ل˘كسشب سسور˘ي˘ف˘لأ
ن˘مألأ ح˘لا˘سصم˘ل تا˘يرود تر˘˘ي˘˘سس د˘˘حألأ

تأرب˘كم ر˘ب˘ع و˘عد˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأو
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأ مأز˘ت˘لل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تو˘˘سصلأ

ةليلق ةئف نأأ ودبي يذلأ ءأدنلأ وهو مهتويب
نم حبسصأأو هل عامتسسلأ سضفرت لأزت ام
بناج نم ،ةمأرسصب اهعم لماعتلأ بجأولأ
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع نإا˘ف ،ر˘خآأ
ةريبك ةبوعسص أودجو ةيويحلأ تاعاطقلأ
اسصوسصخ ،مهلمع تأرقم ىلإأ هجوتلأ يف
ةبانع ةيدلب يف نونطقي ل نيذلأ كئلوأأ

لبق نيلجأر ةليوط تافاسسم أوعطق نيذلأو
ىلع متحي ا˘م و˘هو ،م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ل لو˘سصو˘لأ
لئاسسو ريفوت ىلع مهل ةفظوملأ تاهجلأ

هب تماق ام رأرغ ىلع ،ةئفلأ هذهل ةسصاخ
ز˘كر˘م˘لأ ةرأدإأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ةرأدإلأ ة˘ير˘يد˘˘م
.يعماجلأ يئافسشتسسلأ

نيلجار اهولخد ةيويحلا تاعاطقلا يف نوفظوم

تابكرملا لك مامأا اهقلغيو ةبانع ةنيدم رصصاحي نمألا
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ي˘˘˘ل˘˘˘ع عر˘˘˘˘ششو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘هر˘˘ثا
ديمشسلا صسايكأا عيب
نينطاوملا ةرششابم
دار˘˘˘˘فا فار˘˘˘˘ششإا˘˘˘˘˘ب
ة˘طر˘ششلا و كرد˘˘لا

ي˘˘˘ف عر˘˘˘شش ثي˘˘˘˘ح
طشسو عيبلا ةيلمع
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما تاءار˘˘˘جإا

قفدت عنمب ةددششم
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘˘م
ردجتو .نينطاوملا
ه˘˘نا ي˘˘˘لا ةرا˘˘˘شش’ا
ةداح ةرظن لجشست
ديمشسلا صسايكأا يف

ة˘˘˘ف˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج

ن˘˘م ة˘˘شسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ني˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط

ة˘برا˘˘شضم˘˘لا اد˘˘كو

ن˘˘م ة˘˘شسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

راجتلا صضعب فرط

يلع اومدقأا نيدلا

نم ريطانق نيزخت

د˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا ةدا˘˘˘˘م

اهرثا يلع تنكمت

ة˘يا˘قو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم

صشغ˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘قو

تايريدمل ةع˘با˘ت˘لا

زج˘ح ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لا

نم ةريبك تا˘ي˘م˘ك

تنا˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسلا

ريغ قرطب ةنزخم

نيناو˘ق˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م

امم اه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

ة˘˘˘با˘˘˘شصإا ي˘˘˘لا يدا

تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا بل˘˘˘غا

ف˘ل˘ت˘لا˘ب ة˘نز˘خ˘م˘لا

داوملا كلت نا املع

تن˘˘˘ك ةد˘˘˘شسا˘˘˘ف˘˘˘لا

كلهتشسملل ةهجوم

صضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح

نمأ’ا قوفت غلابمب

فرط ن˘م دد˘ح˘م˘لا

ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو

 .ةيعرشش ريغ قرطب
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رمألإ ةوقلاب ديمسسلإ سسايكأإ مهعيبب نيبلاطم فراطلإ ةيلو سسابسسبلإ ةيدلبب تانجعملل عيبسصوب عنسصم نينطإوملإ تائم رسصاح

هبحاسصب عفد امم عنسصملإ ةرسصاحم يلع إوقبإو عجإرتلإ إوسضفر نينطإوملإ نأإ لإإ ةبإوبلإ قÓغإإو نمألإ حلاسصم لخدتل رطسضإ يذلإ
.ىسضوفلإ يدافت لجأإ نم ةرسشابم نينطإوملل ديمسسلإ عيبل ةيئانثتسسإ ةسصخرب ةبلاطملإو فراطلاب ةراجتلإ ةيريدمب لاسصتلاب

ةملاق

رجحلا يف صصخسش083 ةبارق عسضو

موي51 ةدمل يحسصلا
ةيادب تماق ةشصتخملا حلاشصملا نأا «ةعاشس رخآا» ـل ةيبط رداشصم تفششك

ةيرئازجلا ةيشسنجلا نولمحي رفاشسم071 نع لقي ’ ام عشضوب عوبشس’ا
يف ةيربلا دودحلا ربع صسنوت نم ةعمجلا ىلا صسيمخلا موي ءاشسم اومدق

راطإا يف ةيربلا دودحلا قلغ رارق دعب اموي51 ةدمل يحشصلا رجحلا
صسوريف راششتنا نم ةياقولا لجأا نم ةلودلا اهترقأا يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

رئازجلا ىلإا اولشصو نيذلا نيرفاشسملا ء’ؤوه لزع مت دقو، دجتشسملا انوروك
ىوتشسم ىلع كلذ و » نويعل و لوبطل ما » نييدودحلا نيربعملا ربع
ةيلمعلا ىلع نيفرششملا بشسح و ،  ةملاقب ةلÓششلا مامح يحايشسل بكرملا
لوشصو روف ةقبطملا ةيزارتح’ا ريبادتلا راطإا يف جردني ءارجإ’ا اذه نإاف
صسوريفل ىودع ةيأا يدافت لجأا نم ةيدودحلا زكارملا ربع نيرفاشسملا

ةدكؤوم ةباشصإا ةلاح ةيأا ةملاق ةي’و هب لجشست مل يذلا تقولا يف انوروك

راهن مت امك .مويلا ةياغ ىلغ (91-ديفوك) دجتشسملا انوروك صسوريفب

ربع كلذك مهولخد دعب رخأا صصخشش002 نم ديزأا لوشصو طرافلا تبشسلا
تاذب يحشصلا رجحل تحت مهعشضو متيل صسنوت نم نيمداق ةيربلا دودحلا
نم ديدعلا تشصشصخ دق ةي’ولا حلاشصم تنك دق و يحايشسلا بكرملا
رجحلا تحت ةعوشضوملا ت’احلا لابقتشسا هناشش نم يتلا ةيمومعلا قفارملا
صشميرز ةيوناث و ةملاقب دومحم نب دومحم ةيوناث رارغ ىلع ةيحشصلا
تاذ يف و ،ةيدلبلا تاذب نيدهاجملل ةحارلا زكرم بناج ىلإا غبدا مامحب
ةيشسيشسحت ت’امح ، مايأ’ا هذه ةليط ةيئ’ولا حلاشصملا مظنت قايشسلا
نمأا حلاشصمل ةردابمب ةيراجتلا زكارملا صصوشصخلا هجو ىلع تفدهتشسا
،مÓعإ’ا لئاشسو و ناكشسلا و ةحشصلا ةيريدم حلاشصم عم قيشسنتلاب ةي’ولا

لوح تامولعملا نم نكمم ددع ربكأا ميدقت ىلإا اهلÓخ نم فدهي يتلا و
.هنم ةياقولا و هتحفاكم لئاشسو و قرط اذك و هشضارعأاو ءادلا اذه

∫.Yõ Gdójø

ةملاقب ةراملإ نم ةيلاخ عرإوسش

يحسصلا رجحلل نوبيجتسسي نونطاوملا
مهلزانم ةمزÓمب

اذهو يحشصلا رجحلل ةعشساو ةباجتشسا صسما راهن ةملاق ةي’و تدهشش
اذه و ،ةراملا نم ةقزأ’او عراوششلا تلخ نيا مهلزانم نينطاوملا ةمزÓمب
لك ةمزÓم وه و ةلودلا هترقا يذلا يحشصلا رجحلا نم موي لوا يف
مهنوؤوشش ءاشضقل ’إا، مهلزانمل دÓبلاب نيميقملاو ،تانطاوملاو نينطاوملا
لزنملا تاجايتحاب دوزتلا رارغ ىلع ةيرورشضلا ت’احلا يفو ةيشساشسأ’ا

اهديدحت مت يتلا تاعاطقلا يف نولماعلا كلذ نم ىنثتشُسي و ،جÓعلاو
يف كلذ ناك ءاوشس ارخؤوم دقعنملا ةموكحلا صسلجم نايب يف درو ام بشسح
يداعلا ريشسلا لشصاوتي ماعلا عاطقلل ةبشسنلاب» امأا ،صصاخلا وأا ماعلا نيعاطقلا
،ةرادإ’ا ،ةحشصلا ،ءاذغلا ةيلات˘لا ة˘يو˘ي˘ح˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘ل˘ل
ةيعانشصلا ةطششنأ’او ةفاظنلا ، ت’اشصت’ا ،ءاملا ،نمأ’ا ،ةقاطلا ،ءاشضقلا
ظافتح’ا عم ةيراجتلا ةباقرلا ناوعا و كرامجلاو ةيندملا ةيامحلا ،ةيويحلا

دارفأ’ا ةيامح فدهب ءارجإ’ا اذه يتأاي و، نيفظوملا نم ةئملاب05 ب
دّدششو ،انوروكلا ةمزأا تايعادت نم تاشسشسؤوملاو ةفيعشضلا تائفلا ةشصاخو
توقب نيرتهتشسملاو نيركتحملا عدر يف ىناوت نل اهناب ةموكحلا نايب

Yõ Gdójø.∫.«مهتمÓشسو مهتحشصبو نينطاوملا

 ةفهل نم هبحاسص امو نينطإوملل يسسايقلإ لابقإلإ دعب

علسسلاب دوزتلا لجأا نم ةيراجتلا تاءاسضفلا صضعب قلغ
يوتشسم يلع ةدجاوتملا ىربكلا ةيراجتلا تاءاشضفلا باحشصأا صضعب مدقأا

لابق’ا ءارج ةشضورعملا ةيئاذغلا داوملا دافن ببشسب قلغلا يلع ةبانع ةي’و
لجا نم قلغلا يلع راجتلا كئلوأا ءاجل دقو مايا ةدع دنم نينطاوملا ريبكلا
عم  نئابزلا لابقتشساب طاششنلل ةدوعلا نأا لبق ةيئاذغلا داوملاب ديوزتلا ةداعا
دقو ظاظتك’ا يدافتل عفادتلا مدعو ةياقولا قرط عابتإاو ميظنتلل ةوعدلا
ىشضوفلا و ماحدز’ا يدافتل ديمشسلا صسايكأا صضرع نع راجتلا ةيبلغا عنتما
صضعب بشسحو اذه ةداح ةردن دهششت يتلا ةداملا هده عيب ةيلمعل ةبحاشصملا
علشسلاب دوزتلا ةداعإا لجأا نم قلغلا ةيلمع ناف ةيراجتلا تاءاشضفلا باحشصأا

 Qjº.Ω .هتعيبطل طاششنلا دوعيل دحاولا مويلا يدعتت ’

ديربلإ بتاكم مامأإ نئابزلإ ظاظتكإ يدافتل

ددحملا دعوملا نم نيموي لبق ةبانعب نيدعاقتملا تاسشاعم فرسص
¯hd«ó gô… 

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا صسمأا ما˘˘˘˘˘ق
نيدعاقتملا تاششاعم فرشصب نيدعاقتملل
ددحملا دعوملا لبق كلذو ةبانع ةي’وب
ديرب» ةشسشسؤوم عم قيشسنتلا راطإا يف كلذو
بتاكم ىلع طغشضلا فيفختل «رئازجلا
صسمأا تلبقت˘شسا .ن˘ئا˘بز˘لا ل˘ب˘ق ن˘م د˘ير˘ب˘لا
نيدعاقتملل ةيراجلا ةيدير˘ب˘لا تا˘با˘شسح˘لا
نم ناك ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب
قود˘ن˘شصلا م˘ه˘ل ا˘ه˘فر˘شصي نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا
نأا رابتعاب ،ءاعبرأ’ا موي دعاقتلل ينطولا

62 وه تاششاعملا فرشصل داتعملا دعوملا
خيراتلا اذه قفاوت لاح يفو رهشش لك نم

يأا مويب هميدقت متي هنإاف صسيمخلا موي عم

نم «ةعاشس رخآا» هتقتشسا امل اقفوو،52

تلشصاو˘ت ن˘يذ˘لا كي˘با˘ب˘ششلا ناو˘عأا صضع˘ب

نورشضحي اوناك مهنإاف ،فتاهلا ربع مهعم

نيدعاقتملا تاششاعم عم لماعتلل مهشسفنأا

اوئجافت مهنأا ريغ ،يراجلا عوبشسأ’ا رخآ’

نئابزلا دفاوت صصوشصخب امأا ،صسمأا اهفرشصب

اودكأا دقف ،تاششاعملا بحشسب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يداع ناك ديربلا بتاكم يف لمعلا نأاب

،ر˘كذ˘ي ط˘غ˘شض يأا كا˘ن˘ه ن˘˘كي م˘˘لو صسمأا

ىلع اوشسيل مهشسفنأا نيدعاقتملا نأا رابتعاب

اذه ،مهتاششاعم فرشص دعوم ميدقتب ملع

انلشصاوت نيذلا كي˘با˘ب˘ششلا ناو˘عأا ع˘قو˘ت˘يو

ىلع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا د˘فاو˘ت أاد˘ب˘ي نأا م˘ه˘ع˘م
مهتاششاعم بحشسل ديربلا بتاكم فلتخم
فرشص ربخب مهعامشس عم دغلا نم ءادتبا

تاءار˘جإ’ا صصو˘شصخ˘ب ا˘مأا ،م˘ه˘˘تا˘˘ششا˘˘ع˘˘م
ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ريدم اهيلع تنلعأا يتلا نئابزلاو نيفظوملا

رخآا» ر˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب «ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب» ةد˘حو
صسمأا ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘ع «ة˘˘عا˘˘شس
حشضوأا دقف ،ةيديربلا بتا˘كم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
،تازافقلل Óعف ةرادإ’ا ريفوت نع ردشصملا

تا˘ما˘م˘كلا ن˘م دد˘عو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘ه
لك ةرارح صساي˘ق˘ل رار˘ح˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ديربلا بتاكم نم بتكم لك يف فظوم
اهددع غلابلاو ةي’ولا بارت ربع ةرششتنملا

زيهجت ة˘ي˘ل˘م˘ع صسمأا تق˘ل˘ط˘نا ا˘م˘ك،86

صضرأ’ا ىلع ة˘ق˘شص’ ط˘ئار˘ششب بتا˘كم˘لا

كلذو نئابزلا نيب ةنمآ’ا ةفاشسملا ددحت

نئابزلا نيب ىودعلا لاقتنا ةيناكمإا يدافتل

باشصم ام دحأا ناك لاح يف نيفظوملاو

يت˘لا تاءار˘جإ’ا ي˘هو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب

اشصوشصخو ني˘ف˘ظو˘م˘لا نا˘شسح˘ت˘شسا تق’

ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا كي˘با˘ب˘˘ششلا ناو˘˘عأا

تطعأا نيذلا نئابزلا عم رششابم لشصاوت

بتاكملا صضا˘ب˘ق ل˘ج˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةرادإ’ا

ةعفد نئابزلا لك لابقتشسا مدعب ةيديربلا

بت˘كم ل˘˘ك عا˘˘شستا بشسح ا˘˘م˘˘نإاو ةد˘˘حاو

اذه يفو عيمجلا ةمÓشس نامشضل كلذو

«رئازجلا ديرب» ةدحو ةريدم فششك قايشسلا

يف صسمأا ردشص يذلا اهحيرشصت يف ةبانعب

عم تل˘شصاو˘ت ا˘ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ةد˘ير˘ج

ن˘ي˘مأا˘ت بل˘ط˘ل ة˘ي’و˘ل˘˘ل ن˘˘مأ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

امك ،نئابزلا مي˘ظ˘ن˘تو ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا

لكو يندملا عمتجملا ،تايعمجلا تدششان

نئابزلا ميظنت يف ةدعاشسملا هناكمإاب نم

ةفاشضإ’اب نامأ’ا ةفاشسم مهمارتحا نامشضو

،ديربلا بتاكم ميقعت يف ةدعاشسملا ىلإا

لثمأ’ا لحلا وه نوبزلا يعو ىقبيو اذه

ةيراشضح ةقيرطب ةي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘شس نا˘م˘شضل

.عفادت نودو

 ءابولإ راسشتنإ عنمل ةنهإرلإ فورظلإ لظ يف/فراطلإ

 ديمسسلا ةدام نم راطنق91و ةبيكرتلا ةلوهجم ةين’ديسصلا داوملا نم ةيمك زجح
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كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تعا˘˘ط˘˘ت˘˘شسا

عو˘ب˘شس’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

داو˘˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةبي˘كر˘ت˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص

ةيدلب ميلقإاب ةيلديشصب ةعونشصم

ةين’ديشصلا داوملا هذه ،ةجلثوب

ةاعارم نود كÓهتشسÓل ةهجوم

ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا صصئا˘شصخ˘˘لا
تازيم˘لاو صضور˘ع˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
ةشسمخ زجح مت ثيح ةيميظنتلا
يو˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب تارورا˘ق
نو˘ل˘لا ي˘ج˘شسف˘ن˘ب لو˘ل˘ح˘م ى˘ل˘ع

ةشصاشصق34و ةبيكرتلا لوهجم
م˘ت˘خ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششؤو˘˘م قرو
د˘˘شصق ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شصل˘˘˘ل صصخ˘˘˘ششلا
دار˘م˘لا تارورا˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘قا˘˘شصلا

لظ يفو ىرخأا ةهج نمو .اهعيب

ءابولا ةهباجمل ةنهارلا تايدحتلا

تن˘كم˘ت ة˘برا˘شضم˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كمو

زجح نم ينطولا كردلا حلاشصم

ردق ديمشسلا ةدام نم صسيك67

نزو ةعشسبو راطنق91 ـب اهنزو

د˘حأا ن˘م صسي˘˘ك ل˘˘كل غ˘˘ل˘˘ك52

راتخم ةط˘ي˘ب˘شش ة˘ن˘يد˘م˘ب را˘ج˘ت˘لا

جراخ راجتلا ةشسراممب ماق يذلا
،ةرتوفلا مدعو ةيعرششلا رئاودلا

دد˘˘شصب ر˘˘ي˘˘خ’ا اذ˘˘ه نا˘˘ك ثي˘˘˘ح
ديمشسلا نم ةيمكلا هذه ليوحت
د˘˘˘˘شصق ةروا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي’و ى˘˘˘˘لا
لا˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لا
يوح˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا
ةيئاشضقلا تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل ف˘ل˘م˘لا
.ةشصتخملا

انوروك يسشفت عنمل مهلزانم يف نينطإوملإ ءاقبإل عيمجلإ دوهج فثاكت لظ يف

فراطلاب قطانم ةدعب يئابرهكلا رايتلل ةرركتم تاعاطقنا
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فراطلا ةي’و ونطاوم دجي مل
تاعاطقنا نم ثدحي امل اريشسفت
را˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘يأا ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
ق˘طا˘ن˘م ن˘م دد˘ع˘ب ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو فرا˘ط˘لا˘˘ب

ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘˘مذ˘˘تو بشضغ

عيمجلا هيف ىعشسي يذلا تقولا
ثحلل تائيهلاو تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ي˘ب
مهلزانمب ءاقبلا ىلع نينطاوملا
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا تطعأا نيأا

عطق مد˘ع ا˘ه˘ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةد˘ع
ءا˘بر˘ه˘كلاو تنر˘ت˘نأ’او ف˘تا˘˘ه˘˘لا
زاغلنوشس يه اه لماك رهشش ةدمل
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب بعÓ˘˘˘ت˘˘˘ت فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ةد˘ع تد˘ه˘شش ن˘يأا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ فرا˘ط˘لا˘ب ق˘طا˘˘ن˘˘م
Óيل ةيلاتتم تا˘عا˘ط˘ق˘نا ةر˘ي˘خ’ا

ةي’ولاب قطانملا نم ددعب راهنو
جورخ هيلع رجني دق عشضولا وهو
جاجتح’او عراششل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

فعشض لظ يف عشضولا اذه ىلع
ةيدايشسلا ةشسشسؤوملا هذه تامدخ

ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ع˘ط˘ت˘شست م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
ءاوشس يئابرهكلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا
وهف لدت˘ع˘مو ار˘طا˘م و˘ج˘لا نا˘كأا
عشضولا ىقبي˘ل ،فرا˘ط˘لا˘ب نا˘ي˘شس
صضرعمو فراطلاب ر˘ق˘ت˘شسم ر˘ي˘غ
ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا جور˘˘خ ى˘˘˘لا
عاطقنا لشصاوت لظ يف عراششلا
.يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا

 ىربكلإ ندملإ ناكسس ليومتب تلفكت دق تاطلسسلإ تناك إذإإ

؟ فراطلاب ةيئاذغلا داوملاب ةلوزعملا تايدلبلاو رسشادملا ناكسس لومي نم
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نوبختنمو نون˘طاو˘م ى˘كت˘ششا

تايدل˘ب˘لاو ر˘ششاد˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

صصق˘ن ن˘م فرا˘ط˘لا˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘˘لا

اميشس ةيئاذغ˘لا داو˘م˘ل˘ل ل˘يو˘م˘ت˘لا

يف اكÓهتشسا رثك’ا ديمشسلا ةدام
قطانملا هذهب رباخم بايغ لظ
تاطلشسلا تفتكا امدعب ةلوزعملا
ىربكلا ندملا ليوم˘ت˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا
د˘˘ي˘˘م˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
قطانملا هذه نأا مغرلاب اهينطاومل

ة˘نو˘م˘شضم ر˘با˘خ˘م ا˘ه˘ب د˘جاو˘˘ت˘˘ت
ةيطغتل ةلودلا فرط نم ليومتلا
زبخلا نم نينطاوم˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
ةشصاخ ةلوزعملا قطانملا نا ’ا

فراطلاب يدودحلا طيرششلا ربع
فقوت دعبو رباخم ىلع رفوتت ’

ي˘ف تا˘ط˘ل˘شسلا با˘ي˘˘غو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

تءا˘ج ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘م˘˘ت

نمو انه نم ةثاغتشس’ا تاءادن

ناكشس عوج قمر دشسي نمف كانه

 ؟.. اعوج رمذتت يتلا قطانملا هذه
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ىلأ ةيدؤؤملأ تاقرطلأ تتابو

يتلأ ةيلبجلأ ىيحي د’وأأ ةيدلب

جا˘ت˘نإ’ ةد˘ي˘حؤ˘لأ ةد˘حؤ˘لأ م˘˘سضت

ةفورعملأ لجيج ةي’ؤب ديمسسلأ

مÓسسلأ ل˘با˘ن˘سس ن˘حا˘ط˘م م˘سسا˘ب

ىلأ ةهجتملأ تا˘ب˘كر˘م˘لا˘ب ج˘ع˘ت

ةدحؤلأ ىلأ أديدحتو ةيدلبلأ هذه

ـلأ لÓخ تفرع يتلأ ةرؤكذملأ

ر˘ي˘بأؤ˘ط ةر˘ي˘خأ’أ ة˘˘عا˘˘سس27

سضع˘˘ب ي˘˘ف تل˘˘˘سصو ة˘˘˘ل˘˘˘يؤ˘˘˘ط

كلذو راتمأ’أ تائم ىلأ نايحأ’أ

سسي˘ك ن˘ع ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لأ ل˘ب˘ق ن˘˘م

ل˘ك ن˘م أؤ˘مد˘ق ن˘يذ˘لأو د˘ي˘م˘سس

نم ىتحو لجيج ةي’و عاقسصأأ

ةدكي˘كسس ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م سضع˘ب

سسؤلامت رأر˘غ ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لأ

أذ˘˘˘ه بب˘˘˘سستو .ةر˘˘˘سشق ن˘˘˘ي˘˘˘عو

ى˘ل˘ع قؤ˘ب˘سسم˘لأ ر˘ي˘˘غ لا˘˘ب˘˘قإ’أ

د’وأاب مÓسسلأ ل˘با˘ن˘سس ن˘حا˘ط˘م

تايمكلأ ذافن يف لجيجب ىيحي

يف نحاطملأ هذه اهجتنت يتلأ
ع˘فد يذ˘لأ ر˘مأ’أ ي˘سسا˘ي˘ق فر˘ظ
ى˘لأ ا˘ه˘ب ق˘˘يؤ˘˘سست˘˘لأ لوؤؤ˘˘سسم˘˘ب
ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ءأد˘˘ن قÓ˘˘طأ
نم بؤبح˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لأ نأؤ˘يد˘لأ
ةداملا˘ب ه˘ت˘سسسسؤؤ˘م م˘ي˘عد˘ت ل˘جأأ

ةبؤلطم˘لأ تا˘ي˘م˘كلا˘بو ة˘ي˘لوأ’أ

يلحملأ بلط˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘جأأ ن˘م

د˘˘كأأو ،د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلأ ةدا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

جتنت هت˘سسسسؤؤ˘م نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

ديمسسلأ نم راطنق004 ايمؤي

هذه نأأ ريغ ةيلاعلأ ةدؤجلأ وذ
ةيبلتل ةيفا˘ك د˘ع˘ت م˘ل تا˘ي˘م˘كلأ
ةدا˘م ى˘ل˘ع د˘˘يأز˘˘ت˘˘م˘˘لأ بل˘˘ط˘˘لأ
لئاهلأ فحزلأ لظ يف ديمسسلأ

لبق نم ةرؤكذملأ ةدحؤلأ ىلع
ل˘˘جأأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طأؤ˘˘˘م˘˘˘لأ ف’آأ
، دي˘م˘سس سسي˘ك ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لأ

تذ˘˘خ˘˘تأ ةد˘˘حؤ˘˘لأ نأأو ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
لك حنم مدعب يسضقت تأءأرجأ

نم نينثأ نيسسيك نم رثكأأ نؤبز

رد˘ج˘ت ا˘˘م˘˘ك ، غ˘˘ل˘˘ك52 ةئف
ةيريدم حلاسصم نأأ ىلأ ةراسشإ’أ
تدكأأ دق تناك لجيجب ةراجتلأ

د˘ي˘م˘سسلأ ةدا˘م نأا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةي’ؤلا˘ب يدا˘ع ل˘كسشب ةر˘فؤ˘ت˘م
ايمؤي لبقتسست ةريخأ’أ هذه نأأو

هذه نم راطنق0052 لداعي ام
ةيط˘غ˘ت˘ل ي˘ف˘كي ا˘م ؤ˘هو ةدا˘م˘لأ
لكسشم نأأ ريغ يلحملأ بلطلأ
ءا˘ف˘ت˘˘خأ ءأرو نا˘˘ك ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لأ
يف قؤسسلأ لخدت يتلأ تايمكلأ
.رسصبلأ حمل

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلا ثدـح2495ددعلا0202 سسرام42  ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

ديمسس سسيك ىلع لوسصحلإ لجأإ نم

 لجيجب ىيحي دلوأاب مÓسسلا نحاطم مامأا ةليؤط ريباؤط
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لÓ˘ه˘لأ ح˘لا˘سصم سسمأأ تما˘˘ق
ةبانع ةي’ؤل يرئأز˘ج˘لأ ر˘م˘حأ’أ

ىلع ديمسس سسيك006 عيزؤتب
ةجاتحملأ و ةزؤعملأ تÓئاعلأ

021 يلأؤح لÓهلأ عزو ثيح
ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘سسلأ ةدا˘م ن˘˘م سسي˘˘ك
رؤسضحب يئ’ؤلأ هرقم ىؤتسسم
لابقإأ ك انه ناكو نمأ’أ حلاسصم
ن˘يد˘لأ ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م
رفظلل ة˘ل˘يؤ˘ط ر˘ي˘بأؤ˘ط أؤ˘ل˘كسش
نأأ ةسصاخو ديمسسلأ نم سسيكب
ديمسسلأ ةدام دهسشت مايأ’أ هده
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لا˘ب ةرد˘˘ن˘˘لأ

ع˘˘˘˘سضؤ˘˘˘˘لأ بب˘˘˘˘سسب قأؤ˘˘˘˘سسأ’أو
ةمزأ’أ ةج˘ي˘ت˘ن دÓ˘ب˘لا˘ب ي˘لا˘ح˘لأ
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ نأأ ا˘˘م˘˘كو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

سسيك084 ـب ةردقملأو ةيقبتملأ
ةعباتلأ عورفلأ ىلع هعيزؤت مت
ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘م˘˘حأ’أ لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘˘ل
ةبانع ةي’ؤلل ةيئانلأ قطانملاب

ةزؤعملأ تÓئاعلأ ىلع هعيزؤتل
دأو رأرغ ى˘ل˘ع ق˘طا˘ن˘م˘لأ كل˘ت˘ب
رامع يديسسو يبياطسش و بنعلأ

لك حنم لÓخ نم ؤهو اهريغو

بسسحبو ديمسسلأ سسيك05 عرف
ديزؤب ديمحلأ دبع تاحيرسصت
لÓهلل ةيئ’ؤ˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ سسي˘ئر
نا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘م˘حأ’أ
ع˘˘م ا˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي ى˘˘ع˘˘˘سسي لÓ˘˘˘ه˘˘˘لأ
ةر˘ت˘ف˘لأ هد˘ه ي˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لأ
دÓبلأ اهب رم˘ت ي˘ت˘لأ ة˘سسا˘سسح˘لأ
نم انورؤكلأ ءابو يسشفت ببسسب
ةعسسأو ةي˘ئأذ˘غ˘لأ دأؤ˘م˘لأ ر˘ي˘فؤ˘ت
˘ما˘ق ا˘م˘ك ةردا˘ن˘لأو كÓ˘ه˘ت˘سس’أ
لÓ˘خ ر˘م˘حأ’أ لÓ˘˘ه˘˘لأ ءا˘˘سضعأأ
تÓمحب ةقباسسلأ ةليلقلأ مايأ’أ
لؤ˘ح ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘ط˘˘ت
ه˘سضأر˘عأأو ا˘نورؤ˘˘كلأ سسور˘˘ي˘˘ف
ى˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لأ قر˘˘طو
ط˘˘˘سسوو عرأؤ˘˘˘سشلأ ىؤ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ةرؤ˘˘ث˘˘لأ ة˘˘˘حا˘˘˘سسك ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ
كلت لÓخ متو رؤكلاب ةفورعملأ

ع˘يزؤ˘ت˘ب ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘جر˘خ˘˘لأ

تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلأ ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تأزا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لأو

قطان˘م˘لا˘ب ةزؤ˘ع˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

أده يسشا˘ف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ

نأ ا˘˘م˘˘كو ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘بؤ˘˘˘لأ

ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘عؤ˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ايمؤي نيدن˘ج˘م ر˘م˘ح’أ لÓ˘ه˘لأ

ي˘ت˘لأ ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

ل˘ف˘كت˘لأ لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘˘ه˘˘جأؤ˘˘ت

ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طأؤ˘˘˘م˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا˘˘˘ب

.نيزؤعملأ

انوروكلإ سسوريف ةهباجمل ةينماسضتلإ تايلمعلإ راطإإ يف

ديمسس ضسيك006 عزؤي ةبانعب يرئازجلا رمحألا لÓهلا
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كرد˘لأ ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع تز˘ج˘˘ح
ةديدج ةلؤمح سسمأأ لوأأ ينطؤلأ

ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لأ د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأ ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م
ىؤ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘برا˘˘سضم˘˘ل˘˘˘ل

يف34 مقر ي˘ن˘طؤ˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ
ة˘يد˘ل˘ب˘ب را˘م˘لأ ي˘˘بر˘˘غ˘˘لأ ه˘˘ق˘˘سش
ةنحاسش نتم ىلع كلذو ةنأؤعلأ
نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘مدا˘˘ق
رداسصم بسسحو .فيطسس ةي’ؤب
ةلذبلأ با˘ح˘سصأأ نإا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م
دح عسضو يف أؤحجن ءأرسضخلأ
ىلع ن˘ي˘برا˘سضم˘لأ د˘حأأ طا˘سشن˘ل
هبسصن مت ينمأأ زجاح ىؤتسسم

34 م˘قر ي˘ن˘طؤ˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب

ثيح ةنأؤع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب أد˘يد˘ح˘تو
ف˘قؤ˘ت كرد˘لأ ر˘سصا˘˘ن˘˘ع ظ˘˘ح’
مهجاح ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ ة˘ن˘حا˘سش
اه˘سشي˘ت˘ف˘ت˘ل أؤ˘ه˘جؤ˘ت˘ي˘ل ي˘ن˘مأ’أ

يت˘لأ ة˘لؤ˘م˘ح˘لأ ة˘ي˘عؤ˘ن ن˘ي˘ب˘تو
لئسس نيحو ،اهنتم ىلع تناك
ة˘ي˘عؤ˘ن ن˘ع ة˘ن˘حا˘˘سشلأ بحا˘˘سص
يف نأؤتي مل اهلمحي يتلأ ةداملأ
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ا˘ه˘نأأ ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ

ةدام ىرحأ’اب وأأ يسشأؤملل فلع
دحأأ حتف دعبو هنأأ ريغ «ةلاّخنلأ »
نيبت ماكحإاب ةهؤمملأ سسايكأ’أ
ح˘م˘ق ن˘ع ةرا˘ب˘ع ه˘ت˘لؤ˘م˘ح نأا˘˘ب
«ديمسس » ىرحأ’اب وأأ نؤحطم
ة˘ن˘حا˘سشلأ بحا˘˘سص نا˘˘ك يذ˘˘لأو
دبع ريمأ’أ ةيدلب ىلأ هلقن يؤني

نيع ةقطنم نم اقÓطنأ رداقلأ
لجأأ نم فيطسس ةي’ؤب ناملو
ةدام هفرعت ام لظ يف كانه هعيب
ةقؤبسسم ريغ ةردن نم ديمسسلأ
د˘˘عا˘˘سس ا˘˘م˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’ؤ˘˘ب

˘ما˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘˘لأ تأر˘˘سشع
راعسسأأ ةدايزل ةبراسضم تايلمعب
ةيمك تردقو أذه. ةريخأ’أ هذه
هذ˘ه ي˘ف زؤ˘ج˘ح˘˘م˘˘لأ د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأ

كلذو سسيك002 ؤحنب ةيلمعلأ

05 ى˘لأ ل˘سصو ي˘لا˘م˘جأ نزؤ˘ب
ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ ي˘˘هو را˘˘ط˘˘ن˘˘ق

مت ىرخأأ راطنق41 ىلأ فاسضنت
ةيدلبب قباسس تقو يف اهزجح
ةي’ؤلأ ةمسصاع قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ
ةبراحمب ةلسص يذ قايسس يفو.

عم انمأزت ة˘برا˘سضم˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

يذ˘˘لأ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإ’أ ع˘˘سضؤ˘˘˘لأ

بب˘سسب ل˘ج˘ي˘ج قأؤ˘سسأأ هد˘ه˘˘سشت

ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م

ةنأؤعلأ ةيد˘ل˘ب˘بو م˘ت د˘ج˘ت˘سسم˘لأ

نم تأروراق011 زجح امئأد

لمم052 ةعسس ةمقعملأ دأؤملأ

ةرايسس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تنا˘ك ي˘ت˘لأو

م˘˘تو ، «سسكي˘˘ل˘˘ي˘˘ه » عؤ˘˘ن ن˘˘˘م

«ع/ب» ةرايسسلأ ق˘ئا˘سس ف˘ي˘قؤ˘ت

ينطؤلأ كردلأ رقم ىلأ هدايتقأو

لؤح قيقحتلأ ةلسصأؤم لجأأ نم

يتلأ ةهجلأو ةداملأ هذه ردسصم

.اهيلإأ اهلقن يؤني

  هيومتلإ سضرغب يسشإوملإ فلعل ةسصسصخم سسايكأإ يف اعوسضوم ناك

 لجيجب ةناؤعلاب ةبراسضملل هجؤملا ديمسسلا نم اراطنق05 زجح

قمر دسسي ديمسس سسيك نع نيثحابلإ ةلجإوجلإ سصاخسشألإ فلآل ةهجو ىلإ لجيج ةيلوب ةيلبجلإ ىيحي دلوأإ ةيدلب تلوحت
موجه نم هيف ببسست امو سشينروكلإ ةمسصاع ناكسس ىلع هلÓظب يقلي يذلإ انوروك سسوريف لسسلسسم ةيإدب ذنم كلذو مهلافطأإ
ديمسسلإ ةدام اهتمدقم يفو ةيئإذغلإ دإوملإ عإونأإ لك ءانتقإ لجأإ نم ةيلولإ ءاجرأإ لكب ةيئإذغلإ دإوملإ عيب تÓحم ىلع سسرسش

 .ةيلولإ تÓحم ىوتسسم ىلع ةداملإ هذه يف ةردن نم كلذ هيف ببسست ام لكب

 تاعمجتلإ قلخ يف نومهاسسي

ةبانع يف يهاقملا باحسصأا ضضعب
 قلغلا رارق نؤقرتخي

يف ةبانع تايدلب نم ديدعلأ يف يهاقملأ  باحسصأأ سضعب ببسستي
ريزؤلأ رأرقل مهقرخ ببسسب انايحأأ ريبأؤطلأ ىتحو تاعمجتلأ قلخ
معاطملأو يهاقملأ قلغ ةرورسضب قلعتملأو ةراجتلأ ةرأزوو لوأ’أ
مغرو ،انورؤك سسوريف نم ةياقؤلأ لجأأ نم ةرتفلأ هذه يف ايئانثتسسأ
حسضأؤلأ رأرقلأ أذهل يهاقملأ باحسصأأ نم ريبك ددع ةباجتسسأ

ريغو ةريطخ تأزواج˘ت˘ب أؤ˘مؤ˘ق˘ي م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ نأأ ’إأ ح˘ير˘سصلأو
ي˘ها˘ق˘م˘لأ ن˘م ةر˘ي˘غ˘سص تا˘بأؤ˘ب ح˘ت˘ف˘ل نود˘م˘ع˘ي ثي˘ح ة˘˘لوؤؤ˘˘سسم
هنأأ ةسصاخ ةيداع ةفسصب عيبلل ياسشلأو ريسصعلأو ةؤهقلأ نؤسضرعيو
يتلأ ةؤهقلأ كÓهتسسأ ىلع نمدملأ بابسشلأ نم ريبك ددع دجؤي
فرسصتلأ أذه مهاسس دقو ،ةزيمملأ اهتهكنل أرظن يهاقملأ يف عابت
امك ،عفدلأ دنع دؤقنلأ لامعتسسأو يهاقملأ مامأأ تاعمجتلأ قلخ يف
يهاقملأ باحسصأأ ناك أذإأ ؤه هسسفن حرطي يذلأ لأؤؤسسلأ ىقبي
طورسشب أؤمزتلأ دق ةؤهقلأو ياسشلأو تابورسشملأ نؤعزؤي نيذلأو
هذهب يهاقملأ لمع نأأ نوريثكلأ عمجأأو ،’ وأأ ةيرورسضلأ ةياقؤلأ
ةفسصب نؤقتلي بابسشلأ لعجت يتلأ لمأؤعلأ نم ربتعي ةقيرطلأ
ةراجتلأ ةيريدم نم بؤلطم ىقبيو ،مهئايحأأ يف ةمظتنمو ةيمؤي
هذهل يئاهن دح عسضو لجأأ نم ديدح نم أديب برسضت نأأ ةبانع يف
،ةياقؤلأ ريبأدتو تاباسسحلأ لك دسسفت يتلأو ةقئ’ ريغلأ تافرسصتلأ

رسشنب أؤمهاسسي نأأ يهاقملأ باحسصأأ ىلع سضورفملأ نم ناكو
ةرت˘ف˘لأ هذ˘ه نأأ ة˘سصا˘خ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ ي˘ف بب˘سست˘لا˘ب سسي˘لو ي˘عؤ˘لأ
لجأأ نم حئاسصنلأو تاميلعتلاب عيمجلأ مأزتل’ جاتحتو ةيئانثتسسأ

اسضيأأ ةئيسس ةيداع دجؤيو ،هنم ةياقؤلأو انورؤك ءابو راسشتنأ مدع
فرط نم ةينؤتركلأ بأؤ˘كأ’أ لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ي˘هو ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ىد˘ل
يف ببسستي دق ام ؤهو تقؤلأ سسفن يف سصاخسشأ’أ نم ديدعلأ
ياسشلأو ةؤهقلل كÓهتسس’أ ىتحف ةقئاف ةعرسسب ىودعلأ راسشتنأ

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.ايسصخسش نؤكي نأأ بجي

مإرتحاب و ةياقولإ ريبإدت ذاختاب تحسصن / فراطلإ
 مهنيب نامألإ ةفاسسم

ضصاخ ططخم نع نلعت لقنلا ةيريدم
 نمألاو ةحسصلا يفظؤم لقنل

لقنلأ لئاسسو ريفؤت نع سسمأأ فراطلأ ةي’ؤل لقنلأ ةيريدم تنلعأأ

ةحسصلأ ؤفظؤم مهو70 ةداملل اقفو نيرؤكذملأ نيمدختسسملل
،ينطؤلأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأو لمعلأ بر نع رظنلأ سضغب
ةماعلأ ةيريد˘م˘لأ ،ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ؤ˘ف˘ظؤ˘م
ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ،نؤ˘ج˘سسلأ ةرأدإ’ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل
ةطلسسلأو ،لايتح’أ عمقو ةدؤ˘ج˘لأ ة˘ب˘قأر˘م ؤ˘ف˘ظؤ˘مو ت’ا˘سصتإÓ˘ل
ةفاظنلأ ماهم يف نؤفظؤملأ ،ةيتابنلأ ةيحسصلأ ةطلسسلأ ،ةيرطيبلأ

نامسض لجأ’و ةسسأرحلأو ةبقأرملأ ماهم يف نؤفظؤملأ ،فيظنتلأو

ةعبات تÓفاح30 ريفؤت مت دقف مهلمع بسصانمب قاحتلÓل مهلقن
فراطلأ يرسضحلأ هبسشلأ و يرسضحلأ لقنلل ةينطؤلأ ةسسسسؤؤملل
احابسص ةعباسسلأ ةعاسسلأ ىلع خرأؤسسلأ ةيدلب نم ىلو’أ قلطنت
ةياغ ىلأ لسسعلأ نيع ةيدلب و نيرفلأ ةيرق و ةلاقلأ ةيدلبب أرورم
ةلفاحلأ قلطنتو ةيسسيئرلأ ةبتكملأ مامأأ فقؤتتل. فراطلأ ةيدلب
ةيدلب ةياغ ىلإأ ىفسشتسسملأ ما˘مأ ن˘م ة˘ج˘ل˘ثؤ˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
مامأ نم أءاسسم عؤجرلأو ةسسيئرلأ ةبتكملأ مامأ فقؤتت و فراطلأ
امأ راسسملأ سسفن ىلع أءاسسم ةعبأرلأ ةعاسسلأ ىلع ةسسيئرلأ ةبتكملأ

رقم مامأ نم يديهم نب ةنيدم نم قلطنت ةمدخلأ يف ةثلاث ةلفاح
احابسص فسصنو ةعباسسلأ ةعاسسلأ ىلع اهقÓطنأ تيقؤت ةيدلبلأ

ىلأ لسصتل ةجلثؤب و ةريحب ةيدلب و يسساق يديسس نم لكب أرورم
ىلع نؤكي ةدؤعلأ تيقؤتو. ةيسسيئرلأ ةبتكملأ مامأ فراطلأ ةيدلب
ريبأدت ذخأاب حسصني و راسسملأ سسفن ىلع أءاسسم ةعبأرلأ ةعاسسلأ

YÉO∫ GCe«ø.مهنيب ةفاسسملأ مأرتحأو ةياقؤلأ و نم’أ
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ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م سسمأأ تم˘˘ظ˘˘ن
ةبانع ةي’ؤل ةحÓفلأ ةيريدم عم قيسسنتلاب

ةنيدم عرأؤسش ميقعتو ريهطتل ةعسسؤم ةلمح
و تا˘سسسسؤؤ˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ أد˘˘كو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نم ةيزأرتح’أ تأءأرجإ’أ راطإأ يف تأرأدإ’أ
ملاعلأ حاتجأ يتلأ انورؤكلأ سسوربف يسشفت
مت دقو ةسصاخ ةفسصب رئأزجلأو ةماع ةفسصب
ة˘ير˘سشب˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ ل˘ئا˘سسؤ˘لأ ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘˘ت
لك ريخسست لÓخ نم سسوريفلأ أده ةهباجمل
تأرأر˘ج˘لأ أد˘كو تا˘سضخ˘م˘لأو تا˘ن˘حا˘˘سشلأ
يلأؤحب ردقت يت˘لأو تا˘سضخ˘م˘لا˘ب ةدوز˘م˘لأ

مت امكو ةيكتامؤتأو ةيودي اهنم ةسشرم001

يتلأو تاسسوريفل˘ل ةدا˘سضم˘لأ ةدا˘م˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ

لك دينج˘ت ى˘لأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب7وريفب ىم˘سست

دا˘خ˘تأ ع˘م ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘سسسسؤؤ˘م لا˘م˘˘ع

تأزاف˘ق˘لأو سسا˘ب˘ل˘لا˘ك ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لأ تأءأر˘ج’أ

نؤمؤقي نيدلأ لامعلل ةبسسنلاب تامامكلأو

ةدع ةيلمعلأ تلمسش دقو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘طر˘سشلأ ز˘كأر˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تأرأدأ

عرأؤسشلأو ةرؤثلأ ةحاسس أدكو تاسسسسؤؤملأ

ير’ نودل˘خ ن˘بأ عرا˘سشك ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو

دؤهيل ةنابج ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ ءا˘ي˘ح’أو ا˘ط˘ي˘ب˘مؤ˘ق

دأو يحأدكو زاغلأ ةمربو دأرم سشوديد يحو

يديسسو  يام91 يحو ةمواقملأو ةسشرفلأ

سسمتو لاطب’أو ميرلأ يحو يباسش رؤسشاع

تم˘ها˘سس ا˘م˘كو ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأ ل˘˘ك

˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لأ ءأود˘لأ ح˘ن˘م ي˘˘ف ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لأ

مايقلل تايدلبلأ يقابل لئاسسؤلأو ريهطتلاب

اميف أدهو اهئايحأ ميقعتو ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ا˘ه˘ن˘م تا˘ه˘ج ةد˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ ي˘˘ف تكرا˘˘سش

ةراجتلأ ةفرغو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم

نيحÓفلأو ةفاجلأ بؤ˘ب˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت أذ˘كو

يف ةبانعب ةيريخلأ مسستبأ ةيعمج ءاسضعأأو

ةهباجمو ةبراحمل يقي˘سسن˘ت˘لأ ل˘م˘ع˘لأ را˘طأ

.ايمؤي ةلسصأؤتم ةيلمعلأ لأزت’و ءابؤلأ أده

انوروك سسوريف ةهباجم تإءإرجإ راطإإ يف

تارادإلاو عراؤسشلا ميقعتو ريهطت تÓمح نامظنت ةحÓفلا ةيريدمو ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم
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قأوصسأ’أ قلغ نم افوخ مهليصصاحم ينج أوفقوأ نيعرأزم

نوبلاطي هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا راجت
تاعئاصشلل دح عصضول لخدتلاب ةراجتلا ريزو

فأرطأ اهجورت يتلأ تاعئاصشل أدح عصضو نم مهنيكمتل لجاعلأ لخدتلاب ةراجتلأ ريزو سسمأ هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ قأوصسأأ يلثمم اعد
نع ةبذاك تاعاصشأ ثب لÓخ نم دÓبلأ هب رمت يدلأ فرظلأ أذه يف ةصصاخ نينطأوملأ سسوفن يف ةينكصسلأ ةعزعز ىلع لمعت ةلوهجم
قوصسلل اهلاخدإأو مهليصصاحم ينج نم نيعرأزملأو راجتلأ نم ريثكلأ عنم ام هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ قأوصسأأ قلغ ةيمومعلأ تاطلصسلأ ةين

 .  قأوصسأÓل ةيحÓفلأ تاجتنملأ نم ةيفاك تايمك لوخد ةلق ببصسب طاصشنلأ نع فقوتلاب نيددهم قأوصسأ’أ يف راجتلأ لعج ام
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ل˘ث˘م˘م د˘ششا˘ن دد˘شصلا اذ˘ه ي˘فو
هكاوفلاو رشضخلل ةلمجلا راجتلا
يف «ضشولعوب ةعمجوب» ةبانعب
«ةعاشس رخأا »ل ضصاخ  حيرشصت
ةنامأ’ا قيرط نع ةراجتلا ةرازو
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘ت’ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

رادشصإ’  نييرئازجلا نييفرحلاو
لجاعلا بيرقلا يف يمشسر نايب

راجتلل نيبي مÓعإ’ا لئاشسو ربع
ناب ءاوشس ادح ىلع نينطاوملاو
ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا قاو˘˘˘شسا

ع˘م ا˘ه˘ق˘ل˘غ م˘ت˘ي ن˘ل ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ة˘ئ˘ب˘ع˘م˘لا تا˘ن˘حا˘ششل˘ل حا˘م˘شسلا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا عاو˘نا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

تاي’ولا ربع رورملاب ةيحÓفلا
ة˘با˘ن˘˘ع ي˘˘ف قاو˘˘شسأ’ا د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
اهب يتلا تاي’ولا نم اهريغو
هجاتحي ام لكب  ةلمجلا قاوشسأا
ه˘˘تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نو˘كل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو
قاو˘˘شسأ’ا ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘ب تا˘˘˘عا˘˘˘ششإ’ا

طا˘شسوا ي˘ف فوا˘خ˘م˘لا د˘ياز˘˘تو

اه˘ل˘كا ي˘تؤو˘ت تتا˘ب ن˘ي˘عارز˘م˘لا
ضسمأا هيلع فوقولا مت ام ملدو
ةبانعب ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘شسب ن˘ي˘ن˘ث’ا
ل˘با˘ق˘م ضضر˘ع˘لا ضصق˘ن ة˘ياد˘˘ب˘˘ب

ةرورشضلاب يدؤوي ام بلطلا ةرثك
ي˘ف ادا˘عا˘م را˘ع˘˘شس’ا ع˘˘فر ى˘˘لا
اهقيقح˘ت م˘ت ي˘ت˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

. لشصبلاو اطاطبلاك
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يعماجلا يئافششتشس’ا زكرملا ةرادإا تفششك
ن˘˘ع ضسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب د˘˘˘ششر ن˘˘˘با
ريفوت لجأا نم اهذاختا مت يتلا تاءارجإ’ا
دع˘ب ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘لا
تايدلبلا لك يف يعام˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘ت

9 ضصيشصخت مت دقو ،ضسمأا لوأا نم ةيادب

زكرملا يمدخت˘شسم ل˘ق˘ن نا˘م˘شضل تÓ˘فا˘ح
فلتخم˘ب ةـبا˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا
لقن˘ل ة˘ل˘فا˘ح ضصي˘شصخ˘ت م˘ت ن˘يأا م˘ه˘كÓ˘شسأا
ةدايعلا ىوتشسم ىلع راجحلا ةيدلبب لامعلا

نيتلفاح ،نادعشس ةليشضف تامدخلا ةددعتم

ىوتشسم ىلع ينوبلا ةيدل˘ب˘ب لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل
هللا دبع ةشصشصختملا ةيحشصلا ةشسشسؤوملا
يديشس ةيدلبب لامعلا لقنل ةلفاح ،ةيرواون

،تامدخلا ةددع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب را˘م˘ع
ةدايعلا ىوتشسم ىلع لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح
لقنل ةلفاح ،ضسيدلا رجحب تامدخلا ةددعتم
ي˘˘ح˘˘ب ارور˘˘م لا˘˘حر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
عارذ˘ب لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح ،ة˘شسو˘ت˘لا˘˘كلا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح ،ةزار˘خ ي˘ح˘˘ب ارور˘˘م ضشير˘˘لا
،م˘لا˘شس يد˘ي˘شس ي˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لا

ىل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نو˘كتو ،ي˘بر˘غ˘لا ل˘ه˘شسلا˘ب  فا˘˘شصف˘˘شصلا˘˘ب

لقنل ةشصشصخملا تÓفاحلا قÓطنا ةيلمع

ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوملا فلتخمل لامعلا

نم ةيادب ايموي اهركذ فلاشسلا طاقنلا نم

لامعل ةبشسن˘لا˘ب ا˘حا˘ب˘شص ة˘شسدا˘شسلا ة˘عا˘شسلا

نيبوانملا لامعلا ةداعإا امأا ،ةيحابشصلا ةرتفلا

ةعاشسلا ىل˘ع نو˘كي˘شس ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف

لقن متيشس نيح يف ،احابشص فشصنو ةعباشسلا

مهلمع بشصانم ىلإا ةيليللا ةرتفلا لامعلا

ةداعإا متيشسو ،اءاشسم ةشسماخلا ةعاشسلا ىلع

تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘لإا ة˘ي˘حا˘ب˘شصلا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘ع

ىلع ةيئاشسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا

.اءاشسم ةشسداشسلا ةعاشسلا
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تاد˘حو ضسمأا لوا ة˘ل˘ي˘˘ل تما˘˘ق
ر˘شصا˘ن˘عو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ن˘م
نم تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ي˘ف ة˘طر˘ششلا

قيرفت˘ب ىر˘خأا تا˘ي’وو ة˘با˘ن˘ع
نو˘˘بو˘˘ج˘˘ي او˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ضضعب يف نوعمجتيو عاوششلا
لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘عدو ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا
تاءارجإ’ا تاراطإا يف لزانملل
ءا˘بو را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘بو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا
ن˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق

ى˘ل˘ع تو˘شصلا تار˘ب˘كم لÓ˘خ
ةو˘عدو ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ما˘˘يأ’ا راد˘˘م
م˘ه˘تو˘ي˘ب ماز˘ت˘لإ’ ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةرور˘شضل˘ل ’إا جور˘˘خ˘˘لا مد˘˘عو
كردلا رشصانع تماق ،ىوشصقلا
ةر˘ششا˘ب˘م ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

مهدجاوت ظحول بابشش ةوعدو
يرو˘ف˘لا لو˘خد˘ل˘ل ءا˘ي˘حأ’ا ي˘˘ف
.مهتمÓشس ىلع اظافح مهلزانمل
تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك م˘˘˘غرو
ن˘م ة˘شسي˘شسح˘ت˘لاو ة˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا

كرد˘لا و ن˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘ع فر˘ط
تايعمجلا و ةيندملا ةيامحلاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب نا ’إا

نم ريثكب عشضولا عم نولماعتي
لولح بلطتي ام وهو راتهتشس’ا
مهعم تلششف نا دعب اعدر رثكا
اهرقأا يتلا ، ةيوعوتلا لولحلا

تلخد يتلاو ةيروهمجلا ضسيئر
تا˘عا˘شسلا ذ˘ن˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘˘ي˘˘ح
،ضسما لوا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شصل ى˘˘˘˘˘لوأ’ا

لئاشسو عيم˘ج ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘م˘هأاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ن˘ي˘بو ند˘م˘لا ل˘خاد ة˘شصا˘خ˘˘لاو
ة˘˘˘كر˘˘˘ح كلذ˘˘˘˘كو تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ةئاملاب05 حيرشستو تاراطقلا
طقف ظافتح’او نيفظوملا نم
ةيويحلا حلاشصملا يمدختشسمب

ظا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘يرور˘˘˘شضلا

ضسي˘˘ئر ا˘˘عد د˘˘قو .م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور˘˘˘ب

رابك عامت˘جا ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

˘مو˘ي ة˘لود˘لا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا

تا˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ن˘م د˘ح˘لا ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو

م˘ه˘ئا˘ي˘حأا ل˘خاد ى˘ت˘ح ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نا ريغ ،ءابولا راششتنا بنجتل

عفنت مل تاءارج’ا هذه عيمج

عفد ا˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘ب ع˘م

ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لإا

ةريشسم وأا عمجت يأا عم ددششتلاب

.نطاوملا ةمÓشس ددهت

 ءايحأأ ميقعت ةيلمع يف تكراصش
«ونأوج»و «يرجنورول»، «زاغلأ ةمرب»

تامزلتصسملا عزوت مصستبا ةعومجم
ةبانعب نابرصض ىفصشتصسم يف ةيبطلا

ىفششتشسمب ةيدعملا ضضارمأ’ا ةحلشصم ديوزتب «مشستبا» ةعومجم تماق
تامزلتشسملا نم ةيمكب ةبانع يف ضضيبأ’ا رشسجلاب نابرشض ميكحلا
ةيحشص فورظ يف مهماهم نيشضرمملا و ءابطأ’ا ةشسراممل ةيرورشضلا

ةعنقأ’اب ةشصاخ بلع ،ةيبطلا تازافقلا نم بلع يف ةلثمتملاو ةمئÓم
راطإا يف كلذو ةشصاخلا ةشسبلأ’ا نم ةربتعم ةيمك و ةيحارجلا ةيبطلا

دبع يزيم ةعومجملا تركششو ،«انوروك ضسوريف» نم ةياقولا ةلمح
،تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا هذ˘ه ل˘كب م˘هد˘يوز˘ت ي˘ف ل˘شضف˘لا ه˘ل نا˘ك يذ˘لا ردا˘ق˘˘لا

،ةحلشصملا هذه ىلع نيمئاقلا لك و يواديع روشسيفوربلا اشضيأا اوركششو
عاطقلل تادعاشسملا ميدقت يف نيبغارلا لكل ءادنلا ةعومجملا تهجوو
«مشستبا» ةعومجم ءاشضعأا ضسمأا لوأا لشصاو ىرخآا ةهج نم ،يحشصلا

ميلقإا عراوششو ءايحأا فلتخمو ةيمومعلا تاءاشضفلا ميقعتو ريهطت ةيلمع
دحلل ،ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم اهترششاب يتلا تÓمحلا نمشض ةبانع ةي’و
تشسمو ،ءابولا اذه نم نينطاوملا ةيامحلو انوروك ضسوريف راششتنإا نم
تماقو ،ضسو˘ب˘ي˘شس ي˘حو «ير˘ج˘نورو˘ل» ،«زا˘غ˘لا ة˘مر˘ب» ءا˘ي˘حأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تÓئاعلا ىلع ةيئاذغو ةيبط داوم عيزوتب ضسمأا لوأا اشضيأا ةعومجملا
.ةبعشصلا فورظلا هذه يف اهتاجايتحا ءارشش نم نكمتت مل يتلا ةزوعملا
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ةوقب ةكراصشملل  ةبانعب نييداصصتق’أ نيلماعتملأ تعد

عيزوتل ةردابم قلطت ضسوبيصس ةراجتلا ةفرغ
تايفصشتصسملا يف ةيبطلا تامزلتصسملا

ءانتقا لجأا نم ةردابم ةبانع ضسوبيشس ةراجتلاو ةعانشصلا ةفرغ تقلطأا
تادايعلاو تايفششتشسملا يف ةيب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا
ةشصاخ انوروك ضسوريف نم ةياقولا لجأا نم ةبانع يف تامدخلا ةددعتملا
ةعنقأ’ا نم ةريبك تايمكل ةشسام ةجاحب ةحشصلا عاطق يف نيلماعلا هنأا
نيشضرمملاو ءابطأ’ا باشستحاب كلذو تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘ما˘م˘كلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ةعانشصلا ةفرغ تبلطو ،اشضيأا تارادإ’ا يف نيلماعلاو ةفاظنلا لامعو
مهمعد ميدقت ةرورشضب نييداشصتق’ا نيلماعتملا نم ضسوبيشس ةراجتلاو
ةياقولا يف ةمهاشسملاو بعشصلا فرظلا اذه يف ضساشسحلا عاطقلا اذهل
ةباجتشسا ةردابملا هذه دجت نأا نويبانعلا ىنمتيو ،انوروك ضسوريف نم
تايناكمإ’ا ريفوتب هنأ’ ةبانع يف نييعانشصلاو لامعأ’ا لاجر نم ةعشساو
هذه لÓخ مهلمع بشصانم يف رثكأا نودمشصيشس ةيبطلا مقاوطلل ةمزÓلا
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ميمعتلأ بجوتصست ةردابملأ

ةبانعب ىصضرملل ةيودأ’ا ليصصوتب نوموقي ةلدايصص
ةبانع ةي’و قطانمو تايدلب يف  ميمعتلا بجوتشست ةبيط ةردابم يف
ىشضرملا نينطاوملل ةيود’ا ليشصوتو ءارشش ةمدخ ميدقتب ةلدايشص موقي
نيدلا نينطاوملا دكأاو. اهءانتق’ مهتويب نم نوجرخيو اولقنتي نا نود
يف تاردابملا هذه لثم نوعجششي مهناب ةينماشضتلا ةيلمعلا هذهب اوبجعا

لك يف اهم˘ي˘م˘ع˘ت او˘ن˘م˘ت˘يو دÓ˘ب˘لا˘ب ف˘شصع˘ت ي˘ت˘لا تا˘مزأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م
لاعف يعامتجا كولشس اهنوكل  امومع رئازجلاو ةي’ولا يف تايلديشصلا
تحتف ةبانع ةي’وب تايلديشصلا عيمج تناكو.حاورأ’ا نم ديدعلا ذقني
نم ىشضرملا نيكمتل لمع˘ل˘ل ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘شس ى˘لا ا˘ه˘باو˘با
نم ةيئاقولا تامزلتشسملل عيزوت يف بذبذتلا مغر ءاودلا ىلع لوشصحلا
ببشسل ميقعتلا لئاشسوو ةيبطلا تازافقلاو ةعنق’ا لثم انوروك ضسوريف
نيمدختشسملا ماق لباقملا يف. اهؤوانتقا ىلع نينطاوملل ريبكلا تفاهتلا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘جا ذا˘خ˘تا˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ىودعب ةبا˘شصإ’ا ى˘لا م˘ه˘ب يدؤو˘ت د˘ق ر˘طا˘خ˘م يا يدا˘ف˘ت˘ل تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
اهريغو رهطملاب مهيديا لشسغ ىلع نينطاوملا رابجا لÓخ نم ضسوريفلا

YÉO∫ GCe«ø.ةيزارتح’ا ريبادتلا نم

 ’انوروك» نم مهتÓئاع ةحصصو مهتمÓصس ىلع ظافحلل

نودصشاني توصصلا تاربكمب كردلا لاجر
ينوبلا يف تويبلا مازتلاب ناكصسلا

يوعوتلا فثكملا اهطاششن ينوبلا ةيدلب ينطولا كردلا ةقرف لشصاوت
ن˘م˘شض ضصا˘شصت˘خ’ا م˘ي˘ل˘˘قا ل˘˘خاد » ا˘˘نورو˘˘ك «ضسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
كردلا ةدايق فرط نم نأاششلا اذه يف ةدمتعملا ةطخلاو ةيجيتارتشس’ا
توشصلا تاربكمب نينطاوملا اوعد كردلا لاجر ددشصلا اذه يفو.ينطولا

اهريغو دوهششلا نيع ، قيلÓعل ، يام لوأا ، ةيباششلا ، لورشصلا ءايحأا ربع
يقل يذلا رمأ’ا ىوشصقلا ةرورشضلل ’إا جورخلا مدع و تويبلا مازتلا ىلع
مهل كردلا لاجر ةوعد ناو ةشصاخ ءايحأ’ا هذه ناكشس لبق نم ريبك ابواجت
مهتÓئاع ةمÓشسو ةيحشصلا مهتمÓشس ىلع ظافحلل يتأات تويبلا مازتلاب
امك رئازجلا يف ةثلاثلا هتلحرم ىلا لشصو يذلا انوروك ءابو نم مهءانبأاو
ضسفن يفو. تاّيفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو هب حرشص
ددشش انوروك ضسوريف نم ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’اب قلعتملا راط’ا

راجتلا مازتلا ىدم ةبقارم ةيمهأا ىلع ينوبلاب ينطولا كردلا ةقرف رشصانع
يتلا ةفثكملا تايرودلا لÓخ نم قلغلا تارارقب يهاقملا باحشصأاو
ميل˘قا ة˘ي˘ن˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘يرود ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ةيراجتلا تÓحملل ةبقارملا تايلمع ةلشصاوم نع Óشضف ضصاشصتخ’ا
يف زبخلا عيب عنمو بيلحلاو ديمشسلا راعشسأاب ةبراشضملل ادح عشضول
ةبقارمب قلعتملا يمويلا جمانربلا نع ةدايز ةيئادغلا داوملا عيب تÓحم
ةراجتلا ةيريدم ناوعأا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘شس

YÉO∫ GCe«ø  . راجتلا يلثممو

تايدلبلأ فلتخم نم تÓفاح9 سصيصصخت مت

ةحصصلا عاطق يف نيلماعلل لقنلا رفوي ةبانعب يعماجلا يئافصشتصس’ا زكرملا

ةيندملأ ةيامحلأو كردلأو نمأ’أ حلاصصم فرط نم سسيصسحتلأو ةيعوتلأ تÓمح مغر

  طئاحلا ضضرع يحصصلا رجحلا ءارجإا نوبرصضي نونطاوم

 نيدقاعتملأ تاصشاعم بصصو انمأزت كاكتح’أ يدافتل راظتن’أ نكامأأ ميظنت مت

انوروكلا راصشتنا يدافتل تاهيجوتلا و حئاصصنلاب مازتل’ا نينطاوملا بلاطي ةبانع ديرب
نكاما ميظنت عشضو اشضيا مت امك، نيدعاقتملا تاششاعم بشصل ابشسحت ريهطتو ميقعت تايلمع ةبانع ةنيدمب ديربلا زكارم فلتخم دهششت
ضضاشضتك’او ىشضوفلا بنجتل ةيلمعلا ريشس ةيلمع ميظنتو نينطاوملا هيجوت لجا نم تايشضر’ا ىلع تاناخ عشضو لÓخ نم راظتن’ا
قاشصتل’ا ةجيتن ريبك لكششب انوروك ضسوريف راششتنا يف ببشستت دق يتلاو نطولا نم تاي’و ةدعب ديرب زكارم ةدع هتدهشش يذلا

تاهيجوتلاو حئاشصنلاب مازتل’او ةيلوؤوشسملاو يعولاب يلحتلا ةرورشض نينطاوملا ىلع تاب قايشسلا تاذ يف، نينطاوملا نيب كاكتح’او

نينطاوملل ديربلا ةرازو تحاتا قايشسلا تاذ يف ، ةبانع ةنيدمب ت’اح01 ليجشست مت ثيح، ريبك لكششب ىششفتي يذلا ءابولا راششتنا يدافتل
ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف هنا ةبانع رئازجلا ديرب ةدحو ةيريدم غÓب بشسحو طقف ءاشضمإ’اب ةلاكو ربع مهلاومأا بحشسل نشسلا رابك ةشصاخ

ءارجإا رئازجلا ديرب ذختإا ، ةيديربلا بتاكملا يفDIVOC-91 انوروكلا ضسوريف راششتنا يدافتل رئازجلا ديرب ةشسشسؤوم فرط نم ةذختملا
ديدجلا ءارجإ’ا اذه حمشسي ثيح،ةلاكولا قيرط نع مهتاششاعم بحشس نم ،نيدعاقتملاو نينشسملا ةشصاخ ،نئابزلا نكمي اًديدج اًيئاقو
نم دحلل كلذو ،ضشاعملا بحشس ةيلمعب مايقلا يف هنع بوني رخآا ضصخشش ضضيوفتب ،ديربلا بتاكم ىلإا لقنتلا يف بغري ’ يذلا ،دعاقتملل
عشضخي و ،ايئانثتشسإا ربتعي ءارجإ’ا اذه نا غÓبلا تاذ بشسحو.ضسوريفلا لاقتنإ’ ةشضرعو ًافعشض رثكأ’ا نينشسملا ةشصاخ ،ضصاخششأ’ا لقنت

هتقباطم ةاعارم عم ، لكوملا ضصخششلا فرط نم اًعقوم،DIVOC -PA 91 ليكوتلا جذومن ميدقت هيلإا ضضوفملل بجي ثيحطورششل

يديربلا كشصلاو (ضشاعملا بحاشص) دعاقتملا ةيوه ةقيثول ةيلشصأ’ا ةخشسنلا ميدقتعم.رئازجلا ديرب ىدل لجشسملا يلشصأ’ا عيقوتلل

عم،جد000.05 رانيد فلأا نيشسمخ كشصلل ىشصقأ’ا غلبملا زواجتي نأا نكمي ’ امك ،هحلاشصل ىمشسمو دعاقتملا فرط نم يشضمملا
نم مايأا ةثÓث ضشاعملا بحشس لاجآا زواجتت ’أا بجي ’ امك.ةلماعملا فلم يف اهظفحل ةخشسنو هيلإا ضضوفملا ةيوه ةقيثو ميدقتو ةرورشض
نيهبا ريغ تاي’و ةدعب ديربلا زكارم مامأا اومحازت نودعاقتملا نا ريغ تاهيجوتلاو تÓيهشستلا هذه لك مغرو.ليكوتلا عيقوت خيرات
ةبانع - رئازجلا ديرب ةدحو ةيريدم اهتهج نم ،رذحلاو ةطيحلا نم ديزملا بلطتيام وهو هيلع رجنت دق يتلا بقاوعلاو عشضولا ةروطخل
ىوتشسم ىلع مهل مدقت يتلا تاهيجوتلا مارتحا لجا نم نيدقاعتملل ءادن تهجو نطولا نم تاي’و ةدع يف ثدح يذلا ويرانيشسلا يدافتلو
U°Édí. Ü. مهتدعاشسم نم اونكمتي ىتح مهل ةدعاشسملا ميدقت ةرورشضو، ديربلا بتاكم



نكمي هنأا ىلع ءابطأ’ا نم ريثك عمجي
يو˘ق˘لا ي˘عا˘ن˘م˘لا زا˘ه˘˘ج˘˘لا يذ م˘˘سسج˘˘ل˘˘ل
بهذ˘˘يو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
نود ىتح نكمم كلذ نأا ىلإا مهسضعب
عو˘˘˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘˘˘لا وأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘يودأا يأا لوا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ت

ززعت ةمعطأا01 انه سضرعتسسن.جÓعل
،ناسسنإ’ا ىدل يعانملا زاهجلا ةءافك
ة˘ح˘فا˘ك˘م ىل˘ع ىو˘قأا ه˘ترد˘ق ل˘ع˘˘ج˘˘تو
بعسصلا نم دجي يذلا انروك سسوريف

تاذ ما˘˘˘˘سسجأ’ا قار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ’ ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط
.ةيوقلا ةعانملا

تايضمحلا
نيما˘ت˘ي˘ف ىلإا سصا˘خ˘سشأ’ا م˘ظ˘ع˘م أا˘ج˘ل˘ي
زا˘˘ه˘˘ج ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سسي ه˘˘˘نأ’ ““ي˘˘˘سس““
نيماتيفلا اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘ع˘يو .ة˘عا˘ن˘م˘لا

،ءاسضيبلا مدلا ايÓخ جاتنإا نم ديزي
اذ˘هو.ىود˘ع˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م حا˘ت˘ف˘م ي˘˘هو
ديدحتلا هجو ىلع دوجوم نيماتيفلا

تور˘ف بير˘غ ل˘ث˘م ،تا˘˘ي˘˘سضم˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
.نوميللاو يفسسويلاو لاقتربلاو

رمحفا لفلفلا
ة˘ي˘م˘ك ىل˘ع ر˘م˘حأ’ا ل˘ف˘ل˘ف˘لا يو˘ت˘˘ح˘˘ي
عم ةنراقم ““يسس““ نيماتيف نم ةفعاسضم
ر˘م˘حأ’ا ل˘ف˘ل˘ف˘لا نأا ا˘م˘ك .تا˘ي˘سضم˘ح˘لا

.““نيتوراك اتي˘ب““ ر˘سصن˘ع˘ل ي˘ن˘غ رد˘سصم
يف ““يسس““ نيماتيف رود ىلإا ةفاسضإ’ابو
دعاسسي دق هنإاف ،ةعانملا ماظن زيزعت
،دل˘ج˘لا ة˘ح˘سص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ا˘سضيأا

ىل˘ع ““ن˘ي˘تورا˘ك ا˘ت˘ي˘ب““ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

.ةرسشبلاو نينيعلا ةحسص ىلع ظافحلا

يلكوربلا
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘غ ي˘˘˘ل˘˘˘كور˘˘˘ب˘˘˘لا

تان˘ي˘ما˘ت˘ي˘ف˘ل˘ل نز˘خ˘م و˘هو ،ندا˘ع˘م˘لاو
ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،““يإا»و ““ي˘˘˘سس»و ““ه˘˘˘˘يأا““
ةد˘˘˘˘˘سسكأ’ا تادا˘˘˘˘˘سضم ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

يلكوربلا ربتعيو .ىرخأ’ا فايلأ’او
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تاور˘سضخ˘لا   ر˘ث˘˘كأا ن˘˘م
.ةئين وأا ةيهطم فسصن اهلوانتب حسصني

موثلا
ة˘م˘˘ي˘˘ق ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا تارا˘˘سضح˘˘لا تكردأا
نا˘ك˘ف ،ىود˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ي˘˘ف مو˘˘ث˘˘لا

امل كلذو ،ا˘هد˘ئاو˘م ىل˘ع ا˘م˘ئاد ا˘ف˘ي˘سض
سضفخ ىلع دعاسست داوم نم هيوتحي

.نييارسشلا بلسصت ءاطبإاو مدلا طغسض
ةزز˘ع˘م˘لا مو˘˘ث˘˘لا سصئا˘˘سصخ نأا ود˘˘ب˘˘يو
فيث˘ك˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لا ن˘م ي˘تأا˘ت ة˘عا˘ن˘م˘ل˘ل
ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.““نيسسيلأ’ا““

ليبجنزلا
هيلإا أاج˘ل˘ي ر˘خآا ر˘سصن˘ع و˘ه ل˘ي˘ب˘ج˘نز˘لا

يف دعاسسي دقو ،سضرملا دعب نوريثك
با˘ه˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’ ،با˘˘ه˘˘ت˘˘ل’ا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ي˘ف ل˘ي˘ب˘ج˘نز˘لا د˘عا˘سسي ا˘˘م˘˘ك .ق˘˘ل˘˘ح˘˘لا

نا˘˘ي˘˘ث˘˘غ˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
سضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ليبجنزلا دعاسسي نأا نكميو.ةيدعملا

كل˘ت˘م˘يو ،ن˘مز˘م˘لا م˘˘لأ’ا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
،لور˘ت˘سسي˘لو˘˘ك˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضفا˘˘خ سصئا˘˘سصخ
ىل˘ع تير˘جأا ة˘ث˘يد˘ح ثا˘˘ح˘˘بأ’ ا˘˘ق˘˘فو
.تاناويحلا

خنابسلا
هنأا امك ،““يسس““ نيماتيفب ينغ خنابسسلا

ةدسسكأ’ا تاداسضم ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ءي˘ل˘م
ن˘م د˘يز˘ي د˘ق ا˘م˘م ،““ن˘ي˘تورا˘ك ا˘ت˘˘ي˘˘ب»و
ىل˘ع ا˘ن˘يد˘˘ل ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا ةرد˘˘ق
ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا زز˘˘ع˘˘يو .ىود˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘˘م
““هيأا نيما˘ت˘ي˘ف ن˘م خ˘نا˘ب˘سسل˘ل ف˘ي˘ف˘خ˘لا

تا˘˘يذ˘˘غ˘˘م˘˘لا قÓ˘˘طإا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسيوو ه˘˘ي˘˘ف
.كيلاسسكأ’ا سضمح نم ىرخأ’ا

يدابزلا
يعان˘م˘لا كزا˘ه˘ج يدا˘بز˘لا ز˘ف˘ح˘ي د˘ق
.سضار˘مأ’ا ة˘ح˘فا˘ك˘م ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

يدا˘ع˘لا يدا˘بز˘لا ىل˘ع لو˘سصح˘لا لوا˘ح
ذإا ،رك˘سسلا˘ب ةÓ˘ح˘م˘لا عاو˘نأ’ا ن˘م ’د˘ب
يدا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘بز˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت كن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي
وأا ةيحسصلا هكاو˘ف˘لا ة˘فا˘سضإا˘ب كسسف˘ن˘ب
ارد˘˘˘˘سصم يدا˘˘˘˘بز˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘يو.ل˘˘˘˘˘سسع˘˘˘˘˘لا
ىل˘˘ع د˘˘عا˘˘سسي يذ˘˘لا ،““د““ ن˘˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
دقتعيو ،ةعانملا زاهج لمع ميظنت
ةيعي˘ب˘ط˘لا م˘سسج˘لا تا˘عا˘فد زز˘ع˘ي ه˘نأا

.سضارمأ’ا دسض

زوللا
ل˘با˘ق˘لا ““يإا““ ن˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘ب ي˘˘ن˘˘غ زو˘˘ل˘˘لا

ه˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،نو˘˘هد˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘بوذ˘˘ل˘˘ل
نوهدلا سصاسصتما يف هنأا امهم ارسصنع
’ا˘م˘جإا تار˘سسك˘م˘لاو.ح˘ي˘ح˘˘سص ل˘˘ك˘˘سشب
ايموي كيفكيو .تانيماتي˘ف˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م
ر˘سشق˘م˘لا زو˘ل˘لا ن˘م ر˘ي˘غ˘سص بو˘ك ف˘سصن
ايموي اهب ىسصوم˘لا ة˘ي˘م˘ك˘لا كل ر˘فو˘ت˘ل
.““يإا““ نيماتيف نم

مكركلا
ل˘˘˘باو˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا م˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ل
دا˘سضم˘ك تاو˘˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘هاز˘˘لا ءار˘˘ف˘˘سصلا
باه˘ت˘لا ن˘م ل˘ك جÓ˘ع ي˘ف تا˘با˘ه˘ت˘لÓ˘ل
يلاعلا زيكرت˘لا نأا ر˘ه˘ظ˘يو.ل˘سصا˘ف˘م˘لا

ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،““ن˘ي˘˘م˘˘كر˘˘ك˘˘لا““ ةدا˘˘م ن˘˘م
دعاسست نأا نكمي ، زيمملا هنول مكركلا

نع مجانلا تÓسضعلا فلت ليلقت يف
.ةسضايرلا ةسسرامم

رضخفا ياشلا
ةدا˘م˘ب ءي˘ل˘م دو˘سسأ’او ر˘سضخأ’ا يا˘سشلا
تاداسضم نم عون وهو ،““ديونوفÓفلا““
قوفتي رسضخأ’ا ياسشلا نكل .ةدسسكأ’ا

تاداسضم ىلع هئاوتحا يف دوسسأ’ا ىلع
نأا تب˘˘ث د˘˘قو .ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘يو˘˘˘ق ةد˘˘˘سسكأا

يا˘سشلا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لاGCGE ةدا˘˘˘م
دعيو.ةعانملا ةفيظو ززعت رسضخأ’ا
اد˘˘ي˘˘ج ارد˘˘سصم ا˘˘سضيأا ر˘˘˘سضخأ’ا يا˘˘˘سشلا
يف دعاسسي دق يذلا ،ينيمأ’ا سضمحلل
يف ميثارجلل ة˘موا˘ق˘م تا˘ب˘كر˘م جا˘ت˘نإا

.مسسجلا ايÓخ

-ilbbuper  ةفيحسصل ريرقت فسشك

alacةيودأ’ا ةلاكو نأا ةيلاطيإ’ا
تحر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا ““ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘يإا““ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بوروأ’ا

اًحاقل53و اًد˘يد˘ج ءاود ن˘ير˘˘سشع
انوروك سسوريف ةحفاكمل مييقتلل
ر˘يد˘م˘لا  هد˘كأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

يسسار وديوجAME ـل يذيفنتلا

،ASNA ةيلاطيإ’ا ءابنأ’ا ةلاكول
ي˘˘ف تد˘˘ق˘˘ع ة˘˘م˘˘˘ق نأا ا˘˘˘سضيأا را˘˘˘سشأاو

وamE ن˘˘ي˘˘ب ىسضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

ADFو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘˘مأ’ا armcI،

71 م˘سضي يذ˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘ئ’ا

نم ناكو ،ةيودأÓل ةيميظنت ةئيه
ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘ف˘تا ىت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا م˘˘هأا

ىلإا ل˘سصو˘ت˘لا ة˘لا˘ح ىف ه˘نأا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل حا˘˘ق˘˘ل
نوسضغ يف هيلع لوسصحلا نكميسس

ىذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو.ما˘˘ع
ن˘ح˘ن““ :ة˘ي˘بروأ’ا ة˘يودأ’ا ه˘لا˘˘كو˘˘ل
ي˘˘فو  يرو˘˘ف˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ىلإا فد˘˘ه˘˘˘ن
ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاو˘ن ه˘سسف˘ن تقو˘˘لا
اوقفتا ءاربخلا نأا ادكؤوم ، ““حاقللا

نآ’ا حاقل ىلع لوسصحلا نأا اعيمج
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب““ ىلإا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘يو بع˘˘˘˘˘سص
،ه˘ماد˘خ˘ت˘سس’ ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك اذإا »:Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
ماع نو˘سضغ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ن˘سسف
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ل˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘سسو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف نا˘ك˘˘سسلا كرا˘˘سشي˘˘سسو
ا˘م˘ي˘فو.““ر˘ط˘خ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًسضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘ث˘˘كأ’ا

ر˘يد˘م˘لا د˘كأا  تا˘جÓ˘ع˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نآ’ا نوموقي مهنأا اميإ’ ىذيفنتلا

تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا تادا˘˘سضم م˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘يودأ’او ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلع لوسصحلا  ىف نيلمآا ةلمتحملا
ةنكمملا ةيريرسسلا براجتلا عسسوأا

ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘سسنا˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ءار˘جإا بج˘ي ه˘نأا ار˘ي˘سشم. ه˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب
ءاود˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
لسصاف˘م˘لا با˘ه˘ت˘لا د˘سض  سصسصخ˘م˘لا
يف يط˘ع˘ي˘سس يذ˘لاو يد˘يو˘تا˘مور˘لا
لوح ة˘قو˘ثو˘م تا˘نا˘ي˘ب د˘حاو ر˘ه˘سش
سسوريف باسصم جÓع ىف هتيلعاف
ن’ا ىرجي امك همدع نم انوروك
رخآا ءاود ىلع تاسساردو تارابتخا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘قو.ل˘ثا˘م˘˘م

يف سصخسش003 لمعي اميإا ةكرسشل

ىلع مهو ةعاسس42 رادم ىلع اميإا

يف ءاود يأا مييقتل اًمئاد دادعتسسا

.ةليلق مايأا نوسضغ

ىنعت ’ ىردسصلأ سصفقلأ سضأرمأأ
انوروكب كتباسصإأ ةرورسضلاب

سصفقلا اهب باسصي ةديدع سضارمأا

نو˘ك˘ت نأا طر˘سشب سسي˘˘لو ،يرد˘˘سصلا

سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا

اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

هذه نع ر˘ث˘كأا فر˘ع˘ت˘ن˘سس ر˘ير˘ق˘ت˘لا

سصخسشلا باسصي ’ يتح ،سضارمأ’ا

يأاب روعسشلا نع بعرلاو فوخلاب

،يرد˘˘˘سصلا سصف˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف سضار˘˘˘˘عأا

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو كلذو

““.”dembewنأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو

ةقطنم يف عقي يردسصلا سصفقلا

ةريثك داد˘عأا ن˘م نو˘ك˘ت˘يو ،رد˘سصلا

ةيامح يلع لمعت يتلا ماظعلا نم

يأ’ سضر˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئر˘˘لاو بل˘˘ق˘˘لا

ةطب˘خ˘لا وأا ثداو˘ح˘لا د˘ن˘ع ل˘كا˘سشم

نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.ةد˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

42 ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ي يرد˘˘سصلا سصف˘˘ق˘˘لا

يف ع˘ب˘سض21 ي˘لإا ن˘ي˘م˘سسق˘م ع˘ل˘˘سض

ةيحانلا يف21و يرسسيلا ةيحانلا

ةيامح مهرود مهعيمجو  ،ينميلا

دكأاو.مسسج˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ءا˘سضعأ’ا

سصف˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا نأا ،ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ءا˘˘˘سضعأ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ه يرد˘˘˘سصلا

ةقطنم يف ةدجاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ة˘ي˘جرا˘خ تا˘مد˘سص يأا د˘سض رد˘˘سصلا

يلع لمعي هنأا امك ،ةئرلاو بلقلاك

نم للقيو سسفنتلا ةيلمع ليهسست

قيسضب ةباسصإ’ا وأا سضرعتلا سصرف

كا˘ن˘ه نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘سضوأاو.ا˘ه˘ي˘ف

روعسشلل سضرعتلا بابسسأا نم ديدعلا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘مو ،يرد˘˘˘سصلا سصف˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘لأا˘˘˘ب

دحأا يف رسسكل سضرعتلا وأا ةباسصإ’ا

وأا ثداحل سضرعتلل ةجيتن ،علسضأ’ا

ح˘سضوأا ا˘م˘ك ،سضرأ’ا ي˘ل˘ع طو˘ق˘سسلا

سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا سضع˘˘˘ب نأا ،ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

يف با˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي

نوكت رمأ’ا اذهو يردسصلا سصفقلا

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سش م˘˘˘˘لأا ه˘˘˘˘سضار˘˘˘˘عأا

ةباسصإ’ا نع جان نوكيو ،ةقطنملا

ةسضاير ةسسرامم وأا ديدسش درب رودب

نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع

وأا  ،ةبنجلا باهتلاب سضعبلا ةباسصإا

ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشغأ’ا با˘˘ه˘˘ت˘˘لا

نم دعت ةئرلا لوح عقتو ردسصلا

ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل ا˘˘سضيأا ة˘˘ب˘˘ب˘˘سسم˘˘لا رو˘˘مأ’ا

يف ببسسلا نوكي ،يردسصلا سصفقلا

تاباهت˘لÓ˘ل سضر˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه

يود˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا وأا ة˘˘˘ئر˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك.ة˘ي˘سسور˘ي˘ف

سصف˘ق˘لا نا˘طر˘˘سسب ا˘˘سضيأا ة˘˘با˘˘سصإ’ا

رو˘˘˘مأ’ا زر˘˘˘بأا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يرد˘˘˘˘سصلا

م˘لأا˘ب رو˘ع˘سشلاو ة˘با˘سصإÓ˘ل ة˘يدؤو˘م˘˘لا

بج˘˘˘ي اذ˘˘˘لو ،رد˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سش

بب˘˘˘سسلا ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا كي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ملأ’اب روعسشل˘ل ة˘يدؤو˘م˘لا ي˘سسي˘ئر˘لا

ه˘نأ’ ق˘ل˘ق˘ل˘ل ي˘عاد ’و ،رد˘سصلا ي˘ف

سسور˘ي˘ف˘ب با˘˘سصم كنأا طر˘˘سش سسي˘˘ل

.انوروك

!انوروكب ةباصقلىرخأ ضارعأ نم نورذحي ءابطأ
ةيناطيربلا ةيعمجلا لوقتو .لتاقلا انوروك سسوريفب ةباسصإ’ا ىلع ةمÓع نوكي نأا نكمي مسشلاو قوذتلا ةسساح نادقف نأا نم ءابطأا رذح

وأا ةحئارلل انادقف اورهظي نأا نكمي لاعسس وأا ىمح مهيدل سسيل نيذلا ىسضرملا نإا ،(KU TNE) ةرجنحلاو نذأ’او فنأ’ا بطل
ام ابلاغ سسوريفلا لوخد ةطقن نأا دكؤوت ىرخأا لود نم ةلدأا““ :نايب يف تحسضوأاو.لتاقلا سسوريفلاب ةباسصإ’ا دعب ،قوذتلا

نيذلا سصاخسشأ’ا نأا ينعي دق ،(قوذتلاو مسشلا ةسساح نادقف) اديدج اسضراع اسضيأا انددح .ةرجنحلاو فنأ’او نيعلا ةقطنم يف نوكت
.““سسوريفلا راسشتنا نم دحلل مهسسفنأا لزع ىلإا نورطسضي دق ،نيتسساحلا نيتاه نادقف عم ىرخأا سضارعأا مهيدل سسيل
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انوروك سوريف ةبراحمل

يعانملا كزاهج ززعت ةمعطأ

انوروك ةهجاومل
لزنملل كتدوع دنع اهيلع سصرحأأ ءايسشأأ
اـنوروك نـم كــترسسأأو كتيامحل اًيموي داـــحت’أ ةـــلاكو

ةيودألل ىبوروأ’أ
ءأود02 سصحفت
اًـــــــــحاقل53و

ة˘ب˘ي˘سصع ا˘تا˘قوأا مو˘ي˘لا م˘لا˘ع˘لا نا˘ك˘سس سشي˘˘ع˘˘ي
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا بب˘˘˘˘˘سسب
ق˘ل˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ع˘فر يذ˘لا ر˘مأ’ا ،د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا
ر˘ّي˘غو ،تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لاو دار˘˘فأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ىد˘˘ل
ملاعلا لوح رسشبلا نم نييÓملا ةايح ىرجم
نأ’و .قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ط˘غ˘سض تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘سضوو
بعسصي ثيحب ،ةيسصوسصخلا ديدسش رمأا قلقلا

ه˘عاو˘نأا ن˘م عو˘˘ن ل˘˘ك˘˘ل نإا˘˘ف ،ه˘˘عو˘˘ن د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ليبسس ىلع اهنيب نم ،جÓعلل ةسصاخ ةقيرط

ن˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا  ة˘˘˘سسا˘˘˘م˘˘˘م ر˘˘˘سصح˘˘˘لا ’ لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘لا
Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق ءود˘˘ه˘˘˘لا ىلإا نو˘˘˘كر˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ة˘يودأا لوا˘˘ن˘˘ت ىت˘˘ح وأا ،ىو˘˘ق˘˘لا عا˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس’
سضرعتسسن ،ريرقتلا اذه يفو.ةيبط ةفسصوب

ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ ،ق˘ل˘ق˘لا د˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘ل قر˘˘ط4
ا˘م ا˘ه˘ن˘مو ،نا˘˘سسنإ’ا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مزأ’ا

ءابولا بسسب ةحئاج نم مويلا ملاعلا هسشيعي
.““سسكوف““ عقوم ركذ امقفو ،كاتفلا

قلقلأ ردسصم ىلع فرعتلأ

تنك اذإا““ هنإا نييركسسعلا ءاربخلا دحأا لوقي
ي˘˘عاد Ó˘˘ف ،كسسف˘˘ن فر˘˘ع˘˘تو ود˘˘ع˘˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ت
انه نم ،““كراعملا تائم ةجيتن نم فوخلل

يه كقلق ي˘ف م˘ك˘ح˘ت˘ل˘ل ىلوأ’ا ةو˘ط˘خ˘لا نإا˘ف
نم ’دب كلوح نم ثدحي ام ىلع فرعتلا

م˘ث ن˘مو ،م˘قا˘ف˘ت˘˘ت ة˘˘مزأ’ا كر˘˘تو ه˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت
ة˘ظ˘حÓ˘م كي˘ل˘ع ا˘م ل˘ك˘˘ف .كي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سست
وأا ،كبلق يف جيجسضب رعسشت نأا درجمب قلقلا

،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ن˘˘عو ،كغا˘˘مد ي˘˘˘ف نارود
ةرطيسسلا ىلإا قلقلاب روعسشلا كاردإا كعفدي

فورعم ريغ ديدهت ةهجاوم نم ’دب ،هيلع
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا كتارد˘˘ق فز˘˘ن˘˘ت˘˘سسي
.ةيدسسجلاو

ةحأرلأ رفوت ةهجأوملأ

ناح دقف كيدل قلقلا حمÓم ديدحت درجمب

ليمن اننأا مغرو ،موجهلل ةطخ عسضول تقولا
نإا˘ف ،ا˘ه˘فا˘خ˘ن ي˘ت˘لا ءا˘ي˘سشأ’ا ءازإا نو˘كر˘لا ىلإا

تاوطخ ذاخت’ ىدملا ةليوط دئاوف كانه
انفطاوع ىلع ءاوسس ،هاسشخن ام هاجت ةسسوملم
ليجأات مدعب ءاربخلا حسصنيو .انتافرسصت وأا
زز˘ع˘ي د˘˘ق كلذ نإا ذإا ،تا˘˘مزأ’ا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مهعسضي امم ،سسان˘لا ىد˘ل ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا ق˘ل˘ق˘لا

لولح داجيإا بعسصلا نم نوكي دق فقاوم يف
.تقولا عم اهنع عجارتلا وأا اهل

ةئدهتلل قرط ةسسرامم

قلقلل ةقيقدلا بابسسأ’ا ةفرعم ىلع ةوÓع
لماعتلا هاجت ذيفنتلل ةلباق تاوطخ داجيإاو
قرطلا سضع˘ب عا˘ب˘تا˘ب ءار˘ب˘خ˘لا ي˘سصو˘ي ،ه˘ع˘م
لمعلا لجأا نم لقعلا ةئدهت اهنأاسش نم يتلا

.قلقلا ىلع ةرطيسسلل ةنكمم ةءافك لسضفأاب
ىوقلا عامجتسسا ىلع زيكرتلاب انه حسصنيو

ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘سسج˘˘˘˘لا

،سسفنتلا  طبسض لثم ،ةيلخادلا سسيسساحأ’ا

ر˘ئاود˘لا ل˘ي˘غ˘سشت فا˘ق˘يإا ىل˘ع د˘˘عا˘˘سسي يذ˘˘لا

قلقلا بوسسنم عفرت ام ةداع يتلا ةيبسصعلا

˘˘ما˘˘ع رو˘˘ع˘˘سش ىلإا يدؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ،نا˘˘˘سسنإ’ا ىد˘˘˘ل

.ءودهلاب

كسسفن عم ايعقأو نك

رفم ’ ءزج قلقلا نإاف ،فاطملا ةياهن يف

ىد˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘˘بو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘م

هنإاف ،سضرعلا اذه ““قارتخا““ ةلواحم ةبوعسص

،كي˘˘لإا بر˘˘سست˘˘ي نأا ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م لاز˘˘˘ي ’

بجي لب ،انيه ائيسش سسيل قلقلا ىلع بلغتلاف

نأا د˘ب ’ ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو .ه˘˘ترادإاو ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا

،كتايح ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا رود نأا˘سشب ا˘ي˘ع˘قاو نو˘ك˘ت

.كباسصأا ام اذإا هيلإا نوكرلا كسسفن بنجتو

ءاـــبولأ راـــسشتن’ لـــحأرم5 ..ةثراكلا ىلإ رفصلا نم انوروك““كــــلقع يف مــــكحتلل“ تأوــــطخ4 ..انوروك نم قلقلا
تفنسص ،رثكأاف رثكأا دجتسسملا انوروك سسوريف رطخ دعاسصت عم
يكل ،ةدع لحارم ىلإا اهيسضارأا لخاد سضرملا ةدسش ةجرد لودلا

ءابولا رميو.ةلحرم ل˘ك˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ط˘خ˘لا ع˘سضو ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ت
تا˘با˘سصإ’ا داد˘˘عأا ثي˘˘ح ن˘˘م91” د˘ي˘فو˘ك““ م˘سسا˘ب فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ذا˘خ˘تا ىلإا تا˘مو˘ك˘ح˘لاو لود˘˘لا ىع˘˘سست كلذ˘˘ل ،ل˘˘حار˘˘م سسم˘˘خ˘˘ب
سسور˘ي˘ف˘لا ل˘حار˘˘م ىلإا لو˘˘سصو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
سسوري˘ف˘لا را˘سشت˘ن’ ىلوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لاو .ة˘ي˘ثرا˘ك˘لاو ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا

ليجسست متي ’ ثيح ام دح ىلإا ةرقتسسم ربتعتو ،““رفسص“ ىعدت
ةلاح لوأا ليجسست عم نوكتف ةيناثلا ةلحرملا امأا .ةباسصإا يأا
ثحبت كلذ دعبو ،ةلاحلا لزعت مث نمو ،دلبلا سضرأا ىلع ةباسصإا
د˘ق نو˘ك˘ت نأا ن˘ك˘م˘ي ن˘يذ˘لا سضير˘م˘لا ي˘ط˘لا˘خ˘˘م ن˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

،تاباسصإ’ا ددع دادزي ةثلاثلا ةلحرملا يفو .ىودعلا مهتلسصو
لكسشبو ةقطنم نم رثكأا وأا ةدحاو ةقطنم يف ابلاغ نوكت ةدع تاباسصإا دÓبلا دهسشت ءابولا  نم ةعبارلا ةلحرملا أادبت امدنعو ،ىودعلا لÓخ نم سضرملا رسشتنيو

دلبلا لماك يف فحزيو ءابولا يرسشتسسي ثيح ،انوروك سسوريف ةلحر يف رطخأ’ا يه ةسسماخلا ةلحرملا ربتعتو .““ةءوبوملا»ـب قطانملا اهنيح فنسصتو يعامج
يف سسوريفلا يسشفت لوسصو عنم لجأا نم ،مسسحلا نم ءيسش ىلإا لسصت امبر وأا انايحأا ةمراسص نوكت يتلا اهدوهج لكب لودلا ىعسستو.ايلاح ايلاطيإا يف يرجي امك
.اهابقع دمحت ’ يتلا ةروطتملا هلحارم ىلإا اهدÓب

ريهاسشملاو ءاسسؤورلاو ءارزولا باسصأا

أدحأأ ينثتسسي ’ ““انوروك““ سسوريف
ثي˘ح ،ها˘يا˘ح˘سض ،م˘لا˘ع˘لا ر˘سصا˘ح يذ˘لا ““ا˘˘نورو˘˘ك““ ءا˘˘بو را˘˘ت˘˘خ˘˘ي ’

يحسصلا رجحلا ىلإا اونكر نيذلا ،ملاعلا ةداق تف’ لكسشب حاتجا
م˘ه˘ت˘با˘سصإا˘ب كو˘ك˘سش م˘ه˘تدوار ا˘مد˘ع˘ب ،ن˘ير˘ي˘خ˘م ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ير˘˘ب˘˘ج˘˘م
،ء’ؤوه نمو.مهتباسصإا تتبث اسصاخسشأا مهتطلاخم رثإا سسوريفلاب
يتلا ،لكريم Óيجنأا ،ةيناملأ’ا ةراسشتسسملا ،ةيوقلا ابوروأا ةديسس
لوازتسسو ،يحسصلا رجحلا ةرتف لخدتسس اهنأا ،سسمأا ءاسسم تنلعأا

نيبت ،تبسسلا ءاسسم ابيبط تقتلا اهنأا تبث امدعب ،دعب نع اهلمع
91”. ديفوك““ سسوريفب باسصم هنأا

يف وتوانÓ˘ب ر˘سصق ة˘يو˘ق بعر ة˘جو˘م تحا˘ت˘جا ،ل˘كر˘ي˘م ل˘ب˘قو
سسي˘ئر˘لا عو˘سضخ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نÓ˘˘عإا ر˘˘ثإا ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب
هتباسصإاب هكوكسش دعب سصحف ىلإا ،ورانوسسلوب ريياج يليزاربلا

د˘˘˘حأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لا ل˘˘˘خدو ،كا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تت˘ب˘ث يذ˘لا ت’ا˘سصت’ا ر˘يزو ه˘ئا˘ق˘ل د˘ع˘ب كلذو ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ىلإا ا˘ي˘ل˘يزار˘ب ن˘م بعر˘لا لا˘ق˘ت˘نا و˘ه ،كلذ ي˘ف بير˘غ˘لا.ه˘ت˘با˘سصإا

نم نيموي لبق ىقتلا دق ناك ليزاربلا سسيئر نأا كلذ ،نطنسشاو
دلانود ي˘ك˘ير˘مأ’ا سسي˘ئر˘لا ،““ا˘نورو˘ك“ سصحف˘ل ه˘عو˘سضخ نÓ˘عإا

ثعُبو ،ةيوق بعر ةجوم يف ““ملاعلا سسيئر““ لخدأا امم ،بمارت
جئاتنلا نكل ،ءابولا نم ةلجع ىلع تاسصوحف ءارجإ’ اهرثإا ىلع
تتبث اكيرمأا يف نكل.ةيكيرمأا مÓعإا لئاسسول اقفو ،ةيبلسس تناك

سسيئرلا بئان ،سسنب كيام عسضخ امك .سصحفلا جئاتن ةيباجيإا روهظ دعب ،يحسصلا رجحلل هعاسضخإا متو ،لوب دنار روتانيسسلا ةباسصإا
ريزولا نأا قباسس تقو يف ةيكريمأ’ا عافدلا ةرازو تنلعأا امك.سسوريفلاب هبتكم يف فظوم ةباسصإا دعب سصحفلل هتجوزو يكريمأ’ا

سشيجلا نلعأا كلذ لبقو.انوروك سسوريفب ةرازولا مقاط نم تارسشع ةباسصإا ديكأات دعب ،يحسصلا رجحلا يف اعسضو هبئانو ربسسإا كرام
ة˘نوآ’ا ي˘ف د˘ق˘ع ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل او˘سضر˘ع˘ت ا˘م˘بر ،ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع بنا˘˘ج ىلإا ا˘˘بوروأا ي˘˘ف هد˘˘ئا˘˘ق نأا ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
اوعسضو ةموكحلا ءاسضعأا لماكو ةكلملاو ،سسماخلا دلاراه كلملا نأا ،ةيجيورنلا تاطلسسلا تنلعأا ةيسضاملا عيباسسأ’ا لÓخو.ةريخأ’ا

يفوسص هتجوز نأا نيبت امدعب هلزنم نم لمعلا ،ودورت نتسساج ءارزولا سسيئر ررق ،ادنك يفو.سسوريفلا ببسسب يحسصلا رجحلا يف
سسلجم وسضع ةافو ىلإا يراجلا رهسشلا ةيادب يف ىدأاو ،نيلوؤوسسملا نم اددع سسوريفلا باسصأا ،ناريإا يفو.ءابولاب ةباسصم راوغيرغ
ةبئان راكتبا ةموسصعمو ،يناريإ’ا دسشرملا راسشتسسم يتي’و ربكأا ىلع ءابولاب بيسصأا امك .يدمحم ريم دمحم ماظنلا ةحلسصم سصيخسشت
بقع يفحسص رمتؤوم يف ةعمجلا سسمأا رهظ يذلا يناريإ’ا ةحسصلا ريزو بئان ،يجريرح جريإاو ،ةأارملا نوؤوسشل يناريإ’ا سسيئرلا

نلعأا امنيب ،انوروك سسوريفب هتباسصإا تتبث امدعب ىفسشتسسملا ىلإا ،نوتود رتيب ةيلخادلا ريزو لقُن ،ايلارتسسأا يفو.سضرملا نم هيفاعت
انيكروب يف ءارزو ةعبرأا بيسصأا امك.سسوريفلاب هتباسصإا بقع ىفسشتسسملا ىلإا لقُن يداموسس ايراك يدوب لقنلا ريزو نأا ايسسينودنإا يف
.ءارمسسلا ةراقلا لود مظعم رارغ ىلع ،ارخؤوم سسوريفلا اهلسصو يتلا ،وسساف
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˘مÓ˘سسلا بن˘ج˘ت ،سصخ˘سش يأا ل˘ب˘ق˘ت ’ ح˘ط˘سسأ’ا سسم˘˘ل˘˘ت ’ رذ˘˘حا
فدهلاو ةريخأ’ا ةرتفلا يف تمدق حئاسصن اهعيمج ،نيديلاب
اًبنجت ،نير˘خآ’ا ع˘م تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو كا˘ك˘ت˘ح’ا ل˘ي˘ل˘ق˘ت و˘ه ا˘ه˘ن˘م
بو˘سشن ي˘ف بب˘سست يذ˘لا ،ي˘جا˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل

هيف كسش’ امم.ملاعلا لود عيمج يف رعذلاو بعرلا نم ةلاح
فوخلاو بعرلاو رعذلا ةلاح نم نوناعي نينطاوملا عيمج نأا
موي لكف ،ا˘نورو˘ك ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘ن’ اًر˘ظ˘ن ،د˘يد˘سشلا

ت’احلا سضعب كانه اًسضيأاو ،هب ةباسصملا ت’احلا سضعب كانه
ديدعلا كانه نكلو ،يجاتلا سسوريفلا اذه نم اهؤوافسش مت يتلا

كتيامحل ،لزنملل عوجرلا روف اهعابتا بجي يتلا حئاسصنلا نم
اًسضيأاو ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنمل اًقفو كلذو ،كترسسأا ةيامحو
:اهنمو ،ةيرسصملا ةحسصلا ةرازو اهسضعب تمدق
،عراسشلا يف هدترت تنك يذلا ءاذحلاب لزنملا لوخد مدع-

،يجاتلا سسوريفلاب ةباسصإÓل ةبسصخ ةئيب نوكت نأا نكمم اهنأ’
اهف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ث ،لز˘ن˘م˘لا جرا˘خ ي˘ف ا˘ه˘ع˘ل˘خ كي˘ل˘ع اذ˘لو
.اًديج تامقعملاب

ىلع اهلسسغو ،جراخلا يف اهيدترت تنك يتلا سسبÓملا علخ-

ن˘م˘ف سسبÓ˘م˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ا˘ه˘ل˘خ مد˘ع ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأ’ ،رو˘˘ف˘˘لا

لا˘ق˘ت˘˘ن’ا ل˘˘ه˘˘سسيو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب نو˘˘ك˘˘ت نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘م˘˘لا

.ةباسصإ’او

ةر˘سشا˘ب˘م عو˘جر˘لا د˘˘ع˘˘ب اًد˘˘ي˘˘ج ه˘˘جو˘˘لا ا˘ً̆سضيأاو ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘سسغ-

.ةيناث02 نع لقت ’ ةدمل نوباسصلاو ءاملاب لزنملل

تاما˘م˘ك˘لاو تازا˘ف˘ق˘لا اود˘تر˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م تن˘ك اذإا -

ةرم كيدي لسسغ مث ةمامقلا يف مهب ءاقل’ا روفلا ىلع كيلع

.ىرخأا

لزنملا اهجاتحي يتلا سضارغأ’ا سضعب ءارسشب تمق تنك اذإا-

ىلإا سسوريفلا لاقتن’ اًبنجت لوحكلاب سسايكأ’ا مقعت كيلعف

.مسسجلا

د˘˘˘يد˘˘˘˘سشلا طÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ’ا مد˘˘˘˘ع لوا˘˘˘˘ح لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ تنأاو-

ةباسصإ’اك ةيحسص تافعاسضم يأ’ سضرعتلل ًابنجت ،نيرخآ’اب

.انوروك يجاتلا سسوريفلاب
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ةرششق Úعب هقيدشص باشش نعط اميف /ةدكيكشس

هترايسس ةقرسسو ريدغلاب باسش لتق ةلواحـم
‘ ضشور◊أ ةنيدم نم ضصخصش Úنثلأ ¤أ دحألأ ةليل ضضرعت
‘ (ركاصس.ح) باصشلأ ،لتق ةلواÙ ريدغل ةيدلبب عيرصسلأ قيرطلأ

قيرطلاب ريدغل ةيدلب ‘ ران قÓطإل ضضرعت Êاثلأ دقعلأ فصصتنم
أوقرصس مث رانلأ هيلع أوقلطأأ Úلوه‹ ضصاخصشأأ فرط نم عيرصسلأ

ةقفر ريدغلاب ينطولأ كردلأ ةقرف تلخدت دقو ،هفتاه و هترايصس هنم
نيأ ةبأزع ىفصشتصسم ¤أ باصشلأ أولقن نيذلأ ةيندŸأ ةيام◊أ رصصانع
ةينملأ تاه÷أ تحتف اميف هتايح ذاقنإل ةيحأرج ةيلمعل عصضخأ

نعط ةرصشق Úع ‘ و ةÁر÷أ تاصسبÓمو فورظ ديدحتل اقيق–
¤أ حير÷أ لقن متيل ام˘ه˘ن˘ي˘ب م˘ها˘ف˘ت ءو˘صس ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ق˘يد˘صص با˘صش
.ةيحصصلأ ةياعرلل عصضخي نيأ ةيليŸأ ىفصشتصسم

M«ÉI HƒOjæÉQ

 رايلم فشصنلا تقاف ةيلاŸا اهتميق

رئاجسسلآ نم ةبلع فلأآ51 نم Ìكأآ زجح
 لجيجب ةبّرهŸآ ةيبنجألآ

ةيئلولأ ةعومجملل ةعباتلأ لخدتلأو نمأÓل ¤وألأ ةليصصفلأ تنك“
ةيبنجألأ رئاجصسلأ نم ةÈتعم ةيمك زجح نم لجيجب ينطولأ كردلل

رهŸأ
ّ

34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم ىلع ةيلمع ‘ كلذو ةب
قرصش زيزعلأ دبع يديصس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ حا˘ن÷أ ة˘ق˘ط˘نÃ أد˘يد–و
لخدتلل ¤وألأ ةليصصفلأ نأأ ملع ليصصافتلأ ‘و .ةيلولأ ةمصصاع
ةقيقد تامولعم ىلع تلصص– لج˘ي˘ج˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
ةنيدم نم ردحني يذلأو رئاجصسلأ يبرهم دحأأ مودق ضصوصصخب
كلذو رخآأ ضصخصش ةقفرب لجيج ةيلولأ ةمصصاع وحن اهجتم ةيليŸأ

عصضو ” أروفو ، «ضسديصسرم » عون نم ةيبنجأأ ةرايصس Ïم ىلع
دبع يديصس ةيدلبب حان÷أ ةقطنم ىوتصسم ىلع ةبكرŸأ هذهل Úمك
اهعاصضخأ اهدعب متيل روكذŸأ زجا◊اب ةبكرŸأ فيقوت ” ثيح زيزعلأ
تايلمعل لصصألأ ‘ ةّدعم ةبكرŸأ نأاب Úبت نيأأ قيقدلأ ضشيتفتلل
دأوŸأ ءافخإل عداخـمو تأزيه˘ج˘ت˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت لÓ˘خ ن˘م بير˘ه˘ت˘لأ
نم ةروكذŸأ ةرايصسلل يلكلأ ضشيتفتلأ ةيلمع تنكمو ، ةبرهŸأ

عنصصلأ تأذ رئاجصسلأ نم ةبلع09251 لداعي ام ىلع روثعلأ

أذكو ةدلقŸأ «ةمصشلأ » ةدام نم ضسيك0542 ¤إأ ةفاصضأ يبنجألأ

ةفاصضأ ةبكرŸأ دايتقأ ”و .عأونألأ فلتخـم نم ةصصام ةدحو0005
دبع يديصس ةيدلبب ينطولأ كردلأ ةقرف رقم ¤أ ةزوجÙأ دأوŸأ ¤أ
وعدŸأ ةبكرŸأ قئاصس نم لك عم تاقيقحتلأ لامكأ لجأأ نم زيزعلأ
املع ةيليŸأ ةيدلب نم نأردحني امهÓكو ن/ضش هقفأرم أذكو ك/ م
ةيلمعلأ هذه ‘ ةزوجÙأ رئاجصسلل ةيلامجإلأ ةيلاŸأ ةميقلأ نأأو

ميتنصس رايلم فصصنلأ قوفي ام يأأ ميتنصس نويلم065 ـب تردق
رئاجصسلأ يبرهÃ حيطت يتلأ اهعون نم ةثلاثلأ ةيلمعلأ هذه نوكتل
Úتللأ Úتيلمعلأ دعب لجيج ةيلو بأرت Èع ةدلقŸأ ةمصشلأ ةدامو
ةيروصصنم ةمايز ةيدلب أديد–و ةيلولأ نم ةيبرغلأ ةه÷أ امهتدهصش

نم ضسيك فلأأ001 نم Ìكأأ زجح نم اتنكم Úتللأو قباصس تقو ‘
Ω.eù°©ƒO.ميتنصس رايلŸأ قاف ›ام غلبÃ ةدلقŸأ ةمصشلأ ةدام

4401 زجحو ضصاخسشأآ ةعبرأآ فاقيإآ
فراطلاب ضسولهم ضصرق

نم فراطلاب ينطولأ كردلل ةيميلقلأ ةعومÛأ رصصانع تنك“
ةيحايصس ةرايصس Ïم ى˘ل˘ع أو˘نا˘ك أر˘خؤو˘م ضصا˘خ˘صشأأ ة˘ع˘برأأ ف˘ي˘قو˘ت
Úع ةيدلب ميلقإاب ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ نم ةيمك رير“ ةلواحـم ددصصبو
ينطولأ كردلأ حلاصصم ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإأ ى˘ل˘ع أذ˘هو ة˘مر˘كلأ
حوأÎت ن˘يرو˘كذŸأ ة˘ع˘برلأ دأر˘فلأ ف˘ي˘˘قو˘˘ت ” ن˘˘يأأ ضصو˘˘صصÿا˘˘ب

تردق تاصسولهŸأ نم ةيمكلأ زجح عم ةنصس53 وÚ 42ب مهرامعأأ

.ةرايصسلأ زجح ¤أ ةفاصضإلاب عأونألأ فلتخـم نم ضصرق4401 ـب
تاه÷أ مامأأ نوينعŸأ Ëدقت ” ةينوناقلأ تأءأرجلأ لامكتصسأ دعبو
عأديأ رمأأ مهنم Úنثأ قح ‘ ردصص نيأأ راجحوب ةمكحÃ ةيئاصضقلأ
 .ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ماظن ت– نيرخلأ Úصصخصشلأ عصضو اميف

¿.e©£≈ Gd∏¬
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خيرات ¤إأ دوعت ةيصضقلأ عئاقو

دأر˘فأأ ى˘ق˘ل˘ت ن˘يأأ40/20/0202
ينطولأ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ
اهدافم ةيفتاه ةŸاكم ةداقر Úعب
ىلع ضصخصشل ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

02 م˘قر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ة˘فا˘˘ح
،ةداقر Úع ةيدلبل ةيبرغلأ ةجرÿاب

ة˘يرود ل˘˘ي˘˘كصشت ” رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل نا˘كŸأ Úع ¤إأ ل˘ق˘ن˘ت˘˘لأو
ةليصصف دأرفأأ فرط نم تانياعŸاب
Ìع نيأأ ،ةعومÛاب ةينقتلأ ةطرصشلأ

ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م ضصخ˘صش ة˘ث˘ج ى˘ل˘˘ع

ح˘لا˘صصÃ لا˘˘صصتلأ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ضضرلأ

يتانزلأ يدأوب ةيدلبل ةيندŸأ ةيام◊أ

جÓعلأ زكرŸ عباتلأ بيبطلأ أذكو

ضصخصشلأ ةنياعŸ ةداقر Úع ةيدلبل

،‘و˘ت˘˘م ه˘˘نأأ Úب˘˘ت يذ˘˘لأ رو˘˘كذŸأ

Úبت مÓعتصسلأ رصصنعل اطيصشنتو

نا˘ك ة˘˘ن˘˘حا˘˘صش كلÁ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ نأأ

رصشن ” نيأأ هتÓقنت ‘ اهلمعتصسي

اهيلع روثعلأ متيل اهنع ثاحبألأ

،ةنيطنصسق ةيلو ديبعأ Úع ةيدلبب

لوصص◊أو ضصاصصتخلأ ديد“ دعب

¤إأ لقنتلأ ” ضشيتفتلاب نذإأ ىلع

عاجÎصسأ م˘ت˘ي˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو

ضصاÿأ لاقن˘لأ ف˘تا˘ه˘لأو ة˘ن˘حا˘صشلأ

،هتلئاع ¤إأ امهميلصستو ةيحصضلاب

ديد– ” تايرحتلأ فيثكت دعبو

رمألأ قلعتيو امهيف هبتصشŸأ ةيوه

،«ب.ب» و «م.ع» ىمصسŸأ نم لكب

لقنت˘لأ ” ضصا˘صصت˘خلأ د˘يد“ د˘ع˘ب

هبتصشŸأ فيقوتو يدأولأ ةيلو ¤إأ

فصشكلل قيقحتلأ لÓخ نم ،امهيف

نأأ Úب˘ت ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘صسبÓ˘م ن˘˘ع

خ˘يرا˘ت ¤إأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لأ ع˘ئا˘قو

هبتصشŸأ لصصتأ نيأأ،30/20/0202

هعم قفتأو ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب «م.ع» ه˘ي˘ف

ديبعأ Úع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ق˘ت˘للأ ى˘ل˘ع

دنعو ةŸاق ةيلو ¤إأ اهدعب Óقنتيل

ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘جرÿأ ¤إأ ا˘م˘ه˘˘لو˘˘صصو

نأأ ¤إأ هقنخب ماق ةداقر Úع ةيدلبل

ن˘م ه˘˘جأر˘˘خإا˘˘ب ما˘˘قو ةا˘˘ي◊أ قرا˘˘ف

ضضرألأ ى˘ل˘˘ع ه˘˘ئا˘˘ق˘˘لإأو ةرا˘˘ي˘˘صسلأ

ة˘ي˘ح˘˘صضلأ ا˘˘كرا˘˘ت هÒصس ل˘˘صصأوو

ىلع ع˘ئا˘قو˘لأ در˘صس ه˘تدو˘ع د˘ن˘عو

⁄ هرودب يذلأو «ب.ب» ىمصسŸأ

.ةÁر÷أ نع ةينمألأ حلاصصŸأ غلبي

تاه÷أ مامأأ ÚطروتŸأ Ëدقت دعب

«م.ع» ىمصسŸأ عأديإأ ” ةيئاصضقلأ

«ب.ب» ىمصسŸأ عصضو اميف ضسب◊أ

.ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ت–

¯∫.Yõ Gdójø
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘صضا˘˘ق ر˘˘مأأ

ضسي˘˘ئر عأد˘˘يإا˘˘ب ،ةŸا˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘كحـم
ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصŸأ

ةŸاق˘ب بئأر˘صضلأ ة˘ير˘يدÃ ثح˘ب˘لأو
ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب
، ةو˘صشر˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ب ا˘صسب˘ل˘ت˘م ن˘مألأ

عئاقو نأأ ةميلع رداصصم بصسحو
أراكنتصسأ تفرع يتلأ ةيصضقلأ هذه
، ةيلولأ ناكصس فرط نم أÒبك
، طرافلأ عوبصسألأ ةياهن ¤إأ دوعت
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم تق˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ

ة˘لو˘ه‹ ة˘لا˘صسر ةŸا˘ق˘ب بئأر˘صضلأ

موقي Úن˘طأوŸأ د˘حأ دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت

رامع زا‹ ةيدلبب ءانبلأ دأوم عيبب

لعج ام وه و ،يراŒ لجصس نود

¤إأ ةلاصسرلأ لو– ةيريدŸأ حلاصصم

زكرŸاب ضشيتفتلاب ةي˘ن˘عŸأ ح˘لا˘صصŸأ

ضسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ي˘ه ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب يرأو÷أ

ثيح ، ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأو

ةينعŸأ ةحلصصŸأ ىلع نوفرصشŸأ ماق

مهمايق و ناكŸأ Úع ¤إأ لقنتلاب

Ãأ تتبثأأ نيأأ ةينأديم ةنياعŸةنياع

˘ما˘ي˘˘ق ح˘˘لا˘˘صصŸأ تأذ˘˘ل ة˘˘ي˘˘نأد˘˘يŸأ

دأو˘م ع˘ي˘ب˘ب ه˘ن˘ع غ˘ل˘بŸأ ضصخ˘˘صشلأ

رير– ” نيأأ ، ةصصخر نودب ءانبلأ

ع˘م ة˘ع˘˘قأو˘˘لا˘˘ب ل˘˘صصف˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت

و يبيرصضلأ برهتلأ ةميق باصستحأ

771 ـب حلاصصŸأ تأذ اهتردق يتلأ

مهتŸأ لعج ام وه و ، ميتنصس نويلم

لا˘˘˘صصتلا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ‘

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘صضرا˘˘˘ع لÙأ بحا˘˘˘صصب

5 غلبم هميلصست ‘ ةلثمتŸأ هتامدخ

نم هئافعإأ لبا˘ق˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس ÚيÓ˘م

771 ـب ةرد˘˘قŸأ ة˘˘ي˘˘لاŸأ ة˘˘مأر˘˘غ˘˘˘لأ

هتقفأوم رجاتلأ ىدبأأ ثيح ، نويلم

ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ ”و ضضر˘ع˘لأ ى˘ل˘˘ع

مهتŸأ نكل ، غلبŸ هل ميلصست خيرات

عاقيإلأ متي فوصس هنأ ملعي نكي ⁄

¤إأ ر˘جا˘ت˘لأ ا˘ه˘˘جو˘˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب ، ه˘˘ب

هد˘صض ا˘˘ع˘˘فأر ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘صصŸأ

بلطب اهلÓخ نم همهتي ىوكصش

رو˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل ، ةو˘˘صشر˘˘لأ

ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا˘ب ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘˘صصŸأ

هفيقوت ” نيأأ ةمزÓلأ تأءأرجإلأ

تاه÷أ مامأأ هÁدقت متيل ، اصسبلتم

تر˘مأأ ي˘ت˘لأ ة˘صصتıأ ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

.ضسب◊أ هعأديإاب

ةداقر Úعب خيشش اهتيحشض حار

 لتقلآ ةÁرج طويخ كفي ةŸاق كرد

ةŸاق

 ضسب◊آ ةوسشرلاب ضسبلتŸآ بئآرسضلآ ةيريدÃ ةحلسصŸآ ضسيئر عآديإآ

¯hd«ó.S¢

‘ ةبانع نمأأ حلاصصم تح‚
ضصل ىلع ضضبقلأ ءاقلإأ

ّ
رصشن Òطخ 

ةراŸأ ضسوفن لخأد علهلأو بعرلأ
امك ةبانع ةنيدم طصسو ÚنطأوŸأو
ةقر˘صس تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘صسل˘صس بكترأ

نم نوردحني حايصس اهتيحصض حأر
نم ةيلمعلأ تءاج دقو أذه ضسنوت

ير˘˘صض◊أ ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘صصم فر˘˘ط
ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو Êا˘ث˘˘لأ
دعب كلذو عصساتلأ يرصض◊أ نمألأ
ددع ةقرصس ‘ Òخألأ أذه طروت

همايق عم ةلاقنلأ فتأوهلأ نم Òبك
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
تايلمع ةّدع بكترأو ضضأرغألأ

نوردحني نونطأوم اهّتيحصض حأر
ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ‘ تا˘˘˘يلو ةّد˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
حا˘ّي˘صسلأ ن˘م دد˘ع ¤إأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
دد˘ع˘˘لأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘ل نو˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ
رداصصم بصسح هاياحصضل ›امجإلأ

لÓخ ةي˘ح˘صض21 «ةعا˘صس ر˘خآأ»
ضصللأ اهب ما˘ق ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع

ّ
‘و ،ةبانع ةنيدم طصسو Òطÿأ
تر˘˘صشا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘صس
ثحبلأ ‘ اهماهم ةينمألأ حلاصصŸأ

تأو˘ق ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب قرا˘صسلأ ى˘ل˘˘ع
نم يواكصشلأ نم ةلم÷ ةطرصشلأ
ةيلو نم نوردحني نونطأوم لبق
تا˘يلو ةّد˘ع ن˘م نور˘خآأو ة˘با˘ن˘˘ع

ةينمألأ حلاصصŸأ تّقلت امك ةروا‹
أومدق نويصسنوت فرط نم تاغÓب
رعتو ةبانع ¤إأ

ّ
‘ ةقرصسلل أوصض

رعت يواكصشلأ تدافأأ Úح
ّ

ددع ضض
ط˘صسو ة˘˘قر˘˘صسل˘˘ل ةراŸأ ن˘˘م Òب˘˘ك
فرط نم ديدهتلأ قيرط نع ةنيدŸأ
تاح˘ير˘صصت بصسح ل˘عا˘ف˘لأ ضسف˘ن
تنا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لأ ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلأ ءلؤو˘˘˘ه
اما“ ةهباصشتم اعيمج مهتاحيرصصت

،ضّصللأ حمŸÓ مهفصصو ةقيرط ‘
يرصض◊أ نمألأ رصصانع لعج ا‡
ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو Êا˘ث˘˘لأ

ى˘ع˘صست ع˘صسا˘ت˘لأ ير˘˘صض◊أ ن˘˘مألأ

دورو لبق مرÛأ أذه نع ثحبلل

رصصانعلأ ىدل ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م

ا˘هدا˘ف˘م ا˘ف˘لا˘صس ةرو˘كذŸأ ة˘ي˘ن˘˘مألأ

ةنيدŸأ طصسو ضصخصشلأ أذه دجأوت

ةÁد˘ق˘لأ ة˘ن˘يدŸأ ‘ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو

تأو˘˘˘ق ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا‡ «مرأد ضصÓ˘˘˘ب»

ة˘م˘كحـم ة˘ط˘˘خ ع˘˘صضت ة˘˘طر˘˘صشلأ

¤إأ هداي˘ت˘قأو ه˘ب ة˘حا˘طإلا˘ب ته˘ت˘نأ

تأءأرجإلأ لامكتصسل نمألأ رقم

بصسحو ،ة˘يرور˘صضلأ ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ر˘مألأ نإا˘ف «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ» ردا˘˘صصم

نم غلابلأ «ر.ن» ىم˘صسŸا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

قو˘ب˘صسم و˘هو ة˘ن˘˘صس72 ر˘م˘ع˘لأ

ةقرصسلاب ةقلعتم اياصضق ‘ ايئاصضق

21 فرط نم هيلع فرعتلأ ” ثيح

فرط نم مهؤواعدتصسأ ” ّةيحصض

تحصضوأأ ام˘ي˘ف ،ة˘صصتıأ ح˘لا˘صصŸأ

ها˘يا˘ح˘صض دد˘˘ع نأا˘˘ب ردا˘˘صصŸأ تأذ

أوصضرعت ن‡ ّةيحصض21 زواجتي

ضضأرغأأو ةلاقنلأ مهفتأوه ةقرصسل

«ر.ن» ىمصسŸأ فرط نم ةفلتخـم

ذختت ةينمألأ حلاصصŸأ لعج ام وهو

ن˘˘يأأ ة˘˘يرور˘˘صضلأ Òبأد˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك

نم ايئاصضق افلم هقح ‘ تز‚أأ

،ّةيصصولأ تاه÷أ مامأأ هÁدقت لجأأ

Œأ نأا˘˘ب ةرا˘˘صشإلأ ردŸد˘ق نو˘ن˘˘طأو

ن˘م ة˘لوذ˘بŸأ تأدو˘˘هÛا˘˘ب أودا˘˘صشأأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأأ ر˘صصا˘ن˘ع فر˘ط

دح حصضوب تماق اهنأأو املع أرخؤوم

ÚمرÛأ ن˘م Òب˘˘ك دد˘˘ع طا˘˘صشن˘˘ل

34 م˘˘ه˘˘ن˘˘م ةÒخألأ ة˘˘نوآلأ لÓ˘˘خ

عوبصسألأ ةياهن مهفيقوت ” اصصخصش

ة˘ع˘برأأ دو˘جو ح˘صضتأ ن˘يأأ مر˘صصنŸأ

أرظن ضضبقلا˘ب ر˘مأوأأ ل˘حـم م˘ه˘ن˘م

،اياصضقلأ نم ةلمج ‘ مهطروتل

ةدراطم راطإأ ‘ جردني ام وهو

ضصيلختو Úفرح˘نŸأو تا˘با˘صصع˘لأ

يذ˘˘˘˘لأ بعر˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م Úن˘˘˘˘˘طأوŸأ

.هنوببصسي

بناجأا حّايشس ¤إا ةفاشضإلاب تايلو ةّدع نم نوردحني شصاخششا هتّيحشض حار

ةبانعب ةقرسس تايلمع نم ةلسسلسس بكترآ ّضصل ىلع ضضبقلآ ءاقلإآ

غيلبتلا مدعو رارشصإلا قبشس عم يدمعلا لتقلا ةيانجب قلعتت ةيشضق ةداقر Úعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا جلاع
فيقوت ” اهلÓخ نم يقاوبلا مأا ةيلو نم ردحنŸاو ةنشس06 رمعلا نم غلابلا «ل.شش»وعدŸا اهتيحشض حار يتلا ةيانج نع

.يداولا ةيلو نم ناردحني ةنشس72و22 رمعلا نم ناغلبي Úشصخشش

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ
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لئابقلإ ةبيبصش

يدانلأ ةماقإأ عصضت «يرانكلأ»
ةحصصلأ لامع فرصصت تحت

تحت ،ةقشش21 يف ةلثمتملا هتماقإا عشضو نع لئابقلا ةبيبشش يدان نلعأا
طشسو جراخ نيميقملا نيعوطتملاو ةيبطلا هبشش و ةيبطلا مقطألا ةمدخ
يف ءاجو ،سسوريف انوروك ءابو ةبراحمل نماشضتلا ليبشس يف ،ةيلولا
انوروك ءابو يششفت ببشسب ةيلاحلا ةمزألا لظ يف» :ةبيبششلا ةرادإا نايب
،يعامجلا لقنلا فيقوت رارغ ىلع هتبراحمل ةذختملا تاءارجإÓل ارظنو

ءابطألا ةدئاف˘ل (ة˘ق˘شش21) يدانلا ة˘ما˘قإا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرادإا ع˘شضت
ةيلولا طشسو جراخ نيميق˘م˘لا ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘شش م˘ق˘طألاو
اهنأاب يرانكلا قير˘ف ةرادإا تدا˘فأاو ،«ة˘فآلا هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ن˘يد˘ن˘ج˘م˘لاو
يف ءاج ثيح ،ةريغشص تÓفاح ربع لقنلاو ماعطإلاو ةماقإلاب لفكتتشس
نم بلطنو ةيمومعلا ةحشصلا لامع عم نونماشضتم نحن» :اشضيأا نايبلا
نم ةيدنأا ةدع تردابو ،«يحشصلا رجحلا تاميلعت مارتحا نينطاوملا
ةيحشصلا ةمزألا هذه ةهباجم يف ةمهاشسملا ىلإا لوألا فرتحملا ةلوطب
،سسوريف انوروك ءابو يششفت ببشسب ةفاك ملاعلاو رئازجلا برشضت يتلا

سسيئرلا ،ةرامع نيدلا فرشش دافأا امنيح ،دادزولب بابشش ةلكاشش ىلع
فلتخم نأاب ،يدانلا مهشسأا ةيبلغأل كلاملا ،رادم عمجمل ماعلا ريدملا

نم ةئملاب52 ةبشسنب عربتلا اوررق ،نوبعÓلا مهنم قيرفلا ءاشضعأا
يششفت ةبراحمل مهتمهم يف تايفششتشسملا مقاوط ةدعاشسمل مهبتاور

hd«ó.±.سسوريف انوروك ةحئاج

ةنيطنصسق بابصش

ايحأرج Óخدت جاتحت ل يرمعلأ ةباصصإأ
 فانئتصسأ دنع أزهاج نوكيصس بعÓلأو

،ةدوخ ميرك بردملا ةدايقب ،ةنيطنشسق بابشش قيرفل ينفلا زاهجلا ىقلت
فوفشص نع بئاغلا يرمعلا يلع ديشس دئاقلا ةباشصإا لوح ةحرفم ارابخأا
،ةبكرلا ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘با˘شصإا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘شسب ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

لخدت ىلإا جاتحت ل يرمعلا ةباشصإا نأاب ،ةثيدح ةيبط ريراقت تفششكو
،يندبلا دعملا ةقفر ةيليهأاتلا تابيردتلا سضعب ىلإا ةجاحب هنأاو ،يحارج
يتلا ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا فانئتشسا روف هقيرف فوفشص ىلإا دوعيل

ةشضايرلاو بابششلا ةرازو نم رارقب يشضاملا سسرام61 ذنم ايلاح تفقوت
راتوأا يف ةباشصإا نم يرمعلا ىناعو ،انوروك ءابو يششفت تايعادت ببشسب
يبطلا مقاطلا عقوت ثيح ،ةرتفل هقيرف تابيردت نع هتدعبأا ،ةبكرلا
ددمت نم هتاناعم تاشصوحفلا فششكت نأا لبق ،همشسوم ءاهتنا يدانلل

hd«ó.±.رثكأا سسيل طيشسب

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ
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م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ف˘˘قو˘˘˘ت رار˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب
بب˘شسب ة˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا
تلعج ،«انوروك» سسوريف راششتنا

داحتا يدا˘ن˘ل د˘يد˘ج˘لا كلا˘م˘لا ن˘م
سسيئرلا ةدايقب «روبريشس» ةمشصاعلا

نع ىتح فقو˘ت˘ي ،لو˘ل˘ج رو˘ششا˘ع
نيذلا نيبعلا سضعب عم سضوافتلا
يفيشصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف م˘هد˘ير˘ي
،ه˘ق˘ير˘ف فو˘ف˘˘شص ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت د˘˘شصق
قيرف ةداعإاو مداقلا مشسوملل ابشسحت
راودألا ىلع بعلل ةمشصاعلا داحتا
لبق نم حرشص دق ناك هنأل ،ىلولا
نم داحتلا ةبه ءايحا ةداعا هفده نا

راودألا ل˘جا ن˘م بع˘˘ل˘˘لاو د˘˘يد˘˘ج
لاطبألا ةطبار ىلا لهأاتلاو ىلوألا

«انوروك» سسوريف نكل ،ديدج نم
ى˘لا ىدأاو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك ر˘˘ي˘˘غ
رداشصم تدكأاو .ءيشش لك فقوت
نأا ،«ةراطشسوشس» تيب نم ةبرقم
دقاعتلا نوفدهتشسي ددجلا كÓملا

ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأا ةد˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘م
ةمخشض ةيناز˘ي˘م نو˘شصشصخ˘ي˘شسو
مهو ،لبقملا يفيشصلا وتاكر˘ي˘م˘ل˘ل
ايشضاير ا˘عور˘ششم نو˘كل˘م˘ي يذ˘لا

نم هد˘ي˘شسج˘ت˘ل نو˘ح˘م˘ط˘ي ار˘ي˘ب˘ك

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ه عا˘˘˘جرإا لÓ˘˘˘˘خ
عا˘شض يذ˘لا ه˘ق˘ير˘بو ي˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا

تفشصع يتلا ةيلاملا ةمزألا طشسو
،رخآا ديعشص ىلعو .مشسوملا اذه هب
ناديم طشسوتم نأا انرداشصم تدكأا
،ي˘بر˘ع˘ل˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن
تي˘˘ب ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ي
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن «ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس»
هتلاشض دجي مل يذلا وهو ،يلاحلا

،ءارمحلا ةعلقلاب هلاحر طح نأا ذنم
نيب نم ناك ينعملا نأا نم مغرلاب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘شضفأا
هنأا لإا ،ةيشضاملا مشساوملا ةينطولا

داحتإلا يف همشسا سضرف نع زجع

سسأار ىلع عشضولا ريغت نإاو ىتح
ىقبت ه˘ت˘لا˘ح نأا لإا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

و˘هو ،ءلد˘ب˘لا ة˘كد ي˘ف ةر˘ق˘˘ت˘˘شسم
نم هتيعشضو نم دقعي يذلا رمألا
ى˘ل˘ع كلذ هر˘ب˘ج˘ي د˘قو ر˘خأل مو˘ي
ةفئاشصلا يف ةديدج ةهجو رايتخا
.ةمداقلا

ءاينغأإ دصشاني ةفيلخ نب
ءإرقفلإ ةدعاصسمل رئإزجلإ

قيرف بعل مدقت ،رخآا قايشس يف
ميرك ةفيلخ نب ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
لاجرو نينانفلاو نيبعÓل ةلاشسرب
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي ن˘˘م ل˘˘كو لا˘˘م˘˘˘عألا

ةرتفلا هذه يف نيجاتحملا ةدعاشسم

ةديدج ثادحا دهششت يتلا تاذلاب
،يرئازجلا عمتج˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘ير˘غو
لوخدو انوروك ءابو يششفت ببشسب
ةلحرم يف نييرئازجلا نم ريثكلا
،مهتويب يف مهشسفنا ىلع رجحلا

ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ة˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘ب ر˘˘ششنو
بلطن» :«مارغتشسنلا» يف يمشسرلا
،ة˘ي˘ن˘م˘لا م˘ه˘ت˘فاو ن˘يذ˘ل˘ل ة˘م˘حر˘لا

نيباشصملل لجاعلا ءافششلا ىنمتنو
:فا˘شضأاو ،«ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م
نينانفلاو نييشضايرلا عيمج دششانا»
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م لا˘م˘عألا لا˘˘جرو
وه اذه و نيجات˘ح˘م˘ل˘ل ةد˘عا˘شسم˘لا
ةدعاشسم لجأا نم بشسانملا تقولا
ن˘ح˘ن» :ع˘با˘تو ،«سضع˘ب˘لا ا˘ن˘شضع˘˘ب
دعاشسن اننأاب نوفورعم نويرئازجلا
،ةد˘ششلا تقو ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘ن˘شضع˘ب
ى˘لو˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘خ˘لا ل˘ع˘ف˘ن˘ل
موجن نم د˘يد˘ع˘لا تا˘بو ،«ى˘لا˘ع˘ت

يف ىت˘حو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك
ةفلتخم قرطب نوكراششي رئازجلا
ديفوك انوروك ءابول يدشصتلا يف

تا˘شصن˘م ن˘م اود˘جو ثي˘˘ح،91
مهل Óيبشس يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا

يتلاو ةفلتخملا مهلئاشسر لاشصيإل
راششتنل يدشصتلا ةناخ يف بشصت
.ءابولا اذه

ةمصصاعلإ داحتإإ

لبقملأ يفيصصلأ «وتاكريملأ» ـل ةمخصض ةينأزيم صصصصخت «روبريصس»
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دحألا سسمأا لوأا ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا تنلعأا
نأاششب رارق ذاختل ع˘ي˘با˘شسأا ة˘ع˘برأا ة˘ل˘ه˘م ع˘شضت ا˘ه˘نأا

نم،0202 ويكوط ي˘ف˘ي˘شصلا دا˘ي˘ب˘م˘لوألا ر˘ي˘شصم
يششفت ببشسب ،ليجأاتلا اهنيب ةحورطم ةدع تارايخ
اهنأا نايب ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘شضوأاو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةنجللا عم ة˘كار˘ششلاو ل˘ما˘كلا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ،أاد˘ب˘ت˘شس»

تاطلشسلا،0202 ويكوطل ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
ةّلشصفم تاششاقنب ،ويكوط ةنيدم ةموكحو ةينابايلا

ع˘شضو˘ل˘ل ع˘ير˘شسلا رو˘ط˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت لا˘م˘كت˘شسل
امب ،ةيبملوألا باعلألا ىلع هريثأاتوً ايملاع يحشصلا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا» :تفا˘شضأاو .«ل˘ي˘جأا˘ت˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘شس ل˘˘م˘˘ششي
تزجنأا دق نوكتشس اهنأا نم ةقثاو ةيلودلا ةيبملوألا

،«ةلبقملا ةع˘برألا ع˘ي˘با˘شسألا لÓ˘خ تا˘ششا˘ق˘ن˘لا هذ˘ه
(باعلألا ةرود) ءاغلإا» نأا ىلع هتاذ تقولا يف ةددششم
تادا˘ح˘تلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تنا˘كو .«ًا˘حور˘˘ط˘˘م سسي˘˘ل
ذاختاب ةيبملوألا ةنجللا تبلا˘ط ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
انوروك سسوري˘ف ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘ي˘ششخ ل˘ي˘جأا˘ت˘لا رار˘ق
يملاعلا ثدحلا يف نييشضايرلا ةايح ىلعً افوخو
.لبقملا فيشصلا نابايلا يف ماقي نأا ررقملا نم يذلا

ىلإا نآلا دحل لهأات ايرئازج ايشضاير22 نأا ركُذي

توأا90و ةيليوج42 نيب هءارجإا عمزملا دايبملوألا
ناجللا نم ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا تبلاطو .لبقملا
اذه ريثأات ىدم نع تامولعمب اهديوزتب ،ةيلحملا

،اهييشضاير تابيردت ىلع دجتشسملا «انوروك» ءابو
فيشصلا هئارجإا عمزملا وي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأل ا˘ب˘شسح˘ت
اطوغشض ،ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا هجاوتو .لبقملا

ليجأات لجأا نم ةذفان ةيشضاير تاداحتا نم ةديازتم

فيشصلا ويكوط يف ةررقملا ةيبملوألا باعلألا ةرود

ي˘فو .«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

ىلإا تادادعت˘شسلاو91 ديفوك» ناون˘ع˘ب ةرا˘م˘ت˘شسا

ةن˘ج˘ل˘لا بل˘ط˘ت «0202 ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘˘ع˘˘لألا ةرود

تدح فيك» اهيلإا ةبشستنملا لودلا نم ةيبملوألا

ن˘˘˘م «91 ديفوك«ـب ةقلعت˘م˘لا ة˘ئرا˘ط˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ةنجللا لواحتو .«نييشضايرلا تادادعتشساو تابيردت

نم ردق ر˘ب˘كأا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

دعب ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا نا˘ج˘ل˘لا ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

نم اهزربأا ةدع تاهج نم تاطوغشضل اهشضرعت

نيداحتلا نمو ىوقلا باعلأل يكيرمألا داحتلا

بلط ىلإا ةفاشضإلاب ةحابشسلل يشسنرفلاو يكيرمألا

باعلألا ليجأاتل ة˘ي˘جور˘ن˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م

توأا ن˘م ع˘شسا˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ل˘يو˘ج42 ن˘م ةرر˘ق˘م˘لا

نم رذح ةحابشسلل يكيرمألا داحتلا ناكو .نيلبقملا

يعيبط لكششب بيردتلا نوعيطتشسي ل هيحابشس نأا

اودعي نأا وأا انوروك سسوريفب اوباشصي نأا رطخ نمو

يف ربتعا يذلا يشسنرفلا هريظن هيلإا مشضناو .نيرخآا

ةرود ميظ˘ن˘ت˘ب ح˘م˘شسي ل ي˘لا˘ح˘لا قا˘ي˘شسلا» نأا نا˘ي˘ب

،حيح˘شص ل˘كششب0202 ماعل ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا

ةنجللا ا˘مأا .«ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘شسارد» ى˘لإا ا˘ي˘عاد»

ةلاشسرب تثعب اهنأا تبشسلا تدكأاف ةيجورنلا ةيبملوألا

يششفت نم اهقلق» اهيف يدبت ةيلودلا ةنجللا ىلإا

نييوتشسم˘لا ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لاو ءا˘بو˘لا

.«يلودلاو يلحملا

ًاحورطم سسيل ويكوط ةرود ءاغلإإ

عيباصسأأ ةعبرأ دعب ددحتي0202 يفيصصلأ دايبملوألأ ريصصم

¯S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ع˘˘فاد˘˘م ف˘˘ششك
ر˘خآا» ـل ةز˘ي˘ع˘م لدا˘ع ة˘با˘˘ن˘˘ع
ىدم نع هثيدح يف «ةعاشس
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ه˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا قر˘˘طو
ق˘ب˘طأا م˘ع˘ن» :Ó˘ئا˘˘ق ا˘˘نورو˘˘ك
ىلع لمعأاو يحشصلا رجحلا
تاميلعتو ريبادت لك قيبطت
انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

ةحشصو يتحشص ىلع اظافح
نأا ىنمتأاو يتلئاع دارفأا لماك

مÓشسب ةجرحلا ةرتفلا هذه رمت
ةي˘شضا˘ير˘لا ةر˘شسألا ل˘ك ى˘ل˘ع
را˘˘شصنألاو ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو
يملاع ءابولا اذه نأا ةشصاخ
ة˘م˘خ˘شضلاو ىر˘ب˘كلا لود˘لاو
ي˘ف ةز˘جا˘ع ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن تد˘˘جو
.«هتبراحم

نوبلاطم زناغيلوهلإ»
مهتحصص ىلع ظافحلاب
«انوروكلإ نم ةياقولإو

يف بغري يتلا ةلاشسرلا نعو
لاق «زناغيلوهلا» ـل اههيجوت

ا˘˘نرا˘˘˘شصنأا» :ةز˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م لدا˘˘˘ع

مهمهفتو مهرشضحتب نوفرعم
ة˘ير˘ي˘ها˘م˘˘ج ةد˘˘عا˘˘ق كل˘˘م˘˘نو
رشصانم لك نم بلطأاو ةريبك
لشصوي نأاو مهفتم نوكي نأا
هتلئاعو هئاقدشصأا ىلإا ةلاشسرلا

ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا ةرور˘˘شض ي˘˘هو
يف ءاقب˘لاو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
اتقؤوم ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف تي˘ب˘لا

ةرور˘˘شضلا د˘˘ن˘˘ع جور˘˘˘خ˘˘˘لاو
ظفاحن يكل طقف ىوشصقلا

اذه رششتني لو حاورألا ىلع
يقاب يفو ةبانع يف سسوريفلا
.«ةيرئازجلا ندملا

«مÓصسب ةرتفلأ هذه رورم ىنمتأأو يحصصلأ رجحلأ قبطأأ» :ةزيعم
ةبانع داحتإإ



ى˘لإا ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف م˘˘شضنا

م˘عد˘ل ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م˘لا

تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘لذ˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ءا˘بو را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

،نينطاوملا ىلع ه˘تا˘ي˘عاد˘تو ا˘نورو˘ك

سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب يدا˘ن˘لا ةرادا تما˘قو

سسمأا لوأا حا˘ب˘شص ،ي˘˘طاورز د˘˘م˘˘ح˘˘م

قيرفلا ةيم˘يدا˘كأا ر˘ق˘م ع˘شضو˘ب ،د˘حألا

تح˘ت ،ي˘شضا˘ير˘لا ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا

،راششب ةيلول ةحشصلا ةيريدم فرشصت

رج˘ح˘ل˘ل ز˘كر˘م˘ك ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسل اذ˘هو

ا˘م˘ي˘ف ئرا˘ط يأل ا˘ب˘شسح˘˘ت ي˘˘ح˘˘شصلا

رد˘ق اذإا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت سصخ˘˘ي

ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘شصاو˘تو ،ه˘˘ل˘˘لا

ةبراحمل ماي˘ق˘ل˘ل ا˘هد˘ن˘ج˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يذ˘˘لا (91-ديفوك) ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
دÓبلا ي˘ف ر˘ششت˘ن˘ي أاد˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا غ˘ل˘ب
دا˘ح˘تلا مد˘قأا ثي˘ح ،ف˘ي˘خ˘˘م ل˘˘كششب
ع˘شضو ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لك ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا فر˘شصت تح˘ت
،ةيرششبلا هلئاشسوو ةيشضايرلا هتآاششنم
امك ،اهيلإا ةجاحلا ةلاح يف هداتع اذكو
اور˘˘ششن ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا مو˘˘˘ج˘˘˘ن سضع˘˘˘ب نأا
دئاق مهتمدقم يف ةيعوت تاهويديف
ةيدنأا نأا ركذي .زرحم سضاير بختنملا
يبملواو ،جيريرعوب جرب يلهأا بابشش
تق˘ل˘طأا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششو ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
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ل˘ي˘ب˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ف˘ششك
مشسوم ءاشضق ةركفل هشضارتعا مدع ،ّزيغن
نمشض ةشسفانملا فقوت لظ يف ،سضيبأا
““ا˘نورو˘ك““ ءا˘بو˘ل يد˘شصت˘لا تازار˘ت˘˘حا
برد˘م را˘ششأاو .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘ج˘ت˘شسم˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا نأا ى˘لإا ،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا
يوركلا مشسوم˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘شضت˘لا ي˘شضت˘ق˘ت

برشضي يذلا سسوريفلا نم عيمجلا ذاقنإل
عيمج سسمو ةيقيقح ةمزأا حبشصأاو ملاعلا
سسي˘˘ئر نا˘˘˘ك تقو ي˘˘˘ف ،تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ر˘ي˘خ مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر ه˘ل˘ب˘قو ،ي˘ششطز ن˘يد˘˘لا
ادعبتشسا دق ،راودم ميركلا دبع ةينطولا
ربعو .سضيبأا مشسوم نع نÓعإلا ةركف

نم ديدششلا هفوخت نع ّزغن ليبن بردملا
لظ يف دÓبلا اهب رمت يتلا ةيعشضولا
كلذ رثأاتو ،““انوروك““ سسوريف راششتنا

مت يتلا ةينطولا ةلوطبلا ةشسفانم ىلع
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن ع˘˘ي˘˘م˘˘ج فا˘˘ق˘˘يإا
ةرورشض ىلإا اريششم ،ةيعامجلا تابيردتلا
ةيدج لكب لماعتلاو رذحلاو ةطيحلا ذخأا
ع˘مو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ر˘ي˘شصم لو˘ح مو˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا
ّديأا ،اهفانئتشسا ةيناكمإا ىدمو ،ةلوطبلا
ا˘ه˘ئا˘غ˘لإا ة˘ي˘شضر˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ىشضتقا اذإا ،سضيبأا مشسوم نع نÓعإلاو
دا˘ب˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ي˘˘ف كلذ نا˘˘كو ر˘˘مألا

ل ةركفلا نأا ريغ ،هلوق بشسح دÓبلاو
سضع˘˘ب ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ عا˘˘م˘˘جإلا ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ريدملا مهشسأار ىلعو ةيدنألا يلوؤوشسم

يششيرق قيفوت دادزولب بابششل يشضايرلا
دكأا ثيح ،ةدايرلا يف هقيرف دجاوتي يذلا
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا لا˘م˘كت˘شسا ةرور˘شض ى˘ل˘ع نأا
وأا ،ر˘ط˘خ˘لا لاوزو ة˘مزألا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ن˘ع˘ف
،بق˘ل˘لا˘ب با˘ب˘ششلا ج˘يو˘ت˘ت ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا

سسكعو .كلذب قحألا هقيرف نأا اربتعم
مدقلا ةرك ولوؤوشسم دعبتشسا دقف ،ّزيغن
مشسوم نع نÓعإلا ةيشضرف رئازجلا يف
نيدلا ريخ ““فافلا““ سسيئر دكأا ذإا ،سضيبأا

لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ششطز
نم ريث˘كلا ق˘ب˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا ا˘م˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
نÓعإلا ةلاح يف هنأاو ةشصاخ ،تايرابملا

ةباثمب كلذ نوكيشس سضيبأا مشسوم نع
يلودلا داحتلا مامأا ةيوركلا ةئيهلل لششف
يتلا ةيئانثتشسلا فورظلا لظ يف ،ةبعلل
يأار فلتخي مل امك ،عمجأا ملاعلا اهب رمي
اذه يف راودم ميركلا دبع ةطبارلا سسيئر
يف ركفت ل هتئيه نأاب دكأا ثيح ،هاجتلا
ريطشست ىلع لمعت اهنأاو ةيشضرفلا كلت
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م تاءا˘ق˘˘ل˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
رومألا ةدوعو رطخلا لاز روف ةلوطبلا
ترشسأا ،رخآا قايشس ي˘فو .ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا

،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا لخاد نم رداشصم
ة˘ع˘جار˘م ترر˘˘ق طا˘˘ب˘˘شضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأا
دبع بعللا ع˘نا˘شص سصو˘شصخ˘ب ا˘ه˘تارار˘ق
رارق ءارو ببشسلا نأا ثيح ،وباج نمؤوملا
طاقشسإاو ،هنع وفعلا يف بيدأاتلا ةنجل
يف ةلثمتملاو هيلع ة˘ط˘ل˘شسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

ةليبنلا هتمهاشسم وه ،هبتار فشصن مشصخ
ةهباجم يف ةريقفلا تÓئاعلا معد يف
سسور˘ي˘ف بشسب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘شضو˘˘لا

بردملا نأا ىلإا اهيلإا فاشضيو ،انوروك
نا لا˘قو ،ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م د˘ير˘ي ن˘كي م˘ل ز˘ي˘غ˘ن
ءاشضعأا اعدو ،هيلإا ةشسام ةجاحب قيرفلا
يوفشش راذنإا هيجوتب ءافتكلا ىلإا ةرادإلا
هيلع رثؤوت دق تابوقع طيلشست يدافتو هل
.ةيونعملا ةيحانلا نم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
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رــــــــــــئازجلا ةــــــــــــــيدولوم

ضضيبأا مضسوم ءاضضق ةركف عم زيغن
انوروك دشض ةيريخلا تاردابملا ةلفاق ىلا مشضني ةرواشسلا ةبيبشش

قيرفلا ةيميداكأا رقم عضضت ةرادإ’ا
ةحضصلا ةيريدم فرضصت تحت

نارـــــــــهو ةــــــــــيدولوم
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ىلإا نارهو ةيدولوم قيرف وبعل مشضنا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا

مارتحا ىلع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت

هتحفشص ىلع سسما لوا قيرفلا رششنو

يعامتجلا لشصاوتلا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘شسر˘لا

هيبعل نم ةعبرأل ويديف ،““كوبشسياف““

مهثحل نينطاوملا ىلإا تاءادن نوهجوي

ي˘ت˘لا ة˘يا˘قو˘لا ح˘ئا˘شصن˘ب ماز˘ت˘للا ى˘˘ل˘˘ع

فرظلا اذه يف نوشصتخملا اهب يشصوي

رارغ ىلع دÓبلا هب رمت يذلا سصاخلا

نيمأا دمح˘م نا˘كو ،م˘لا˘ع˘لا ناد˘ل˘ب ي˘قا˘ب

ءادنل ههيجوتب ني˘ل˘خد˘ت˘م˘لا لوأا ي˘نا˘مزأا

ى˘ل˘ع م˘ها˘يإا ا˘ثا˘ح ،ة˘شصا˘خ با˘ب˘ششلا ى˘لإا

لإا مهتÓقنت ليلقتو مهلزانم يف ءاقبلا

رمألا وهو ،ىوشصقلا ةرورشضلا لاح يف

د˘م˘ح˘م ه˘ل˘ي˘مز ه˘ي˘لإا ا˘˘عد يذ˘˘لا ه˘˘شسف˘˘ن

نكري يكل عيمجلا ىجرت يذلا ،سشيطوب

رطخلا نم طايتحلا لجأا نم هتيب يف

دبع دكأا ،هتهج نم ،دÓبلا مهادي يذلا

ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘م˘˘ع ن˘˘ب ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا

نم ة˘يا˘قو˘لا د˘عاو˘ق˘ل مرا˘شصلا مار˘ت˘حلا
نوشصتخملا اهب ركذي يتلا انوروك رطخ
ا˘ح˘شصا˘ن ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ك ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
بن˘ج˘تو ر˘ب˘شصلا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا بو˘˘جو˘˘ب
امك ،ةرورشض نودب لزنملا نم جورخلا
بابششلا وعدي يك ةشصرفلا اشضيأا منتغا
ن˘شسلا را˘ب˘كب ءا˘ن˘ت˘عÓ˘ل ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصب
لÓخ نم ةنمزملا سضارمألا باحشصأاو
ر˘ث˘كألا م˘ه˘نأل ،هور˘كم يأا م˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
˘مÓ˘عو˘ب ا˘˘مأا ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ارر˘˘شضت

ىلع بجوتي هنأا ربتعا دقف ،يدومشصم
ءÓبلا اذه ىوتشسم يف نوكي نأا لكلا

فخأاب ناحتملا زواجت نم نكمتن ىتح
،اناميإاو ةوق رثكأا هنم جرخنو رارشضألا

د˘ق ة˘شضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ةرازو تنا˘˘كو
لك مرشصنملا عوبشسألا ةيادب يف تفقوأا
ق˘فار˘م˘لا ة˘فا˘ك تق˘ل˘غأاو تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
بنجتل يزارتحا ءارجإا نمشض ةيشضايرلا
ملاعلا سسبحي يذلا ،انوروك ءابو راششتنا
.همامأا هشسافنأا هلمكأاب

ياد نيشسح رشصن

ةيمضسرلا ديعاوملا ءاوجأا نع بايغلا ةنعل
يليترغلا ديؤوم يبيللا قحÓت

نودجاوتي راشصنألا نأا ،ياد نيشسح رشصن تيب نخم ةبرقم رداشصم تفششك
ةنوآلا يف اهذختت تتاب يتلا تارارقلاو ةيلاحلا ةرادلا نم ءايتشسلا ةمق يف
نم ةبشسنب عربتلاب ةرادإلا مايق نع ثدحتت رابخا ترششتنا ثيح ،ةريخألا

ةدع يف ““انوروك““ سسوريف يششفت دعب ،ةحشصلا ةرازول نيبعÓلا بتاور
روجأا نوك ،ةلوادتملا رابخألا ىرخأا رداشصم تفن اميف ،دÓبلا نم قطانم

51 دعتي مل مهنم ريثكلا بتار نأا املع ،اهتاذ دح يف ةعشضاوتم نيبعÓلا
رمألا وهو ،نآلا دحل ةقلاعلا تاقحتشسملا سضعبب نونيدي مهنأا امك ،نويلم
مهقيرف ةمهاشسم يف نوملحي نيذلاو ،““ةيرشصنلا““ راشصنأا ءايتشسا راثأا يذلا
.كلذ نود لوحي لاومأÓل يمشصاعلا يدانلا راقتفا نأا ريغ ،ءابولا ةبراحم يف
دق ،ةيمشسرلا ديعاوملا ءاوجأا نع بايغلا ةنعل نأا ودبي ،رخآا قايشس يفو
يذلاو ،يليترغلا ديؤوم ناديملا طشسو قحÓي اقيقح احبشش ةباثمب تحشضأا
عيمج لاحك هلاح ،ةيرا˘ب˘جإلا ة˘حار˘ل˘ل نو˘كر˘لا ى˘ل˘ع ار˘ب˘ج˘م ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي˘شس
امتح هيلع رثؤويشس رمألا وهو ،ينطولا بارتلا رطق ءاجرأا ةفاك يف نييشضايرلا

ةشسفانملا فانئتشسا رارق ذاختا لاح يف ،Óبقتشسم ةيندبلاو ةيندبلا ةيحانلا نم
هشسفن دجو نيأا ،ايبيل يف تناك ةيادبلاو ،ةركلا رييشست ىلع نيمئاقلا لبق نم
عشضاوتم ددعب ءافتكلاو ةيمشسرلا تÓباقملا سضوخ نع فقوتلا ىلع اربجم
ىلع افوخ ،اهدعب ماتلا فقوتلا لبق ،ةعومجملا عم ةيبيردتلا سصشصحلا نم
ةهجولا تناكو ،يبيللا بارتلا رطق جراخ ةبرجت سضوخ ررق امدعبو ،هتمÓشس
مزل ذإا ،ةيشضاملا ةيوتششلا تÓيوحتلا ةرتف نم اقÓطنا ،ياد نيشسح رشصن
ةشصرفلا هل حنمت نأا لبق ،ةشضحم ةينف يعاودل هتايادب يف ءلدبلا ةكد
سسوريف راششتنا ىشضق ريخألا يفو ،اهدعب بيشصأاو يشساشسأاك ةكراششملا
اديعب هشسفن دجو امدعب كلذو ،مشسوملا اذه يليترغلا فادهأا ىلع ““انوروك““

ê.fé«Ö.ىمشسم لجأل ىرخأا ةرم ةيعامجلا تابيردتلا ةيويح نع

ءابولا دضض ةيعوت ةلمح نوقلطي نارهو ةيدولوم وبع’

عيباسأ دعب ازهاج نوكيس نارهو بعلم بشع
ىرت تأادب دق ،نارهو يف ديدجلا يبملوألا بعلملا ةيشضرأا نأا ،سسمأا ،ينورتكلإلا اهعقوم ربع ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا تفششك
اشضيأا ةدوجوملا ةينقتلا يهو ،ةيعانطشصإلا ةقيقدلا فايلألاب هميعدت نيح ىلإا بعلملا ىلع يعيبطلا بششعلا روهظ ةيادب دعب رونلا

نشضتحيشس نوكيشس يذلا نارهوب ديدجلا يبملوألا بعلملا بششع نوكيشسو اذه .ديدجلا وزو يزيت بعلم اذكو يبملوألا ةيليوج5 يبعلمب
ىرخأا ةعبط يطعي ىتح طقف ةليلق عيباشسأا دعب ازهاج،1202 ةنشس اهناشضتحل رئازجلا دعتشست يتلا طشسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا

بيجن.ج.بعلملل

PENSÉE
C'était en ce triste jour 

du 24.03.2017 (03 ans) que nous a
quitté à jamais notre cher père

LADJIMI AHCENE
Aucun mot n'est assez fort pour

décrire la douleur et le vide que tu
as laissé PAPA.

En ce pénible souvenir, 
une pensée très sincère pour toi

Mr LADJIMI.

Ton épouse, tes enfants 
et tes petits enfants.

يلاغلا اي كمحري هللا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ 14GdãÓKÉA 42eÉQS¢ 0202Gd©óO2495ةضضاـيرلأ راـبخأأ
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رطخأا يناميلشس ربتعي ايريجين سسراح
قÓط’ا ىلع يرئازجلا بختنملا يمجاهم

نم ديدعلا ن˘ع ،او˘ن˘يزإا و˘كو˘سشي˘كيإا ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن بخ˘ت˘ن˘م سسرا˘ح ف˘سشك
اهنيب نم ،مدقلا ةرك ملاع يف ةيفارتح’ا هتريسسم سصخت يتلا بناوجلا
تايفسصتلا وأا ةيراقلا  ت’وطبلا يف ههجاو بع’ بعسصأا ةيوهب هفارتعا
سسراح˘لا ددر˘ت˘ي م˘لو ،«ر˘سضخ˘لا رو˘سسن˘لا» ع˘م ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
دتيانوي انيتسساك يدان يف ايلاح فرتحملا سسراحلا اونيزإا وكوسشيكيإا
رطخأا وه يناميلسس مÓسسإا يرئازجلا مجنلا نأاب فارتع’ا يف ،يريجينلا

ملاعلا سسأاك تايفسصت نمسض نيبختنملا ةارابم لÓخ اذهو ،ههجاو بع’

«لوغ» عقوم عم هل راوح يف سسراحلا لهاجتو ،ايسسور يف8102
ةهجاوملا هذه لبقو هنأا مغر ،زرحم سضاير رسضخلل لوأ’ا مجنلا ،يملاعلا

وكانوم مجاهم نأا ’إا ،هنم اريثك رذحي ناك،7102 ماع تبعل يتلا
اونيزإا وكوسشيكيإا لوقيو ،ريبكلا هئادأاب هأاجاف يناميلسس مÓسسإا يسسنرفلا
اذهو ،قÓطإ’ا ىلع هتهجاو بع’ بعسصأا وه يناميلسس» :هتاحيرسصت يف

نم رطخلا لك نوكي نأا عقوتأا تنك،8102 ملاعلا سسأاك تايفسصت لÓخ
يف رعذلاب نورعسشي عيمجلا لعج يناميلسس نكل ،زرحم سضاير بناج
اننأا حيحسص» :هلوقب اونيزإا وكوسشيكيإا سسراحلا عباتو ،«عافدلا طخ
لجسسي مل يناميلسس مÓسسإاو ،رئازجلا مامأا ةارابملا يف لداعتلا انققح
هنإا ،يتريسسم يف قÓطإ’ا ىلع هتهجاو بع’ ىوقأا ىقبي هنكل ،فادهأ’ا
لÓخ يرئازجلا بختنملا لسشفو ،«مسصخلا ةقطنم يف ءيسش لكب موقي
نيسساي قافر مدق ثيح ،يسسورلا لايدنوملل لهأاتلا يف تايفسصتلا كلت
نوريماكلاو ،ايريجين تمسض ةعومجم يف ةبيخم تايوتسسم ،يميهارب
نيبردم ةثÓث فار˘سشإا تح˘ت ر˘سضخ˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل تا˘ي˘ف˘سصت ي˘فو ،ا˘ي˘ب˘مازو
زاراكلأا سساكول ينابسسإ’او ،سستافييار نافوليم يبرسصلا مهو ،نيفلتخم
يسضاملب لامج نييعت لبق ،رخآ’ا وه Óيوط رمعي مل يذلا رجام حبار مث

9102. يقيرفأ’ا جاتلا قيقحت ىلإا هداقو ،بختنملل حورلا داعأا يذلا
±.hd«ó
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لودلا رثكأا نيب نم اسسنرف ربتعت
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا بنا˘ج ى˘لإا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

سشيعت يتلا ،ا˘ي˘نا˘م˘لأاو ا˘ي˘نا˘ب˘سسإاو
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘مزأا ًا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
د˘سصح يذ˘لا ،د˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
عم نينطاوملا نم ف’آ’ا حاورا

،ني˘با˘سصم˘لا ن˘م فا˘ع˘سضأا دو˘جو
نم ديدعلا فاقيإا ىلإا ىدأا ام وهو
،ةماعلاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

يدهم ،يرئازجلا مجنلا ثدحتو
نع يسسنرفلا نويزفل˘ت˘ل˘ل ،د˘ي˘ب˘ع
،ةمزأ’ا هذه عم ةيلاحلا هفورظ

هقيرف تابيردت قيلعت عم ةسصاخ
م˘ل ثي˘ح ،ر˘خآا را˘ع˘سشإا ى˘لإا تنا˘˘ن
نم هفوخت نع ريبعتلا يف ددرتي
دق امم ءابولا اذه راسشتنا لسصاوت
لا˘˘قو ،ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي
ي˘ف ر˘سضخ˘لا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ىلع بعسصلا ن˘م» :ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
نود لزنملا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا

،يرور˘˘سض اذ˘˘˘ه ن˘˘˘كلو ،جور˘˘˘خ
مدقلا ةرك بع’ نوكي ام ابلاغ
نكل ،هتلئاعو لزنملا نع اديعب
ل˘ك م˘هارأا ي˘ن˘نأ’ ظو˘ظ˘ح˘˘م ا˘˘نأا
امدنع يعم نوعتمتسسي مهو ،موي
اعم بع˘ل˘ن وأا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘ب مو˘قأا

ل˘˘˘سصاوو ،«ة˘˘˘لوا˘˘˘ط˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأا
لسساكوين يدانل قباسسلا بعÓلا
نم ريثكلا» :يزيلجنإ’ا دتيانوي
ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘ئÓ˘مز
كلذ˘ل ،ع˘سضو˘لا سسف˘ن نو˘سشي˘ع˘˘ي
كلذ˘˘ك ل˘˘سصاو˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ح˘˘˘ن
ىلع نحن نآ’ا مهملاو ،ثدحتنو
اذ˘هو دا˘ت˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘ث˘كأا لا˘سصتا

رجحلا يف هتابيردت نعو ،«مهم
:ديبع فاسضأا يلز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘سصلا
ةقفر بآا سستاو ةعومجم انيدل»
،نيبعÓلا يقابو يبطلا زاهجلا

تاناي˘ب ل˘سسر˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘يو
كلذ˘˘˘كو بل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘قد لو˘˘˘˘ح

نو˘˘كن ى˘˘˘ت˘˘˘ح اذ˘˘˘هو ،ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا

تقو ن˘ي˘ح˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج

:لوقلاب هثيدح متخو ،«فانئتسس’ا

فقوتلا ةرتف نوكت نأا ىسشخن»

ى˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي د˘˘ق اذ˘˘هو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط

ةركل دقتفأا لعفلاب ،انتاريسضحت

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘كل ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ةلاسسر هجوأا ،ريثكب مهأا ةحسصلاو

،هنولعفي ام ىلع ءابطأÓل ركسش

مازتل’ا سصاخسشأ’ا نم ىنمتأاو

˘مز˘ت˘لا ا˘م˘ل˘ك ه˘نأ’ ،م˘ه˘ح˘ئا˘سصن˘˘ب

دا˘ع ا˘م˘ل˘ك ،م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م˘˘ب سسا˘˘ن˘˘لا

.«عرسسأا لكسشب هتعيبطل عسضولا
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بعÓلا راسشي نأ’ رظتنملا نم

نيدلا لام˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ،ير˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب

عفد لجأا ن˘م ،و˘يد˘ي˘ف˘لا با˘ع˘لأا˘ب

يف ءاقبلل ةيدوعسسلا يف بابسشلا
ايدافت جورخلا بن˘ج˘تو تو˘ي˘ب˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل

ل˘ط˘ب˘لا ف˘سشكو،91 د˘ي˘فو˘˘ك
نأاب ،يرسسودلا دعاسسم ،يلحملا
يدا˘˘˘نو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا عا˘˘˘˘فد بل˘˘˘˘ق
ى˘ط˘عأا د˘ق يدو˘ع˘سسلا با˘˘ب˘˘سشلا

يف ةكراسشملا لجا نم هتقفاوم
سسا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل ةرود˘˘لا هذ˘˘ه
داعو ،مهلزا˘ن˘م ماز˘ت˘لا ةرور˘سضب

قباسسلا ياد نيسسح رسصن بع’
ذ˘ن˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘كل˘م˘م˘لا ى˘˘لا
ةر˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا

ليهأاتلا ةداعإاو جÓعلا نم ةليوط
نا ريغ ،اسسنرف يف اهاسضق يتلا

تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘تدو˘˘˘˘ع
فقوت عم تنمازت دق ةسسفانملاو
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘تو يدو˘˘ع˘˘˘سسلا يرود˘˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

لخدي هلعج يذلا رم’ا ،انوروك
موج˘ن ن˘م د˘يد˘ع˘لا رار˘غ ى˘ل˘عو
ةلم˘ح ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘سضا˘ير˘لا
انوروك ءابول يد˘سصت˘ل˘ل ة˘يو˘ع˘ت
.دجتسسملا

يحسصلا رجحلا يف همايأا يسضقي اذكه

 يئÓمز عم رمتشسم لشصاوت يف انأا» :ديبع
«بآا سستاولاب بردتأا و بختنملا يف

ةبراحم ىلع ثحي يرمعلب
ويديفلا باعلأاب انوروك

«انوروك» ءابو ةبراحم يف ةدعاسسملاو ةيعوتلا تاردابمل

ةينماشضت ةلمحل مشضني يفياشص
ةيلاملا تاعربتلا عمجل

،قباسسلا يرئازجلا يلودلا مسضنا
ةيعوتلا تاردابمل ،يفياسص قيفر
ءا˘بو ة˘برا˘ح˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو
لÓ˘خ ن˘م ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك»
عم˘ج˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ل˘م˘ح ه˘قÓ˘طإا
فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘عر˘ب˘ت˘لا
نييسضاير نم ةيرئازجلا طاسسوأ’ا

نم ،نيل˘ث˘م˘م ى˘ت˘حو ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإاو
ةيحسصلا تاطلسسلا ةدعاسسم لجأا

ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق’
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ايعاد ،سسوريفلا يسشفت ةحفاكمل
.ةردابملا هذهل مامسضنÓل عيمجلا

تايسصخسشلا فلتخم رارغ ىلعو
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

موجن ىتحو ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
م˘سضنا ،«ر˘˘سضخ˘˘لا»

ق˘با˘سسلا ي˘لود˘لا
،يفياسص
تÓمحل
ةيعوتلا

سسيسسحتلاو
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
فرظلاب
يلاحلا
هسشيع˘ت يذ˘لا

ملاعلاو رئازجلا
بق˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘كك
ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت

ثي˘ح ،«ا˘نورو˘ك»
ذخأÓ˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘عد

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘ب
مازتل’او ة˘سصت˘خ˘م˘لا

،ءابولا راسشتنا نم دحلل تويبلاب
تاعربتلا عمجل ةلمح نع انلعم
دا˘ت˘ع˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا د˘يوز˘ت˘ل
و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ي˘ف لا˘˘قو مزÓ˘˘لا
ىلع سصا˘خ˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع هر˘سشن
،م˘لا˘ع˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع» :مار˘غ˘˘ت˘˘سسنإا
راسشتنا نم رئازجلا اندÓب يناعت
نأاب ملع ىلع نحن .انوروك ءابو
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ’ ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
اذه ةهجاومل ةمزÓلا تايناكمإ’ا
فوقولا اهئانبأا ىلع بجيف .ءابولا

.«دئادسشلاو نحملا تقو يف اهعم
يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘لا ما˘˘˘قو
ة˘كرا˘سشم˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘يرو˘˘ل

يف نييسضايرلا هئاقدسصأا تاباسسح
يف انر˘كف اذ˘ه˘ل» :Ó˘ئا˘ق و˘يد˘ي˘ف˘لا

يبطلا داتعلا ءارسشل تاعربت عمج
ا˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا مزاو˘˘˘ل˘˘˘لاو
.ايلاح ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ىتحو نييسضايرلا لك نم بلطأا
ل˘كو ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لاو ن˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
هدÓب ةدعاسسم ىلع رداق سصخسش
.«انيلإا مسضني نأا فرظلا اذه يف
ة˘يدو˘لو˘م را˘سصنأا ل˘لد˘م م˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
مكل كرتأا» :همÓك اقباسس رئازجلا

د˘˘حأا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘قر
عطقم ىلع مقرلا رسشن) تايعمجلا
هذه عمجب لفكتتسس يتلا (ويديفلا
ىلع فرعتلا لجأا نم تاعربتلا
ةيفي˘كو ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
هللا ى˘ل˘ع ل˘كو˘ت˘ن˘ل˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا

.«رئازجلا لجأا نم دحتنو

ê.fé«Ö

نييرئازجلا دششاني لاطع
مهتويب يف ءاقبلاب

يدان عفادم ،لاطع فسسوي ،يرئازجلا يلودلا ثعب
،يرئازجلا بعسشلل ةيوعوت ةلاسسر ،يسسنرفلا سسين

،رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م بلا˘˘ط
ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا قيبطتب مازتل’او
يف لاطع لاقو ،دجتسسملا انوروك سسوريف نم
ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا هزر˘˘بأا ،يو˘˘عو˘˘ت و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ةرتفب رمن» :«كوبسسيف» ىلع يرئازجلا داحتÓل

ىلحتن نأا انيلع ،انوروك ءابو ببسسب ادج ةبعسص
ىلوملا لأاسسأاو ،تقولا اذه يف رذحلاو ةطيحلاب
:عباتو ،«مÓسسب ةمزأ’ا زواجت ىلع اننيعي نأا
قيبطتب مزتلن نأا اعيمج انيلع بجي»
ىلع ظافحلل ةيئاقولا تاميلعتلا
،ا˘ن˘تÓ˘ئا˘ع ة˘مÓ˘سسو ا˘ن˘ت˘مÓ˘سس
فقوملا عم لماعتن نأا انيلع
ةنيطلا ديزن ’ ىتح ،ةيدجب
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘ل˘˘ب
انيد˘يأا ل˘سسغ ى˘ل˘ع بظاو˘ن
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ،رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب
جورخلا بنجتو ،انطيحم
يف دجاوتلاو ،لزنملا نم
ليلقتلل ،ةظتكملا نكامأ’ا

،ىودعلا راسشتنا رطخ نم
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا يدا˘˘ف˘˘˘تو
:متخو ،«ثيب˘خ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ي˘˘م˘˘ح˘˘ي نأا ى˘˘لو˘˘م˘˘لا لأا˘˘سسأا»
،رئازجلا نع عفدي نأاو ،عيمجلا

.«ءÓبلاو ءادلا ةيمÓسسإ’ا ةمأ’ا لكو
±.hd«ó
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لتاسسلإ ليلد

لسسلسسملا ثادحأا رودت

يتلا (ةخيسش) لوح

نيرخآ’ا ةاناعم سشيعت

طسسو ،اهءانبأا ةسصاخو

ةفسصاعلا تامزأ’ا

نأا لواحت اهب ةطيحملا

ةفيطلو ةئداه حبسصت

.اهلاعفأا دودر يف

ةباسصعلإ

نمراك

03:71

باسش ةايح ذخأات

نيح ًاملظم ًافطعنم

ةاتف بح يف عقي

هباهذ بقعو .ةباذج

دجي ،ايسسور ىلإا

يف ًاطروتم هسسفن

.ايفاملاو حÓسسلا ملاع

03:12

00:91

00:61

رثعت .اهترسسأا نعً اديعب اهتاذ ققحتل ةرهاقلا ىلإا نمراك هجوتت
ناعرسسو اهيلع لسصحتل ةجوزتم اهنأا يعدتو ةديج ةفيظو ىلع
نيبو اهنيب ًاقئاع فقت بيذاكأا ةلسسلسس ىلإا ةبذكلا لوحتت ام
.اهبيذاكأا هرك نكلو اهبحأا يذلا قيفوت

ايإون مه

باحسسلإ قوف

رايتخا ج˘ما˘نر˘ب سضر˘ع ل˘ي˘جأا˘ت،CBM تاو˘ن˘˘ق ةرادإا ترر˘˘ق

يف«roineS ecioV ehT» روينيسس سسيوف اذ ريهسشلا بهاوملا

دعب هنع نÓعإ’ا متيسس قح’ دعوم ىلإا كلذو لوأ’ا همسسوم
نأا ررقملا نم ناكو ،ةنهارلا فورظلل ارظن ناسضمر رهسش ءاهتنا
ثب ةداعإ’ ةانقلا تأاجلو ،تبسسلا ءاسسم هتاقلح ىلوأا قلطنت

نم ءاهتن’ا مت دقو .جمانربلا نم ’دب رسصم حرسسم سضورع
علطم ةرسشابم تاقلح يأا هب دجوي ’و ،لماكلاب جمانربلا ريوسصت
يناه برطملا ميكحتلا ةنجل ءاسضعأا روسضحب يراجلا ماعلا
ةيبرغملا ةبرطملاو ،رسصم يف ةيقيسسوملا نهملا بيقن ركاسش
برطملاو ،مرك ىوج˘ن ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘بر˘ط˘م˘لاو ،د˘ي˘ع˘سس ةر˘ي˘م˘سس
.نيز محلم ينانبللا

هتدلإوو هدلإول ينغيو هنإزحأإ نم جرخي قيفوت باهيإإ
با˘ه˘يإا جر˘خ ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘غأا˘˘ب
يتلا نزحلا ة˘لا˘ح ن˘م ق˘ي˘فو˘ت
ي˘ف هد˘لاو ةا˘فو د˘ع˘ب ه˘ت˘با˘سصأا

مل اهنكل ،هتليف قيرح ثداح
ن˘ع ا˘ه˘عو˘سضو˘م ي˘ف د˘ع˘ت˘ب˘ت

ة˘ي˘ن˘غأ’ا˘ف ،ه˘يد˘لاو˘ب ه˘ت˘قÓ˘˘ع
يتلاو «يمأاو ايو˘بأا» ا˘ه˘ناو˘ن˘ع
دعب اهسشاع يتلا ةلاحلا دسصرت
ي˘ف با˘ه˘يإا لا˘قو .هد˘لاو ةا˘˘فو
يف يسشاربإ’ا لئاو عم ةلخادم
هذ˘ه نأا ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ه˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةمزأا دعب هلامعأا لوأا ةينغأ’ا

رذتعا هنإا لاقو ،هدلاو ثداح
تÓفحلا نم ريبك ددع نع
اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ت˘˘قو ى˘˘ت˘˘ح حار˘˘فأ’او
يقاب نع رذتعا اهدعب نمو هب قبسسملا هطابتر’ هب كراسش دحاو لفح ءانثتسساب
.ابيرقت رهسش مهعم سسلجو مهدج ةافوب مهفرعو هئانبأ’ رفاسس هنأا اريسشم ،تÓفحلا

نويسسنوت نونانف انوروك نمز يف
ايديم لايسشوسسلإ ىلع في’

يف ةينفلاو ةيفاقثلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ءا˘غ˘لإا
نوؤو˘˘˘سشلا ةرازو ن˘˘˘م رار˘˘˘ق˘˘˘ب سسنو˘˘˘ت
ماع˘لا ع˘سضو˘لا ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘ت ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

انوروك سسوريف دسض ةيئاقولا ريبادتلاو
نم ريبك ددع ىلع سضرف دجتسسملا
ل˘ي˘جأا˘تو م˘ه˘تو˘ي˘ب ماز˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ددع راتخا كلذل .مهتÓفحو مهسضورع
ةلسصاوم نييقيسسوملاو نيبرطملا نم
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع م˘ه˘طا˘˘سشن
مهتاقÓع نوددجي كلذبو يعامتج’ا

يف مهئاقب نونمسضيو مهروهمج عم
ر˘سضح ن˘ي˘ناو˘ق˘ب م˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لاو تي˘˘ب˘˘لا
.سسنوت هتسضرف يذلا ،لوجتلا

لسسلسسملا قرطتي

ةلئاع ةسصق ىلإا

«يليب ركاسش»

مهتايح ةرادإا ةيفيكو

ةيلمعلاو ةيعامتج’ا

حÓسسلا ةراجت طسسو

ءادوسسلا قوسسلاو

يف تاماعزلا برحو

.ناويدلا تاعامتجا

lemmiK ymmiJ

هلزنم نم هجمانرب ثبي

رخآا ٍراعسشإا ىتح جماربلا مظعم فقوت نم مغرلا ىلع
سسوريف را˘سشت˘نإا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ةذو˘خأا˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا بب˘سسب
قرط نودجي ريهاسشملا نم ديدعلا نأا ’إا ،انوروكلا
لجسسف .لزانملا يف نيدوجوملا نيدهاسشملا نع هيفرتلل

lemmiK ymmiJهلزن˘م ي˘ف بت˘كم˘لا ن˘م و˘يد˘ي˘ف
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ت˘قؤو˘م ة˘خ˘سسن˘ك ي˘عو˘ب˘سسأ’ا ه˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل
،هلعفأا ام يدل سسيل» :Óًئاق روهمجلا بطاخو .فورظلا
ةايحلا ىلإا دوعن نأا ىلإا ويديفً ايموي ريوسصتلاب موقأاسس
تحبسصأا ،زافلتلا ىلع هللا دمحلا» :فاسضأاو «.ةيعيبطلا

رثكأاII nezorF تدهاسش دقل ..ينزيد نآ’ا يمد ةليسصف
لزنملا يف ءاقبلا ةيمهأا سشقانو امك «.اهمسسر يذلا نم
تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لا هذ˘ه ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع د˘كأاو لا˘ف˘طأ’ا ع˘˘م

ىقبا» :Óًئاق ىهنأاوً ايمويseugolinim ـلاب ةفورعملا
،كي˘مد˘ق ل˘سسغإا ،كيد˘ي ل˘سسغإا ً،ا˘ن˘مآا ن˘ك ،لز˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
لسسغإا ،تقولا اذه لÓخ طقف سسيلو .ءيسش لك لسسغإا

«.تقولا لك
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ةسصاخلا ةيدايتع’ا ةيكولسسلا طامنأ’ا كتناخ ةرم لوأ’
لولحلا ةيجيتارتسسا .ةجرح فقاوم يف كتعسضوو كب
امهم ،رومأ’ا نم نسسحت ’ داتعملا يف اهجهتنت يتلا

يلختلا لواح ،رييغتلا نم عونك .اًراركتو اًرارم تلواح
مايقلا !اًديدج اًجهنم ذختاو ةيدايتع’ا طامنأ’ا كلت نع
لكاسشملاو فقاوملل جرخم˘لا نو˘كي˘سس م˘سسا˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
.ةيسصعتسسملا

عم عجرت˘سست فو˘سسو ا˘ًق˘م˘ع ر˘ث˘كأا كتا˘قد˘سص ح˘ب˘سصت˘سس
طسسو يف .ىسسنت ’ ةيسضام تايركذو ثادحأا كئاقدسصأا
كباسشتت فوسس ،سصخأ’اب اهيلإا يمتنت يتلا تاعومجملا
فوسسو اًدج ةيباجيإاو ةيويح ةيعامج تاءارجإا ةلسسلسس
درف لك لبقتت نأا بجي .كفده ىلإا ةلهذم ةعرسسب كدوقت

! يرسست ةقاطلا عدو هيلع وه ام ىلع

نم ةسسÓسسب ريسسي ناك ءيسش لك نأا نم مغرلا ىلع
ددح .نآ’ا كقيرط يف ام سصخسش وأا ءيسش فقي ،لبق
وأا تابقعلا هذه ىلع بلغتلل اهجاتحت يتلا ةوقلا رادقم
نأا بجي نآ’ا .ةطاسسبب اهلهاجت لسضفأ’ا نم ناك اذإا ام
وأا لطعتت نأاب كسسفنل حمسست ’ ؛ةمكحب كتوق مدختسست
مادختسسا ءيسست ’ .ةريغسص تاعوسضوم ببسسب لوحتت

لامتح’ا ىلع كتردقو كتقاط

نآ’ا تقولا ،اًثيدح امهتفسشتكا نيذللا كسسامحو كتقاط عم
براجت ىلإا يدؤوت دق ةديدج سصرف فاسشتكا يف ءدبلل ديج
ي˘ف ل˘خد˘ت ’ ى˘ت˘ح رذ˘ح˘لا خو˘ت ن˘كل .ى˘سسن˘ُت ’ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
،كلذ ثدح اذإا .كسسفن قهرتو ةفلتخم ةريثك تاعورسشم
حبسصت دق يتلا ةماتلا ريغ ماهملا نم ريثكلا هجاوت فوسسف
.كيلع اًمازتلا

كلذ عدت ’ نكلو ،ءيسش يأا زاجنإا ىلع اًرداق ودبت ’ مويلا
ر˘ي˘ث˘ك كع˘جر˘ي

ً
،تابثب لمعلا يف تير˘م˘ت˘سسا اذإا .ف˘ل˘خ˘ل˘ل ا

يف ه˘با˘سشم ع˘سضو˘لا .ىر˘خأا ةر˘م حا˘ج˘ن˘لا ف˘سشت˘كت فو˘سس
.ءاقدسصأ’ا عم اًسضيأاو كتايح كيرسش عم ،ةسصاخلا كتايح
لÓخ نم مهافتلا ءوسسو تاسضقانتلل لولحلا نع ثحبا
ر˘ط˘خ ر˘تو˘ت˘لا ل˘كسشي .فدا˘ه˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

ً
،كتحسص ى˘ل˘ع ا

.طاسشنلاو ءاخرتسس’ا نيب طسسو طخ نع ثحباف

نم ري˘ث˘كلا ،ة˘ي˘حا˘ن ن˘م˘ف ،اً̆بر˘ط˘سضم مو˘ي˘لا نو˘كي د˘ق

،ىرخأا ةي˘حا˘ن ن˘مو ،كت˘ب˘غر ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست ن˘ل ءا˘ي˘سشأ’ا

.كلوح مه نم ببسسب ةبعسص فقاوم يف كسسفن دجتسس

،كئوده ةداعتسسا لواح نكلو ،كلعف ةدر يف غلابت ’

جرخت فوسس ذئدنعو نيرخآ’ا ىلع كلذ سضرف لواحو

.راسسلا ريغ فقوملا اذه نم اًملاسس

رومأ’اف ،ةديدج تÓكسشم ةهجاومل دعتسست نأا بجي
زاجنإا عيطتسست ’ تنأاو لمعلا ناكم يف ةديج تسسيل
لحارملا هذهف ،كفيخي كلذ لعجت ’ .ليلقلا ىوسس
ىلإا ةجاحب تنأا ،ةسصاخلا كتايح يف .بهذت مث ءيجت
دقفت كلوح نم عم تاقÓعلا نأا رعسشت تنأاف ،ديدج عفاد
.يديلقت ريغ اًئيسش لعفاو نيتورلا دويق رسسكا .اهقنور

مدختسسا ؛ينهذلاو يندبلا طاسشنلاو ةيويحلاب معفم تنأا
كتاططخم ذيفنتل ميلسسلا رارقلا ذاختا يف كتاناكمإا

ءافتك’ا كديفي نل .كتاعورسشم يف مامأ’ا ىلإا مدقتلاو
لماعتلا ةردق نآ’ا كيدل !ةيبلسسلاو ةيسضاملا داجمأ’اب
سضرعتتو اههجاوت يتلا فقاوملا عيمج عم ةمكحو ةقدب
!ناكمإ’ا ردقب اهل كلÓغتسسا نم دكأاتف ،اهل

نوعبا˘ت˘يو نو˘ب˘قار˘ي كتا˘ي˘ح ي˘ف نو˘م˘ه˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
نم ةدافتسس’ا كيلع .ةيسصخسشلاو ةينهملا كتاعورسشم
ةهجوو كئارآا حرتقا !ةقثب ةمهملاب مزتلاو ريثأاتلا اذه
ةديازم نودب تقولا تاذ يف نكل ،عنقُم بولسسأاب كرظن
كراسشت دق ةناسصرلا - دعاسسي نل رورغلا - ةغلابمو
.جئاتنلا قيقحت يف ةيلعافب

تناك ا˘م˘ه˘م ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم ى˘ن˘ب˘ت˘ت نأا بج˘ي ’
ةبسسنلاب مهأ’ا رومأ’ا ىلع زكرت نأا بجي .تايرغملا
كيلع ىغطت نأا رطخل كسسفن سضرعت فوسسف ’إاو ،كل
اًحتفنم نك ،ةديدج رومأا ةهجاوم تررق اذإا .رومأ’ا هذه
تمق اذإا نومسضم حاجنلا .نيرخآ’ا ةدعاسسم بلطاو
كت˘ت˘سشت ’ نأاو ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب كتا˘˘قا˘˘ط ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب
.كسصخت ’ يتلا تÓكسشملا

كيدلف ،مويلا ةديج ةروسصب ريسست ءايسشأ’ا نأا ودبي ’
ىلع .ةيمويلا ماهملا ىلع زيكرتلا يف ةلكسشم اًسضيأا
يف كسسأار سضفخت ’ ،كتاذ زيفحت ةبوعسص نم مغرلا
ىلع لسصحت فوسسف كدنع ام لسضفأاب تمق اذإا .سسأاي
عقوتت نأا بجي ’ هنأا ’إا ،ةدودحملا تاحاجنلا سضعب
فوسس ،ةقث رثكأا حبسصتو كئوده ديعتسست امدنع .ريثكلا
.رومأ’ا نسسحتت

بلطت Óف ،تافÓخلا يف ببسسلا تنأا نوكت دق ،لمعلا يف
حبسصي فوسس ذئدنعو ،كئÓمز نمو كسسفن نم ريثكلا

ً’اح نسسحأا سسيل عسضولا .لسضفأا لكسشب مدقتت نأا اًنكمم
دج .نيرخآ’ا اًيداعم اًعيرسس فلخلل رودت تنأاف ،لزنملاب
كتا˘ي˘ح كير˘سش ع˘م ر˘ث˘كأا اً̆ت˘قو سضقاو ي˘ل˘˘خاد˘˘لا كمÓ˘˘سس
ل˘كأا˘ت نأا بج˘ي ؛سضر˘م˘لا˘ب كب˘ي˘سصي ر˘تو˘ت˘˘لا .كئا˘˘قد˘˘سصأاو
كتقث ءانبل ةسضايرلا نم ءيسش سسرامت نأاو ةيحسص ةقيرطب
.كتحارإاو

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

سسوقلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

نيسضاملأ نيمويلأ لÓخ رورملأ ثدأوح ددع عجأرت

ثيح ،ةبانع تاقرطب ةعاسس84 يف دحأو ثداح ىلإأ
اميف،ركذت ةيرسشب رئاسسخ يأأ ريخأ’أ أذه فلخي مل

ةــعاسس42 ي˘˘ف رور˘˘م ثداـح  ’  و ل˘˘˘ج˘˘˘سسي م˘˘˘ل
لا˘سصت’أو مÓ˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ف˘˘سشك .ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
مل هحلاسصم نأأ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب

ةعاسس42 ي˘˘ف ثداـح’و ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ل˘˘˘ج˘˘˘سست
ل˘ج˘سس ف˘ي˘ف˘خ رور˘م ثدا˘ح ءا˘ن˘ث˘ن˘ت˘سسإا˘ب،ةر˘ي˘˘خأ’أ
فلخي ملو ،ةي’ولأ تاقرط دحأاب مرسصنملأ تبسسلأ
رورملأ ةكرح ةلق ىلإأ كلذ عجريو،ركذت رئاسسخ يأأ
تاطلسسلأ فلتخم بلا˘ط˘م˘ل أد˘ي˘سسج˘ت تا˘قر˘ط˘لا˘ب

انوروك سسوريف راسشتنأ نم دحلل ةيمأرلأ تائيهلأو
لقنلأ لئا˘سسو ف˘قو˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ أذ˘ه ،د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
نم ريثكلل تقؤوم فقوتو نير˘فا˘سسم˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لأ
يأأ دوجو مدع يف مهاسس يذلأ رمأ’أ ،نيفظوملأ

حورب نيق˘ئا˘سسلأ ي˘ل˘ح˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ،رور˘م ثدا˘ح
اهب رمت يتلأ ةمزأ’أ لظ يف ةيلوؤوسسملأو يعولأ
ةيام˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م نأأ ى˘لإأ ةرا˘سشإ’أ رد˘ج˘تو ،دÓ˘ب˘لأ

يف عجأرت ةريخأ’أ ةعاسس42 يف تلجسس ةيندملأ
قلعتي امي˘ف ة˘سصا˘خ،ف˘سصن˘لأ ى˘لإأ تÓ˘خد˘ت˘لأ دد˘ع
ىسضرم˘لأ ءÓ˘جإأ ة˘ل˘ي˘سصح ن˘كل ،رور˘م˘لأ ثدأو˘ح˘ب

ب/زوزاـم               .اهتبتر ىلع ظفاحت لأزــت’

انوروك ببصسب ريصسلا ةكرـح يف عجارتل ارظن

ةريخأ’ا ةعاسس42 يف رورم ثداوح نود ةبانع تاقرط

ي˘ع˘م˘سسلأ و ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ م˘ظ˘ن˘ي
مÓعإÓل ةيئ’ولأ ةطبأرلأ عم نواعتلاب  يرسصبلأ

ريسصقلأ مليفلأ مايأأ““ سسأدرموب ةي’ول لاسصت’أو
نيب ام ةدتمملأ ةرتفلأ يف ““ةأوهلل يسضأرتف’أ

أذه نوكيسسو ،مداقلأ ليرفأأ4 ىلأ سسرام13 نيب
ةأوهلأ لكل لاجملأ حتف˘ل ة˘سصر˘ف ة˘با˘ث˘م˘ب ح˘ت˘ف˘لأ
لÓخ نم ةعبطلأ هذه يف ةكراسشملل نييرئأزجلأ
سصاخلأ ينورتكللأ د˘ير˘ب˘لأ ي˘ف م˘ه˘مÓ˘فأأ لا˘سسرإأ
و يرسصبلأ يعمسسلأ و امنيسسلل ينطولأ زكرملاب
هب سصاخلأ ةحفسصلأ ىلع اهسضرعب زكرملأ موقي

نم نوكت و يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
روهمجلأ ىلع ة˘كرا˘سشم˘لأ مÓ˘فأ’أ م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ

لÓ˘خ ن˘م ن˘سسحأ’أ را˘ي˘ت˘خا˘ب هرود˘ب مو˘ق˘ي يذ˘˘لأ
هذ˘ه د˘ع˘تو ،ءأرأ’أ ر˘ب˘سس ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع تيو˘˘سصت˘˘لأ
وج قلخ ىلإأ فدهتو اــهعون نم ىلوأ’أ ةردابملأ
ميظنت و امنيسسلأ ةأوه نيب يسضأرتفأ يئامنيسس
ةيعقأولأ سضورعلل ليدب روهمجلل يئامنيسس لمع
يف اسصوسصخ روهمجلأ نيب كاكتح’أ بنجتو
ببسسب ملاعلأو رئأزجلأ اهب رمت يتلأ ةرتفلأ هذه
ديلاقت قلخل فدهت امك ،انوروك سسوريف راسشتنأ

يف اهيلع ءاقبإ’أو ةردابملأ هذه لÓخ نم ةديدج
،مسسرم ينطو نا˘جر˘ه˘م ح˘ب˘سصت˘ل ا˘ه˘حا˘ج˘ن ة˘لا˘ح
مÓفأ’أ يجرخمو عانسص نيب يسضأرتف’أ فراعتلأ
طورسش سصخي اميف امأأ ،ةأوهلاب ةسصاخلأ ةريسصقلأ
ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ن˘ل˘عأا˘ف ة˘ق˘با˘سسم˘˘لأ

لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘با˘سسم˘لأ ن˘ع ير˘سصب˘لأ ي˘ع˘م˘˘سسلأو
تاحفسصلأو كوبسسيافلأ ىلع ةيمسسرلأ ةحفسصلأ
يف نيبغأرلأ ةأوهلأ لكل ةفاقثلأ ةرأزول ةعباتلأ
زكرملأ لسصت يتلأ مÓفأ’أ نأأ فسشكو ،ةكراسشملأ
ددع لبقتو مÓفأ’أ ةسسأردب ةسصتخم ةنجل موقت
ةكراسشملأ مÓفأ’أ سضرعتسسو ،مÓفأ’أ نم نيعم
كوبسسيافلأ ىلع زكرملل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ ىلع
˘مÓ˘فأ’أ ن˘سسحأأ با˘ح˘سصأأ مر˘كي˘سسو ،رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
يف اهسضرع لÓخ نم زكرملأ رقمب ةكراسشملأ
زئأوج ميدقتو زكرملاب سصاخلأ يئامنيسسلأ يدانلأ
عوسضوم عسضو مت˘ي م˘لو ،ن˘يز˘ئا˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘سشت
ةروث ،نايدأ’أ ءىيسست ’ نأأ ةطيرسش مÓفأÓل ددحم
دمجت وأ اهخيرات و اهزومر و ينطولأ ريرحتلأ
و ةيهأركلأ ىلع سضرحت يتلأ مÓفأ’أ ،رامعتسس’أ
نمسضتت يتلأ مÓفأ’أ ،يرسصنعلأ زييمتلأ و فنعلأ
وأأ ةينطو˘لأ ةد˘حو˘لأ وأ ما˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب سسا˘سسم˘لأ

ديدحتو زئأوج3 دسصر مت دقو ،بأدآ’أ نسسح

لابقتسس’ لجأأ رخآاك يراجلأ سسرام82 خيرات
نم ةيأدب ايموي ايموي لامعأ’أ سضرعتسسو ،مÓفأ’أ
سضر˘ع م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ا˘ي˘مو˘ي ف˘سصن˘لأو ة˘ع˘سسا˘ت˘لأ

.مايأأ4 ةدمل ةرهسسلأ يف ةثÓث وأأ نيمليف
ر.ناميلسس

ةليصسملا

  بيبطلاو سضرمملا ةمدخل هترايسسو هسسفن رخسسي ةداعسسوبب نطاوم
هترايصس و هصسفن رخصس يذلا ةليصسملا ةي’و ةداعصسوب ةيدلبب نينطاوم  دحأا نم ةعئار ةردابم
داجيإا ةبوعصصل  اذهو ةداعصسوب  ةنيدم جراخو لخاد لقنتلا يف بيبطلا و سضرمملا ةمدخل
داور فرط نم ناصسحتصس’ا نطاوملا اذه ةردابم تيقل دق و  ةنيدملا لخاد يرصضحلا لقنلا

     .لجرلا ةردابم ىلع اونثا نيذلا ةقطنملا  ناكصس و يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم

خوصشخصش حلاصص

يرصصبلا يعمصسلاو امنيصسلل ينطولا زكرملا كوبصسيافل ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع سضرعتصس

سسرام13 موي ةاوهلل يسضارتف’ا ريسصقلا مليفلا مايأا قÓطنا

ةدكيكصس

ةزـــــــلتب لـــــــهك راــــــــحتنا
ترثع لجرلا ،لقلاب ةزلت ةقطنمب سسما هصسفن عبارلا دقعلا فصصتنم يف لجر  قنصش

غلبتل ، هتبقر لوح Óبح فل امدعب تيبلا  ماما ةرجصش عدج نم ىلدتت هتثج ىلع هتلئاع
اهولقن و ةثجلا اولزنا نيذلا ةيندملا ةيامحلا رصصانعب ةقفرم ترصضح يتلا كردلا ةقرف
يعرصشلا بيبط˘لا ىل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ل˘ق˘لا ىف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ىلا
عفاودو بابصسا ديدحتل اقيقحت ينطولا كردلا ةقرف تحتف اميف،ةافولا بابصسا ديدحتل
 .ةلوهجم لازت’ يتلا راحتن’ا

رانيدوب ةايح

قيقحتلل هعاصضخا بقع

ايظفحت لمعلا نع ةدكيكسسب ةيبرتلا ريدم فيقوت
يذلأ ماعلأ نيمأ’أ هناكم نيع و لمعلأ نع ايظفحت ةدكيكسس ةي’ول ةيبرتلأ ريدم سسمأأ ءاسسم فقوأأ
هعسضو ةيفلخ ىلع ةيبرتلأ ريدم فيقوت رأرق ءاج و.ديدج يأ زورب ةياغ ىلأ ةيريدملأ رييسست ىلوتيسس
هل عمتسسأ امدعب ،ةيئأدتب’أ ةدكيكسس ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق فرط نم ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت
ةحلسصم ةسسيئر أذكو ،ريخأ’أ أذه لجنو ،ةماعلأ تأزيهجتلأو لئاسسولأ ةحلسصم سسيئر نم لك ةقفر
مهعامسسو ،امهقح يف زجنملأ يئاسضقلأ فلملأ يف قيقدتلأو قيقحتلأ دسصق ،ةيريدملأ تأذب ةينأزيملأ
ةحلسصم هتدعأأ يذلأ ،فلملأ يف ةنمسضتملأ نئأرقلاب مهتهجأومو ،مهيلإأ ةهجوملأ مهتلأ سصوسصخب
رمأأ بقع ،ةيسضقلأ هذه يف قيقحتلل تكرحت دق تناك يتلأ ،ةدكيكسس ةي’و نمأاب ةيداسصتق’أ ةطرسشلأ

دوجو اهدافم ،ةيئاسضقلأ تاهج˘لأ تأذ ى˘لإأ ةدرأو تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ن˘م
ىوتسسم ىلع ،يسسردملأ ثاثأ’أو يبتكملأ داتعلاب نيومتلأ تايلمع سصخي ام يف تابعÓتو تأزواجت
لأومأأ ديدبتو ،ماعلأ لاملاب بعÓت دوجو نيبت ثيحب ،ةدكيكسس ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم حلاسصم
ريدم عبوت و. ةينوناق ريغ قرطب ديروت تايرمأأو تاقفسص ريرمت لجأأ نم ،ذوفنلأ لÓغتسسأو ،ةيمومع
هلجنو ““ ع . سص ““ لئاسسولأ ةحلسصم سسيئر ةقفر ،فرسصلاب أرمآأ هتفسصب ““ م . ع . م ““ ةي’ولل ةيبرتلأ
قلعتت ةمهت نع ،سصيلختلأو ةينأزيملأ ةحلسصم ةسسيئر ةقفر ،أدرومو انومم هرابتعاب ““ ف . سص ““
ثاثأأو علسس ريفوتو ءانتقأو ديروت تاقفسص نم نومملأ نيكمت لÓخ نم ،ماعلأ لاملاب بعÓتلاب
لبق ىتح ةيداملأ هقوقح نم هنيكمتو ،ةينوناقلأ تأءأرج’أ ىلع رورملأ نود ،يسسردم داتعو يبتكم
ةيسضق راجفنأ نع ثيدح طسسو ،ءأرسشلاب رمأ’أو طورسشلأ رتفد بسسحب اهيلع قفتملأ ةعاسضبلأ ريفوت
قودنسص ىلع مهتلاحإأ ةيسشع ،نيفظوملأ سضعب روجأأو بتأور ميخسضتب قلعتت ،ةيبرتلأ ةيريدمب ىرخأأ
دعاقتلأ قودنسص ىوتسسم ىلع ةيسضقلأ فاسشتكأ متو ،حيرم دعاقت نم مهنيكمت دسصق ،دعاقتلأ
ةينأزيملأ ةحلسصم ةسسيئرو ةيبرتلأ ريدم نم لك نأ ىلأ راسشي. ةيسضقلأ يف ىوكسش كرح يذلأ ،ةي’ولاب
.لئاسسولأ ةحلسصم سسيئر تقؤوملأ سسبحلاب عسضو اميف ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت اعسضو
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

