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يششفت دشصر ةنجل ؤشضع فششك
ةرازو ي˘˘ف «ا˘˘نورؤ˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
يف ،طاقب يناكرب دمحم ةحشصلا
هتنجل نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت

دبع ةيرؤهمجلا سسيئر نم تبلط
دبع لوأ’ا ريزؤلاو نؤبت ديجملا
ر˘ج˘ح˘لا م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ي˘˘ح˘˘شصلا

ّ
تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘˘ع 

ي˘˘˘ششف˘˘˘ت ن˘˘˘م ا˘˘˘فؤ˘˘˘خ ،ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا
ةيقابتشسا ةؤط˘خ ي˘فو.سسور˘ي˘ف˘لا

نيباشصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘ترا نا˘كمإ’
ّنإا طاقب لاق ،ةلبقملا مايأ’ا يف
ايبط ا˘م˘قا˘ط تل˘ب˘ق˘ت˘شسا ر˘ئاز˘ج˘لا

8وً ايبط31 نم نّؤكتي ،اينيشص
ةد˘˘عا˘˘شسم فد˘˘ه˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘م
سسوريف˘لا ءاؤ˘ت˘حا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

اعدو .ةباشصملا ت’احلا جÓعو
ل˘˘˘ك طا˘˘˘ق˘˘˘ب رؤ˘˘˘شسي˘˘˘˘فور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

تاءارج’ا مار˘ت˘ح’ ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘قا ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لا
اددششم ،اهب د˘ّي˘ق˘ت˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
ّنأا ىلاً اريششم ،ةيّدجو ةمارشصب
ؤ˘ه ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
ةيامحل حاتم˘لا د˘ي˘حؤ˘لا ل˘ي˘ب˘شسلا
هذهب هتباشصإا نم نطؤلاو بعششلا
زجعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

نم.اهتهباجم ىلع لودلا ىربك
دهعمل ماعلا ريدملا نلعأا هتهج

01 نأا ،«رارد يزؤ˘ف» رؤ˘ت˘˘شسا˘˘ب
ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
دهعملا لشصت يتلا اهيف هبتششملا

ادكؤؤم ،انورؤك سسوريفب ةباشصم

قلعتت ت’احلا نم ةئاملاب09 نأا
يف ىرخأا تا˘شسور˘ي˘فو سضار˘مأا˘ب
،ةيمشسؤملا ازنؤلف˘نأ’ا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
نيير˘ئاز˘ج˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا نأا˘م˘طو

نأا ة˘ي˘نؤ˘يز˘ف˘ل˘˘ت ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م لÓ˘˘خ
سسيل رئازجلا يف انورؤك سسوريف
ماقرأ’ا˘ب ه˘ث˘يد˘ح˘ب ’د˘ت˘شسم ءا˘بو
رؤتشساب دهع˘م ا˘ه˘ن˘ع جر˘فأا ي˘ت˘لا

طقف ةئاملاب01 نأا تدكأا يتلاو
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصم ت’ا˘ح˘لا ن˘م

’ ه˘˘˘ب˘˘˘شسح اذ˘˘˘هو «91 د˘ي˘فؤ˘ك»
دد˘ع نأاو ة˘شصا˘خ ،ءا˘˘بو ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ام رقتشسي أادب ةدكؤؤملا تاباشصإ’ا

ةلاح05و04 نيب
يتلا تاداقتنÓل ةبشسنلابو .ايمؤي

سصي˘˘خ˘˘ششت ة˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م تلا˘˘˘ط
،رؤتشسا˘ب د˘ه˘ع˘م ىد˘ل سسور˘ي˘ف˘لا

د˘˘ه˘˘ع˘˘م نأا رارد يزؤ˘˘˘ف ف˘˘˘ششك
ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح˘˘ل ما˘˘˘ق رؤ˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب

ةلاح0003 نم ديزأا سصيخششتب
اذ˘ه ع˘ف˘تر˘ي˘شس ر˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘قر ؤ˘˘هو
ق˘˘حÓ˘˘م ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب عؤ˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
تاي’ؤلا نم ديدعلا يف دهعملل

ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا
لوأ’ا رد˘˘شصم˘˘لا ن˘˘عو.ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىود˘ع˘˘ل

نأا رارد يزؤف فششك ،انورؤك
ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا بل˘˘˘غأا

ا˘شسنر˘ف ن˘م ة˘ق˘ل˘ط˘ن˘م ا˘هرد˘˘شصم
نؤ˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م مد˘˘˘قو
اؤلقن مهرودب نيذلا نؤيرئازجلا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كل˘˘˘˘ل سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
د˘ه˘ع˘م ر˘يد˘م د˘كأاو.ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت تاءار˘˘جا نأا رؤ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
سضع˘ب ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
يف ةلاحم ’ مهاشسيشس قطانملا
امم ،ءابؤلا راششتنا نم سضيفختلا
ى˘لإا رؤ˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ب ع˘˘فد˘˘ي˘˘شس
فششكلا يف ةديدج قرط جاهتنا

ى˘ل˘ع هز˘ي˘كر˘تو سسور˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
ا˘ه˘يد˘ل ر˘ه˘˘ظ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
.سضارعأا
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ةي’ؤب رؤتشساب دهعمل ةيؤهجلا ةقحلملا لخد
كلذو دحأ’ا سسمأا ايمشسر لمعلا زيح ةلقرو
سسوريف نع فششكلا ليلاحتب لفكتلا لجأا نم
ام قفو ،يقرششلا بؤنجلا تاي’ؤل «انورؤك»
ناكشسلاو ةحشصلا ريدم قدشصم لشضاف هدكأا
يف قدشصم لشضاف حشضوأاو .ةلقرو ةي’ؤب
نأا ،ةي˘ن˘طؤ˘لا ة˘عاذإ’ا ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘شصت
فششكلل يعجرملا يؤه˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا طا˘ششن

ىلإا ةفاشضإ’اب يطغيشس ةلقرؤب ةئبوأ’ا نع
،طاؤ˘˘غأ’ا ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘˘ي’و ة˘˘˘لقرو ة˘˘˘ي’و

يداؤ˘˘˘˘لا ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يإا ،ة˘˘˘˘˘يادر˘˘˘˘˘غ ،ةر˘˘˘˘˘كشسب

ىلع دجاؤتملا ربخملا نؤكيشسو.تشسارنمتو

ةيمؤمعلا ةيئافششتشس’ا ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا ىؤ˘ت˘شسم

ةعؤمجم فرط نم اريشسم ،فايشضؤب دمحم

ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخأ’او ن˘ي˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ب˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘˘م

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع فار˘ششإÓ˘ل

عاؤ˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ف˘ششكلاو ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا

فر˘˘ششأا د˘˘قو .ا˘˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لاو تا˘˘شسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

يف سصتخملا ،«ما˘ط˘ي˘ب ر˘يد˘يإا» رؤ˘شسي˘فور˘ب˘لا

،يزكرملا رؤتشساب دهعمب ةيدعملا سضارمأ’ا

ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخأ’ا ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م ن˘يؤ˘كت ى˘ل˘˘ع

دمحم ىفششتشسمب ني˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ب˘لا

نيرخآ’ا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م دد˘ع ا˘شضيأاو فا˘ي˘شضؤ˘ب

ةعباتلا ةلقرؤب ةيبطلا رباخملا دحأ’ نيعباتلا

ةرودلا هذه يف زيكرتلا متو .سصاخلا عاطقلل

سصيخششتلا يف ةينقتلا قرطلا ىلع ةينيؤكتلا

ةد˘كؤؤ˘م˘لا ة˘ي˘شضر˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا فا˘˘ششت˘˘كاو

تقؤلا يف ،اهب هبتششملا وأا سسوريفلل ةلماحلا

ةيحشصلا ةمÓشسلا فورظ ةاعارم هيف مت يذلا

رطا˘خ˘م ه˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا بي˘ن˘ج˘ت˘ل ر˘ب˘خ˘م˘لا˘ب

سضعب ةي˘عؤ˘ن لÓ˘خ ن˘م ىود˘ع˘لا˘ب ة˘با˘شصإ’ا

.اهلمعتشسي متي يتلا ةيبطلا تازيهجتلا
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 .يراجلا سسرام13 هاسصقأا

ةيسصولا تاهجلا تارارق ىلع «درمتلا» يف اهرارمتسسا عم

لكايهلا باحصصأا ددهت ةحصصلا ةرازو

ةمراصص تابوقعب ةقلغملا ةصصاخلا ةيحصصلا
تا˘ّي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تدد˘˘ه

ةيحشصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘مرا˘شص تا˘بؤ˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست˘ب

بشسحو.انورؤك سسوري˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب »ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا »ة˘شصا˘خ˘لا

ىلا ةلجعتشسملاب تفشصو ةميلعت يفو ةرازؤلا ناف انرداشصم

تايلمع فيثكت ىلا مهتعد نطؤلاب ةحشصلا تايريدم عيمج

تادايعلا قح يف ةيعدر تاءارجا داختأ’  ةبقارملا ميعطتلا

.كلت لشصت ثيح ةقلغملا ةشصاخلا ةعششأ’او ليلاحتلا زكارمو

يفو لشصتم قايشس يفو. دامتعإ’ا بحيو قلغلا ىلا تابؤقعلا

نم تعد     ناكشسلاو ةحشصلا تايريدم نم  ةرازؤلا تلشسار

ةرازؤلا ةميلعتب ةشصاخلا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ة˘فا˘ك غÓ˘با ى˘لا

ارؤف ةيحشصلا لكايهلل كلت حتف ةرورشضب ةيشضاقلا ةيشصؤلا

اهدهششت يتلا ةنهارلا  عاشضوأ’ا لظ يف هنا ةرازؤلاا تدكاو.

ؤعدت اهناف انورؤك ءابو راششتن’ ارظنو نطؤلا تاي’و مظعم

ةيبط تادا˘ي˘ع ن˘م ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج ح˘ت˘ف

،نييبط هبششلا ،ةيبطلا ليلاحتلل رباخم ،نانشسأا يحارج ، ةشصتخم

هذ˘ه˘ب لÓ˘خإا ل˘ك ه˘نأا˘ب تفا˘شضاو ،ي˘ب˘ط˘لا ر˘يؤ˘شصت˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع

لشصت دق ةمراشص تابؤقع ىلا هبحاشص سضرعيشس تايشصؤتلا

ةيبطلا ةعششأ’او ليلاحتلا رباخم لازت ’ هنا ردجيو .قلغلا ىلا

تارارق لازت ’ ثيح  تاي’ؤلا مظعمب ىشضرملا هجو يف ةقلغم

بايغ ببشسب ناديملا يف اهقبطي نم رظتنت  ةحشصلا ةرازو

ثحب ةلحر يف ىشضرملا كرت امدعب عدرلا ةطلشسو ةباقرلا

ةيبط ةعششأ’ا وا ليلاحت ربخم نع ىرخأ’ ةيدلب نم ةيمؤي

ىتحو ةجرحلا ت’احلاو ةنمزملا سضارمأ’ا باحشصأا ةشصاخ

ن˘م ة˘ي˘لا˘خ تتا˘ب ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ةيئانلا تايدلبلاو ءايح’اب ةشصاخ لقنلا ةمزا ببشسب نيشضرمملا

ةيبطلا ليلاحتلا رباخم لك نا  اذهك رارق دشسجي نم راظتنا يف

بط تادايعو ةع˘ششأ’ا ز˘كار˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو

نينطاؤملا تقو برقأا يف اهلمع تارقم حتف اهيلع نانشس’ا

بح˘شس ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘شص سضر˘ع˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ك و ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شسا نود

تنلعأا ةحشصلا ةيريدم تناك و.ةيئاشضقلا ةعباتملاو سصيخرتلا

ةدامع˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م عا˘م˘ت˘جإا بق˘ع ةذ˘خ˘ت˘م تاءار˘جإا ن˘ع

لئاشسو نم ني˘ي˘ئا˘شصخأ’ا ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب سصاؤ˘خ˘لا ءا˘ب˘طأ’ا

ماما مامأا ةشصاخ مهلمع فانئتشسإ’ مهتؤعد و ةياقؤلا و ةيامحلا

.ةنمزملا سضارمأ’ا ىشضرملا

YÉO∫ GCe«ø

 عونلا سسفن نم تاجلاعملا نم ةدحو فلا091 داريتسس’ هجوت

  رباخملا نم نيكورولكلا ءاود بحصس
ءاود تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ةرازو تما˘˘˘ق

اذكو ةي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا «ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلا»

مادختشسإ’ا زجح فدهب ،تاي˘لد˘ي˘شصلا تا˘نوز˘خ˘م˘ب ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا

ريزؤلا فششكو.ط˘ق˘ف تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ءاود˘لا اذ˘ه˘ل ير˘شصح˘لا

يفطل نامحرلا دبع ،ةين’ديشصلا ةعانشصلاب فلكملا بدتنملا

راششتنا ةهجاؤملو» هنأا هل حيرشصت يف سسما ،دمجاب نب لامج

عيمج عمجب ةحشصلا ةرازو تماق ،دÓبلا يف انورؤك سسوريف

اذكو ،ةيلحملا رباخملاب جتنت يتلا نيكورؤلكلا ءاود تانوزخم

نأا بدتنملا ريزؤلا لاقو.«تايلديشصلا تانوزخم يف ةدجاؤتملا

ءاودلا اذهل يرشصحلا مادختشسإ’ا زجحل اشساشسأا فدهت ةيلمعلا»

مادختشسا رارق» نأا دمحاب نب فاشضأاو.«هاؤشس نود تايفششتشسملل

هنم ققحتلا مت ،ايرÓملا جÓعل اقباشس سصشصخ يذلا ،ءاودلا اذه

ريزؤلا راششأاو.«ةحشصلا ةرازو يف ةنيعملا ءاربخلا ةنجل لبق نم

ةبشسنلاب فاك رؤظنم انيدل دجؤي ’» ةعاشسلا دحلو هنأا بدتنملا

ىلإا ةفاشضإ’ابو نأا» هتاذ قايشسلا يف اريششم ،» ءاودلا ةيلاعفل

نم ةدحو000.091 ؤحن نإاف ،مؤيلا اهتئبعت متي يتلا تايمكلا

نأامطو.«اهداريتشسإا ايلاح متي عؤنلا سسفن نم ىرخأ’ا تاجلاعملا

ةلاح يف داريتشسإÓل ةمزÓلا تاءارجإ’ا لك ذاختا مت» هنأا ريزؤلا

ر˘فؤ˘ت سصؤ˘˘شصخ˘˘بو.«دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت

هنأا» نأا بدتنملا ريزؤ˘لا د˘كأا ،ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’او تار˘ه˘ط˘م˘لا

نيجتنم دؤجو لشضفب لح لكششملا نإاف ،نيديلا مقعمل ةبشسنلاب

فششك ،ةياقؤلا ةعنقأ’ ة˘ب˘شسن˘لا˘بو.«لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م

00005 جاتنإا ددشصب نييلحم نيجتنم4» نأا بدتنملا ريزؤلا

نييÓم5 و ،ايلاح رفؤتم عانق نييÓم8 ناو ،مؤيلا يف ةدحو

.«نينطاؤملا تايجاح ةيبلتل جراخلا نم اهداريتشسا متيشس ىرخأا
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ةميلعتلا يف لوأ’ا ريزؤلا رمأاو
تح˘ت ل˘م˘ع˘لا˘ب ة’ؤ˘لا  ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن
و ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو فار˘˘˘˘ششا
ةئ˘ي˘ه˘ت و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
يلاجعتشسا عباط تحت و  ميلق’ا
سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت˘˘ب
فارششا تحت ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا

ة’ؤ˘˘˘˘˘لا و ر˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘شسؤور
ميظنتب ةلاحلا بشسح نيبدتنملا

و ىر˘˘ق˘˘لا و ءا˘˘ي˘˘ح’ا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت و
بشسحو .ةينا˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
نامشض متي نأا بج˘ي» ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نايعأ’ا و ىرقلا و ءايحأ’ا ريطأات
ةيدلبلاو ةيئ’ؤلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا و
امب نماشضتلا لاجم يف ةطششانلا
ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا كلذ ي˘˘ف
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘م˘˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل
,متيشس و .«ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلاو
ني˘ي˘ع˘ت ا˘ه˘شسف˘ن ة˘ق˘ي˘ثؤ˘لا بشسح
لك ىؤتشسم ىلع ةنجل لوؤؤشسم
و ينكشس عمجت وأا ةيرق و يح
با˘ب ن˘م م˘ت˘ي نأا ل˘شضف˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘لوؤؤ˘˘شسم ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ة˘˘يؤ˘˘˘لو’ا
نا و هÓ˘عأا رؤ˘كذ˘˘م˘˘لا  ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
سسلجملا سسيئر نيعي كلذ رذعت
نينطاؤملا دحأا يدلبلا يبعششلا

وا ةيرقلا وا يحلاب نؤميقي نمم

ىظحي نا ىلع ينكشسلا عمجتلا
ىلإا ةراشش’ا عم ناكشسلا مارتحاب
ع˘شضو  ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا نا
ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘شضي ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شش ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت
وأا م˘˘˘ه˘˘˘شسف˘˘˘نأا نؤ˘˘˘ن˘˘˘˘طاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ماه˘م˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت˘شسو.«م˘هؤ˘ل˘ث˘م˘م
ناجللا هذهب ةطؤنملا ةيشسيئرلا
ءاشصحا يف اهبيشصنت متيشس يتلا
ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت و ةزؤ˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘شسأ’ا
ةرتف لÓخ ةدعاشسم ىلإا جاتحت
ع˘˘˘شضو و ,ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ةرؤشص يف ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

نا˘˘˘˘˘كشسلا ت’ا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ششنا ل˘˘˘˘˘˘ك
و رجحلا ةرتف لÓخ مهتاجايتحاو
ةيمؤ˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ةد˘عا˘شسم
ةهجؤملا تايلمعلاب مايقلا ىلع
هذ˘ه ر˘ي˘˘طأا˘˘ت د˘˘شصق و.نا˘˘كشسل˘˘ل
ةيلخادلا ريزو ؤعديشس ،ةيلمعلا

ةئيهت و ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا و
سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ,م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق’ا
بيشصنت ىلإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا

ةعباتم و ةظ˘ق˘ي˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب ة˘ي˘ل˘خ

و (91 د˘ي˘فؤ˘ك) سسور˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا
قيشسنت متي نأا بجي ذإا  ،اهرييشست
ىلع ,ةمزأ’ا هذه ايÓخ طاششن
فر˘ط ن˘م ،يد˘ل˘ب˘لا ىؤ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ة’ؤ˘˘˘˘˘لا و ر˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘شسؤور
يف ،ةلا˘ح˘لا بشسح ،ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

جذؤمن عشضو متي نأا يغبني نيح
ايÓخلا ىؤتشسم ىلع ةع˘با˘ت˘م˘ل˘ل
.كلذ˘ل ة˘شصشصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا» ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثؤ˘˘لا تفا˘˘شضأاو
ةعطقنم ةينطو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘ب سصخ˘ي
ة’ؤلا ىلع نيعتي هنإاف ,ريظنلا
ةئبع˘ت ى˘ل˘ع ا˘شضيأا اؤ˘ظ˘فا˘ح˘ي نأا

ةيلح˘م˘لا ة˘ير˘ششب˘لا دراؤ˘م˘لا ل˘ك

ريطأاتو ,فورظلا هذه يف ةعفانلا
ليلذت لجأا نم يعؤطتلا لمعلا
ذإا ,ن˘طاؤ˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘مزأ’ا را˘˘ثأا
ةئبعتب ا˘شصؤ˘شصخ ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي

ن˘˘˘م ذا˘˘˘ق˘˘˘ن’ا لا˘˘˘جر ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس ’ ,ن˘ي˘عؤ˘ط˘ت˘˘م˘˘لا
فر˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘نؤ˘˘كم˘˘لا كئ˘˘لوأا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا كل˘شس اذ˘ك و
ةر˘ت˘ف ي˘ف فر˘ظ˘لا ي˘ف نود˘جؤ˘ي
ل˘م˘ع˘لا و ,طا˘ششن˘لا ن˘ع ف˘˘قؤ˘˘ت

سسي˘˘ئر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط
ة˘ي˘لآا ع˘شضو ى˘ل˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا

نيب ن˘م ن˘ي˘عؤ˘ط˘ت˘م˘لا ءا˘شصحإ’
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘شش و ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ن˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةحشصلل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا
.«ةيمؤمعلا

يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةدعاسسم ىلإا جاتحت يتلا كلتو ةزوعملا رسسأ’ا ءاسصحإا اهتمهم

«انوروك» سسوريف ةهباجمل ةيلحم ناجل ءاصشنإاب رمأاي دارج

:يناكرب .. ةلبقملا مايأ’ا يف نيباسصملا ددع عافترا عنمل ةيقابتسسا ةوطخ يف

«تاي’ولا عيمج ىلع يحصصلا رجحلا ميمعت ةيروهمجلا سسيئر نم انبلط»

تسسارنمتو يداولا ،يزيليإا ،ةيادرغ ،ةركسسب ،طاوغأ’ا تاي’و يطغيسس

ةمدخلا زيح لخدت ةلقرو ةي’وب روتصساب دهعمل ةيوهجلا ةقحلملا

ةافو13 ىلإا تايفولا ددع عفترا اميف

ةلاح115 ىلإا رئازجلا يف انوروكب ةباصصملا ت’احلا ددع عافترا
دجتشسملا «انورؤك» سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباشصإا75 ليجشست نع سسمأا اهل نايب يف  ةحشصلا ةرازو تفششك

تعفترا يذلا تقؤلا يف.115  ىلإا رئازجلا يف ةدكؤؤملا تاباشص’ا ددع لشصيل ةمرشصنملا ةعاشس42 ـلا لÓخ
يلامج’ا ددعلا عفتريل نينثا نيتافو ةحشصلا ةرازو حلاشصم تلجشس ثيح, اعافترا كلذك تايفؤلا ددع هيف

قلعتي رمأ’ا نإاف ةديدجلا تايفؤلا سصؤشصخبو .ةافو13 ىلا «91 ديفؤك» سسوريف ببشسب رئازجلا يف تايفؤلل

ىلفدلا نيع ةي’ؤب ىرخا ةافو ةلاح ىلا  ةفاشضإ’اب ةنشس57 رمعلا نم غلبت ،وزو يزيت ةي’ؤب نطقت ةأارماب

يذلا ددعلا سسفن ؤهو ةلاح13 ءافششلل تلثامت يتلا ت’احلا ددع غلب امك .ةنشس46 رمعلا نم غلبي لجرل يهو

±.S°∏«º.ةطرافلا ةعاشس42 ـلا لÓخ اريغت فرعي مل يذلا و سسمأا هنع نÓعإ’ا مت
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فافتلإ’ا نم دب’ هنأا ،ثدحتملا تاذ لاقو
ماعلا نيعاطقلا يف ةلوذبملا دوهجلا لوح
يملاع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘برا˘ح˘م˘ل صصا˘خ˘لاو
حاورأ’ا نم ف’أ’ا تارششع دشصحي يذلا
ىلإا اعد ا˘م˘ك.صضرأ’ا عا˘ق˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
،ةمÓ˘شسلاو ة˘ح˘شصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

تاءارج’ا عا˘ب˘تا ن˘ع ل˘يد˘ب’ ه˘نأا اد˘كؤو˘م
رارغ ى˘ل˘ع ،ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ر˘ج˘ح˘لا˘ب فر˘ع˘يا˘م وأا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘لز˘˘ع˘˘لا
ليلقتلاو ةكرحلا نم فيفختلاو يحشصلا

ةيبطلا تاداششرإ’اب ذخ’ا عم لقنتلا نم
ءود˘ه˘لاو رزآا˘ت˘لاو ي˘خأا˘ت˘لا ن˘˘م حور ي˘˘ف
ىدم ىلإا هثيدح يف راششأاو .طابشضن’او

،حاورأ’اب كتفي يذلا91 ديفوك ةروطخ
حازملا راطإا يف رمأ’ا ذخأا مدع ىلع احلم
ةهجلا يف ،صضعبلا هاري املثم ةعاششإ’ا وأا
ى˘لا عا˘م˘ت˘شس’ا مد˘ع ى˘لا ا˘عد ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا
بعرلا عرزت يتلا ةيليو˘ه˘ت˘لا تا˘با˘ط˘خ˘لا
،لئافتملا ةربنبو .نييرئازجلا صسوفن يف
ىلع رشصتنتشس رئازجلا نأا ،يميهارب’ا لاق
هذه زا˘ت˘ج˘ت˘شسو ي˘ئر˘م˘لا ر˘ي˘غ ود˘ع˘لا اذ˘ه
.مÓشسب ةيحشصلا ةمزأ’ا

ةمزألا ءارج ربضصلاو طابضضنلاب ىلحتلاو ينطولا نماضضتلا حور بيلغت ىلإا »يميهاربإلا بلاط دمحأا»،قباضسلا ريزولا اعد
دÓبلا يف ةيحضصلا تاطلضسلا تاهيجوتب ذخألا ةرورضض ىلع اددضشم ،انوروك ضسوريف راضشتنإا ببضسب دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحضصلا

. نيضصتخملاو ءابطلا ةملكل عامتضسإلاو

91ديفوك رطاخمب ةناهتضسإلا مدع ىلع ددضش اميف

ديقتلأ ىلإأ وعدي يميهأربإ’أ
انوروك ةهجأومل ةيحضصلأ تاطلضسلأ تاهيجوتب

  انوروكلا ببضسب مهبتاكم قلغ دعب مهررضضت نع اوفضشكو لوألا ريزولا اولضسار

بئأرضضلأ نم ءافعإ’اب بلاطي نيماحملأ تامظنمل ينطولأ داحت’أ

انوروك ضسوريف ءارج ةلماعلا ديلا ضصقن ببضسب

ةيعانضصلأ مطامطلأ لتاضشم داضسف نم نوفوختم قرضشلأ وحÓف

 ضضراعت يتلا ةمظنملا مضصاوع نمضض ضضايرلا

ايلاح تارواضشملا ةركف

 نوضضفري «كبوأأ» ءاضضعأأ

ئراط عامتجأ دقعل رئأزجلأ بلط
بلطل ا˘هد˘ي˘يأا˘ت مد˘ع «كبوأا» ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف ءا˘شضعأ’ا لود˘لا تد˘بأا

راعشسأا يواه˘ت نأا˘ششب ة˘ئرا˘ط تاروا˘ششم ءار˘جإا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘شسا˘ئر

ةشسائرلا لغششت يتلا ،رئازجلا نإا كبوأا يف بودنم لاقو.طفنلا

تعد كبوأ’ ةماعلا ةنامأ’ا نإا ،يلاحلا تقولا يف ةمظنملل ةيرودلا

تقولا يف قوشسلا لاوحأا مييقتب ةينعملا ةنجلل عامتجا دقع ىلإا

بر˘حو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب را˘ع˘شسأ’ا ه˘ي˘˘ف ترو˘˘هد˘˘ت يذ˘˘لا

ةقفاومب ةوعدلا َظح˘ت م˘لو.«غر˘ي˘ب˘مو˘ل˘ب» ة˘لا˘كو˘ل ًا˘ق˘فو را˘ع˘شسأ’ا

مدع بلط يذلا بودنملا بشسح عامتج’ا دقعل ةمزÓلا ةيبلغأ’ا

نأا حشضوأا يذلاو ،ةيرشس تاششقانملا نإا ثيح ،هتيوه نع فششكلا

توهو.عامتج’ا ةركف صضراعت يتلا كبوأا مشصاوع نمشض صضايرلا

اهرئاشسخ ةلشصاوم عوبشسأ’ا تÓماعت رخآا يف5% طفنلا راعشسأا

جتانلا بلطلا مطحت نايغط عم يلاوتلا ىلع صسماخلا عوبشسأÓل

يف تاشسايشسلا عانشص نم زيفحتلا دوهج ىلع انوروك صسوريف نع

53.5% لداعي امب ر’ود14.1تنرب ماخ صضفخناو.ملاعلا ءاحنأا

دقعلاو .ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ر’ود39.42 دنع ةيوشست˘لا ر˘ع˘شس دد˘ح˘ت˘ي˘ل

ماخلا ق˘ل˘غأاو .عو˘ب˘شسأ’ا اذ˘ه ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘ث و˘ح˘ن صضف˘خ˘ن˘م

.ر’ود15.12 ىلع28.4% وأا ر’ود90.1 اشضفخنم يكريمأ’ا

حتاف لاقو.عوبشسأ’ا رادم ىلع3% نم رثكأا يكريمأ’ا ماخلا لزنو

ة˘ثÓ˘ث موز˘ل ل˘ظ ي˘ف ه˘نإا ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘قا˘ط˘لا ة˘لا˘كو ر˘يد˘م ،لور˘ي˘ب

دق طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا نإاف ،مهلزانم صصخشش تارايلم

دي ميدقت ىلإا ةيدوعشسلا لثم نيجتنملا رابك ايعاد،02% طبهي

،كلذ نو˘شضغ ي˘فو.ما˘خ˘لا قاو˘شسأا ى˘لإا رار˘ق˘ت˘شس’ا بل˘ج˘ل نو˘ع˘لا

حبشصأا يدنكلا ليقثلا طفنلا ماخ نأا ،«غربمولب» ءابنأا ةلاكو تركذ

زواجتت ريركتلا يفاشصم ىلإا هنحشش ةفلكت نإا ثيح ،ةياغلل اشصيخر

نم ديزملا فقوي نأا يف ببشستي دق عشضو وهو ،هشسفن طفنلا ةميق

.هجاتنإا تايلمع ةيطفنلا لامرلا يجتنم
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9102 ةنضس نم ةرتفلا ضسفن يف%2 تغلب دق تناك امدعب

ةئاملاب8.1 ىلإأ رئأزجلأ يف مخضضتلأ ةبضسن عجأرت
ىلا يونشس صساشسأا ىلع%8.1 رئازجلا يف مخشضتلا ةبشسن تغلب

.تايئاشصحإÓل ينطولا ناويدلا هلقن امبشسح،0202 يرفيف ةياغ

ىلا يونشس صساشسأا ىلع كÓهتشس’ا راعشسأا روطت ةريتو لثمتو

يذلا يونشسلا مخشضتلا لدعم طشسوتم0202 يفناج رهشش ةياغ

9102 صسرام رهشش نم ةدتمملا ارهشش21ـل ادانتشسا هباشستحا متي

رهشش نم ةدتمملا ةرتفلاب ةنراقم0202 يرفيف رهشش ةياغ ىلا

يرهششلا ريغتملا امأا9102. يرفيف رهشش ةياغ ىلا8102 صسرام

كÓهتشس’ا راعشسأ’ يفاشصلا ر˘ششؤو˘م˘لا و˘هو كÓ˘ه˘ت˘شس’ا را˘ع˘شسأ’

فرع دقف ,ةنشسلا صسفنل يفناج رهششب ةنراقم0202 يرفيف رهششل

صصوشصخبو.ناويدلا تاي˘ط˘ع˘م˘ل ا˘ق˘فو (6.0%-)ـب افيف˘ط ا˘ع˘جار˘ت

علشسلا راعشسأا تشضفخ˘نا ,جَ̆ت˘ن˘ُم˘لا ة˘ئ˘ف بشسح ير˘ه˘ششلا ر˘ي˘غ˘ت˘ُم˘لا

ةيحÓفلا تاجوتنم˘لا را˘ع˘شسا تشضف˘خ˘نا ا˘م˘ك،6.1%ـب ةيئاذغ˘لا

يتلا هكاوفلا و رشضخلا ىلع ةوÓعو.ةئاملاب2.3 ةبشسنب ةجزاطلا

ىلع ةئاملاب7.5 و ةئاملاب3.7 ةبشسنب ةيبلشس تاريغتم تلجشس

محل اميشس ’ اشضافخنا ىرخ’ا تاج˘ت˘ن˘م˘لا تل˘ج˘شس د˘ق˘ف,ي˘لاو˘ت˘لا

صصوشصخبو.(ةئاملاب5.21-) اطاطبلا و (ةئاملاب6.3-) نجاودلا

تفرع دقف ،(ةيئاذغلا ةعانشصلا) ةيعانشصلا ةيئاذغلا داوملا راعشسأا

يفناج رهششب ةنراقم و مرشصنملا يرفيف رهشش لÓخ ايبشسن ادوكر

-) غلب فيفط عجارت ليجشست مت امك.ردشصملا تاذ بشسح0202,

راعشسا ي˘ف ةدا˘يز ل˘با˘ق˘م ,ة˘ع˘ن˘شص˘ُم˘لا داو˘م˘لا را˘ع˘شسأا ي˘ف (%1.0

و علشسلا تا˘عو˘م˘ج˘م بشسحو.ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.0+ ةب˘شسن˘ب تا˘مد˘خ˘لا

8.0-) ةيذحأ’ا و صسابللا ةئف اشساشسأا راعشسأ’ا عجارت صسم ،تامدخلا

ثي˘ثأا˘ت˘لا داو˘م و ثا˘ثأ’ا ة˘ئ˘ف را˘ع˘شس’ا عا˘ف˘ترا صسم و (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

دهشش و .(2.0%+) هيفرتلا و ةفاقثلا و ةيبرتلا ةئف اذك و (%1.0+)

امك8.0%. ةبشسنب عافتر’ا وحن اهجوت ةفلتخملا داوملا فنشص

ةبشسنلاب ةئام˘لا˘ب9.0 ةب˘شسن˘ب را˘ع˘شس’ا عا˘ف˘ترا ناو˘يد˘لا ل˘ج˘شس

(ةئاملاب2.1) ةبشسنب اعافترا اذك و ءابع’ا و نكشسلا ةعومجمل

دوكر ليجشست مت امك.ةيدشسجلا ةفاظنلا و ةحشصلا ةئف صصخي اميف

.تÓشصاوملا و لقنلا ةئفل ةبشسنلاب
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نيماحملا تامظنمل ينطولا داحت’ا لشسار
اوبلاطو ةيلاملا ريزو لوأ’ا ريزولا ينطولا
ةنشسلا هذه بئارشضلا نم نيماحملا ءافعإاب
مهنأاششب ةعوفرم˘لا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا تا˘ع˘جار˘م˘لاو
رخآا» زوحت يتلا ةلشسارملا يف اوفششك ثيح
ة˘مزأÓ˘ل ار˘ظ˘نو ه˘نأا ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘شسن »ة˘˘عا˘˘شس
راششتنا ءارج دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘هار˘لا
مت يتلا ةيئاقولا ريبادتلاو انوروك صسوريف
ءابو˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘˘شصو يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

نم ديدعلا لشش يف مهاشسو ةريخأ’ا عيباشسأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘˘ت’ا د˘˘كأا ثي˘˘ح تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
اورطشضا نيماحملا نأا نيماحملا تامظنمل
يف ينهملا مهطاششن حبشصأاو مهبتاكم قلغل

عفد نوعي˘ط˘ت˘شسي ’ ي˘لا˘ت˘لا˘بو مد˘ع˘لا م˘كح
مهبتاكم ءارك تاق˘ح˘ت˘شسمو م˘ه˘با˘ت˘ك رو˘جأا

نيماحملا نم ةقحاشسلا ةيبلغأ’ا نأا ةشصاخ
’و ة˘ن˘ه˘م˘لا˘ب د˘ه˘ع˘لا ي˘ث˘يد˘ح با˘ب˘ششلا ن˘م
ينهملا مهطاششن ىوشس بتار يأا نوكلمي
لك يف نيماحملا ةيبلاغ قلغأا دقو ،ليئشضلا

ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م م˘ه˘ب˘تا˘كم م˘ه˘ن˘طو تا˘˘ي’و
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسأا

لبقت˘شسي م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نأا ة˘شصا˘خ ا˘نورو˘ك

ام وهو نئابزلاو نينطاوملا نم تارششعلا

ةشصاخ ىودعلل مهشضرعت لامتحا نم ديزي

ن˘˘يذ˘˘لا صصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا نو˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ي ’ م˘˘˘ه˘˘˘نأا

يف مهئاقب نأا امك ،مهبتاكم يف مهنولبقتشسي

ةياقولا لئاشسو ريفوت مزلتشسي ناك مهلمع

ي˘مو˘ي ل˘كششب تا˘ما˘˘م˘˘كلاو تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لا˘˘ك

ه˘ترد˘شصأا يذ˘لا رار˘˘ق˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘مو

رجحلا قيبط˘ت ةرور˘شضب ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ءارجإ’ا اذهل نيماح˘م˘لا با˘ج˘ت˘شسا ي˘ح˘شصلا

.مهبتاكم اوقلغأاو
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تا˘ي’و و˘حÓ˘ف فوا˘خ˘˘م دادز˘˘ت
داشسف  نم موي  دعب موي   قرششلا

ةي˘عا˘ن˘شصلا م˘طا˘م˘ط˘لا  ل˘تا˘ششم
،ةشضهاب  غلابم  مهتفلك  يتلا

ةلماعلا  ديلا صصقن ءارج  كلذو
صسوريف ببشسب اهشسرغو اهلقنل

دو˘جو  ن˘م م˘غر˘ب˘لا˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
م˘طا˘م˘˘ط˘˘لا  صسر˘˘غ˘˘ل تا˘˘ن˘˘كا˘˘م
ليلق  اهددع نأا ’إا ،ةيعانشصلا

ةشصشصخملا  ةحاشسملاب  ةنراقم
ىلإا  ةفا˘شضإا ،م˘طا˘م˘ط˘لا صسر˘غ˘ل

.رطمملا وجلا يف  اهلمع  مدع
نيحÓفلا  نم  ريثكلا  صشيعي
ةريحلا نم  ةلاح  مايأ’ا  هذه
م˘˘هر˘˘ي˘˘كف˘˘ت  ن˘˘˘ع  ة˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘ق˘ن  ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ل˘شصاو˘ت˘˘م˘˘لا

ةي˘عا˘ن˘شصلا  م˘طا˘م˘ط˘لا ل˘تا˘ششم
ناو اميشس ،مهيشضارأاب  اهشسرغو
ذنم قلطنا  دق  صسرغلا  مشسوم

صضع˘ب  ا˘ن˘ل ه˘ل˘ق˘نا˘م بشسح ما˘˘يأا
،مهيلا  انثدحت  نمم  نيحÓفلا

لتاششملا هذه نأا اولاق  نيذلاو
ارظن ةريبك  ةيلام  غلابم مهتفلك
ةن˘ج˘ه˘م˘لا روذ˘ب˘لا ر˘ع˘شس ءÓ˘غ˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا  ة˘˘˘يودأ’او
نع كيهان ،اهومن يف  مدختشست
يف  عورششلل مهيشضارأا ريشضحت

صسوريف نأا ’إا ،صسرغلا  ةيلمع
هذ˘ه ا˘ي˘ب˘شسن ل˘قر˘ع د˘ق ا˘نورو˘ك
تقو˘ب  ةر˘شصح˘ن˘م˘لا  ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

ةد˘م˘˘لا تزوا˘˘ج˘˘ت اذإا˘˘ف ،دد˘˘ح˘˘م
ل˘˘تا˘˘ششم˘˘لا  د˘˘شسف˘˘ت ةدد˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

،صسرغلل  ةحلاشص ريغ  حبشصتو
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كي  يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو
،ةهج نم ةيدام رئاشسخ نيحÓفلا

م˘طا˘م˘ط˘لا ةر˘˘فو ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت و
،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
ةرازو حا˘˘م˘˘شس ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ف
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لوقحلاب نيلماع˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

ة˘ي˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘طا˘˘ششن ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م

ظافح˘لاو  جا˘ت˘نإ’ا ة˘يرار˘م˘ت˘شسإا

ةطيرشش يحÓفلا جوتنملا ىلع

نكل،ةيئاقولا  تاءارجإ’ا مارتحا

دجت نيأا ،هلاح ىلع  رمأ’ا ىقبي

يف ةمزأا نم نوناعي نوحÓفلا

ناو ،ة˘ل˘هؤو˘م˘لا  ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا دـي˘˘لا

د˘ق˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م  ة˘ب˘شسن˘˘ب تر˘˘فو˘˘ت

ةيمو˘ي رو˘جأا˘ب  بلا˘ط˘ت  ا˘هد˘ج˘ت

ىلإا  ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘تو ،ةد˘ياز˘ت˘م

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو

عيمجل تÓشسارمب ارخؤوم تثعب

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ءارد˘˘م

بارتلا رب˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا فر˘غ˘لاو

را˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت

ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإ’ا

يذلا ماعلا عشضولا صصوشصخب

راششتنإا صصوشصخب دÓبلا هدهششت

»91 ديفوك انوروك » صسوريف

تايلديشص باحشصأا ىلع بجي

عيب تÓحمو ةيتا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘شصلا

حتف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا داو˘م˘لاو روذ˘ب˘لا

ا˘م ر˘ي˘فو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م

ن˘˘م  نو˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي

رارغ ىلع  ةيحÓف تامزلتشسم

ةيامح نامشضل ،ةيودأ’او روذبلا

تاور˘˘شضخ˘˘لاو ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

فلتخم نم ةرمثملا راجششأ’او

تا˘فآ’او ة˘˘ير˘˘ط˘˘ف˘˘لا صضار˘˘مأ’ا

فورظ˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ ة˘ير˘ششح˘لا

صضعب اهتدهشش ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا

طوقشسب تزيمت يتلاو تاي’ولا

،راط˘مأ’ا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك

نم نيحÓفلا نيكمت نع Óشضف

ةدو˘ج تاذ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ة˘ب˘لا˘ط˘م ،دودر˘م˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘يزو

نيلماعلاو نيحÓ˘ف˘ل˘ل حا˘م˘شسلا˘ب

ةيغب مهطاششن ةلوازم لوقحلاب

ظافح˘لاو  جا˘ت˘نإ’ا ة˘يرار˘م˘ت˘شسإا

.يحÓفلا جوتنملا ىلع
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درجم ودبي ناكام اريخأا  دكأات دقو
رداصصملا شضعب اهتل˘قا˘ن˘ت تا˘ع˘ئا˘صش
فارتعا  د˘ع˘ب ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
شسمأا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ئاود˘˘لا
ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصإلا د˘ع عا˘ف˘˘ترا˘˘ب

وأا ““91 د˘ي˘˘فو˘˘ك ““ شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ثÓث ىلا اتوروك شسوريف ىرحألاب

ةيلولا ميلقا ىوتصسم ىلع تلاح
لÓخ نيتديدج نيتلاح ليجصست دعب

دوعت امهادحا  ةريخألا ةعاصس84لا
يفوت يذلا برتغملا لجرلا ةجوزل
ةمصصاع˘ب رو˘صشا˘ع ن˘ب ي˘ح˘ب ار˘خؤو˘م
ته˘جو نأاو ق˘ب˘˘صس يذ˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا
نم لكل ةوعدلا ةيحصصلا تاهجلا
وأا ه˘تزا˘ن˘ج ع˘˘ي˘˘ي˘˘صشت ي˘˘ف او˘˘كرا˘˘صش
لخاد هرا˘صضت˘حا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا ه˘ترا˘يز
رجح ةرتفل عوصضخلاب يلئاعلا هتيب

˘مد˘ع ن˘م د˘كأا˘ت˘لا شضر˘غ˘˘ب ي˘˘ح˘˘صص
نأاب دكأا˘ت ا˘مد˘ع˘ب ىود˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
لبق شسوريفلاب باصصم ناك ينعملا

.هتافو
تارو˘ط˘˘ت˘˘ب ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو

ةيلو ىوتصسم ىلع انوروك شسوريف
ةيحصصلا حلاصصملا تعصضو لجيج
ر˘ج˘ح˘لا تح˘ت ن˘يد˘يد˘ج ن˘ي˘صصخ˘˘صش
بود˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘صسلا
طقف ارخؤوم اداع دق اناك نيبرتغمب

نم ا˘قÓ˘ط˘نا ا˘م˘ه˘صسأار ط˘ق˘صسم ى˘لا
نيينعملا لمح يف هبتصشيو ، اصسنرف
يف ايناع ا˘مد˘ع˘ب ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ل
داح ماكز شضارعأا نم ةريخألا ةرتفلا
نيذلا شصاخصشألا ددع كلذب  عفتريل
ىلع يحصصلا  رجحلا نهر نودجوي

ىلا ل˘ج˘ي˘ج تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم

نيذلاو شصاخصشأا01 نم رثكأا وحن
ي˘ت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
دكأاتلل روتصسا˘ب د˘ه˘ع˘م ى˘لا تل˘صسرأا

وأا شسور˘ي˘ف˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس ن˘˘م
.هل مهلمح

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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  ريهاطلا ىفششتشسمب يحشصلا رجحلا نهر نيبرتغم عشضو عم ةازاوم

انوروك سسوريفب ةدكؤوملا  تاباسصإلا ددع عافترا
تلاح3 ىلإا لجيجب

ثÓثلا زجاح غولبو ةيلولا ميلقا ىوتشسم ىلع انوروك ضسوريفب تاباشصإلا ددع يف عافترا ليجشستب ضسمأا لجيج ةيلوب ةيحشصلا رئاودلا ترقأا
. ةيلولا ةمشصاعب ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسم ىوتشسم ىلع ضسوريفلاب نيتديدج نيتباشصا ليجشست دعب تلاح

 ةبانع ةيلول ةحشصلا ريدم بشسح

نيباسصم3 لثامت
ءافسشلل ”” انوروك””ـب

  ىفسشتسسملا نم مهجورخو
ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م ن˘ل˘˘عأا
شسوريف ءادب نيباصصم ةثÓت لثامت نع شسمأا ششامعد

ةدكؤوم تاباصصإا7 يلامجإا نم ءافصشلل انوروكلا

نودجاوتي نيباصصم4 لجصست لازت ل يتلا ةيلولاب
يعماجلا ىفصشت˘صسم˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا لز˘ع˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح
يف ريدملا لاقو .شضيبلا رصسجلاب نابرصض ميكحلا

نيباصصم3 لثامت دقف ةبانع ةعاذإا هتلقن حيرصصت
ىفصشتصسملا نم مهجورخو ءافصشلل انوروك شسوريفب
ةباصصإا ةلا˘ح لوأل بي˘ب˘ط˘لا ى˘لا ةرا˘صشإا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب

تاباصصإا7 يلامجإا نم كلذو هتلئاع دارفا نم نانثاو

ولازل نيباصصم4 نآلا لجصست يتلا ةيلولاب ةدكؤوم
ريدم بصسح طقف ىفصشتصسملاب يحصصلا لزعلا يف
ةيبطلا م˘قاو˘ط˘لا دو˘ه˘ج ى˘ل˘ع ي˘ن˘ث˘ي يذ˘لا ة˘ح˘صصلا

نينطاوملا وعديو ،ءابولا ةهجاوم يف ةيبطلا هبصشو
تايلو رتبعتو.ةفاظنلاو ةياقو˘لا د˘عاو˘ق˘ب ماز˘ت˘لإÓ˘ل

يصشفت رصصح نم تنكمت يتلا تايلولا نم ةبانع
ةيزارت˘حلا تاءار˘جلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج لÓ˘خ ن˘م ءا˘بو˘لا
ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘خ ن˘م ءاو˘صس شسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
شسنوت عم ةيربلا ة˘يدود˘ح˘لا ر˘با˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘قار˘م˘لا

Óصضف ءادلا ةهباجمل طاطيب حبار راطملاو ءانيملاو
نم ينطولا عباطلا تاذ ىرخألا ريبادتلا يقاب نع
تاعاقو معاطملاو يهاقملاو تÓحملا قلغ اهنيب
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘ن ا˘م˘˘ك تا˘˘نر˘˘ت˘˘نلا
ارود هل ناك يندملا عمتجملاو ةيمومعلا تاطلصسلل
تايلوب ةنرا˘ق˘م تا˘با˘صصلا دد˘ع ر˘صصح ي˘ف لا˘ع˘ف
لا تو˘ي˘ب˘لا ماز˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ل˘ما˘ع ى˘ق˘ب˘ي˘ل ىر˘خا
.انوروك ىلع ءاصضقلل ةياق ولا قرط زربا هرورصضلل
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  نيبراشضملا ىلع اهبرح لشصاوت نمألا حلاشصم

راطنق001 نم رثكأا زجح
ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم

 لجيجب ةنحسشلاب
لجيجب ةنحصشلا ةيدلبب ينطولا كردلا رصصانع حجن
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم ةديدج ةيمك رجح يف
تا˘˘عدو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا د˘˘حأا ل˘˘خاد˘˘ب كلذو ة˘˘برا˘˘صضم˘˘ل˘˘ل
ملعام بصسح ةروكذملا ةيدلب˘لا م˘ي˘ل˘قا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
رداصصملا هذه تدكأاو. ةقباطتم رداصصم نم شسمأا
ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رصصانع نأاب
ةنلعملا برحلا راطا يفو اونكمت لجيجب ةنحصشلا

ةيئاذغلا داوملاب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘برا˘صضم˘لا ى˘ل˘ع
داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح يف كÓهتصسإلا ةعصساو
تاعدوتصسم˘لا د˘حأا˘ب ة˘نز˘خ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
بل˘غأا تنا˘كو ، ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
بيلح ، ةنيرافلا ، ديمصسلا رارغ ىلع كÓهتصسإلا

ةيمك ناف رداصصملا تاذ بصسحو ، نئاجع اذكو بلع

فلتخم نم راطنق001لا تزواجت تازوجحملا
نم ربكألا ةيمكلا هذه لعجي امم ةروكذملا داوملا
حلاصصم لبق نم ةنلعملا برحلا ةيادب ذنم اهعون
ىلع لجيجب ةراجتلا حلاصصم اذكو كردلاو  نمألا
ةيئاذغلا داوملا فلتخمب نيبعÓتملاو نيبراصضملا
قاو˘صسألا ن˘م ا˘ه˘فاز˘ن˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ءلؤو˘ه ل˘م˘ع ي˘ت˘˘لا

اهراعصسأاب بعÓتلا لجأا نم دمعتم لكصشب اهئافخاو
يف اوحجن دق لجيجب ينطولا كردلا رصصانع ناكو.

يتيدلب نم لك ىوتصسم ىلع اتمت نييرخأا نيتلمع

نم اراطنق46 لقيلام زجح يف ةناوعلاو ةيليملا
تايمك ىلا ةفاصضا ةبراصضملل ةهجوملا ديمصسلا ةدام
داو˘مو ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
يتلاو انوروك شسوريف ةبراحمل ةهجوملا ميقعتلا

ةقطنم نم ةمداقلا تابكرملا ىدحا نتم ىلع تناك
نأا شضرتفملا نم ناكو فيطصس ةيلوب ناملو نيع
. لجيجب رداقلا دبع ريمألا ةيدلبب اهتلومح غرفت
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انوروك ضسوريف ببشسب
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ةيرطقلا  ةيرئازجلا ةكرصشلا عقوتت
عنصصم ري˘ي˘صست˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا بل˘صصل˘ل
دجاوت˘م˘لا بل˘صصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل ةرÓ˘ب
ةيلوب ةرÓب ةيعان˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

عنصصملا اذهل ةريبك رئاصسخ لجيج
ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ي˘صشف˘˘ت ءارو ن˘˘م

Óماع058 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ح˘˘ير˘˘صستو
يف ةيرابجا ةل˘ط˘ع ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حاو
ىلا ةيمارلا ةيزارتحإلا ريبادتلا راطا

شسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ن˘م لا˘م˘ع˘لا ة˘يا˘م˘ح
لو˘ح˘ت نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا
اذهل ةرؤو˘ب ى˘لا رو˘كذ˘م˘لا ع˘ن˘صصم˘لا
بئان  دكأا راطإلا اذه يفو. ءابولا

ةيرطقلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘صشلا ر˘يد˘م
يف ي˘ت˘صس بيا˘صش نا˘ي˘ف˘صس  بل˘صصل˘ل
نأا˘ب شسمأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
بل˘صصلاو د˘يد˘ح˘ل˘˘ل ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘صصم

نم ةئاملاب04و03 نيبام رصسخيصس
فقوت ءارو نم  يونصسلا هلوخدم
ةيصسيئرلا تادحولا نم ددعب جاتنإلا

ةلط˘ع ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘م ة˘لا˘حاو
ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كلذو  ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جا
تاد˘حو˘لا شضع˘ب˘ب ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘˘ت
نم لاح يأاب ا˘ه˘ق˘ل˘غ ن˘كم˘يل ي˘ت˘لا
نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ، لاو˘حألا
ه˘صشي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا ئرا˘˘ط˘˘لا
ىلع شضرف عم˘جأا م˘لا˘ع˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا ةرادا

ةديدجلا تادحو˘لا شضع˘ب لÓ˘غ˘ت˘صسا
لخدت نأا شضرتفملا نم ناك يتلا

ترم يتلاو ارخؤوم لÓغتصسإلا زيح
افيصضم ، حاجنب اهب ةيلوألا براجتلا
شضرتفملا نم ناك تادحولا هذه نأاب
فارصشا تحت اهب لمعلا يف عورصشلا

لقنت رذعت نأا ريغ بناجأا نيصصتخم
ع˘ن˘صصم˘لا ى˘لا ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ءلؤو˘˘ه

““91 ديفوك ““ ءابو هلعفيام ببصسب
قحل راعصشا ىلا ةيلمعلا هذه لجأا

ر˘ئا˘صسخ ع˘ن˘صصم˘˘لا د˘˘ب˘˘كي د˘˘ق ا˘˘م˘˘م
فعصض لظ يف اصصوصصخ ةيفاصضا
ديدحلا عاونأا فلتخم ىلع لابقإلا
قاو˘صسألا ي˘ف ى˘˘ت˘˘ح وأا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م نا
بئان دكأا ىرخأا ةهج نم. ةيملاعلا

ةيرطقلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘صشلا ر˘يد˘م

ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘صصم ةرادا نأا˘˘ب بل˘˘صصل˘˘ل

ةمراصص تاءارجا ذاختا ىلا تأاجل

نم عنصصملا لامع ةيامحل ةيفاصضاو

حيرصست كلذ نمو انوروك شسوريف

جراخ نم نيردح˘ن˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا ل˘ك

مهلمع ةعباتمب ءلؤوه مازلاو ةيلولا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ن˘˘م

يتلا ويديفلا ةينقت اذكو ثينرثنألا

بصسح ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا تارا˘˘˘طا تن˘˘˘كم

نع تاعامتجا دق˘ع ن˘م ثد˘ح˘ت˘م˘لا

تادحولا لك يف ثدحي املثم دعب

. ملاعلا يف ىربكلا ةيعانصصلا

اهب ضضارمألا ضضعب يششفت طبري ضضعبلاو اهنم نانطأل يموي زجح

نويرئازجلا اهكلهتسسي يتلا ةدسسافلا ةيئاذغلا داوملا ءابو يرعي انوروك
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ششغلا عمقو ةباقرلا حلاصصم تذفن
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ل
تا˘بر˘صضلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كلذو را˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘برا˘˘صضم˘˘ل˘˘ل
كردلاو نمألا حلاصصم عم قيصسنتلاب
ي˘ت˘لا تا˘بر˘صضلا ي˘هو ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ع˘ل˘صسل ة˘عز˘ف˘˘م ما˘˘قرأا ن˘˘ع تف˘˘صشك
قيوصستلل اهقيرط يف تناك ةدصساف
نأاب نيبت يذلا يرئازجلا كلهتصسملل
مهي ام ر˘خآا ي˘ه ه˘ت˘ح˘صصو ه˘ت˘مÓ˘صس
،عيرصسلا حبرلا قيقحت يف نيبغارلا
ز˘ج˘ح ن˘ع نÓ˘عإلا م˘˘ت˘˘ي مو˘˘ي ل˘˘كف
مامط ،ةدصساف ديمصسلا ةدام نم نانطأا

ىل˘ع ،جا˘جد د˘ب˘ك ،جا˘جد ،ة˘ي˘عا˘ن˘صص

21 زجح رصصحلا ل لاثملا ليبصس
،جاجدلا ءاصشحأا ،جاجدلا نم راطنق

ةد˘˘صسا˘˘ف هءا˘˘صشحأاو ي˘˘مور˘˘لا كيد˘˘لا

005 هنم رثكأا زجح ،ةليصسملا ةيلوب
ز˘كر˘م ن˘م د˘صسا˘ف مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك ف˘˘لأا

عمتصسملا ةعصسب مطا˘م˘ط˘لا نو˘ج˘ع˘م
نوزخمو ةربصصملا مامطلا جاتنإا يف
ي˘ه˘ت˘ن˘م ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘لو˘ه˘ج˘م تا˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا

01 زجح ،ةليم ةيلو يف ردصصملا
ةيهتنم نئاجعلاو ديمصسلا نم نانطأا

نانطأا9 ،ةيدملا ةيلوب ةيحÓصصلا
ةيهتنملا ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم
ا˘م ز˘ج˘ح ،فود˘ن˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا

داو˘م˘لا ن˘م را˘ط˘˘ن˘˘ق32 برا˘˘ق˘˘ي
ةدصساف˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

،ترايت ةيلوب ةيحÓصصلا ةيهتنمو

د˘صسا˘ف˘لا د˘ي˘م˘صسلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق81
تلاحلا نم اهريغو شسارهأا قوصسب
ىر˘ع˘ت يذ˘لا ع˘˘قاو˘˘لا و˘˘هو ىر˘˘خألا

روتصسم ناك ام فصشكو ةدحاو ةعفد
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل
نأا ليحتصسملا هبصش نم تاصسرامملا

اهب رمت يتلا ةيلاحلا ةمزألا ةديلو
حلاصصم تناك هنأاو اصصوصصخ ،دÓبلا
قباصسلا يف نلعت تناك ششغلا عمق
ن˘˘كلو ةد˘˘صسا˘˘ف ع˘˘ل˘˘صس ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘ع
تار˘ت˘˘ف ي˘˘فو ةدود˘˘ح˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘كب
نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ةد˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م
لكؤوي تناك يرئاز˘ج˘لا كل˘ه˘ت˘صسم˘لا

داوملا نم ديدعلا ةليوط تاونصسلو
ةح˘لا˘صص ر˘ي˘غ˘لا ةد˘صسا˘ف˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
يف اببصس تناك يتلاو كÓهتصسÓل
طصسو شضارمألا نم ديدعلا يصشفت
ناطرصسلا اهصسأار ىلعو نييرئازجلا
نوباصصي نويرئازجلا تحبصصأا يذلا
عمجأا ام وهو ماكزلاب باصصي امك هب

ى˘ل˘ع ءا˘ط˘صشن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع

يفو يعا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
تاه˘ج˘لا˘ب رد˘ج˘ي نا˘ك يذ˘لا تقو˘لا
يصشفت بابصسأا يف ثحبلا ةيصصولا

ءانبل ئجلت تناك شضارمألا هذه لثم
يذلا تقولا يف ،اهتحفاكمل زكارم
ن˘م ىر˘خأا ة˘ح˘ير˘˘صش ه˘˘ي˘˘ف لءا˘˘صست˘˘ت
برحلا هذه نم ىزغملا نأا عمتجملا
تاصسرامملا هذه لثم ىلع ةيئاجفلا

ءا˘˘بو لو˘˘خد ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نامقل راد نأاكو رئازجلا ىلإا انوروك
روهظ لول اهلاح ىلع ىقبتصس تناك
يرئازج لك لمأا نأا ريغ ،ءابولا اذه
هذه لثم ىلع ءاصضقلا متي نأا وه
ىلع ءاصضقلا دعب ىتح تاصسرامملا

تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تاو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
داو˘˘م لو˘˘صصو نا˘˘م˘˘˘صضل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

ة˘ي˘ح˘صص ة˘ي˘ئاذ˘غ ر˘˘ي˘˘غ وأا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
.يرئازجلا كلهتصسملل



¯T°ƒT°É¿.ì

ن˘˘م’أ ح˘˘لا˘˘صصم تع˘˘˘صضو ثي˘˘˘ح
أد˘ح ة˘ي’و˘لأ م˘ي˘ل˘قأ ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لأ

ن˘م ل˘ك د˘يد˘ح ن˘م ة˘بر˘صض ته˘جوو
يف دÓب˘ل˘ل ن˘هأر˘لأ ع˘صضو˘لأ ل˘غ˘ت˘صسأ
ة˘˘ل˘˘ف˘˘غو را˘˘ع˘˘صسأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘برا˘˘˘صضم˘˘˘لأ
دأوملأ ريفوتب مهلاغصشنأو نينطأوملأ
ءابو راصشتنأ ءأرج ةمزÓلأ ةيرورصضلأ

ي˘ئز˘ج˘لأ ر˘ج˘ح˘˘لأ سضر˘˘فو ا˘˘نورو˘˘ك
نمأ رصصان˘ع ن˘كم˘ت ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لا˘ب
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘تا˘ب˘ب رذ˘ع˘م˘˘لأ ةر˘˘ئأد

ناك ةنصس73 رمعلأ نم غلبي سصخصش

سسيك042 ةلمحم ةنحاصش نتم ىلع

،ديمصسلأ ةدام نم  غلك52 نزوب

أذه .اهيف ةبراصضملل ةهجوم تناك
تن˘كم˘˘ت ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘فو
فيقوت نم ةكيرب ةرئأد نمأ حلاصصم

و72 رمعلأ نم ناغلبي نيصصخصش

مت امهلحم سشيتفت دعبو ةنصس53

ةيودأأ ة˘ب˘ل˘ع5601 ىلع رو˘ث˘ع˘لأ

ةدحو158 ةبرهم ةيبنجأأ ةين’ديصص
،ةيحÓصصلأ ةي˘ه˘ت˘ن˘م ر˘ع˘صشلأ لو˘صسغ

ة˘ي˘قأو˘لأ تا˘م˘ير˘كلأ ن˘م ةد˘حو98

ح˘ل˘م˘لأ ا˘ب˘صس ةد˘˘حو751 ،ر˘ع˘صشل˘ل
ليمرب ىلإأ ةفاصض’اب ،ةرصشبلأ ريصشقتل

ةدامب أابعم رتل002 ةعصس وذ يديدح
ي˘عا˘ن˘صص م˘هر˘˘م˘˘ك ة˘˘فا˘˘ف˘˘صش ة˘˘جز˘˘ل

ةروراق000.01 ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لزا˘˘˘˘ف
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست ة˘غرا˘ف ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب

تفقوأ امك .يلوحكلأ رهطملأ ةئبعت

سصاخصشأأ40 لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
ثي˘ح ،ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع أو˘نا˘˘ك
ىلع اهلخأد˘ب ر˘ث˘ع ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت ىد˘لو

،سسكولف عون نم رهطمل ةدحو423

نم ةدحو000031 ىلإأ ةفاصض’اب
.ماجح’أ ةفلتخم ةي˘ب˘ط˘لأ تأزا˘ف˘ق˘لأ

ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ اهتهج نم

نم تنكمت دقف ،ةلمح20 ةيئاصضقلأ

حوأر˘ت˘ت سصا˘˘خ˘˘صشأأ30 فيقوت

أوناك ةنصس43 و33 نيب مهرامعأأ
،تلوزات قيرط˘ب ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ىلع مهتزوحب رثع مهصشيتفت ىدلو

ءأود ن˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق0051
ميدقت راظتنأ ي˘ف أذ˘ه˘ب ،ن˘ي˘ل˘با˘ق˘ير˘ب

دعب ،ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ نيفوقوملأ

ي˘هو .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جأ ءا˘ف˘ي˘ت˘صسأ

اهتلجصس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عو˘ن˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ىلأ فاصضت ةنتاب ةي’و نمأ حلاصصم

ةرتف يف تنكم يتلأو اهنم ديدعلأ

تأر˘˘صشع ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘غ

أذ˘كو د˘ي˘م˘صسلأ ةدا˘م ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘˘ق˘˘لأ

ل˘غ˘ت˘صسأ ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص ه˘ب˘˘صش دأو˘˘م˘˘لأ

را˘ه˘ظ’ ن˘هأر˘لأ ع˘صضو˘لأ ا˘ه˘با˘ح˘صصأ

،راعصس’أ يف ة˘برا˘صضم˘لأو م˘ه˘ع˘صشج

تف˘ث˘ك د˘ق˘ف كلذ ل˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ن˘˘كل

نم دحلل اهتاطاصشن ةينم’أ حلاصصملأ

راصشتنأو انمأزت ةي˘صشف˘ت˘م˘لأ ةر˘ها˘ظ˘لأ

.انوروك سسوريف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

7495ددعلا0202 سسرام03 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يبط زافق000031 اهنم /ةنتاب

ديمصسلا ةدام ،ةين’ديصصلا داؤملا نم ةيمك زجح
سسؤلهم سصرق0051و

ةحفاكم راطا يف كلذو ،ةيكÓهتسس’او ةين’ديسصلا داوملا فلتخم نم ةربتعم تايمك زجح نم ةنتاب ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت
صشغلا اهنمو ةميرجلا لاكسشأا فلتخم ىلع ءاسضقلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ديمسسلا ةدام صصخأ’ابو ةيئاذغلا داوملاب ةيعرسشلا ريغ ةبراسضملا

.مئارجلاو ثداوحلا فلتخم باكترا يف صسيئرلا ببسسلا نوكت املاطل يتلا تاسسولهملاب ةرجاتملاو

ةدكيكسس

سشورحلا قيرط نؤقلغي سشيغزم يديصس ناكصس
يديصس ةيدلبب نين˘طا˘ق˘لأ با˘ب˘صشلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تب˘صسلأ ة˘ي˘صسمأأ ما˘ق
ةمصصاع و سشورحلأ و مهتيدلب نيب طبأرلأ قيرطلأ قلغب سشيغزم
ددهي حبصصأأ ام قيرطلأ طصس و ةمامقلأ سسدكت ىلع اجاجتحأ ةي’ولأ
و ينب ةيدلب تانحاصش مايق بقع تءاج ةيجاجتح’أ ةكرحلأ،مهتمÓصس
مت امك قيرطلأ لفصسأ نأريكلأ ةقطنمب ةمامقلأ يمرب ةرواجملأ نابلأ
نع نابل و ينب زجعل ةصصتخملأ تاطلصسلأ عم ةدم ذنم هيلع قافت’أ
نم نيقئاصسلأ فوخ ناف رداصصم بصسحو ،ةمامقلأ يمرل ناكم داجيأ
راطم’أ طقاصست بب˘صسب ة˘ما˘م˘ق˘لأ ي˘مر˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لأ سضرأ’أ لو˘خد
يديصس نيب طبأرلأ قيرطلأ ةفاح ىلع اهنومري مهلعج لاحو’أ ةرثكو
بعتمو بعصص قيرطلأ طصسو رورملأ لعج ام سشورحلأو سشيغزم
نيذلأ سشيغزم يديصس ناكصس بصضغلأ كلمتو ،ةهيركلأ حئأورلأ ببصسب
قÓغاب أوماق و ابناج تاعمجتلأ يدافتب ةقلعتملأ تأريذحتلأ لك أومر
و ةهيركلأ حئأورلأ و هوصشملأ رظنملأ نم مهتيامحب ةبلاطملل قيرطلأ

قيرطلأ تقلغأأ يتلأ ةمامقلأ يمر تانحاصش هلعفت امل دودح عصضو
سضيرعتب نينطأوملأ و ةئيبلل تءاصسأأو ةيلزنملأ تافلخملأ سسايكأاب

M«ÉI HƒOjæÉQ.رطخلل مهتايح

كلذ ببسس نع ناكسسلا اهحرط تايسضرف و ت’ؤواسست

ةافؤلا ةلاح ركذت مل رارؤف ةنجل
فيطصسب ةملعلا ةنيدمب ةلجصسملا

سسوريف ةعباتم و دصصرب ةفلكملأ ةنجللأ سسمأأ لوأأ ءاصسم تنثتصسأ
ةنيدمب ةلجصسملأ ةافولأ ةلاح ركذ ،ةحصصلأ ةرأزول ةعباتلأ انوروك

86رمعلأ نم غلبي رجاتب رمأ’أ قلعتي و،فيطصس ةي’و قرصش ةملعلأ
يتلأ و ايكرت ةلودل ةرايز يف ناك امنيح انوروك سسوريفب بيصصأأ،ةنصس
ةرأزوب ةياقولأ ريدم رأروف لامج ركذي مل ثيح، أرخؤوم اهنم داع
ةعباتم و دصصرب ةفلكملأ ةنجللأ مصسإاب يمصسرلأ قطانلأ و ةحصصلأ

رمأ’أ وه و، ةلاحلأ هذه ركذ نود طقف ةافو ت’اح3 ىوصس،سسوريف
ةملعلأ ةيدلب ناكصس و امومع فيطصس ةي’و ناكصس بأرغتصسأ راثأأ يذلأ

Óعف يفوت يذلأ أديج ةيحصضلأ نوفرعي نيذلأ ديدحتلأ هجو ىلع
مهصضعب لعج امم،ةصصاخ تأءأرجأ طصسو هنفد مت  و انوروك سسوريفب
ةحيحصصلأ ماقر’أ مدقت ’ ةرأزولأ نأاب و أدوصصقم ناك رم’أ نأأ دكؤوي
أذه نيب و، أوهصس عقو دق نوكي رم’أ ناب نورخأأ حجر اميف،نينطأوملل
اهتقو يف ةحيحصصلأ ماقر’أ دكؤوت نأ ةحصصلأ ةرأزو ىلع ىقبي كأذ و

GCjªø.Q.تاعئاصشلأ و كوكصشلأ لك ىلع يصضقت ىتح نينطأوملل

ةدكيكسس

نينطاؤملاب دجنتصست ةحصصلا ةيريدم
        تايفصشتصسملا معدل

ةينماصضت ةلمح ةدكيكصس ةي’ول ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تحتف
ةيحصصلأ زكأرملأو تايفصشتصسملأ ح˘لا˘صصل تأد˘عا˘صسم˘لأو تا˘عر˘ب˘ت˘ل˘ل

يزأرتحإأ لمع يف أذهو (91-ديفوك) انوروك سسوريف هجوب فوقولل
و تأودأ’أ ءأر˘صشل  ،ة˘ثرا˘كلأ بن˘ج˘تو بل˘ط˘لأ ة˘˘جأو˘˘م˘˘ل ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘صسأو
و ىصضرملأ ةدعاصسمل ةمزÓلأ لئاصسولأ و تأزيهجتلأ و تامزلتصسملأ
اهنأأ اهنايب يف ةحصصلأ ةيريدم تدكأأ و، يبطلأ  هبصش و يبطلأ مقاطلأ
تامظنم  و،نيلواقملأ و ،ةصصاخلأ و ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ نم بلطت
يرايز دمحأأ روتكدلاب لاصصتإ’أ ءامركلأ نينطوملأ و يندملأ عمتجملأ

ةراصشتصس’أ و قيصسنتلل ةحصصلأ ةيريدمب يئ’و قصسنم سشتفم بيبط

 M«ÉI HƒOjæÉQ.عربتلاب قلعتي ام لك و هيجوتلأو

91 ديفوك ةبراحم تاءارجإا راطا يف/ةنيطنسسق

ةيبط ةمامك فلأا02 جاتنإا مزتعت ةطايخ ةصشرو
حاتنأ ةنيطنصسقب ينهملأ نيوكتلأ زكرمب ةطايخ ةصشرو مزتعت

راصشتنأ ةبراحم تأءأرجأ راطأ يف كلذ و،ةيبط ةمامك فلأ02

ةياهن تقلطنأ ةينماصضتلأ ةيلمعلأ. (91 ديفوك ) انوروك سسوريف
و ينهملأ نيوكت˘لأ ز˘كر˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع مر˘صصن˘م˘لأ عو˘ب˘صسأ’أ
ةطايخلأ ةذتاصسأ دي ىلع ةنيطنصسقب يوافرع دمحم نيهمتلأ
راطأ يفو ،ةي’و˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأ ز˘كأر˘م˘ب
سسمأ ةنيطنصسق ةي’و يلأو ماق ةينماصضتلأ ةردابملأ هذه عيجصشت
ىلع دكأ يتلأ جاتن’أ فورظ ىلع فقو ثيح ةصشرولأ ةرايزب
متت يتلأ ميقعتلأ ةيلمع اهنم ةمزÓلأ ريياعملل اهعوصضخ ةيمأزلأ

U°Édí. Ü    .ةصشرولأ ىوتصسم ىلع

ةملاق

«انورؤك» سسوريف ةهجاؤمو ةياقؤلا ريبادت زيزعتل ةيئ’ؤلا ةنجلل عصسؤم عامتجإا
¯  ∫. Yõ Gdójø

ةي’ولأ ةيعصضو ةعباتم راطإأ يف
،انوروك سسوريف راصشتنإأ رطخ ءأرج
يلأو طرافلأ عوبصسأ’أ رحب  سسأأرت
سسي˘˘ئر رو˘˘صضح˘˘˘ب ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق ة˘˘˘ي’و
بئانلأ ،يئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ
نيمأ’أ ،ةينمأ’أ ةنجللأ ءاصضعأأ ،ماعلأ
،ر˘˘ئأود˘˘لأ ءا˘˘صسؤور ،ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
سسلجملأ سسيئر ،نييذيفنتلأ ءأردملأ
أذكو ،ةملاق ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ

يلث˘م˘م ،ي˘ب˘ط˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م
،سصأوخلأ ءابطأÓل ةين˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ

،سصأوخلأ ةلدا˘ي˘صصلأ ة˘با˘ق˘ن ي˘ل˘ث˘م˘م
بي˘صصن˘ت˘ل عا˘م˘ت˘ج’أ سصصصخ ثي˘˘ح

قيصسنتب ةف˘ل˘كم˘لأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ذي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو ،ءا˘بو˘لأ ة˘ح˘فا˘كمو
يف نمأÓل ىلعأ’أ سسلجملأ تأرأرق
انوروك سسوريف راصشتنأ ةبراحم راطإأ

سسوريفلأ راصشت˘نأو رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
مييقت بناج ىلإأ ،ةي’ولأ بأرت ربع
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح تأءأر˘˘˘˘جإأ

،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو ة˘يا˘قو˘لأ ،سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لأو
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘˘تو
ر˘˘صصحو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأو
أذ˘كو ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أ
ط˘ط˘خ˘مو ،ءأو˘يإ’أ ز˘كأر˘م ر˘ي˘صضح˘ت
تاصسصسؤوملأ لام˘ع˘ب سصا˘خ˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ

ةذختملأ تأءأرجإ’أ أذكو،ةيمومعلأ

ةلمح و نيو˘م˘ت˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإأ ي˘ف
أذكو ،راكتح’أو ةبراصضملأ ةبراحم
تأذ ةيئأذغلأ دأو˘م˘لأ ةر˘فو ة˘ي˘ع˘صضو
تب˘˘قأر˘˘مو ،ع˘˘صسأو˘˘لأ كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’أ
ةبصسن˘لا˘ب ف˘ي˘قو˘ت˘لأو ق˘ل˘غ˘لأ ترأر˘ق
روهمجلل ةبط˘ق˘ت˘صسم˘لأ تا˘طا˘صشن˘ل˘ل
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صس ة˘˘مو˘˘م˘˘يدو .خ˘˘لإأ...
كأرصشإأو ينماصضتلأ لمعلأ ،ةيمومعلأ
يف ةلعافلأ تايعمجلأو تامظنملأ
ل˘م˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ
هذه لظ ي˘ف ي˘ل˘فا˘كت˘لأ ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ
ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ىد˘صسأ ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘مزأ’أ
،ةصصاخلأ تأدايعلأ مأزلإاـب تاميلعت
تأدايعو ،ةيب˘ط˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ر˘با˘خ˘م
سصأوخلأ ءابطأ’أو ،ةعصشأ’اب سصحفلأ

،يداع لكصشب لمعلأو مهتأدايع حتفب

يوذ ة˘صصا˘خ ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل

ىلع نيداتع˘م˘لأ ة˘ن˘مز˘م˘لأ سضأر˘مأ’أ

ع˘م قا˘ف˘تإ’أ أذ˘˘ك و،تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه

ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت˘ب سصأو˘خ˘لأ ة˘لدا˘ي˘صصلأ

ىلع عوبصسأ’أ مايأأ لك حتف و لمعلأ

نود  تايدلبلأو ءايحأ’أ لك ىوتصسم

يف اعد امك .ةبوانملأ جمانربب ديقتلأ

تÓ˘˘م˘˘ح ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ى˘˘˘لإأ،ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ

ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لأ

ةرور˘˘صض ع˘˘˘م ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ب

ءأد˘ن˘لأ أذ˘ه˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘با˘ج˘ت˘صسأ

يف يزأرتحإأ بجأوك ،مهتويب مأزتلأو

.ةرتفلأ أذه

يئانثتسس’ا قلغلا تارارق قيبطت مدع ببسسب يهاقم ةتسس عيمسشتو قلغ مت اميف

فراطلاب ةبراصضملا ببصسب ةيراجت تÓحم ةعبرأا قلغ
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عيمصشتو قلغب فراطلأ ةي’و نمأأ حلاصصم تماق
قلغلأ تأرأرق قي˘ب˘ط˘ت مد˘ع بب˘صسب ي˘ها˘ق˘م ة˘ت˘صس
بب˘˘صسب تÓ˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘برأأ ق˘˘ل˘˘غو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ
فراطلأ ةي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت .ة˘برا˘صضم˘لأ

ةبقأرملأ تايلمع راطإأ يف ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ
تأرأرقلأو ماكحأÓل راجتلأ لاثتمإأو قيبطت ىدمل
قلغلأ سصوصصخب ةيرأدإ’أ ةطلصسلأ نع ةرداصصلأ
ن˘م˘صض جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لأو م˘هر˘جا˘ت˘م˘ل ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ
ءابو  راصشتنأ نم ةياقولل ةيزأرتح’أ تأءأرجإ’أ

60 ةت˘صس ع˘ي˘م˘صشتو  ق˘ل˘غ ن˘م  ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

اهباحصصأأ لا˘ث˘ت˘مأو ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع بب˘صسب  ي˘ها˘ق˘م

مهو أوطبصض نيينعملأ يئانثتصس’أ قلغلأ تأرأرقل

أذهو ةيداع ةفصصب يراجتلأ مهطاصشن نوصسرامي

ةجلثوب ، راجحوب ةنيدم نم لك ىوتصسم ىلع

تأدعم تايلمعلأ هذه لÓخ زجح عم فراطلأو

راطأأ يفو قايصسلأ تأذ يف  ةيعرصش ريغ يهاقمل

ع˘ل˘صسلأ ع˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لأ ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م

حلاصصملأ تأذ تنكمت  ةيصساصس’أ ةيكÓهتصس’أ

ةراجت يف طصشنت ةيراجت تÓحم40 قلغ نم

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘صضق ي˘ف أو˘طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ

دأوملأ أذكو ةنيرفلأو ةديمصسلأ ةدام يف ةبراصضملاب

هذه نم ةربتعم تايمك زجح عم ةين’ديصص هبصشلأ

دأوملأ هذه نم ةربتعم تايمك زجح عم  دأوملأ

اعيمج مهنأاصش يف ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعبو

بح˘صسلأ و تÓ˘ح˘م˘لأ هذ˘ه˘ل يرو˘ف˘لأ ق˘˘ل˘˘غ˘˘لأ م˘˘ت

زاجنأ اهدعب متيل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ج˘صسل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ

ىلأ تلصسرأأ اع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م

ايئاصضق مهتعباتمل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

.مهل ةبوصسنملأ لاعفأ’أ نع

فيطسس

لازأا نيعب انورؤك سسوريفب نيتدكؤؤم نيتباصصإا ليجصست دعب ةيئابو تاقيقحت
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ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ تر˘˘صشا˘˘ب
لأزأأ نيع ةرئأدب ةيرأوجلأ ةحصصلل

سسمأأ ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
ديكأات باقعأأ يف ةيئابولأ تاقيقحتلأ
و،انوروك سسوريفب نيصصخصش ةباصصإأ
ت’ا˘ح˘لأ ل˘ك ع˘ب˘ت˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لأ
ناك يتلأ و اهتباصصإأ يف كوكصشملأ
نيصصخصشلاب لاصصتإأ وأ كاكتحأ اهل
ريدم انل هدكأأ امبصسحو .نيباصصملأ
لأزأأ نيع ةرئأدل ةيرأوجلأ ةحصصلأ
أرمتصسم لأز ام يئابولأ قيقحتلأ ناف،
ل˘˘ك ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
وأأ لاصصتأ يف أوناك نيذلأ سصاخصشأ’أ
تلقنت ثيح ،نيباصصملأ عم كاكتحأ

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ لزا˘ن˘م ى˘˘لإأ ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
ةقلعتملأ حئاصصنلأ لك مهل تمدقو
مهديوزت مت امك ،ي˘ئا˘قو˘لأ بنا˘ج˘لا˘ب
لئاصسولأو ةي˘ب˘ط˘لأ ةز˘ه˘جأ’أ سضع˘ب˘ب

ينعم سصخصش لك نكمتيل ةيئاقولأ
ذاختإاب ي˘لز˘ن˘م˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب

طب˘صضك ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘ج’أ ع˘ي˘م˘ج
ه˘˘˘م˘˘˘صسج ةرأر˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘جرد سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو
ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ئا˘صسو ل˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأو
يف هريغ ىلأ ىودعلأ لقن بجنتل

مت امك ،Óعف باصصم ناك أذ ام ةلاح
نع ةيبطلأ ةبقأرملأ تحت مهعصضو
ل˘˘كب ءا˘˘ب˘˘طأ’أ ل˘˘صصت˘˘ي ثي˘˘ح د˘˘ع˘˘ب

مويلأ يف تأرم3 ةينعملأ ت’احلأ
م˘ه˘ت˘˘لا˘˘ح ن˘˘ع را˘˘صسف˘˘ت˘˘صسإ’أ د˘˘صصق،
بجأولأ حئاصصنلأ ميدقتلو ةيحصصلأ
تافعاصضم يأ تلجصس أذإأو ،اهعابتأ
برقأ’ ينعملأ سصخصشلأ هيجوت متي

تصضتقأ أذأ هلقن متي وأ ةيبط ةدايع
ى˘لإأ فا˘˘ع˘˘صس’أ ةرا˘˘ي˘˘صسب ةرور˘˘صضلأ
سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو ،ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأ
ةهجلا˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي يذ˘لأ سصا˘خ˘صش’أ
أوناك  و فيط˘صس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ

ة˘ي’و˘ب ة˘ي’و˘ب  أر˘خؤو˘م ن˘يد˘جأو˘ت˘˘م

،ة˘بأر˘ق˘لأ و ل˘م˘ع˘لأ م˘كح˘ب ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

سسوريفل مهلقن ةلاح يف كوكصشملأو

م˘˘ه˘˘ب لا˘˘صصت’أ م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘نورو˘˘˘ك

كردلأو نم’أ حلاصصم عم قيصسنتلاب

رجحلأ ىلع مهرا˘ب˘جأ م˘تو ،ي˘ن˘طو˘لأ

مهلزانمب ن’أ مهف، يلزنملأ يحصصلأ

لاصصت’أ متيو جورخلأ نم نوعنميو

دكأاتلأ ىتح اموي41 ةليط ايموي مهب

ريدم هجو امك .ةحصصلأ مهتلاح نم

ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

نينطأوملأ لك ىلإأ  أءأدن ةيرأوجلأ

كاكتحأ وأأ لاصصتأ يف أوناك نيذلأ

د˘ي˘كأا˘ت م˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلأ ع˘˘م

،انوروك سسوري˘ف˘ب سسمأأ ا˘م˘ه˘ت˘با˘صصإأ

دصصق ةيبطلأ حلاصصملل أومدقتي نأاب

ةلأز’و ةيب˘ط˘لأ تا˘صصو˘ح˘ف˘لأ ءأر˘جأ

.ىودعلأ لقنت بنجتلو كوكصشلأ لك

ىودعلا نم فواخم و ةديدج ةباسصا ليجسست

سسانلاب مهطÓتخا يفنت باصصملا ةلئاع
لجرل يه و (91-ديفوك) دجتصسملأ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ  ليجصست نع تبصسلأ ةيصسمأأ ،ةدكيكصس ةي’ول ناكصسل و ةحصصلأ ةيريدم تنلعأأ

ددع يلامجإأ كلذب لصصيل ةدكيكصس ةنيدم طصسو سشمرق دعاصس ةوخ’أ ىفصشتصسمب يحصصلأ رجحلل عصضخي ةنصس76 رمعلأ نم غلبي اصسنرف يف برتغم

سشمرق دعاصس ةوخ’أ ىفصشصسم ترداغ ةلاح10 ءافصش عم ةدكؤوم تاباصصإأ70 ىلإأ21/30/0202 يف ةلاح لوأأ دنم ةي’ولأ يف ةلجصسملأ ت’احلأ
نأ اهنيب نم، نينطأوملأ سسوفن يف بعرلأ تراثأ تاعاصش’أ نم ةلصسلصسب ةمعدم ةريبك فوخ ةجوم ترصشتنأ ربخلأ نÓعأ روف و .يعجرملأ ىفصشملأ
ةدم ذنم ةدكيكصسل مدق ينعملأ نأ هتلئاع نم برقم ردصصم دكؤويل،ايموي سسانلاب يقتلي ناك هنأ و ةي’ولاب قطانم ةدعل هتباصصأ نÓعأ لبق لقنت لجرلأ
يباجيأ هليلحت نأ ةحصصلأ ةيريدم فرط نم مهمÓعأ ةياغ ىلأ سسانلاب ةلئاعلأ طلتخت مل و يحصصلأ رجحلل هتلئاع ةقفر عصضخأ و اصسنرف نم امداق

ì.HƒOjæÉQ.يحصصلأ رجحلل مهعوصضخ أولصصأويل
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يديسس ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ي˘نا˘ع˘ي
بي˘˘هر˘˘لأ م˘˘كأر˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م را˘˘م˘˘ع
تقرغ ثيح عرأوسشلاب تايافنلل
ةفسصرألأو ءايحألأ نم ةعومجم
ل˘خد˘ت يأأ نود تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف
وهو .ةين˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ر˘كذ˘ي
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ع˘ج يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ
عا˘سضوألأ هذ˘˘ه ن˘˘م نور˘˘مذ˘˘ت˘˘ي
ةسصاخ اهنوسشيعي يت˘لأ ة˘ئ˘ي˘سسلأ

يف أءوسس تدأدزأ عاسضوألأ نأأو
نوّيلحملأ مهوبختنم ذاخّتأ ّلظ
ةراعإأ مدعو ةلابمÓلأ ةسسايسسل
ناكسسلأ بلا˘ط˘م˘ل ما˘م˘ت˘هأ ى˘ندأأ

لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ّث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ

فتخمب تايافنلأ مكأرت لكسشمل

ترا˘سص ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ عرأو˘سش

ريهطت ةّيلمع ىلإأ ةّسسام ةجاحب

ةثعبنملأ ةهيركلأ حئأورلأ ةجيتن

تتاب يتلأ ةمامقلأ تايواح نم

ناكسسلاب اقدحم أرطخ ّككسشت

م˘ه˘ل بب˘سست نأأ ا˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ن˘˘يأأ

أرظن ةيد˘ع˘مو ةر˘ي˘ط˘خ ا˘سضأر˘مأأ

سضرألأ يف اهرثانتو ا˘ه˘م˘كأر˘ت˘ل

رأرغ ىلع ءايحألأ نم ديدعلأ يف

029،805 ي˘ح ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘سشلأ

اهريغو،2vu،3vu ،ن˘˘كسسم

تقرغ يتلأ ىرخألأ ءايحألأ نم

لا˘م˘ع تل˘ع˘جو تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف
م˘هر˘مأأ ن˘م ةر˘ي˘ح ي˘ف ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لأ
هذه عمج يف مهتّمهم ةبوعسصل
ىرخأأ ةهج نمو أذه ،خاسسوألأ
رامع يديسس ونطأوم ىقلأأ دقف
ةّسصتخملأ تاهج˘لأ ى˘ل˘ع مو˘ّل˘لأ
لمكأأ ىلع اهرودب موقت ل يتلأ

م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت بسسح ه˘˘˘جو
ىلإأ ما˘هّ̆تإلأ ع˘با˘سصأا˘ب ن˘ير˘ي˘سشم
ن˘˘ي˘ّ̆ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لأ

رحي مل نيذ˘لأ م˘ه˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
ّ

أوك
ةيرزملأ عاسضوألأ هاجتأ انكاسس
يف قرغ˘ت ءا˘ي˘حألأ تل˘ع˘ج ي˘ت˘لأ
م˘هرود˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ
ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب

سسوباكلأ أذه ن˘م م˘ه˘سصي˘ل˘خ˘تو
أودّد˘ن ا˘م˘˘ك ،ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ
يذلأ ي˘ئ˘ي˘ب˘لأ ع˘سضو˘لأ رو˘هد˘ت˘ب
بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ثرا˘˘˘ك ى˘˘˘لإأ لو˘˘˘ح˘˘˘˘ت
تأروذا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘˘كلأ را˘˘سشت˘˘نلأ

ءاي˘حألا˘ب ا˘ه˘م˘كأر˘تو ة˘ما˘م˘ق˘لأو
عرأو˘سشلأ بل˘غأأ تلو˘ح˘˘ت ثي˘˘ح
نم ديدعلاب ة˘ي˘ن˘كسسلأ ءا˘ي˘حألأو
ى˘لإأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م
ا˘ه˘ب سسد˘كت˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع غرا˘ف˘م
راثأأ ام أذهو ةيلزنملأ تايافنلأ
ءايحأأ ةّدع ناكسس رمذتو ءايتسسأ

ّةيحسص ةثراك ثودحب نيددنم
ىلع عاسضوألأ رأرمتسسأ لاح يف
.اهلاح

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7495ددعلا0202 سسرام03 نينثإلا6
www.akhersaa-dz.com

مهلمصشت مل ةيلمعلل تصصصصخ يتلا تÓفاحلا

 تايفششتشسملل لوشصولل ايموي نوناعي ةحشصلا عاطق يمدختشسم سضعب

قفألا يف لح يأا بايغ يف

تايافنلا يف قرغلا لشصاوت  رامع يديشس ءايحأا
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ريخ ةمسسب ةيعمج تباجتسسأ
يذلأ «يندفرأ» يد˘ح˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع

-NOC EJ» ةعومجم هتقلطأ

ZD EMMOS»اهباسسح ربع

ثيح مأرغت˘سسنلأ ي˘ف ي˘م˘سسر˘لأ
نينانف نم نييرئأزجلأ لك أوعد
ةرثؤوم تا˘ي˘سصخ˘سشو ر˘ي˘ها˘سشمو
˘ما˘ي˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ةجاتحملأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ةد˘عا˘سسم˘ب
هذه يف ةيئأذغلأ دأوملأ عيزوتو
نمأزتت يت˘لأ ة˘سسا˘سسح˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

ةرورسضو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ع˘م

نم مهتويب يف نييرئأزجلأ ءاقب
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ ل˘˘˘جأأ

نوريثكلأ مل˘ع˘ي ا˘م˘كو ،ا˘نورو˘ك
أودجو نينطأوملأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ف
ة˘يرا˘ب˘جإأ ة˘ل˘ط˘ع ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأأ

باح˘سصأأ وأأ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأ ة˘سصا˘خ
ةي˘ع˘م˘ج تنا˘كو ،ةر˘ح˘لأ ن˘ه˘م˘لأ
ن˘˘م لوأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘خ ة˘˘م˘˘˘سسب
يذلأو يدحت˘لأ أذ˘ه˘ل با˘ج˘ت˘سسأ
ل˘ما˘ك ي˘ف ر˘سشت˘˘ن˘˘ي نأأ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
أو˘˘عزو ثي˘˘ح ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘يلو
دأو˘م˘لأو ف˘ف˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
نم ديدعلل ةيرورسضلأ ةيئأذغلأ
كلذ˘˘ب تل˘˘˘سصأوو ،تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لأ

ةلمج ةبانع ريخ ةمسسب ةيعمج
ةير˘ي˘خ˘لأ ا˘ه˘تأردا˘ب˘مو ا˘ه˘لا˘م˘عأأ

زكرم ميقعتب أرخؤوم تماق ثيح
تحتو ،أزيليإأ ةفعسسملأ ةلوفطلأ
يف أوماق «انيمحي انيعو» راعسش
ميقعت ةيلم˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ما˘يألأ
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ل
دد˘˘˘غ˘˘˘لأ ،بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو
ىفسشتسسمل زا˘ه˘ج˘لأ ة˘ح˘ل˘سصمو
أو˘ما˘ق ا˘م˘ك ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ا˘ن˘ي˘سس ن˘بأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘لأ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب
ا˘˘م˘˘ك ،ىوأا˘˘م نود سصا˘˘خ˘˘˘سشألأ
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘سضيأأ أو˘˘م˘˘ها˘˘سس
نم ديربلأ ز˘كر˘م ي˘ف ر˘ي˘بأو˘ط˘لأ

لو˘˘˘˘˘سصح ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘˘جأأ
مهتا˘سشا˘ع˘م ى˘ل˘ع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ

نا˘˘˘مألأ تا˘˘˘˘فا˘˘˘˘سسم مأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأو
يد˘ح˘ت ق˘ح˘ت˘سسيو ،ة˘يرور˘˘سضلأ

EJ» ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل «ي˘˘ند˘˘˘فرأ»

ZD EMMOSNOC»لك

ع˘˘ج˘˘سشي ه˘˘نأأ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لأ
يف ديلأ عسضو ىلع نييرئأزجلأ
،بيسصعلأ فرظلأ أذه يف ديلأ
ةبا˘ن˘ع ر˘ي˘خ ة˘م˘سسب ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘مأأ
عيجسشتلأ ق˘ح˘ت˘سست ا˘ه˘تأردا˘ب˘م˘ف
نيطسشان˘لأ ا˘هءا˘سضعأأ نأأ ة˘سصا˘خ
ةزيمم ةيري˘خ لا˘م˘عأا˘ب نو˘مو˘ق˘ي
.لسصأوتمو مئأد لكسشب

نيجاتحملا ىلع ةيئاذغلا داوملا اوعزوو ةيناصسنلا مهتردابم اولصصاو

«ZD EMMOSNOC EJ» ـل «يندفرا» يدحتب لبقت ةبانع ريخ ةمشسب ةيعمج
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حلاسصم سسمأأ حابسص تمهأد

يام8 يحب ليللأ قوسس نمألأ

دوهيل ةنابجب فورعملأ5491
ةعا˘ب˘لأ در˘ط ي˘ل˘ع تمد˘قأ ثي˘ح
نيدلأ نينطأوملأ عمجت قيرفتو

ةفسصب قو˘سسلأ نودا˘تر˘ي و˘لأزا˘م
تأءأر˘جا˘ب ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ ة˘يدا˘˘ع
يتلأ ردا˘سصم˘لأ بسسحو ر˘ج˘ح˘لأ
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ نا˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لأ تدروأ
ر˘سضخ˘لأ سضر˘ع ي˘˘ف ور˘˘م˘˘ت˘˘سسأ

دأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ه˘كأو˘ف˘لأو
يف قوسسلاب سضرعت تناك يتلأ

لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قأ ما˘˘˘˘˘مأ ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سس تقو
ع˘م˘ج˘ت˘لأو ا˘ي˘مو˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
نيلابم ريغ مهتامزلتسسم ءأرسشل
ل˘خد˘ت م˘غر ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘˘جا˘˘ب
نم د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف ن˘مألأ ح˘لا˘سصم
م˘ل تأر˘يد˘ح˘ت˘لأ نأ لأ تأر˘˘م˘˘لأ
ر˘ظا˘ن˘م ر˘م˘ت˘سست˘ل ا˘ع˘ف˘ن يد˘ح˘˘ت

رمألأ ا˘ي˘مو˘ي قو˘سسلا˘ب ع˘م˘ج˘ت˘لأ
ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل ع˘˘˘فد يد˘˘˘لأ
قوسسلأ لخأدم قلغو  لخدتلاب
نينطأوملأ قير˘ف˘ت د˘ع˘ب ا˘ي˘م˘سسر
ربع نيرسشت˘ن˘م˘لأ را˘ج˘ت˘لأ در˘طو
ةسصسصخملأ ةق˘ط˘ن˘م˘لأ ة˘ف˘سصرأأ
.قوسسلأ

رجحلاب نينطاوملا مازتلا مدعو تاعمجتلا ببصسب

دوهيل ةنابجب ليللا قوشسل ةيدؤوملا تاقرطلا عيمج قلغت ةطرششلا
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ل˘ق˘ن˘لأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي أءأر˘˘جإأ ذ˘˘خ˘˘تأ
نامسضل كلذو ةحسصلأ عاطق يمدختسسمل
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سس رأر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسأ
ةيرأوجلأ ةحسصلأ تأدايعو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

ةئفلأ هذه ناسسحتسسأ ىقل يذلأ ءأرجإلأ وهو
أذه اهلم˘سشي م˘ل ا˘ه˘ن˘م ة˘ب˘سسن نأأ ود˘ب˘ي ي˘ت˘لأ
ل˘ب˘ق أر˘ي˘ب˘ك ءا˘ن˘ع ا˘ي˘مو˘˘ي ه˘˘جأو˘˘تو ءأر˘˘جإلأ
ددع دكأأ ثيح ،تايفسشتسسملأ ىلإأ لوسصولأ

ترفو ةحسصلأ ةيريدم نأأ نيمدختسسملأ نم
ةرتفلأ يف نولمعي نم˘ل تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لأ
ةعباسسلأ نم ةيلمعلأ أأدبت ثيح ،ةيحابسصلأ

نم امأأ ،ءاسسم ةسسداسسلأ يف يهتنتو احابسص
مهسسفنأا˘ب م˘هر˘مأأ نور˘بد˘ت˘ي˘ف Ó˘ي˘ل نو˘ل˘م˘ع˘ي
نولمعي يتلأ تايفسشتسسملأ ىلإأ نولسصيو
لقنتلأ ةبوعسص ىلإأ رظنلا˘ب ن˘ي˘كه˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف
ع˘ط˘ق م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
مل ءأرجإلأ أذه نأأ امك ،ايسشم ةليوط تافاسسم
زكرملأ يمدختسسم نم ددع اسضيأأ لمسشي
يف نونطقي يذلأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ
نأأ امك ،ةيلولأ ةمسصاع نع ةديعب تايدلب

تأدايع نم ديدعلأ ىلع سسكعنأ عسضولأ أذه

دد˘˘ع ع˘˘جأر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرأو˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

ةجرد ىلإأ ،ريبك لكسشب اهيف نيمدختسسملأ

دحلأ ريفوت ىلع ىتح رداق دعي مل اهسضعب نأأ

كانه كلذ ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةمدخلأ نم ىندألأ

ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق ي˘ف نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘م

طاقنلأ يهو ةرواجم تايلو يف نونطقيو

قيسسنتلأ ةحسصلأ ةيريدم ىلع متحتي يتلأ

نامسضو تأرغثلأ هذه دسسل لقنلأ ةيريدم عم

عاط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ع˘ي˘م˘ج˘ل ل˘ق˘ن˘لأ ر˘ي˘فو˘ت

ريسس نامسض يلاتلابو ةبانع ةيلوب ةحسصلأ

.تايفسشتسسملأ عيمج يف لمعلأ

ةيلول ةحصصلا ةيريدم نأا مغر ،مهل لقنلا ريفوت مدع نم ةبانع ةيلوب ةحصصلا عاطق يف نيمدختصسملا نم ددع يكتصشي
،ةرجألا تارايصسب لقنلا ىتحو تÓفاحلاب يمومعلا لقنلا فيقوتب يصضقي رارق دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا ذاختا درجمبو ةبانع

.نينطاوملا ةكرح نم دحلا راطإا يف ةبانع تايدلب جراخمو لخادم قلغ يراجلا عوبصسألا علطم متي نأا لبق

  ةثداحلا يف قيقحت نمألا  حلاصصم تحتف اميف

خــيشش  ةــثــج  ىلع روـــثعلا
  سساـطـنقوب ةـيلـبجلا ةـقــطنملاب

رمعلأ نم  نماثلأ  دقعلأ يف خيسش  ةثج ىلع سسمأأ لوأأ ءاسسم  رثع

ىعدتسسأ امم ،ةبانع ةيدلبب  سساطنقوب يح ةيلبجلأ  ةقطنملاب

فسشك.نمألأ لاجرو ةيندملأ ةيامحلأ  حلاسصمل  يروفلأ لخدتلأ

ةباــنعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاسصتلأو  مÓعإلاب فلكملأ

ةعاسسلأ  دودح  يف  سسمأأ  لوأأ أوقلت  هـنأوعأأ نأأ »ةعاسس رخآأ»ـل

ةقطنملاب خيسش  ةثج  ىلع روثعلأ هدافم ءأدــن أءاسسم  ةسسماخلأ

ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ  ىلع،سساطنقوب يحب ةيلبجلأ

يلأوح  رمعلأ  نم غلبي ةيحسضلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصولأ  دعبو

ىفسشتسسمب  ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ هتثج تلقن ثيح،ةنسس08

نم ،ةمزÓلأ  ةينوناقلأ تأءأرجإلأ  ذاختأ  دعب  يعماجلأ  دسشر  نبأ

يف  قيقحت تحتف  ايميلقإأ ةسصتخملأ  ةينمألأ  حلاسصملأ اهتهج

لأزـتل  يتلأو اهل  ةيدؤوملأ بابسسألأو  اهتاسسبÓم  ةفرعمل  ةعقأولأ

هذه نأأ ىلإأ  ةراسشإلأ ردجتو،رطسسألأ هذه ةباتك دح  ىلإأ ةسضماغ

سساطنقوب ةيباغلأ ةيلبجلأ ةقطنملاب اهعون نم ةيناثلأ ربتعت ةثداحلأ

نم  سسداسسلأ  دقعلأ يف  لهك  ةثج ىلع ةليلق مايأأ لبق  روثعلأ دعب

.رمعلأ
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يثارولا مدلا رقفو يولكلا روصصقلا نم نوناعي نيذلا

لماوحلا ءاصسنلاو

ذفني داكي ةبانع يف مدلا كنب نوزخم
ةدجنلا نوبلطي ىشضرملاو

ءأدن ةبانع ةيلول مدلاب نيعربتملل ةيرئأزجلأ ةيلأرديفلأ تهجو

مدلأ نقح زكرم ىلإأ لقنتلأ لجأأ نم نييبانعلأ نينطأوملأ عيمجل

دسشر نبأ يعماجلأ ىفسشتسسملل ةيحأرجلأ تلاجعتسسلأ نم برقب

دجويو ،ذفني داكي مدلأ كنب نوزخم نأأ ةسصاخ مدلاب عربتلأ لجأأ نم

رأرغ ىلع ةيويحلأ ةداملأ هذهل نوجاتحي نيذلأ ىسضرملأ نم ريثكلأ

ىلإأ ةفاسضإأ ،توملأ رطخ نوهجأوي نيذلأ يثأرولأ مدلأ رقف لافطأأ

سسوريف نأأ أوفاسضأأو ،يولكلأ روسصقلأ ىسضرمو لمأوحلأ ءاسسنلأ

زاهج ةيوقتب حمسسي مدلاب عربتلأ لب مدلأ ربع لقنتي ل انوروك

ىلع مدلل ةبانع يف تايفسشتسسملأ نم ديدعلأ جاتحتو ،ةعانملأ

هنأأ ةسصاخ ينوبلأو راجحلأ ،انيسس نبأ ،دسشر نبأ ىفسشتسسم رأرغ

يف نودقري نيذلأ ىسضرملأ نم ريثكلأو حلاسصملأ نم ديدعلأ دجوي

.ةئراط ةيحأرج تايلمع أورجأأ نم دجوي امك ،ةفلتخم ماسسقأأ
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نماصضتلاو يعامتجلا طاصشنلا ةيريدم فرط نم

انوروك سسوريف نم ةياقولل

ىوأام نود ءاشسن6 ليوحت
«مراد سصÓب» ـب ديعلب يديشس زكرم ىلإا

ل˘ق˘ن˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ما˘سضت˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م تما˘˘ق

زكرم ىلإأ ةنيدملأ عرأوسش يف نيدجأوتملأ ىوأام نود سصاخسشألأ

،انوروك سسوريف رطخ نم مهتيامحل ةميدقلأ ةنيدملاب ديعلب يديسس

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ تم˘˘ت د˘˘قو

،ديعلب يد˘ي˘سس نا˘سسحإلأ ة˘ي˘ع˘م˘جو نأر˘ف˘غ˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘كرا˘سشم˘بو

يتلأ ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلأ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘بو

6 لقن ةيلمعلأ هذه لÓخ متو ،سصاخسشألأ ةيامح نامسض  تررق

متو  «مرأد سصÓب» ـب ديعلب يديسس زكرم ىلإأ ىوأام نود ءاسسن

،يزأرلأ وركب وبأأ ةليقعلأ سضأرمألأ ىفسشتسسم ىلأ  ةأأرمأ ليوحت

يعماجلأ ىفسشتسسملأ ىلإأ ىوأام نود سصخسش ليوحت مت نيح يف

سصاخسشألأ سضعب سسيسسحتو ةيعوت ةلمحلأ تلمسش دقو ،دسشر نبأ

.مهلزانم يف توكملاب مأزتلÓل نييناسسفنلأ نييئاسصخلأ فرط نم

S¢.Q 

ةعباتلا تادحولا ةيرود ميقعت ةلمح
  يجيبوأÓل

ميقعت ةلمحب ةبانعب يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد لامع ماق

ينو˘ب˘لأ ةر˘ئأدو ة˘يد˘ل˘ب تأر˘ق˘م ةرور˘عزو˘ب ةد˘حو ن˘م ل˘ك تل˘م˘سش

عيم˘ج ل˘م˘سشت نأأ ي˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ر˘م˘ت˘سست نأأ ي˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلوو

ةبانع ةيلوب يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويدل ةعباتلأ تأدحولأ

يسسفن ةحفاكمل ةياقولأ زيزعت راطأ يف كلد يتايو يرود لكسشب

 .ةبانع يجيبوأ ريدم تاميلعت بسسح انوروك سسوريف
Qjº.Ω
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انوروكلا ضسوريفب ىودعلا رطخب  نولابي ’  نومحازتملا

ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ديمسسلا نم شسيكب رفظلل ةليوط ريباوط
رفظلا لجأا نم عفادتلاو  تاكابتسشا اهللختت ةيراجتلا تÓحملا مامأا ةليوط ريباوط ةب انعب ضشيرلا  عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ديمسسلاو ةنيرفلا يتدام عيب طاقنو ةيراجتلا تÓحملا ضسمأا  تدهسش

 .ديمسسلا ةدام  نم ضسيكب

¯  MƒQjá aÉQì

اهدهسشت يتلا ةمزأ’ا هذه لظ يف
ةرثكو ةرد˘ن˘لا بب˘سسب ةدا˘م˘لا هذ˘ه
ةاناعم دعب ةسصاخو  اهيلع بلطلا
ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب د˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘كسسلا
ةموكحلا  نÓعإ’ا و يسسوريفلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘˘ع
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لاو
يسشافت يدافتل يلزنملا يأا يتاذلا

لعج ام اده و ريطخلا ءابولا اده
حابسصلا دنم نودفاوتي نينطاوملا
عيب طاقنو تÓحملا ىلإا ركابلا

يت˘لا ة˘ن˘ير˘ف˘لا و د˘ي˘م˘سسلا ي˘تدا˘م
ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا  ا˘ه˘ت˘سصسصخ
ةيلاولا عم ريخأ’ا عامتج’ا لÓخ
ت’اغسشن’ا شصوسصخب ةبدتنملا
ر˘ي˘ف و˘ت ةرور˘سضو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
مهل كÓهت˘سس’ا ة˘ع˘سساو˘لا داو˘م˘لا

تايمكب بيلحلاو د˘ي˘م˘سسلا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘مد ع˘نا د˘ع˘ب ن˘˘كلو ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

ل˘ع˘ج ة˘مزأ’ا د˘ن˘م ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع نو˘ت˘فا˘ه˘˘ت˘˘ي نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةدام˘ب ر˘ف˘ظ˘لا شضر˘غ˘ب تÓ˘ح˘م˘لا
رابتع’ا نيعب دخ’ا نود ديمسسلا

ذ˘˘˘˘خا  و ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ
نم ىودعلا يدافتل تاطايتح’ا
ريباوط˘لا ما˘مأا ا˘نورو˘كلا شسور˘ي˘ف
محاز˘ت˘لاو ظا˘ظ˘ت˘ك’او ة˘ل˘يو˘ط˘لا

ن˘ع دا˘ع˘˘ت˘˘ب’ا˘˘ب و˘˘لو  ع˘˘فاد˘˘ت˘˘لاو
ةفا˘سسم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو شضع˘ب˘لا
ر˘ي˘سشي ا˘م ع˘سضو˘˘لا اد˘˘هو  نا˘˘مأ’ا
˘ما˘مأا ة˘ي˘˘ح˘˘سص ة˘˘ثرا˘˘ك ثود˘˘ح˘˘ل
نأا ةسصاخو نينطاو˘م˘لا را˘ت˘ه˘ت˘سسا
ادهو  ةماعلا ةحسصلاب قلعتي رمأ’ا
نا˘˘كسس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب  ما˘˘حدز’ا
ششير˘لا عارذ ة˘بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا داو˘م˘لا ماد˘ع˘نا بب˘سسب
ادكو ةيئاذغلا داوم˘لا تÓ˘ح˘م˘لا˘ب
مهرطسضي ا˘م˘م تÓ˘ح˘م˘لا شصق˘ن
انتداق ةليوط ثحب ة˘ل˘حر˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

اوفقو نيأا ةنيدملا ربع ةرسشتنملا

،نيتداملا هذهل ةداحلا ةردنلا ىلع

نع ثحبلا لثم ام˘ه˘ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ف

ع˘م ا˘م˘ي˘سس’ ششق ة˘مو˘ك ي˘ف ةر˘بإا

،تÓح˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘سصأا د˘ي˘كأا˘ت

يف ديمسسلا و ةنيرفلل ايلك امادعنا

نيعوبسسأا ذ˘ن˘م ،ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا

ةرركتملاو ةديدعلا مهتابلط مغر

.ىود˘ج نود ن˘كل ،ن˘ي˘عزو˘˘م˘˘ل˘˘ل

شضع˘ب ا˘ه˘˘ل˘˘با˘˘ق ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘هو

ن˘ع  اور˘ب˘ع  ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ةمزا ببسسب ديد˘سشلا م˘ه˘سضا˘ع˘ت˘ما

ىلع هنأاب اوحرسص ذإا ديمسسلا ةردن

نم ديزملا شضرف ةينعملا تاهجلا

نيبراسضملا   راجتلا ىلع ةباقرلا

نم انانطأا مهبسسح اوسسدك نيذلا

ي˘ف ع˘فر˘لا ل˘جا ن˘˘م  ن˘˘ي˘˘تدا˘˘م˘˘لا

بل˘ط˘لا ةر˘ث˘كل ار˘ظ˘˘ن ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سسا

اهتردن لباقم قوسسلا يف  اهيلع

.ةداحلا

¯ U°Édí. Ü

ةرئادل ةيلحملا تاطلسسلا تررق
نم ديمسسلا ةدام عيب عنم لاحرب

ايدافت نحاطملا باحسصأا فرط
ديفوك شسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ر˘ط˘خ˘ل
ءار˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ي˘˘ف و، ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او ما˘˘حدز’ا
ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا را˘طإا
را˘سشت˘نإا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

91 د˘ي˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف

لوا لاحرب ةرئاد شسيئر شسأارت،

لاحرب ةيدلب رقمب عامتجا شسما
شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
و لاحرب ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا
ن˘مأا شسي˘ئرو تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب
كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف د˘˘ئا˘˘˘قو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ،لا˘˘حر˘˘ب˘˘˘ل
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘˘تإ’او
ءايحأ’ا تايع˘م˘جو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
يندملا عمتجملا ي˘ل˘ث˘م˘م اذ˘كو
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ رر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح،
ةيريدم نيب قيسسنتلا عامتج’ا
لجأا نم يدلب ةنحطمو ةراجتلا

ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا ةدا˘˘م ع˘˘ي˘˘ب
ءايحأ’ا لماك رب˘ع ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا

ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ءا˘˘ط˘˘عإا ع˘˘م
لم˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضا، تا˘ع˘ير˘ت˘لا

ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تÓحم اذكو ةلمجلاب ديمسسلا
،ةيئاسسملا ةرطف˘لا ي˘ف ة˘ئز˘ج˘ت˘لا

هذ˘˘ه نأا˘˘سش ن˘˘م ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م د˘ح˘ت نأا تاءار˘جإ’ا
ي˘ت˘˘لا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او تفا˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ايموي نحاطم˘لا بل˘غا ا˘هد˘ه˘سشت
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا شضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م

ر˘ج˘ح˘لا او˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

را˘˘سشت˘˘نا ةرو˘˘ط˘˘˘خو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

اهييلع اوتفاهتو انوروك شسوريف

ر˘ي˘غ، د˘˘ي˘˘م˘˘سس شسي˘˘ك ل˘˘جأا ن˘˘م

ىلع ةفهللا هذه بقاوعب نيلابم

يذلا رمأ’ا، ةيكÓهتسس’ا داوملا

تاطل˘سسلا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي تا˘ب

داختاو ةي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘قو ل˘جأا ن˘م

ثودح لبق ةيلاجعتسسا تاءارجا

 .هابقع دمحي ’ ام
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ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

03 زجح نم ،ينوبلا ةيدلب ءاقرزلا ةكربلاب

ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرورا˘˘ق ف˘˘لأا
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ،قو˘سسلا را˘كت˘حاو ة˘˘برا˘˘سضم˘˘ل˘˘ل
ىلع ثيح شسما لوا ةيسشع ىلإا دوعت ةيلمعلا
تامولعم ينطولا كردلا حلاسصم يقلت رثا
ةنزخم هايملا نم ةريبك ةيمك دوجوب ديفت
ةعرسسب ةينعملا تاهجلا تلقنت بآارم لخاد
ةريبك ةيمك ىلع روثعلا مت نيا ناكملا ىلإا

لجأا نم كانه ةنزخملا ةيندعملا هايملا نم
شصخسش فيقوت اهرثإا ىلع متيل ةيراسضملا

هب تدافأا ام بسسحو.ةنسس53 رمعلا نم غلبي
ينطولا كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع

ديفت تامولعم اهيقلت رثإاو ،ءاقرزلا ةكربلاب

هايملا نيزخ˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي شصخ˘سش دو˘جو˘ب

ثيح ،ةقطنملا تاذب بآارم لخاد ةيندعملا

اذكو اهتا˘ير˘ح˘ت ن˘م ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تف˘ث˘ك

هبتسشملا رثأا يفقتو ،تامولعملل اهلÓغتسسا

نيا،بآارملا ةقرفلا رسصانع مهاد ثيح ،هيف

ةروراق فلأا03 زجح ىلع ةيلمعلا ترفسسأا

راكتحاو ةبراسضملل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘ند˘ع˘م ها˘ي˘م

،يرا˘ج˘ت ل˘ج˘سس ’و ةر˘تو˘˘ف نود˘˘ب ،قو˘˘سسلا

دا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘ل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘ت اذ˘˘كو

،هليوحتو هعم ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارج’ا

بناج نم.هعم قيقحتلل ةقرفلا زكرمل اروف

ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هرود ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘نو ر˘˘˘˘خآا

عراوسشلاو ءاي˘حأ’ا م˘ي˘ق˘ع˘تو ي˘سسي˘سسح˘ت˘لاو

رسصانع موقت نطاوملا نما ىلع ظافحلاو

ةيريدم حلاسصم ةقفر ينطولا كردلاو نمأ’ا

يدسصتلا لجأا نم ةريبك تادوهجم ةراجتلا

ءابو نولغتسسي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برا˘سضم˘لا ء’ؤو˘ه˘ل

يف ةبراسضملاو راكتح’ا لجأا نم انوروكلا

كلهتسسملا باسسح ىلع تاجوتنملا راعسسا

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح كلذ ل˘ب˘ق ثي˘ح،

تناك يتلا ديمسسلا و ةيكÓهتسس’ا داوملا

لجأا ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لا شضع˘ب ها˘ب˘سشأا ن˘م ةأا˘ب˘خ˘م

ةجاح نيلغتسسم راعسس’ا عفرو ةبراسضملا

يذلا شساسسحلا فرظلا اذه يف اهل نطاوملا

ءابو زواجت لجأا نم عيمجلا فثاكت جاتحي

ر˘ب˘ع حاورأ’ا تا˘ئ˘م˘ب كت˘˘ف يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك

 .ملاعلا

ينطولا نماسضتلل «ءافو» ةيعمج ةردابمب

انوروك رطاخم لوح ةيسسيسسحت ةلفاق
ينوبلا يف ةرسضخوب تاعمجت بوجت

يئ’ولا اهنيمأا شصخسش يف ةلثمم ينطولا نماسضتلل ءافو ةيعمج تمظن
ةيراوجلا ةحسصلل يدلبلا قسسنملا عم قيسسنتلاب تبسسلا شسمأا دمحم ةيخد
حلاسصم نم لكو هللا دبع ةلمسشوب روتكدلا ةرسضخوب يحسصلا عاطقلاب
رطاخم لوح ةيسسيسسحت ةلفاق ينوبلا ةيدلب و ةيندملا ةيامحلاو نمأ’ا
ةر˘سضخو˘ب ن˘م ل˘ك ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف

شسور˘ي˘ف˘لا ر˘طا˘خ˘م حر˘سش تو˘سصلا تار˘ب˘كم لÓ˘خ ن˘م3 ةر˘سضخو˘بو
نم ةياقولل ةيزارتح’ا تاءارجإ’او تاوطخلا عابتا ةرورسض ىلا ةوعدلاو
’ا اهترداغم مدعو تويبلا يف ثوكملاب مازتل’ا ةرورسض اهمهأا انوروك
عاب˘تا لÓ˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا قر˘ط عا˘ب˘تا ن˘ع كي˘ها˘ن ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضل˘ل

ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سساو تار˘ه˘ط˘م˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘سسغ تاو˘˘ط˘˘خ
اهلامعتسسا دعب تاقرطلا يف اهيمر نود ةيبطلا تازافقلاو تامامكلاك
ناسسحتسسا تيقل ةلفاقلاو .شسور˘ي˘ف˘لا ي˘سشف˘ت˘ل د˘يد˘ه˘ت ن˘م ه˘ل˘كسشت ا˘م˘م

YÉO∫ GCe«ø.نيروكذملا نييحلاب نينطاوملا

ةيدعملا ضضارمأ’ا يف نيسصتخملاو ءابطأ’ا ةدايقب

  وسضع فلأا67 مسضتو ضصاسصتخ’ا لهأاو

ديدعلا مظنت ةبانع يف ةيكوبسسياف ةعومجم
انوروك شسوريف نم ةياقولل تاردابملا نم

لجأا نم اسصيسصخ كوبسسيافلا يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم يف ءاسضف قلخ مت
ميظنتل نينطاوملا نم ديدعلا نيب قيسسنتلاو انوروك شسوريف نم ةياقولا

حتف مت ثيح يسسيسسحتو يعوت يسسيئرلا اهفده ةيريخو ةيناسسنإا تاردابم

te snoitamrofnI 91-DIVOC suriv anoroC» ةعو˘م˘ج˘م

ZD« noitasilibisneSفلأا67 نم رثكأا يلاوح ايلاح مسضت يتلاو
ةعومجملا هذه ءاسشنإا نأا «ةعاسس رخآا» ـل ةعومجملا نيمدأا فسشكو ،اوسضع
شضارمأ’ا يف نيسصسصختملا ءابط’ا مسضتو نينطاوملا نم ةردابمب ناك
ىلإا ةفاسضإا ،بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك ن˘م ة˘ب˘ل˘طو نا˘ن˘سسأ’ا ءا˘ب˘طأا ،ة˘ئ˘بوأ’او ة˘يد˘ع˘م˘لا
اهسسأاري يتلا »بابسش اي» ةيعمج نم مهنيب نوقسسني نيذلا نيعوطتملا

مت دقو ،شسيلح زانيهسش اهدوقت يتلا «32 نطاوم» ةعومجمو يمهد يبرعلا
متي ثيح انوروك شسوريف رطخب نييبانعلا شسيسسحت لجأا نم ةقيرط عابتا
شضارمأ’ا يف نيسصتخملا ءا˘ب˘طأ’ا ا˘ه˘مد˘ق˘ي ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف ر˘سشن
رسشن متي ثيح نييبانعلل ةماه ةيبط تاداسشرإا نومدقيو ةبانع نم ةيدعملا
ميدقت متو ،اهتامولعم ةقدو ةحسص نم قوثوملا تاروسشنملاو تاكراسشملا

»32نطاوم»و »بابسش اي» ةحفسص ربعو كويسسيافلا ةعومجم يف تاءادن
،ةعنقأا نم ةياقولاب ةسصاخلا ةيبطلا تامزلتسسملا لكو ةيودأ’ا عمج لجأا نم
ةلقتسسملا ةيقيسسنتلا لفكتت يتلاو تامامكو ،تارهطم ،ةعنقأا ،تازافق

حلاسصملا فلتخم ىلع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘بarmac»» ةبانعب نيميق˘م˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل

مت امك،umas»»و ةيندملا ةيامحلا ىلإا ةفاسضإا ،ةيئافسشتسس’ا زكارملاو
ةمسصاعلا نم ششامقلا بلج متي ثيح ةيئاقولا ةعنقأ’ا عينسصت يف عورسشلا

اسضيأا عيزوت متي امك ،اسضيأا اهعيزوتل اريسضحت اهميقعتو اهعنسص متي اهدعبو
ةهجاوم ىلع ةرهاسسلا ةيبطلا مقاوطلا ىلع ياسشلاو ةوهقلاو تابجولا
،دومسصلا لجأا نم مهتايونعم عفر ىلع نولمعيو ةبانع يف انوروك شسوريف
عنم لجأا نم هلوح عيمجلا فافتل’ ةجاحب ةبانع يف ةحسصلا عاطق ىقبيو
ةياقولا تامزلتسسمل ءابطأ’او نيسضرمملا جاتحيو ،انوروك شسوريف راسشتنا
   ¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.عيمجلا ةودع »انوروكلا» نأ’ مئاد لكسشب

تاعيرتلا ةيدلبل ةيولوأ’ا ءاطعإا عم

 نحاطملاب  ظاظتكÓل دح عسضول لاحرب ةرئاد ءايحأا عيمج ربع ديمسسلا ةدام عيب

ةبراسضملاو راكتحÓل ةهجوم تناك

ءاقرزلا ةكربلاب ةيندعم هايم ةروراق فلأا03 زجح

ناسسن’ا قوقحل ينطولا داحت’ا فرط نم

بنعلا داو و ششيرلا عارذب ةزوعم ةلئاع05 ىلع ةيئادغ داوم عيزوت
يتلا ةزوعملا تÓئاعلا و لمارأ’ا ةدئافل ةعونتم ةيئاذغ تانوعم عيزوتب ةبانع بتكم ناسسنإ’ا قوقح و ةنطاوملل ينطولا داحت’ا ماق

05 ةدئافل ةهجوم تناك ةيلمعلا،انوروكلا ءابو راسشتن’ ايدافت يحسصلا رجحلا بقع يمويلا مهلخد اودقف نيذلاو.يمويلا لمعلاب نوتاتقي

ناسسحتسسا ةيلمعلا تق’ رخآا بناج نم. بنعلا داوب تÓئاع01، ةرسضخوبب تÓئاع01 و ششيرلا عارذب ةلئاع03 اهنيب نم ةزوعم ةلئاع
يحسصلا رجحلا تاءارجإاو انوروك شسوريف يسشفت ذنم ششيعلا ةمقل ريفوت نع اهزجع ةجيتن تمسص يف يناعت يتلا ةزوعملا تÓئاعلا
ءايسش’ا عيب نم تاتقت تناك يتلاو ةيئانلا قطانملا يف نكسست يتلا ةسصاخ تÓئاعلا نم ديدعلا بسسحو هراسشتنا نم دحلاو ةياقولل ةذختملا
ذنم هنا ريغ ،مهموي فورسصم مهل رفوتو عابت نا نكمي يتلا رومأ’ا نم اهريغو ةيلزنملا يناو’ا، ةسسبل’ا رارغ ىلع عراوسشلا يف ةطيسسبلا
تاقلطملاو لمارأ’ا ءاسسنلا ربتعتو، مهئانبأ’ ماعطلا ءارسشل لاومأ’ا ريفوت مهناكمإاب دعي ملو فقوت ئيسش لك نإاف يحسصلا رجحلا مهلوخد
 .مهب لفكتلل ةيسصولا تاهجلا كرحت بلطتي ام وهو، ةلاحلا هذه نم تاررسضتملا رثكا

U°Édí. Ü



ام نأاسشب ةدحتملا ممأ’ا يف ةيذغتلا ءاربخ حسصن
لجأا نم هبنجت بجي امو هلوانت ناسسنإ’ا ىلع نيعتي
ا˘˘˘با˘˘˘سصم نا˘˘˘كأا ءاو˘˘˘سس ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
.’ مأا شسوريفلاب
فورعملا انوروك شسوريفل نآ’ا ىتح ءاود دجوي ’و

ةلاح˘لا ىل˘ع ر˘مأ’ا د˘م˘ت˘ع˘يو،““91 -ديفو˘ك»ـب ا˘سضيأا
.يعانملا هماظنو شصخسشلل ةيحسصلا

مواقي يوق يعانم ماظن ىلع ناسسنإ’ا ظفاحي ىتحو
عابتاو يئاذغ˘لا ه˘ما˘ظ˘ن ن˘ي˘سسح˘ت ه˘ي˘ل˘ع تا˘سسور˘ي˘ف˘لا

.ءاذغلا جمانرب عقوم لوقي امك ،حئاسصنلا شضعب

مسسجلا نوكتي :هايملا يفكي ام برسش ىلع ظفاح1.

بر˘سش ي˘ه ةدا˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘سصو˘ت˘لا .ءا˘م˘لا ن˘م ٪57 نم
لقأا اننأ’ ارظن ،لئاوسسلا نم مويلا يف باوكأا ةينامث
ر˘ع˘سشن ’ د˘قو ،لزا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘ًطا˘˘سشن
ر˘ي˘˘كذ˘˘ت تارا˘˘ع˘˘سشإا ط˘˘ب˘˘سض م˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘ف ،ششط˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.انماسسجأا بيطرت ىلع ظافحلا نامسضل ةمظتنم

ىلإا ةيئاذغلا رسصانعلا شضعبو ةذيذل ةهكن ةفاسضإ’
وأا نو˘م˘ي˘ل˘لا وأا را˘ي˘خ˘˘لا ح˘˘ئار˘˘سش ع˘˘سضو ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ،ءا˘˘م˘˘لا
بنجت ل˘سضف˘يو .دا˘ت˘ع˘م˘لا ءا˘م˘لا بو˘ك ي˘ف لا˘ق˘تر˘ب˘لا
ة˘يزا˘غ˘لا تا˘بور˘˘سشم˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ةÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

.اهيف ركسسلا ةبسسن عافترا ببسسب ادوسصلاو

دادمإ’ ةيرورسض ةيذغأ’ا هذه :ةقاطلل ةيذغأا2.
،خ˘م˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘ع ىن˘غ ’و ،ة˘قا˘ط˘لا˘˘ب م˘˘سسج˘˘لا

ز˘ب˘خ˘لاو ة˘نور˘ك˘م˘لاو زرأ’ا ل˘ث˘م شضار˘مأ’ا ة˘موا˘ق˘مو
زبخلا لثم ةيذغأ’ا لوانت .ةيرذجلا ليسصاحملاو
ةقاطلاب كدوزت يتلا ،ةلماكلا بوبحلا نم عونسصملا
.كنزو ىلع ظافحلا ىلع كدعاسستو لوطأا ةرتفل

دعاسست ةيذغأ’ا هذه :ومنلا ىلع دعاسست ةيذغأا3.
يتلا ةيذغأ’ا .لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘سصا˘خ ،م˘سسج˘لا و˘م˘ن ىل˘ع
امدنع مسسجلا ايÓخ ءانب ديعت ومنلا ىلع دعاسست
بلغأا يفو ،شضرملاب باسصت امدنع وأا بعتلاب رعسشت
،اهنم ةليئسض تايمك لوانت رمأ’ا بلطتي ،نايحأ’ا
.ًايموي اهلوانت يرورسضلا نم هنأا ’إا

شضيبلاو ،كامسسأ’او ،موحللا ةيذغأ’ا هذه نمسضتتو
ن˘ب˘ج˘لا ل˘ث˘م نا˘ب˘لأ’ا تا˘ج˘ت˘ن˘˘م ن˘˘م هر˘˘ي˘˘غو ن˘˘ب˘˘ل˘˘لاو
ن˘م هر˘ي˘غو ن˘ب˘ل˘لا ءار˘سش يرور˘˘سضلا ن˘˘مو .يدا˘˘بز˘˘لاو
يتلا ةيلاعلا ةرارح˘لا˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا نا˘ب˘لأ’ا تا˘ج˘ت˘ن˘م
˘مو˘ح˘ل˘لا د˘ي˘م˘ج˘تو ،لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل ا˘ه˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت ن˘˘ك˘˘م˘˘ي

،ة˘ي˘حÓ˘سصلا ءا˘ه˘ت˘نا خ˘يرا˘ت ىل˘ع ءا˘ن˘بو .كا˘م˘˘سسأ’او
ىلإا ل˘سصت ةد˘م˘ل ة˘جÓ˘ث˘لا ي˘ف شضي˘ب˘لا ظ˘ف˘ح ن˘ك˘م˘ي
شضيبلا ر˘ب˘ت˘ع˘يو .ءار˘سشلا خ˘يرا˘ت ن˘م ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ثÓ˘ث
هنأا امك نوهدلا شضف˘خ˘ن˘م ن˘ي˘تور˘ب˘ل˘ل ًاد˘ي˘ج ًارد˘سصم
جمانرب وعديو .تانيماتيفلا نم ةعومجمل ردسصم
موحل˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ىلإا ي˘م˘لا˘ع˘لا ءاذ˘غ˘لا
نم ةريبك تايمك ىلع يوتحت ام ةداع اهنأ’ ةبلعملا
ًارايخ ةبل˘ع˘م˘لا ة˘نو˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘تو .نو˘هد˘لاو حÓ˘مأ’ا

ةيتابنلا ن˘ي˘تور˘ب˘لا ردا˘سصم ع˘ت˘م˘ت˘تو .ل˘سضفأا ًا˘ي˘ح˘سص
اهنأا امك ةليوط نيزخت ةدمب لوقبلاو شسدعلا لثم

لسسغت نأا كيل˘عو .ندا˘ع˘م˘لاو تا˘ن˘ي˘ما˘ت˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘غ
.اهيهط لبق ًاديج ةفاجلا ةيذغأ’ا

ل˘م˘ع ة˘يذ˘غأ’ا هذ˘ه ن˘م˘سضت :ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘يذ˘˘غأا4.
مسسجلا ةيامح ىلع دعاسستو ،ًاديج مسسجلا فئاظو
ةيذغأ’ا عيمجو .شضارمأ’ا ةمواقمو شضارمأ’ا نم
ةهكافلا نأا ريغ ،نداعملاو تانيماتيفلا ىلع يوتحت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘غ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا تاوار˘˘˘سضخ˘˘˘لاو
.ماع هجوب ةدسسكأ’ا تاداسضمو تانيماتيفلاب

بسسح :ةيئاذغلا تÓمكملاو ةززعملا ةيذغأ’ا5.
ةمعدملا ة˘م˘ع˘طأ’ا لوا˘ن˘ت ىلإا جا˘ت˘ح˘ت د˘ق ،كت˘لا˘ح

ىلإا اهفيسضت نأا وأا ةيئاذغلا تÓمكملاو تانيماتيفلاب
،ةبولطملا ةيئاذغلا رسصانعلاب كديوزتل تابجولا

ة˘م˘ظ˘نأ’ا ا˘ه˘ي˘ف نو˘ك˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ًة˘˘سصا˘˘خو
ببسسب ةيمكلا ةدودحمو ةدوجلا ةسضفخنم ةيئاذغلا
.يئاذغلا نمأ’ا مادعنا

شضعب شسرامت نأا ًاسضيأا شسنت ’ :ةسضايرلا ةسسرامم6-
ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم يسصوت .ةيندبلا ةطسشنأ’ا

ي˘ند˘ب˘لا طا˘سشن˘لا ن˘م ًا˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد03 ءاسضقـب
اذإا .لا˘ف˘طأÓ˘ل مو˘ي˘لا ي˘ف ةد˘حاو ة˘عا˘سسو ،ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘ل˘˘ل
عم ،شضكرلا وأا هزنتلل جراخلل بهذا ،كلذ كل حيتأا
.نير˘خآ’ا ن˘ي˘بو كن˘ي˘ب ة˘ن˘مآا ة˘فا˘سسم ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ن˘ع ثح˘با˘ف ،لز˘ن˘م˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ت م˘˘ل اذإاو
شصقرا وأا ،تنرتنإ’ا ىلع ةيسضاير تانيرمتل ويديف
وأا ،ا˘جو˘ي˘لا شضع˘ب شسرا˘م وأا ،ىق˘ي˘سسو˘˘م˘˘لا ما˘˘غ˘˘نأا ىل˘˘ع

.ملÓسسلا لزناو دعسصا

يتلا ةم˘ع˘طأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ’ :ة˘عو˘ن˘م˘م˘لا ة˘يذ˘غأ’ا7.
حلملاو ركسسلاو نوهدلا نم ةيلاع ةبسسن ىلع يوتحت
ي˘ئاذ˘غ ما˘ظ˘ن يأا ن˘م ًاءز˘ج (ة˘ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا ة˘˘يذ˘˘غأ’ا)

بنجت جرحلا تيقوتلا اذه يف مهملا نمو .يحسص
.ةيئاذغ ةدئاف يأا مدقت ’ اهنأ’ ؛ةمعطأ’ا هذه

شضارمأ’اب نيباسصملا نأا ىلإا تاسساردلا ريسشت

ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأ’ا م˘˘˘ه ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘سصو˘˘سصخو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب

بل˘ق˘لا شضار˘مأاو ير˘˘ك˘˘سسلا ءاد˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ق˘ل˘ق رد˘سصم ر˘مأ’ا اذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘يو.ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئر˘˘لاو

مهنمو ،ملاعلا يف شسانلا نييÓمل ةبسسنلاب

نم نوناعي ،ايناطيرب يف نييÓم4.7 وحن

ةرود˘˘لا وأا بل˘˘ق˘˘لا شضار˘˘مأا لا˘˘ك˘˘سشأا ن˘˘م ل˘˘ك˘˘سش

شصخسش نوي˘ل˘م8.4 ا˘سضيأا م˘ه˘ن˘مو ،ة˘يو˘مد˘˘لا

نم نيب˘ت ا˘م˘كو .ير˘ك˘سسلا شضر˘م ن˘م نو˘نا˘ع˘ي

لماع نإا˘ف،91-ديفو˘ك ىسضر˘م ةا˘فو با˘ب˘سسأا

ه˘نأ’ ،ن˘ي˘ت˘ئر˘لا و˘ه ا˘عو˘ي˘سش ر˘˘ث˘˘كأ’ا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ن˘م رر˘سضت˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م يذ˘˘لا و˘˘سضع˘˘لا

.ربكأا لكسشب انوروك شسوريف

نيتئرلاو بلقلا
ةي˘ل˘ك ي˘ف ة˘يد˘ع˘م˘لا شضار˘مأ’ا ذا˘ت˘سسأا بسسح˘ب

نيهوك نوج ،شسكسساسسو نوتيارب يف بطلا

ي˘˘ف ىود˘˘ع بب˘˘˘سسي ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف““ نإا˘˘˘ف

باسصت امدنعو .يوئرلا باهتل’ا وأا ،نيتئرلا

با˘˘ه˘˘ت˘˘ل’ا ن˘˘م عو˘˘ن يأا ،ىود˘˘ع˘˘لا˘˘ب نا˘˘ت˘˘ئر˘˘˘لا

ئلتمت،91˘-د˘ي˘فو˘ك ط˘ق˘ف شسي˘لو ،يو˘ئر˘˘لا

ىلع اذل .با˘ه˘ت˘ل’ا ا˘ه˘ب˘ب˘سسي ي˘ت˘لا ل˘ئاو˘سسلا˘ب
ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا د˘˘˘ج˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي نأا م˘˘˘سسج˘˘˘لا
ةفيحسص تلقن امبسسح ،““مدلا ىلإا نيجسسكأ’ا
بل˘ق˘لا نأا فا˘سضأاو.ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا ““نا˘˘يدرا˘˘غ““

اذ˘ل ،ل˘ما˘ك˘ت˘م ق˘ير˘ف˘˘ك““ نÓ˘˘م˘˘ع˘˘ت نا˘˘ت˘˘ئر˘˘لاو
نأا بجي ،يوئر با˘ه˘ت˘لا كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي ا˘مد˘ن˘ع
اذإا هنأا حسضاولا نمو ،ربكأا ةوقب بلقلا لمعي
ا˘ق˘ب˘سسم ةدو˘جو˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ق شضار˘مأا كا˘ن˘ه نا˘ك
ىل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا ةدا˘˘˘يز ىلإا يدؤو˘˘˘ت˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ف
ءابو لوح ةيلوأ’ا ريراقتلا تراسشأاو.““بلقلا

ي˘˘ف أاد˘˘ب يذ˘˘لا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف
نأا ىلإا ،يسضاملا ربمسسيد رخاوأا يف نيسصلا

او˘˘ب˘˘ي˘˘سصأا ن˘˘يذ˘˘˘لا شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا ن˘˘˘م ي˘˘˘ف04
ةبع˘سص ة˘ي˘ح˘سصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح تنا˘ك شسور˘ي˘ف˘لا˘ب
يف جÓعلا مهيقلت ءانثأا اريثك اوناعو ةياغلل
نم امإا ةقباسسلا مهتاناعم ببسسب ىفسشتسسملا
شضارمأا وأا ةيومدلا ةيعوأ’او بلقلا شضارمأا
ىلع رثؤوي امم ،ةيغامدلا ةيومدلا ةيعوأ’ا

ة˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘سسلا ل˘˘˘ث˘˘˘م ،غا˘˘˘مد˘˘˘لا ىلإا مد˘˘˘لا ق˘˘˘فد˘˘˘˘ت
ةذا˘ت˘سسأا تلا˘ق ،كلذ˘ل ار˘ي˘سسف˘تو.ة˘˘ي˘˘غا˘˘مد˘˘لا
ةيحسصلا ةياعر˘لا م˘ظ˘ن ي˘ف د˘عا˘سسم˘لا بط˘لا

كلت““ نإا ينيدراف يلروأا ،اتوسسينيم ةعماجب
نيباسصملا شصاخسشأ’ا نأا ينعت ’ تاءاسصحإ’ا

ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘˘كأا بل˘˘˘ق˘˘˘لا شضار˘˘˘مأا˘˘˘ب

مه شسانلا ء’ؤوه نأا امنإاو ،انوروك شسوريفب

تا˘ف˘عا˘سضم˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل ة˘سضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأا ط˘˘ق˘˘ف

.““ىودعلاب مهتباسصإا درجمب

شصاخسشأ’ا نوكي نأا نكمي ،ينيدرافل اقفوو

تاحيو˘ل وأا ي˘ن˘هد م˘كار˘ت ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ةبونب ةباسصإ’ا رطخل ةسضرع مهنييارسش يف

ةهباسشملا ةيسسوريفلا شضارمأ’ا  نأ’ ،ةيبلق

هذه رارقتسسا عزعزت نأا نكمي،91-ديفوكل

يف كلذ دعب ببسستت نكمي يتلاو ،تاحيوللا

.بلقلا ىلإا يدؤوملا نايرسشلا دسس

يركسلا ءاد
نم ءاوسس ،يركسسلا ىسضرم نإا لوقلا نكميو

نو˘˘سضر˘˘ع˘˘م ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا عو˘˘˘ن˘˘˘لا وأا لوأ’ا عو˘˘˘ن˘˘˘لا

شسور˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل

.ةلثامم بابسسأ’و ،ديدجلا انوروك

ابلاغ يركسسلا ىسضرم يناعي““ نيهوكل اقفوو

ا˘سضيأا ن˘ك˘لو ،بل˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ف˘عا˘سضم ن˘˘م

يأا ببسسي نأا نكمي ةقيرطلا شسفنبو ،ىلكلا

ن˘˘ع م˘˘جا˘˘˘ن ،م˘˘˘سسج˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا ط˘˘˘غ˘˘˘سض

كل˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ث ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم ،ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

نأا ملعن نحن ،كلذ ىلع ةوÓع ...ءاسضعأ’ا
تسسيل يركسسلا ىسضرم ىدل ةعانملا ةزهجأا

ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘ث˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
م˘سسق شسي˘ئر لا˘قو .““ير˘ك˘سسلا˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
ي˘ف ير˘ك˘سسلا شضار˘مأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ة˘يا˘˘عر˘˘لا

شسور˘ي˘ف˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي““ تراو˘˘ه ناد ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب
رثكأا تا˘ف˘عا˘سضمو ا˘سضار˘عأا بب˘سسي نأا ا˘نورو˘ك

تن˘ك اذإا˘ف ..ير˘ك˘سسلا ىسضر˘˘م ىد˘˘ل ةرو˘˘ط˘˘خ
ل˘ث˘م شضار˘عأا كيد˘لو ير˘ك˘سسلا ءاد˘ب ا˘˘با˘˘سصم
يف روعسشو ةرارحلا ةجرد عافتراو لاعسسلا
ةب˘سسن ة˘ب˘قار˘م ىلإا ة˘جا˘ح˘ب تنأا˘ف ،شسف˘ن˘ت˘لا
م˘سسق˘ب لا˘سصت’او بث˘ك ن˘ع مد˘لا ي˘ف ر˘˘ك˘˘سسلا
.““ةحسصلا ةرازول عباتلا فاعسسإ’ا

ىسضرملا اهل شضرعتي يتلا رطاخملا دمتعتو
،شصخسش لك ةحسص ىلع نيتعومجملا اتلك يف
يتلا تارملا ددعو ،شضرملا ةرتف لوط لثم
ىرخأا ت’اح يأاو تافعاسضم نم اهيف نوناعي
.شسفنتلا يف ةلكسشم لثم ،اهنم نوناعي
شصاخسشأ’ا ةبسسن ،ةافولا ت’دعم نيبت نكل
نأا ،نو˘˘تو˘˘م˘˘يو شضار˘˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لا

56 ىل˘ع م˘هرا˘م˘عأا د˘يز˘ت ن˘يذ˘˘لا شصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
تارم شسمخب ةا˘فو˘ل˘ل ة˘سضر˘ع ر˘ث˘كأا م˘ه ا˘ما˘ع
.ةروطخ لقأ’ا تائفلا يف كئلوأا نم

انوروكب ةباصإلا ىلعةديدج ةلمتحم ةمقع نع فشكلا
.شصاخسشأ’ا شضعب ىدل انوروك شسوريفب ةباسصإ’ا شضارعأا نم نوكي دق ةمحتلملا باهتلا نأا نم نويعلا بطل ةيكيرمأ’ا ةيميداكأ’ا يف ءابطأا رذح

شضرمب اباسصم03 نم دحاو ىدل ةمحتلملا باهتلا شصيخسشت مت هنأاب ديفت ،نوينيسصلا ءابطأ’ا اهعمج تانايب ىلإا مييقتلا اذه دنتسساو
اسضيرم9901 نيب ةمحتلملا باهتلا نم ةلاح91 فاسشتكا مت هنأا دكؤوت ىرخأا ةسسارد ىلإا نويكيرمأ’ا ءابطأ’ا ريسشي امك.““91-ديفوك““

شسيل ““91-ديفوك““ نأاب ءابطأ’ا رّكذو.دÓبلا ءاحنأا فلتخم نم ىفسشتسسم03 تانايب ىلع دمتعت يتلا ةسساردلا مهتلمسش نيسصلا يف انوروكب
هابتسش’ا عيطتسسي نم لوأا نويعلا بط ييئاسصخأا لعجي دق شضيرملا ىدل هروهظ نكل ،ةمحتلملا باهتل’ ديحولا ببسسملا لاحلا ةعيبطب

.انوروكب شضيرملا ةباسصإاب
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ةــحص
ةعاسلا

...عراوشلا يف رولكلا ّشر

؟انوروك راششتنإ عنمي له ؟انوروك شسوريفب ةباشصإلل ةشضرع رثكألإ مه نم

ةسسارد يبطلا نيكب زكرم يف ءاملعلا نم يلود قيرف ىرجأا
نيبو.مسسجلا يف انوروك شسوريف ششيعي تقولا نم مك تددح

مسسج يف ششيعي شسوريفلا نأا ،ةسساردلا جئاتنل اقفو ءابطأ’ا

ةينامث ىلإا موي نم،““91-ديفوك““ شضرم نم نيفاعتملا ددع فسصن
نم هنأا ءاملعلا ىري ،اذل .شضارعأ’ا عيمج ءافتخا دعب ىتح ،مايأا
نم اوفاعت نيذلا كئلوأ’ يحسصلا رجحلا ةرتف ديدمت يرورسضلا

أا““ ةلجم بسسحب ،نيعوبسسأا وأا عوبسسأا ةدمل يجاتلا شسوريف ىودع
ماق ،لاقملا تمجرت يتلا ““كينتوبسس““ ةلاكو بسسحوو.““شسإا يت

5.53 مهرامعأا طسسوتم اًسضيرم61 تانايب ليلحتب نويئاسصخأ’ا

دقو0202.يرفيف9 ىلإا يفناج82 نم مهجÓع مت نيذلاو ةنسس
يف كراسشملا ةئرلا شضارمأا ملاع لاقو.شضرملا نم اًعيمج اوفاعت
تاجردب شصخسش لك يف ثدح شضرملا نإا ،امراسش ششيكول ةسساردلا

ةسسمخ شسوريفلا ةناسضح ةرتف طسسوتم غلبو .ةدسشلا نم ةتوافتم
قلحلا باهتلاو لاعسسلاو ىمحلا نم نوناعي عيمجلا ناكو ،مايأا

،ملاعلا يف ةباسصإا فلأا416 نم رثكأا ليجسست متو.شسفنتلا قيسضو

401 زواجت نيباسصملا ددعب ةدئارلا ةدحتملا تاي’ولا تحبسصأاو

68 نم رثكأا بيسصأا ثيح يناثلا زكرملا ايلاطيإا تلتحاو.ةلاح فلأا
نم رثكأا تاباسصإا ددع عم ،ثلاثلا زكرملا يف نيسصلاو .شصخسش فلأا

ءاحنأا عيمج يف ““91-ديفوك““ شضرم اياحسض ددع غلبيو.فلأا18

فلأا731 يلاوح ىفاعت امك .شصخسش فلأا2.82 يلاوح ملاعلا
.شصخسش

مايأإ8 ىلإإ موي نم نيفاعتملإ ماشسجأإ يف ششيعي انوروك

ءاقب ةدم
سوريف

ىلع انوروك
حطسفا
ينطولا دهعملا نم ديدج ثحب راسشأا
نأا نكمي شسوريفلا ّنأا ىلإا (HIN) ةحسصلل
ىلع تاعاسس عبرأا ىلإا لسصي ام ششيعي
قرولا ىلع اًدحاو ًامويو ،شساحنلا
ىلع مايأا ةثÓث ىلإا لسصي امو ،ىّوقملا
امك .أادسصلل مواقملا ذ’وفلاو ،كيتسسÓبلا

شسوريفلا نأا ةسساردلا ىلع نومئاقلا دجو
ثÓث ىلإا لسصت ةدمل ءاوهلا يف ششيعي
نم دعب عجارُي مل مهثحب نكل .تاعاسس
sنأاو ًاسصوسصخ .نيرخآا نيسصتخم لبق
شسوريف sنإا لوقلل بهذ ءاملعلا شضعب
ليتسس شسلناتسسلا ىلع ىقبي دق انوروك
شسمخ شصخسشلا ىسضمأا اذإا!مايأا9 ةدمل

هيلع ششيعي حطسس شسمل يف ٍناوث
نمs %23نإاف،A ازنولفنإ’ا شسوريف
حطسسلا اذه ىلع ششيعي يذلا شسوريفلا

،ماعطلا لوانت دنعف.هدي ىلإا لقتني دق
،لافطأ’ا عم بعللاو ،جايكملا ليدعت وأا

عم .نيديلا لسسغ بجي ،كلذ ىلإا امو
دحأا شسطع اذإا رعسشلا لسسغ ةرورسض
’ شسوريفلا نأا نم مغرلا ىلع ،هيلع
بجي ىودعلا ّبنجتلو.هيلع ًاليوط مودي

لبق فنأ’او نينيعلاو هجولا شسمل مدع
انه نم .نيديلا ةفاظن نم دكأاتلا
ىلع يديأ’ا لسسغ ةيمهأا ىلع ديدسشتلا
وأا ،نوباسصلاو ءاملاب ًادج ديج وحن
06-07 ىلع يوتحي مقعم لج ةطاسسوب
هذهف ،هجولا شسمل مدعو ،لوحك ةئاملاب
طاقتلا شصرف ليلقتل قرطلا لسضفأا
ةرورسض اوسسنت ’و.حطسسأ’ا نم شسوريفلا

ىلإا ةدوعلا دعب ةيجراخلا شسبÓملا علخ
،يرورسض رمأا وأا لمعلا نم لزنملا

؛يلاتلا مويلل شسمسشلاو ءاوهلل اهسضيرعتو
.شسوريفلا تومي يكل

ءارضخلا ةطلسلا دئاوف
 انوروكب ةباصإلا نم دحلاو ةعانملا ةيوقتل

يتلاو ةيسساسسأ’ا قابطأ’ا نم دعت ءارسضخلا ةطلسسلا
اهدئاوف ىلع لوسصحلل مئاد لكسشب اهلوانتب حسصني
ةديدع ناولأا نم نوكتي قبط وهف ،مسسجلل ةيئاذغلا

تاوار˘سضخ˘لا هذ˘ه ن˘م عو˘ن وأا نو˘ل ن˘ك˘لو ،ة˘ق˘سسا˘ن˘˘ت˘˘م
مسسجلااهجاتحيي يتلا ةيئاذغلا دئاوفلا نم ديدعلا

ىلع فرعت˘ن˘سس ر˘ير˘ق˘ت˘لا اذ˘ه لÓ˘خو.ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ق˘˘ب˘˘ط لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا د˘˘ئاو˘˘˘ف˘˘˘لازر˘˘˘بأا
-htlaehtseb ““ عقومل اقفو كلذو ،ايموي ءارسضخلا

gam““.ايموي ةطلسسلا قبط لوانت نأا ريرقتلا تبثأا
ةيوقتو ةيامح يف ةديجلا ةيئاذغلا ليحلا نم دعي
ار˘ظ˘ن ،د˘ي˘ج ل˘ك˘˘سشب ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سستو ،م˘˘سسج˘˘لا

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘ئاو˘˘ت˘˘ح’
،ي˘سسو أا ن˘ي˘ما˘ت˘ي˘فو ،ةد˘سسكأ’ا تادا˘سضمو ،فا˘ي˘˘لأ’ا˘˘ك
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو ،مو˘˘ي˘˘سسا˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لاو كنز˘˘˘لاو
ءاوتح’ ارظنو.مسسجلل ةديفلاو ةديجلا ةيئاذغلا

ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسن ىل˘˘ع ءار˘˘سضخ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ق˘˘ب˘˘ط
ديدعلاب مسسجلا دمي اقبط هلعجي اذهف مويسسلاكلا

ليل˘ق˘تو ما˘ظ˘ع˘لا نا˘ي˘ن˘ب ة˘يو˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘مو ،د˘ئاو˘ف˘لا ن˘م
،ماظعلا رسسك لكاسشم يأاب اهتباسصإا وأا اهسضرعت شصرف
ليحلا نم دعي ءارسضخلا ةطلسسلا لوا˘ن˘ت نأا ىلإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو.ما˘ظ˘ع˘لا˘ب ما˘ع˘لا ف˘ع˘سضل˘ل شضر˘ع˘ت˘لاو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب تÓ˘سضع˘لا ف˘ع˘سضو
رسصانعلا شضعب يلع اهئاوتح’ عجري كلذو ،نيعلاو رظنلا يف تافعاسضم يأ’ شضرعتلا نم دحلاو رظنلا ةيوقت يف ةديجلا ةيئاذغلا
ة˘يو˘ق˘تو ن˘ي˘ع˘لا ة˘ح˘سص ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ه د˘ع˘ت ر˘سصا˘ن˘ع˘لا هذ˘هو ،ن˘ي˘ث˘نا˘سسكا˘يزو ن˘ي˘تو˘ل˘لاو أا ن˘ي˘ما˘ت˘ي˘فو تا˘ن˘ي˘تورا˘ك˘˘لا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
يف ريبك لكسشب مهاسست يتلا ةماهلا رسصانعلاب ةينغلا ةيئاذغلا ةمعطأ’ا نم دعي ءارسضخلا ةطلسسلا قبط نأا ريرقتلا حسضوأاو.راظنلا
لكسشب ةيامحلل رارمتسساب اهلوانت كيلع اذلو ،ةطلسسلا قبط ىلع ريجرجلا ةفاسضإا ةلاح يف ةسصاخ ،يدثلا ناطرسس ةبراحمو دحلا

،ريبكو ظوحلم لكسشب ةيعانملا زاهجلا ةيوقت ىلع لمعي ايموي ءارسضخلا ةطلسسلا قبطل كلوانت نأا امك.ناطرسسلاب ةباسصإ’ا نم ريبك
لكسشب يعانملا زاهجلا ةيوقت اسضيأاو ،يجاتلا شسوريفلاب ةباسصإ’ا نم دحلل ايموي اهل كلوانتب حسصني انوروك شسوريف راسشتنا لظ يفو
يهف ،لاهسسإ’ا وأا كاسسمإ’اك ،يمسضهلا زاهجلا لكاسشم نم ةيامحلل ايموي ءارسضخلا ةطلسسلا قبط لوانت ةرورسضب ريرقتلا حسصنو.ظوحلم

.ريبك لكسشب يمسضهلا زاهجلا يمحت يتلا ةيذغأ’ا ن
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ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘قا˘˘ط لود˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تد˘˘ّن˘˘ج
تذ˘خّ̆تاو ،ّد˘ج˘ت˘سسم˘لا ““ا˘نورو˘ك““ ءا˘بو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ع˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قوو ة˘ّيزار˘ت˘حا تاءار˘˘جإاو ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت

فلأا03 د˘سصح ا˘مد˘˘ع˘˘ب هرا˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ع˘˘قر ع˘˘ّسسو˘˘ت
ءا˘بو˘لا ل˘سصاو˘ي تقو ي˘فو .م˘لا˘ع˘لا لو˘ح ة˘ي˘ح˘سض

ناسسنإا فلأا006 نم رثكأا ًاعقوم ًايملاع هددمت
هتهجاومل لودلا تاءارجإا دعاسصتت هكابسش يف
رجحلاب نينطاوملا مازلإا نم ًاءدب جردتم لكسشب
قÓغإا نم اهقفاري امو تاعّمجتلا عنمو يلزنملا
نÓعإا ىلا ً’وسصو معاطملاو ةيراجتلا لاحملل

تأا˘ج˘ل د˘قو.لّو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح ع˘م ئراو˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
ّششرلا تايلمع ىلإا لودلا يف ةيلحملا تاطلسسلا

ةيئاقو تاءارجإاك ينابملاو عراوسشلل ميقعتلاو
يف ءارجإ’ا اذه راثأاو .انوروكلا راسشتنا نم ّدحلل
عراسشلا يف ًاعسساو ً’دج نانبلب قطانملا شضعب
تجار نأا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ’ ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ىل˘˘عو
تاد˘ي˘ب˘˘م وأا ،ة˘˘يذؤو˘˘م داو˘˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ءا˘˘ب˘˘نأا
ىأار اميف.تايدلبلا شضعب يف اديدحت تارسشحلل
ةيمو˘ثر˘ج˘لا شضار˘مأ’ا لا˘ج˘م ي˘ف نو˘سصسصخ˘ت˘م˘لا

ي˘ف م˘ها˘سست ل˘هو لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ذ˘ّف˘ن˘ُي ا˘˘م ي˘˘ف
ىل˘ع ر˘ّثؤو˘ت رو˘ل˘ك˘لا ةدا˘˘م ؟ا˘˘نورو˘˘ك ىل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
وأا ت’ؤوا˘˘˘سست˘˘˘لا كل˘˘˘ت ىل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإÓ˘˘˘لة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا رو˘˘˘سسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا ،فوا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةيدعملاو ةيموثرجلا شضارمأ’ا يف شصسصختملا

ّششرلا تايلمع نأا““ ““تن.ةيبرعلا»ـل طابخم كاج
ةهجاومل ةيرورسض ري˘غ عراو˘سشلا ي˘ف م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
ىلع ًانايحأا ًابلسس ّرثؤوت دق لب ’ انوروك شسوريف
ّر˘سضت ة˘مد˘خ˘ت˘سس˘ُم˘˘لا رو˘˘ل˘˘ك˘˘لا ةدا˘˘م نأ’ ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

تا˘ف˘عا˘سضم ا˘ه˘ل نأا ا˘م˘ك تا˘تا˘ب˘ن˘لاو تا˘عورز˘م˘لا˘ب
ن˘م د˘يز˘ت د˘قو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ىل˘ع ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘سس

ىلإا.““ءاو˘ه˘لا ثّو˘ل˘ت ا˘ه˘نأ’ و˘بر˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ
نوباسصلاو هايملا مادختسساب طابخم حسصن ،كلذ
ينا˘ب˘م˘لا ل˘خد˘مو عراو˘سشلا م˘ي˘ق˘ع˘تو ّششر˘ل ط˘ق˘ف
اذه تعّبتا ةّدع لود كانه نأا ًاحسضوم ،تويبلاو
ةدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا ةرو˘˘ط˘˘خ تكردأا ا˘˘ه˘˘نأ’ ءار˘˘جإ’ا
دكأا امك.““ةئيبلا ىلع ي˘ب˘ل˘سسلا ا˘هر˘ي˘ثأا˘تو رو˘ل˘ك˘لا
ام ىلع ميقعتلاو ّششرلا تايلمع تّرمتسسا اذإا هنأا

ةدام مادختسسا ةهجل اميسس’ ،ةّدع لود يف هيلع
ةيحسصو ةيئيب ةثراك ىلإا نوبهاذ اننإاف ،رولكلا

.““كلذل ًانمث مهتايح نوعفديسس شسانأا كانهو

 ..كسفن نصح
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 يلوغيف ـب اهمامتها يفنت يدوعسسلا رسصنلا ةرادإا
ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ن
نم مامتها دوجو ةيدوعسس
يدو˘ع˘سسلا ر˘˘سصن˘˘لا يدا˘˘ن
بعÓ˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
يلوغيف نايفسس يرئازجلا
يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن م˘ج˘˘ن
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓخ يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
يدا˘ن ف˘سشكو ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ه˘ما˘م˘ت˘ها ة˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘سصن˘لا
ىفن ثيح ،يلوغيف مسضب
هتبغر يوارسصنلا قيرفلا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن م˘سض ي˘˘ف
لÓخ يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
مل ايروتيف يور يلاغتربلا بردملا نأا افيسضم ،ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
تركذ دق ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تناكو ،يلوغيف مسض يف قÓطإ’ا ىلع ركفي
يرئازجلا بعÓلا نأاب ةفيسضم ،يارسس ةطلغ ةرداغمب بحري مل يلوغيف نأاب

ةياهن دعب هيدان ةرداغم يف ركفي ’ ،رسضخلا عم9102 ايقيرفإا ممأا صسأاكب جوتملا
دعب ،همسضب رسصنلا متها بع’ يناث يلوغيف نايفسس ناكو ،يلاحلا مسسوملا

hd«ó.±.يرطقلا نايرلا يدان بع’ يميهارب نيسساي هنطاوم

«فافلا» عقوم ىلع هل ويديف يف

 ةيئاقولا تاميلعتلاب ديقتلا عيمجلا ىلع :وناباسس
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ا˘˘˘عد
،و˘نا˘˘ب˘˘سس و˘˘حر م˘˘ي˘˘سسكا˘˘م
،يسسنرفلا نايسسنلاف عفادم
ني˘ي˘سسنر˘ف˘لاو ن˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ديقتلا ىلإا ءاوسس دح ىلع
دحلل ،ةيئاقولا تاميلعتلاب
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م
ادكؤوم ،دجتسسملا انوروك
ع˘ي˘م˘ج˘لا ف˘تا˘كت ةرور˘سض
ة˘مزأ’ا هذ˘ه ن˘م جور˘خ˘ل˘˘ل
لاقو ،ملاعلا تبرسض يتلا
ربع رسشن ويديف يف وناباسس
داحتÓل يمسسرلا باسسحلا
ىلع مدقلا ةركل يرئازجلا

لك ىلع بجي يتلا ،ةمهملا ةيئاقولا تاميلعتلاب مكريكذت ديرأا» :«كوبسسيف»
:عباتو ،«ريطخلا ءابولا اذه نم هتلئاعو ،هسسفن ةيامح لجأا نم اهقيبطت انم دحاو
عامتج’ا يدافتل يلزنملا رجحلاب مازت˘ل’او ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب ن˘يد˘ي˘لا ل˘سسغ ا˘ن˘ي˘ل˘ع»
نم ةياقولل ديحولا حÓسسلا وه لب ،ادج مهم لزنملاب ءاقبلاف ،نيرخآ’ا صصاخسشأ’اب
ءابطأ’ا عيمج ركسشأا» :فاسضأاو ،«تائفلا عيمج فدهتسسي يذلا ريطخلا ءابولا اذه
يف نيبراحملاك مهنإا ،اهنومدقي يتلا ةليبنلا لئاسسرلا ىلع تايفسشتسسملا يف
نع ملأ’او رطخلا ةلازإا لجأا نم مهسسفنأاب نوحسضي مهف ،ةهبجلل ىلوأ’ا فوفسصلا
،«لتاقلا ءابولا اذهل يدسصتلا لجأا نم فثاكتلل عيمجلا وعدأا» :لسصاوو ،«صسانلا

نو˘ع ي˘ف نو˘كي نأاو ،ى˘سضر˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف˘سشي نأا ى˘لو˘م˘˘لا ن˘˘م بل˘˘طأا» :م˘˘تأاو

hd«ó.±.«عيمجلل ةمÓسسلا ىنمتأاو ،مهتÓئاع

:امورانود وديرفلأا يلوبميا يدان بع’

«ريبك بع’ رسصان نب ليعامسسا»
ةداسشإ’ا تارابع لسصاوتت
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ثيح ،رسصان نب ليعامسسا
وديرفلأا ،يلا˘ط˘يإ’ا حد˘ت˘ما
يدا˘˘˘ن بع’ ،ا˘˘˘˘مورا˘˘˘˘نود
ى˘ل˘ع ’و˘ط˘ُم ،ي˘˘لو˘˘ب˘˘م˘˘يإا

ي˘لود˘لا ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
نب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يذلا ىوتسسُم˘لا˘بو ،ر˘سصا˘ن
هثيدح يف كلذو ،هكلتمي
ىلع هباسسح ربع رسشابملا

يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقوم
لا˘ق ثي˘ح ،«مار˘غ˘ت˘˘سسنإ’ا»
نم امداق يلوبميإا يف انب قحتلإا امدنع» :لسصاوو ،«ريبك بع’ هنإا» :هنأاسشب
،ةماقلا ريسصق وه حيحسص» :فدرأاو .«ةرسشابُم ةفسصب هاوتسسُم رهظأا ،لانسسرآا

نكمي» :متخو .«ادج مهم رمأا اذهو ناديملا طسسو يف فقوت نود صضكري هنكلو
يتلا تÓهؤوملا كلتمي وهو ،نيمسسومل يلوبميإا يف اديج نوكت هنأاب لوقلا
ةقفسص يف يلوبمإا يدان رمثتسساو.«نÓيم عم Óيوط رارمتسسإ’اب هل حمسست
لانسسرأا يدان نم ةراعإ’ا ليبسس ىلع قيرفلا همدقتسسا ثيح ،رسصانب نب ليعامسسا
ةرودب ممأ’ا صسأاك يف بع’ نسسحأاو ايقيرفأ’ اًلطب حبسصيل ،هنيوكتب لّفكت يذلا

ةيوق تايرابم يرئازجلا مجنلا رظتني ناك ،انوروك صسوريف يسشفت لبقو.9102

ê.fé«Ö.صسأاكلاو يرودلا يف «يرينوسسورلا» ةقفر

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا ف˘˘سشك
ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يدان فو˘ف˘سص ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا
ءوسسأا نع يدوعسسلا بابسشلا
هقيرف عم هتايح هسشاع موي
لبق لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سش ق˘با˘سسلا
ي˘ف فار˘ت˘حÓ˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي نا
ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا
ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا يرو˘ح˘˘م˘˘لا
ىلع لاق ياد نيسسح رسصن

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سصخ˘˘سشلا ه˘˘با˘˘سسح
يعامتج’ا لسصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
يذ˘لا مو˘ي˘لا» :«مار˘˘غ˘˘ت˘˘سسنأا»
ي˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘فو˘˘ت
يل مو˘ي ءو˘سسأا و˘ه ي˘سسو˘ب˘يإا

ةبي˘ب˘سش ق˘با˘سسلا ي˘ق˘ير˘ف ع˘م
نأا ي˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’ ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
دوعا امبر» :فاسضأاو ،«هاسسنا
ةب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ى˘لا
يأاف لبقتسسملا ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

صصيمق ءادترا ىنمتي بع’
عفادم داسشأا امك ،«يرانكلا

بخان˘لا˘ب ير˘م˘ع˘ل˘ب ر˘سضخ˘لا
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يقيقحلا لجرلاب هايإا افسصاو
برد˘م ل˘سضفأا ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘˘م
هدر يف لاق ثيح ،هل ةبسسنلاب

نيعجسشملا دحأا ةلئسسأا ىلع
:«مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسن’ا» ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
برد˘م ل˘سضفأا ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب»
ىنمتأا ،ن’ا ىتح هعم تلمع
و˘ه ،ا˘م˘ئاد ر˘ي˘˘خ˘˘ب نو˘˘كي نا

هذ˘ه ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘˘كب ل˘˘جر
املاطلو ،ىنعم ن˘م ة˘م˘ل˘كلا

برد˘م˘لا˘ب ير˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘سشأا
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةبسسانم نم رثكأا يف ادكؤوم
ه˘ح˘ن˘م د˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا˘˘ب
اهرظتنا املاطل يتلا ةسصرفلا
ن˘م م˘ل˘ظ˘ل˘ل صضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب

نيذلا ن˘ي˘برد˘م˘لا ل˘ك فر˘ط
ةينفلا ةسضراعلا ىلع اوبقاعت
،لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل

بختنم˘لا ع˘فاد˘م ى˘ن˘ثأا ا˘م˘ك
ر˘˘سضخ˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ها˘يإا ا˘ف˘سصاو زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير

،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج بع’ ل˘˘˘سضفأا˘˘˘˘ب

ة˘سصر˘ف ير˘م˘ع˘ل˘ب ل˘غ˘ت˘˘سساو

يف يحسصلا رجحلاب هدجاوت

ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ذ˘ن˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا

نيعجسشملا ةلئسسأا ىلع درلل

وأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا ءاو˘˘˘˘سس

نم بحر ردسصب نييرئازجلا

،«مار˘غ˘ت˘˘سسنا» ع˘˘قو˘˘م لÓ˘˘خ

ىلع صشارحلا ةنيدم نبا درو

ثيح ،نيعجسشملا دحأا لاؤوسس

بع’ ل˘سضفأا زر˘˘ح˘˘م» :لا˘˘ق

يف ،«ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج

نأاب رسضخلا بع’ ربتعا نيح

لاير دئاق صسومار ويجريسس

لسضفأا وه ينابسس’ا ديردم

ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ع˘˘فاد˘˘م

ناف يدنلوهلا ىل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م

كيد نا˘ف ن˘ي˘˘ب» :لا˘˘قو ،كيد

صسومار راتخأاسس ..؟صسومارو

كيد ناف ناكو ،«لسضفأ’ا وه

هرايتخا مت دق لوبرفيل عفادم

لسضفأاك ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

.ابوروأا يف بع’

هتايركذ ءوصسأاب يصسوبيا لتقم ةثداح فصصو

:يرمعلب

«يرئازج بع’ لسضفأا زرحمو ةملكلا ىنعم متأاب لجر يسضاملب»
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رتسسسشنام بع’و رسضخلا دئاق مدقأا
ةوق˘ب در˘لا ى˘ل˘ع زر˘ح˘م صضا˘ير ي˘ت˘ي˘سس
عقوم ربع نيعجسشملا دحأا ةلئسسأا ىلع
نم «مارغتسسن’ا» يعامتج’ا لسصاوتلا

اذ˘ه ه˘ب˘لا˘ط نأا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا هر˘˘ج˘˘ح
ام رارغ ىلع لاومأ’اب عربتلاب عجسشملا
مدقلا ةرك موجن نم ديدعلا دعب موقي

يتيسس رتسسيل بع’ لاقو ،ملاعلا يف
ءيسشلا ءاطعإا ةركف هركي هنأاب قباسسلا

ن˘يد˘لا ه˘سضفر˘ي ا˘م و˘هو ،ه˘ب ي˘ها˘ب˘ت˘لاو
ى˘م˘سسي يذ˘لاو ف˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
يهابتلا» :هدر يف زرحم لاقو ،ءايرلاب
د˘ي˘ج˘لا ءي˘سشلا˘ب صسي˘ل ر˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ملعت نأا بجي ’» :فاسضأاو ،«انل ةبسسنلاب
،«ىنميلا ديلا ه˘ل˘ع˘ف˘ت ا˘م ىر˘سسي˘لا د˘ي˘لا

لوسسرلا ثيدحل هنم ةراسشإا يف كلذو

اميف لاق نيح ملسسو هيلع هللا ىلسص
ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘جا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ن˘م نأا˘ب ها˘ن˘ع˘˘م
’ا لظ ’ موي هلظ يف هللا مهلظيسس

اهافخأاف ةقدسصب قدسصت لجر وه ،هلظ
اذه ،هنيمي هقفنت ام هلامسش ملعت ’ ىتح
باجعا زرحم نم درلا اذه يقل دقو
نيذلا نييرئاز˘ج˘لا ة˘سصا˘خو ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
اهب زيمتي يتلا ةيلاعلا قÓخ’اب اوداسشا
ةهج نم ،عسضاو˘ت˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا
د˘˘ئا˘˘ق ،زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير ف˘˘سشك ،ىر˘˘˘خأا
،ملاعلا صسأاكب زوفلا لسضفي هنأاب رسضخلا

يفو ،ةيبهذلا ةركلا ةزئاجب جيوتتلا نع
ربع نيعجسشملا دحأا ةلئسسأا ىلع هدر
صسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا» :لا˘ق «مار˘غ˘˘ت˘˘سسن’ا»
راتخأاسس ..؟ةيبهذلا ةركلا ةزئاج وأا ماعلا
بخا˘˘ن˘˘لا نأا ى˘˘لا را˘˘سشي ،«لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا
حرسص دق ناك ،يسضاملب لامج ينطولا
لهأاتلا ةلاح يف هنأاب ،قباسس تقو يف

لجأا نم بعليسسف2202 رطق لايدنومل
باهذلا صضوع ،يملاعلا بقللاب جيوتتلا
.طقف ةكراسشملا لجا نم رطق ىلا

:زرحم

 «يبهذلا ةركلا ىلع لايدنوملا لسضفأاو تاقدسصلاب يهابتلا انميسش نم ضسيل»
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يرئازجلا بعÓلا صصرح
ةركولا بع’ وطي نب دمحم
ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ط˘ق˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘لا˘˘˘سسر ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
يف هيبحم لكو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘ي ،ر˘ئاز˘ج˘لاو ر˘˘ط˘˘ق
عا˘ب˘تاو ف˘تا˘كت˘لا˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
دحلل ةيزار˘ت˘ح’ا تاءار˘ج’ا

،انوروك صسوريف راسشتنا نم
يف ايلاح وطي نب دجاوتيو
ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ه˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م
رارقب ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ةر˘كل ير˘ط˘ق˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘م
ةي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ،مد˘ق˘لا
ي˘سشف˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ة˘ير˘ط˘ق˘لا
،دجتسسملا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
هدجاوت ىلع وطي نب دكأاو

ه˘جور˘خ مد˘عو لز˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
ىلع ظافحلل قÓطإ’ا ىلع
اقفو عيمجلا ةحسصو ةمÓسس
نب لاقو ،ةعبتملا تاءارجإÓل
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف و˘˘˘ط˘˘˘˘ي

بولطم رذحلا نأاب ةيفحسص
ر˘مأا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا عا˘˘ب˘˘تاو

ر˘ط˘خ ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل يرور˘˘سض
ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
،ةيلاحلا ةرتفلا يف دجتسسملا

ةيمهأا ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا بج˘يو
يف ءاقبلاو تاداسشرإ’ا عابتإا
را˘سشت˘˘نا فا˘˘ق˘˘يإ’ لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
فو˘سس» :فا˘˘سضأاو ،صضر˘˘م˘˘لا

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘ن

ا˘ن˘م صصر˘ح˘لاو ف˘˘تا˘˘كت˘˘لا˘˘ب

انسضعب ةمÓسس ىلع اعيمج

ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا نأ’ ،صضع˘˘ب˘˘لا

’و عي˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘سشم

كلذل ،نينثا وأا درف ىلع عقت

ن˘ب د˘كأاو ،«د˘ح˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي

هذه يط˘خ˘ت ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث و˘ط˘ي

راسشتنا نم ةجرحلا ةلحرملا

مزتل˘ي نأا طر˘سشب ،صسور˘ي˘ف˘لا

لزنملا يف ءاق˘ب˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

صضر˘م˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لاو ’وأا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ةيحسصلا تاداسشرإ’ا عابتاو

ءا˘عد˘لا ع˘م ،هرا˘سشت˘نا ع˘ن˘م˘˘ل

رو˘مأ’ا دو˘ع˘˘ت نأا ى˘˘لو˘˘م˘˘ل˘˘ل

برقا يف حيحسصلا اهباسصنل

.لبق نم تناك امك تقو

 «ضضعبلا انسضعب عم فتاكتلاو رذحلاو ةطيحلاب ةمز’ا هذه ىطختنسس»
 :وطي نب
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ةمشصاع˘لإ دا˘ح˘تل ةد˘يد˘ج˘لإ ةرإدلإ نأإ ود˘ب˘ي
مشسوملاب ريكفتلإ يف تأإدب دق ،““روبريشس““
نإ ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تف˘ششك ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لإ
،لولج روششاع ديشسلإ ةدايقب ةديدجلإ ةرإدلإ
نإديملإ طشسوتمل ديدجتلإو ظافتحلإ ديرت

ىلع يدانلل هبلج مت يذلإ ،ةفيلخ نب ميرك
نم طقف دحإو مشسوم ةدمل ةراعإلإ ليبشس
مجاهملإ ةيشضق ىلإإ ةفاشضإلاب ،ودإراب يدان
ي˘شسقا˘ف˘شصل˘ل را˘ع˘م˘لإ ة˘˘عا˘˘شش ن˘˘ب ءا˘˘ير˘˘كز
يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ ور˘˘˘ي˘˘˘شسم قر˘˘˘ط˘˘˘تو .ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لإ
ىلإإ ،ةريخألإ ةرتفلإ يف يشسنوتلإ يشسقافشصلإ
ايركز بعÓلإ دقع ءإرشش دنب ليعفت ةيشضق
يف ةمشصاعلإ داحتإ نم راعملإ ،ةعاشش نب
لشضف ثيح ،يشضام˘لإ يو˘ت˘ششلإ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لإ

ءإرشش لبق ثيرتلإ يشسنوتلإ يدانلإ ولوؤوشسم
هنأإ نم دكأاتلإ لجأإ نم إذهو ،ايئاهن هدقع
م˘قا˘ط˘لإ نأإ ا˘م˘ب ،ة˘مزÓ˘لإ ة˘فا˘شضإلإ مد˘ق˘ي˘شس
ملو ،نآلإ دحل بعلي هدهاششي مل قيرفلل ينفلإ
عم هتبر˘ج˘ت ي˘ف ا˘ظو˘ظ˘ح˘م ة˘عا˘شش ن˘ب ن˘كي
هلاقتنإ درجمبو هنأإ ثيح ،يشسنوتلإ يدانلإ
ع˘م برد˘ت˘لإ ي˘ف ه˘قÓ˘ط˘نإو شسقا˘ف˘˘شص ى˘˘لإإ
ةفاشضإلابو ،ةباشصإÓل شضرعت ديدجلإ هقيرف
ملاعلإ لود بلغأإ يف تاشسفانملإ فقوت ىلإإ
لوطي دق يذلإو ،انوروك ءابو راششتنإ ببشسب

دقف ،ةفيلخ نب شصوشصخبو .ىرخأإ عيباشسأل

لفكتيشس لولج ريهز نأإ ،انرداشصم تدكأإ
يف ودإرا˘ب ةرإدإ ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإإ د˘شصق ،ة˘مدا˘ق˘لإ ما˘˘يألإ
ةين دكؤوي ام إذه ،مشسوملإ ةياهن لبق بعÓل
.ةوقب وتاكريملإ لوخد ىلع ةديدجلإ ةكرششلإ

˘مÓ˘عإإ ل˘ئا˘شسو تف˘˘ششك ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ديعشس ،يجنوأإ يدان شسيئر مايق نع ،ةيشسنرف
رتنع قباشسلإ يلودلإ بعÓلإ حإرتقاب ،نابعشش
يشضاير ريدم بشصنم يلوت لجأإ نم ىيحي

ام إذهو ,يلاحلإ ريدملإ ةلاقإإ دعب قيرفلإ يف
نع دعتبي قبا˘شسلإ ““ر˘شضخ˘لإ““ د˘ئا˘ق ل˘ع˘ج˘ي
ابيرق ناك نأإ دعب ،ةمشصاعلإ داحتإ يف لمعلإ

يدا˘ن ي˘ف ما˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م بشصن˘م ي˘لو˘˘ت ن˘˘م
يلوؤوشسم عم هث˘يد˘ح بق˘ع ،““ةرا˘ط˘شسو˘شس““
ط˘ق˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘ي نا˘كو ،““رو˘بر˘ي˘˘شس““ ة˘˘كر˘˘شش
ةيوجلإ تÓ˘حر˘لإ ى˘غ˘ل˘ت نأإ ل˘ب˘ق ،م˘ي˘شسر˘ت˘لإ
لجأإ يذلإ ،انوروك شسوريف يششفت ببشسب
.نطولإ شضرأإ ىلإإ ىيحي رتنع مودق

،رإود˘م م˘˘ير˘˘كلإ د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ششك
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ ة˘˘˘ط˘˘˘بإر˘˘˘لإ شسير
نأا˘ب مد˘ق˘لإ ةر˘كل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ
ا˘ه˘يد˘ي ن˘ي˘˘ب كل˘˘م˘˘ت ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ا˘˘شصا˘˘خ ا˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب

لاح ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل
ةيشضايرلإ ةطششنألإ قيلعت عفر

5 خيرات نم ةيإدب رئإزجلإ يف
دعو˘م˘لإ و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ل˘ير˘فأإ
ةرإزو هتعشضو يذلإ يئدبملإ
قيشسنتلاب ة˘شضا˘ير˘لإو با˘ب˘ششلإ

ةموكحلإو ةحشصلإ ةرإزو عم
رإر˘ق ذا˘خ˘تإ م˘ت˘˘ي م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف
قلعتملإ رإرق˘لإ و˘هو ،د˘يد˘م˘ت˘لإ
ىلع ةر˘ط˘ي˘شسلإ ىد˘م˘ب ا˘شسا˘شسأإ
لاقو ،انوروك شسوريف راششتنإ

يف فلشش ةيعمج قيرف شسيئر
ةينطو˘لإ ة˘عإذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘شصت
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م شسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل““ :شسمأإ لوأإ

ر˘ي˘شصم د˘يد˘ح˘ت ا˘ن˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
تقولإ يف ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘لو˘ط˘ب˘لإ
تإرإر˘˘ق ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ن ،ن˘˘˘هإر˘˘˘لإ
نأاششب دÓبلل ايل˘ع˘لإ تا˘ط˘ل˘شسلإ
ةيشضايرلإ تاشسفانملإ فانئتشسإ

امدنع““ :فاشضأإو ،““اهمدع نم

ي˘ح˘˘شصلإ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ع˘˘فر م˘˘ت˘˘ي

تا˘طا˘ششن˘˘لإ ةدو˘˘ع˘˘ب ح˘˘م˘˘شسيو

تإرإرقلإ ذ˘خ˘ت˘ن˘شس ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ

ي˘˘˘ف““ :ل˘˘˘شصإوو ،““ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لإ

قحلإ انيدل شسيل نهإرلإ تقولإ

نأل ،مدقلإ ةرك نع مÓكلإ يف

اهب رمي ةريطخو ةرهاق فورظ

ة˘˘ف˘˘شصب ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘˘لإو م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ

لوألإ لجرلإ فششكو ،““ةشصاخ

رإرقإإ لاح يف هناب ةطبإرلإ يف

ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ تا˘طا˘ششن˘˘لإ ةدو˘˘ع

،لبقملإ ليرفأإ5 موي نم ةيإدب

ة˘لو˘ط˘ب ة˘يا˘ه˘˘ن ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي ه˘˘نا˘˘ف

نيب ة˘ي˘نا˘ث˘لإو ى˘لوألإ ة˘ط˘بإر˘لإ

عوبشسألإ وأإ يا˘م ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن

دعبإ ىلع نإوج رهشش نم لوألإ

لا˘ح ي˘ف ه˘نإ هو˘ن ا˘م˘ك ،ر˘يد˘ق˘ت

قيلعتو يحشصلإ رجحلإ ديدمت

نا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ ة˘˘˘ط˘˘˘ششنألإ

،عشضولإ عم ملقأات˘ت˘شس ة˘ط˘بإر˘لإ

ةشصاخ ةديدج ةمانزر عشضتشسو

يف اهئاهنإ ةيغب تا˘شسفا˘ن˘م˘لا˘ب

.نكمم تقو برقإ
ديلو.ف

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
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ةمصصاعلإ داحتإ

ةيفلخ نب ميرك ناديملا طصسول ديدجتلا ديرت ةرادإ’ا
يف ةلوطبلا ءاهتنا دعوم فصشكي راودم

لبقملا دح’ا موي فانئتصس’ا لاح

يإد نيصسح رصصن

نيشسح رشصن تيب نم ةبرقم رداشصم تدكأإ
نيدلإ زع قيرفلل قباشسلإ بردملإ نأإ ،يإد
ثيح ،اشسنرفب ةرتف ذنم دجإوتم ،يدوج تيآإ
دنع تقولإ شضعب ءاشضق ةيغب كانهل لقنت
،ةيشصخششلإ شضإرغألإ شضعب ةيوشستو هيوذ
نيدلبلإ رإرقإإ دعب ،اقلاع هشسفن دجي نأإ لبق

وهو ،قحل راعششإل يوجلإ لاجملإ قÓغإإ
لجأإ نم ةرإدإلإ بتكمب هقاحتلإ نود لاح ام
دقعلإ خشسفل ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةرششابم
يف ن˘ير˘ي˘شسم˘لإ ع˘شضي يذ˘لإ ر˘ملإ ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
مهنإو اميشس ،راظتنلإ ىلع مهربجيو ةطرو
بردملإ ةزاجإ جإرخ˘ت˘شسإ ن˘م و˘ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل

يف رئإزجلإ ةيدولوم˘ب نا˘ك ا˘م˘ل˘ث˘م د˘يد˘ج˘لإ
دكأإ ،رخآإ قايشس يفو .زيغنو ينوزاك ةيشضق
هت˘لا˘ح نأإ ,م˘هد˘ي˘شس شسا˘ي˘لإإ نإد˘ي˘م˘لإ ط˘شسو
ةليلقلإ مايألإ يف إريثك تنشسحت ةيحشصلإ
يتلإ ،ةباشصإلإ نم يفاعتلإ دعب ،ةيشضاملإ

،مدقلإ طششم ىوتشسم ىلع اهنم يناعي ناك
،نيدايملل ةدوعلل زها˘ج نو˘كي˘شس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ر˘ي˘ي˘شست ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لإ رإر˘˘قإإ لا˘˘ح ي˘˘ف
د˘ي˘عإو˘م˘˘لإ ءإو˘˘جأإ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلإ
ي˘ف لوألإ ل˘جر˘لإ ف˘ششك ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘م˘شسر˘˘لإ
هحايترإ نع يلعوب دإؤوف ةينفلإ ةشضراعلإ

.ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو بعل تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘˘شسل
نم مهديشس دافتشسإ ،ةلشص يذ قايشس يفو
اهيلع نكري يتلإ ،ةيرابجإلإ فقوتلإ ةرتف
بعÓلإ نكر ثيح ،رئإزجلإ يف نويشضايرلإ
لوانت عم ن˘مإز˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘فا˘ك ةد˘م˘ل ة˘حإر˘ل˘ل
ام وهو ،باهتلÓل ةداشضملإ ةمزÓلإ ةيودألإ
،ملآلإ راثُآإ نم شصلختلإو يفاعتلاب هل حمشس
ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘ت˘مزل يذ˘لإ

ةليلم نيع لمأإ ةيعمج ةإرابم نع بايغلإو
.يلإوملإ عوبشسألإ يف

بيجن.ج

ي˘ف ثيد˘˘ح˘˘لإ ر˘˘ث˘˘ك نأإ د˘˘ع˘˘ب
نع ةم˘ل˘ع˘لإ ة˘يدو˘لو˘م طا˘شسوأإ

عبشس ىفطشصم بردملإ ريشصم
هئاقب ةيناكمإإو ،مداقلإ مشسوملإ

ردا˘شصم تد˘˘كأإ ،ا˘˘ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
نأإ ،ق˘ير˘ف˘لإ ةرإدإإ ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م
ثيدحلإ نورب˘ت˘ع˘ي ن˘ير˘ي˘شسم˘لإ

،إركبم ىقبي ينقتلإ ريشصم نع
ه˘ل تق˘ب˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ نأإ ة˘˘شصا˘˘خ
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ة˘ع˘ب˘˘شس
نع ثيدحلإو ،يراجلإ مشسوملإ

يلاحلإ ي˘ن˘ف˘لإ م˘قا˘ط˘لإ ر˘ي˘شصم
ةلوط˘ب˘لإ ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب نو˘كي˘شس
قير˘ف˘لإ ةرإدإإ تنا˘كو .ةر˘ششا˘ب˘م
نأإ ،قباشس تقو يف تدكأإ دق
فإدهألإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب مز˘ل˘م ع˘ب˘شس
ةبإرق ذنم اهلجأإ نم ىتأإ يتلإ
قيرفلإ داعبإإ يهو ،رهششأإ ةثÓث

ناك يتلإ رط˘خ˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ع
،ةر˘ت˘ف˘لإ كل˘ت ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ا˘ب˘ير˘˘ق
ءا˘˘ه˘˘نإإ ةرور˘˘شض ى˘˘لإإ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإإ
،ة˘فر˘ششم ة˘ب˘تر˘م ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لإ

اهت˘ع˘شضو ي˘ت˘لإ فإد˘هألإ ي˘هو
ن˘م ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل طور˘˘ششك ةرإدإلإ
قيرفلإ ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘جأإ
ةرظن ءاقلإا˘بو .مدا˘ق˘لإ م˘شسو˘م˘لإ
عبشس بردملإ ةليشصح˘ل م˘ي˘ي˘ق˘ت
هنأإ دجن قيرفلإ ىلإإ هئيجم ذنم
ى˘لإإ ق˘ير˘ف˘لإ ةدا˘ي˘˘ق ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
ةثÓث ،تإراشصتنإإ عبرأإ قيقحت
ةيدولوم مامأإ رايدلإ لخإد اهنم

ششإر˘˘ح˘˘˘لإ دا˘˘˘ح˘˘˘تإإ ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شس
ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو
،نإر˘هو ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ةد˘˘كي˘˘كشس
عافد مامأإ رايدلإ لخإد رخألإو
ةقباشسلإ ة˘لو˘ج˘لإ ي˘ف تنا˘ن˘جا˘ت
نإاف يلا˘ت˘لا˘بو ،را˘غوز بع˘ل˘م˘ب
يف حجن ديدجلإ ينفلإ مقاطلإ

42 لشصأإ نم ةطقن21 عمج
يتلإ جئا˘ت˘ن˘لإ ى˘ق˘ب˘تو ،ة˘ن˘كم˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ع˘˘م ع˘˘ب˘˘شس ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
اهنكل ،ديعب دح ىلإإ ةطشسوتم
نيبردملإ عم ققحت امم نشسحأإ
شضر˘ت م˘ل ا˘ه˘نأإ لإإ ،ن˘ي˘ق˘˘با˘˘شسلإ
نيذلإ ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لإ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلإ
ىلع إرداق ناك عبشس نأإ نوري
ي˘ف ل˘˘شضفأإ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بناج نمو .ةقباشسلإ تايرابملإ
ن˘م ع˘ب˘شس برد˘م˘لإ بل˘ط ،ر˘خأإ
ذ˘˘˘خأإ ةرور˘˘˘شض ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لإ
ة˘˘يزإر˘˘ت˘˘˘حإلإ تا˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلإ
ة˘با˘شصإلإ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘˘يرور˘˘شضلإ
لظ يف إذهو ،انوروك شسوريفب
إذ˘ه˘ب تا˘با˘شصإلإ دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترإإ
لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب شسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لإ
دعب ةشصاخ ،ةطرافلإ تاعاشسلإ
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإلإ تشسم نأإ
ةرورشض عم ،ةيشضايرلإ ءامشسألإ
ي˘ب˘يرد˘ت˘لإ ج˘ما˘نر˘ب˘لإ ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
ىلع ظافحلإ لجأإ نم هريفإذحب
.ةيزهاجلإ

بيجن.ج

لجأاتي دقعلا خصسفو اصسنرف يف قلاع يدوج تيآا

،ششإرحلإ داحتإ ةرإدإإ نم ةرظتنم ةوطخ يف
اهيف طبختي يتلإ ةيلاملإ ةمزألإ لظ يفو
فاقيإإ ،بياعلإ دمحم شسيئرلإ ررق ،قيرفلإ

يرهششل ينفلإ م˘قا˘ط˘لإو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ بتإور
نم ةبرقم رداشصم تدكأإو ،ليرفأإو شسرام
ايفتاه ثدحت بياعلإ نأإ ،ةيششإرحلإ ةرإدإلإ

ىلع مه˘ع˘ل˘طأإو ،ق˘ير˘ف˘لإ ردإو˘ك شضع˘ب ع˘م
نأا˘م˘ط ،ل˘با˘ق˘م˘˘لإ ي˘˘فو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ رإر˘˘ق˘˘لإ
دعوو ةقلاعلإ مهبتإور شصوشصخب نيبعÓلإ
ىلع نيبتإر ىلع لشصحتيشس عيمجلإ نأاب
شسي˘ئر˘لإ بل˘طو .ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘˘يأإ لÓ˘˘خ ل˘˘قألإ

شسايلإإ يشضايرلإ هريدم نم بياعلإ دمحم
قيرفلإ ردإو˘ك ع˘م ثد˘ح˘ت˘لإ ،ف˘ير˘شش نا˘يز

،مهتاقحتشسم ىلع Óيلق ربشصلاب مهعانقإإو
ليرفأإ رهشش ةيإدب˘ل ة˘ل˘ه˘م˘لإ د˘يد˘م˘ت بل˘طو
ام وهو ،انرداشصم هتركذ ام بشسح ،لبقملإ

يفو .Ó˘ي˘شصف˘تو ة˘ل˘م˘ج نو˘ب˘عÓ˘لإ ه˘شضفر
نوناقلإ ليعفت شسيئرلإ ررق ،ةئجافم ةوطخ
مشصخ ىلع شصني يذلإو يدانلل يلخإدلإ

ببشسب نيبعÓلإ قح يف تابوقع شضرفو
وأإ ،ريربت نودب تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ ن˘ع تا˘با˘ي˘غ˘لإ
ةطبإرلإ فرط نم ةيلام تامإرغل مهشضرعت
جاجتحلإ ببشسب ،فاقيإلإ وأإ درطلإ ببشسب
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ بتإور ن˘م ا˘ه˘م˘شصخ ل˘جأإ ن˘˘م
ة˘م˘ي˘ق شضي˘ف˘خ˘˘ت ى˘˘لإإ ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘شس كلذو
ةمدقم نوكيشس كلذ نكلو ،تاقحتشسملإ

نم .قيرفلإو نيبعÓلإ نيب ةديدج ةمزأل
ديشس ششإر˘ح˘لإ دا˘ح˘تإ برد˘م عر˘شش ،ه˘ت˘ه˘ج
ري˘شضح˘ت˘لإ ي˘ف ا˘ي˘م˘شسر ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس د˘م˘حإ
همقاط ءاشضعأل دكأإ نيأإ ،ديدجلإ مشسوملل
ىلع نوكيشسو ءإرفشصلإ يف قاب هنأإ ينفلإ

،لبقم˘لإ م˘شسو˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘شضرا˘ع˘لإ شسأإر
مغرلاب ليحرلإ ةركف نع عجإرت هنأإ فششكو
،مشسوملإ إذه اه˘ششا˘ع ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ع˘شضو˘لإ ن˘م
عم ءإوشس ةرتوتملإ هتقÓع نأإ حشضوأإ امك
شسيئرلإ ىت˘ح وأإ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لإ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لإ
ةداعإإو يدحتإ عفر ىلع هينثت نل ،بياعلإ

.ةهجإولإ ىلإإ قيرفلإ

بيجن.ج

ةملعلإ ةيدولوم

 ينفلا مقاطلا ريصصم
ةلوطبلا ةياهن دعب نوكيصس

ششإرحلإ داحتإإ

ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا بتاور دمجي بياعلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

زاغب قانتخإ’  سصاخصشأا4 سسمأا لوأا ءاصسم سضرعت
يف ءاملا ناخصس نم  ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا لوأا

لخدتلا ىعدتصسا امم، ينوبلاب ني˘قر˘ف˘ت˘م ن˘ي˘لز˘ن˘م
فا˘ع˘صسإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
ىلإا ادانتصسا ىلوأ’ا ةثداحلا ليصصافت .نيباصصملا

نأا““ةعاصسرخآا»ـل ةبانعب ةيندم˘لا ح˘لا˘صصم ه˘ت˘ل˘ق˘نا˘م
ةعصساتلا  دودح  يف سسمأا لوأا ءاصسم اوقلت اهناوعأا
ديصسكأا لوأا زاغب  ناصصخصش قانتخا هدافم ءادن Óيل
مت روفلا ىلع،ينوبلاب ني˘م˘ل˘ع˘م˘لا ي˘ح˘ب نو˘بر˘كلا
ةنياعملاو لوصصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا

رمعلا نم ةنصس23 يف باصشب قلعتي رمأ’ا نأا نيبت

تبيصصأا ةنصس86 يف زوجعو،نايثغ ةلاحب باصصم
ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا امهل تمدق ثيح،ءامغإا ةلاحب
ى˘˘لا رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف
امأا ،مزÓلا جÓعلا يقلتل  ةيبطلا ت’اجعتصس’ا
سسمأا لوأا ةليل فصصتنم يف تناكف ةيناثلا ةثداحلا

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تقلت نيأا قئاقد عصضبو
د˘ي˘صسكأا لوأا زا˘غ˘ب ن˘ي˘صصخ˘صش قا˘ن˘ت˘خا هدا˘ف˘م ءاد˘ن

ر˘˘يد˘˘يا تا˘˘صسي˘˘ع ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘بر˘˘˘كلا
ناكملا نيع ىلإا لقن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع،ي˘نو˘ب˘لا˘ب
قلعتي رمأ’ا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘صصو˘لا د˘ع˘بو

،ةنصس82و ة˘˘ن˘˘صس52ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ت نا˘تا˘ت˘˘ف˘˘ب
تافاعصسإ’ا امهل تمدق نيأا،نايثغ ةلاحب ناتباصصم
ىلإا روفلا ىلع اتلقن مث ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا
ةراصشإ’ا ردجتو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفصشتصسملا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس دد˘˘ه˘˘ي لازــي’ زاـغ˘˘لا نأا ى˘˘لإا
يتلا ةيصسيصسحتلا تÓمحلا نم مغرلاب ةيرئازجلا
زاغلنوصس رارغ ىلع حلاصصملا فلتخم اهب موقت
ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ىود˘ج نود ه˘نا ’إا ة˘ي˘ند˘م˘لا  ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لاو
ةايح ددهت زاغلا اهيف ببصستملا ةيلزنملا ثداوحلا
ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تعد د˘قو اذـه ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةنايصص ةرورصضب تارملا نم ديدـعلا يف نينطاوملا
نيصصتخم فرط ن˘م ن˘ي˘خ˘صست˘لاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةزـه˘جأا
اهب نكامآا يف اهعصضو ةرورصض عم،اهلمعتصسا لـبق
.ةيوهت

ةصشيعوب زوزام

ءامـــلا ناخسس زاهج نمoc برسست ببسسب

ةبانعب نوبركلا ديسسكأا لوأا زاـغب نيتاتفو ةارمإاو باسش قاـنتخإا

ةنيطنسسق

 يلجنم يلعب Óيتق هيدرتو اباسش ضسهدت ةرايسس
82 موي يلجنم يلع فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت
ةعماجلاب روفيعلا ةقطنم ةديدجلا ةنيدملا لخدمب د02 و31 ةعاسسلا دودح يف0202 سسرام
نم غلبي ركذ سسنج نم ““ع-م““ سصخسشل ةرايسس مدسص يف لثمت رورم ثداح لجأا نم كلذ و30

ةيامحلا بيبط فرط نم دكأاتلا دعب اذه و ناكملا نيعب يفوتم ناك ةيحسضلا ،ةنسس23 رمعلا
.يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت و ةيندملا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسقب ةئفدملا زاغ برسست ءارج نيلهك قانتخا
يف سسمأ’ا موي بورخلاب فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا

نيسصخسش فاعسسإا لجأا نم61 لخدم10 ةيراوجلا ةدحولاب احابسص ةثلاثلا ةعاسسلا دودح
ركذ سسنج نم ““ق-ع““ ،ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغب قانتخإÓل اسضرعت
اوناك ثيحب ةنسس05 رمعلا نم ةغلابلا و ىثنأا سسنج نم ““ح-ف““ ،ةنسس05 رمعلا نم غلبي
مت و ناكملا نيعب ةمزÓلا تافاعسسإ’ا مهل تمدق ،سسفنتلا يف ةبوعسصو راود ةلاح نم نوناعي
. يلجنم يلع ىفسشتسسم ىلإا مهلقن

زاكعوب لامج

دحأا ىوتصسم ىلع دجاوتت ةزبخم نولوهجم محتقإا

ةعاصس يف كلذو ةبانعب ةيليوج50 يح عراوصش
.سسمأا لوأا ءاصسم نم ةرخأاتم
سضع˘ب تلا˘ط ة˘قر˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع ء’ؤو˘˘ه ذ˘˘ّف˘˘ن ثي˘˘ح
ىلع ءÓيتصسإ’اب مهمايق ىلإا ةفاصضإ’اب سضارغأ’ا

ىلع يوتحي يذلا ةزبخملل عباتلا لاملا قودنصص
ىلدأا يتلا تاحيرصصتلا بصسح ربتعم يلام غلبم
ءانثأا ةينمأ’ا حلاصصملا ىلإا ةزبخملا بحاصص اهب
دقف لصصّت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ،ة˘ثدا˘ح˘لا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا

ىد˘ل ىو˘كصش ه˘عاد˘يإا ءا˘ن˘ثأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ف˘˘صشك
فرط نم ’ا˘صصّ̆تا ى˘ّق˘ل˘ت هّ̆نأا ة˘ّي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
هيلع درصس نيأا اءا˘صسم ل˘م˘ع˘لا˘ب ف˘لّ̆كم˘لا مدا˘خ˘لا

ةربتعم ةّيدام رئاصسخ هتفّلك يتلا ةثداحلا عئاقو

ىلع يوتحي ناك يذلا لاملا قودنصص ةقرصس دعب
نييÓم ةّدعب ةرّدقملاو مويلا كلذ طاصشن ةليصصح
ةزبخملا كرت هّنأا ريخأ’ا اذه هل حصضوأا امك ميتنصس
دّد˘ع˘ت˘م كصشك بو˘˘صص ه˘˘ّجو˘˘تو ي˘˘ناو˘˘ث ع˘˘صضب˘˘ل
ةئبعت سضرغب ةزبخملا ةاذاحمب نئاك تامدخلا

ةيلمعب أاجافت هتدوع ءانثأاو لومحملا هفتاه ديصصر
مل ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ةز˘ب˘خ˘م˘لا تلا˘ط ي˘ت˘لا ة˘قر˘صسلا
لعج ام وهو ،عينصشلا لعفلا اذهب ماق نم دهاصشي
موقت ةثداحلا نع غيلبتلا دعب ةّيصصولا حلاصصملا
ر˘ح˘ت ءار˘جإا˘ب

ّ
ف˘ي˘قو˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘لّوأ’ا ا˘ه˘تا˘ي

يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاخّتاو نيلعافلا
   .مهّقح

سس ديلو

 ةقرسسلا ةيلمع مهذيفنت ءانثأا ربتعم يلام غلبم ىلع كلذك اوذوحتسسا /ةبانع

ةيليوج50 يحب ةزبخم نومحتقي نولوهجم
ضضارغأا ةّدع ىلع نولوتسسيو

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع سسما ءا˘˘صسم تن˘˘كم˘˘ت
عون ةبكرم فيقوت نم ةليصسملا ةي’ول ةداعصسوبب

مت اقيقد اصشيتفت اهصشيتفت دعب ،ةاطغم404 وجيب

نم ةدحو (0541) ــب ردقت ةيمك ىلع روثعلا

(0001) اذك و عاونأ’ا فلتخم نم ةمصشلا ةدام
ةعاصضبلا كلام  سسجرن عون نم ةصصام ةدحو

زوحي ’ ةنصس72 رمعلا نم غلابلا (ع ،م) ىمصسملا
ةصسراممب هل حمصسي يذلا يراجتلا لجصسلا ىلع
زجح مت ثيح  ةروتفلا مادعنا اذك و طاصشنلا

مت ةليصسملاب ةلودلا كÓمأ’ اهميلصست و ةعاصضبلا
ةباينلا ىلإا هلاصسرإا و ةيصضقلل يئاصضق فلم دادعإا

كرحم (21) زجح مت قايصسلا سسفن يفو ةماعلا

ىلإا ةفاصضإ’اب (20) نيتيئام نيتخصضم و يئام
هايملاب يقصسلا يف لمعتصست ةيكيتصسÓب بيبانأا
ىلإا هلاصسرإا و اياصضقلل تافلم دادعإا مت ةرذقلا
ةعاصس رخأ’ حرصص ام بصسح اذهو ةماعلا ةباينلا
كردلل ةيميلق’ا ةعومجملا˘ب مÓ˘عأ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

خوصشخصش حلاصص.ةليصسملاب ينطولا

ةدكيكسب روعشلاوب حلاصب ةأرما راحتنا
بصسحو،روعصشلاوب حلاصص ةيدلبل ةعباتلا نصسكم لبجب اهنكصس رقمب اقنصش اهتايح ةأارما سسمأا تهنأا

يتلا كردلا ةقرفب لصصتتل اهتبقر لوح فوفلم لبح نم ىلدتت ةأارملا ىلع ترثع ةلئاعلا ناف تامولعم
ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا ةثجلا اولقن نيذلا ةيندملا ةيامحلا رصصانعب ةقفرم ترصضح
اقيقحت كردلا ةقرف تحتف اميف،ةافولا ببصس ديكأاتل يعرصشلا بيبطلا ىلع اهصضرع راظتنا يف سشورحلا
ن’ا دحل ةلوهجم ىقبت يتلا تاصسبÓملا و فورظلا ديدحتل

رانيدوب.ح

ةدكيكسب رشحملا يف ةرايس62 عضو
ةبكرم62 يلامجإا فيقوتو طبصضب ةدكيكصس ةي’و نمأاب يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملا تماق

طصسو ءايحا ةدع يف (دورفلاب ةفورعملا ) ةصصخر نودب لقان41و ةرجأا ةرايصس21 اهنم سصاخصشأ’ا لقن
تابكرملا عصضوو ةيئاصضق تافلم ريرحتب نيفلاخملا هاجت ةيعدرلا تاءارجإ’ا داختا مت ثيح .ةنيدملا

ءابو راصشتنا رطخ نم ةيئاقولا تارارقلا ديفنت راطإا يف ةيلمعلا تءاجو .يدلبلا رصشحملا ىوتصسم ىلع
لئاصسو ريصس عنم ريبادتب قلعتي اميف اصصوصصخ.دÓبلاب ايلعلا تاطلصسلا نم ةذختملا انوروك سسوريف
ءابولا راصشتنا نم دحلا لجأ’ فقوتلا ىلع اهرابجإاو سصاخلاو يمومعلا يعامجلا لقنلا

رانيدوب.ح

جيريرعوب جرب

تازاغاوقسشنتسسا نيرخا ةثÓث فاعسساو ينيثÓث ةافو
ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم

ةعباتلا  ةخلصشلا راودب ةأافدملا نم ةثعبنم ةقورحم  تازاغل هقاصشنتصسا رثا ناكملا نيعب هفتح اينيثÓث يقل

91 نيب مهرامعا نيرخا  نيقنتخم ةثÓث فاعصسا مت  اميف جيريرعوب جرب قرصش بونج يداولا سسأار ةيدلبل

مÓع’ا ةيلخ بصسح سسفنتلا يف ةبوعصص مهل تناك نيذلاو   ىثنا سسنج نم ةفنتخم مهنيب نم ةنصس66و
نم تاعرج ميدقت عم ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا اهل تمدق نيا ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل

43 هنصس ركذ  سستج نم قنتخملا ليوحت مت اميف يداولا سسأار ىفصشتصسم ىلا مهليوحت متو نيجصسكأ’ا
ىلا نينطاوملا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تعدو اذه ىفصشتصسملا تاذب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا  ةنصس
ىصسوم/ع.ةقورحملا تازاغلا رطخ نم رذحلاو ةطيحلا يخوت

ةليسسملاب عاونألا فلتخم نم ةمسشلا ةدام نم ةدحو0541 زجح

فيطسس ةي’وب لظ ةقطنم82 اهنم ديفتسست

داوملا نم نانطأا عيزوتل ةينماسضت لفاوق قÓطنا
 ةلوزعملا ىرقلا ىلع ةيئاذغلا

ديوزتل ةينماسضتلا ةلفاقلا قÓطنا ميسسارم ىلع، بتاكلب دمحم ديسسلا فيطسس ةي’و يلاو سسما حابسص فرسشا
.فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع ةاسصحملا82 لظلا قطانم ناكسس

نم ةعومجم و يعامتج’ا طاسشنلا ةيريدم عم  قيسسنتلاب ةي’ولا يلاو لبق نم اهميظنت مت ةنيماسضتلا ةبهلا
نيا ، لازأا نيع ةيدلبب اديدحتو فيطسس ةي’و بونج نم ةينماسضت ةلفاق لوا تجمرب  مت ثيح، نينسسحملا

يتلا ةيلمعلا هذه حاجنإ’ عيمجلا دنجت ثيح، ةيلادلا و ةليزاط تونات ىرق ةدئافل درط005 عيزوت مت
نبغلا عفر فدهب ةماه تادعاسسم اومدق نيذلا، نماسضتلا نع اوبرعا نيذلا نينسسحملا نم Óئاه امك تبطقتسسا

ةيلمعلا لسصاوتتسس و ، انوروك ةحئاج نم فواخملاو سسقطلا ةدورب لظ يف نماسضتلل ةسسام ةجاحب تÓئاع نع
دقو، قيقدلا ةدام نم راطنق0002و ةيئاذغلا داوملا نم درط0002 اهل تدسصر يتلا و ةلبقملا مايأ’ا رئاسس ىلع

هذه، ةنتاب و فيطسس يتي’و نيب ةلسصافلا ةيدودحلا ةقطنملاب ةعقاولا  Óيزاط و تونات ىرق ناكسس نسسحتسسا
ثيدح هل ناك  يذلاو، تاناعإ’ا هذه عيزوت ىلع ايسصخسش فرسشا يذلا يلاولا ديسسلا ةرايزبو ةينماسضتلا ةتفللا

قلطنيسس هنا مهل دكا امك، تاقوأ’ا هذه لثم يف مهيلع ىلختت نل ةلودلا نا مهنامط نيا نينطاوملا عم لوطم
زاجنا بناج ىلا  يفيرلا ءانبلا تاناعإا عيزوت و، برسشلل ةحلاسصلا هايملا رارغ ىلع عيراسشملا سضعب ديسسجت يف
. مهنع ةلزعلا كفل تاقرطلا ةكبسش

ر نميا

فراطلاب ردصملا ةلوهجم فيظنت داوم زجح
ن˘م فرا˘ط˘لا ة˘ي’و ن˘ما ن˘كم˘ت

ة˘لو˘ه˘ج˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت داو˘م ز˘ج˘˘ح
عيب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك رد˘صصم˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ير˘يد˘م˘لا تنا˘كو .ة˘برا˘˘صضم˘˘لا
ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ترذ˘˘ح تنا˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ل رو˘˘˘صشن˘˘˘م
تا˘ط˘ل˘خ˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةباقرلا ةعصضاخلا ريغ لئاوصسلاو
ع˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع جور˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
داو˘م ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ““ كو˘ب˘صسيا˘˘ف““
.ةحصصلاب ةر˘صضم ي˘هو ةر˘ه˘ط˘م
مايأ’ا يف ريهطتلا داوم فرعتو
لبق نم ةريبك بصسنب اهيلع بلطلا داز ثيح انوروك سسوريف ببصسب قوصسلا يف اريبك اجاور ةريخ’ا
سسوريفلا يصشفت نم يئاقو ءارجإاك دحاولا موبلا يف فيظنتلل ةديدع تايلمعب مايقلا لجا نم نينطاوملا

اهققصش لخادب تÓئاعلا لبق نم ىتحو تارامعلا لخادم ىوتصسم ىلع ةيرصضحلا ءايحأ’ا لبق نم ةصصاخ
قوصسلا يف لبق نم ةفورعم ريغ تامÓعل جيورتلا اهعم داز ةرهطملا لئاوصسلا ىلع لابق’ا ةدايزو.

.نينطاوملا ةحصص ىلع يقيقح رطخ لكصشت اهلعجي نم ةباقرلل اهعوصضخ ىدم نوك لوح موحت كوكصشو
نيمأا لداع

ةدكيكسسبتيب ةبرل لتاق طوقسس
ةنيدم طسسو نكسسم005 يح تارامع ىدحاب عقاولا اهنكسسم ةفرسش نم اهطوقسس دعب تيب ةبر سسما ءاسسم تيفوت
ىقلتل سضر’ا ىلع طقسستو اهمدق قلزنت نأا لبق ليسسغلا لخدُت تناك ةيحسضلا ناف تامولعم بسسحو ،ةدكيكسس

اميف ،لاسسيسسلاب ةراحوب قازرلا دبع ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا ةثجلا لقن مت نيأا ،ةرسشابم اهفتح
.ثداحلا تاسسبÓمو فورظ ديدحت دسصق قيقحت حتفل ةطرسشلا تعراسس

رانيدوب.ح



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/

