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تعفترا اميف ،ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ ةديدج ةلاح98 ليجسستب باسصم4191 ىلإا رئازجلا يف انوروك ةحئاج ةليسصح تعفترا
 .ةديدج ةافو ةلاح81 ليجسست بقع ةلاح392 ىلإا تايفولا ةليسصح

سسوريفلاب نيباسصملا نم طقف ةئاملاب5.3
سشاعنإلا فرغب نودجاوتي

جÓعلإ نأإ نودكؤوي نوضصتخمو ءابطأإ
ةركبم ةفضصب قلطني نأإ بجي نيكورولكلاب

روشسفوربلا ،أنوروك سسوريف يششفت دشصر ةنجل وشضع دكأا
لأمعتشسا نأا سسمأا ةيفحشص تأحيرشصت يف ،»يوأيهيم أشضر»
ةقدب متي ،نيكورولكلا ىلع دمتعي يذلا يجÓعلا لوكوتوربلا

فرغب نيدجاوتملا سصأخششألا ددع نأا روشسفوربلا دأفأاو.رذحو

5.3 نولثمي ثيح ،ليلق يعأنطشصلا سسفنتلا تحتو سشأعنلا
،ريبكلا طغشضلا نأا يوأيهم رأششأاو.نيبأشصملا ددع نم ةئأملأب
أيموي لبقتشست يتلاو ،ةيبطلا حلأشصملا ىوتشسم ىلع دجاوتي

تمأق ةحشصلا ةرازو نأا دكأاو.أنوروكلأب ةركبم ةبأشصا تلأح
ىشضرملل هشصيخششت متي ثيح ،نيكورولكلا مادختشسا عيشسوتب
روشسفوربلا فأشضأاو.سضارعلا روهظ لبق أنوروكب نيبأشصملا
يبط سصحف دعب ،ريبك رذحب همادختشسا متي ،نيكورولكلا نأا
،هبنأج نم.ءاودلا مادختشسا يف قÓطنلا لبق ،ليلأحتو قيقد
نأا ،يطأبشش رمع ،ةيشسفنتلاو ةيردشصلا سضارملا بيبط دأفأا
حشضوأاو.سشأعنلا تلأح ىلع بعشص نيكورولكلا مادختشسا

ي˘ف دأ˘ح˘لا سصق˘ن˘ل˘ل نأ˘شسنلا ل˘شصي أ˘مد˘ن˘ع ه˘نأا ي˘طأ˘ب˘شش ر˘م˘ع
،يعأنشصلا سسفنتلل هعأشضخإاو سشأعنإلا ىلا هلأخدا متي ،سسفنتلا
قلطني نيكورولكلأب جÓعلا نل ،ةليلق هءأفشش سصرف نا لإا
.ةنومشضم ريغ ةلحرملا هذه يف هتعأجنو ةركبم ةفشصب
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ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ةدقعملا تلاحلل ةبسسنلاب
سشاعنلا تاعاق

نيباضصملإ ةجلاعمل مدلإ امزÓب لامعتضسإ
حورطم رايخ رئإزجلإ يف انوروكلاب

سسوريف رأششتنا ةعبأتم و دشصرل ةينطولا ةنجللا وشضع فششك
سسمأا ينأكرب طأقب روتكدلا ، رئازجلا يف دجتشسملا «أنوروك»
دج رأيخ سسوريفلأب نيبأشصملا ةجلأعمل مدلا أمزÓب لأمعتشسا نأا

نإا سسمأا ةيفحشص تأحيرشصت يف ينأكرب طأقب لأقو.حورطم
ة˘ب˘شسن˘لأ˘ب ة˘شصأ˘خ ،حور˘ط˘م د˘ج رأ˘ي˘خ مد˘لا أ˘مزÓ˘ب لأ˘م˘ع˘ت˘˘شسا
تأعأق ىوتشسم ىلع ةجرح تلأح يف نيدجاوتملا نيبأشصملل
سصقن يف نكمي لكششملا نأا ىلإا ثدحتملا تفلو.«سشأعنإلا
،مدلا أمزÓبو نيبولغوميهلا ني˘ب ل˘شصف˘ل˘ل مد˘لأ˘ب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا
أ˘ن˘ل˘شضف»:لو˘ق˘لأ˘ب أ˘ف˘ي˘شضم ،مد˘لا ل˘ئأ˘شصف فÓ˘ت˘خا ن˘ع Ó˘شضف
وأا ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا د˘ي˘كأأ˘ت˘لأ˘ب ءاو˘شس ةر˘ششأ˘ب˘م ة˘يودألا لأ˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا
سسوريف رأششتنا ةورذ لوح لاؤوشس ىلع هدر يفو.«يجولويدارلا

،دعب أهيلإا لشصن مل نآلا دحل»:ينأكرب روتكدلا لأق ،أنوروك
نييرئازجلا مازتلأب نوهرم كلذو ،عيبأشسأا لÓخ أهغولب عقوتأاو
رجحلل نأا سصتخملا دكأا ،قأيشسلا سسفن يفو.«يحشصلا رجحلأب
نم هعن˘مو سسور˘ي˘ف˘لا ر˘شصح ي˘ف اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ي˘ح˘شصلا
نييرئازجلا مازتلا يف هلمأا نع أبرعم ،نيرخآلا ىلإا لأقتنلا
ةينطولا ةنجللا وشضع ربع أمك.نأشضمر رهشش لوخد عم كلذب
ءأشضقلا يف هلمأا نع رئازجلا يف أنوروك رأششتنا ةعبأتم و دشصرل

لظ يف دكؤوملا لمألا نم عون دجوي»:لوقلأب ،سسوريفلا ىلع
ن˘ي˘بأ˘شصم˘لا دد˘ع اذ˘كو تأ˘˘ي˘˘فو˘˘لاو تأ˘˘بأ˘˘شصإلا دد˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت
ةينطولا ةنجللا نإأف ،ةرأششإÓل.«سشأعنإلا مأشسقأا يف نيدجاوتملا

42 موي ،تقفاو ،رئازجلا يف أنوروك رأششتنا ةعبأتم و دشصرل
ءاود˘ب أ˘نورو˘كب ن˘ي˘˘بأ˘˘شصم˘˘لا  جÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ،طرأ˘˘ف˘˘لا سسرأ˘˘م
ةعأشسلا دحل ةيبأج˘يإا د˘ج ج˘ئأ˘ت˘ن ى˘ط˘عأا يذ˘لاو ،ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا

.نييشصتخملا بشسح
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يشصقتو ةعبأتم ةنجل تفششكو

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف أ˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

دد˘˘ع ي˘˘ف أ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شسن رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا

ع˘˘جار˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تأ˘˘بأ˘˘شصإلا

لبأقملا يف ،تأيفولا يف فيفط

لشصت˘ل ءأ˘ف˘ششلا تلأ˘ح تع˘ف˘ترا

131 ءأشصحإا دعب ،ةلأح195 ىلإا

موي˘لا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ءأ˘ف˘شش ة˘لأ˘ح

ةيموي ةليشصح ىلعأا يهو ريخألا

ذنم ةلجشسملا ن˘ي˘فأ˘ع˘ت˘م˘لا دد˘ع˘ل

نأ˘كو .ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزألا ة˘˘ياد˘˘ب

ةديلب˘لا تأ˘ي˘ف˘ششت˘شسم ن˘م ءأ˘ب˘طأا

ن˘م ل˘˘ئأ˘˘ه دد˘˘ع نأا ،سسمأا اود˘˘كأا

نوردأ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ةمشصأعلاو ةديلبلا تأ˘ي˘ف˘ششت˘شسم
قيبطت لعفب ءأفششلل مهلثأمت دعب
جÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘˘˘ب
ى˘لا ةدو˘ع˘لأ˘بو .ن˘ي˘كورو˘ل˘˘كلأ˘˘ب

نأا ةنجللا ترأششأا سسما ةليشصح

يأا ليجشست أهيف متي مل ةيلو72
تلجشس نيح يف ،ةديدج ةبأشصإا

ة˘بأ˘˘شصإا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يلو11 يف
ة˘ئ˘ي˘ه د˘ق˘ع˘˘ت˘˘شسو .ن˘˘ي˘˘ت˘˘بأ˘˘شصإاو
مويلا ،ةمألا سسل˘جـم˘ل ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
ريزو ىلإا عأمتشسا ةشسلج ،نينثلا
حÓ˘˘˘شصإاو نأ˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
دبع روشسيفوربلا تأيف˘ششت˘شسم˘لا
نأيب حشضوأاو .ديزوب نب نمحرلا
روحمتتشس ةشسلجلا نأا سسلجملل

ن˘ع ة˘م˘جأ˘ن˘لا تارو˘ط˘ت˘˘لا لو˘˘ح

أنوروك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئأ˘ج ي˘ششف˘ت
ةيزارتحلا ريباد˘ت˘لاو د˘ج˘ت˘شسم˘لا
ىلع ةلودلا فرط نم ةذختملا

.ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل ةد˘˘ع˘˘شصألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نأا ى˘˘˘لإا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ رأ˘˘˘ششأاو
نو˘˘كت˘˘شس عأ˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسلا ة˘˘˘شسل˘˘˘ج
ع˘م تأ˘قÓ˘ع˘لا ةر˘يزو رو˘˘شضح˘˘ب
رـيزولاو ،راوزع ةمشسب نأملربلا
ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ىد˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا ،تأ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
د˘ب˘ع ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا ة˘˘عأ˘˘ن˘˘شصلأ˘˘ب
.دمحأب نب لأمج يفطل نأمحرلا

ةحفشصلا ربع ةشسلجلا ثب متيشسو
،كوبشسيف ىلع سسلجملل ةيمشسرلا

ةيئأقولا دعاوق˘لأ˘ب أ˘ماز˘ت˘لا كلذو

.يعأم˘ت˘جلا د˘عأ˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإاو

ةيأمحلا حلأشصم تدنج ةازاوملأب

سشيجلا عم قيشسنت˘لأ˘بو ة˘ي˘ند˘م˘لا

تار˘˘ئأ˘˘ط ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةشصأخ «931 أتشسيغوأا» ةيحورم

ةزهجأأب ةز˘ه˘ج˘م ي˘ب˘ط˘لا ل˘ق˘ن˘لأ˘ب

ل˘ق˘ن˘ل ي˘عأ˘ن˘˘ط˘˘شصلا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

سسوريف˘ب ن˘ي˘بأ˘شصم˘لا ى˘شضر˘م˘لا

تأ˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا و˘ح˘ن «أ˘نورو˘ك»

،تأيلولا فلتخم نم ةشصتخملا

مي˘شسن يردأ˘ق بي˘ق˘ن˘لا د˘كأا ثي˘ح

نأا نار˘ي˘ط˘لا بط ي˘ف سصت˘خ˘م˘˘لا

ل˘كب ةز˘ه˘˘ج˘˘م تار˘˘ئأ˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه

سصأخ لوكوتورب عبتتو لئأشسولا

.ءأبولا اذهب نيبأشصملل
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فلكملا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا د˘كأا
روتكدلا ،ةينلديشصلا ةعأنشصلأب
ذأختا مت هنأا ،دمحأأب نب يفطل
د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج تاءار˘˘˘˘جا
سضار˘مألا سضع˘ب˘ب ن˘ي˘˘بأ˘˘شصم˘˘لا
.ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ءاود˘ب ة˘ي˘عأ˘ن˘˘م˘˘لا

هل حيرشصت يف ريزولا حشضوأاو
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا هذ˘˘˘ه نأا
ىلإا سضيرملا ميدقت يف لثمتت
نوكتي يب˘ط ف˘ل˘م˘ل ي˘لد˘ي˘شصلا

ىلا ةيب˘ط ةدأ˘ه˘ششو ة˘ف˘شصو ن˘م
ءأفششلا ةقأطب نم ةخشسن بنأج
ىلا هرودب يلدي˘شصلا أ˘ه˘مد˘ق˘ي˘ل
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح تأ˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
ن˘م ةدأ˘ف˘˘ت˘˘شسلا ن˘˘م سضير˘˘م˘˘لا

ل» هنأأب فأشضأاو .دأتعملا هجÓع
ي˘ف ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ع˘شضو ن˘كم˘ي

ةيلد˘ي˘شص ف˘لأا11ـلا لوأ˘ن˘ت˘م
ى˘ت˘ح ر˘ط˘ق˘لا ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
سضع˘ب˘ب نو˘بأ˘شصم˘لا د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي
اونأك نيذلا ةيعأنملا سضارمألا
اذ˘ه˘ب جÓ˘ع˘لا ى˘˘لا نو˘˘ع˘˘شضخ˘˘ي
جوتنم˘لا ذأ˘ف˘ن ن˘م أ˘فو˘خ ءاود˘لا

سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘بأ˘شصم˘لا نأ˘مر˘حو
نم مهددع ديازتي نيذلا أنوروك
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ة˘˘شصأ˘˘خ ر˘˘خآل مو˘˘ي
ةبعشص ةيحشص ة˘ي˘ع˘شضو سشي˘ع˘ت

.»م˘لأ˘ع˘لا لود ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع
ءأ˘ب˘طأل ن˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ى˘˘لإا تف˘˘لو
لشصأفم˘لاو ة˘يد˘ل˘ج˘لا سضار˘مألا
ف˘˘شصو ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يدأ˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
او˘ف˘شصو˘ي نأا »ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘كلا»
قوشسلأب ةدجاوتم »ةليدب» ةيودأا
ى˘˘ل˘˘ع دأ˘˘م˘˘ت˘˘علاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

سضع˘˘ب ي˘˘˘ف لإا ن˘˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك
كلذ ي˘عد˘ت˘شست ي˘ت˘لا تلأ˘ح˘˘لا
ءاود˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ظأ˘ف˘ح ط˘˘ق˘˘ف
سسوريفب ةبأشصإلا جÓعل هجوملا

ى˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘لا أ˘˘ي˘˘عاد ،أ˘˘نورو˘˘ك
ى˘لا» ع˘شضو˘لا» م˘ه˘ف˘˘ت ةرور˘˘شض
ن˘م .ة˘مزألا هذ˘ه ءأ˘ه˘ت˘˘نا ة˘˘يأ˘˘غ
سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر د˘˘كأا ،ه˘˘ب˘˘˘نأ˘˘˘ج
رو˘ت˘كد˘لا ة˘لد˘ي˘شصلا تأ˘ي˘قÓ˘خأا

نأا ة˘˘ير˘˘هاو˘˘˘ط م˘˘˘ير˘˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع
أ˘هذأ˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج تاءار˘˘جا
ن˘˘ي˘˘بأ˘˘شصم˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت نأ˘˘م˘˘شضل
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألأ˘˘ب
.نيكورولكب جÓعلل نوعشضخي
نل» هنأا لوؤوشسملا تاذ حشضوأاو

سضار˘مألأ˘ب ن˘ي˘بأ˘شصم˘˘لا مر˘˘ح˘˘ي
نو˘ع˘شضخ˘ي ن˘يذ˘لا ة˘˘ي˘˘عأ˘˘ن˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ن˘م ن˘ي˘كورو˘ل˘كب جÓ˘ع˘ل˘ل
ةيشصولا ةرازولا تماد أم قحلا
كلذو ءار˘جإلا اذ˘ه تذ˘˘خ˘˘تا د˘˘ق
ىلا ةدأملا هذه ل˘يو˘ح˘ت˘ل أ˘يدأ˘ف˘ت

.»أهيقحتشسم جرأخ ىرخأا تأهج
تأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا سصر˘˘˘˘ح زر˘˘˘˘بأاو
لوشصح نأمشض ىلع ةيمومعلا
جÓع˘لا ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ى˘شضر˘م˘لا

متي ةدأ˘ت˘ع˘م˘لا ر˘ه˘ششأا3 ةد˘م˘˘ل
عم جÓعلا ذأ˘ف˘ن د˘ع˘ب أ˘هد˘يد˘ج˘ت

ى˘ل˘ع »ةد˘يد˘شش ة˘بأ˘قر» نأ˘˘م˘˘شض
يذلا ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ءاود ر˘ي˘ي˘شست

ةمزأا لÓخ بلط˘لا أ˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ك
سسيئر هتهج نم ربتعاو .أنوروك
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘بأ˘˘ق˘˘ن˘˘لا
رو˘ت˘كد˘لا ،سصاو˘خ˘لا ة˘لدأ˘ي˘˘شصل
هذ˘˘ه ،ير˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘شسم
ةقيعملا»ب ةديدجلا تاءارجإلا

ن˘كم˘ي ل» ه˘˘نأأ˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م »اد˘˘ج
ن˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘شصل˘˘˘ل
ىلا لقنتي نأا ةديعبلا تأيلولأب
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
جÓ˘ع ءأ˘ن˘ت˘قل تأ˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل

فيلكت أ˘حر˘ت˘ق˘م ،»ن˘ي˘كورو˘ل˘ك

ر˘ب˘ع ة˘ل˘م˘ج˘لأ˘ب ة˘يودألا ي˘ع˘ئأ˘˘ب

دعب ةمهملا هذهب مأيقلل نطولا

ىد˘ل ى˘شضر˘م˘لا تأ˘ف˘ل˘˘م ع˘˘م˘˘ج

اذه أفشصاو ،ةيحأن لك ةلدأيشص

فلكملا ريغو لهشسلأب» ءارجإلا

.»عيمجلل

ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ

 لباقم ةديدج ءافضش ةلاح131 ءاضصحإإ
انوروك ضسوريفب ةباضصإإ98و ةافو ةلاح81

دجتسسملا سسوريفلا نم جÓعلا يف هنم ةدافتسسÓل هجو امدعب

نيكورولكلاب جÓعلل نيعضضاخلإ ةنمزملإ ضضإرمأ’اب نيباضصملإ ديوزتل ةديدج تإءإرجإإ

جحلا مسسومل ةبسسنلاب ةيدوعسسلا تاطلسسلا رارق راظتنا يف

انوروكلإ ببضسب ناضضمر ةرمع ءاغلإإ
ةيحايضسلإ ت’اكولل ةيلام تاضضيوعت ’و

«أنوروك» سسوريف يششفت رارمتشسا ببشسب باوبألا ىلع دجاوتملا نأشضمر ةرمع ءأغلا يمشسر لكششب دكأأت
اذه رأششتنا نم دحلاو ةيأقولل ةمرأشص تاءارجإل ملأعلا لود لجو ةيدوعشسلا تأطلشسلا ذأختاو ،دجتشسملا
ببشسب ،نأشضمر رهشش يف ةريعششلا هذه ءادأا ءأغلا وحن هجوتلا متي ،نأبعشش ةرمع ءأغلا دعبف.ريطخلا ءأبولا

ةحشص ىلع ارطخ لكششت يتلا ةيحشصلا فورظلا هذه لثم يف ةريخألا هذه ميظنت ةلأحتشساو ءأبولا اذه
دكأا يذلا ،ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل مأعلا ريدملا «ةزوزع فشسوي» هدكأا يذلا رمألا وهو.نيرمتعملا
سسوريف يششفت رارمتشسا ببشسب نأشضمر رهشش ةرمع ميظنت ةلأحتشسا سسمأا ةيفحشص تأحيرشصت يف

ميدق˘ت ة˘لأ˘ح˘ت˘شسا اد˘كؤو˘م ،ق˘حل رأ˘ع˘ششا ى˘لإا ة˘ل˘جؤو˘م ةر˘م˘ع˘لا نأا ةزوز˘ع لأ˘قو91«. ديفوك» «أنورو˘ك»
جح نأأششبو.تلأكولا أهب مقت مل ةقبشسملا تازوجحلا نوك رأفشسألاو ةحأيشسلا تلأكول ةيلأم تأشضيوعت

ةيمشسر ةلشسارم هجوت مل ةيدوعشسلا تأطلشسلا نوكل يدأع لكششب ريشست روملا نأأب ةزوزع دأفأا،0202
ناويدلا أهذختيشس ةشصأخ تاءارجا دوجو ىلإا رأششأا أمك.نألا ةيأغل مأعلا اذهل جحلا مشسوم ءأغلإا لجأا نم
يتلا ةيدوعشسلا تأطلشسلا فرط نم مÓشسلا نأكرأا نم سسمأخلا نكرلا ءأغلإا مدع لأح يف جأجحلا ةيأمحل

تمأقو ،«أنوروك» سسوريف» يششفت ببشسب ةرمعلا كشسأنم ءادأا قيلعت نع عيبأشسأا لبق تنلعأا دق تنأك
±.S°∏«º.أهتارأطم ىلإاو نم ةيوجلا تÓحرلا فقوب
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ا˘ف˘ي˘صض ل˘ح يذ˘لأ با˘قر˘ع د˘كأأو
«حابصصلأ في˘صض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع
ةا˘ن˘ق˘لأ جأؤ˘˘مأأ ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ي يذ˘˘لأ
نأا˘˘˘ب ،سسمأأ ،ى˘˘˘لوألأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عأذإلأ

يف تم˘ها˘صس »ا˘نورؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
هنأل مخصضلأ عورصشم˘لأ ل˘ي˘ط˘ع˘ت
دق ناملألأ ءأربخلأ ناكل  هلؤل

ثدحتملأ راصشأأو .رئأزجلاب أؤلح
ي˘ف نÓ˘ث˘م˘م نا˘˘فر˘˘ط˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ
ـل ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ
يناملألأ كيرصشلأو »زا˘غ˘ل˘نؤ˘صس»
رصضاحتلأ ةينقت ربع نÓصصأؤتي

قافتلأ عيقؤت لجأأ نم ،دعب نع
ةليلقلأ عيباصسألأ لÓخ دعب نع
قافتلأ نؤكيصس ثيح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
تÓ˘هؤؤ˘م ة˘صسأرد˘ل ا˘ي˘ن˘ق˘ت لوألأ
ةي˘صسم˘صشلأ ة˘قا˘ط˘لأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ

ي˘ف ق˘ي˘قد˘لأ ن˘يؤ˘˘كت˘˘لأ لدا˘˘ب˘˘تو
عورصشم نأأ باقرع دكأأو.نأديملأ
عورصشم لإأ ؤه ام »كيتريزيد»
ةدع رئأزجلأ ترطصس ثيح ،دحأو
،ةددجتملأ تاقاطلأ يف عيراصشم

.تايلآلأ نم كلذ ريغو ةكأرصشلاب
لمع ةعؤمجم نيؤكت نع انلعم
ةرأزو ،ةقاطلأ ةرأزو نم ةلكصشم
يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ

تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لأو ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ةرأزوو
عصضؤل ايؤ˘صس ل˘م˘ع˘ت ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ
م˘ت˘ي˘صس ة˘ي˘ن˘طو ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسأ

نأأ ريزؤلأ زربأأو .اقحل اهصضرع
هل يرئأز˘ج˘لأ يؤ˘قا˘ط˘لأ ه˘جؤ˘ت˘لأ
،لحأرم ثÓث ربع سصاخ جمانرب
أذهو ريصصقلأ ىدملأ ىلع اهلوأأ
داصصتقاب ةقÓع هل ام لك ليعفتب
تا˘قا˘ط˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ة˘ط˘صسؤ˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م م˘ث ة˘ل˘يد˘˘ب˘˘لأ
تلؤ˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىد˘˘م˘˘لأ
ر˘ير˘كت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ
ىدملأ ةليؤط ةلحرم مث ،لورتبلأ
ا˘م˘ي˘فو .يدا˘صصت˘˘قلأ ع˘˘يؤ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
يذ˘لأ ،«+كبوأأ» عا˘م˘ت˘جأ سصخ˘˘ي
نع رصضاحتلأ ةينق˘ت ر˘ب˘ع د˘ق˘ع˘نأ
لا˘ق ،ي˘صضا˘م˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ ،د˘˘ع˘˘ب
كلذ م˘صسر˘˘ب ه˘˘نإأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ر˘˘يزو
»كبوأأ» لود سضفختصس قافتلأ

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإأ ،»كبوأأ» ر˘˘˘ي˘˘˘غو

ىلإأ يام1 نم ىلوألأ ةلحرملأ

نييÓم01 مجح˘ب نأؤ˘ج03
نم ةيناثلأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ م˘ث ،ل˘ي˘مر˘ب

متيصس ربمصسيد ةياهن ىلإأ ةيليؤج

8 رأد˘ق˘م˘ب جا˘ت˘نإلأ سضي˘ف˘˘خ˘˘ت

˘˘مؤ˘˘ي˘˘لأ ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م

،أرهصش61 ةدمل ةثلاثلأ ةلحرملأو

ليرفأأ ةياغ ىلإأ1202 يفناج

نييÓم6 سضيفخت متيصس،2202
نإأ ريزؤلأ لاقو.مؤيلأ يف ليمرب
ل˘صصؤ˘ت ه˘نأل ،ي˘خ˘يرا˘ت قا˘ف˘تلأ

جا˘˘ت˘˘نإلأ سضف˘˘خ ى˘˘لإأ ةر˘˘م لوأل
نأأ أزر˘ب˘م ،ل˘حأر˘م ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ن˘م˘˘كي ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ة˘ل˘صصأؤ˘مو ،قؤ˘صسلأ عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسأ
ءأؤصس نأدلبلأ عيمج نيب نواعتلأ
نم اه˘جرا˘خ وأأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ل˘خأد
قؤصسلأ نزأؤت ىلع ظافحلأ لجأ
يملاعلأ ىؤتصسملأ ىلع ةيطفنلأ

ة˘مزأ ل˘صصأؤ˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نأ

يذ˘˘˘˘˘لأ «91ديفؤ˘ك» د˘ج˘ت˘صسم˘لأ
لكصشب يملاعلأ داصصتقلأ برصض
ر˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ثأا˘ت ىد˘م ن˘˘عو.»ما˘˘ع

ح˘˘صضوأأ تا˘˘صضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘˘ب
نل رئأزج˘لأ ل˘ي˘خأد˘م نأأ با˘قر˘ع
Óبقتصسم نأزأؤت فرعتصسو رثأاتت
تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسل ا˘˘ي˘˘عأد
تاصضيفختلأ ةق˘فأر˘م˘ل ةد˘يد˘ج˘لأ

ربتعأو .اندÓب حلاصصل اهديصشرتو
طفن˘لأ ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ نأأ با˘قر˘ع
ءا˘بو ي˘صشف˘ت بب˘صسب ع˘جأر˘˘ت ي˘˘ف
ىلإأ ىدأأ يذلأ سسوريف انورؤك
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ة˘كر˘ح ف˘قؤ˘ت
ةيعان˘صصلأ تا˘طا˘صشن˘لأ م˘ظ˘ع˘مو
ةريبكلأ ةرفؤلأ ىلأ رظنلأ فرصصب
نعو .قؤصسلأ ي˘ف تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
ةمظنم سسأأرت يتلأ رئأزجلأ رود
ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نأأ با˘˘قر˘˘ع لا˘˘ق كبوأأ

تاحرتقملأ ليعف˘ت ى˘ل˘ع تل˘م˘ع
ثحبلأو رظنلأ تاهجو بيرقتو
ىلأ لصصؤتلل ةديدج راكفأأ نع
فأر˘طلأ ع˘ي˘م˘ج ي˘صضر˘ي قا˘ف˘˘تأ

نأأ ىلأ اتفل مهحلاصصم مدخيو
أدج أرثؤؤم ناك يرئأزجلأ رودلأ
دجب تلمع ثيح,ةمظنملأ لخأد
قا˘ف˘تأ ى˘لأ لؤ˘˘صصؤ˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
.عيمجلأ مدخي

¯  S°∏«º.±

سسمأأ لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصتلأ ةرأزو تعد
مأرتحلأ ىلإأ ةين˘طؤ˘لأ ة˘فا˘ح˘صصلأ
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل مرا˘˘˘صصلأ
نايب بلاطو.ةيبنجألأ تÓيؤمتلأ

لعأؤف عيمج نم ،لاصصتلأ ةرأزو
مأرتحلأ ىلإأ ةين˘طؤ˘لأ ة˘فا˘ح˘صصلأ
ي˘ف ة˘يرا˘صسلأ ن˘ي˘نأؤ˘ق˘ل˘ل مرا˘صصلأ

ةياغ ىلأ ،ةيلاحلأ لاقتنلأ ةلحرم
ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لأ سصؤ˘صصن˘لأ ل˘يد˘ع˘˘ت
عاطق رّي˘صس˘ُت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
ىل˘ع ءا˘ن˘ب ،لا˘صصتلأو ة˘فا˘ح˘صصلأ

قايصسل ةاعأرمو ،مداقلأ رؤتصسدلأ

ةرمتصسمو ةعيرصس تلؤحت دهصشي

نأاب ةرأزؤلأ تد˘كأأو.عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف

ةفاحصصلل ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ تÓ˘يؤ˘م˘ت˘لأ

،اهطئاصسو فÓتخأ ىلع ةينطؤلأ

تناك امه˘م ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م ة˘عؤ˘ن˘م˘م

تدافأأ امك.اهردصصم وأأ اهتعيبط

ة˘عؤ˘ن˘م˘م تÓ˘يؤ˘م˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه نأا˘˘ب

مقر يؤ˘صضع˘لأ نؤ˘نا˘ق˘لأ بجؤ˘م˘ب

يفناج21 يف خرؤؤملأ50-21

مÓعإلاب قلعت˘م˘لأ2102 ةنصس

يف خرؤؤملأ41-40 مقر نؤناقلأو

قلعتملأ4102 ير˘ف˘ي˘˘ف42
،ير˘˘صصب˘˘لأ ي˘˘ع˘˘م˘˘صسلأ طا˘˘˘صشن˘˘˘ب

نؤناق نم92 ةداملأ نأأ ةفيصضم
ح˘˘صضأو ل˘˘كصشب ،د˘˘كؤؤ˘˘ت مÓ˘˘عإلأ

يداملأ م˘عد˘لأ ع˘ن˘م˘ي ه˘نأأ ،ق˘ي˘قدو
رداصصلأ رصشابملأ ري˘غو ر˘صشا˘ب˘م˘لأ

تأذ مزلتو .ةيبنجأأ ةهج يأأ نع
˘˘مÓ˘˘عإلأ ل˘˘ئا˘˘˘صسو ل˘˘˘ك ةدا˘˘˘م˘˘˘لأ
نأاب ةيرصصبلأ ةيعمصسلأو ةبؤتكملأ
لأؤ˘مألأ رد˘˘صصم رر˘˘ب˘˘تو حر˘˘صصت
لأؤ˘مألأو ا˘ه˘لا˘م˘صسأأر˘ل ة˘نؤ˘˘كم˘˘لأ
ا˘ق˘ب˘ط ،ا˘هر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلأ
لؤ˘م˘ع˘م˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ع˘ير˘صشت˘ل˘ل
تأؤ˘ن˘ق˘لأ سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو.ا˘˘م˘˘ه˘˘ب
ثبت يتلأ تاعأذإلأو ةينؤيزفلتلأ

ل˘تا˘صسلأ وأأ ز˘˘تر˘˘ه˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

،بأؤلأ ربع ةينؤيزفلتلأ تأؤنقلأو
نؤناقلأ نأأ ةيصصؤلأ ةرأزؤلأ تدكأأ
نأأ ةرورصض ىلع حؤصضؤب ،سصني
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ لا˘˘م˘˘لأ سسأأر نؤ˘˘كي
تا˘ب˘ثإأ م˘ت˘ي نأأو ا˘صصلا˘خ ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
.ةر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ لأؤ˘˘مألأ رد˘˘صصم
مدع نم لاصصتلأ ةرأزو ترذحو
ي˘ت˘˘لأو ،ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه مأر˘˘ت˘˘حأ
ا˘هؤ˘˘ب˘˘كتر˘˘م ا˘˘م˘˘ت˘˘ح سضر˘˘ع˘˘ي˘˘صس
يف اهيلع سصؤصصنملأ تابؤقعلل
نأأ ة˘ف˘ي˘صضم ،ة˘صصا˘خ˘لأ ن˘ي˘نأؤ˘ق˘لأ
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت «مأأ ة˘˘˘˘عأذأ»
م˘ت ه˘نأأ ةرأزؤ˘لأ تد˘˘كأأو.ة˘˘نا˘˘خ˘˘لأ
ع˘م˘ج د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عأذإلأ هذ˘˘ه قÓ˘˘طإأ

راطإأ ي˘ف م˘ت ه˘نأأ ل˘م˘ت˘ح˘ي لأؤ˘مأل
.يعامج ليؤمت ةيلمع

رهسشلأ ةيأدب »كيتيرزيد» عورسشم ضصوسصخب ايناملأأو رئأزجلأ نيب يئدبم قافتأ عيقوت نع ،باقرع دمحم ،ةقاطلأ ريزو دكأأ
.بنأوجلأ عيمج ىلع اسسوملم امدقت هبسسح دهسشي يذلأ ،يلاحلأ

ةبعسصلأ ةلمعلأ نم رئأزجلأ ليخأدم ىلع رثؤوي نل طفنلأ جاتنإأ ضضيفخت نأأ لاق

كيرصشلإ عم يئدبم قافتإ عيقؤت دكؤؤي باقرع
«كيترزيد» عورصشم سصؤصصخب يناملأ’إ

:دكؤوت لاسصت’أ ةرأزو .. ةيروهمجلأ نينأوقل مراسصلأ مأرتح’أ ىلإأ تعد

«اهعؤن ناك امهم ةعؤنمم ةينطؤلإ ةفاحصصلل ةيبنجأ’إ تÓيؤمتلإ»

مهليسصوت هسضفر دعب ضصاخسشأ’أ دحأأ عبسصأأ رتب يف تببسست

ةديلبلإ ةي’و دامح يديصس يحب رعذلإو بعرلإ تثب ةباصصع فيقؤت

تاي’ولأ ضضعب ىلع ضضورفملأ يحسصلأ رجحلأ
نيومتلأو عيزوتلأ ةيلمع يف رثؤوي نل

نؤكتصس عصسإؤلإ كÓهتصسإ’إ تإذ تاجتنملإ
ناصضمر رهصش لÓخ فاك لكصشب ةرفؤتم

يمليد فيطللأ دبع ،نييرئأزجلأ نيحÓفلل ماعلأ داحتÓل ينطولأ نيمأ’أ فسشك
تا˘ي˘جا˘ح ي˘ط˘غ˘ي قأو˘سسأ’ا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ر˘فو˘ت˘م˘لأ جا˘ت˘نإ’أ نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ي˘ت˘لأ ا˘طا˘ط˘ب˘لأ ةدا˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ كÓ˘ه˘ت˘سس’أ
يذلأ يحسصلأ رجحلأ نإأ يمليد لاقو.ةسضف˘خ˘ن˘م را˘ع˘سسأا˘بو ةر˘ث˘ك˘ب ةر˘فو˘ت˘م نو˘ك˘ت˘سس

ةيعأرزلأ ليسصاحملأ ةرفو ىلع رثؤوي نل انوروك ءابو يسشفت ءأرج رئأزجلأ هتفرع
تايجاح يطغيو قأوسسأ’أ ي˘ف أر˘فو˘ت˘م نو˘ك˘ي˘سس جا˘ت˘نإ’ا˘ف ،ع˘سسأو˘لأ كÓ˘ه˘ت˘سس’أ تأذ
ا˘طا˘ط˘ب˘لأ جو˘ت˘ن˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ  ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ةيعيبرلأ تاعأرزلأو ءاتسشلأ ليسصاحم نأأ ،ثدحتملأ حسضوأأو. لسصبلأو مطامطلأو
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ’.قأو˘سسأ’أ ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لأو يدا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لأ نا˘˘م˘˘سضب ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
ي˘ف م˘ها˘سست˘سس ةر˘فو˘لأ هذ˘ه نأأ ىلإأ أر˘ي˘سشم ،ع˘سسأو˘لأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’أ تأذ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
نيحÓفلل ماعلأ داحتÓل ينطولأ نيمأ’أ بسسحو.ةبراسضملأ عنمو راعسسأ’أ رأرقتسسأ
ءابو راسشتنأ ءأرج تاي’ولأ ضضعب ىلع ضضورفملأ يحسصلأ رجحلأ نإاف ،نييرئأزجلأ

لمع˘ل˘ل نوز˘ها˘ج  نو˘حÓ˘ف˘لا˘ف ،ن˘يو˘م˘ت˘لأو ع˘يزو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘ثؤو˘ي ن˘ل ،ا˘نورو˘ك
’«:ددسصلأ أذه يف لا˘ق ثي˘ح, ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عأرز˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ لو˘سصو نا˘م˘سضل
ناسضمر لÓخ نيحÓفلأ لذبيسسو ةرفوتم ةيحÓفلأ تاجتنملأ لكف ةفهلل يعأد
.»ةيلحملأ قأوسسأ’أ ىوتسسم ىلع ناك امهم ضصقن يأأ عنمل فعاسضم دوهجم
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انوروك ءابو يسشفت ببسسب قيلعت ةرتف دعب

اهتÓحر فنأاتصست نإريطلل يليصساط
بؤنجلإ ىلإإ «كإرطانؤصس» لامع لقنل

لقنل ةيوج ةلحر نيثÓث ءأرجإأ نأريطلل يليسساطلأ ةكرسشل تاطلسسلأ تسصخر
ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘ب لا˘سصت’أ ر˘يد˘م ف˘سشك .بو˘ن˘ج˘˘لأ ىلإأو ن˘˘م كأر˘˘طا˘˘نو˘˘سس ع˘˘م˘˘ج˘˘م لا˘˘م˘˘ع

ةلحر نيثÓث ءأرجإأ يف عرسشت ةكرسشلأ» نأأ هل حيرسصت يف ،راحب ميرك ،نأريطلل

لامع لقنل يراجلأ ليرفأأ42 ىلإأ11 نيب ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ كلذو ةيوج
لوسصحلأ دعب و ،كأرطانوسس نم بلطب» تءاج ةيلمعلأ نأأ راحب لاقو .«كأرطانوسس

ةيلمع يف ضسمأأ انعرسش ،ةسصتخملأ تائيهلأ ىدل نأريطلاب ضصاخ ضصيخرت ىلع
تدنج ةيلمعلأ هذه نأأ» ثدحتملأ راسشأأو .«بونجلأ ىلإأ و نم كأرطانوسس لامع لقن

كأرطانوسس عمجم ضسمأ لوأ فنأاتسسأ دقو .«ةرئاط51» اهلوطسسأأ عيمج ةكرسشلأ اهل
دعب دÓبلأ بونجب ةدجأوتملأ ةيلي˘غ˘سشت˘لأ تأد˘حو˘لا˘ب ه˘لا˘م˘ع˘ل ة˘بوا˘ن˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

ىل˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف ع˘م˘ج˘م˘لأ ح˘˘سضوأأو91.-دي˘فو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت بب˘سسب ق˘ي˘ل˘ع˘ت ةر˘ت˘ف
ىلع كأرطانوسس لامعل ةبوانملأ تايلمع ناب ,كوبسسيافلأ ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص
ةيوجلأ طوطخلأ قيرط نع تفنأاتسسأ بونجلأ يف ةيليغسشتلأ تأدحولأ ىوتسسم

.ةبانعو رئأزجلأ تأراطم نم ,ليربأأ11 تبسسلأ موي نأريطلل يليسساط
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ضصوسصخب حسضوي ةيروهمجلأ ةسسائرل يمسسرلأ قطانلأ
كأرحلأ لوح ةريخأ’أ هتاحيرسصت

ةيصساصسأ’إ اياصضقلإ نع انئاهلإإ ديرت ةفئاط كانه»
«سساصسحلإ فرظلإ إذه يف رئإزجلإ ةمدخل

رومأ’أ نم ريثكلأ ،ديعلب ديعسسوأأ دنحم ،ةيروهمجلأ ةسسائرل يمسسرلأ قطانلأ حسضو
ةقلع˘ت˘م˘لأو ير˘ئأز˘ج˘لأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ب ىلدأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ تا˘ح˘ير˘سصت˘لأ ضصو˘خ˘ب
ةيمسسرلأ ةحفسصلأ هترسشن يذلأ حيسضوتلأ يف ديعلب لاقو.كأرحلأ نم هفقومب
،كأرحلأ فايطأأ ّلك ،ةسصحلأ ءانثأأ كأرحلاب دسصقلأ نكي مل»:ةيروهمجلأ ةسسائرل
ىلع ثحت تناك يت˘لأ ة˘ل˘ي˘خد˘لأ ة˘ئ˘ف˘لأ ط˘ق˘ف ي˘ن˘ع˘ي ثيد˘ح˘لأ ّنأأ ا˘ح˘سضأو نا˘ك ا˘م˘ّنإأو
يوق لماع اهّنأ’ ،تاعمجتلا˘ب ح˘م˘سسي ن˘ك˘ي م˘ل يذ˘لأ ما˘ع˘لأ ع˘سضو˘لأ ا˘فÓ˘خ ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لأ

تا˘طا˘ب˘تر’أ تأذ ة˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه ّنأأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو .ا˘˘نورو˘˘ك˘˘لأ ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نأ ىل˘˘ع د˘˘عا˘˘سسي
نيذلأ كأرحلأ ءÓقع تأءأدن ىّتح لوسصو عنم يف كأذنآأ تتامتسسأ ،ةهوبسشملأ

قطانلأ فاسضأأو.«ديدهتلأو ،فذقلأو متسشلل اهسسفن ةئفلأ هذه نم مهرودب أوسضّرعت
مهيأأر نع ىنغتسسُي ’ ،كأرحلأ أذه يف نيسصلخملأ نيينطولأ ّنإأ»:ةسسائرلل يمسسرلأ

روف رداب ةيروهمجلأ ضسيئر نأأ كلذ ىلع ليلدلأو ،نطولأ ةحلسصمب رمأ’أ قّلعت امّلك
عسضولأ لوح كرابملأ كأرحلأ زومر نم ددع ةراسشتسسأ ىلإأ مكحلأ ديلاقم هّملسست
نولّجبم نومرتحم ءاسسنلأو لاجرلأ ء’ؤوه ،روتسسدلأ ةعجأرمو ،دÓبلأ يف ماعلأ

مهفسصو نم ديعلب بطاخو.«دكؤوم رايهنأ نم دÓبلأ ذاقنإأ يف يخيراتلأ مهرود ىلع
مهعم لخدن نل»:لوقلاب ،ركعلأ ءاملأ يف دايطسص’أو فيرحتلأ نودمعتي نيذلاب
انئاهلإ’ ىعسست يهو ،انبعسش دنع ةفوسشكم تحبسصأأ مهتطخ ّنأ’ ،ميقع لأدج يف
.«ضساسسحلأ فرظلأ أذه يف انتمأأ ةمدخل ةيسساسسأ’أ اياسضقلأ نع
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ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كو ف˘˘صشك
،»يماهؤت رداقلأدبع» ةديلبلأ ةيلو ءاعبرألأ

نيقؤبصسملأ نيمرجملأ نم ةعؤمجم ةلاحإأ نع
ناكصس طصسو رعذلأ رصشنب أؤماق نيذلأ ايئاصضق

ةعقأؤلأ حات˘ف˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كصسم0553 يح
ىدل قيقحتلأ يصضاق ىلع ةديلبلأ ةيلو قرصش
ليكو لاق قايصسلأ أذه يفو .ةمكحملأ سسفن
سسمأ اهطصشن ةيفحصص ةودن لÓخ ةيرؤهمجلأ

ليرفأأ8 خرا˘ت˘ب» ه˘نأأ ،ءا˘ع˘برألأ ة˘م˘كح˘م˘˘ب
ن˘ي˘قؤ˘ب˘صسم˘لأ ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م تما˘ق ،يرا˘ج˘لأ

دامح يد˘ي˘صسب ن˘كصسم0553 يحب ا˘ي˘ئا˘صضق
ةحلصسألاب ءأدتعلاب  ةديلبلأ ةيلو حاتقم ةيدلب
لقن سضفر نأأ هل قبصس نطأؤم ىلع ءاصضيبلأ
أذه ةباصصإأ ىلإأ ىدأأ ام ،هتبكرم ةطصسأؤب مهدحأأ
ىدحإأ عبصصأأ رتب ىلإأ تدأأ حورج ةدعب ريخألأ
ةيعمب  ةيحصضلأ ءاقصشأأ دحأأ دمع اهدعب ،هيدي
هيخأل ماقتنإلأ ىلأ ايئاصضق نيقؤبصسملأ سضعب

باصصي˘ل ن˘ي˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م˘لأ ن˘ي˘ب را˘ج˘صش بصشن˘ف

هنأأ فاصضأأو .»ةتوافتم حور˘ج˘ب م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

،عيمجلأ رف ينطؤلأ نمألأ حلاصصم لخدت دنعو

،يناثلأ مؤيلأ يف مهراجصش أؤلصصأو مهنأأ ريغ

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لأ ن˘˘˘ملأ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تل˘˘˘خد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح

تأرا˘م˘ع سضع˘ب ل˘خأد ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ تر˘صصا˘حو

ل˘ي˘كو ن˘م نذإا˘ب ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ

سصخصش31 ىلع سضبقلأ ءاقلإأ متو ةيرؤهمجلأ

ىدحإأ  نأأ أدكؤؤم ،ثأدحألأ هذه يف طرؤتم

ةباصصعلأ ءأؤيإاب أؤماق رخأ سصخصشو تأديصسلأ

11 فقوأأ نيح يف ،مه˘ت˘ق˘صش ل˘خأد ا˘ه˘ئا˘ف˘خإأو

ةقرفتم نكامأابو تأرامعلأ حطصسأاب اصصخصش

61 رمعلأ نم اغلبي نيلفط مهنيب نم يحلأ نم

ن˘ملأ ح˘لا˘صصم نأا˘ب لا˘قو . ة˘ن˘˘صس71و ةن˘صس

مهدجأؤت نكامأأو  نيلعافلأ ةزؤحب تطبصض

يف  لثمتت ءاصضيبلأ ةحلصسألأ نم ةعؤمجم

،ماجحألأ فلتخم نم رجانخ ،ريطأؤصس ،فؤيصس

اهنؤلمعتصسي  عنصصلأ ةيودي ةيقدنب ،خيرامصش

نيزنب تأروراق ،ة˘يد˘يد˘ح نا˘ب˘صضق ،د˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل

.فؤتؤلؤملأ ريصضحتل لمعتصسأ سشامق عطقو

د˘ع˘ب ه˘نأأ ي˘ما˘هؤ˘ت ردا˘ق˘لأد˘ب˘ع ل˘ي˘كؤ˘لأ لا˘˘قو

ميد˘ق˘ت م˘ت  ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف ير˘ح˘ت˘لأ لا˘م˘كت˘صسأ

خيراتب ةيرؤهمجلأ ليكو حلاصصم مامأأ عيمجلأ

نيؤكت ةمهتب أؤعبؤت نيأأ ،يراجلأ ليرفأأ21

حنجو ةيانج باكترل دأدعإÓل رأرصشأأ ةعامج

دحأأ رتب ىلأ يدؤؤملأ يدمعلأ حرجلأو برصضلأ

،ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ن˘م ه˘نا˘مر˘حو ة˘ي˘ح˘صضلأ ءا˘صضعأأ

حÓصسب لداب˘ت˘م˘لأ يد˘م˘ع˘لأ حر˘ج˘لأو بر˘صضلأ

ديدهتلأ ،ةحلصسأأ لمح ةرجاتم يف ةكراصشملأ

ؤبكترم مهنأأ م˘ل˘ع˘ي سصا˘خ˘صشأأ ءا˘ف˘خإأ ،ل˘ت˘ق˘لا˘ب

سسداصسلأ فنصصلأ نم ةحلصسأأ ةزايحو  ةيانج

˘مؤ˘صسر˘م ة˘ف˘لا˘خ˘مو عور˘صشم بب˘صس يأأ نود˘˘ب

أؤليحأأ نؤمهتملأ نأاب أدكؤؤم ،يحصصلأ رجحلأ

ءاعبرألأ ةمكحم ىدل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘صضا˘ق ما˘مأأ

ىدل ثأدحلأ يصضاق مامأأ نيلفطلأ ليحأأ امنيب

.ةمكحملأ سسفن

اهرييسست ةنرسصعو ةسسسسؤوملأ ءأدأأ ريوطت هفأدهأأ نيب نم

«بان’» ةصسصسؤؤمل ديدج ةرإدإإ سسلجم بيصصنت
ةينطؤلأ ةصسصسؤؤملل ةرأدإلأ سسلجمل ددجلأ ءاصضعألأ سسمأأ بصصن
هذ˘ه ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م بصسح ,(با˘نل) را˘ه˘صشإلأو ر˘صشن˘لأو لا˘صصتÓ˘˘ل
و اهئأدأأ ريؤطتل لمع جمانرب ريطصستل ىعصست يتلأ ةصسصسؤؤملأ

اقيبطتو ةصسصسؤؤملأ نأ ردصصملأ سسفن حصضوأأو.اهرييصست ةنرصصع
ريؤطتل جمانرب دأدعإأ ىلع لمعت ةيرؤهمجلأ سسيئر تاميلعتل
رام˘ع لا˘صصتلأ ر˘يزو فر˘صشأ ثي˘ح ،ا˘هر˘ي˘ي˘صست ة˘نر˘صصع و ا˘ه˘ئأدأأ
سسلجملأ ءاصضعأأ نييعت و ميدقلأ ةرأدإلأ سسلجم لح ىلع ،رميحلب
ةرأدإلأ سسلجم لكصشتيو .«دحألأ سسمأأ مهبيصصنت مت نيذلأ ديدجلأ
و يلاملأ رييصستلأ لاجم يف ةفورعم تايصصخصش ةدع نم ديدجلأ
ؤه و سسمأؤصس دمحأ نم لك مه و ،غنيتيكرملأ و يتابصساحملأ
ريبخ و يعانصصلأ رييصستلأ و ةيقيبطتلأ تايصضايرلأ يف رؤصسيفورب
ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ) سسابع نب دمحأأ و ءاصصحإلأ و داصصتقلأ يف
و ،يعانصصلأ رييصستلأ و رصشنلأ يف يلود ريبخ ؤه و (رأريف عمجمل

ثيح, ةيلاملأ ةرأزو يف قباصس يلام سشتفم ؤه و ديزيل سشؤصشرح
نيؤكتلأ و ةحÓفلأ و ةيلخأدلاك تأرأزؤلأ نم ديدعلأ يف لعتصشأ
بصصنم لغصش يذلأ سسينؤل رامعو ،ةينطؤلأ ةيبرتلأ و ينهملأ

ةنصس يمؤكح طيصسوو لا˘ط˘ف˘ن ة˘صسصسؤؤ˘م˘ب ق˘با˘صس يز˘كر˘م ر˘يد˘م

سسفن بصسح  ديدجلأ مقاطلل ةلكؤملأ ماهملأ نيب نمو4891.
و رييصستلأ تامزيناكيم يف ةعرصسب رظنلأ ةداعإأ دجؤي ردصصملأ

يتلأ ةعراصستملأو ةريبكلأ تلؤحتلأ رياصستل ةصسصسؤؤملأ ةلكيه
مÓعإلأ تايجؤلؤنكت عاطق يف سصؤصصخلاب و رئأزجلأ اهدهصشت
±.S°∏«º  .ةثيدحلأ
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ةراجتلا ريدم ةباسصا اسضيا نلعا امك
ثي˘ح ،ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ل˘سشن˘خ˘ب

ت’ا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘˘ه سصي˘˘˘خ˘˘˘سشت ىر˘˘˘ج
ةمسصاعب ةباحسسؤب يلع ىفسشتسسمب
ددع يلامجإا عفتريل ةلسشنخ ةي’ؤلا

نم ت’اح9 ىلا ةي’ؤلاب ةباسصإ’ا
ةنيدمب ةدحاو اهنم ةافو يتلاح اهنيب
سصخسشل˘ل تنا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لا و ،را˘سشسش
امك ، سسما لوا حابسص يفؤت يذلا
فلتخم جئات˘ن ن˘ع ف˘سشكلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
اهب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
رجحلل عسضخت يتلاو ةلسشنخ ةي’ؤب
ةيريد˘م ي˘ف˘ظؤ˘م ة˘سصا˘خ ،ي˘ح˘سصلا
تح˘ت م˘ه˘ع˘سضو م˘ت ن˘يذ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
ر˘يزو نا˘ك د˘قو. ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نلعا دق قيزر لامك ديسسلا ةراجتلا

ىلع ه˘ت˘ح˘ف˘سصب رؤ˘سشن˘م لÓ˘خ ن˘م
ةعؤمجم ةباسصا كؤبسسيافلا ةكبسش
ةي’ؤب ةراجتلا ةيريدم يفظؤم نم
ةيدأات لÓخ انورؤك سسوريفب ةلسشنخ
د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ر˘ي˘فؤ˘ت ي˘ف م˘ه˘ما˘ه˘م
ةيريدم تنلعا امك.ةي’ؤلا ناكسسل
لوا ءاف˘سش ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’ؤ˘ب ة˘ح˘سصلا

يف انورؤك سسوريفب ةباسصم ةلاح
بر˘˘ت˘˘غ˘˘م سصخ˘˘سشل ي˘˘هو ة˘˘ي’ؤ˘˘لا
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ع˘ي˘˘با˘˘سسا ذ˘˘ن˘˘م بي˘˘سصا

،سسياق ىف˘سشت˘سسم˘ب ه˘جÓ˘ع ى˘ق˘ل˘تو
ىلا ىفسشتسسملا ايمسسر رداغ ثيح
يلزنملا رجحلا لسصاؤيسس ثيح هتيب
ةدم˘لا د˘ع˘بو ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو
اؤناك نيذلا سصاخسش’ا اهاسضق يتلا
ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ءار˘جإ’ا تح˘تو م˘ل˘ع˘م˘˘لا راد قد˘˘ن˘˘ف

““51 ““ ةدمل بؤل˘ط˘م˘لا ي˘ئا˘قؤ˘لا

سصخسش13 ح˘˘ير˘˘˘سست م˘˘˘ت ا˘˘˘مؤ˘˘˘ي
ةيدلب نم مهلك نوردحني مهتÓئاعب
مت نيا ، ةديج ةحسصب مهو سسياق
ةيزارتح’ا حئا˘سصن˘لا ل˘ك م˘هءا˘ط˘عا

ةرداغملا ةيلمع. ءابؤلا اذهب ةسصاخلا
فورظ يف ترج ةيناثلا اهتلحرم يف
تاميلعتبو م˘كح˘م م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘يدا˘ع
يديزؤب ي˘ل˘ع ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘لاو
˘˘ما˘˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا فار˘˘˘سشا تح˘˘˘تو
. .ةي’ؤلل

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح9595ددعلا0202 ليرفأا31 نينثإلا4
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 ةنيدملا راجت نم نيباضصملا دحا دلاول سسوريفلاب ةيناث ةافو ليجضست

 انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ت’اح عافترا
ةلششنخ ةي’وب ةراجتلا ريدم ةباشصإاو ت’اح9 ىلإا
ةنضس77 رمعلا نم غلبت ةأارماب رمأ’ا قلعتيو دجتضسملا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج تاباضصا3 سسما لوا ةلضشنخ ةي’و تلجضس

هتباضصا نلعا يذلا سصخضشلا ادلاو امهو رمعلا نم تانينامثلا يف ةلضشنخ ةنيدم نم امهو سسما لوأا حابضص يفوت يذلا اهجوزو
 .ةنيدملاب رجات وهو مايا ةدع ذنم سسوريفلاب

 ةبانعب اهعون نم يلو’ا يه ةردابم يف

يفششتشسم لخدم ميعدت
 مقعم قفنب نابرشضلا

ةمقعم ةباوبب ةبا˘ن˘ع˘ب نا˘برد˘لا ي˘ف˘ضشت˘ضسم ل˘خد˘م ز˘ه˘ج

يلو’ا دعت يتلاو ةءيبلا يف ثحبلا زكرم نم ةردابمب

لبقتضسي يفضشتضسملا نوك ةي’ولا يوتضسم يلع اهعون نم

يلع91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضصم˘لا ت’ا˘ح˘لا

زاجن’ا اده مت دقوةيدعملا سضارم’ا ةحلضصم يوتضسم

عجضش يدلا ةي’ولاب ماعلا نيم’او زكرملا نيب لضصاوتلاب

ثي˘˘ح ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و سضع˘˘ب˘˘ب تل˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ايدعاضصت احنم فرعي يدلا ءابولا يدضصتلا يف مهاضستضس

نيلماعلل مي˘ق˘ع˘ت ن˘م ن˘ك˘م˘ي˘ضسو تا˘با˘ضص’ا دد˘ع ثي˘ح ن˘م

راوز˘لا ي˘ت˘حو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا˘˘ب

جرد˘ن˘تو م˘ه˘ل ن˘ي˘ق˘فار˘م˘لاو ي˘ضضر˘م ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘˘لا

نم ديدعلا يف ةلثمت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا دو˘ه˘ج ن˘م˘ضض ةردا˘ب˘م˘لا

تاءافك مضضت يت˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا

سسوريفلا روط˘ت تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ة˘با˘ضش

ميقعتلاو فيظنتلا يف ةمراضص تاءارجا بلطتت يتلاو

ي˘ف ءا˘بو˘لا ن˘م د˘ح˘لا د˘ي˘حو بو˘ل˘ضسا˘ك يود˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

يلع ةءيبلا يف ثحبلا زكرم لضصحت دقو نهارلا تقولا

دا˘ح˘ت ا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا لو’ا جدو˘˘م˘˘ن˘˘لا

زكرملا تاحارتقا ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ع˘بو ة˘ن˘تا˘ب˘ب ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

جدومنلا يلع تÓيد˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘ف˘ن˘لا ءادا ن˘ي˘ضسح˘ت˘ل

ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا ةدا˘م˘لاو ة˘كر˘ح˘لا Ó˘با˘ق ح˘ب˘ضصي˘ل

ءاديا مدعو يعيبطلا للحتللا ةلباقلاو ةيلاعلا ةيلاعفلاب

با˘ب˘ضشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تما˘ق ةءي˘ب˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا

سسحلا يلع نيدكؤوم مقعم˘لا ق˘ف˘ن˘لا زا˘ج˘نا ن˘م عو˘ط˘ت˘م˘لا

 رءازجلا اهب رمت يتلا ةمز’ا هده لثم يف ينطولا

م مير

 تايفو3 ىلع ةدايز

ت’اح7 لثامت لجشست فيطشس
 انوروك سسوريف نم ءافششلل

ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب رو˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ندا˘˘˘ع˘˘˘˘ضس ىف˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘ضسم ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضس

، انورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘ضشل˘ل ت’ا˘ح7 لثامت،فيط˘ضس

دعب ةديج ةحضصب ىفضشتضسملا سسمأا حابضص اورداغ ثيح

نأا ملعلا عم ، مهتباضصا ديكأات ةرتف ذنم جÓعلل مهعاضضخأا

ر˘خأ’ا و˘ه ل˘ج˘ضس ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج˘˘ب لازأا ن˘˘ي˘˘ع ىف˘˘ضشت˘˘ضسم

سسوريف نم ءافضشلل نيتلا˘ح ل˘ثا˘م˘ت ،مر˘ضصن˘م˘لا عو˘ب˘ضسأ’ا

يفو.نيوكورولك ءاود˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘م˘ه˘عا˘ضضخا د˘ع˘ب ا˘نور˘ك

سسوريفب ةباضصم ةارمإا سسمأا ءاضسم تيفوت لضصتم قايضس

لازا ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب يوÓ˘ع˘ي ف˘ضسو˘ي  ىف˘ضشت˘ضسم˘ب،ا˘نورو˘ك

ةرفوتملا تامو˘ل˘ع˘م˘لا بضسح و،ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و˘ب ة˘ع˘قاو˘لا

ذنم سسوريفلاب اه˘ت˘با˘ضصإا د˘ي˘كأا˘ت م˘ت ة˘ي˘ح˘ضضلا نا˘ف ا˘ن˘يد˘ل

تظفل نأا ىلا جÓعلل سضخت تيقب و مايا01 نم ديزأا

لازأا نيع ىفضشتضسم لجضسو. سسما ءاضسم ةريخ’ا اهضسافنا

ةنضس68 رمعلا نم غلبي خيضش ةافو سسما،فيطضس ةي’وب

تامولعملا ريضشت و، انوروك سسوريفب هتباضصإا يف هبتضشي

ةيدلبب نطقي يذ˘لا ة˘ي˘ح˘ضضلا نإا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘ضصح˘ت ي˘ت˘لا

ىلإا اهرثإا ىلع لقن ةيحضص لكاضشم نم يناعي ناك بلاطوب

نم يبطلا مقاطلا نكمتي مل و، مايأا3 ذنم ىفضشتضسملا

ليلاحتلا جئاتن رخأات ببضسب، هتباضصإا ةلاح نم دكأاتلا

’ و،ةنيطنضسقب روتضساب دهعم ىلإا تلضسرأا يتلا ةيبطلا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رود˘ضص ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت  ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا تاذ لاز˘˘ت

 .ةمزÓلا نفدلا تاءارجإا ذاختإ’،

ر نميا

يح يف مدلاب عربتلل ةلمح
ةبانعب ةششرفلا داو

مدلاب عربتلل ةلمح سسمأا ةبانع مدلا نقح زكرم مظن

يحلا اذه ىلإا ةنحاضشلا تلقنت ثيح ةضشرفلا داو يح يف

د˘ي˘ع˘لو˘ب ن˘ب ىف˘˘ط˘˘ضصم د˘˘ي˘˘ه˘˘ضشلا جو˘˘ف ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا تن˘˘كرو

ثي˘ح ة˘ضشر˘ف˘لا داو˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإ’ا ة˘˘فا˘˘ضشك˘˘ل˘˘ل

نيذلا نينطاوملا فرط نم ربتعم لابقإا ةيلمعلا تفرع

بتكم رضشن دقو ،ةرواجملا ءايحأ’ا نم دعوملا نم اوناك

هتحفضص ربع مدلاب عربتلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةبانع

ي˘ت˘لا تاءاد˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا

ل˘جأا ن˘م مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لا ةرور˘˘ضضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘ت

،ةبانع تايفضشتضسم يف نيدجاوتملا ىضضرملا ةدعاضسم

ةضصاخ ةيويحلا ةداملا هذهب عربتلا يرورضضلا نم ىقبيو

ةلثامم تايلمع ميظنت مت نأاو قبضسو ،نهارلا تقولا يف

.يضضاملا عوبضسأ’ا يف راجحلاو رامع يديضس نم لك يف

ر.سس
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نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأا
ت’ا˘ح عا˘ف˘ترا ن˘ع ة˘سسب˘ت ة˘˘ي’ؤ˘˘ل

8 ى˘لإا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘سصإ’ا
ة˘يا˘غ ى˘لإا كلذو ةد˘كؤؤ˘˘م تا˘˘با˘˘سصإا

ن˘م˘سض ن˘م طرا˘ف˘لا تب˘˘سسلا ءا˘˘سسم
ةأارمإاو لجر ةافو ةلجسسملا ت’احلا
ءا˘بؤ˘لا را˘سشت˘نإ’ ة˘ل˘حر˘˘م ى˘˘لوأا ي˘˘ف

تحت نيدييق˘م˘لا ن˘عو91 ديفؤ˘ك
مهددع غلبف لماسشلا يلزنملا رجحلا

اسصخسش526 ةرتفلا هذه ةياغ ىلإا

د˘ع˘ب ما˘ت˘لا ر˘ج˘ح˘لا رار˘ق م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سش
نع ةيئا˘بؤ˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تر˘ف˘سسأا
نم ةباسصملا ت’ا˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ل˘سصاؤ˘ت

ارخؤؤم تلقنت ت’اح كلذك مهنمسض
يسشفتل ارؤؤب دعت يتلا تاي’ؤلا ىلإا
ةع˘ي˘فر ردا˘سصم تد˘كأاو اذ˘ه.ءا˘بؤ˘لا
نأا ة˘عا˘سس ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل ىؤ˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةيدلبب سسارعلؤ˘ب ةر˘قؤ˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم

ىسضرم8 جÓع˘ب ل˘ف˘كت˘ي ة˘يرا˘كب
هيف لمعتسسملا ديدجلا لؤكؤتربلاب
ىسضرم˘لا ة˘لا˘حو ن˘ي˘كرؤ˘ل˘كلا ءاود
اد˘ج ةر˘ق˘ت˘سسم ة˘لا˘ح˘بو ة˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م

ام نأا اهتاذ رداسصملا انل تحسضواو
عسضخت يتلا ت’احلا ةدايز رسسفي
ةدكؤؤملا ت’احلا ددع نع جÓعلل
ت’احلا نأا ؤه ةحسصلا ةرازو نم
د˘ع˘ب جÓ˘ع˘لا ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سش ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإ’ا

يذلا ري˘نا˘كسسلا زا˘ه˘ج˘ب ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م
ةيلآا ىقبتو ةبا˘سصإ’ا ة˘ي˘با˘ج˘يإا تب˘ثأا
اندرو ام بسسح عسضؤلا يف مكحتلا
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ة˘جرد ى˘لإا ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف
.ةعاسسلا ةياغ ىلإا ىودعلا راسشتنا

نم اديدج ادفاو801 لابقتضسا
ةضسبت ةي’و قدانفب دودحلا

ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

801 ةجهبلاو سصÓب ةيهم يقدنف

ن˘˘م ءÓ˘˘جإ’ا رار˘˘ق˘˘ب د˘˘يد˘˘˘ج اد˘˘˘فاو

لفكتلا مت ثيح ةيسسنؤتلا يسضارأ’ا

ة˘˘ما˘˘قإ’ا فور˘˘ظ ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ب

مهلامكتسسا ىلإا ةيحسصلا ةعباتملاو

41ب ةررقملا يحسصلا رججلا ةرتف

نيقباسسلا نيدفاؤلا ةراسشإ’ا عم مؤي

ورداغو م˘ه˘ت˘ما˘قإا ةر˘ت˘ف اؤ˘ل˘م˘كت˘سسا

ةح˘سصب م˘هو م˘هرا˘يد ؤ˘ح˘ن قدا˘ن˘ف˘لا

.ةديج

ةرقتضسم دج مهتلاح ىضضرم8ب يجÓعلا لفكتلا يراج

ةشسبتب لجرو ةأارما اهتحيشض حار سسوريفلاب ةدكؤوم تاباشصإا8
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يا سسمأا رسصع ةياغ ىلا ةنتاب ةي’و لجسست مل

رقتسساو،91 ديفؤك سسوري˘ف˘ل ةد˘كؤؤ˘م ت’ا˘ح

لجسس دق اهرخا ناك ةدكؤؤم ةلاح42 دنع مقرلا
نم نيتلاحل ةدكؤؤم ت’اح ثÓثب لو’ا سسما
مقر باسصملا ناكو ،ةناورم نم ىرخاو سسيرا

رداغ دق ةنتاب ةي’و ىؤتسسم ىلع لجسسملا10
ةينث ةيدلب˘ب ءا˘ف˘سشل˘ل ه˘ل˘ثا˘م˘ت د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
دد˘ع ه˘ي˘ف ع˘ف˘ترا يذ˘لا تقؤ˘لا ي˘ف اذ˘ه ،د˘با˘˘ع˘˘لا
ءار˘ج ،ءا˘بؤ˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا كؤ˘كسشم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظ ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ا˘ه˘كا˘كت˘حا
اؤعسضخا ثيح ،ةيباجيا مهب ةسصاخلا ليلاحتلا
يفن وا ديكاتل جئاتنلا رؤهظ راظتنا يف ليلاحتلل
دق ةنتاب ةي’و نا ركذلاب ريدج اذه ،ةباسص’ا

30 اهنيب ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘ي˘فو40 تلجسس

،ةافؤلا دعب ’ا اهتلاح سصيخسشت متي مل ت’اح
ىفسشتسسمب هتلاح ءايتسسا دعب عبارلا يفؤت اميف
تلجسس د˘ق˘ف ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘م ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب
ني˘ل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا فؤ˘ف˘سص ي˘ف م˘قر˘لا سسف˘ن ة˘ي’ؤ˘لا

راظتنا يف30 ىفسشتسسملا مهنم رداغ ،ءافسشلل
يف زؤجعب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ع˘بار˘لا ة˘لا˘ح˘لا ةردا˘غ˘م
ناث ليلحتل ديدج نم اهعاسضخا دعب نينامثلا
،انورؤك سسوريف نم اهدسسجل ماتلا ؤلخلا دكؤؤي
ةياعرلا ةي˘لؤ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘ط’ا تنا˘كو اذ˘ه
يف مايا ذنم تعرسش د˘ق ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
ـل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا لؤ˘˘كؤ˘˘˘تور˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
اسصؤسصخ ،هتعاجن تبثا يذلاو ““نيكورؤلك““
دق ةي’ؤلا ىؤتسسم ىلع ةدجاؤتملا ت’احلا ناو
نيينعم˘لا ت’ا˘حو ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ه˘ل تبا˘ج˘ت˘سسا

مل تقو يف ،ءافسشلل اهسضعب لثامتيو ةرقتسسم
مدع ءارج ءابؤلا راسشتنا نم دحلا نم هيف نكمتي

رؤ˘م’ا ذ˘خاو م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سش’ا ماز˘˘ت˘˘لا
نا م˘غر ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ’ ر˘˘م’ا نا˘˘كو ة˘˘ير˘˘خ˘˘سسب
حلاسصملا تتابو ،رتمسسم ديازت يف تايئاسصح’ا
كؤكسشم ت’اح يمؤي لكسشب لبقتسست ةيحسصلا
يقيقحلا ددعلا نع حاسصف’ا مدع طسسو ،اهيف
ةقلعتملا ليلاحتلا جئاتن اذكو ايمؤي لبقتسسملا
ريخ ةياقؤلا كلذب ىقبتل ، ةيباجي’ا ت’احلاب
مازتلا لÓخ نم ’ا ىتاتت نل يتلاو ،جÓعلا نم
اهتمدقم يف ءيجي يتلاو ةيئاقؤلا تاءارج’ا
دحلاو ءابؤلا ىلع ءاسضقلل لحك يلزنملا رجحلا

نيباسصملاب عجن’ا لفكتلا هلباقي ،هراسشتنا نم
سشيع ريسصم ناو اسصؤسصخ ،ءافسشلل مهلثامتو
ءابؤلا عفرب نؤهرم ةزؤعملا تÓئاعلا تارسشع
اهتعيبط ىلا ةايحلا ةدؤعو رجحلا عفرب نرتقملا
ةيمؤيلا لامع’ا باحسص’ ةيؤلوأاك قازرتسسÓل
.نيلاطبلاو

ةنتابب اهنم ةدكؤوملا ددع يف رارقتشساو اهتباشصإا يف كوكششملا ت’احلا ددع عافترا
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ناكسس لبق نم عسساوو ريظنلا عطقنم نماسضت  انوروك صسوريف دسض برحلا ريواغمب نوبقلي امك وأا ةيندملا ةيامحلا لاجر يقل
ةبسشو ءابطألا نم مقاط هل عسضخ يذلا اموي41 تماد يتلا و يحسصلا رجحلا ةرتف  ءاسضقنا دعب يرئازجلا قرسشلا ةمسصاع نيلوؤوسسمو

.ةنيطنسسقب يابلا قدنف ىوتسسم ىلع ةيندملا ةيامحلا نم دارفأا اذكو نييبطلا

رجحلا ةرتف لÓخ لقنتلا صصيخارت مÓتسسإا رخأات دعب

فيطصسب لازأا نيع ةرئاد مامأا نوجتحي راجتلا
فيطضس ةي’و يبونج ةعقإولإ لإزأإ نيع ةرئإد رقم دهضش ىلع
نينطاقلإ نيلقانلإ و راجتلإ نم تإرضشعلإ جاجتحإإ ،سسمأإ حابضص
لإزأإ نيع و جرب ءاضضيب ، رجحلإ نيع، ةدإدح رئب تايدلب نم لكب
رخأاـت ىلع، فيطضس ةي’و بونج ةعقإولإ لإزأإ نيع ةرئإد رقم مامأإ،
نيب لقنت˘لا˘ب  م˘ه˘ل ح˘م˘ضست سصخر م˘ه˘ي˘ل˘ضست ي˘ف ةر˘ئإد˘لإ ح˘لا˘ضصم
ةي’وب أإدبت يتلإ لوجتلإ رظح ةرتف لÓخ تاي’ولإ و تايدلبلإ
ةعباضسلإ ةعاضسلإ ةياغ ىلإإ لإوزلإ دعب ةثلاثلإ ةعاضسلإ نم ،فيطضس

ةددهم مهتطضشنأإ نأاب نيجتحملإ ء’ؤوه سضعب انل دكأإ و، احابضص
ىلإإ مهتاجوتنم و مهعلضس لقن ىلع مهتردق مدع ببضسب سسÓفإ’اب
مهيفكت ’ تحبضصأإ يتلإ و اهب حومضسملإ ةرتفلإ هذه لÓخ نئابزلإ
سصيخإرت بطل ةرئإدلإ حلاضصمل مدقتلل مهعفد يذلإ رمأ’إ وهو ،
يئزجلإ رجحلإ ريبإدت نمضض نوناقلإ هيلع سصني امل اقفو لقنتلإ
مهضسفنأإ إود˘جو م˘ه˘نأإ ر˘ي˘غ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘مو˘كح˘لإ ا˘ه˘تذ˘خ˘تإإ ي˘ت˘لإ
انل هدكأإ  ام وه و ،سصيخإرتلإ هذه مÓتضسإ’ ةليوط ةدم نورظتني
ةدم ذنم هبلط عدوأإ  هنأإ ثيح ةدإدح رئب ةيدلبب موحللإ ينومم دحأإ

هتهج نم. ةعاضسلإ دحل سصيخرتلإ ملتضسي مل و اموي51 نع ديزت
دجوي ’و ،اهتقو يف ملضست سصيخإرتلإ نأاب، انل دكأإ ةرئإدلإ سسيئر
قفو لمعت هحلاضصم نأابو ،اهباحضصأ’ اهميلضست يف ريخأات يأإ كانه
هيف رفوتت سصخضش لكف ،ا˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘طو˘ب˘ضضم سسي˘يا˘ق˘م و ة˘م˘ظ˘نأإ
برقأإ يف سصيخرتلإ نم ديفتضسيضس نوناقلإ اهددح يتلإ طورضشلإ

رفوتت ’ نييزاهتنإإ سصاخضشأإ دوجو نع فضشك امك ، نكمم تقو
لوجتلل سصيخإرتلإ لÓغتضسإإ نوديري و ةدافتضسإ’إ طورضش مهيف
GCjªø.Q.رظحلإ تقو

  يلاوملا مويلا يف مهحارسس قلطأا مهبلغأا

ببصسب لجيجب ضصاخصشأا ةدع فيقوت
 يئزجلا رجحلل مهقرخ

مهقرخ ةيفلخ ىلع سصاخضشأإ ةدع لجيجب ةطرضشلإ رضصانع فقوأإ
راطإ يف مايأإ ةدع ذنم ةي’ولإ هتلخد يذلإ يئزجلإ رجحلل رركتملإ
يذلإ انوروك سسوريفل لضصإوتملإ فحزلإ فقو ىلإ ةيمإرلإ ريبإدتلإ
لجيجل ىربكلإ ندملإ عرإوضش تدهضشو . ملاعلإ نإدلب بلغأاب كتفي

لÓخ ةينمأ’إ تايرودلل  قوبضسم ريغ افيثكت  ةريخأ’إ مايأ’إ لÓخ
ىلإو إءاضسم ةعباضسلإ ةعاضسلإ نم أإدبت يتلإ يلزنملإ رجحلإ ةرتف
نينطإوملإ سضعب مإزتلإ مدع لظ يف كلذو احابضص ةعباضسلإ ةياغ
لÓخ لوجتلإ رظحل رركتملإ مهقرخو مهل ةمدقملإ تاميلعتلاب
ىلع اضصوضصخ سصاخضشأإ ةدع فيقوت يف ببضستام رجحلإ تاعاضس
ءاضضق ىلإ ء’ؤوه رطضضأإ ثيح لجيج ةي’ولإ ةمضصاع ىوتضسم
مويلإ ةحيبضص مهحإرضس قلطي نأإ لبق ةطرضشلإ رفاخمب مهيلايل
اهباحضصأإ دمعت يتلإ تابكرملإ نم ددع فيقوت مت امك .يلإوملإ
يف رضضاحم ريرحت مت نيذلإو يلزنملإ رجحلإ تاقوأإ يف ريضسلإ

عدرلإ تايلمع راطإ يف كلذو ةيلام تامإرغ عفدب مهمإزلإو مهقح
مإزلإ لجأإ نم لجيجب ةينمأ’إ حلاضصملإ فلتخم اهيلإ تدمع يتلإ
ةي’ولإ هتلخد يذلإ يئزجلإ رجحلاب مراضصلإ ديقتلإ ىلع نينطإوملإ

يتلإ ةرركتملإ تاقورخلل دح عضضو مث نمو عوبضسأإ نم رثكأإ ذنم
ةيإدبلإ يف ةينمأ’إ حلاضصملإ عابتإ نم مغرلإ ىلع ريخأ’إ إذه اهفرع
تإرإرقلاب مإزتلإ’إ ةرورضضب ناكضسلإ عانقإ يف ةيعوتلإ بولضسأ’
رمأ’إ نيفلاخملإ نم ةريبك ةنويلب لماعتلإ اهدمعتو لب ، ةذختملإ
مت ي˘ت˘لإ قر˘خ˘لإ تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف سضع˘ب˘لإ يدا˘م˘ت ي˘ف م˘ها˘ضس يذ˘لإ
تايدلبلإو ندملاب ةضصاخو ةي’و˘لإ ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘ضست
GCjªø.Q  .ىربكلإ

رجحلا يقراخ عم لهاسستلا مدع ىلع تدكأا

مهئانبأا ضسيصسحتل ءايلوألا وعدت فيطصس نمأا حلاصصم
يلزنملا يحصصلا رجحلاب مازتلإلا بوجوب مهتلئاعو

ةعضسإو˘لإ ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح را˘طإإ ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و ن˘مأإ ح˘لا˘ضصم تعد
دإرفأإ ةفاكو مهئانبأإ سسيضسحتل ءايلوأ’إ ،انوروكلإ ءابول يدضصتلل

ءاج يذلإ يلزنملإ يحضصلإ رجحلاب مإزتلإ’إ بوجوب مهتÓئاع
،ريطخلإ ءابولإ إذه مامأإ عيمجلإ ةيامح فدهب تÓقنتلإ سصلقيل
تامزلتضسملإ ءإرضش متي نأإ ىلع ،ةحلملإ ةرورضضلل ’إإ جورخلإ
عابتإإ ىلإإ مهوعدت امك ،رضضحلإ تاعاضس جراخ ةيودأ’إ و ةيئإذغلإ

،ةيبطلإ حلاضصملإ اهب تضصوأإ يتلإ ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ فلتخم
دإرفأ’ ءإوضس،ةفورعم تتاب يتلإ ريهطتلإو ميقعتلإ قرط دامتعإ
و،سسوريفلإ إذه راضشتنإ  مدعل انامضض نكاضسملإ طيحم وأإ ةلئاعلإ
قرخ ت’اح يأإ عم لهاضستت نل اهنأإ عيمجلإ نم’إ حلاضصم تركذ
ة˘ح˘ئا˘ج˘لإ هذ˘ه رور˘م˘ب ل˘ي˘ف˘كلإو ما˘ه˘لإ يزإر˘ت˘ح’إ ءإر˘جإ’إ إذ˘ه˘ل
ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ىلإإ دمعتضس ثيح ،رإرضضأ’إ لقأاب ةريضسعلإ
اضصيخرت زوحي نأإ نود هلاثتمإ مدع تبثي نم لك قح يف ةمزÓلإ

ه˘ت˘ب˘كر˘م ع˘ضضو م˘ت˘ي نأإ ى˘ل˘ع ،ة˘ضصت˘خ˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ن˘ع إردا˘ضص
إذه ببضسب هدضض يئإزج فلم دإدعإإ عم ،ةددحم ريغ ةدم رضشحملاب

GCjªø.Q.لوؤوضسمÓلإ لعفلإ

ةنيطنسسقب تاباسصإا نودب يحسصلا رجحلا ةرتف ءاسضقنا دعب

هرامصس نيعب ضضيرملا اولقن نيذلا ةيندملا ةيامحلا لاجر عم ريبك نماصضت
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نيع يت˘ت˘ضشم نا˘كضس ي˘كت˘ضشي
نيتعباتلإ ةيمضسق نيعو يضصحفإ
،ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب تم˘خ˘لا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل
اهنوضشيع˘ي ة˘ب˘ع˘ضص د˘ج ة˘ي˘ع˘ضضو
ءإر˘ج سضور˘ف˘م˘لإ ر˘ج˘ح˘لإ بب˘ضسب
بعضص يذلإ رم’إ ،انوروك ءابو
يف نيتقطنملإ هته ينطاق ىلع
˘˘مإد˘˘ع˘˘نإ ما˘˘مإ ،ة˘˘ق˘˘˘نا˘˘˘خ ة˘˘˘لز˘˘˘ع
ن˘م ي˘ت˘لإ ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لإ تا˘˘يرور˘˘ضض
نمو ،مهتانا˘ع˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت ا˘ه˘نأا˘ضش
دقتف˘ت يذ˘لإ ،د˘ي˘م˘ضسلإ ة˘مزإ كلذ
،ةقطنملاب تÓ˘ئا˘ع˘لإ د˘يد˘ع ه˘ي˘لإ
ا˘ضسا˘ي˘كإ ى˘مر˘ي يذ˘لإ تقو˘لإ ي˘ف
قطا˘ن˘م ي˘ف ل˘بإز˘م˘لإ ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك
يضصحفإ نيع ناكضس ناف ،ىرخإ

،عوجلإ مهددهت˘ي ة˘ي˘م˘ضسق ن˘ي˘عو
تÓحمو زباخم مإدعنإ لظ يف
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘˘ئإذ˘˘غ˘˘لإ دإو˘˘م˘˘لإ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل
دعبت يتلإو ،ةلوزع˘م˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ

،ةيدلبلإ رقم نع ملك51 يلإوحب
لقنلإ لئاضسو هيف مدعنت تقو يف
ينطإوم لقن نم سصإوخلإ عنمو
وإ ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘ق˘م ى˘لإ ي˘تا˘˘ضشم˘˘لإ
ءا˘ن˘ت˘ق’ ةروا˘ج˘˘م˘˘لإ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لإ

هذ˘ه د˘ع˘ت ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسم
يتلإ ل˘ظ˘لإ ق˘طا˘ن˘م ن˘م ةر˘ي˘خ’إ
ةلزعلإ نم اهناكضس ىناع املاطل
ق˘˘˘فإر˘˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م مإد˘˘˘ع˘˘˘˘نإو

دإز ،ميركلإ سشيعلإ تايرورضضو
انروروك ءابو راضشتنإ اهتدح نم
،هراضشتنإ نم دحلل رجحلإ سضرفو
قطانملإ هذه ونطاق هتيحضض ناك
طور˘ضش ى˘ندإ ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ
إذكو ءابرهكلإ كلذ نمو ،ةايحلإ
يتلإو ،تنرتن’إو فتاهلإ ةكبضش
قطانم˘لإ هذ˘ه نا˘كضس ن˘م تل˘ع˘ج
ىلو’إ ةيئإدبلإ نمز يف نوضشيعي
’ ذإ ،يجراخلإ ملاعلإ نع لزعمب
وإ ءابولإ تإدجتضسم عبتت مهنكمي
لئاضسولإ فلتخمب مهتاقوإ ءاهلإ
إذه ،زافلتو تنرتنإ نم ةيهيفرتلإ
ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت سسورد قÓ˘طإ ه˘ل˘با˘ق˘ي

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ ة˘ي˘ضسإرد˘لإ تإو˘ن˘˘ضسل˘˘ل
ام وهو ،ةيم˘ضسر˘لإ تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا˘ب
قطانملإ هذه ذيمÓت ىلع رذعتي
هعبت˘ت م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت نو˘ق˘ل˘ت˘ي ن˘م˘م
تايرورضضلإو تايناكم’إ بايغل
بلا˘˘ط د˘˘ق˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘مزÓ˘˘˘لإ

تاهج˘لإ نا˘كضسلإ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ديم˘ضسلإ ةدا˘م لا˘ضصيا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ
لÓخ ن˘م ز˘ب˘خ˘لإ ةدا˘م وإ ،م˘ه˘ي˘لإ
لاضصياب زباخملإ باحضصإ فيلكت
هذ˘ه نا˘كضسل ة˘˘مزÓ˘˘لإ ة˘˘ي˘˘م˘˘كلإ
،م˘ه˘عو˘ج ق˘مر د˘ضسو ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لإ

وإ زبخلإ كÓهتضسإ نإو اضصوضصخ
تا˘ي˘ضسا˘˘ضسإ ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي د˘˘ي˘˘م˘˘ضسلإ

’و ةماع ةفضصب ةيرئإزجلإ ةدئاملإ
ةداملإ هذه نع ءانغتضس’إ نكمي
يف إذه ،رخإ ءيضشب اهضضيوعت وإ
تويب هيف ولخت داكت يذلإ تقولإ

دإو˘˘م˘˘لإ تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسم ل˘˘ك ن˘˘م
،هيلع نوزوحي ام ذافنو ةيئإذغلإ

˘مإد˘ع˘نإو ع˘قد˘˘م˘˘لإ ر˘˘ق˘˘ف˘˘لإ ءإر˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ضش ن˘˘م ل˘˘ي˘˘خإد˘˘م
اضصوضصخ ،ةيرورضضلإ مهتجايتحإ

لامعلإ إذكو نيلاطبلاب قلعت ام
مهضسفنإ إودجو نيذ˘لإ نو˘ي˘مو˘ي˘لإ

قطانملإ هذهب مهنكاضسم يضسيبح
ءاهن’ ،ليدب داجيإ نود ةلوزعملإ

نإ ىلإ مهتايجاح ريفوتو مهتاناعم
ءا˘ه˘ت˘نإو ءا˘بو˘لإ ا˘ن˘ع ه˘ل˘˘لإ ع˘˘فر˘˘ي
نع ري˘م˘ضشت˘ل˘ل ي˘لز˘ن˘م˘لإ ر˘ج˘ح˘لإ
إذه ،مهتÓئاع ةلاعإو مهدعإوضس
ةينماضضت ةلفاق نإ ركذلاب ريدج
تمخلات ةيدلبب قطانم تباج دق
تامزلتضسملإ فلتخم مهل تمدقو
رجحلإ رإرمتضسإ نإ ريغ ،ةيئإذغلإ

ىلع ءاضضقلإ نم نكمتلإ مدعو
ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت˘ب رذ˘ن˘ي سسور˘ي˘˘ف˘˘لإ
هذه لثم يف ة˘ن˘طا˘ق˘لإ تÓ˘ئا˘ع˘لإ
قطا˘ن˘م˘ب فر˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ
اهب لفكتلإ بجوتضسإ يتلإو لظلإ
،ى˘˘˘˘ضضم تقو يأإ ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأإ

ىلع ناضضمر رهضش نإو اضصوضصخ
.بإوبأ’إ

ةتنابب تمخلات

 انوروكلا زع يف ءايحألل رباقم ىلإا لوحتت ةيمصسق نيعو يصصحفا نيع يتتصشم
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لÓ˘خ ةد˘كي˘كضسب ن˘مأ’إ ح˘لا˘ضصم تل˘ج˘˘ضس

ز˘ج˘ح ،ي˘ح˘ضصلإ ر˘ج˘ح˘لإ ن˘م لوأ’إ عو˘ب˘ضسأ’إ

ةعاضسلإ دعب نولوجتي إوناك اضصخضش9941

يف اهعضضو مت ةبكرم073و ءاضسم ةعباضسلإ

امك ،ةيران ةجإرد62 ىلإ ةفاضضإ’اب رضشحملإ

تÓحم8 دضض ةينوناقلإ تءإرجإ’إ ذاختإ مت

لÓخ سصاخضش’إ نم سضعبلإ رهظأإ و ةيراجت

ةيعضضولإ ةروطخ˘ب ي˘عو ة˘ل˘ق ة˘ل˘حر˘م˘لإ هذ˘ه

، ملاعلإ لود رإرغ ىلع رئإزجلإ اهضشيعت يتلإ
ةيهإو بابضسأ’ يحضصلإ رجحلإ نوقرخي ثيح
لوجتلإ و عرإوضشلإ يف تاعمجتلإ و رهضسلاك
ل˘م˘ع كبرأإ ا˘م تا˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف تإرا˘ي˘ضسلا˘ب
لاجر اهيناعي ةلكضشملإ سسفنو ،ةطرضشلإ لاجر
اهيف دجوت ’ يتلإ قطانملاب ينطولإ كردلإ
نيقهإرملإ عم تÓيولإ نوناعي ثيح ةطرضشلإ
ثيح،يحضصلإ رجحلإ قرخ نود˘م˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لإ
كردلإ لاجر عم رفلإو ركلإ ةبعل نوضسرامي
ىلإ نولخديف ،ءايلوأÓل ماتلإ بايغلإ لظ يف
قÓطنإ ةظحل ةعباضسلإ ةعاضسلإ مامت تويبلإ

ءا˘˘ي˘˘ح’إ ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ كرد˘˘˘لإ تإرا˘˘˘ي˘˘˘ضس

تإرضشعلاب إوجرخيل .ةيناكضسلإ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لإو

رخآإ ناكم ىلإإ كردلإ تإرايضس لقنت درجمب

بع˘ل ى˘لإإ ءا˘ي˘لوأ’إ ة˘ي˘ن˘مأ’إ تا˘ه˘ج˘˘لإ تعدو

ىل˘ع م˘هرا˘ب˘جإإو ة˘يد˘ج˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘بأإ ع˘م م˘هرود

يقاب نم تبلط امك ،يحضصلإ رجحلل لاثتمإ’إ

ه˘ب مإز˘ت˘ل’إو نو˘نا˘ق˘لإ مإر˘ت˘حإ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ

ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’إ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب لا˘˘ضصتإ’إو

تا˘عا˘ضس جور˘خ˘ل˘ل رإر˘ط˘˘ضض’إ وأإ ةرور˘˘ضضلإ

.ىوضصقلإ ةرورضضلل يحضصلإ رجحلإ

يعولا يف ريبك صصقن /ةدكيكسس

يحصصلا رجحلا تاءارجإل ةلمجلاب تافلاخم
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د˘حأا˘ب م˘ه˘كا˘كت˘حإ ر˘˘ثإإ كلذو
سسور˘ي˘ف ا˘˘يا˘˘ح˘˘ضض ى˘˘ضضر˘˘م˘˘لإ

ةدايعلإ ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
ة˘ضشير˘ح˘ب تا˘مد˘خ˘لإ ةدد˘ع˘˘ت˘˘م

ةرا˘م˘ضس ن˘ي˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب را˘˘م˘˘ع
ه˘˘ت˘˘با˘˘ضصإ كلذ د˘˘ع˘˘ب تب˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ىلع هل تيرجإ يتلإ ليلاحتلإ

د˘قو.رو˘ت˘ضسا˘ب د˘ه˘ع˘م ىو˘ت˘ضسم
د˘م˘حإ ي˘ضسا˘ضس د˘˘ي˘˘ضسلإ فر˘˘ضشأإ

ة˘ي’و˘لإ ي˘لإو ظ˘ي˘ف˘˘ح˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
حيرضست تإءإرجإ ىلع ايضصخضش
نيملاضس إوجرخ يذلإ نيينعملإ

يبطلإ مقاطلإ لك ركضش ثيح
إذكو مهدوهجو ه˘ت˘ي˘ن˘ه˘م ى˘ل˘ع
نيذلإ ةي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ دإر˘فإ
ل˘كب با˘ضصم˘لإ ع˘˘م إو˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
تف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خإ د˘˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘فإر˘˘˘ت˘˘˘حإ
لضصإوتلإ عقإوم ربع تاقيلعتلإ

ةثداحلإ سصوضصخب يعامتج’إ
ن˘ير˘ي˘ث˘كلإ بعر ترا˘ثأإ ي˘˘ت˘˘لإ

دإرفأ’ ريدقت ةيحت إوهجو ثيح
ل˘˘كو ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لإ
يضشفت ةبراحم ىلع نيرهاضسلإ

ء’ؤوه نأإو ةضصاخ ،ءابولإ إذه

تا˘ي˘ح˘ضضت نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي لا˘˘جر˘˘لإ
فضصلإ يف نوفقي امئإدو ةريبك
إذهو ةحئاجلإ ةهجإومل لوأ’إ
ىلع لدي هنإاف ءيضش ىلع لد نإإ
ةيامحلإ لاجرل ةريبكلإ ةينهملإ
نو˘ق˘ح˘ت˘ضسي ن˘يذ˘لإو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لإ

ةياهن دعب لي˘م˘ج˘لا˘ب فإر˘ت˘ع’إ

اهريغو تايقرت مهحنمو ءابولإ

ق˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لإ تا˘˘ئ˘˘فا˘˘كم˘˘لإ ن˘˘م

ي˘لا˘غ˘لإ إو˘مد˘ق سسود˘˘نا˘˘مو˘˘كب

.دابعلإو دÓبلإ ةمدخل سسيفنلإو
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يلحملا عرفلا ةرومأام تحشضوأا
لجشسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب
«ةعاشس رخآا» ـل حيرشصت يف يراجتلا
تن˘˘ل˘˘عأا نأا در˘˘ج˘˘م˘˘بو عر˘˘ف˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
ريبادتلا دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا
تا˘شسشسؤو˘م˘لاو تارادإلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ةعقر عاشستا نود ةلوليحلا لجأا نم
˘˘ما˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
ةبشسنب هيمدخت˘شسم دد˘ع سضي˘ف˘خ˘ت˘ب

ةي˘ع˘شضو ةا˘عار˘م ع˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05
ي˘ف نو˘ن˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا
ة˘م˘شصا˘ع ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نإاف ه˘تاذ رد˘شصم˘ل˘ل ا˘ق˘فوو ،ة˘يلو˘لا
ةيعشضو ةاعارم ىلع لمعت ةرادإلا
يحشصلا فرظلا اذه يف نيفظوملا
با˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ بع˘˘˘˘شصلا
ةازاوملاب نكلو ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مألا

م˘يد˘ق˘ت رار˘م˘ت˘شسا نا˘˘م˘˘شض كلذ ع˘˘م
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نيذلا نييدا˘شصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
يراجتلا لجشسلا زكرم نم نوبرقتي
،ةيرادإلا تÓماعملا فلتخمب مايقلل
اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا نيب نمو
ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت و˘˘ه
،ريهطتلا مÓه رارغ ىلع نيفظوملل
رابتعاب ،ةيبطلا ةعنقألاو تازافقلا
رششابم ل˘شصاو˘ت ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا نأا

ةفاشضإلاب ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م ي˘مو˘يو
عر˘ف˘لا ةرو˘مأا˘م تح˘˘شضوأا كلذ ى˘˘لإا
ريخألا اذه رقم فيظنت نأاب يلحملا
مويلا يف ةرم نم رثكأا متي حبشصأا
ةبشسنلاب هتاذ رمألاو ةرهطم لئاشسوب
ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسي ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةزهجأا رارغ ىلع اريثك نوفظوملا

نم اهريغو تاعباطلاو ر˘تو˘ي˘ب˘م˘كلا
يذلا تقولا يف ،ىرخألا تادعملا
حلاشصم نم اهبرقت ةرومأاملا تدكأا
هذه ريخ˘شست ل˘جأا ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ةيلمعب نيفل˘كم˘لا ا˘ه˘لا˘م˘ع ةر˘ي˘خألا
تارادإلاو ءايحألا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت
ةيلمعب مايقلا لجأا نم تاشسشسؤوملاو
زكرمل يلحملا عرفلا ر˘ق˘م˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت
ح˘شضوأا ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘شسلا
ا˘ه˘ل تد˘كأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا˘ب رد˘˘شصم˘˘لا
عرفلل ميقت ةيلمع ىلع سصيشصخت
نأا هنأاشش نم ام وهو عوبشسألا اذه
لايح نيفظوملا فواخم نم للقي
اذهب ،مهيلإا ىودعلا لاقتنا ةيناكمإا
ي˘ف ةرو˘مأا˘م˘لا تد˘˘كأا سصو˘˘شصخ˘˘لا

ةرورشض ى˘ل˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل ة˘لا˘شسر
لÓخ نم ةياقولا تاءارجإاب مهمازتلا

ةيبطلا تازافقلاو تامامكلا عشضو
˘مÓ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘شسا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لاو
.راظتناب يديألا لشسغو ريهطتلا

لماعتم وأأ رجات يأأ بطسشن مل»
«يراجتلأ لجسسلأ نم يداسصتقأ

ي˘ل˘ح˘م˘لا عر˘ف˘لا ةرو˘مأا˘م تح˘شضوأا
اذه نأاب ة˘با˘ن˘ع˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسل˘ل
وأا رجات يأا بطششب مقي مل ريخألا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ يدا˘شصت˘قا ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
تر˘˘قأا نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ة˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
نم ددع دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا
تب˘˘ث˘˘ي ن˘˘م ق˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘لوا˘ح˘م وأا ع˘ل˘شسلا˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘برا˘˘شضم
،ةيحÓشصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ع˘ل˘شس ق˘يو˘شست

«ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘˘خآا» ـل تلا˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح
بطششن مل» :ةطقنلا هذه سصوشصخب
نم يداشصتقا لماعتم وأا رجات يأا
م˘ل ة˘لاد˘ع˘لا نأل يرا˘ج˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘شسلا
اذه سصوشصخب فلم يأا انل لشسرت
تايلمعلا هذه لثم نأا امك ،نأاششلا
اهلوشصو لبق تقولا سضعب بلطتت
ا˘مأا ،«يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا ز˘كر˘م ى˘لإا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خأا˘ت ة˘˘لأا˘˘شسم سصو˘˘شصخ˘˘ب
تامزلتشسمب ةراجتلا ةيريدم ميعدت
ةيريدملا اهب تعر˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘يا˘قو˘لا
لج˘شسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ةرو˘مأا˘م˘˘لا تح˘˘شضوأا˘˘ف ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا» :لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

،ا˘ه˘ئار˘ششب مو˘ق˘ي لو تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا

ةيريدم نم ةيمشسر ةلشسارم انتلشصو

سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش ر˘˘˘خاوأا ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

اهتقو انم تبلط ةماعلا ةيريدملاو

ا˘م و˘هو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ط˘ب˘شضل ثير˘ت˘˘لا

ثي˘ح ،ل˘ير˘فأا ر˘ه˘˘شش ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ثد˘˘ح

ىدعتت لأا ةماعلا ةيريدملا انم تبلط

ءارششل ةشصشصخملا ةيلا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ميتنشس نييÓم ةشسمخ تامزلتشسملا

تناك ةراجتلا ةيريدم ةيبلط نكلو

اهنم انبلطف ،ددحملا غلبملا نم رثكأا

نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘مألا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شض ةدا˘˘˘˘عإا

ةرفوتم تشسيل ةيبطلا تامزلتشسملا

ام وهو قوشسلا يف مزÓلا لكششلاب

رحب تمت يتلا ةيلمعلا رخأات نم داز

عيزوت لÓخ نم يشضاملا عوبشسألا

˘مÓ˘هو ة˘ي˘ب˘ط تا˘ما˘م˘كو تازا˘˘ف˘˘ق

يمدخت˘شسم ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع ر˘ي˘ه˘ط˘ت

.«ةراجتلا ةيريدم

لمعلأ رأرمتسسأ نامسض نيب قيفوتلل تأءأرجإلأ نم ةلمج ذاختأ نع يراجتلأ لجسسلل ينطولأ زكرملل ةبانعب يلحملأ عرفلأ ةرومأام تفسشك
.انوروك سسوريفب ةباسصإلأ ةيناكمإأ نم نيفظوملأ ةحسص ىلع ةظفاحملأو

ةيمنتلأ ةيعمج بسسح

ةيسسيئرلإ تاقرطلإ ديبعت

ينوبلاب لورسصلإ يحل
ينوبلا ةيدلبب لورشصلا يحل ةيمنتلا ةيعمج تنلعأا

ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘ششم ما˘م˘تإا ن˘ع سسمأا ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب

يشسنيدلا يحو ةطشسو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا

سسي˘ئر بشسحو.ر˘ه˘ششأا ةد˘ع˘ل ماد ف˘قو˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو

نإا˘ف «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ـل ي˘شسيو˘ع د˘˘ي˘˘ششر ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةد˘ع ه˘نأا˘ششب تمد˘ق ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تنا˘˘ك عور˘˘ششم˘˘لا

اتقو يف تائيهلاو حلا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تÓ˘شسار˘م

ةيدلبلا سسيئرو ةيلولا يلاو ىلا اهنيب نم قباشس

ةشسيئرو «باهو˘لا د˘ب˘ع ةر˘ياد «نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب بئا˘ن˘لاو

ة˘ير˘يد˘م ي˘لوؤو˘شسمو «ي˘ع˘شسم» ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

مامتاو لاغششألا ةر˘ي˘تو كير˘ح˘ت ل˘جا ن˘م  ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا

نم نينطاوملا سصيلختل لاجألا برقأا يف عورششملا

ةد˘ع تاو˘ن˘شسل دو˘ع˘ي يد˘لاو مÓ˘˘ت˘˘شسلا ي˘˘ف ر˘˘خا˘˘ت

مامتإا لجا نم لخدتلا ةيلحملا تاطلشسلا ادششانم.

يح ناو ةشصاخ يحلاب فقوتملا عيراششملا عيمج

يتلا لظلا قطانمو ءايحألا نم فنشصي لورشصلا

ةيلحملا ةيمنتلا لاجم يف ربكا ةبانع ىلا جاتحت

روفنيملاو ةويرتلاو نيموكل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع

يوا˘˘˘ن˘˘˘شسحو تا˘˘˘ح˘˘˘ط˘˘˘شسم˘˘˘لا تكشسم005و

و ةنوتيزلاو2 يوانشسحو يمÓشسلاو تشسامرتنشسو

تاعمجتلا نم اهريغ و يوانشسح يفير نكشس07

اركذ˘م .فار˘طألا ي˘مار˘ت˘م˘لا ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘كشسلا

اهنم يناعي لازي ل يتلا تلاغششنلا نم ةلمجب

نكشسلا يف اشساشسا قلعتت يتلا ةقطنملا ينطاوم

ةيت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا و ل˘غ˘ششلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ي˘ف˘ير˘لا

عشضولا يف ةشصاخ نينطاوملل يعامتجلا بناجلاو

 .انوروك سسوريف يششفتب دÓبلا هب رمت يتلا يلاحلا
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 ناكّسسلأ نم ةعومجم لبق نم اهميظنت ّمت

ةعسسإو فيظنت ةلمح

رامع يديسسب ءايحأإ ةّدع تّسسم
يديشس ةيدلبل ةعبات ءايحأا ةّدع ناكشس سسمأا موي ماق

نم ةعومجم تّشسم ةعشساو فيظنت ةيلمعب رامع

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ةر˘˘كف˘˘لا ءلؤو˘˘ه ق˘˘ل˘˘طأا ن˘˘يأا عراو˘˘ششلا

فيظنت ىلع مهرودب نيقفّتم يعامتجإلا لشصاوتلا

ةنوآلا لÓخ تÓ˘شضف˘لا ي˘ف قر˘غ يذ˘لا م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م

يديشس ةيدلب ناكشس نم سضعبلا ىّلوت اميف ةريخألا

ر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج را˘م˘ع
ّ

تايناكمإلا ةفاك ري˘خ˘شستو تا˘ع

مهتّيلمع حاجنإا ةدئاف يف اهعمج ّمت يتلا ةيداملا

مت دقف ل˘شص˘ّت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،م˘ه˘عراو˘شش ر˘ي˘ه˘ط˘تو

يح ىوتشسم ىلع ةدجاوت˘م˘لا تا˘حا˘شسم˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

1vu2وvu،3vu،عفر ةريخألا هذه تدهشش ثيح

ةّرا˘شضلا با˘ششعألا فÓ˘تإا ع˘م ة˘ما˘م˘ق˘˘لا ن˘˘م ماو˘˘كأا

نم قيرطلا ر˘ي˘ه˘ط˘تو ة˘بر˘تألا ة˘لازإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

ةّدع ميق˘ع˘ت بنا˘ج ى˘لإا ا˘ه˘ب ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا تاروذا˘ق˘لا

مهئÓط عم انوروك ءابو نم ةياقولا سضرغب قطانم

،مهئايحأل يلامجلا رظنملا عاجرا لجأا نم ةفشصرأÓل

تلومح عفرو ةّشصاخ تانحاشش ثÓث بلج ّمت امك

باششعألا ىلإا ةفاشضإلا˘ب ا˘ه˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك

ن˘ع نا˘كشسلا ءلؤو˘ه ر˘ّب˘ع ا˘م˘ي˘ف ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا ةرا˘˘شضلا

،ةمداقلا مايألا لÓخ ةيلم˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل م˘هرار˘شصإا

805 يح ناّكشس نم سضعبلا ماق دقف ةيناث ةهج نمو

اوماقو مهت˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ˘ب كلذ˘ك ن˘كشسم

بل˘ج ف˘ي˘لا˘كت ع˘فد ع˘م م˘ه˘ّي˘ح عراو˘شش ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب

نم ةعوفرملا تاروذاقلا ماوكأا تلمح يتلا تانحاشش

يتلا فيظن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت ،م˘ه˘ّي˘ح

ةركفلا اوقلطأا نيذلا سصاخششألا نم ةعومجم اهمّظن

رج «كوبشسياف» يعامتجإلا لشصاوتلا عقوم ربع
ّ

ءا

رارمت˘شساو م˘ه˘ئا˘ي˘حأا˘ب تÓ˘شضف˘لاو خا˘شسوألا م˘كار˘ت

تايلمع دهششت مل يتلا مهعراوشش ةيعشضو روهدت

.ةديعب تاقوأا ذنم ةهباششم ريهطت

hd«ó.S¢

¯S¢.Q 

لتكتلل ةيئلو ةيقيشسنت ءاششنإا مت
ةبانعب ةثاغإلاو نماشضت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

عوبشسألا اذه ة˘ياد˘ب تع˘م˘ت˘جا ثي˘ح
يف حÓشصلاو داششرلا ةيعمج رقمب
ةيقيشسنتلا هذه ربتعتو ةبانع ةيلو
نم ةلكششم ةيعمتجم ىوق ةباثمب

ةيئلوو ةينطو تايعمجو تامظنم

ـل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ة˘ق˘ي˘شسن˘ت سسي˘شسأا˘ت˘ل

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘˘لا»

عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه سصل˘خو ،«ة˘˘ثا˘˘غإلاو

نÓعإلا ىلإا ةيعمج32 مشض يذلا

ليكششتو ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع

ةئبعتلاو قيشسنتلا دشصق لمع ناجل

تاطلشسلا عم ل˘شصاو˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
قلع˘ت ا˘م ة˘شصا˘خ ةرادإلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلإا ةفاشضإلا˘ب ة˘مزألا ة˘ي˘ل˘خ ل˘م˘ع˘ب
نماشضتلاو ةيعوتلاو ةياقولا لاجم
ةد˘عا˘شسمو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ع˘م
ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا كل˘م˘تو ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا

كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر ة˘ح˘˘ف˘˘شص
،تادجتشسملا لك اهيف رششنت يتلاو

سصي˘˘˘شصخ˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع سسمأا تف˘˘˘˘ششكو

ةينيعلا تاعربت˘لا ع˘م˘ج˘ل عدو˘ت˘شسم

نم نيررشضتملا ىلع اهعيزوت ةيغب

ةيعمجلا رق˘م و˘هو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

دجاوتملاو ةقا˘عإلا يوذ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ـل ى˘ط˘غ˘م˘لا قو˘شسلا ن˘˘م بر˘˘لا˘˘ق˘˘ب

 .نيشسح درازوب عراشش

ةجاتحملأ تÓئاعلأ ةدعاسسمو سسيسسحتلأو ةياقولأ اهلمع ةمزألأ ةيلخ

  ةثاغإ’إو نماسضتلل ينطولإ لتكتلل ةيئ’و ةيقيسسنت دÓيم
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د˘˘˘ي˘˘˘شسكأا لوأا زا˘˘˘غ بر˘˘˘˘شست ىدأا
لزنم مامح هايم ناخشس نم نوبركلا
لوأا ةليل ةبانع ةيدلبب سسوبيشس يحب
دقعلا يف ةأارماو لجر قانتخل سسمأا
ىعدتشسإا امو˘هو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا
ن˘ي˘ع ي˘ف رو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا

تلاجعتشسلا ىلإا مه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا
ةثداحلا .مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا

فشصنلاو ةرششاعلا دودح يف تعقو
ةيامحلا حلاشصم هتلقنام بشسح Óيل
ن˘يأا،ة˘عا˘شس ر˘خآا ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
قانتخا هدافم ءادن ةريخألا هذه تقلت

ىلع، سسوبيشس ي˘ح˘ب زا˘غ˘لا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع
ناكملا نيع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا

نيبت،ةنياع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا د˘ع˘بو

رمعلا نم ةنشس04 يف ةأارمإا دوجو

نم نونا˘ع˘ي ،ة˘ن˘شس54 ي˘ف ل˘جرو

بب˘˘شسب ،سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص

لوأا زا˘غ ن˘م ة˘ي˘م˘ك م˘ه˘قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا

ناخشس نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا

م˘ه˘ل تمد˘ق ثي˘ح ،ما˘م˘ح˘لا˘˘ب ءا˘˘م˘˘لا

ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا

ةيبطلا تلاجعتشسلا ىلإا اولقن مث

لتاقلا ىقبيو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةا˘ي˘ح دد˘ه˘˘ي تما˘˘شصلا

ن˘م د˘يز˘م˘لا ي˘عد˘ت˘شسي يذ˘لا ر˘˘مألا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا

.حاورألا ةمÓشس

لزنملأ مامح هايم ناخسس نم برسست

سسوبيسس يحب نوبركلإ ديسسكأإ لوأإ زاغب ةأإرمإإو لجر قانتخإإ
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سسمأا ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تد˘˘ه˘˘شش

لغتشسا ثيح ةديدج ةقرشس تايلمع

،يحشصلا رجحلا ةلاح ةباشصع دارفأا

يحب ةيرطيب ةدايع ةقرشس لجأا نم

نع عافدلا ة˘ي˘ع˘م˘ج بشسح ةز˘ع˘مو˘ب

اذه ةمل˘ع˘لا بت˘كم نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح

ةقطنملا سسفنب ىهقم ىلإا ةفاشضإلاب

ةمق يف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو

ةرها˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ششف˘ت ن˘م ءا˘ي˘ت˘شسلا

بعرلا نم ةلاح يف مهتلعج يتلا

تا˘ه˘ج˘لا او˘ب˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،فو˘˘خ˘˘لاو

تايرودلا فيثكت ةرورشضب ةينمألا

يحشصلا زجحلا ةلاح لÓخ ةشصاخ

ةقرشسلا ةيلمع نأا ريكذتلل ،يئزجلا

سسمأا ةملعلا ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا

فرظ يف اهعون نم ةشسماخلا ربتعت

و˘ن˘طاو˘م ن˘كم˘ت ثي˘ح ن˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا

ة˘حا˘طلا ن˘م ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ر˘جا˘ت ة˘قر˘شس او˘لوا˘ح دار˘فأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

نيا راهنلا زع يف ةقطنملاب راشضخ

مهميلشستب اوماقو مهتلواحم اولششفأا

مت اهلبقو ينطولا كردلا حلاشصمل

نم باششل سسكيل˘ي˘ه ةرا˘ي˘شس ة˘قر˘شس

بيلح˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ح˘لا

نشس ةلآاو زاغلا طغاشض ىلإا ةفاشضإا

لجر لحم ن˘م ن˘ي˘كا˘كشسلا ذ˘ح˘ششو

رو˘ملا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب

لبق تناك يتلا ةيدلبلا يف ءوشست

رثكألا قطانملا نيب نم ريشصق تقو

 .ةنيدملاب انمأا

نيعوبسسأأ فرظ يف ةيلمع سسماخ

 ةملعلاب ىهقمو ةيرطيب ةدايع ةقرسس
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نينطاوملا نيب يعامتجإ’ا لفاكتلا حور رسشن ىلإا ةيعاد

انوروك ءابو لÓغتشسا نم رذحت ةحÓفلا ةيريدم
ةبراشضملا قيرط نع حبرلا سشماه قيقحتل

ينوبلا ةيدلب حلاسصم نع رداسص

لورشصلاب ةلمجلا قوشسب هكاوفلاو رشضخلا تانحاشش ميقعت ةيرابجإاب يشضقي يدلب رارق

ءابولا اذه راسشتنإا نم دحلل ةظقيلاو ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلاب نينطاوملا ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم تعد
رمت يذلا عسضولا اذه لÓغتسسإا مدعل قايسسلا تاذ يف ةيعاد ،هتبراحمل دوهجلا رفاظتب ةلعافلا تاهجلا عيمج ةدسشانم ،ريطخلا

حور رسشن بجي لب ،نطاوملاو نطولاب نارسضي ناذللا راكتحإ’او ةبراسضملا قيرط نع ربتعم حبر سشماه قيقحتل دلبلا هب
.رارسضأ’ا لقأاب ةنحملا هذه زواجتل يرئازجلا بعسشلا ءانبأا نيب نماسضتلاو لفاكتلا
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تد˘˘كأا ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو نأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

اهتلشسارم يف ةيفيرلا ةيمنتلاو

62 ي˘ف ة˘خرؤؤ˘م˘˘لا324 مقر

ءارد˘م ع˘ي˘م˘ج0202 ضسرا˘˘˘˘م
فر˘غ˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘˘شصم˘˘لا
تاي’و فلتخم ر˘ب˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
هنأا اهيف مهثحت ةميلعتب نطؤلا
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا را˘طإا ي˘ف
ع˘شضؤ˘˘لا ضصؤ˘˘شصخ˘˘ب ة˘˘مزÓ˘˘لا
نم دÓبلا هدهششت يذلا نهارلا

انورؤك » ضسوريف يششفت لÓخ

نا˘م˘شض فد˘ه˘بو »91 ديفؤك
ةيمازلإا نطاؤملل يحÓف جؤتنم
ةحشصلا تايلديشص باحشصأا حتف
،روذبلا عيب تÓح˘مو ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا داؤ˘˘م˘˘لاو ةد˘˘م˘˘شسأ’ا
نؤحÓف˘لا ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ر˘ي˘فؤ˘ت˘ل
ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح نا˘م˘شضلو
را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ششأ’او تاور˘˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘˘لاو
ضضارمأ’ا فلتخم ن˘م ةر˘م˘ث˘م˘لا
ة˘ير˘ششح˘لا تا˘فأ’او ة˘˘ير˘˘ط˘˘ف˘˘لا

ةيخا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ
ضضع˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
طؤقشسب تزيمت يتلاو تاي’ؤلا

ؤهو راطمأ’ا نم ةربتعم تايمك
Óشضف ،يحÓفلا مشسؤملا دقنأا ام
تاذ تاجتنم ريفؤت نيكمت نع

امك ،دودرملا يف ةدايزو ةدؤج
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘˘يزو ا˘˘عد
نيلما˘ع˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
تار˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو لؤ˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
ةيغب مهطاششن ةلوازم ةيحÓفلا
ظافح˘ل˘لو جا˘ت˘نإ’ا ة˘يرار˘م˘ت˘شسإا

.يلحملا يحÓفلا جؤتنملا ىلع
راد˘شصإا م˘˘ت قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ضسيمخلا ضسمأا ةيششع تاميلعت

فر˘ط ن˘م0202 ضسرام62
ةي’ؤل ةيحÓفلا حلاشصملا ريدم
» م˘تا˘خؤ˘˘ب ر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلا » ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
،ةيحÓفلا ةفرغلا عم قيشسنتلاب
دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م˘˘˘لا
،نييرئازجلا نيحÓفل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا

ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور
ةي˘حÓ˘ف˘لا بع˘ششل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

روذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ب كلذ˘˘˘˘˘كو
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لاو
غلا˘ب˘لاو ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

نيلماعت˘م˘لا ل˘كو91 م˘هدد˘˘ع
لؤ˘ح عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لاو
˘˘مرا˘˘˘شصلا د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض
ن˘مو ة˘مؤ˘كح˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب

ةحÓفلا ةرازو تاميلعت اهلÓخ
رهشسلا لؤح ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ن˘شسح˘لا ر˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م
نود يحÓفلا مشسؤم˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لاو
ه˘فار˘طأا ن˘˘م فر˘˘ط˘˘ب لÓ˘˘خإا يأا

ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ى˘˘لإا ل˘˘شصؤ˘˘ت˘˘ن ى˘˘ت˘˘˘ح
ةديج ةيعؤنو ة˘ي˘م˘كب جؤ˘ت˘ن˘م˘لا

،ىلتبملا اذه يف نحنو ،ةشصاخ
دؤه˘ج˘لا ر˘فا˘ظ˘ت ى˘لإا ى˘عد ا˘م˘ك
لجأا نم تادؤهجملا لك لذبو
ع˘˘شضؤ˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا

ةرد˘ق˘ب مÓ˘شسو ن˘مأا˘ب جور˘خ˘لاو
ىلعو .ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا ى˘لؤ˘م˘لا

ل˘˘˘ك را˘˘˘ع˘˘˘ششإا م˘˘˘ت اذ˘˘˘˘ه ءؤ˘˘˘˘شض
يحÓفلا لاجملا يف نيلماعتملا

ةد˘م˘شسأ’او روذ˘ب˘لا ي˘ع˘ئا˘˘ب ن˘˘م
،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
،فÓ˘˘عأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص تا˘˘كر˘˘˘شش
،تانبلملا ،ةيحÓفلا تاينواعتلا
ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا قاؤ˘˘˘شسأا ،ح˘˘˘باذ˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاءارجإ’ا لك ذاختإاب هكاؤفلاو
ريفؤت اهنأاشش نم يتلا ريبادتلاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ي˘تاؤ˘م˘لا فور˘ظ˘˘لا
لا˘شصتإ’او ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا

ةيريدم حلاشصم عم لشصاؤتلاو
وأا لÓخإا يأا لاح يف ةحÓفلا

هتيؤشستو هتششفانم لجأ’ ئراط
ةمزأ’ا ةيلخ ةنجل عم هنيح يف
فارششإا تحت ع˘شضؤ˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو
و .ةبان˘ع ة˘ي’و ي˘لاو ة˘شسا˘ئر˘بو
» ةدامل ةبشسنلاب ةراششإ’ا ردجت
ةرازو ةلشسارمل اعبتو » ديمشسلا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ناؤ˘يد˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ةفاجلا لؤقبلاو بؤبحلل ينهملا

ةشصح ن˘يؤ˘م˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت د˘ق˘ف

ح˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ما˘˘يأا (50) ة˘شسم˘˘خ

ن˘˘˘حا˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كل بل˘˘˘˘شصلا

ةي’ؤ˘ل˘ل ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا

ةداملا هتاه ريفؤت لجأا نم اذهو

تاردقلا لامعت˘شسإا˘ب ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا

ءاشضقلاو ن˘حا˘ط˘م˘ل˘ل ىؤ˘شصق˘لا

را˘كت˘˘حإ’او ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ةراجتلا ةيريدم عم قيشسنتلابو

ينطؤلا كردلاو نمأ’ا حلاشصمو

ه˘تا˘ه ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسل˘˘ل

ىلع اءانب ءاج ام˘كو .ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ضصؤشصخب لوأ’ا ريزؤلا ةميلعت

بؤ˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘لا

ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قؤ˘˘شس ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘شسإا

لاشصتإ’ا مت ،هكاؤفلاو رشضخلل

ر˘شضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا يدرؤ˘˘م˘˘ب

تا˘˘ي’ؤ˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘كاؤ˘˘˘ف˘˘˘لاو

عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب اذ˘هو ةروا˘ج˘م˘لا

را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ئ’ؤ˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا

ةيريدمو نييرئازجلا نييفرحلاو

نمأ’ا) نمأ’ا حلاشصمو ةراجتلا

(ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا و ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

ه˘تا˘ه ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسل˘˘ل

ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘تو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

لقنتلا ةلؤهشس لؤح تانامشضلا

قؤ˘شس ى˘لإا تا˘ي’ؤ˘لا ه˘تا˘ه ن˘˘م

.ةبانع ةي’ؤب ةلمجلا
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ي˘نؤ˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم تر˘ب˘˘جا
ةل˘م˘ج˘لا قؤ˘شس ر˘جأا˘ت˘شسم ة˘با˘ن˘ع˘ب
ىلع لورشصلاب هكاؤفلاو رشضخلل

ل˘ق˘ن تا˘ن˘حا˘شش م˘ي˘ق˘ع˘˘ت ةرور˘˘شض
د˘ن˘ع ا˘ي˘مؤ˘ي ه˘كاؤ˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م قؤ˘˘˘شسلا ا˘˘˘ه˘˘˘˘لؤ˘˘˘˘خد
لا˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف ضصي˘˘شصخ˘˘ت
تامزلتشسملاو تاد˘ع˘م˘لا ل˘ما˘كب
لك ميقعتو ري˘ه˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شست
لمعت يتلا تابكرملاو تانحاششلا

رشضخلا نم اهتلؤمح غيرفت ىلع
راجتلا تاناخ باحشصأ’ هكاؤفلاو
انرداشصم بشسحو.ةلمجلاب ع˘ي˘ب˘ل˘ل
ةيدلب نع رداشص يدلب رارق ناف
قؤ˘شس ير˘ت˘كم˘ل مز˘ل˘˘م ي˘˘نؤ˘˘ب˘˘لا

هربجي هكاؤفلاو رشضخلل ةلمجلا
اهلؤخد دنع تا˘ن˘حا˘ششلا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب

كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ ق ضسل˘˘ل مؤ˘˘ي ل˘˘˘ك
اه˘ل ي˘ت˘لا تا˘ي’ؤ˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا
ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ة˘˘ب˘˘شسن
تا˘ي’ؤ˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
نم كلذو ةديلبلا ةي’ؤل ةرواجملا
ىود˘ع را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا ل˘جا
اذا˘ن˘ت˘شسإاو. ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘˘شص’ا
ني˘ن˘طاؤ˘م˘لا نإا˘ف رد˘شصم˘لا تاذ˘ل
رار˘ق˘˘لا اؤ˘˘ن˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ىلا رجأا˘ت˘شسم˘لا ن˘ي˘عاد رؤ˘كذ˘م˘لا
نأاو ةشصاخ هقيبطت يف عارشسإ’ا
علشسلا لقن تانحاششلا نم تائملا

ةيحÓفلا تاجتنملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
لخدت دÓبلا قطانم فلتخم نمو
ىلعو لورشصلاب قؤشسلل مؤي لك

لك نم نيمداق ضصا˘خ˘ششا ا˘ه˘ن˘ت˘م
بجؤ˘˘ت˘˘شسي ا˘˘م ن˘˘طؤ˘˘لا تا˘˘˘ي’و
ةرورشض اذكو تانحا˘ششلا م˘ي˘ق˘ع˘ت
ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا ماز˘˘ت˘˘لا
ضسوريف نم ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘ح’ا

ضسبلو تامامكلا عشضؤك انورؤك
قا˘ي˘شس ي˘فو. ة˘ي˘ب˘ط˘لا تازا˘ف˘ق˘˘لا

راجتلا نم ديدعلا بشسحو لشصتم
ـل حيرشصت يف دحأ’ا ضسمأا ةئزجتلا
ميقعت تايلمع نإاف «ةعاشس رخأا»
هعاشسلا دحل قبطت مل تانحاششلا
لخدتلل ةيدلب˘لا ح˘لا˘شصم ن˘ي˘ي˘عاد
ىؤتحم قيبطت لجأا نم عيرشسلا
ةيدلب نع رداشصلا يدلبلا رارقلا
قؤشسلا ةيامحب حمشسي ام ينؤبلا
نم تائملا ا˘ي˘مؤ˘ي هد˘شصق˘ي يد˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا را˘ج˘ت˘˘لا

ىرخأ’ا تاي’ؤلاو ةي’ؤلا قطانم

نإاف ةراشش’اب ريدجلاو . ةرواجملا

تائيهلاو تاشسشسؤؤملا نم ديدعلا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تل˘م˘ع ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا

تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘خأ’ا

رؤكذملا قؤشسلل ميقعتو فيظنت

ةفيظن /ةبانع) ةشسشسؤؤم رارغ ىلع

ةيامح˘لاو تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م و (

نيأا حلاشصملا نم اهريغو ةيندملا

طيحمو تاناخلا لك ريهطت مت

ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل يد˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مأ’ا قؤ˘˘˘˘˘شسلا

هذ˘˘ه ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا نا˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘شسا

راطإا يف يتات يت لا تاردابملا

نم ةياقؤلل ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

.دجتشسملا انورؤك ضسوريف

ةي’ولل ةئيبلا راد ةكراسشمب

نشسحأا لوح ةينطولا ةقباشسملا قÓطنإا
 انوروك سسوريف دشض ةيشسيشسحت ةلاشسر

ةينطؤ˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا تا˘ن˘يؤ˘كت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ق˘ل˘طأا

راط’ا اذه يفو، دجتشسم˘لا ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف د˘شض ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا

ىلا ةيئيبلا يداؤنلا ءاشضعا عيمج ةبانع ةي’ؤل ةئيبلا راد ؤعدت

يتلا ةيئيبلا يداؤنلا ءاشضعأا نيب ةينطؤلا ةقباشسملا يف ةكراششملا

ةقباشسملا هذه فدهت ثيح.» انيدي نيب....انتحشص» راعشش  لمحتشس

يف ةكراششملاو مهلزانم يف ءاقبلا ىلع لافطأ’ا عيجششت ىلإا

يؤعؤت يشسيشسحت طاششن ميدقت لÓخ نم ةيشسيشسحتلا تÓمحلا

زارتح’او ةياقؤلل اهتشسرامم بجي يتلا ةيئاقؤلا تايكؤلشسلا لؤح

اهرششن متيشس نيا،ةيؤفعو ةطيشسب ةقيرطب انورؤك ضسوريف نم

لمششت قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف.ة˘ئ˘ي˘ب˘لا راد˘ل كؤ˘ب˘شسي˘ف˘لا ة˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع

ميمشصت وأا ةينف ةحؤل مشسر اهنيب نم ت’اجم ةدع ةقباشسملا

ةفاظنلا يف وا،يئيب مشسرلا عؤشضؤم نؤكي نا ىلع،يفارغؤتؤف

ر˘يؤ˘شصت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘م˘ع˘لا) ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لاو

تامشسجم زاجنا وا.(ةئيبلا رادل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلا لاشسرإ’او

،كيتشسÓبلا ،نؤتركلا) ةلكشسرم تافلخم قيرط نع ةيشسيشسحت

لمع وأا ةيرع˘شش ةد˘ي˘شصق ،ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘لا˘شسر ءا˘ق˘لإا وا.(ندا˘ع˘م˘لا

يلحتلا ةرورشض عؤشضؤم لؤح (ؤيديفلا ةينقتب رؤشصم) يحرشسم

يف لامعأ’ا زاجنا متي و انورؤكلا ءابو ةهجاؤمل ةيلوؤؤشسملا حورب

ءا˘ي˘لوأ’ا فر˘ط ن˘م لا˘م˘عأ’ا ر˘يؤ˘شصت ا˘شضيا م˘ت˘ي ا˘م˘ك،  لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

ديربلا ىلإا دلاؤلا فتاه مقرو لفطلا بقلو مشساب ةقفرم اهلاشسرإاو

لاشسرإ’ لجا ر˘خأا نؤ˘كي˘شسو.ة˘ئ˘ي˘ب˘لا راد ة˘ح˘ف˘شص وا ي˘نور˘ت˘كل’ا

يف ةكراششملا لفطلل نكمي امك.مداقلا يام حتافلا مؤي لمعلا

ةحفشصلا يف Óعافت رثكأا ىقلت يتلا لامع’ا و.لاجم نم رثكأا

نؤكيشس نيزئافلا ءامشسأا نع يمشسرلا نÓعإ’ا و. ةزئافلا نؤكتشس

ضصشصختو ةئيبلل يملاعلا مؤيلا و انمازت مداقلا ناؤج50 مؤي

.ةيفرشش تاداهشش و ةيزيفحت زئاؤج لئاوأ’ا ثÓثلا نيزئافلل
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 انوروك سسوريفل يدسصتلا يف ةكمهنم تاطلسسلا اميف

ةبلشصلا تافّلخملل ةغرفم ىلإا لّوحتت عراوشش ةّدع
تافّلخمل ةغرفم ىلإا ةبانع تايّدلبل ةعبات عراؤشش ةّدع تلّؤحت

ضسكعت ةرؤشص يف قيرطلا ةعراق ىلع ىمرت تراشص يتلا ءانبلا

ي˘لا˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘يؤ˘ششت ي˘ف ةر˘ها˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم ىد˘˘م

ضسأار ىلع ينؤبلا ةيدلبل عباتلا ملاشس يديشس يح يتأايوءايحأÓل

ر˘شضت ر˘ث˘كأ’ا ءا˘ي˘حأ’ا ة˘م˘ئا˘ق
ّ

ءانبلا تاف˘ّل˘خ˘م ي˘مر ةر˘ها˘ظ ن˘م ار

يح ،ةرشضخؤب ،لورشصلاو ةبيعششلا يح نم ّلك ىلإا ةفاشضإ’اب

،ةراب˘ج ن˘ي˘ع ي˘ح بنا˘ج ى˘لإاو ،ةر˘ط˘ن˘ق˘لا ،ة˘قؤ˘قر˘ب ،ضسيد˘لا ر˘ج˘ح

ةبانعب تايدلب ةّدعل ةعباتلا قطانملا نم اهريغو ةمركلا ،ضسؤبيشس

يمرلا ةرهاظ ببشسب ىشضؤفلا نم ليشس يف ةقراغ اهاندجو يتلا

يف تمهاشس يتلا ءانب˘لا تا˘ف˘ّل˘خ˘مو ة˘ب˘ل˘شصلا داؤ˘م˘ل˘ل ي˘ئاؤ˘ششع˘لا

تعجرأا دقف لشصّتم قايشس يفو ،عراؤششلل يلامجلا رظنملا هيؤششت

ىلإا ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ ةرهاظلا راششتنا يف ببشسلا فارطأا ةّدع

نمازتي رمأ’ا نأا ةشصاخ قطانم ةّدع يف اهمادعناو ةباقرلا ضصقن

ءابو راششتنا اهتبرا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لاو

ةناخ يف اهت’اغششناو اهراظنأا حلاشصملا ةفاك ّبشصت ثيح انورؤك

ضصاخششأ’ا نم ضضعبلا لعج اّمم يملاعلا ءابؤلا اذهل يّدشصتلا

مهيمر قيرط نع نيناؤقلا ةفلاخمب نؤمؤقيو ةشصرفلا نوزهتني

ة’ابم ىندأ’ مهتراعإا نود قيرطلا ةعراق ىلع تافّلخملا كلتل

،ةبلشصلا تايافنلا كلتل يئاؤششعلا يمرلا نع ةجتانلا بقاؤعلل

رشصتلا كلت بلغأا نأا رمأ’ا يف بيرغلاو
ّ

فرط نم تجتن تاف

عقؤم نع ءانبلا تافلخم عفرب نورمأاي نيذلا عيراششملا باحشصأا

لقنب نؤفّلكملا لاّمعلا نم مهنم ديدعلا بلطيو  عورششملا زاجنإا

ةلوازمل ديدج نم ةدؤعلاو قيرطلا ةعراق ىلع اهيمرب اياقبلا كلت

ءازإا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ط˘خ˘شس ي˘ف بب˘شست يذ˘لا ر˘مأ’ا ؤ˘هو م˘ه˘طا˘˘ششن

ةرهاظلا ببشسب ءايحأا ةّدع اهششيعت تراشص يتلا ةيثراكلا ةيعشضؤلا

عشضوو لجاعلا لخدتلاب ةشصتخملا تاهجلا اؤبلاط نيأا ،ةنيششملا

ةشسكعنملاو ارخؤؤم ةلحفتشسملا ةعينششلا تاشسرامملا هذهل ّدح

ةيلحملا تاطلشسلا هقÓطإاب ترداب يذلا عورششملا ىلع ابلشس

ةؤؤلؤؤل قيرب عاجرإاو تايدلبلا ءايحأا ريهطت راطإا يف ةبانع ةي’ؤل

ة˘ط˘بار˘لا بت˘كم ءا˘شضعأا نأا˘ب ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘ت ،دؤ˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لا قر˘˘ششلا

يواكشش ارخؤؤم اؤعفر دق ناشسنإ’ا قؤقح نع عافدلل ةيرئازجلا

ةرهاظ يمانتب املع اهتطاحإا لجأا نم ةئيبلا ةرازو ىلإا ةيمشسر

ةاذاحمبو ةيمؤمعلا قرطلاب ةاقلملا ماكرلاو تاءانبلا اياقب راششتنا

بؤجؤب مهؤبلاطو نيلوؤؤشسملا نم ديدعلا اؤلشسار امك تارامعلا

كلتب ةلشصاحلا ةيئيبلا مئارجلا نم دحلل لجاعلا لخدتلاو كرحتلا

تافّلخملاو تايافنلل ةيئاؤششع ةغرفم ىلإا تلّؤحت يتلا ءايحأ’ا

.ةبلشصلا
hd«ó S°Ñà»

 ةينماسضتلا تاردابملا و ةيسسيسسحتلا تÓمحلا مغر

 يحشصلا رجحلا قيبطت قيعت نينطاوملل ةبعشصلا ةيششيعملا فورظلا و يعولا بايغ
ةيداع ةكرحلا نا ثيح رامع يديشس و ينؤبلا يتيدلبب ةشصاخ نينطاؤملا ديدع فرط نم ةلوؤؤشسم ’ تافرشصت ةبانع ةنيدم ءايحا نم ديدعلا دهششت
فورظلا نإاف يحشصلا رجحلاب اؤمزلتي مل نمم نيريثكلا ىدل يعؤلا بايغ يفو .ةيؤعؤتلاو ةيشسيشسحتلا تÓمحلا مغر نؤلؤجتي نينطاؤملا و
ديدعلا يناعت ثيح يلزنملا يحشصلا رجحلا مهمازتلا تقاعاو جورخلل مهتعفد يتلا يه ةيئانلا تايدلبلاب ةشصاخ رخآ’ا ضضعبلل ةبعشصلا ةيششيعملا

ذنم ضشيعلا ةمقل ريفؤت نع اهزجع ةجيتن تمشص يف تاعيرتلاو ةفرششلا، ةملعلا، يديارشس تايدلبب ةشصاخ ةبانع ةنيدمب ةزؤعملا تÓئاعلا نم
نكشست يتلا ةشصاخ تÓئاعلا نم ديدعلا بشسحو، هراششتنا نم دحلاو ةياقؤلل ةلودلا اهتدختا يتلا يحشصلا رجحلا تاءارجاو انورؤك ضسوريف يششفت
دعي ملو فقؤت ئيشش لك نإاف يحشصلا رجحلا مهلؤخد ذنم هنا ريغ ، عراؤششلا يف ةطيشسبلا ءايشش’ا عيب نم تاتقت تناك يتلاو ةيئانلا قطانملا يف
مغر هنإاف رخآا بناج نم، ةلاحلا هذه نم تاررشضتملا رثكا تاقلطملاو لمارأ’ا ءاشسنلا ربتعتو، مهئانبأ’ ماعطلا ءارششل لاؤمأ’ا ريفؤت مهناكمإاب
رمحأ’ا لÓهلا، مشستبا، لاحرب ريخلا ضسان، يبياطشش ريخلا ضسان ،ريخ ةمشسب رارغ ىلع ةيريخلا تايعمجلا ضضعب اهب مؤقت يتلا ةينماشضتلا تاردابملا
وأا ةيكÓهتشس’ا داؤملا فلتخم ىلع يؤتحت مهيلع ةينماشضت ةفق عيزؤت لÓخ نم ءاؤشس تÓئاعلا هذه ةدعاشسم لجأا نم ، ةبانع بتكم يرئازجلا

رارمتشسا يف ةشصاخ يفاك ريغ ىقبي كلذ نا ’إا،مهتناعا و مهب لفكتلا لجا نم ةينعملا تاهجلاو ريخلا يلعافل اههجؤت يتلا تاءادنلا لÓخ نم
 U°Édí. Ü .يحشصلا رجحلا ةلاح
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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92:40

13:21

80:61

65:81

32:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةبلع0001 نم ديزأا طبشضي سسارهأا قوشس نمأا
 ةرتوفملا ريغ ةدبزلا ةدام نم

يرسضح˘لا ن˘مألا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘م ةا˘ق˘ت˘سسم ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا ىل˘عو ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
ةرتوفم ريغ ةيئاذغ داوم نيزختب راجتلا دحأا مايق اهدافم ،سسارهأا قوسس نمأاب سسماخلا

ةم˘سصا˘ع˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تارا˘م˘ع˘لا د˘حأا عدو˘ت˘سسم˘ب ،ة˘ح˘سصلاو ظ˘ف˘ح˘لا طور˘سشل ة˘ع˘سضا˘خ ر˘ي˘غو
عم قيسسنتلاب و ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع لبق نم ةمولعملل ديجلا لÓغتسسإلاب و ةيلولا

علسسلا نم ةيمك ىلع هلخاد طبسض ثيح ،ركذلا فلاسسلا عدوتسسملا ةمهادم مت ةراجتلا حلاسصم
نم ةدبزلا ةدام نم ةبلع0421 ،ينادوسسلا لوفلاو دنهلا زوج نم غلك423 يف ةلثمتملاو
ةعسضاخ ريغو ةرتوفم ريغ ،ل˘يدا˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ب˘ل˘ع004 ،نازوألاو عاونألا فل˘ت˘خ˘م
ليوحت متو ،ةراجتلا حلاسصم لبق نم عدوتسسملا عيمسشت مت هيلعو ةحسصلاو ظفحلا طورسشل

سصوسصخب يئاسضق فلم زاجنإا متيسس نيأا ،سسماخلا يرسضحلا نمألا رقم ىلإا ةعلسسلا يبحاسص
هتلاحإا متيسس نيأا ،ةحسصلاو ظفحلا طورسشل ةعسضاخ ريغو ةرتوفم ريغ ةيئاذغ داوم نيزخت
سش .ا .ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا

ةدكيكسس

نوجتحي نونطاوم
 قئادحلا ةيدلبب
ديمشسلا ببشسب

نم ةعومجم سسمأا راهن جتحا
ببسسب قئادحلا ةيدلب مامأا نينطاوملا
ةيدلبلا اونطاوم ىدبأا و ،ديمسسلا ةمزا
عيزوتلا ءوسس نم مهطخسسو مهئايتسسا

ءايحألا ءاسسؤور سضعب يلثمم روسضحب
تامولعم بسسحو ،ةيدلبلا ىوتسسم ىلع
دعب هنأا حرسص ةيدلبلا سسيئر ناف
يف ديمسسلا ةدام رفوتتسس عوبسسأا
ربع و.ةمزألا يهتنتو تÓحملا
ثيح ريبك بسضغ نع نونطاوملا

عيزوت ةلأاسسم يف ريبك سضومغ رهظي
تÓئاع كانهف ،ديمسسلا سسايكا

ةرم نم رثكأا ةاباحملاب ديفتسست
ام ادبا دفتسست مل .ىرخا تÓئاعو

رفظلا لجا نم تÓيولا يناعت اهلعج
ةلادع ل هوربتعا ام وهو ديمسس سسيكب
سضعب ةطلسس و ذوفنل لÓغتسساو
.سصاخسشألا

رانيدوب.ح

نما حلاصصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلصصاوم
يف ةبراصضملا ةح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو
ةحصصلا ىلع ظاف˘ح˘لاو ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسلا داو˘م˘لا
ةرئاد نمأل ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تنكمت ،ةماعلا

نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم فصسوي دوغيز

ةيصضق يف ام˘ه˘عو˘ل˘صضل ة˘ن˘صس23و72 رمعلا
عيبلل ةيحلصصلا ةيهتنم فيظنت داوم سضرع
.يراجتلا لجصسلا مادعنا عم ماعلا قيرطلاب

تا˘يرود ر˘ثا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ˘ل ة˘طر˘صشلا تاو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘تور
ةينمألا ريباد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
مههابتنا تفل ،انوروك ءابو راصشتنا سصوصصخب
قيرطلاب فيظنت داوم ناصضرعي نيصصخصش ىلإا
،““رانتراب““ عون ن˘م ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا
ىلع نازوحي ل امهنأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘لا˘ب
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م ة˘ب˘قار˘م˘ب و ،يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ج˘˘صس

تاروراقب ةأابعم تناك يتلا و عيبلل ةصضورعملا
نيبت ةيندعملا هايمل˘ل ة˘صصصصخ˘م ة˘ي˘كي˘ت˘صسل˘ب
متيل ،ردصصملا ةلو˘ه˘ج˘م و ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا

ر˘ق˘م˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ق˘فر ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و ا˘هز˘ج˘˘ح
ةيطبصضلا ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لا
ف˘صسو˘ي دو˘غ˘يز ةر˘ئاد ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

تردق فيظنتلا داوم نم ةيمك زجح نم تنكم

ماجحألا و عاونألا فلتخم نم ةدحو918 ـب

،ردصصملا ةلوهجم ريغ ةدحو261 اهنيب نم
لاصسرإا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتنلا دعب
ةصصتخملا ةباي˘ن˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م
ةلوهجملا تازوجحملا فلتإا مت اميف ،ايميلقإا
و ةصصتخملا حلاصصملا عم قيصسنتلاب ردصصملا
و ةيئافصشتصسلا ح˘لا˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘صست
.ةيمومعلا ةيريخلا تاصسصسؤوملا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسق

فيظنتلا داوم نم ةدحو فلأا ةبارق زجح
فشسوي دوغيزب ةيحÓشصلا ةيهتنم

غلك0911 نم ديزا زجح
دشسافلا جاجدلا نم

 ةنتابب نيديلا تامقعمو
30 ةلمح يجراخلا يرصضحلا نمألا حلاصصم تنكمت

جاجدلا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةنتاب ةيلو نماب
اهرثا ىلع مت ثي˘ح ،كل˘ه˘ت˘صسل˘ل ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ د˘صسا˘ف˘لا
نيتريغصص نيتنحاصش نتم ىلع اناك نيصصخصش فيقوت

جاجدلا ةدام نم غلك6911 ـب ردقت ةيمكب نيتلمحم
حلاصصم ةقفر اهفلتإا مت نيأا كلهتصسلل حلاصص ريغ
.ةنتاب ينقتلا مدرلا زكرمب ةراجتلا

عورصشملا ر˘ي˘غ را˘ج˘تلا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
يحب ةنحاصش فيقوت نم ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب

نم غلبي سصخصش اهنتم ىلع ةنتاب ةنيدم لخدمب راعرع

ةدحو2192 ـب ردقت ةيمك ىلع زوحي ،ةنصس64 رمعلا
تاملعلاو تاعصسلا فلتخم نم يديلا تامقعم نم
و نيلكيه ،لاتصسير˘ك ،ن˘ير˘غ˘ي˘ه ،لا˘ج د˘نا˘ه ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م

.NEIRETCAB ITNA LEGيتلا ةيمكلا يهو
ح˘لا˘صصم˘لا تن˘كم˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تازو˘ج˘ح˘م ى˘لا فا˘صضت
ادح كلذب ةعصضاو ،ءابولا راصشتنا ذنم اهزجح نم ةينعملا
ةبراصضملل نهارلا عصضولا يلغتصسم راجتلا سضعب عجصشل
.راعصسلا يف

 ح ناصشوصش

قيلعت نود ةروصص

هعنسص ةقيرطل ويديف ترسشن

يحشص ميقعت رمم عنشصت”كياب نيرغ“ ةيعمج
ةبانع يف ““كياب نيرغ““ ةيعمج تماق
سسمأا لوأا يحصص ميقعت رمم عنصص نم
ءا˘صضعألا ح˘ج˘ن ثي˘ح ه˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت تم˘˘تو
ة˘جارد˘لا““ ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

84 فر˘ظ ي˘ف ه˘ع˘ن˘صص ي˘ف ““ءار˘صضخ˘˘لا

اونوكيو سصاخلا مهلام نم طقف ةعاصس
ةيلو تايفصشتصسم ىدحا ىلإا هوملصس دق
اهتحفصص يف ةيعمجلا ترصشنو ،ةبانع
روصصلاب ““كوبصسيافلا““ ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا

لكيهلا بيكرت ةيفي˘ك حر˘صش و˘يد˘ي˘ف˘لاو
رمم ىلع سصيصصرتلا بيبانأاو يندعملا
ميمعت لجأا نم يكذلا يحصصلا ميقعتلا
لجأا نمو نطولا تايلو لك يف ةركفلا
،ةرتفلا هذه يف نطولا تايلو لك يف ةمقعملا ةيحصصلا تارمملا نم عونلا اذه لثم عنصص ىلع عيجصشتلا

لكصشب يصسيصسحتلاو يوعوتلا اهرودب يصشيصشعل ميكحلا دبع اهصسأارٍي يتلا ““كياب نيرغ““ ةيعمج موقتو
نينطاوملا ثح ىلع لمعتو مارغتصسنلا قيبطتو كوبصسيافلا ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص ربع رمتصسمو مئاد
مهصسفنأا ةيامح لجأا نم ةياقولا ريبادتب مازتللا ةرورصض ىلع ةيرئازجلا تايلولا لك يفو ةبانع يف
ةرورصضل وعدت امك ،ةفاظنلا لامعو ةحصصلا عاطق يف لامعلل ةيعيجصشت تاروصشنم رصشنتو مهتلئاعو
.ببصس نود جورخلا يدافتو يحصصلا رجحلا قيبطت

 سسافر ناميلصس

يقاوبلا ما

 موحششلا نم ةيمكو منغ سسأار092 زجح
يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ

ةميرجلا لاكصشأا فلتخم ةبراحم لاجم يف اهتادوهجم يقاوبلا مأاب ينطولا نمألا حلاصصم لصصاوت
زجح نم يقاولا مأاب عبارلا يرصضحلا نملا حلاصصم ارخؤوم تنكمت ،نطاوملا ةحصصب سسمت يتلا اميصسل
بصسحب ةيصضقلا.يرصشلا كلهتصسلل ةهجوم ةيناويحلا موحصشلا  مانغلا سسوؤور نم ةربتعم تايمك
ىلع  ةيصضاملا ةليلقلا مايللا ىلا دوعت يقاوبلا ما ةيلو نمأاب ةماعلا تاقلعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب
ىدحإا لخاد مانغلا سسوؤور نم ةيمك نيزختب (معطم بحاصص)راجتلا دحا مايق اهدافم تامولعم رثإا
ةفاك ذاختا دعب ثيح ،““انوروك““ ءابو لاوز دعب عيبلل اهصضرع سضرغل يقاوبلا ما ةنيدمب ققصشلا

عيبلاو يهطلل ةزهاج منغ سسأار092 زجح متيل هيف هبتصشملا نكصسم سشيتفت مت ةينوناقلا تاءارجلا

قيصسنتلاب تمت ةيلمعلا ،تاجلث ةعبرأا يف ةيحصص ريغو ايئاوصشع ةنزخم ةيناويح موحصش نم غلك06 و
ةحلاصص ريغ تازوجحملا هذه نأا ىلع ديكأاتلا مت نيأا (ةحلفلاو ةراجتلا) ةينعملا حلاصصملا عم
يف سشغلا““ ةيصضق  مهت نع نيطروتملا دصض يئازج فلم زاجنا  عم اهفلتا متيل يرصشبلا كلهتصسلل
داوملل ةيحصصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورصش ةيمازلا مدع ،ةرتوفلا مدع ،كلهتصسملل ةعورصشملا تابغرلا
سضرغب يرصشبلا كلهتصسلل ةحلاصص ريغ يناويح ردصصم تاذ داوم نيزختو ةزايح ،ةملصسلاو ةيئادغلا
راهز دمحا.““عيبلا

سسارها قوسس

ةرتوفم ريغ ةيئادغ داوم زجح
ةيلو نمأاب نماثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
ةرتوفم ريغ ةيئاذغ داوم زجح نم ،سسارهأا قوصس
ةراجتلا ةيريدم ىدل هب حرصصم ريغ نزخم لخاد

و .ةنصس54 رمعلا نم غلابلا هبحاصص فيقوت عم
مايق اهدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب اذ˘ه
داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب سصخ˘˘صش
اهراكتحإا لجأا نم كلهتصسإلل ةهجوملا ةيئاذغلا

نينطاوملا باصسح ىلع اهراعصسأا يف ةبراصضملاو
دل˘ب˘˘لا هد˘˘ه˘˘صشت يذ˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لاو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت اذ˘˘هو

نم دكأاتلاب وdivoc 91 ءابو راصشتنإا سصوصصخب
حلاصصملا فلتخم عم قيصسنتلاب مت تامولعملا
هلخادب رثع يذلا عدوتصسملا سشيتفتب ةصصتخملا

نم سسيك04 ،قيقدلا ةدام نم سسيك186 ىلع

تيزلا نم ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح و˘لد82 ،ةنيرفلا ةدا˘م

سضي˘بألا ر˘كصسلا ةدا˘م ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك سسي˘˘ك8421

نم ةدحو6334 ىلإا ةفاصضإلاب ،عاونألا فلتخم
ركذلا ةفلاصس علصسلا ،عاونألا ةفلتخم ةيئاذغ داوم
حرصصم ريغ نزخملا نأا امك ،ريتاوف ىلع زوحت ل
عيمصشت مت كلذ رثإا ىلع.ةراجتلا ةيريدم ىدل هب
ليوحت و ،ةراجتلا حلاصصم ناوعأا لبق نم نزخملا
نيأا ،نماثلا يرصضحلا نمألا رقمل ركذلا فلاصسلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ه˘ق˘ح ي˘ف ذ˘خ˘ت˘˘ت˘˘صس
 .اهب لومعملا

سش .ا
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