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هذه لÓخ رئازجلا سشيجب ينطولا بارتلا ربع تايفضشتضسملا يف نيدجاوتملا ءابطألا دارج زيزعلا دبع لولا ريزولا فضصو
.«91ديفوك» دجتضسملا «انوروك» سسوريف راضشتنا دÓبلا هيف دهضشت يتلا ةبعضصلا ةرتفلا

تاجايتحا ةيبلتل هجاتنا فعاضض عمجملا

ءاودلا نم ةينطولا قوضسلا

«نيكورؤلك» ءإود ريؤطت مزتعت لإديصص

انورؤك سسوريف جÓع يف مدختصسملإ
ةعانشصلل لاديشص عمجمب تاعيبملاو قيوشستلا ريدم فششك

سصخ ةيفحشص تاحيرشصت يف «يلكاو فشسوي» ةينلديشصلا

هجاتنا فعاشض عمجملا نإا ، سسمأا ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا اهب

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل تار˘˘م ثÓ˘˘ث ي˘˘لاو˘˘ح

لمجم ذاختا «لاديشص» نأا ،يلكاو فيوشس حشضوأاو .دجتشسملا

تابلطل ةباجتشسلاو انوروك سسوريف راششتنا ةهجاومل ريبادتلا

ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘شصو˘شصخ  جا˘ت˘نلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘شسلا

تحرط ثيح, تانيماتيفلاو لوماتيشساربلا لثم تانكشسملاب

005 كلذكو لومتشسارابلا ةدام نم ةدحو نويلم5.2 نم رثكأا

راششأا ىرخأا ةهج نم .قاوشسألا يف يشس نيماتيف نم ةدحو فلأا

تغلب ةربتعم تايمك عينشصتب ماق عمجملا نأا ىلإا ثدحتملا

ةف˘شصب تعزو ي˘لو˘ح˘كلا ي˘مÓ˘ه˘لا ءا˘م˘لا ن˘م ر˘ت˘ل ف˘لأا02

لاد˘ي˘شص نأا ى˘لإا ا˘ت˘فل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘شصلا ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘˘ج˘˘م

يلوحكلا مÓهلا عينشصت يف ةيناثلا ةلحرملا يف  عرششتشس

دعب ابيرق هقيوشستب موقتل للم001 و002 ةريغشص ماجحأاب

فششك هتاذ قايشسلا يفو.ةنيطنشسق ةدحوب هجاتنا يف تأادب نا

ءاود ريو˘ط˘ت Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم مز˘ت˘ع˘ي ع˘م˘ج˘م˘لا نا ي˘ل˘كاو ف˘شسو˘ي

انوروك سسوريف جÓع يف ايلاح مدختشسي يذلا «نيكورولك»

لشصتم ديعشص ىلعو.جراخلا نم ماخلا داوملا مÓتشسا درجمب

ةربتعم ةيجاتنا تاردق كلمت «لاديشص» نأا يلكاو فشسوي دكأا

ةردقب ةديد˘ج تاد˘حو ثÓ˘ث ار˘خؤو˘م تم˘ل˘ت˘شسا ا˘ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم

ىلإا اري˘ششم.ا˘يو˘ن˘شس ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م08 ى˘لا ل˘شصت ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نا

ةيودلا ةعانشص لاجم يف لديشص عمجمل ةيجاتنلا ةردقلا  نأا

تاجايتحا نم ةئاملاب8 لثمي ام عيب ةدحو نويلم011 غلبت

.ةيلحملا قوشسلا
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بلاطت سسوريفلا يضشفت ةعباتمو دضصر ةنجل

ةيفاضضا اموي51 ةدمل يحضصلا رجحلا ميمعتب

يصسكورديه» ءإود لمعتصسإ ممعت رئإزجلإ

انورؤكلاب نيباصصملإ عيمج ىلع «نيكورؤلك
انوروك سسوريف يششفت ةعباتمو دشصر ةنجل وشضع فششك

ءاودل ىشضرملا ةباجتشسا نأا «يناكرب طاقب دمحم» روتكدلا

و مايأا01 دعب لإا اهجئاتن رهظت ل «نيكورولك يشسكورديه»

6 دعب رئازجلا يف جئاتنلا هذه نع نÓعإلا «ادج ركبملا نم»

طاقب روتكدلا حشضوأاو .جÓعلا اذه لامعتشسا نم طقف مايأا

يششفت ةعباتمو دشصر ةنجل وشضعو ءابطألا ةدامع سسيئر

نع ةنجللا نلعت نأا «ادج ركبملا نم» هنأا انوروك سسوريف

جÓ˘ع˘لا ن˘م ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا ىد˘˘م

هجئاتن رهظت ل يذلا ءاودلا اذهل «نيكورولك يشسكورديه»

حÓشصإا و ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو نأا ركذي.» مايأا01 دعب لإا»

تاشسشسؤوملا لام˘ع˘ت˘شسا˘ب ما˘يأا6 ذنم ترمأا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

انوروك سسوريفب ني˘با˘شصم˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا

ىلع هتعاجن تب˘ثا يذ˘لا «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘شسكورد˘ي˘ه» ءاود˘ل

بشسحو.هتقبط يتلا لودلا يف سسوريفلا سضارعأل يدشصتلا

اذه جئاتن ةظحÓم نإاف ةيردشصلا سضارمألا يف سصتخملا تاذ

ةحشص ىلع اي˘با˘ج˘يا هر˘ي˘ثأا˘تو ة˘ي˘شسور˘ي˘ف˘لاو ة˘يدا˘ي˘ع˘لا ءاود˘لا

مايأا01 دعب لإا رهظت ل » جÓعلا اذهل عشضخ يذلا سضيرملا

نم طاقب روتكدلا فششكو.» ةدملا هذه لبق سسيلو هقيبطت نم

انوروك سسوريف يششفت ةعباتمو دشصر ةنجل نأاب رخآا بناج

ىلع«نيكورولك يشسكورديه» » ءاود فشصو ميمعت تررق

لفكتت يتلا حلاشصملا لكب انوروك سسوريفب نيباشصملا عيمج

هفشصو يأا عوبشسأا لبق هقيبطت ررقت ام سسكع ىشضرملاب

نع ىرخأا ةهج نم ريبخلا تاذ ربعو. طقف ةداحلا تلاحلل

ىلع تايفششتشسملل ةيز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘شصلا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ه˘حا˘ي˘ترا

ي˘˘شسكورد˘˘ي˘˘ه» ةدا˘˘م ن˘˘م ي˘˘فا˘˘كلا يرور˘˘شضلا نوز˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

روتكدلا ددشش امك. نين˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ةد˘ئا˘ف˘ل «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك

ةورذلا ةلحرم غولب نكمي ل هنأا ىلع ،يناكرب طاقب دمحم

يلك يحشص رجح ىلإا وعدن اذل ؛يلزنملا رجحلاب مازتللا نود

دهششت نأا حجري ،مدقت ام ىلع ءانبو.ةيفاشضإا اموي51 رمتشسي

  .ليرفأا رهشش نم91ـلا ةياغ ىلإا رجحلا تاءارجإا رئازجلا
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لÓخ اهاقلأا ةملك يف دارج دكأاو
ى˘لإا سسمأا ه˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا

ديوزت متيشس ه˘نأا˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو
ل˘كب ة˘ح˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
نوكل ،ةيرورشضلا ةياقولا لئاشسو
طق˘ف تشسي˘ل م˘ه˘ت˘مÓ˘شس نا˘م˘شض
يف ايشساشسأا اروحم امنإاو ةرورشض
يدشصت˘ل˘ل ة˘لود˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا
.«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل
زيزعلا دبع لوألا ريزولا محرتو
سسوريف اياحشض حاورأا ىلع ،دارج
دوهجلا˘ب ا˘شضيأا اد˘ي˘ششم ،ا˘نورو˘ك
م˘ق˘طألا ا˘ه˘˘لذ˘˘ب ل˘˘شصاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.ى˘شضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خو
ةديلبلاب نوناف سسنارف ىفششتشسمل
تلاحلا نم ديدعلا يوأاي يذلا
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل ةد˘كؤو˘م˘˘لا

تمشص ةقيقد دارج فقو ،انوروك
.ءابولا اذه اياحشض حاورأا ىلع

لكب ةحصصلإ عاطق يصسرامم دوزنصس»
«مهتيامح لجأإ نم تايناكم’إ

زيزعلا دبع لوألا ريزولا لغتشساو
ة˘يلو ى˘لا ه˘ترا˘يز ة˘شصر˘ف دار˘ج
ءابطأÓل ة˘لا˘شسر ه˘جو˘ي˘ل ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

دبع ةيروهمجلا سسيئر هل هلمح
نأا ،دار˘ج لا˘قو .نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

م˘كي˘ي˘ح˘ي ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
اول˘شصاو م˘كل لو˘ق˘يو م˘كرد˘ق˘يو
ى˘لإا م˘كع˘م ن˘ح˘ن ،م˘كل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
،دارج فاشضأاو .ةاشسأاملا هذه ةياهن
دعب ام يف ريكفتلا نم دبل هنأا

نكل رذحلا بجي هنأاو ،انوروك
لوألا ريزولا راششأا امك .نيلئافتم
ديدج نم ي˘ن˘ب˘ت˘شس ة˘مو˘كح˘لا نأا

ةيوقو ةينطو ةي˘ح˘شص ة˘مو˘ظ˘ن˘م
ةهباششم تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘شس يدا˘ف˘ت˘ل
.Óبقتشسم

براحنصسو انبؤلق يف ةديلبلإ ناكصس»
«اهلاكصشإ لكب ةبراصضملإ

لوألا ريزولا لاق رخأا قايشس يفو
ةليمجلا ةديلبلا ةيلو ينطاوم نإا

يف سشيعت يتلا ،دورولا ةمشصاع
نوقبي ةيحشصلا ةمزألا هذه بلق
ازربم ،نييرئازجلا لك بولق يف
ر˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘ق نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا

مامتها ىدم نع ةديلبلا ينطاومل
فر˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا
اذه.رئازجلا هب رمت يذلا سصاخلا

زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا د˘كأاو
نع ىلختت نل ةموكحلا نأا ،دارج
نا˘ك ا˘م˘ه˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج ةر˘˘شسأا ة˘˘يأا

ىلع لوألا ريزولا ددششو .اهناكم
ة˘برا˘شضم˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ،ةرور˘˘شض
ايح امك.عورششملا  ريغ راجتلاو
نومئاق مه نم لك لولا ريزولا

د˘يوز˘ت˘لا نا˘˘م˘˘شض حا˘˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ها˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
لا˘˘م˘˘عو ،بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا
نود نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ،ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا

.انندم ىلع ظافحلل ةداوه

تناك امنيأإ ةرصسأإ ةيأإ نع ىلختن نل»
«ةبعصصلإ ةيلاملإ فورظلإ مغر

ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب» دار˘˘˘ج فا˘˘˘شضأاو
نا لإا ،ةبعشصلا ةيلاملا فورظلا
ةرشسا ةيا نع ىلختت نل ةلودلا

يف ،اهناكم ناك امهم ،ةيرئازج
.«ىرقلا وأا ءارحشصلا وأا لابجلا

م˘˘ت ه˘˘نأا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘˘شضوأاو
اربعم ، نما˘شضت˘ل˘ل تا˘ي˘لا ع˘شضو
نماشضتلا تايلا نأا نم هتقث نع
كرتت نل ةلودلا ا˘ه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا

لا˘قو .ةد˘عا˘شسم نود˘ب ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ا˘˘م اذا» :دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف دار˘˘˘ج
لهشسي فوشس اعم دوهجلا اندششح

ة˘˘مزلا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘˘مزا ل ه˘˘نأا د˘˘كؤوأاو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

لكو قفلا يف ةينيومت وا ةيئاذغ
ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شضل تاءار˘˘جلا
مت ةيعارزلا تاجت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘فا˘كلا
.«اهذاختا

تفاهت مغر نيؤمت ةمزأإ دجؤت ’»
«مهتايجاح نم رثكأإ ءانتقإ ىلع نينطإؤملإ

ن˘م ه˘˘نأا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأاو
نونطاوم˘لا ه˘ج˘ت˘ي نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قل
هذه لثم يف ةيداعلا مهتاجايتحا
,رئازجلا اه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا

كو˘ل˘شسلا اذ˘ه ل˘ث˘م نأا د˘كا ثي˘˘ح
نيجتنملاو ةلم˘ج˘لا را˘ج˘ت ئ˘جا˘ف
تقولا سضعب ىلإا نوجاتحي نيذلا
.«ةيلاحلا ةيعشضو˘لا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘ل˘ل
يف ثدحي ام اذه نأا دارج راششأاو
ناد˘ل˘ب ل˘ك ي˘˘ف فور˘˘ظ˘˘لا سسف˘˘ن
طقف رئاز˘ج˘لا ي˘ف سسي˘لو م˘لا˘ع˘لا

يف هلل دمحلاو رئازجلا نأا ادكؤوم
داو˘م˘لا ي˘ف سصق˘ن يأا ن˘م ن˘مأا˘˘م
.اهتانوزخمو ةيئاذغلا

سشاعنإÓل ةديدج ةحلصصم دقفت
انورؤك سسوريفب نيباصصملل ةصصصصخم

،لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘قوو اذ˘˘˘˘˘ه
نو˘˘نا˘˘ف سسنار˘˘ف ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘ب
ل˘ف˘كت˘لا ىد˘م ى˘ل˘ع ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب

سسوريفب نيبا˘شصم˘لا ى˘شضر˘م˘لا˘ب
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو ا˘˘نورو˘˘ك
م˘ت سشا˘ع˘نإÓ˘ل ةد˘يد˘ج ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
.ار˘خؤو˘م ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘˘شضو
ةد˘يد˘ج˘لا ةد˘حو˘لا هذ˘ه ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
ن˘˘م تلو˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘لا سشا˘˘˘ع˘˘˘نإÓ˘˘˘ل
ة˘˘شصشصخ˘˘م تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم
سضار˘مأل ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم نا˘˘شضت˘˘حل
ى˘لإا ،ةر˘ج˘˘ن˘˘ح˘˘لاو نذألاو ف˘˘نألا

ن˘ي˘با˘شصم˘لا سشا˘ع˘نإل ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم

اريرشس06 ىل˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب
ة˘ث˘يد˘ح سسف˘ن˘ت ةز˘ه˘جأا˘ب ةز˘ه˘ج˘م

.اباشصم62 ايلاح مشضت اهنأا املع
ةدا˘ششإلا ى˘ل˘ع دار˘ج سصر˘ح ا˘م˘ك
تئتف ام يتلا ةريبكلا دوهجلاب
لفكتلا يف ةيبطلا مقطألا اهلذبت
راطإلا اذه يف اقفوتم ،ىشضرملاب

فا˘ع˘شسإلا ةرا˘ي˘˘شس ق˘˘ئا˘˘شس د˘˘ن˘˘ع
حار يذلا كيرافو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب

و˘ه و ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ي˘ح˘شض
و ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘جاو يدؤو˘˘˘˘ي
يذ˘لا د˘م˘حا ي˘شس رو˘شسي˘فور˘˘ب˘˘لا
ةيلو فرعت و.سسمأا حابشص يفوت
نم ددع ر˘ب˘كأا ل˘ي˘ج˘شست ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ة˘با˘شصإÓ˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا
ر˘˘قأا ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ا˘ه˘عا˘شضخإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
ةدم˘ل ل˘ما˘كلا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل

نم دحلا هفده ءارجإاك مايأا ةرششع
. لتاقلا سسوريفلا يششفت
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ةنجل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ف˘ششك
يف انوروك ءابو ةعباتمو دشصر
يف سسمأا رارو˘ف لا˘م˘ج ،ر˘ئاز˘ج˘لا
اهدقعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا
دد˘ع عا˘ف˘ترا ن˘ع ي˘مو˘ي ل˘˘كششب
سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘˘با˘˘شصإلا

دعب ة˘لا˘ح485 ى˘لإا «ا˘نورو˘˘ك»

بشسحو.ةديدج ةلاح37 ليجشست
سسوريف ةعباتمو دشصر ةنجل نايب

عفترا تاباشصإلا ددع نإاف انورك

ددع عفترا اميف  ةلاح485 ىلإا
سسوريفلا ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م تا˘ي˘فو˘لا

سصوشصخبو،ةافو53 ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ليجشست مت دقف ةديدجلا تايفولا

يهو ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب ةد˘حاو ةا˘فو

ةنشس95 رمعلا نم غلبي لجرل
ةر˘مإل نار˘هو ة˘يلو˘ب ن˘˘ي˘˘تا˘˘فوو

ىرخأاو ةنشس37 رمعلا نم غلبت

ةنشس76 رمعلا نم غلبي لجرل
لجرل ةديلبلا ةيلوب ةدحاو ةافوو

غلب امك.ةنشس96 رمعلا نم غلبي
تل˘ثا˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع
سسوري˘ف˘لا را˘ششت˘نا ذ˘ن˘م ءا˘ف˘ششل˘ل

تدكأاو.ةلاح73  ىلإا رئازجلاب
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م نأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست م˘ت تا˘با˘˘شصإلا

م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘يلو83 ىو˘ت˘˘شسم
ىوتشسم ىلع تاي˘فو˘لا ل˘ي˘ج˘شست

تفششك ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘يلو41

«اوخنيشش» ةينيشصلا ءابنألا ةلاكو

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ع سسمأا

ىفششتشسم ءانب سضرعل ةينيشصلا

را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف

امعد اهمدقت ي˘ت˘لا تاد˘عا˘شسم˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل

تد˘كأاو.د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»

رظتنملا ىفششتشسملا نأاب ةلاكولا

نو˘كي˘شس ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف هد˘ي˘ي˘˘ششت

،نيدلبلا نيب ةكارشش نع ةرابع

ل˘ما˘ع فلآا5 هيف لغت˘ششي˘شسو

ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع فلآا4و ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج

نأاب هتاذ ردشصم˘لا ر˘كذو.ي˘ن˘ي˘شص

تلشصو يتلا ةينيشصلا تاعربتلا

،يشضاملا ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا

ةميق˘ب ة˘ي˘ب˘ط تاداد˘مإا تن˘م˘شضت

مقاط بناج ىلإا ،رلود فلأا554

نيينهم ن˘ي˘ف˘ظو˘م ل˘م˘ششي ي˘ب˘ط

بط يف ن˘ي˘شصشصخ˘ت˘م ن˘ي˘ي˘ن˘فو

ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ،ي˘شسف˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ةيعوألاو بلقلا بطو ،ةزكرملا

ةل˘ما˘كت˘م˘لا ة˘يا˘عر˘لاو ،ة˘يو˘مد˘لا

بطلاو يديلقتلا ينيشصلا بطلل

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘شصلاو ،ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا

نع Óشضف ،ةئبوألا نم ةياقولاو

عانق ني˘يÓ˘م5 نم ةعوم˘ج˘م

59N عا˘ن˘ق ف˘˘لأا05و ي˘حار˘ج

01و ةيبط ةيئاقو ةلدب0002و

ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘شصا˘خ سسف˘ن˘ت ةز˘ه˘جأا

.ةددششملا

:دكؤويو انوروك ءابو ةهجاوم يف ةيبطلا ةرضسألا دوهجب ديضشي دارج

«ةدعاصسم نودب إدحإو ايرئإزج كرتت نل ةلودلإ»

ءافضشلل تلثامت73 اهنم ةلاح485و ةيحضض53

رئإزجلاب ةعاصس42 لÓخ انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباصصإإ37 و ةديدج تايفو4
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هكأوفلأو رصضخلأ ءÓكو رّذح امك
ة˘ل˘م˘ج˘لأ قأو˘صسأأ ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’أ أو˘˘˘˘صضفر ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ
ىوتصسم ىلع ةيراجتلأ مهتاعبرمب
ةيرابجإاب مهغي˘ل˘ب˘ت د˘ع˘ب قأو˘صسأ’أ
مهيلع طلصستصس هنأاب أدكؤوم ،كلذ
أذ˘ه .ن˘ي˘برا˘صضم˘لأ ة˘بو˘ق˘ع سسف˘˘ن
لا˘م˘˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو سسأأر˘˘تو
ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت ن˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جأ ،ق˘˘يزر
قو˘صس ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ،ن˘ي˘ل˘صصف˘˘ن˘˘م
ةلمجلاب ةيئأذغلأ دأوملل «رامصسلأ»
قأو˘صسأأ ير˘ي˘˘صسمو ءأرد˘˘م أذ˘˘ك و
.ه˘كأو˘ف˘˘لأو ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ

،لوأ’أ هعامتجأ ر˘يزو˘لأ ل˘ه˘ت˘صسأو
سسي˘˘˘ئر رو˘˘˘صضح˘˘˘ب ىر˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ر˘ها˘˘ط˘˘لأ جا˘˘ح˘˘لأ ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لأو
ت’اغصشن’ عامتصس’ا˘ب ،رأو˘ن˘لو˘ب
دأوملل «را˘م˘صسلأ» قو˘صس ي˘ل˘ث˘م˘م
د˘كأأ ثي˘ح ،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ
و˘ه ه˘يز˘ن˘لأ ر˘˘جا˘˘ت˘˘لأ» نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ نأأو ةرأزو˘˘ل˘˘ل كير˘˘صش
، نطولأ ةحلصصم لجأ’ لغتصشي

يذلأ يلاحلأ فرظلأ يف ةصصاخ
ريزولأ زربأ امك .«دÓبلأ هصشيعت
ذنم ةقلاعلأ اياصضقلأ نم ديدعلأ نأأ
يف اهيلع قافت’أ متيصس تأونصس
دعب Óب˘ق˘ت˘صسم ة˘يروا˘صشت تأءا˘ق˘ل
رهصشو ةيحصصلأ ةمزأ’أ هذه ءاهتنأ

سضخي اميف امأأ .كرابملأ ناصضمر
فيثكت لوح ةلمجلأ راجت لاغصشنأ

ة˘برا˘˘ح˘˘مو ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
Ó˘ح ر˘يزو˘لأ مد˘ق˘ف ،ن˘ي˘برا˘صضم˘لأ
عيمجب حيرصصتلأ ةرورصضب راجتلل
تا˘˘˘عدو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأو نزا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ةلصسأرم قيرط نع ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘ح˘مو
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ ي˘˘ف ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
ى˘ن˘صست˘ي˘صس أذ˘ه˘˘بو سصا˘˘صصت˘˘خ’أ
ح˘لا˘صصم˘لأو ة˘با˘˘قر˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل
لصصفلأ نم نكمتلأ نم ةينمأ’أ
.نيبراصضملأو ءاهزنلأ راجتلأ نيب
يريصسمو ءأردمب هعامتجأ يف امأأ
هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ قأوصسأأ
ةرقوب و كيرافوب و سسويتلاكلل
روصضحب ىرج يذ˘لأ ،ة˘ب˘طا˘ط˘حو
ةرأزو˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ تأرا˘˘طإ’أ

زاجنأ ة˘صسصسؤو˘م˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو
،«ورقام» ةلمجلأ قأوصسأأ رييصستو

لو˘ح سضر˘˘ع˘˘ل ر˘˘يزو˘˘لأ ع˘˘م˘˘ت˘˘صسأ
قأو˘صسأÓ˘ل ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصلأ سضع˘˘˘˘بو
مدق ،ددصصلأ أذه يفو .اهنوهجأوي
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ر˘يزو˘˘لأ

نم يئاهن فذح اهنم تأرأرقلأو
لكل يراجتلأ طا˘صشن˘لأ ة˘صسرا˘م˘م
˘ما˘ق ه˘نأأ ه˘˘ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي ن˘˘م
ىوتصسم ىلع ةبراصضملأ تايلمعب
يئاهنلأ فذحلأ و ةلمجلأ قوصس
يراج˘ت˘لأ طا˘صشن˘لأ ة˘صسرا˘م˘م ن˘م
ىلع هكأوفلأ و رصضخلأ ءÓكول
ن˘يذ˘لأ ة˘ل˘م˘ج˘لأ قأو˘صسأأ ىو˘ت˘صسم
م˘ه˘تا˘ع˘بر˘م˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘لإ’أ أو˘˘صضفر
قأوصسأ’أ ىوتصسم ىلع ةيراجتلأ
امك .كلذب ةيرابجإاب مهغيلبت دعب
تايلمع ةرورصض ىلع ريزولأ دكأأ

ذخأاب راجتلل سسيصسحتلأو ةيعوتلأ

ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘جو˘˘م ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو

ةيمأزلأ ىلع نيريصسملل ةمراصص

طاصشنلأ تأءاصضف ميقعتو ريهطت

مت˘ت˘خأو .يرود ل˘كصشب يرا˘ج˘ت˘لأ

نيريصسملل هتاميلعتب ءاقللأ قيزر

نيذلأ نيلوجتملأ نيعئابلأ ريطأاتب

هذ˘ه ن˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ئا˘˘صضب نو˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم نأأ أد˘˘˘كؤو˘˘˘م قأو˘˘˘صسأ’أ

يراجتلأ لجصسلل ينطولأ زكرملأ

ةيلمع ليهصستب تاميلعت تقلت دق

هذهل يراجتلأ لجصسلأ يف دييقتلأ

ةعاصس42 ىدعتي ’ لجأأ يف ةئفلأ

.ريدقت رثكأأ ىلع

.يراجتلا طاصشنلا ةصسرامم نم يئاهنلا نامرحلاب ،ةلمجلا قاؤصسأا ىؤتصسم ىلع نيبراصضملا راجتلا ،قيزر لامك ةراجتلا ريزو دعؤت

ةعاصس42 فرظ يف يراجتلا لجصسلا يف نيلؤجتملا ةعابلا دييقت

 نيفلختملاو نيبراسضملا دعوتي قيزر
ةراجتلا ةسسرامم نم نامرحلاب مهتÓحم حتف نع

انورؤك سسوريف ةهجاؤمل ينطؤلا نماصضتلا ةيلمع راطإا يف

تامهاسسملا لابقتسس’ ايراج ايديرب اباسسح حتفي رئازجلا ديرب

انورؤك نم ةياقؤلا تاءارجإا قيبطت ىلع فؤقؤلل

ةلاقبلا تÓحمو تاريبوسسلل ششيتفت ناجل لزنت هحسصلا ةرازو

:دكؤؤي تايرحلا عئÓط بزح

دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتسس’ا عسضولا»
«نماسضتلاو دينجتلا نم ةيلاع ةجرد بلطتي

هب رمت يذلأ يئانثتصس’أ فرظلأ نإأ ،تايرحلأ عئÓط بزح دكأأ
بلطتي ،انوروك سسوريف راصشتنأ ببصسب ملاعلأ لود فلتخمو رئأزجلأ

ةجرد و قأر دج ايراصضح ابولصسأأ تانطأوملأ و نينطأوملأ لك نم
أذه دصض ةينطولأ ةهجأوملأ سضرغل نماصضتلأ و دينجتلأ نم ةيلاع
فلتخم يف حأورأ’أ نم ف’أ’أ تأرصشع دصصح يذلأ يملاعلأ ءابولأ
اهل نايب يف ةليكصشتلأ تأذ تعد قايصسلأ أذه يفو.سضرأ’أ عاقب
ىلأ مهعقأوم فلتخم يف اهيلصضانم ،هنم ةخصسن ةعاصس رخآأ تملصست
يتلأ تأردابملأ فلتخمب مايقلأو يعامتجإ’أ كصسامتلأ ىلع لمعلأ

وأذه. ةريطخلأ هتاصساكعنأ و91 ديفوك راصشتنأ نم دحلأ اهنأاصش نم
فيظنتب ءأوصس نويرئأزجلأ اهب ردابي يتلأ يعاصسملأ لك ىلع تنثأأ
وأأ تأدعاصسملأ ميدقت وأأ ينابملأ وأأ ءايحأ’أ ميقعت وأأ ريهطت وأأ
حورب تايرحلأ عئÓط دا˘صشأو أذ˘ه.ءأر˘ق˘ف˘لأ و ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘يو˘كت
ةحصصلل ينهملأ و يبطلأ هبصشلأ و يبطلأ كلصسلل ةينهملأ و بجأولأ
نيباصصملأ سصاخصشأ’أ ذاقنإأو جÓعل ةيموي ةهجأوم يف ةيمومعلأ
امك.نينطأوملأ و تانطأوملأ لك ةحصص ىلع ظافحلأ و ءابولأ أذهب
و ةيندملأ ةيامح˘لأ ح˘لا˘صصم ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب تدا˘صشأأ
نمأأو ةيامح نامصضب ةفلكملأ نيينطولأ نمأ’أ و كردلأ يكلصس
ماعلأ ماظنلأ و ةياقولل ةديفملأ حئاصصنلأ دأدصسإأ و ةقفأرم و نطأوملأ

ررق ىرخأأ ةهج نم.رئأزجلأ ةيصسايصسلأ تاطلصسلأ تايصصوتل اقبط
بتكملل يداعلأ يرهصشلأ عامتج’أ ليجأات تايرحلأ عئÓط بزح
يذلأ يئانثتصس’أ فرظلأ ببصسب قح’ دعوم ىلأ بزحلل يصسايصسلأ
.انوروك سسوريف راصشتنأ ببصسب ملاعلأ لود فلتخمو دÓبلأ اهب رمت
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ةيربلا دودحلا قلغب رداصصلا يمصسرلا رارقلا دعب ةيئانثتصسا ةصصخرب

فراطلاب مهدÓب ىلإاايسسنوتاسصخسش73 ليحرت
ليحرتب يصضاملأ تبصسلأ راهن فراطلاب ةيلحملأ تاطلصسلأ تماق

ةصصخر نم ةداف˘ت˘صس’أ د˘ع˘ب ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأةيعر˘لأ ن˘ماصصخصش73
ركذيو .ةيربلأ دودحلأ قلغ نم يمصسرلأ رأرقلأ رودصص نم ةيئانثتصسأ
رودصص دعب ينطولأ بأرتلاب أوقلع دق أوناك نييصسنوتلأ اياعرلأ نأأ
رأرغ ىلع ةلاقلأ ةنيدمب قدانفلأ دحأاب مهتماقأ مت نيأأ روكذملأ رأرقلأ
ءأوي’أ زكأرمب يحصصلأ رجحلل أوعصضخ نيذلأ سسنوت نم نيدئاعلأ

.يصضاملأ تبصسلأ راهن نييصسنوتلأ اياعرلأ ليحرت مت نأأ ىلأ قدانفلأو
يأأ لجصست مل رطصس’أ هذه ةباتك ةياغ ىلأ هنأأ ىلأ ةراصش’أ ردجتو
رجحلأ يف مهو سسنوت نم نيدئاعلل انوروك سسوريف ةباصصأ ةلاح
مهتدوعو مهنع جأرف’أ رأرق متي نأأ رظتنملأ نمو فراطلاب يحصصلأ
رداصصملأ سضعب بصسح يلاحلأ عوبصس’أ أذه ةياهن عم مهلزانم ىلأ

 .يحصصلأ رجحلأ ةدم اموي41 مهلامكتصسأ دعب ةعلطملأ
¿.e©£≈ Gd∏¬ 

 يرفيف رهصشب ةصصاخ

 مويلا ليغسشتلا لبق ام دوقع لامع بتاور بسص
ةنيدمب ليغصشتلأ لبق ام دوقع لامعل ةيرهصشلأ ةرج’أ عأديأ سسمأ مت

ةنيزخ˘لأ ح˘لا˘صصم ىد˘ل0202 يرفيف ر˘ه˘صشب ة˘صصا˘خ˘لأ و ة˘با˘ن˘ع
ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ربع ةيريدملأ هتدكأ ام بصسحو،ةيمومعلأ
زاهج نم نيديفتصسملأ تاباصسح يف نوكتصس ةرجأ’أ هنأ كوبصسيافلأ

تفاصضأ و، مويلأ نم أءأدتبأPIAD  ينهملأ جامدإ’أ ىلع ةدعاصسملأ

نوينعم  مهدوقع ءاصضمأ مت نيذلأDIP دوقع نم نولوحملأ نأ
عيمجب دنجملأ و بوانملأ لمعلأ قيرف نأ تعباتو، اصضيأ كلذب
ءاهتنإ’أ روف و دÓبلأ اهب رمت يتلأ فورظلأ هذه لثم يف تأءأرجإ’أ

ىلع سسرام رهصش تأءأرجإأ يف ةرصشابم أأدب هنإاف يرفيف رهصش نم
عفد نودب أءانثتصسإأ نوكتصس يتلأ و ةيمÓعإ’أ ةقيبطتلأ ىوتصسم
يف نيدفتصسملأ تاباصسح يف اهليوحت متي نأأ ىلع روصضحلأ فصشك
. لاجآ’أ برقأأ
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نع سسمأأ »رئأزجلأ ديرب» ةصسصسؤوم تنلعأأ

سصصصخم اهيدل يديرب يراج باصسح حتف

نييعيبطلأ سصاخصشأ’أ تامهاصسم لابقتصس’

فلتخم معد ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ وأأ

ينطولأ ىوتصسملأ ىلع ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ

نم ينطولأ نماصضتلأ ةلمح قÓطإأ راطإأ يف

.انوروك ءابو راصشتنأ ةهباجم لجأأ

رخآأ» زوحت اهل نايب يف ةصسصسؤوملأ تدكأأ

ا˘ه˘ت˘ف˘صصب» ا˘ه˘نأأ ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع »ة˘عا˘صس

ةيناكمإ’أ لك تدّنج دق ،ةنطأوم ةصسصسؤوم

هذ˘ه حا˘ج˘نإ’ ة˘مزÓ˘لأ ة˘ير˘صشب˘لأو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأ

دير˘ب م˘ل˘ع˘ت ،ه˘ي˘ل˘عو »ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ

تا˘صسصسؤو˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘فا˘ك ر˘ئأز˘ج˘لأ

ءأرجإأ ليصصافتب ،ة˘م˘ها˘صسم˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ

امك ،يراجلأ يديربلأ باصسحلأ ربع ةيلمعلأ

:يرا˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ با˘˘صسح˘˘لأ م˘˘˘قر :ي˘˘˘ل˘˘˘ي

DIVOC-91- : باصسحلأ مصسأ،21/002

eiréglA،باصسحلل ةيديربلأ ةيوهلأ: :PIR

ةدكؤوم،700 99999 0020000000 19
با˘صسح˘لأ ي˘ف تا˘عر˘ب˘ت˘لأ ع˘˘فد ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأأ
تا˘ي˘ف˘ي˘كلأ ىد˘حإأ ق˘فو ،يد˘ير˘ب˘لأ يرا˘ج˘˘لأ
باصسح نم ،دعب نع ليوحتلأ ،’وأأ :ةيلاتلأ

،ةيبهذلأ ةقاطبلأ لامعتصساب ،يديرب يراج

PIR:) ةيديربلأ ةيوهلأ لامعتصسأ ةطصسأوبو

كلذو،(700 99999 0020000000 19
كابصشلأ :ةيلاتلأ لئاصسولأ ىدحإأ قيرط نع
يديرب» عقوم ،»بوم يديرب» قيبطت ،يلآ’أ

:قيرط نع ديربلأ بتاكم يف ايناث ،»بيو
ن˘ع ،يد˘ير˘ب يرا˘ج با˘صسح ن˘م ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لأ

با˘صسح ةد˘ئا˘ف˘ل رر˘ح˘ي يد˘ير˘ب كصص ق˘ير˘ط

ليوحتلأ،(91 ديفوك)21 حاتفم002 :مقر
ةقاطبلأ لامعتصساب يديرب يراج باصسح نم

ةدئافل10PFS دحوملأ جذومنلأو ةيبهذلأ

،(91 ديفوك)21 حاتفم002 :مقر باصسحلأ
كصص وأأ يكنب كصص قيرط نع ليوحتلأ
نم ديزملل ،أدقن عفدلاب ،أءانثتصسأ ،ةنيزخلأ

تدكأأ تايلمعلأ هذه لك لوح ليصصافتلأ
ا˘ه˘ع˘قو˘م ةرا˘يز ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘صسصسؤو˘م˘˘لأ

،zd.etsop.www ي˘م˘صسر˘لأ ي˘نور˘ت˘˘كلإ’أ
ةينماصضتلأ ةبهلأ هذه يف اهنم ةمهاصسمو أذه
نإاف ،انوروك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ةقلعتملأ تايلمعلأ لك يفعُت رئأزجلأ ديرب
ةقبطم˘لأ مو˘صسر˘لأ ن˘م ،تا˘م˘ها˘صسم˘لأ ع˘فد˘ب

أذه يفو يدير˘ب˘لأ يرا˘ج˘لأ با˘صسح˘لأ ى˘ل˘ع
،نيمهاصسملأ لك رئأزجلأ ديرب وعدت» ،راطإ’أ
ينورتكل’أ ليو˘ح˘ت˘لأ قر˘ط لÓ˘غ˘ت˘صسأ ى˘لإأ
بتاكم ىلإأ لقنتلأ يدافتو ،دعب نع ةحاتملأ
،كصصلأ ق˘ير˘ط ن˘ع عر˘ب˘ت˘لأ ى˘لإأ وأأ ،د˘ير˘ب˘لأ
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ’إأ ،ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلأ لوأد˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ن˘م ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذو ،ةرور˘˘صضلأ

يف ةصسصسؤوملأ لوقت »ىودعلأ لقنت رطاخم
نيريخلأ لك» ـب هلÓخ نم تباهأأ يذلأ اهنايب
ة˘ب˘ه˘لأ حا˘ج˘نإأ ي˘ف ةو˘ق˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لأ ى˘˘لإأ
دحأو افصص فوقولأو ،ةينطو˘لأ ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ

.»ءابولأ أذه دصض
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ناكصسلأو هحصصلأ ةرأزو تعد
ءأردم تاّيفصشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصإأو
فيثكت ىلأ تاي’ولاب ةحصصلأ
اهحلاصصمل ةينأديملأ تاجرخلأ
تÓحمو تأريبوصسلأ ة˘ب˘قأر˘م˘ل
با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صس’أ تأذ ة˘˘لا˘˘ق˘˘ب˘˘˘لأ
فوقولل ني˘قو˘صست˘م˘ل˘ل ع˘صسأو˘لأ

با˘ح˘صصأأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع

سسوريف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’

تدكأأ ددصصلأ أذه يفو .انوروك

نأ ن˘ي˘ن˘ثإ’أ  ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘صصم

تا˘ير˘يد˘م ن˘م ة˘ف˘˘ل˘˘كم نا˘˘ج˘˘ل

ةرايزب  موقت  ناكصسلأو ةحصصلأ

ةيراجتلأ تÓحملأ ىلأ ةيدقفت

قيبطت ىلع فوقولل ت’اقبلأ

لجأأ نم ةمز’أ ةياقولأ تأءأرجإأ

.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ

ةيئأدغلأ دأوملأ تÓحم فرعتو

ىربكلأ ةيراج˘ت˘لأ تأءا˘صضف˘لأو

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك د˘˘فأو˘˘ت

هنوجاتحي ام ءانتق’ نينطأوملأ

كلذو ةيمويلأ مهتامزلتصسم نم

ة˘يرا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘خ

يدؤو˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأو

كا˘كت˘ح’أ ى˘لأ ن˘ي˘قو˘صست˘م˘˘لا˘˘ب

ىقبتو نيقوصستملأ ةرثك ببصسب

ن˘م ة˘يا˘قو˘لأو نا˘˘م’أ تأءأر˘˘جأ

راصشتنأ نم ةياقولل راجتلأ لبق

ةبقأرمو ةعباتم لحم سسوريفلأ

ةعباتلأ ةصصت˘خ˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ ن˘م

. ةحصصلأ تايريدمل

فدهتسسا مغل راجفنا
ةلسشنخ بونجب ينطولا كردلل ةيرود

سسمأ حابصص عقو أراجفنأ نأ ةعاصس رخ’ ةينمأأ رداصصم تدروأأ
ةيرود فدهتصسأ ةلصشنخ ةي’و بونج سسي˘ت˘ن˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ن˘ث’أ

حورجب يكرد ةباصصأ راجفن’أ فلخ دقو ينطولأ كردلأ دأرف’
مغل عرزب نويباهرأ ماق نيأ ،سسمأ حابصص عقو يباهر’أ ثداحلأ
ثيح ،سسيتنق ةقطنمب طبصضلاب و يبونجلأ ةصسبت _ةلصشنخ قيرطب
دقو ةروطخلأ ةتوافتم حورجب يكرد ةباصصأ يف راجفن’أ ببصست
تماق ةرصشابمجÓعلأ يقلتل ةلصشنخ ىفصشتصسم ىلأ باصصملأ لقن
ةع˘صسأو ط˘ي˘صشم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأو سشي˘ج˘لأ ن˘م تأو˘ق
لأزت ’ يتلأ ةيباهر’أ تاعامجلأ اياقب ىلع ءاصضقلل ةقطنملل
.ةي’ولل ةيبونجلأ ةقطنملاب ةزكرمتم
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دا˘ع د˘ق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘كو اذ˘˘ه
ايلاط˘يإا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ار˘خؤو˘م
دقو ،يبدب ارورم اهنم داع يتلا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘بو˘˘لا سضار˘˘عأا تر˘˘ه˘˘ظ
يشضا˘م˘لا تب˘شسلا مو˘ي با˘شصم˘لا

ةنشسلا نم سسرام82 ـل قفاوملا
ىلا هرطشضا يذلا رمأ’ا ،ةيراجلا
ةيمومعلا ةشسشسؤوملا ىلا هجوتلا
ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شس’ا
،ةيدع˘م˘لاو ة˘يرد˘شصلا سضار˘مأÓ˘ل
ةنيع لاشسراو كانه هيلع يقبا نيا
ةبا˘شص’ا تت˘ب˘ثا ي˘ت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

ي˘ف اذ˘ه،91 دي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ن˘م ي˘ئا˘بو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘˘ت˘˘نا
باشصملا اهنطقي يتلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

رجحلاب مهب كتحا نم لك عشضوو
ى˘لإا ن˘ير˘خآ’ا˘ب م˘ه˘لا˘شصتا مد˘˘عو
لا˘ق˘ت˘نا مد˘ع ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
ةي’و تناكو اذه ،مهيلا ىودعلا
قباشس تقو يف تلجشس دق ةنتاب
ـلا ىدعتت ’ ةبراقتم تارتف ربعو

ت’اح ةثÓث ليجشست نم مايأا01
ق» وعدملاب رمأ’ا قلعتيو ىرخأا

ةنشس53 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «ع
ةرئادل ةعباتلا ةبقيق ةيدلبب نطقي
يذلا ،ةنتاب ةي’وب نويعلا سسار
يشضاملا عوبشس’ا لقنت دق ناك
سصيخششت متو ،ةديلبلا ةي’و ىلا

ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوم˘لا˘ب ه˘ت˘لا˘ح
،فيطشس ةي’ول ةعباتلا لازا نيعب
د˘جاو˘ت˘ي بر˘ت˘غ˘م بي˘ب˘ط ر˘خ’او
مهثلاثو ،دباعلا ةينث ىفششتشسمب
دجاوت˘ي ار˘خؤو˘م ه˘ت˘لا˘ح تف˘ششت˘كا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘شصلا سضار˘مأÓ˘ل
ارخؤوم دئاع برتغم باشش وهو

72 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘شسنر˘ف ن˘م
ة˘لا˘ح˘لا م˘ه˘˘ي˘˘لا فا˘˘شضت˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘شس
ةقلعتملا سسما ةحيبشصل ةدكؤوملا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘با يذ˘˘لا ل˘˘˘ه˘˘˘كلا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘شصلا سضار˘مأÓ˘ل
’ يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف اذ˘ه ،ة˘ن˘تا˘ب˘˘ب
يف كوكششم ت’اح دجاوتت لازت
نم ددع ربع سسوريفلاب اهتباشصا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا

ت’اح60 مهددع غلب ةي’ولاب
نيجوزل نيتلاح مهنم ،لقأ’ا ىلع
ليلاحتلا جئاتن ترهظ نيبرتغم
راظتنا يف ،ةيبلشس امهب ةشصاخلا

ة˘ي˘ق˘ب˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ
اهتباشصا يف كوكششملا ت’احلا
ةي’و تعد دق˘ف ه˘ي˘ل˘عو .ءا˘بو˘لا˘ب
د˘ن˘ج˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ن˘تا˘ب

تاءار˘جإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او

ةمÓشسلا دعاوق عابتاو ةيدييقتلا

ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م

ةرور˘شضل˘ل ’ا جور˘خ˘لا بن˘˘ج˘˘تو

دق ةنتاب نأاو اشصوشصخ ،ىوشصقلا

تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا بكر˘˘˘ب تق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

يذ˘لا ر˘م’ا ءا˘بو˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

سصر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م اد˘˘يز˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘˘ي

،تقو يا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كا ة˘˘شضق˘˘ي˘˘لاو

سصاخششأÓل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘شصو˘شصخ

يتلا قطان˘م˘لا˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ن˘يذ˘لا

سصا˘˘˘خ˘˘˘ششا ة˘˘˘با˘˘˘˘شصا تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شس

يف وه يذلا ريطخلا سسوريفلاب

ذ˘˘خأ’ا بجو ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م عا˘˘ف˘˘˘ترا

نم دحل˘ل د˘ج˘لا ل˘م˘ح˘م رو˘مأ’ا˘ب

˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا كلذ ن˘˘˘مو ،هرا˘˘˘ششت˘˘˘نا

نم جور˘خ˘لاو ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

،ىوشصقلا ةرورشضلل ’ا لزانملا

سضعبلا هرعي مل يذلا رم’ا وهو

ةرو˘ط˘خ م˘غر مزÓ˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا

.عشضولا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج5
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يبدب إرورم ايلاطيإإ نم داع ينعملإ

ةنتابب انوروك سسوريفل ةدكؤوم ةلاح عبار
روتسساب ربخمل ةلسسرملإ ليلاحتلإ تعجر نأإ دعب كلذو ،ةدكؤوم ت’اح40 ىلإإ ةنتاب ةي’وب انوروك سسوريفب نيباسصملإ ددع سسمأإ عفترإ

.ةنتاب ةنيدمب سسيلف نب ةئزجتب نطقي ،ةنسس15 رمعلإ نم غلابلإ «ع ب» وعدملاب رمأ’إ قلعتيو ،ةيباجيإ اهجئاتن تناك يتلإ ةنيطنسسقب

ةنتاب

فيقوتو نيديلا مقعمل ةروراق213 زجح
تاصسولهملاو تاردخملا يف ةرجاتملل سصاخصشأا ةدع

تاطاششنلا نمشض ،ةنتاب ةي’ول ينطولا كردلا رشصانع نكمت
سسيشسحتو انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل اهب موقي يتلا

راششتن’ ايدافت ،مهلزانمب مازتل’ا ةرورشضب ةناكشسلا ةيعوتو

يحشصلا رجحلا قيبطت ةبقارملو91 ديفوك انوروك سسوريف
،ةيمارجإا تاطاششنب مايقلا نع مهب هبتششم فيقوت مت نم ،يئزجلا

ةي’ول ةعباتلا ةناقشس ةيدلبب اهنم ،قطانملا ديدع ربع كلذو
باشش مههابتنا تفل ،ميلقإ’ا ربع ةيرودب اهدارفأا مايق ءانثا ،ةنتاب

لواح يذلاو ةيرانلا هتجارد نتم ىلع ةنشس22 رمعلا نم غلبي
هفيقوت دعبو ي˘ن˘ع˘م˘لا .ة˘يرود˘لا دار˘فأ’ ه˘تد˘ها˘ششم رو˘ف رار˘ف˘لا

تاردخم ةعطق ىلع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ششي˘ت˘ف˘ت ه˘ششي˘ت˘ف˘تو
هردق يلام غل˘ب˘مو (را˘ت˘ي˘ك) ع˘طا˘قو تارد˘خ˘م ا˘يا˘ق˘بو ةر˘ي˘غ˘شص

يف ،ةقرفلا رقم ىلإا هدايتقاو هفيقوت مت اهرثإا ىلع ،جد00034
دارفأا مهتهج نم .ايميلقإا ةشصتخملا ةباينلا مامأا هميدقت راظتنا
نم اونكمت دقف ،ة˘ناور˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا

سصارقأ’اب رجا˘ت˘ي ة˘ن˘شس82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘ششب ة˘حا˘طإ’ا
ىلع هفيقوت ءانثأا هتزوجب رثع يذلاو ،تاردخملاو ةشسولهملا

ينعملا نا نيبت ثيح ،جلاعم فيك ةعطقو سسولهم سصرق11

،ةنشس62 رمعلا نم غلبي باشش ةقفر ةشسولهملا سصارقأ’اب رجاتي
.ايميلقإا ةشصتخملا ةباينلا مامأا امهميدقت امهميدقت راظتنا يف

213 زجحب ،توقاي نيعب لخدتلاو نمأ’ا ةليشصف دارفأا ماقو اذه
تناك ،ةمرج ةيدلب ميلقإاب ةيرودب مهمايق ءانثأا مقعم ةروراق
ىلع ،سسكيله اتويوت عون عفدلا ةيعابر ةرايشس نتم ىلع ةلمحم
وحن ةنايرشس ةيدلب هاجتا نم ةمداق تناك ،سصاخششأا ةعبرأا اهنتم

سشيتفتلا دعبو ،ةنشس42 رمعلا نم غلبي باشش اهدوقي ةنتاب ةي’و

ةبلع لك يف مجحلا ةريغشص ةينوترك ةبلع31 ىلع روثعلا مت

،نيديلا مقعم نم للم001 ةعشس ةريغشص ةروراق42 ةينوترك

مت اهرثإا ىلع جد00426ـب ةعلشسلل ةيلامجإ’ا ةميقلا تردق نيأا
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقاو مهفيقوت
مدع ةحنج عفر مت ثيح ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’ ةمرجب
كلا˘م د˘شض ةر˘تو˘ف˘لا مد˘ع ة˘ح˘ن˘جو يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا كÓ˘˘ت˘˘ما
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا م˘ي˘ل˘شست م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف .ة˘ع˘ل˘˘شسلا
.لÓغتشسÓل رذعملاب ةيراوجلا ةيئافششتشس’ا ةيمومعلا
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ةمصشلا ةدام نم سسيك833 زجح
فراطلاب ردصصملا ةلوهجمو ةصشوصشغم

ةيامح راطإا يف يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلشصملا تنكمت
ةيراجتلا ةبراشضملا لاكششأا ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘ح˘شص
نيأا ةمشش عون غبتلا ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نم سشغلا عمقو

ةزوجحملا ةعاشضبلا ،سسيك833 ـب ةزوجحملا ةيمكلا ةردق
اهبحاشص ناك ع˘ن˘شصلا ة˘ششو˘ششغ˘مو ةد˘ل˘ق˘م رد˘شصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م
Óغتشسم فراطلا ةنيدم ىوتشسم ىلع اهعيبل ريشضحتلا ددشصب
رثا ىلع ةيلمعلا تءاج دقو ،سصاخلا يلاحلا يحشصلا فرظلا
تابكرملل ةيئاجف ةبقارمب ةحلشصملا تاذل ةطرششلا رشصانع مايق
هتبكرم نتم ىلع ينعملا فيقوت مت نيا فراطلا ةنيدم لخاد
نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا مت قيقدلا سشيتفتلا ةيلمع دعبو
ةزوجحملا ةعاشضبلا نا ةزجنملا تايرحتلا تفششك نيأا غبتلا

كلهتشسملل اهعيب ددشصب ناك ينعملا نأاو ردشصملا ةلوهجم
ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع رر˘شض بب˘شست د˘ق ا˘م˘م ة˘ي˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
فلم زجنأا ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتشسا دعب .اهيكلهتشسم
ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا لشسرأاو ةعلشسلا بحاشص قح يف يئاشضق
لا˘ع˘فأ’ا ى˘ل˘ع ه˘ت˘م˘كح˘م˘ل فر˘ط˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا
¬∏e©£≈ Gd.¿.هل ةبوشسنملا

ةديلبلاب لمعي ينعملإ

ةملاقب انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإا ثلاث ليجصست
¯ ∫.Yõ Gdójø

ة˘ي˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘لا تل˘˘ج˘˘شس
ةباشصا ،سسمأا موي ،ةملاق ةي’وب

انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م د˘يد˘ج

ردا˘˘˘شصم بشسحو،91 د˘ي˘فو˘ك
باششب قلعتي رمأ’ا نإاف ،ةشصاخ

ردحني ،ةنشس23 رمعلا نم غلبي

ة˘ي’و˘ب غا˘بد ما˘م˘˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
،ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ل˘م˘ع˘يو ،ة˘م˘لا˘ق
موي هنم مدلا تانيع ذخأا مت ثيح

ىلإا لشسرتل،0202 سسرام82
،ةمشصاعلا رئازجلاب روتشساب دهعم
˘مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘شص ف˘ششت˘كي نا ل˘ب˘ق
نأا دعب سسوريفلاب هتباشصا سسمأا

نم .ةيباجيا ليلاحتلا جئاتن تءاج

ةيحشصلا حلاشصملا تلخد اهتهج

را˘ف˘ن˘ت˘˘شسا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

و ة˘لا˘ح˘لا فا˘ششت˘كا ر˘˘ثا ىو˘˘شصق

بكر˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

و مأ’ا سصشصختملا يئافششتشس’ا

هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا

، ةي’ولاب يعجرملا ىفششتشسملا

ةيحشصلا حلاشصملا ترششاب ثيح

ي˘ئا˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ل˘ك ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل

لاشصتاب اوناك نيذلا سصاخششأ’ا

ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘ت و ،با˘شصم˘لا ع˘م

ةثلاثلا ةلاحلا هذه ربتعت هنا ىلإا

ات˘ف˘ششت˘كا ن˘ي˘ت˘لا ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا د˘ع˘ب

لجر ىلإا دوعتو طرافلا عوبشسأ’ا

و07 ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ةأار˘˘ماو

ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تنا˘˘˘ك ن˘˘˘يا ة˘˘˘ن˘˘˘شس56

تحت اوعشضويل ةيباجيإا مهليلاحت

ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا

تلا˘قو ل˘ف˘ط˘لاو م’ا ى˘ف˘ششت˘شسم

دهششت مهتلاح نأاب رداشصملا سسفن

 .ةعاشسلا دحل ظوحلم رارقتشسا

نابلو ينبف ةنيطنسسق ىلإإ اسسنرف نم /ةدكيكسس

انوروكب ةبرتغم ةباصصإا فصشكت ةيلئاع ةرايز
¯ M«ÉI HƒOjæÉQ

ةعاشسلا دنع سسمأا راهن تلاعت
ةرا˘ي˘شس تارا˘ف˘شص ’اوز ة˘ي˘نا˘ث˘لا
توشصب ةيندملا ةيامحلا و كردلا

،ةمارشص و ةوق رثكأا و فلتخم
ينب ناكشس نم  اهناوعأا بلطيل
م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا نا˘˘ب˘˘لو
امدعب ريطخلاب عشضولا  اوفشصوو
ة˘با˘شصا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تد˘كا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ت ة˘بر˘ت˘غ˘م ةد˘ي˘˘شس
ةرايز يف تءاج فشسوي دوغيز
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب نا˘ب˘لاو ي˘ن˘ب˘ل

تامولعم تركذ و،91 ديفوك
مت  هنا ةعاشس رخا ةديرجل ةدكؤوم
دحأا ةباـشصإا نم اًيــمشسر دكأاتلا
ةميقم˘لاو  ا˘شسنر˘ف˘ب تا˘بر˘ت˘غ˘م˘لا

ةي’و «فشسوي دوغيز» ـب اًيلاح

، اــنوروك سسوريفب  ةنيطنشسق

تÓئاعلا  ىدحإا تراز ةينعملا

لبق نابل و ينب ةيدلبب  ةدجاوتملا

سضار˘˘عأا و ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق ما˘˘˘يأا

متي˘ل ، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ها˘ظ سسور˘ي˘ف˘لا

ت’اجعتشسإ’ا ةط˘ق˘ن ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا˘˘ب

مت و  ةشضرمم لمعت يتلا اهتبيرق

اهلاشسرإا و اهمد  نم ةنيع بحشس

اًيمشسر دكأاتلا دعب و ، ليلحتلل

ةيباجيإا ليلاحتلا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظو

عيمج عم لشصاوتلا مت اهمد ىلع

ةط˘ق˘ن˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لا

بلط و ةليللا كلت  ت’اجعتشسإ’ا

. مهلزانمب يحشصلا رجحلا مهنم

ةنتاب

ةيديلقتلا ةعانصصلا ةفرغ ييفرح عينصصت نم ةيقاولا ةعنقألا نم ةديدج ةيمك عيزوت
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ةعانشصلا ةفرغ ريدم نم لك سسمأا فرششأا
سسيئرو ةنتاب ة˘ي’و˘ل فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
يف ىرخأا ةيمك عيزوت ىلع هبئانو ةفرغلا
تمت يتلا ةيقاولا ةعنقأ’ا نم ةيناث ةعفد

نييفرحلا تاششرو ىوتشسم ىلع اهتعانشص
ةيلمع˘لا ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
نييفرحلل ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ةينطولا ةلمحلا راطا ف كلذو ،نييرئازجلا

يفو،91 ديفوك انوروك سسوريف ةهجاومل
تحشضا يتلا تامامكلا سصقنو راقتفا لظ
دقو ،اهيلا ةشسام ةجاحب تاشسشسؤوملا ديدع

نم لك هذه ةيناثلا ةيلمعلا نم تدافتشسا
ني˘يز˘تو ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ةشسشسؤوم ،تاب نيلك ةنتاب ةي’ول طيحملا
اذه ،دولجلا عنشصم اذكو هايملل ةيرئازجلا
ثي˘ح ةر˘م˘ت˘شسم ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لاز˘˘ت ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ىرخأا تائيهو تاشسشسؤوم ةدع ديفتشستشس
عينشصت دعب ،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف اهنم
ةعانشصلا ةفرغ تناكو اذه ،اهنم تائملا
تعزو دق ةنتاب ةي’ول فرحلاو ةيديلقتلا
ى˘لو’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘˘شس’ا

نييفرحلا ىلع يبط˘لا سشا˘م˘ق˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
يتلا ةيلمعلا يف اوطرخنا نيذلا تايفرحلاو
عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘فر˘غ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

،نييرئازجلا ني˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

وا ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا ع˘ن˘˘شص سضر˘˘غ˘˘ل كلذو

يذلا حداف˘لا سصق˘ن˘لا ل˘ظ ي˘ف ،تا˘ما˘م˘كلا

ثيح ،اهمادعناو تاي˘لد˘ي˘شصلا ر˘ب˘ع ه˘فر˘ع˘ت

رثكأاب ىلوأ’ا ةلحرملا يف ةفرغلا تمهاشس

لومعملا ريياعملا قفو قاو عانق0002 نم

ةيريدم عم قيشسنتلاب اهميقعت مت ثيح اهب

ةيلمع لبق ،ةنتاب ةي’ول ناكشسلاو ةحشصلا

عفر اهنأاشش نم يتلا ةردابملا يهو ،عيزوتلا

يتلا ةماهلا ةداملا هذه يف لجشسملا سصقنلا

سسوريف راششتنا نم ةياقولل ةيرورشض تتاب

.راششتن’ا يف ذخا يذلا91 ديفوك انوروك

انوروك سسوريفب عبارلا باصصملا ةدلاو ةافو
ةنتابب ىفصشتصسملا ىلإا اهقيرط يف

وهو ،ةيباجيإا هب ةشصاخلا ليلاحتلا جئاتن ترهظ يذلا انوروك سسوريفب باشصملا سصخششلا ةدلاو سسمأا لاوز تيفوت
نم غلابلا لهكلا ةباشص’ ةدكؤوملا ليلاحتلا جئاتن روهظ روفو ثيح ،ةنتاب ةي’و ىوتشسم ىلع لجشست ةلاح عبار

ىلع اوناك نيذلا سصاخشش’ا ةلاح سصيخششتل باشصملا تيب ىلإا ةشصتخملا ةيحشصلا حلاشصملا تلقنت ،ةنشس15 رمعلا
سضارعأ’ا ةفاك اهيلع ترهظ ذإا ،سضرملا نم ةريطخ دج ةلاح يف ةنشسملا هتدلاو تدجو نيا ،مهب كتحاو هب لاشصتا
لج’ا نا ريغ ،ةيمومعلا ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوملا ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع اهلقن ىعدتشسا ام ،انوروك سسوريفل ةتبثملا

ىودعلا اهيلا تلقتنا دق ةيحشضلا نوكت نا حجري ثيح ،ىفششتشسملا ىلا اهلوشصو لبق ةيحشضلا تيفوتو ابيرق ناك
دكاتلل رخا نع ثحبلاو ليلاحتلا ءارج’ هئاقششا دحا لقن مت تقو يف ،جÓعلل عشضخي يذلا باشصملا اهنبا فرط نم
،ناكشسلا ىدل ةريبك فواخمو عله ةلاح سسوريفلاب عبارلا ينعملا ةباشصإا فاششتكإا ثدحأا دقو اذه ،هتلاح نم
تارششع ىلإا سسوريفلا لقن نوكي دق هنأا ينعي ام ،يشضاملا تبشسلا ىفتشسملا ىلإا لقنت دق باشصملا نأاو اشصوشصخ
يذلا بعرملا سسوريفلاب اهتافو ىلإا ريششت ت’امتح’ا لكو تيفوت يتلا مهلوأا هتدلاو نوكت دق نيذلاو ،سصاخششأ’ا
ببشستملا وه ناك اذإا امو اهمدع نم سسوريفلاب اهتباشصإا ديكأات راظتنا يف اذه ،فيخم لكششب ةنتاب ةي’وب رششتني تاب

T°ƒT°É¿.ì   .اهكÓه يف
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نا˘كصس ““ا˘نورو˘ك““ ضسور˘˘ي˘˘ف دا˘˘عأأو
با˘˘برأأ أد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و
يتلأ ءأدوصسلأ تأونصسلأ ىلأ تÓئاعلأ

نم نيد˘ق˘ع ل˘ب˘ق ة˘ي’و˘لأ ا˘ه˘ب تر˘م
ضسيك ىلع لوصصحلأ ناك نيح نمزلأ

ن˘م ع˘ي˘با˘صسأأ بل˘ط˘ت˘ي د˘ي˘˘م˘˘صسلأ ن˘˘م
نو˘˘كت دا˘˘كت تأءأر˘˘جأو را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نإ’أ
طا˘ق˘ن˘لأ فر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘يز˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت
اهيف امب ةداملأ هذه عيبل ةصصصصخملأ
ة˘حا˘صسلأ أذ˘كو ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ لا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
مÓصسلأ لبانصس ن˘حا˘ط˘م˘ل ة˘يدا˘ح˘م˘لأ
ذنمو ضشوردخ ى˘ي˘ح˘ي د’وأأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ف’آ’ ةيموي ريبأوط نيعوبصسأأ وحن
ديمصس ضسيك نع نيثحابلأ ضصاخصشأ’أ
نأدقف لظ يف  مهلافطأأ قمر دصسي
تÓحم نم مات لكصشبو ةداملأ هذه
ةريخأ’أ تاعاصسلأ تدهصشو ، ةي’ولأ
تا˘مأد˘صصو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب تأرا˘˘ج˘˘صش
ربع ةرصشتن˘م˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن ضضع˘ب˘ب
بصضغلأ ببصسب كلذو ةي’ولأ عوبر
ضصاخصشأ’أ تائم ىرتعأ يذلأ ريبكلأ
بو˘صصو بد˘ح ل˘ك ن˘م ن˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ
ل˘صشفو د˘ي˘م˘صس ضسي˘ك ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
مهاغتب˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ي˘ف ء’ؤو˘ه
تا˘كا˘ب˘ت˘صشأ ى˘لأ رو˘ط˘ت يذ˘لأ ر˘˘مأ’أ
ةحلصسأ’أ لام˘ع˘ت˘صسأ ى˘ت˘حو يد˘يأ’ا˘ب
تأوأر˘˘ه˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لأ

نيرجاصشتملأ ضضع˘ب ن˘ي˘ب ةرا˘ج˘ح˘لأو
ضصاخصشأأ ةتصس ةباصصأ يف ببصستام

د’وأأ ، ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ن˘˘م ل˘˘كب حور˘˘ج˘˘ب
.لجيج ةي’ولأ ةمصصاعو ىيحي
بابصسأأ ناف ةيلحم رداصصم بصسحو
إ’أ هذ˘ه ع’د˘نأ

ٌ
ىلأ دوع˘ي تا˘كا˘ب˘ت˘صش

ضصا˘˘خ˘˘صشأ’أ ضضع˘˘˘ب مأر˘˘˘ت˘˘˘حأ مد˘˘˘ع
ة˘ل˘يو˘ط˘لأ ر˘ي˘بأو˘ط˘لأ ي˘ف م˘ه˘نا˘˘كم˘˘ل
ريبك ددع ىلع لوصصحلأ مهتلواحمو
ن˘ع كي˘ها˘˘ن د˘˘ي˘˘م˘˘صسلأ ضسا˘˘ي˘˘كأأ ن˘˘م
باحصصأأ نم ةعابلأ ضضعب تافرصصت
ع˘ي˘ب ى˘لأ أوؤو˘ج˘ل ن˘يذ˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ
وأأ ة˘لوا˘ط˘لأ تح˘ت د˘ي˘م˘صسلأ ضسا˘˘ي˘˘كأأ
ىآأرم ىلع ““ةفيرعملاب ““ ىرحأ’اب

يذلأ ر˘مأ’أ ن˘ئا˘بز˘لأ ضضع˘ب ع˘م˘صسمو
ىلأ مهب عفدو ء’ؤوه بصضغ بهلأأ

تÓ˘ح˘م˘لأ ضضع˘ب ما˘ح˘ت˘قأ ة˘لوا˘˘ح˘˘م
ديمصسلأ نم مهتجاح ىلع لوصصحلأو
ن˘م كلذ ن˘ع بتر˘تا˘م ل˘كب ةو˘ق˘˘لا˘˘ب
يدؤوت نأأ تداك تانحاصشمو كراعم
ة˘يد˘ل˘ب˘ب طا˘ق˘ن˘لأ د˘حأا˘˘ب أأو˘˘صسأ’أ ى˘˘لأ
ضصاخصشأ’أ دحأأ لواح ثيح ةيليملأ
رجنخ ةطصسأو˘ب ر˘خـآأ ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘عإ’أ

ناكم نأاصشب امهنيب داح فÓخ بقع
.راظتنإ’أ روباط يف امهنم دحأو لك
لجيجب ديمصسلأ ةمزأأ لصصأوتتو أذه

لصشف لظ يف يدعاصصت ىنحنم قفو
ةي˘ع˘صضو˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسلأ

نم اهتجاحب تÓئاعلأ ف’آأ ديوزتو
ةري˘خأ’أ تأءأر˘جإ’أ م˘غر ةدا˘م˘لأ هذ˘ه
ىلوأ’أ ةرأزولأ حلاصصم اهتنلعأأ يتلأ
ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لأ ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر ىر˘˘˘حأ’ا˘˘˘ب وأأ
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘صصحأ ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
ا˘هد˘يوز˘ت ي˘˘ف عور˘˘صشلأو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لأ
اهتمدقم يفو تايرورصضلأ فلتخمب
يف كلذو اهتويبب لظت ىتح ديمصسلأ
ضسوريف ىلع ةنل˘ع˘م˘لأ بر˘ح˘لأ را˘طأ

.انوروك

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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   نيومتلا ةيلمع نأاصشب تاطلصسلا دوعو ديصسجت راظتنا يف

لجيجب ديمسسلا ةدام ىلع تامادسصو تاراجسش يف حورج
تتاب يتلا ةمزأ’ا هذه زواجت برقب يحوت ةيباجيا رداوب قفأ’ا يف حولت نأا ند نود يناثلا اهعوبصسأا لجيج ةي’وب ديمصسلا ةمزأا تلخد

ةداملا هذهب قلعتي اميف ةي’ولا تÓحم هفرعت يذلا ريبكلا صصئاصصخلل لح داجيا يف تاطلصسلا لصشف لظ يف رخآا  ىلا موي نم مقافتت
.ةيويحلا ةيكÓهتصسإ’ا

نم نيتنحاصشب ةلمحم تناك/فراطلا

 ريغصصلا مجحلا

ةدام نم غلك5272  زجح
ةجلثوبب ةنيرفلا

غلك5272 زجح نم صسما ةجلثوب ةرئاد نمأا نكمت

.ةبراصضملاب عيبل˘ل ة˘ه˘جو تنا˘ك ة˘ن˘ير˘ف˘لا ةدا˘م ن˘م

ىل˘ع تم˘ت ز˘ج˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع نا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘صصم بصسحو

ناوعأا ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ئاد˘لا˘ب قر˘ط˘لا ىد˘حإا˘ب ىو˘ت˘صسم

ةدا˘م ن˘م ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘لا تنا˘˘ك ثي˘˘ح ن˘˘مأ’ا

كا˘ج عو˘ن ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘صش ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لاو

صصح˘ف˘ت د˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘غ˘˘صص

’و يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي نود˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا نأا ة˘˘عا˘˘˘صضب˘˘˘لا

نا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘ي ا˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تارو˘˘تا˘˘ف ىل˘˘ع نو˘˘ظو˘˘ح˘˘ي

عاصضو’ا يف اهب ةبراصضملل ةهجوم تناك ةنيرفلاو

صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت˘ب دÓ˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا

فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ل˘صصاو˘˘تو .ا˘˘نورو˘˘ك

صشغ˘لا ع˘م˘˘قو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘ك˘ت  ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

راعصس’اب ةبراصضملل ةلواحم يا طابح’ ةبقارملا

عصساولا كÓهتصس’ا تاذ ةلودلا فرط نم ةمعدملا

ي˘ت˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو د˘˘ي˘˘م˘˘صسلاو ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ك

.فورظلا هذه يف نطاوملا اعجاتخي

نيمأا لداع

غلك061 نم ديزأا زجح
ردسصملا ةلوهجم لباوتلا نم

شسارهأا قوسسب
عمقو ةيراجتلا تÓحملا ةبقارم تايلمعل ةلصصاوم

نمأ’ا رصصانع نكمت ،راعصسأ’ا يف ةبراصضملا ةرهاظ

عوبصسأ’ا ةياهن ، صسارهأا قوصس نمأاب عبارلا يرصضحلا

نم غلك561 زجحو صصخصش فيقوت نم مرصصنملا

ىلوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا . رد˘صصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ل˘باو˘ت˘لا ةدا˘م

عبارلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع مايق رثإا ىلع تءاج

عومجم ةبقارمب  ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا ثي˘˘ح ، ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ىدحإا نم لباوتلا نم غلك561 زجح مت ةبقارملا

ن˘مأ’ا صصا˘صصت˘خا م˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ةازا˘˘غ˘˘م˘˘لا

ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘م˘ك˘لا ز˘ج˘ح م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ع˘˘بار˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا

نيأا ، عبارلا يرصضحلا نمأ’ا رقم ىلإا هيف هبتصشملا

امأا .اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا متيصس

ةملاكمرثإا ىلع تءاج ،ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح

نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل ةدراو ة˘ي˘ف˘تا˘ه

ىلإا ن˘طاو˘م صضر˘ع˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،صسار˘˘هأا قو˘˘صس ة˘˘ي’و

ةيمك  هئانتقا ءانثأا راعصسأ’ا يف ةبراصضملا ةيلمع

ة˘ف˘عا˘صضم˘ب ر˘جا˘ت˘لا ما˘˘ق ثي˘˘ح  د˘˘ي˘˘م˘˘صسلا ةدا˘˘م ن˘˘م

ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت رو˘˘˘ف˘˘˘لا ىل˘˘˘ع .  ر˘˘˘ع˘˘˘صسلا

حلاصصم عم قيصسنتلابو ،ناكملا نيع ىلإا ةيئاصضقلا

، ركذلا فلاصسلل يراجتلا لحملا عيمصشت مت ةراجتلا

ةطرصشلا رقم ىلإا هليوحتو هيف هبتصشملا فيقوتو

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفا˘ك ه˘ق˘ح ي˘ف ذ˘خ˘ت˘ت˘صس ن˘يأا

 .اهب لومعملا

يبط زافق00529 زجح
ةنتابب لحم لخاد

10 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘ك˘م˘ت

ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘˘م ،لو’ا صسما ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘ما˘˘ب

يف تل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص ه˘ب˘صشلا داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

،ماجح’او عاون’ا فلتخم نم يبط زافق00529

66 رمعلا نم غلبي صصخصش فيقوت اهرثا ىلع مت

دد˘صصب نا˘ك ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘لا˘˘مز˘˘لا ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ن˘˘صس

Óحم كلذ يف Óغتصسم اهب ةيعرصشلا ريغ ةبراصضملا

˘ما˘ما فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘ق˘فة˘ه˘ي˘ل˘عو ،ا˘يرا˘˘ج˘˘ت

حلاصصملا تاطاصشن لصصاوتت اميف ،ةيلحملا ةباينلا

نيلغتصسملا نيبراصضملا فلتخمل دح عصضول ةينمللا

.نهارلا عصضولل

ح ناصشوصش

   مهبراقأا عم رجحلا ةرتف ءاصضقل ةديعب ندم نم صصاخصشأ’ا ف’آا ةدوع دعب

لجيجب باسشعألا ةراجتو ةيلبجلا ةحايسسلا ششعنت ““انوروك““
¯ Ω. eù°©ƒO

ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ فر˘ع˘˘ت

ةفولأام ريغ ةكرح مايأأ ذنمو لجيج

لÓخ ىتح ةريخأ’أ هذه اهدهعت مل

يف فرعي يذلأ فايطصصإ’أ مصسوم

هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ف’آ’أ ر˘˘طا˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘لأ

مييختلأ لجأأ ن˘م ءأرذ˘ع˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ن˘ع أد˘ي˘˘ع˘˘ب تقو˘˘لأ ضضع˘˘ب ءا˘˘صضقو

يذلأ اهظاظ˘ت˘كأو ند˘م˘لأ ءا˘صضو˘صض

.نيريثكلأ قاهرأ يف ببصستام أريثك

يلزنملأ رج˘ح˘لأ تأءأر˘جأ تب˘ب˘صستو

تصضرف يتلأو مايأأ ذنم اهنع نلعملأ

مهتويب ةمزÓم لجيج ناكصس ىلع

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإ’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت

ي˘ت˘لأ ضشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘صصا˘ع م˘ي˘ل˘قا˘ب

ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘صصأ ثÓ˘˘˘ث تصصحأأ
نينثإ’أ ضسمأأ ة˘يا˘غ ى˘لأ ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ضصاخصشأ’أ ف’آ’ ةيعامج ةرجه يف
ليلدب ةي’ولاب ةيلبجلأ قطانملأ وحن
نم مايأأ ذنمو ةريخأ’أ هذه هفرعتام
تائمل ةليوط ريبأوطو ةريبك ةيكرح
هذه تاقرط بوجت يتلأ تابكرملأ
ذ˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تءأدر ى˘˘ل˘˘عو  ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ى˘لأو جا˘ب˘صصل˘˘ل ى˘˘لوأ’أ تا˘˘عا˘˘صسلأ

.ءاصسملأ نم ةرخأاتم تاعاصس ةياغ
ءا˘ن˘بأأ ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ ةدو˘ع تم˘ها˘صسو
نو˘˘لوأز˘˘ي أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘˘لأ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ
تاي’وو ندمب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘طا˘صشن
رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
، ةلقرو ، نأرهو ، ةبانع ، ةمصصاعلأ

ىلأ ةليوط ةمئاقلأو دوعصسم يصساح
رجحلأ مايأأ ءاصضق لجأأ نم لجيج

مهبراقأأ عم ن˘ل˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ ي˘لز˘ن˘م˘لأ

ة˘حا˘ي˘صسلأ ضشا˘ع˘نأ ي˘ف م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو

لظ يف كلذو لجيج ةي’وب ةيلبجلأ

قطانملأ ةرايز ء’ؤوه بلغأأ ليصضفت

يتلأ ةيعيبطلأ تأءاصضفلأو ءأرذعلأ

لجيج نم تايدلب ةدع اهب رهتصشت

ركصسع د’وأأ ، رهطلأ جرب رأرغ ىلع

ي˘ب˘ي˘ب˘ح ي˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لأ ، ة˘ن˘صسكا˘ت ،

ىلع بلغتلأ لجأأ نم  كلذو ةلميجو

ءاصضقو يلزنم˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ تا˘ف˘ل˘خ˘م

نو˘كصس ن˘ع أد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تقو˘˘لأ ضضع˘˘ب

ةصشحوملأ اهئأوجأأو ةيلجيجلأ ندملأ

ىلأ انوروك ضسوري˘ف ا˘ه˘لّو˘ح ا˘مد˘ع˘ب

.حابصشأÓل تأءاصضف

يف ““91 ديفوك ““ ءابو ببصست امك

با˘صشعأ’أ ةرا˘ج˘ت˘ل ر˘ي˘ب˘ك ضشا˘ع˘˘ت˘˘نأ

ر˘ي˘ب˘كلأ لا˘ب˘قإ’أ ل˘ظ ي˘ف ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كصسل˘˘ل
ا˘ه˘ت˘يو˘ق˘ت˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ با˘˘صشعأ’أ
عا˘م˘جأ ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
لاعف حاقل دوجو مدع ىلع ءابطأ’أ
عاب˘تأ ةرور˘صضو ل˘تا˘ق˘لأ ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل
يدا˘ف˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لأ بو˘˘ل˘˘صسأأ
زا˘ه˘ج ة˘يو˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ضضر˘˘م˘˘لأ
يف مهاصسيام لك لوانتو  ةعانملأ
ة˘فور˘ع˘م ة˘ي˘ل˘ب˘ج با˘˘صشعأأ ن˘˘م كلذ
نوميللأ ليبق نم تايصضمح أذكو
با˘˘ح˘˘صصأ’ ح˘˘م˘˘صسا˘˘م لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لأو
ل˘ج˘ي˘ج˘ب با˘صشعأ’أ ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
يف رام˘ث˘ت˘صسإ’أو ءأد˘ع˘صصلأ ضسف˘ن˘ت˘ب
ريبكلأ دوكرلأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ هذ˘ه
لÓ˘˘خ ء’ؤو˘˘ه طا˘˘صشن ه˘˘فر˘˘ع يذ˘˘˘لأ
.ةيصضاملأ رهصشأ’أ

يرصشبلا كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ

فيطسسب ةيئاذغلا داوملا نم تايمكو موحللا نم اراطنق02 زجح
¯ Gjªø Q

ةصشومع ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
تايلمع ثÓث لÓخ،فيطصس ةي’وب
تاصسراممل دح عصضو نم ةلصصفنم
ةيئأذغ دأوم ناصضرعي اناك نيرجات
تل˘˘م˘˘صش ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلأ ة˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
بيلح تاقت˘صشم ،ة˘يزا˘غ تا˘بور˘صشم
ا˘˘هز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت  ثي˘˘ح، ىر˘˘خأأ دأو˘˘˘مو
.اهفÓتإأو
تايرود رثإأ تءاج ىلوأ’أ ةيلمعلأ

ةصشومع ةرئأد نمأأ دأرفأأ تداق ةيئاقو
،ءايحأ’أ دحاب نيدجأوتم نيناكد ىلإأ

دأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘قأر˘م تم˘ت ن˘˘يأأ

ةعيرصس دقفتبو ،عي˘ب˘ل˘ل ة˘صضور˘ع˘م˘لأ

،تروغايلأ رأرغ ىلع ا˘ه˘ن˘م ف˘ل˘ت˘لأ

ددع دجأوت نم ةيرودلأ دأرفأأ دكأات

ةيهتن˘م˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ن˘م ما˘ه

001 ـلأ تزهعان يتلأو ةيحÓصصلأ

عم اهفÓتإأو اهزجح مت نيأأ ،ةدحو

د˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م دأد˘˘˘˘˘˘عإأ

ءأرج تناك ةيناثلأ ةيلمعلأ.فلاخملأ

ةيعفن ةرايصس ةلومح ةبقأرم ةيلمع

ةلوهجم ءاصضيب موحل˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘ن تب˘ث

40 ي˘˘لا˘˘م˘˘ج’أ ا˘˘ه˘˘نزو ،رد˘˘صصم˘˘لأ

نيصصتخملأ ىلع اهصضرع مت ،ريطانق

كÓهتصسإÓل ةحلاصص اهنأأ أورقأأ نيذلأ

اهليوحتو اهزجح مت ثيح ،يرصشبلأ

ليكصشت ع˘م  ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لأ ى˘لإأ

لÓخو،فلاخملأ د˘صض ي˘ئأز˘ج ف˘ل˘م

ريطانق30 زجح مت ةيناثلأ ةيلمعلأ

ة˘لو˘ه˘ج˘م ءا˘صضي˘˘ب˘˘لأ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ي˘˘ت˘˘لأ رد˘˘صصم˘˘لأ

حلاصصلل اه˘ه˘ي˘جو˘ت ع˘م ا˘ه˘تا˘صسبÓ˘م

ا˘ه˘نأا˘ب ءا˘صصخأ’أ د˘ي˘كأا˘ت د˘ع˘ب ما˘˘ع˘˘لأ

ةثلاث  ةيلمعيفو كÓهتصسإÓل ةحلاصص

ةبراصضملأ ةبراحم راطإأ يف جردنت

نم راطنق002 ـلأ قوفي ام زجح مت

ا˘صضيأأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ع˘م ا˘طا˘ط˘ب˘لأ ةدا˘م

ةيلمعلأ يف و.ةماعلأ ةعفنملأ حلاصصل

اهدكأأ تامولع˘م ر˘ثإأ تءا˘ج ة˘ث˘لا˘ث˘لأ

ة˘ح˘ل˘صصم˘˘لأ تأذ˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلأ دأر˘˘فأأ

نم راط˘ن˘ق002 ز˘ج˘ح تد˘ه˘˘صشو

فدهب ةصسدكم تناك يتلأ اطاطبلأ

ي˘ه تز˘˘ج˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لأ

يكل ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ة˘مذ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’أ

روف ةما˘ع˘لأ ة˘ع˘ف˘ن˘م˘ل˘ل ا˘صضيأ ه˘جو˘ت

مل اهنأاب ةصصتخملأ حلاصصملأ ديكأات

.هريغ وأأ روذبلأ جاتنإأ فدهب ظفحت



¯ MƒQjá aÉQì

نأاب ةبانع ةي’و شسمأا تنلعأا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘حأ’ا لÓ˘˘˘ه˘˘˘لا

ا˘م˘˘ه  ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا ة˘˘فا˘˘ششكلاو

اهل لؤخم˘لا ةد˘ي˘حؤ˘لا تا˘ه˘ج˘لا

تا˘ب˘ه˘لا و تا˘نا˘عإ’ا لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا

طا˘˘ششن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فار˘˘ششإا تح˘˘ت

ةي’ؤل  نماشضتلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘ت ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع

و تا˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘لا مÓ˘˘˘ت˘˘˘˘شسا لÓ˘˘˘˘خ

يف ةلثمتملا ةينيعلا تا˘عر˘ب˘ت˘لا
هيبط تازيه˘ج˘تو ة˘ي˘ئاذ˘غ داؤ˘م
داؤ˘˘˘مو ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا داؤ˘˘˘˘مو
ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص
نئاكلا نز˘خ˘م˘لا ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ام ةيندملا ةيامحلا رقم راؤجب
ةيدقنلا تابهلا امأا و ءانيملا لبق
اهليؤحت قيرط نع متت ةيلاملا و
ي˘˘˘˘كن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لا

ةلاكؤب721128853814مقر
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا شضر˘˘ق˘˘لا

ةنجلل عبات˘لا  ة˘با˘ن˘ع˘ب102مقر
ادهو ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا
يذلا نايبلا يف ءاج ام بشسحب
شسمأا حا˘ب˘شص ة˘ي’ؤ˘لا ه˘ترد˘˘شصأا
م˘ي˘ق ز˘يز˘ع˘ت را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
دار˘فأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
أاد˘˘ب˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةهجاؤمل يعامت˘ج’ا ن˘ما˘شضت˘لا
˘˘˘˘˘˘– ا˘˘˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘˘˘˘ك شسور˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف

تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ91-ديفؤك
ة˘ششا˘ششه ر˘ث˘كأ’ا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

با˘ح˘شصا شصا˘خ˘ششأ’ا ا˘م˘˘ي˘˘شس’
نشسلا رابكو ةنمزملا شضارمأ’ا

ل˘˘خد˘˘لا يودو  ة˘˘قا˘˘عإ’ا يودو
نيزؤعملاو دودحملاو فيعشضلا

مهريغو نيكاشسملاو ءارقفلا نم
لك نيماتو ريطات فدهب ادهو
مؤقي يتلا ةينماشضتلا تايلمعلا
لامعأ’ا لاجرو نينشسحملا اهب
نم نييداشصتق’ا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
ةزؤعملا رشس’ا عم فؤقؤلا لجا

.ةششهلا تائفلا فلتخمو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف8495ددعلا0202 سسرام13 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

ةبراسضملا ةبراحم راطإا يف ديمسس راطنق06 اهنيب

  ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم راطنق021 زجح

انوروك سسوريف ةهجاومل ةينماسضتلا تايلمعلا لك ريطأات  لجأا نم

تاعربتلا و تاناعإلا عمجب ايرسصح ةلوخملا فارطألا ددحت ةيلولا

¯ eÉRhR HƒY«û°á 

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘شصم ل˘˘شصاؤ˘˘ت
تاهجلا عم قيشسنتلا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا كÓ˘شسأ’او ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا  تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

نيأا،ةي’ؤلا  ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

ميقعتلاو ريهطتلا ةيلمع تشسم
ط˘شسو لا˘حر˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م  ل˘˘ك
ة˘يد˘ل˘˘بو ة˘˘شسؤ˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا ي˘˘حو
عارذ ي˘حو ،ط˘شسو ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘شش

0002 و نكشسم0001 ششيرلا

ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘شش ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘˘كشسم

ةيامحلل لاحر˘ب ةد˘حو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصمو  ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

هذه لثم لخدتو اذه ،ينطؤلا

تاءارجإ’ا راطإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا

تاذ ي˘فو هرا˘ششت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘لاو

ةيعؤتلا ةيلمع لشصاؤتت قايشسلا

ميقع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو شسي˘شسح˘ت˘لاو

ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ءايحأاب انورؤ˘ك شسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا
ةيامحلا لاجر ماق نيأا ،يبياطشش
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب كا˘ن˘ه ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
ة˘يد˘ل˘ب˘لاو تا˘با˘˘غ˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصمو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت  ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
كلذ˘˘˘كو ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’او عراؤ˘˘˘˘ششلا
ةيمؤمعلا تاشسشسؤؤملاو قفارملا
ةراششإ’ا ردجتو ،يبياطشش ةرئادل
ةيندملا ةيامحلا حلاشصم نأا ىلإا

تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘˘ي مؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت

ة˘ي’ؤ˘لا عراؤ˘ششـب ةـي˘شسـي˘شسح˘ت

لÓخ نم نينطاؤملا اهيف اؤعدت

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب تؤ˘شصلا تار˘ب˘كم

تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’او م˘ه˘تؤ˘ي˘˘ب

ظاـفح˘ل˘ل ا˘ه˘مار˘ت˘حاو ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا

ة˘˘مÓ˘˘شسو  م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘شس ى˘˘ل˘˘˘ع

عنمو ىلوأ’ا ةجردلاب مهتÓئاع

.عمتجملا يف شسوريفلا راششتنا

  ينطولا كردلاو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم

ةيلولا ءايحأا فلتخمب سسيسسحتلاو ميقعتلاو ريهطتلا تايلمع لسصاوت

¯eÉRhR.Ü

ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإا تد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج

نــبا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شس’أا

ىلإا ةيؤنشسلا لطعلا ةبانعب دششر

را˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ر˘˘˘خآا را˘˘˘ع˘˘˘ششإا

ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قؤ˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

ثيح،انورؤك شسوريفب ةشصاخلا

ز˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا ترذ˘˘˘˘˘˘˘ح

ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا

نم «ةعاشس رخآا» رداشصم  بشسح

بشصا˘ن˘˘م ي˘˘ف م˘˘هد˘˘جاؤ˘˘ت مد˘˘ع

ةراد’ا هر˘ب˘ت˘ع˘ت يذ˘لاو م˘ه˘ل˘م˘ع

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بشصن˘˘م ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت

نيناؤقلا مهيلع قيبطت يلاتلابو

تاذ ي˘˘˘فو،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرادإ’ا

ز˘كر˘م˘لا ةرادإا تم˘ل˘عأا قا˘˘ي˘˘شسلا

دششر نبا يعماجلا يئافششتشس’ا

تاداهشش نأا نيمدختشسملا عيمج

عدؤت نأا لبق ةيشضرملا لطعلا

نؤ˘˘˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘˘˘يو ةرادإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل

ىلع طورششلا شضعبل ةيفؤتشسم

ةيبطلا ةداهششلا نؤكت نأا رارغ

لوؤؤ˘˘شسم فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةر˘˘˘ششؤؤ˘˘˘م

ةر˘ششؤؤ˘م نؤ˘كت ناو،ة˘ح˘ل˘شصم˘لا

بط ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م

ن˘م ةر˘ششؤؤ˘م نؤ˘كت ناو،ل˘م˘ع˘لا

نا˘˘˘م˘˘˘˘شضلا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شص فر˘˘˘˘ط
يف  عدؤت نا ىلع،يعامتج’ا
نبا يئاف˘ششت˘شس’ا ز˘كر˘م˘لا ةرادإا

84 ىد˘ع˘ت˘˘ي’ ل˘˘جا ي˘˘ف  د˘˘ششر

ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘ف كلذ نودو ،ة˘˘˘عا˘˘˘شس
ةلؤبقم ريغ ةيشضرملا ةداهششلا

ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ردا˘شصم˘لا تاذ بشسح
بشصنم نع يلخت يف اهبحاشص
.لمعلا

انوروك سسوريفب ةسصاخلا ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا  راـطإا يف  لخدي  رارقلا

 رخآا راعسشإا ىلإا دسشر نبا يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملاب ةيونسسلا لطعلا ديمجت

¯ hd«ó gô…

021 زجح نم تنكم يتلا ةيلمعلا يهو

06 يف اشساشسأا تل˘ث˘م˘ت ع˘ل˘شسلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق

ري˘ع˘ششلا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق62 ،د˘ي˘م˘شس را˘ط˘ن˘ق

نازوأ’ا ددعتم شسيك031 ،بلشصلا حمقلاو

ةدام نم شسايكأا01 ،نئاجعلا فلتخم نم

نم ريطانق6و ةيخؤلم شسايكأا3 ،ةفرقلا

اهزجح يتلا تايمكلا يهو زرأ’ا قؤحشسم
فلاخملا مارتحا مدعل نمأ’ا دارفأا لبق نم
مÓعإا ةيمازلإا مارتحا مدع ،ظفحلا طورششل
نيزختو يئاذغلا مشسؤلا ثيح نم كلهتشسملا
دقو اذه ،ةشصخرو يراجت لجشس نود علشس
قحب ةمزÓلا ةينؤناقلا تاءارجإ’ا ذاختا مت
ةشصتخملا حلاشصملا تررق ثيح ،فلاخملا

عم نمازتلاب تاشسرامملا هذه لثم ةبراحم
نم اهيلع بلطلا ى˘ل˘ع ي˘شسا˘ي˘ق˘لا عا˘ف˘تر’ا

يحشصلا رجحلا ةجيتن ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ل˘ب˘ق
يف ايلعلا تاطلشسلا تبلاط يذلا يعؤطلا
يششفت نم ةياقؤلا راطإا يف هقيبطت دÓبلا

تا˘ي’و بل˘غأا بر˘شض يذ˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك ءا˘˘بو
تناع يتلا ةبانع ةي’و اهنيب نمو نطؤلا
عافتر’ا نم ةمزأ’ا هذه ءدب عم اهناكشس
ةيئاذغلا داؤملا فلت˘خ˘م را˘ع˘شسأ’ ي˘شسا˘ي˘ق˘لا
ءؤ˘ج˘ل بب˘شسب كلذو كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ة˘ع˘شساؤ˘˘لا
.ةبراشضملا ىلإا راجتلا نم ديدعلا

ةحلسصم عم قيسسنتلاب ةيملعلا ةطرسشلا ةقرفو رسشاعلا يرسضحلا نمألا دارفأا يف ةلثمم سسمأا حابسص ةبانعب نمألا ةيريدم تذفن
ةبراحم راطإا يف ةيعون ةيلمع ةيلولل ةراجتلا ةيريدمب ةيراجتلا تاسسرامملا ةحلسصمو سشغلا عمقو كلهتسسملا ةيامح
 .«رهاطلا خيسشلا» عراسش02 يف دجاوتي ةيئاذغلا داوملل نزخم ىوتسسم ىلع ةيلمع ،ةيعرسش ريغ ةيراجتلا تاسسرامملا

:دكؤوتو ةرركتملا تاعاطقنإلا نع اهنئابزل رذتعت زاغلنوسس

ةيرسشبلاو ةيداملا تايناكمإلا عيمج انرخسس»
«تقو عرسسأاب باطعألاب لفكتلل

تاعاطقن’ا ببشس نأاب ةبانعب زاغلاو ءابرهكلا عيزؤت ةشسشسؤؤم تفششك
ةجراخ ةيباششلاو ةزارخ يتقطنم يؤتشسم يلع ةشصاخ ةلجشسملا ةرركتملا

ششاششعا اذكو ةيؤجلا تابارطشض’ا اهتعجرا ثيح ةشسشسؤؤملا قاطن نع
درجمب ررشضتت يتلاو ةيئاؤهلا تاكبششلاب اريبك رارشض قحلت يتلا قلقللا
زاغلنؤشس ةشسشسؤؤم نئمطت ددشصلا ادهيو اهيلع بئاؤششلا نم ءيشش طؤقشس
دينجت مت رابتع’ا نيعب يواكششلا عيمج دخا مت هنأاب نئابزلا عيمج ةبانع
نيعب دخا لجا نم ةيداملا تايناكمإ’ا عيمج ريفؤت عم ةشصاخ قرف
ةداعإاو تقو عرشسا يف اهب لفكتلاو نينطاؤملا يواكشش عيمج رابتع’ا
اهراذتعا ةشسشسؤؤملا تهجو امك ةنهارلا فورظلا ةاعارم عم ةقاطلاب دوزتلا
نايبلا بشسح جتانلاو انايحأا ءابرهكلاب ديوزتلا ةداعا يف رخأاتلا نع نئابزلا
لماك ةنياعمو ناديملل لوزنلا بلطتي امم ةررشضتملا ةكبششلا لؤط يلا
نينطاؤملا ةكرششلا تعدو هحÓشصإاو بطعلل لؤشصؤلا لجأا نم ةكبششلا
يدلا بطعلا حÓشصا دعب ةقاطلا ليغششت ةداعا نيح يلا ربشصلاب ليلحتلا
زاغلاو ءابرهكلا عيزؤت ةشسشسؤؤم  تعشضو دقو يرخآ’ ةقطنم نم فلتخي

عفرل3033 ةعا˘شس42 نئابزلا فر˘شصت تح˘ت ار˘شضخا ا˘م˘قر ة˘با˘ن˘ع˘ب
.بطعلا حÓشصا لاغششا ريشس يلع نانئمط’ا ادكو يواكششلا

Qjº.Ω

ءايحأا ةدعب بورسشلا هايملاب دوزتلا يف عاطقنإا

بذبذتلا عجرت هايملل ةيرئازجلا
 ةيئابرهكلا تاعاطقنإلل

هايملاب دوزتلا يف بذبذتلا نأا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل نا˘ي˘ب ف˘ششك
،دايز داو ،كاتؤكيا ،ةزارخ ،لينلا داو ءايحأا يؤتشسم يلع لجشسملا بورششلا

تاعاطقنÓل عجار ليعامشسا براششؤب يحو ،ءاقرزلا ةكربلا ،ةرابج نيع
لينلا داو خشضلا ةطحم يؤتشسم يلع يئابرهكلا رايتلا يف ةرركتملا

ىلإا اءاشسم ةشسماخلا نم0202 شسرام92  دح’ا مؤي تلجشس يتلاو
يلا احابشص ةعشساتلا دنم نينثإ’ا شسمأا لجشسملا عاطقن’او Óيل ةنماثلا
ناب اهنئابز هايملا ةيرئازجلل حلاشصم ملعتو مؤيلا تاذ نم ةرخأاتم ةعاشس
تاعاطقنÓل فقؤت دعب ةيداعلا ةلاحلا دؤعتشس هايملاب ديوزتلا ةيلمع

فتاه مقرو3951 رشضخ’ا مقرلا حلاشصملا تاذ تعشضو دقو ةيئابرهكلا
ةحفشص بناج ىلإا رثكأا ليشصافت نع راشسفتشس’او لاشصت’ا لؤمحم
ششيعي ةبانع ةي’ؤب ءايحأا نم ديدعلا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو كؤبشسيافلا
تاءارجا عم انمازت ءابرهكلا ةرركتملا تاعاطقنÓل عقو يلع اهناكشس
 .راهنلا تاعاشس لاؤط انايحأا رمتشست تاعاطقنÓل ناو ةشصاخ رجحلا

Qjº Ω 

ةيدلبلا ءايحأا نم ديدعلا هدهسشت ام رارغ ىلع

3 ةرسضخوب ونطاوم
 مهيحل ميقعت تلمحب نوبلاطي

نينثإ’ا شسمأا ينؤبلا ةيدلبب3 ةرشضخؤب يح ينطاؤم نم ديدعلا اعد
مهترامعل مي˘ع˘ط˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب ى˘لإا عا˘ط˘ق˘لا ي˘لوؤؤ˘شسم

3701 يحلو يحلاب ةيؤبرتلا قفارملا طيحملو تاقرطلاو عراؤششلاو
ىرخأاةيرشضح هبششو ةيرشضح تاعاطق هفرعت ام رارغ ىلع (لدع) نكشس
ةرورعزؤببو ملاشس يديشسو لينلا داو لورشصلاك عاطقك ةيدلبلل ةعبات
ء’ؤؤه اعدو. شسيدلا رجحو ةيباششلاو قيلÓعلو مشساقلب يلواششو ةردشسؤبو
ىلع لمعلا ةرورشض ىلا ةدششانم ةخرشص يف ةيدلبلا حلاشصم نينطاؤملا
رارغ ىلع ةطششانلا تايعمجلا عم قيشسنتلاب ريهطتلا تايلمع فيثكت
ةيندملا ةيامحلا كلذكو يرئازجلا رمح’ا لÓهلاو ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلا

يف نيبغارلا يحلا ءانبا نم نيعؤطتملل نؤعلا دي ميدقتب رمأ’ا كلذكو
ةياقؤلل ميقعتلا تايلمع يف نيرخ’ا ةدعاشسمل ةيعؤطت تايلمعب مايقلل
تاعاطقلا نم ديدعلا نأا ةراشش’اب ريدجلاو. انورؤك شسوريف راششتنا نم
طيحملاو ةئيبلا ةيريدم عم قيشسنتلاب ميقعتلاو ريهطتلا تايلمع لشصاؤت
ىرخا ءايحأا ناكشس بلاطي نيح يف نيعؤطتملاو تايعمجلاو ةيدلبلل
   .انورؤك شسوريف يششفت نم ةياقؤلل نيرششابملا نيلوؤؤشسملا كرحتب

¥.Ω

نيملعملا يحو ويسساق تلمسش

سسماخلا يرسضحلا عاطقلاب ميقعت ةيلمع
عاطقلا ىؤتشسم ىلع مي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم ل˘شصاؤ˘ت
راششتنإا ةحفاكمب ةشصاخلا ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا راطإا يف شسماخلا يرشضحلا

005 ؤيشساق يح  ةيلمعلا تلمشش ثيح،91 ديفؤك انورؤكلا ءابو
،زيريت تناشس لافطأ’ا ىفششتشسم قيرط  ،ؤيشساق نيملعملا يح ،نكشسم

نكشسم441 ةبورخلا يح ،رمع يزير ئطاشش فيشصر ،دييفشسلا ةرامع
ؤحن تارايشسلا فقاؤم ،ةبورخلا ئطاشش نارود رؤحم ىلإا ةفاشضإ’اب
نيع ئطاشش ىلإا ةيدؤؤملا ةفشصرأ’ا ،ناؤهز شسافر لخادم ،ناؤهز شسافر
نأا ىلإا ريششن .ةبورخلا يح لخدم اذكو  ،ئطاششلا لخدمو  ،ريششع
هذه نأا ىلإا كلذك ةراششإ’ا ردجت. عؤبشسأ’ا ةياهن مايأا شصخت ةليشصحلا
YÉO∫ GCe«ø.يرشضحلا نيشسحتلا ةشسشسؤؤم عم قيشسنتلاب تمت ةيلمعلا
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لولحلا داجيإاب ةبلاطم تاطلسسلاو لوطت تأادب ةمزألا ةدم

ةيمويلا ةرجألاب نيلماعلا رهظ مسسقي يحسصلا رجحلا
اسصوسصخو لخدلا ةدودحم ةيرئازجلا  تÓئاعلا نم اهريغك  ةيبانعلا تÓئاعلا نم ديدعلا ىلع قانخلا انوروك ءابو ةمزأا تقيسض

يف قرغلا ىلإا اهقيرط يف تحبسصأا يحسصلا رجحلا ةدم لوط عم يتلاو ةراجتلاو ةرحلا ةيمويلا لامعألا ىلع دمتعت يتلا كلت
.ةايحلا تايرورسض طسسبأل ةجاحلاو رقفلا
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تلئاعلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا عرا˘سصت
ةريخألا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

طسسبأا ىلع لوسصحلا لجأا نم
ح˘ب˘سصأاو ةا˘ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘سض
تادعاسسم رظتني اهنم سضعبلا
تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا
وأا مهتسسن دعب كلذو ةيريخلا
يتلا ةيسصولا تاهجلا مهتسسانت
حتف نع ةزجاع اهسسفن تدجو
برحلا هذه يف ةهبج نم رثكأا
دلبلا اههجاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

تقولا يفف ،عيباسسأا ةدع ذنم
ةريبك ةبسسن هيف تمزتلا يذلا

يتلا ريبادتلاب نييرئازجلا نم
يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘قأا
تاطاسشنلا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م دل˘ب˘لا
مل ،ةيويحلا ريغ تاعاطقلا يف
كلذل نمسضي لباقم كانه نكي
،ءانبلا عاطق يف يمويلا لماعلا

،ةعيرسسلا تلوكأام˘لا تل˘ح˘م
ةر˘جألا تارا˘ي˘سسو تل˘فا˘˘ح˘˘لا

تا˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
توق ىلع لوسصحلا ةهباسشملا
لا˘ح ي˘ف يرود ل˘˘كسشب ه˘˘مو˘˘ي

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف تلا˘˘ط

ا˘˘ه˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘لا
د˘ج˘ي د˘ق ن˘يذ˘لا نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مهسسفنأا م˘ه˘ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ب˘سسن
مهلزانم ةرداغم ىلع نوربجم
م˘ه˘تا˘طا˘سشن ة˘لواز˘م˘ل ةدو˘ع˘لاو
لوخدم مهل نمسضت تناك يتلا
د˘سس ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘ب كلذو ي˘˘مو˘˘ي

نود اذ˘ه ،ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
ي˘ت˘لا تل˘ئا˘ع˘لا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
امهمف ،ا˘ه˘لو˘ع˘ي ن˘م ا˘ه˘ل سسي˘ل

دسسل ةير˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م تنا˘ك
نمف ةزوع˘م˘لا تل˘ئا˘ع˘لا ق˘مر

ل˘˘ك ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘˘لا بع˘˘˘سصلا
نأاو ا˘سصو˘سصخ ،ن˘يرر˘سضت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘سضرأا ا˘ه˘يد˘ل تسسي˘ل ة˘لود˘لا

نع ةقيقد ليسصافت اهيف ةيمقر
عقوم نم اقلطنا ،نطاوم لك
ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ب ارور˘˘˘˘م ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسس
ى˘˘لإا لو˘˘سصوو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ة˘ي˘سضرألا ي˘هو ه˘قزر رد˘˘سصم
نم ناكل ترفوت لاح يف يتلا
لك ةلاح ىلع فوقولا رهسسلا

فورظلا هذه لثم يف نطاوم
لك هجاتحت ام لاسصيإا نامسضو

امك هلزنم باب ةياغ ىلإا ةلئاع
ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا لود˘لا ي˘ف ثد˘ح˘˘ي
ي˘˘˘ف ة˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘سس تنا˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يتلا ايجولونكتلاب ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا

ن˘م ة˘مزألا هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘كم
تا˘مزألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت
ةبسسنلاب لحلا نإاف اذل ،ةيبناجلا
ن˘م ن˘طاو˘م˘لا د˘ي ي˘ف و˘˘ه ا˘˘ن˘˘ل

نيب فثاكتلاو دسضاعتلا للخ
ن˘م كر˘ت˘˘ي ل ى˘˘ت˘˘ح نار˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ر˘ي˘سصم ما˘مأا م˘ه˘˘ل˘˘خد ع˘˘ط˘˘ق˘˘نا

.لوهجم
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سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا
اهنا مغر دجتسسملا » انوروك»
ءابولا ةهباجمل بسسنألا ةفسصولا

يف نينطاوملا ثوكم للخ نم
يا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
طاسشن تفقوأا اهنأا لإا  كاكتحإا

، رخأا راعسشإا ىلا ءانبلا تاسشرو
ىلع سصاوخلا نيلواقملا لجف
نع اوفقوت ةبانعب كئلوا رارغ
لامعلا حيرسستب اوماقو طاسشنلا

ببسسب ليق تاسضيوعت يا نودب
دقو مهطاسشن عنمي يئلو رارق
تاهج˘لا ن˘م ا˘ي˘م˘سسر ه˘ب او˘غ˘ل˘ب
نيلواقملا رارغ ىلع ةسصتخملا
فلتخم زاجنا ىل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم˘لا
فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘كسسلا غ˘ي˘سصلا
ذ˘ن˘مو ن˘يد˘لا ة˘يلو˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
قل˘غ˘ب او˘ما˘ق طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسألا

نودب اهلامع حيرسستو مهتاسشرو
ىلع ةيدام تاسضيوعت يا حنم
ل يتلا لمعلا نع فقوتلا مايا
هعاسسلا دحل ةمولعم ريغ لازت

بابرأا لام˘ع˘لا ءلؤو˘ه نأا م˘ل˘ع˘ل˘ل
ى˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا سسمأا ي˘˘فو ر˘˘سسأا

كرح˘ت ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘م م˘ه˘ب˘تاور
يمتح رمأا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضيو˘ع˘˘ت˘˘لا
ه˘نو˘كل ا˘نورو˘ك بب˘سسب ل˘م˘ع˘لا

يدلا ديحولا مهلخد وه مهلمع
مهتلئا˘عو م˘هر˘سسأا ه˘ب نو˘ن˘ي˘ع˘ي
تلحم باح˘سصا م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.

ءان˘ب˘لا داو˘م ع˘ي˘ب تا˘عدو˘ت˘سسمو
نع اوفقوت اسضيأا مه مهتيبلاغ

لل˘خ ن˘م م˘ه˘طا˘سشن ة˘سسرا˘˘م˘˘م

تا˘ط˘ل˘سسلا تارار˘˘ق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا

ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا

عيمج يف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا

م˘˘ت ا˘˘م كلذو ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو

قطانم ةد˘ع ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع فو˘قو˘لا

را˘م˘ع يد˘ي˘سسب سسيد˘لا ر˘ج˘ح˘˘ك

يف يراديببو ةنيدملاب طسسوبو

˘مد˘ع بب˘سسب كلذ˘˘كو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا

ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م تا˘ن˘˘حا˘˘سش ن˘˘كم˘˘ت

.ةيلولل لوخدلا نم ةناسسرخلاو
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رارغ ىلع ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م و˘ن˘طاو˘م ي˘كت˘سشي

ر˘ج˘ح، لا˘حر˘ب، ةزار˘خ، ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع نا˘كسس

عا˘ط˘ق˘نلا ن˘˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا، دا˘˘يز داو،سسيد˘˘لا

نوسضقي اوتاب نيا يئابرهكلا رايتلل رركتملا

عومسشلا ىلع يحسصلا رجحلا عم يلايللا

ن˘م ة˘لا˘ح ف˘ل˘خو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا را˘˘ثا ا˘˘م و˘˘هو

نورمي يتلا ةنهارلا فورظلل ارظن طخسسلا

انورو˘ك ءا˘بو ع˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ئا˘سسك ا˘ه˘ب

تاعاطقنلا ىلع اودوعت مهنا اودكا ثيح،

سسيل نكل يئابرهكلا رايتلا يف ةرركتملا

رجحلاب اوموقي نا مهبسسح لوقعملا ريغ نم

راثا ام وهو، سسمادلا ملظلا يف يحسصلا

ةزارخ ناكسس ةسصاخ مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءا˘ي˘ت˘سسا

تازيه˘ج˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ن˘ع او˘ف˘قو˘ت ن˘يذ˘لا

هذه ببسسب ،اهفل˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك

را˘ي˘ت˘لا ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا ة˘بذ˘بذ˘ت˘م˘لا ة˘لا˘ح˘˘لا

انايحأاو بوانتلاب ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ،ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

لّمح امك ،راذنا قباسس نود تاعاسسل عطقني

ةيرزملا ةيعسضولاو ةيلوؤوسسملا نينطاوملا

ةيئاذغلا داوملا فلت و اهيف نوطبختي يتلا

مهبيدعت لسصاوت يتلا «زاغلنوسس» ةسسسسؤومل

يفتاه لاسصتا يف سضعبلا دكأا ثيح ،مهبسسح

نأاو قاطت ل تتاب ةيعسضولا نأا ةديرجلا عم

،بابسسألا هفتأل عطق˘ن˘ي ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا

وهو، تاريربت يا ميدقت وا راذنا قباسس نودو

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م

ةيعسضولا نم مهلاسشتناو لخدتلا ةرورسضب

. اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا

انوروك سسوريف رطاخم نم ةياقولل

ةينطولا ةمظنملل ةعونتم تاردابم

ينوبلاب رئازجلا لجأا نم بابسشلل
نم ينوبلاب بابسشلل ةينطولا ةمظنملل يدلبلا بتكملا لسصاوي

يسشفت رطاخم لوح سسيسسحتلاو ةيعوتلا تايلمع رئازجلا لجأا

ة˘يو˘عو˘ت تا˘طا˘˘سشن ةد˘˘ع لل˘˘خ ن˘˘م كلذو «ا˘˘نورو˘˘ك «سسور˘˘ي˘˘ف

موقي يتلاو حلاسصملاو تائيهلا فلتخم عم قيسسنتلاب ةيسسيسسحتو

قيسسنتلاب نينطاوملا طاسسوا يف يدلبلا بتكملا سسيئر بسسح اهب

ةلمحلاب ةيادب ةيدلبلا بارت ربع يندملا عمتجملا دارفأا يقاب عم

ينوبلا ةيدلب ىوتسسم ىلع انوروك ءابو ةروطخ لوخ ةيسسيسسحتلا

راجتلا داح˘تإا ل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘تد˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘كرا˘سشم˘ب

ديمسسلا عيزوت ةيلمع ميظنت رارغ ىلع و ةيملسسلا ةفاسشكلاو

ميقعتلاو ريهطتلا تايلمعو ةرسضخوبك ءايحأا ةدع ىوتسسم ىلع

راطا يف جردنت يتلاو ةيد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘م˘ت˘سسم˘لا

.دجتسسملا انوروك نم ةياقولل ةيزارتحلا تاءارجلا
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زكرملا ءاهنا يف عارسسلا ةرورسض ىلع هون

نارفغلا ةيعمج عورسشم دقفتي يلاولا

ميرلاب ىوأام نودب صصاخسشألل
نماسضتلا و يعامتجإلا طاسشنلا ريدم ةقفر ةبانع ةيلو يلاو ماق

نارفغلا ةيعمجل ىوأام نودب سصاخسشألا زكرم ىلإا ةيدقفت ةرايزب

بلاطو ،كانه لاغسشألا ىلع فقو نيا ، ةبانع ةيدلب ميرلا يحب

رادلا هذه كارسشإا لجأا نم عورسشملا ءاهنا يف عارسسلا ةرورسضب

ةيعم˘ج ا˘هرود˘ب ،ىوأا˘م نود˘ب سصا˘خ˘سشألا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

نم زكرملا مامتإل ةدهاج ىعسست ميرلا يحب اهرقم نئاكلا نارفغلا

بسسح ةئراطلا تلاحلاو ىوأام نود سصاخسشلا لابقتسسا لجا

اذه مامتإا ةرورسض ىلع هون يلاولا هتهج نم، ةيعمجلا سسيئر

تقو برقأا يف ةماعلا ةحلسصملا ةمدخل فداهلا يريخلا عورسشملا

بناج نم .عورسشملا اذهل مزللا معدلا ميدقتب دهعت امك نكمم

طاسشنلا ةيريدم اهمظنت يتلا ةيرودلا تاجرخلا راطإا يفو رخآا

ةجرخ ةيريدملا سسما تمظن ،ةبانع ةيلول نماسضتلا و يعامتجإلا

نارفغلا ةيعمج،ةيندملا ةيامحلا ،ينطولا نمألا ةكراسشمب ةيناديم

نم مهتيامحو ىوأام نودب سصاخسشألاب لفكتلا لجأا نم اذهو

.انوروك سسوريف  راسشتنإا
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 انوروك سسوريف نم ةياقوللو ةيلحملا تاطلسسلا عم قيسسنتلاب

 ميقعتلا ةيلمع رارمتسسا

 تايعمجلاو عوطتملا بابسشلا فرط نم
تاقرطلاو عراوسشلاو ةيمومعلا تاحاسسلا ميقعت ةيلمع لازتل

ربع انوروك سسوريف راسشتنإا نم دحلل ةرمتسسم ةيحسصلا قفارملاو

عم قيسسنتلاب ةيلحملا تاط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م م˘ي˘ل˘قإا

سسما لوا تدهسش ثيح ،عوطتملا بابسشلا تاردابمو تايعمجلا

كيهان ةسسوتيلاكلا و ةسشاط ،سشريق رارغ ىلع ، لاحرب ةيدلب ءايحا

ميقعت ةيلمعو ةيسسيسسحت ةلمح ،سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا نع

تسصسصخ ا˘م˘ك، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘سساو

ةسسسسؤوم فرط نم ةيرسشبلاو ةيداملا تايناكملا عيمج ةيلمعلل

، راجتلا داحتا، كردلا حلاسصم، ةيندملا ةيامحلا و ةفيظن ةبانع

سسان ةيعمج اهرودب،مسستبا ةيريخ˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا و لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب

عوبسسلل اهب موقت يتلا ميقعتلا تايلمعل ارارمتسساو لاحرب ريخلا

ةدايعلا فيظنتو ميقعت ،ريهطتب سسما تماق يلاوتلا ىلع يناثلا

عيمجل ديحولا دسصقملا اهرابت˘عا˘ب لا˘حر˘ب˘ل تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

فورظ يف ةيلمعلا تمت ثيح اهيحاوسضو ةنيدملا يف ىسضرملا

ترمتسسا امك، بوانملا قيرفلا فرط نم ريبك باحرت طسسو ةديج

ىلا ايرود ةيلمعلا لسصاوتت نأا ىلع ليللا نم ةرخأاتم ةعاسس ىتح

يبياطسش ةيدلب،ةيعمجلا بسسح انوروكلا ءابو يف مكحتلا ةياغ

ديفوك نم ةياقولل سسيسسحتو ميقعت ةيلمع ىرخألا يه تدهسش

و ةلخنلا يفيفع تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا تسسم ثي˘ح،91

ةسسسسؤوملا،يبياطسش ريخلا سسان ةيعمج ةكراسشمب ةيوازلا ةقطنم

يبياطسش ةيدلب،يبياطسشب يمسساوق دمحأا ةيئافسشتسسإلا ةيمومعلا

امك، ةيندملا ةيامحلا  يبياطسش تاباغلا ةظفاحم، ينطولا كردلا،

ءاقبلاو ةظقيلاب يلحتلا ةرورسضل نينطاوملا ةيدلبلا حلاسصم تعد

.ىوسصقلا ةرورسضلل لإا تلقنتلا بنجتو لزانملا يف

U°Édí. Ü

«انوروك» سسوريف نم ةياقولا تاءارجإا ببسسب

 رجألا ةعوفدم ريغ ةلاطب يف لامعلاو «ةلولسشم » صصاوخلل ءانبلا تاسشرو

 يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنلا ببسسب

  نينطاوملا ةاناعم نم ديزت زاغلنوسس

يسضاملا عوبسسألاب ةنراقم

قوسسألا يف ءاسضيبلا موحللا راعسسأا عجارت
طرافلا عوبسسلاب ةنراقم اظوحلم اعجارت نينثلا سسمأا ةبانع ةيلوب نيريخألا نيمويلا يف ةئزجتلا قاوسسا يف ءاسضيبلا موحللا راعسسا تفرع

لبق نم بلطلا عجارتو ةرفولا ببسسب راعسسألل لسصاوتم ظافخناب تانيمطت طسسو جد091 ىلا جاجدلا نم مارغ وليكلا رعسس سصفخنإا ثيح
ريبادتلا ببسسب قلغلا  رارق نم تابسصقملا ءانثتسسإا ةموكحلا رارق دعب ثفل لكسشب عجارت ءاسضيبلا موحللا ىلع بلطلا ناكو .نينطاوملا
لجسس ثيح تايلديسصلاو  زباخملاو هيئاذغلا داوملاو هكاوفلاو رسضخلا تلحم رارغ ىلع انوروك سسوريف رطاخم نم ةياقولل ةيزارتحلا
رطاخملا مغر مهلزانم تاجلث يف نينطاوملا لبق نم اهنيزختو ة داتعم ريغ تايمكبو ءاسضيبلا موحللا ءارسش ىلع ريبكلا ثفاهتلا سضافخنا
نم عونلا اذه ىلع بلطلا داز تابسصقملا قلغ نم فواخملاو علهلا ةلاح ببسسبو مرسصنملا عوبسسلاب ةنراقم كلذ ىلع ةمجانلا ةيحسصلا

تايدلبلا يف ةسصاخ ركابلا حابسصلا عم ةفورعملا تايمكلا لك ذافن عمو عوبسسلا ةياهن عم جد032 ىلا اهرعسس عفر يف ببسست ام موحللا
YÉO∫ GCe«ø.ينوبلاو ةبانعب ةريبكلا ةينكسسلا ةفاثكلا تاذ



ة˘˘كر˘˘صشل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ف˘˘˘صش

نأا ،نا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘صسارا˘˘ن ضسا˘˘ف ،ضسترا˘˘˘فو˘˘˘ن

ضضر˘˘˘م جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ضصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ،ىر˘˘خأا ضضار˘˘مأاو ،ا˘˘يرÓ˘˘˘م˘˘˘لا

˘˘-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك““ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل ““ل˘˘˘مأا ر˘˘˘ب˘˘˘كأا““

˘˘˘-غا˘˘˘ت˘˘˘نوز ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تل˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو91”.

ضسا˘˘ف ن˘˘ع ة˘˘ير˘˘صسيو˘˘صسلا غ˘˘نو˘˘ت˘˘يا˘˘˘صست

فورعملا ءاودلا نإا هلوق ناهميصساران

،““نيوكورولكيصسكورديه“ مصساب

ا˘يرÓ˘م˘لا جÓ˘ع ي˘ف مد˘خ˘ت˘صسي يذ˘لاو

ربكأا““ وه ،لصصافملا باهتلاو ةبئذلاو

ضسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘كر˘صشل˘ل ““ل˘˘مأا
““ضسترافون““ تدهعتو.ديدجلا انوروك

م˘عدو ة˘عر˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م031 ح˘ن˘م˘˘ب
ةيريرصسلا وأا ةيكي˘ن˘ي˘ل˘كإلا برا˘ج˘ت˘لا
ءاودلا مادختصسا رارقإا لبق ةمزÓلا

ام بصسحب ،انوروك ضسوريف جÓع يف
لا˘˘˘˘˘˘قو.زر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘يور ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘كو تر˘˘˘˘˘˘كذ
ةفيح˘صصل˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف نا˘ه˘م˘ي˘صسارا˘ن
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا““ :ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صسيو˘˘˘˘˘صسلا
ىل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صسلا تارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خلا
ىلوألا تا˘نا˘ي˘ب˘لا كلذ˘كو تا˘ناو˘ي˘ح˘لا

نأا ر˘ه˘ظ˘ت ة˘ير˘ير˘˘صسلا تا˘˘صسارد˘˘لا ن˘˘م

ل˘˘ت˘˘ق˘˘ي ن˘˘˘يو˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صسكورد˘˘˘ي˘˘˘ه
ع˘م ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن ...ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ىل˘˘ع ة˘˘ير˘˘صسيو˘˘صسلا تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تلو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب
نك˘لو ءاود˘ل˘ل ير˘ير˘صسلا ماد˘خ˘ت˘صسÓ˘ل
ءي˘˘˘صش يأا لو˘˘˘ق ه˘˘˘ناوأل ق˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م
ة˘كر˘˘صشلا نأا فا˘˘صضأاو.““ع˘˘طا˘˘ق ل˘˘ك˘˘صشب
ة˘ي˘ئاود تا˘نو˘ك˘م ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ثح˘˘ب˘˘ت
ن˘م د˘يز˘م˘لا جا˘ت˘نإل ة˘ي˘فا˘˘صضإا ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف
اذإا ،““نيو˘كورو˘ل˘ك˘ي˘صسكورد˘ي˘ه““ را˘ق˘ع
را˘صشي.ة˘ير˘ير˘صسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تح˘˘ج˘˘ن
د˘˘لا˘˘نود ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا ىلإا

ءاود˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل جور د˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك بمار˘˘˘˘ت

،ديد˘ج˘لا ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م جÓ˘ع˘ك

ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حأا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ

هنأا نم مغرلا ىلع نكلو.ةيفحصصلا

ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع ي˘˘˘ف مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘صسي

ةلحرمل لصصي مل هنإا لإا ،ضسوريفلاب

امك ،ءابولل يئاهنلا جÓعلا نوكي نأا

نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا م˘˘ت˘˘ت م˘˘ل

باصصأا يذلا ضسوريفلل ““ايفاصش اجÓع““

ق˘هزأاو ضصخ˘˘صش ف˘˘لأا066 نم ر˘ث˘كأا

.نيرخآا افلأا03 حاورأا ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘˘لا˘˘ح ضسا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ضشي˘˘ع˘˘ي
نع رابخألا ةعبا˘ت˘م ي˘ف نو˘طر˘ف˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت
د˘˘ق طار˘˘فإلا اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘˘ف
قلقلاو رتو˘ت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ن˘م ىنا˘ع˘ت كل˘ع˘ج˘ي
ىذلا ، ،ًاصضيأا كمون ىلع رثؤوي دق رمتصسملا

ىلع انماصسجأا ةدعاصسمل حاتفملا وه ربتعي
ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘صصب ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف طار˘فإلا ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘ن
ًا˘ق˘فو ،كمو˘˘ن ىل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ب˘˘خأا

.““ايدنإا فوأا زميات““ عقومل
با˘˘˘صصعألا بي˘˘˘ب˘˘˘ط ضشر˘˘˘ي˘˘˘ك ضسÓ˘˘˘جود لا˘˘˘˘ق
ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ة˘ي˘م˘يدا˘كأÓ˘ل ق˘با˘صسلا ضسي˘ئر˘لاو
ةيامحلا نم يصساصسأا ءزج مونلا““ مونلا بطل
بع˘صص مو˘ن˘لا ن˘ك˘ل ،ىود˘ع يأل ة˘با˘ج˘ت˘˘صسلاو

وه امك ،ةيلاع قلقلا تايوتصسم نوكت امدنع
ضسوريف رابخأا ةعباتم يف طارفإلا عم لاحلا

““.انوروك
لود˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ع ىرور˘˘˘صضلا ن˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا ح˘˘˘˘صضوأاو
املكو ،ًاي˘مو˘ي د˘حاو تقو ي˘ف مو˘ن˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م
،َاماظتنا رث˘كأا ظا˘ق˘ي˘ت˘صسلاو مو˘ن˘لا تقو نا˘ك
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةو˘˘ق ر˘˘ث˘˘كأا كم˘˘صسج نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل˘˘ك
.تاصسوريفلا

peelS lanoitaN ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ىصصو˘˘˘˘تو

noitadnuoFيموي مو˘ن لود˘ج˘ب ماز˘ت˘للا˘ب
:كلذب مايقلل ةطيصسب ةقيرط كيلإاو
دد˘ح˘م تقوو مو˘ن˘ل˘ل ا˘ًم˘ظ˘ت˘ن˘م اًد˘عو˘م دد˘ح-
.ظاقيتصسÓل
كن˘ك˘م˘ي ا˘م˘ك ،م˘ي˘ت˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ت˘˘صس مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا -
.مونلا عانق وأا نذألا تادادصس مادختصسا

ةملظمو اًد˘ج ة˘ح˘ير˘م كمو˘ن ة˘فر˘غ ل˘ع˘جا-
.اًدج

ىلع ةعاصسب مونلا لبق تاصشاصشلا نع دعتبا-
.لقألا

مصسق يف ةذاتصسألا ،نوتجنيلوم تيناج تلاق
““ :درافراه ةعماجب بطلا ةيلك يف باصصعألا
مونلا نم طصسق ىلع لصصحا ،ًابعتم تنك اذإا

را˘ه˘ن˘لا لÓ˘خ اً̆ب˘ع˘ت˘م تن˘ك اذإا ،نا˘ك˘مإلا رد˘˘ق
كلودج رمدت ةلوليقلا عدت ل نكل ،حرتصساف
““.ينمزلا

يكينيلكإلا ضسفنلا ملاع ،ضسورب لكيام لاق
كو˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ز˘˘˘كر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

قرغتصست ةلوليقلل ةديجلا ةدملا نإا ،مونلاو

.ةقيقد02 ىلإا01 يلاوح
د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘˘ن˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ضصر˘˘˘حا فا˘˘˘صضأاو

نودب ةق˘ي˘قد09 بر˘جو مو˘ي ل˘ك دد˘ح˘˘م˘˘لا
ىت˘˘˘حو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو

.مونلاو ءاوصضألا ءافطإا لبق نويزفلتلا
ةذا˘˘˘ت˘˘˘صسألا ،نو˘˘˘صستو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسير˘˘˘˘ك تلا˘˘˘˘ق
نرتصسو ثرو˘ن ة˘ع˘ما˘ج ز˘كر˘م ي˘ف ةد˘عا˘صسم˘لا
ءاصضق نم نكمتت مل اذإا يمويلا بطلاو مونلل

نأا نود ة˘ق˘˘ي˘˘قد51 ـب أاد˘با˘ف ،ة˘ق˘ي˘قد09
ن˘ع را˘ب˘˘خأا يأا ع˘˘م˘˘صست وأا تا˘˘صشا˘˘صش يأا د˘˘ها˘˘صشت
““.انوروك ضسوريف
رابخألا ىلإا رظنت ل نكلو عÓطا ىلع قبا-
.ةرصشابم مونلا لبق
ةدحاو ةرم انوروك رابخأا ىلإا طقف رظنا -
بيرق تقو يف كلذ نوكي لأا لصضفيو ،اًيموي
.مونلا تقو نم
ليغصشت فا˘ق˘يإا اً̆صضيأا د˘ي˘ف˘م˘لا ن˘م نو˘ك˘ي د˘ق-
ط˘˘ب˘˘صض كن˘˘ك˘˘م˘˘ي ،كف˘˘تا˘˘ه ىل˘˘ع تارا˘˘˘ع˘˘˘صشإلا

تارا˘˘ع˘˘صشإلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت فا˘˘ق˘˘˘يإا ىل˘˘˘ع كف˘˘˘تا˘˘˘ه
.ءاصسملا يف اًيئاقلت
˘مو˘ن˘لا بط ة˘ي˘ئا˘صصخأا ، ي˘لاد˘ي˘˘م از˘˘ي˘˘ل تلا˘˘ق
ة˘لز˘ع˘لا نإا““ ،و˘غا˘ك˘ي˘صش ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف ي˘كو˘ل˘˘صسلا

ىلع ءاقبلا يف ةبغرلا نم ديزت نأا نكمي
ن˘م ه˘نأا ة˘ف˘ي˘صضم ، ““ر˘ث˘كأا اً̆ي˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإا لا˘˘صصتا
ا˘˘م˘˘م ، طا˘˘ب˘˘صضنلا ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا يرور˘˘˘صضلا

ةداع˘ت˘صساو تا˘فار˘ح˘نلا ل˘ي˘ل˘ق˘ت ىل˘ع د˘عا˘صسي
.ةرطيصسلا

ضصلختلل مونلا لبق تقولا مادختصسا كنكمي
ع˘صضو د˘عا˘صسي نأا ن˘ك˘م˘ي ،اً̆صضيأا فوا˘خ˘م˘لا ن˘م

رابكلاو لافطأÓل ،ىلاتلا مويلل لمعلا ططخ
.قلقلا نم فيفختلا يف ، ءاوصس دح ىلع
كبلق تابرصض لدعم عفراو كمصسج كرح-
هنأل طقف ضسيل ،يرورصض رمأا اذه ،موي لك
د˘˘عا˘˘صست ،مو˘˘ن˘˘ل˘˘ل اًز˘˘ها˘˘جو ا˘ً̆ب˘˘ع˘˘ت˘˘م كل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ي
ةيبصصعلا ةقاطلا ليلقت يف ًاصضيأا نيرامتلا

د˘قو ا˘ًط˘ي˘صسب اذ˘ه نو˘ك˘ي نأا ن˘ك˘م˘˘ي ،ق˘˘ل˘˘ق˘˘لاو
ة˘ق˘ير˘ط˘لا و˘ه لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ير˘م˘˘ت˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي
.اًنامأا رثكألاو لصضفألا

ضسفنتلا ن˘يرا˘م˘تو نا˘ن˘ت˘ملا˘ب ق˘ل˘ق˘لا ج˘لا˘ع-
لمأاتلاو
ةرود يذغت ،مو˘ن˘لا ءا˘ن˘ثأا ةد˘ه˘ج˘م˘لا را˘ك˘فألا

وأا قرولا ىلع ةمئاق لمعب مق اذل ،قلقلا نم
اًنتمم نوكت نأا بجي يتلا ءايصشألاب ةينهذ
.كلذ نمً لدب اهل
وأا كينيع حتف عم قيمعلا ضسفنتلا برج-

ضسبحا ، ناوث عبرأا ةدمل قصشنتصسا :امهقلغ
ةدمل ءطبب رفزاو ،ناوث عبصس ةدمل كصسافنأا

.ةرورصضلا بصسح ررك مث .ناوث ينامث
يجيرد˘ت˘لا ءا˘خر˘ت˘صسلا وأا ل˘مأا˘ت˘لا ي˘ف ر˘ك˘ف-
.مونلا ءانثأا وأا مونلا لبق

رونلا ىلإ اهقيرط يف انوروكل ةداضم ةدعاو ةيسور تاحاقل ةثقث
لاقو.انوروك ضسوريفل ةداصضم ةدعاو تاحاقل ةثÓث راكتبا يف كراصشت ةيميداكألا نأا ،ةيصسورلا مولعلا ةيميداكأا يف ةيويحلا ةيبطلا مولعلا مصسق ضسيئر ،نينوخيصشت ريميدÓف يميداكألا نلعأا

تاراكتبا نع ثدحتأا ين˘ك˘لو .ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ل دا˘صضم حا˘ق˘ل˘ل ““رو˘ت˘ك˘ي˘ف““ ز˘كر˘م را˘ك˘ت˘با ن˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي““ ،ءا˘ب˘نأÓ˘ل ة˘ي˘صسور˘لا ي˘ت˘صسو˘فو˘ن ة˘لا˘كو˘ل ثيد˘ح ي˘ف ن˘ي˘نو˘خ˘ي˘صشت ي˘م˘يدا˘كألا
ضسوريف ةحفاكمل ةردقلا ددعتم حاقلل جذومن راكتبا فوكنيصشتيبريك ليئاخيم يميداكألا فارصشإا تحت ،وكصسوم ةعماجب ةيجولويبلا مولعلا ةيلك يف يرجي““ فاصضأاو.““ىرخأا

يف ،فوبيباغ ردنصسكلأا يميداكألا فارصشإا تحتو ،نينوخيصشت فيصضيو.““طقف دجتصسملا ضسيلو ،انوروك ضسوريف نم ةعصساو ةعومجمل اداصضم نوكي نأا نكمي يأا .انوروك
مادختصساب ،تاصسوريفلاب ةهيبصش تائيزج هصساصسأا ،دجتصسملا انوروك ضسوريفل اداصضم ةينقتلا يلاع احاقل ءاربخلا ركتبي ،ةيويحلا ةيوصضعلا ءايميكلل نيكايميصش دهعم

فاصضأاو.““ادج دعاو حاقل راكتبا ىلإا يدؤوت فوصس ييأارب اه˘نأل .ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ةر˘ي˘ث˘م ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت هذ˘ه““ ،فا˘صضأاو.““ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘ي˘تور˘ب˘ل ة˘نو˘ك˘م˘لا ءاز˘جألا˘ي˘م˘صسي ا˘م
جاتنإا ىلإا فدهي يذلا ،ةثارولا ملعل فوليفاف دهعم يف ،يوونلا ضضمحلا لاجم يف ءاربخلا ريبك  ،فولزوك روصسيفوربلا ةصسائرب يراجلا لمعلا ىلإا ريصشأا نأا بجيو““ ،يميداكألا
ةيلاعفلا عصساو لاعف احاقل جتننصس ةياهنلا يف اننأا نم دكأاتمو لمآا ،نينوخيصشت لاقو.““تاردقلا ددعتم حاقل راكتباب حمصسي ام ،انوروك ضسوريف تانيتورب ةثÓث لمحي حاقل

.انوروك تاصسوريف نم ةعصساو ةعومجمو ،دجتصسملا انوروك ضسوريف دصض طقف ضسيل
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..؟لزنملاب لمعلا نم تبعت له

طاسشنلا ديدجتل حئاسصن4 كيلإا ؟كمون ىلع انوروك سسوريف رابخأا ةعباتم ىف طارفإ’ا رثؤوي فيك

ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م حو˘˘˘م˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ه
ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأا  ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جوز˘˘˘˘˘لا

ن˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘˘لا بغر˘˘˘ي لاؤو˘˘˘صس..؟ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ىف ةصصاخ ،هتباجإل لوصصولا يف جاوزألا

ليلقتو ىعا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ح˘ئا˘صصن ل˘ظ
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ن˘˘مآا ة˘˘فا˘˘صسم دو˘˘جوو تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
. ضصاخصشألا

، كيو زوين هترصشن ىذلا ريرقتلا حصضوأاو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تا˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا
ضسوريف راصشتنا هجاومل ةمصساحلا تارارقلا

بعر˘لا ن˘م ة˘لا˘ح˘ب د˘يد˘ع˘لا بي˘صصأا ،ا˘نورو˘ك
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘صضيأاو ،فو˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
ةباصصإلا ضصرف نم ليلقتلا لوح حئاصصنلا

مامتهلا اهنمو ،انوروك يجاتلا ضسوريفلاب
تÓبقلا ليلقتو ،اديج ن˘يد˘ي˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
جاوزألا نم ريثكلا رعصشي ،نيديلاب مÓصسلاو
.ةميمحلا ةقÓعلاب مايقلا نم فوخلاب
طايتحلا ضضعب كانه نأا ،ريرقتلا راصشأاو
˘ما˘م˘˘تإا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
لوب روصسيفوربلل اقفو  ،ةيميمحلا ةقÓعلا

دكأا يذلاو ، ايلجنأا تصسيإا ةعماج نم رتناه

ءا˘ن˘ثأا تÓ˘ب˘ق˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت يرور˘˘صضلا ن˘˘م ه˘˘نأا
نأا ن˘ك˘م˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘نأل ،ة˘م˘ي˘م˘ح˘لا ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا

نم يجاتلا ضسوريفلا  راصشتنا يف ببصستت
زا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق بب˘˘˘˘صسب م˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ

ة˘قÓ˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا كن˘ك˘م˘ي اذ˘˘لو ،ي˘˘صسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.تÓبقلا نم ةيلاخ ،ةيجوز
ي˘ف يرور˘˘صضلا ن˘˘م ه˘˘نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘صضأاو

ة˘با˘˘صصإلا ه˘˘ب˘˘صشت ضضار˘˘عأا يأا رو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘لا˘˘ح
بنج˘تو ،رذ˘ح˘لا ي˘خو˘ت ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
اصضيأاو ،ةيجوزلا ةقÓعلا ةصسراممب مايقلا

فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب كصسف˘˘ن لز˘˘ع كي˘˘ل˘˘˘ع
ضسوريفلاب ةباصصإلا نم دحلل كلذو ،رخألا
.انوروك يجاتلا

تاطا˘ي˘ت˘حلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا مد˘قو
ضسوريفلاب ةباصصإلا ضصرف ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ما˘ه˘لا
زا˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘نورو˘˘ك ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا
يتلا ةمعطألا لوان˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘عا˘ن˘م˘لا

نيديلا ليصسغب مامتهلا ،كلذ يلع لمعت
ضصر˘ف ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت ،نو˘˘با˘˘صصلاو ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ج

دحلل ةديجلا ليحلا يه هذهف ،تاعمجتلا
.ةباصصإلا نم

؟انوروك نمز يفةيجوزلا ةقÓعلا ةسسرامم طورسش يهام

سسوريف وه انوروك
ت’Óسس8 نم

اذكهو ..ةفلتخم
هتبيكرت نم رّيغي

تلÓصس ينامث نع لقي ل ام ءاملع ددح
يف ةذخآلا دجتصسملا انوروك ضسوريف نم
ع˘˘قو˘˘م بصسح˘˘ب ،م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح را˘˘˘صشت˘˘˘نلا
دصصر˘ي يذ˘لاniartstxeN نيرتصستصسك˘ي˘ن
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ل ي˘˘˘ثارو˘˘˘لا ل˘˘˘صسل˘˘˘صست˘˘˘لا
ةرؤوب يف هدصصر ذنم هماصسقناو ضسوريفلا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا نا˘هوو ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب هرا˘صشت˘نا

ع˘˘˘قو˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘بو.ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘صسيد
ةد˘عا˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لا ،““ن˘˘ير˘˘ت˘˘صست˘˘صسك˘˘ي˘˘ن““

ضسوريفلا لاقتناو روطتل ةحوتفم تانايب
0002 نم رثكأا لا˘صسرإا م˘ت د˘ق˘ف ،ا˘ي˘فار˘غ˘ج

ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘صسق˘˘˘˘نل ي˘˘˘˘ثارو ل˘˘˘˘صسل˘˘˘˘صست
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تلÓ˘˘˘˘صسل هرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
ءا˘˘ح˘˘نأا ىت˘˘صش ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع تار˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةد˘˘عا˘˘ق نإا نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا لو˘˘˘ق˘˘˘يو.م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
راصشتنل تانيع لمصشت يتلا ،كلت تانايبلا
ءانثتصساب تاراقلا نم ددع يف ضسوريفلا
نأا ف˘صشك˘ت ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘ق˘˘لا ةرا˘˘ق˘˘لا
رو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ةردا˘˘ق ضسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘لÓ˘˘˘صس
لانويصشا˘ن بصسح˘ب ،ا˘ًمو˘ي51 لك ر˘ي˘غ˘ت˘لاو

ىلع نيفرصشملا دحأا دكؤويو.كيفارغويج
نأا ،دروفديب روفيرت،niartstxeN عقوم

دجتصسملا انوروك ضسوريفل ريغتلا تارفط
ة˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘صسلا نأا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘˘ج ةدود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
نم اررصض رثكأا تصسيل ضسوريفلل ةديدجلا
ريغت يف تارفطلا هذه““ فاصضأاو.اهتاقباصس
نكميو ،اًمامت ةديفمو ةديمح ضسوريفلا

زا˘غ˘لألا ع˘ط˘ق بي˘تر˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘صسارد
ي˘˘ف ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تلÓ˘صسلا نأا فا˘صضأاو.““م˘لا˘ع˘لا
ةصسارد نم ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘ك˘م˘ت˘صس ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل
ةفرعمو هراصشتنا قرطو ضسوريفلا روطت
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘غإلا تاءار˘˘˘˘˘جإا تنا˘˘˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘˘˘م
راصشتنا نم دحلا يف ةلاعف لودلا اهصضرفت
.ةيفارغجلا قطانملا يف ضسوريفلا

 انوروك سوريفب ةباصإلا نكمي له
؟عراشلا يف يشملا لقخ

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ا˘ي˘مو˘ي ر˘صشت˘ن˘ت ةد˘يد˘ع ل˘يوا˘˘قأا
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
لÓخو  ،يودعلاو راصشتنلا قرطو ،يجاتلا

ي˘ف ي˘صشم˘لا نا˘ك اذإا فر˘ع˘ت˘ن˘صس ر˘ير˘ق˘ت˘لا اذ˘ه
ب ل مأا ة˘˘با˘˘صصإلا ضصر˘˘ف ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘ي عرا˘˘˘صشلا
ةديرج˘ل ا˘ق˘فو ، ،ا˘نورو˘ك ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا
  ..ليم يليدلا

ءانثأا  انوروك ضسوريفب ةباصصإلا نكمي له
؟عراصشلا يف يصشملا
نيب ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نا ل˘ه˘صسي  م˘ع˘ن
م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب ن˘˘م بار˘˘˘ت˘˘˘قلا د˘˘˘ن˘˘˘ع ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا
،نامصسور يميريج روتكدلا حرصشو ،ضضعبلا
تنيك ةعماجب تاصسوريفلا ملع يف رصضاحملا
يجاتلا  ضسوريفلاب باصصن اننأا ،ةيناطيربلا

نم يأا ي˘صسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا تار˘ط˘ق لÓ˘خ ن˘م
ضصخصشلا نم  اهجاتنإا متي ةريغصص تائيزج

راوجب ضسلجت تنك اذإا ،لاعصسلا دنع باصصملا
ري˘ث˘ك˘لا ي˘ف ضسف˘ن˘ت˘ت فو˘صسف ،با˘صصم ضصخ˘صش
ضسمل دنع وأا ،هب ةصصاخلا تارطقلا هذه نم
كنأا ينعي اذهف ضسوريفلا لمحت حطصسأا يأا
.عيرصس لكصشب باصصتصس

؟انوروك سوريف نم ةيامحلل عراشلا يف وهو هلعف صخشلا ىلع اذام
،كفلخ رخآلاو كمامأا يذلا ضصخصشلا نيب نيرتم نع لقت ل ةفاصسم كرت كيلع عراصشلا يف يصشملاو لزنملا جراخ جورخلا ةلاح يف

ديدعلا كانهنوروك يجاتلا ضسوريفلاب ةباصصإلا نم ةيامحلل لزنملل كعوجر روف لعفت نأا كيلع اذامو.كاكتحلاو عمجتلا نم دحلل
نيديلا ليصسغ كيلع لزنملل كعوجر روف-:اهنمو ،انوروك يجاتلا ضسوريفلاب ةباصصإÓل ابنجت اهب مايقلاب حصصني يتلا حئاصصنلا نم

نكمي تاصسوريف يأا لتقل كلذو ئفادلا ءاملاب مامحتصسلا لصضفي-.نوباصصلاو ءاملاب ةيناث02 يهو اهب يصصوملا ةقيرطلاب اديج
تنك يتلا ضسبÓملا عصضو- .يعانملا زاهجلا ةيوقت يلع اصضيأا لمعت يتلاو ةئفادلا لئاوصسلا لوانت نم راثكإلا-.مصسجلا يلع اهدجاوت
.ليصسغلل اهيدترت

هذه مهتويب نم نولمعي نيذلا نيفظوملا نم ريثكلا يكتصشي

لÓخ ديازتملا قاهرإلا نم ،انوروك ءابو يصشفت ببصسب ،مايألا

.يلزنملا لمعلا ةرتف

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ته˘˘جو ،ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو

ىلع ظافحلا لجأا نم ا˘ي˘لا˘ح م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ح˘ئا˘صصن˘لا

نع اريثك فلتخت لزنملا نم لمعلا ةئيب نأا ةصصاخ ،مهتحصص

.بتاكملا يف اهتريظن

،كو˘ب˘صسي˘ف ي˘ف ا˘ه˘با˘صسح ىل˘ع ة˘ن˘يود˘ت ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تصصوأاو

ةح˘صصلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م نإا تلا˘ق ،تاو˘ط˘خ4 عابتا˘ب

تا˘عا˘صس نو˘صضق˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأل ا˘صصو˘˘صصخ ،ضصخ˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

.رتويبمكلا تاصشاصش مامأا ةليوط

ملسلا طوبهو دوعص
ي˘ف ة˘يو˘مد˘لا ةرود˘لا ز˘يز˘ع˘ت ىلإا م˘ل˘صسلا طو˘ب˘هو دو˘ع˘صص يدؤو˘ي

Óصضف ،تاطلجلا هنع دعبيو بلقلا ةءافك نصسحي امم ،مصسجلا

.ةيرارحلا تارعصسلا نم ريثكلا قرح نع

تقضعلا ةحارإ نيرامت
ةرداغمب لزانملا نم نيلماعلا ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم حصصنت

اهنيب نم ،نيرامتلا ضضعبب مايقلاو ةعاصس فصصن لك مهدعاقم

.يرئاد لكصشب فاتكألا كلذكو ،ىلعأÓل نيديلا كيرحت

قئاقد عضب صقرلا
ن˘م ضسأا˘ب Ó˘ف ،لز˘ن˘م˘لا ي˘ف بت˘ك˘م˘لا ىل˘ع ضسو˘˘ل˘˘ج˘˘لا كق˘˘هرأا نإا

ضصقرلا نإا ذإا ،اهماغنأا ىلع Óيلق ضصقرلاو ىقيصسوملا ليغصشت

.جازملا ريغيو تÓصضعلا نم ريثكلا كرحي

ًايلسم ائيش عبات
مايقلا يف بغرت لو ،لمعلا لÓخ بعتلا وأا للملاب ترعصش نإا

ربع لصسم ءيصش ةعباتم ىوصس كيلع امف ،يصضاير نيرمت يأاب

ددجي دق اذهف ،قئاقد عصضبل لمعلا وج نم كجرخي تنرتنإلا

.كطاصشن

:ةيودفل سترافون سيئر

انوروك ةهجاومل ““لمأا ربكأا““ ايرÓملا جÓع

امهنم لكل ذإا ،امهنيب ةريبك ًاقورف نأا ةقيقحلا نكلو ،دحاو رمأل نافدارم حاقللاو جÓعلا نأا ضضعبلا دقتعي
ركذ ام بصسحب ،حاقللاو جÓعلا نيب قرفلا ىلإا يفّرعت ،ةيلاتلا روطصسلا يفو .ةفلتخم لامعتصسا يعاودو ضصئاصصخ

htlaeH lleW yreV: ““ثليه ليو يريف““ عقوم

؟حاقللا وه ام
دصض ٍقاو عردك لمعي ثيح ،تاصسوريفلاو ايريتكبلا اهببصست يتلا ضضارمألا نم مصسجلا ةيامحل حاقللا مدختصسي

دصصري ،حاقللا ىلع لوصصحلا دنع.ةفلتخملا ضضارمألاو ىودعلاب ةباصصإلا ببصست يتلا ،ةقيقدلا تانئاكلا هذه
هذه ريوطت درجمبو .ةيقاولا ةّداصضملا ماصسجألا رّوطيو ،ضضرملا ببصست يتلا تاصسوريفلا وأا ايريتكبلا مصسجلا
،تقو يأا يف اهل تصضّرعت اذإا ايريتكبلا وأا تاصسوريفلا هذه ةبراحم ىلع ًارداق مصسجلا نوكيصس ،ةّداصضملا ماصسجألا

امم ،تقولا رورمب ةعانملا هذه ضضفخنت نايحألا ضضعب يفو.ضضرملاب ةباصصإلا نود لوؤوحلا ىلع دعاصسي امم
امإا ،نيتقيرطب حاقللا ىلع لوصصحلا نكميو.قحل تقو يف تاحاقللا راركت ىلإا ةجاح كانه نوكت دق هنأا ينعي

.مفلا لÓخ نم وأا نقحلا قيرط نع

؟جقعلا وه ام
ضضارمألا جÓعل ،نقحلا قيرط نع وأا ،ةفلتخملا ةيبطلا ريقاقعلا قيرط نع ءاودلا وأا جÓعلا ىلع لوصصحلا ّمتي
.تايليفطلا وأا ايريتكبلا وأا تاصسوريفلاب ىودعلا نع ةجتانلا ضضارمألا ءاوصس ،ةفلتخملا

؟حاقللاو جقعلا نيب قرفلا وه ام
نم ءافصشلا لجأا نم ،ن˘ي˘ع˘م ضضر˘م˘ب ة˘با˘صصإلا د˘ن˘ع هذ˘خأا م˘ت˘ي جÓ˘ع˘لا˘ف ،حا˘ق˘ل˘لاو جÓ˘ع˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك قر˘ف كا˘ن˘ه

نم ةياقولل ،رثكأا وأا ماع لك ةيريكذت تاعرج وأا ،ةداع تاعرج3 ىلإا ةعرج نم ذخؤويف ،حاقللا امأا .ضضرملا
.ددحم ضضرمب ةباصصإلا

ملعت له
وه ام

نيب قرفلا
حاقللا
؟جقعلاو
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيبطلا تادعملا يزاج لاقنلا فتاهلا لماعتم ملصس
ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا فد˘ه˘ب ا˘هؤوار˘صش م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو ىلإا  انوروك صسوريفب
يف تادعملا تل˘ث˘م˘ت و تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
صسفنت ةزهجأا و ةل˘ق˘ن˘ت˘م صشا˘ع˘نÓ˘ل صسف˘ن˘ت ةز˘ه˘جأا

ةبقارم˘ل˘ل تا˘صشا˘صشو ة˘ي˘قاو تارا˘ظ˘ن و ة˘لو˘م˘ح˘م
نع اقباصس تنلعأا   دق ةكرصشلا تناك و.ةيبطلا

ءارصشل رانيد نو˘ي˘ل˘م24 هتميق  غلبم˘ب ا˘ه˘عر˘ب˘ت
ةمهاصسملل تايفصشتصسملل ةصصصصخم ةيبط تادعم
يف ءابولا راصشتنا ةبراحمل ةينطولا ةلمحلا يف
يزاج تمصضنا ، ةًنطاوم ةكرصش اهتفصصب.دÓبلا

ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ى˘لإا  ى˘˘لوألا ما˘˘يألا ذ˘˘ن˘˘م
ثيح ءابولا ةبراحمل يندملا عمتجملاو ةموكحلا
رصضخألا مقرلا ىلإا ي˘نا˘ج˘م˘لا لا˘صصتلا˘ب تح˘م˘صس

ةرازول ينورتكلإلا عقوملا ىلإا كلذكو (0303)
ة˘ع˘صساو لا˘صصتا ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا اذ˘ك  و ، ة˘˘ح˘˘صصلا
، ةياقولاو ي˘عو˘لا ىو˘ت˘صسم ع˘فر ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
صسكيلف كوبصسياف  ةمدخ ىلإا يناجملا لوصصولاو
ةمزتلم  يزاج ىقبت و ، ةيبطلا تادعملا ءارصش و

ةيلبقتصسم ةردابم يأا ذاختاو اهتمهاصسم ةلصصاومب
راصشتنا ىلع ةرطيصسلل ينطولا جمانربلا  راطا يف
تر˘ّكذ ،ة˘صسا˘صسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ.صسور˘ي˘ف˘لا
ينورتكلإلا عفدلا تاءارجإاب اهنئابز يزاج  ةكرصش

اهقيبطت وأاzd.yzzejD ينورتكلإلا اهعقوم ربع
دعُب نع مهريتاوف عفد نم اونكمتي ىتح  صصاخلا

ىلإا لقنتلا و جورخلا ىلإا ةجاحلا نود مهلزنم نم
ديعصصلا ىلع.ةدمتعملا عيبلا طاقن وأا تÓحملا
تاءارجإلا نم ةلصسلصس ةكرصشلا تذختا يلخادلا

ةحصص ىلع ظافحلل اهلكايه عيمج ىوتصسم ىلع
نامصض ع˘م ن˘ئا˘بز˘لا كلذ˘كو م˘هر˘صسأاو ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘م
.اهتامدخ ميدقت و ةكرصشلا ةطصشنأا يف رارمتصسلا

لك نم فلأاتت ةبقارم ةنجل يزاج تلكصش دقو
ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘لا و ن˘مألا و ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

ريدملا اهصسأاري لامعلا يلثممو يلخادلا لاصصتلاو
ًايموي ةنجللا هذه عمتجت و .ينافلاغ ويتام ماعلا
ةذختملا تاءارجإلا  فييكت و تاروطتلا دصصرل
ةيموكحلا تاطلصسلا اهذختت يتلا تارارقلل ًاقفو
.ةصصتخملا

 ةحشصلإ ةرإزول ةيبط تإدعم ملشستيزاج
انوروكلإ ءابو ةحفاكم راطإإ يف

ةنتابب رورم ثداح يف نيرخإ نينثإ حرجو باشش كÓه
82و12 رمعلا نم ناغلبي نيرخا نينثا بيصصاو هفتح ةنصس72 رمعلا نم غلبي باصش لو’ا ضسما ءاصسم يقل

،يداو يف اهرارقتصساو504 وجيب عون نم ةرايصس بÓقناو فارحنا رثا ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب ،ةنصس
ةيامحلا ناوعا لخدت دقو ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب نو˘ي˘ع˘لا ضسار ةر˘ئاد˘ب تم˘خ˘لا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا يدو˘عا ة˘ت˘صشم˘ب
ةنيدمب رمن˘لا ي˘ل˘ع ىف˘صشت˘صسم ىلا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ىل˘ع ن˘ي˘با˘صصم˘لا ل˘ق˘نو ا˘يا˘ح˘صضلا فا˘ع˘صسا ل˘ج’ ة˘ي˘ند˘م˘لا

حلاصصم اهتهج نم ،ىفصشتصسملا تاذب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا يفوتملا ةيحصضلا هيف لقن تقو يف ،ةناورم
ح ناصشوصش.هبابصسا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت تحتف دقف ينطولا كردلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك هجو
ةيروهمجلا ةلول ةميلعت ارخؤوم ةينارمعلا ةئيهتلاو
ةع˘با˘ت˘لا تارا˘ي˘صسلا ل˘يو˘ح˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا ل˘جأا ن˘م
ىلإا ةيمومعلا تائيهلا فلتخمو ةيلحملا تاعامجلل

ةنصسلا ةياهن لبق ““زاغريصس““ عيمملا لورتبلا زاغ
.ةيراجلا

صسرام22 يف ةخرؤوملا11 مقر ةميلعتلا يف ءاج

اهنم ةخصسن ىلع ““ةعاصس رخآا““ زوحت يتلا0202
ةلولا ىلإا اههجو يذلا ةيلخادلا ريزو عيقوت لمحتو
ر˘ئاود˘لا ءا˘صسؤور ،نو˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةلو˘لا ع˘م لا˘صصتلا˘˘ب
عورصشلا فدهب ةيدلبلا ةيبعصشلا صسلاجملا ءاصسؤورو
ىلإا ةيلحملا تاعامجلل ةعباتلا تارايصسلا ليوحت يف
ءاج امل اقيبطت كلذو –زاغريصس– عيمملا لورتبلا زاغ
دقعنملا ءارزولا صسلجم نع ةرداصصلا تاهيجوتلا يف

ريزولا ةميلعت تدكأا ثيح،0202 صسرام8 خيراتب
تاعامجلل ةعباتلا تارايصسلا ةريظح نأا ىلع دوجلب
ةيلحملا تاكلتمملا رواحم مهأا نم ربتعت ةيلحملا
ىلع ريبك ءبع كلذب ةلكصشم““ ةقاطلل ةكلهتصسملا

لو˘ق˘ت ““تا˘يلو˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘ي˘صست تا˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م
ىلإا رظنلابو““ ه˘نأا ا˘صضيأا ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نووعدم نحن ،ةيلحملا تاعامجلل يلاملا عصضولا
ثحبلا يف عورصشلل ىصضم تقو يأا نم رثكأا مويلا

ةينازيملا تاقف˘ن ن˘م صصي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘يد˘ب لو˘ل˘ح ن˘ع
ةليدب تاقاط ينبت ىلع دمتعي ديدج جهن دامتعاو
،““ةئيبلا ةيامحو قافنإلا ليلقت يف دعاصست نأا نكمي
– عيمملا لورتبلا زاغ لثمي ل ،مويلا نأا ذإا““ :فاصضأاو
تابكرملا كÓهتصسا نم ريغصص ءزج ىوصس – زاغريصس
تاحومطلا نم ريثكب مقرلا اذه لازي لو ،دوقولل
ةيمومعلا تاطلصسلا فرط نم ةوجرملا فادهألاو
اذه نم رئازجلا اهكلتمت يتلا تايناكمإلا ءوصض ىلع

اهرفوي يتلا ةددعتملا ةيئيبلا ايازملاو ةيحان نم زاغلا
ليجصست ىلإا ردصصملا راصشأا امك ،““ىرخأا ةيحان نم
وهو تارايصسلا رئاظح يف دوقولا كÓهتصسا يف ةدايز
ةحصصو ةئيبلا ىلع ةيبلصس تاصساكعنا هنع بترت
تحبصصأا رئازجلا نأا ىلإا رظنلاب ،داصصتقلاو ناكصسلا
ددصصلا اذه يفو ةرثكب دوقولا نم عونلا اذه دروتصست

:يلاتلا وحنلا ى˘ل˘ع دو˘ج˘ل˘ب ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تءا˘ج
مايقلا ،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه مÓ˘ت˘صسا رو˘ف م˘كن˘م بل˘طأا““
تارايصسلا رئاظح ليوحتل قاطن˘لا ة˘ع˘صساو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
–زاغريصس– عيمملا لورتبلا زاغ ىلإا ةيدلبلاو ةيئلولا

لÓخ ذيفنتلل قيقدو حصضاو ينمز لودج ديدحتو

صسفن ءادصسإا مكنم بلطأا امك،0202 ةيلاملا ةنصسلا
يف ةدجاوتملا ةيمومعلا تائيهلا فلتخمل تاميلعتلا
يدؤويصس ءارجإلا اذه نأا ىلع ادكؤوم ،““مكتيلو ميلقإا
مهاصسيصسو ريبك لكصشب دوقولا كÓهتصسا ليلقت ىلإا
ةقاطلا هذه نع ينطولا قوصسلا يف زجعلا دصس يف
راثآلا نم للقيو دعاصسي““ ىرخأا ةهج نمو ةهج نم
يف ةصصاخ ،ةيمومعلا ةحصصلا ىلع لقنلل ةراصضلا
ثيح ،ناكصسلاب اظاظتكا رثكألا ةيرصضحلا قطانملا
جو˘ت˘ن˘م و˘ه –زا˘غر˘ي˘صس– ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘˘لا زا˘˘غ نأا
اصضيأا دكأا يذلا ةيلخادلا ريزو ةميلعت لوقت ““فيظن
نمصض جردني ةفي˘ظ˘ن˘لا ل˘ئاد˘ب˘لا هذ˘ه ماد˘خ˘ت˘صسا نأا˘ب
ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع قدا˘صصم˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لإلا
نم دحلل ةيلود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تإلا را˘طإا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
صسابت˘حإÓ˘ل ة˘ب˘ب˘صسم˘لا ة˘ئ˘ي˘فد˘لا تازا˘غ˘لا تا˘ثا˘ع˘ب˘نا
ى˘ل˘ع ةلو˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو د˘كأاو اذ˘ه ،يرار˘˘ح˘˘لا

تايلمعلاب مايأا01 ىدعتي ل لجأا يف هتدافإا ةرورصض

رئاظح ليوحتل0202 ةنصس لÓخ اهذيفنت متيصس يتلا
.ةيلحملا تاعامجلل ةعباتلا تارايصسلا

يره ديلو

ةيلخادلا ريزو ةميلعت ىلع لصصحتت ““ةعاصس رخآا““..0202 ةياهن لبق

 ةيلحملإ تاعامجلإ تإرايشس ليوحت
 ““زاغريشس““ ىلإإ ةيمومعلإ تائيهلإو

نم لجيجب يناثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
ن˘م دد˘ع ي˘ف ه˘طرو˘ت د˘ع˘ب ر˘ي˘ط˘خ صصل ف˘ي˘قو˘˘ت
ىلع تابكرملا نم ددع تفدهتصسا يتلا تاقرصسلا

لجيج ةيلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ف˘قاو˘م ةد˘ع ىو˘ت˘صسم
. ةنيدملا يلاعأاب اديدحتو
ناف  ةيلولا نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو
ن˘مأÓ˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
او˘ن˘كم˘ت ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ي˘نا˘˘ث˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا

نمو ةيملعلا ةطر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو
تامصصبلل يلآلا فيرع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ف˘ي˘ظو˘ت لÓ˘خ
تاقرصسلا زغل كف نم  ““صسيفأا ““ مصساب فورعملا
نينطاوم ةدع تابكرم تفدهتصسا يتلا ةيلاتتملا

مت ثيح ، بئارملا نم ددعب ةنوكرم تناك يتلاو

ف˘ي˘قو˘ت ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإلا˘بو

ن˘م و˘هو ة˘ن˘˘صس52 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي صصخ˘˘صش
هتامصصب قباطت دكأات امدعب ايئاصضق نيقوبصسملا

تابكرم ثÓث ىلع تدجو يتلا تامصصبلا عم
ه˘ما˘ح˘ت˘قا د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘قر˘صسب ما˘ق د˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘˘ك
ةنوكرم ةثÓثلا تارايصسلا تناك نيذللا نيبآارملل
. لجيج ةنيدم يلاعأا ىوتصسم ىلع امهب
ةيئاصضقلا تاه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘ت˘م˘لا صضر˘ع م˘ت د˘قو
ةمهتب كلذو يروفلا لوثملا تاءارجا بجومب
صسم˘خ˘ب ن˘يدأا ثي˘ح ر˘صسكلا ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلا
ةصسصسؤوملا هعاديا عم ةازاوم ةذفان  نجصس تاونصس
. ةيباقعلا

 دوعصسم / م

  تامصصبلل يلآ’ا فيرعتلا ماظن ىلع دامتعإ’اب

 ةقورشسملإ تإرايشسلإ زغل كفي نمألإ
 لجيجب بئإرملإ لخإد نم

 ةيلقع تإرثؤوم ةزايح ةمهتب صصخشش فيقوت
جيريرعوب جربب روشضحم صضيبأإ حÓشس لمحو

نم  جيريرعوب جرب نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف حلاصصم تنكمت
فنصصلا نم ةيعرصش ريغ ةقيرطب جيورتلاو عيبلا ضضرغل ةيلقع تارثؤوم ةزايح  ةمهتب ينيرصشع فيقوت
لاصصت’ا ة˘ي˘ل˘خ بصسحو .ة˘ن˘صس92 (أا - ب)و˘عد˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ، دو˘ع˘لا ع˘م ي˘عر˘صش ىصضت˘˘ق˘˘م نود ضسدا˘˘صسلا

ضسملتلا ةيلمع ىلإا هعاصضخإابو ةنيدملا ءايحأا دحأاب هفيقوت مت هب هبتصشملا نا ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو
ن˘م ة˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب ءاود ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع ،  ت’و˘˘صسب˘˘ك (50) ه˘˘ب  ا˘˘ك˘˘˘يرو˘˘˘ن  ءاود ن˘˘˘م ط˘˘˘صشم ف˘˘˘صصن ط˘˘˘ب˘˘˘صض م˘˘˘ت يد˘˘˘صسج˘˘˘لا

ةيرانلا ةجاردلا ضشيتفتب ، ضصقم و  جد0003 غلبمو ضصرق02 ىلع يوتحتgm 60 ehcoR limoxeL ةمÓع
مت هيلعو ، يفلخلا اهقودنصصب هيفخي ناك ( رجنخ) روظحم ضضيبا حÓصس ىلع روثعلا مت اهنتم ىلع ناك يتلا
ةيباقعلا ةصسصسؤوملا هعاديإاب ترمأا يتلا ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم زاجنا

ىصسوم/ع.جيريرعوب جربب

Akher Saa Le 31/03/2020 راــــــــهششإإ



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 
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