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ةانقلا اهب ضصخ تاحيرسصت يف ضسمأا ديزوب نب نمحرلا دبع روسسيفوربلا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو فسشك
 .رئازجلا يف انوروك ضسوريف ةحئاج تاروطت ةيسسنرفلاب ةقطانلا ةثلاثلا ةيعاذ’ا

امئاق لازام ةيودأ’ا ضضعب يف ضصقنلا لكسشم نإا لاق

ةلسضعم لح يف نوأهتلا دقتني يربمعلب
أنوروك ءأبو بأسسح ىلع ةيودألا ةردن
ةلدايشصلل ةينطولا ةباقن˘لا سسي˘ئر ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘شسم ف˘ششك

بل˘ط˘ت˘ي ا˘م ا˘م˘ئا˘ق لاز ’ ة˘يودأ’ا ةرد˘ن ل˘˘كششم نأا ،سصاو˘˘خ˘˘لا
اهيلا راششا يتلا يحشصلا نمأÓل ةينطو ةلاكو ءاششنا ةرورشض
ئراوطلاو سضراوعلل نامأ’ا مامشص اهنأ’ ةيروهمجلا سسيئر
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر ير˘م˘ع˘لا˘ب دو˘ع˘شسم ثحو .ة˘ي˘ح˘شصلا
يحشصلا نمأÓل ةينطو ةلاكو ءاششنا ىلع سصاوخلا ةلدايشصلل
اهفشصوو نوبت ديجملا ديع ةيروهمجلا سسيئر اهيلا راششا يتلا
دوعشسم فاشضأاو .ةيحشصلا ئراوطلاو سضراوعلل نام’ا مامشصب
ايلاح هب لومعم ءارجإ’ا اذه لثم نأا يعاذا حيرشصت يف يرمعلب
سضرأا ىلع هديشسجتل تقولا ناح دقلو لودلا نم ديدعلا يف
هذه يف ةلدايشصلا رود ىلع يرمعلب دكأاو .اندÓب يف عقاولا

ةيلديشص فلأا11 ريخشست لÓخ نم دÓبلا اهششيعت يتلا فورظلا
مغر ،نينطاو˘م˘لا ة˘مد˘خ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ع˘ت» ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
رارغ ىلع ،راطإ’ا اذه يف ةلدايشصلا سضرتعت يتلا ليقارعلا
رجحلا ةرتف لÓخ امي˘شس’ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘شصو ن˘يو˘م˘ت˘لا سصق˘ن
تÓمح ةدعب تماق ةلدايشصلا ةباقن نأا » فاشضأاو .»يحشصلا
اهريغو ةيبط ةزهجاو تامامك نم تاعربتلل عمجو ةينماشضت

فلا05 عيزوتب تماق امك ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو رو˘ه˘ظ ن˘م لوأ’ا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘شصل˘˘م
لازام ةيودأ’ا سضعب يف سصقنلا لكششم نأا ىلإا راششاو .»اندÓب
لكششمو داريتشس’ا تاءارجإا ىلا كلذ يف ببشسلا اعجرم ،امئاق
هذه لح يف نواهتلا نم سصوشصخلا اذه يف رذحو ،ةريعشستلا
مامتها ىلع ذوحتشسا يذلا انوروك ءابو باشسح ىلع ةلشضعملا
اهنإا لاق ،دÓبلا يف ةيحشصلا ةموظنملا سصوشصخبو .عيمجلا
راودأابو قشسانتمو لماكتم لمع لÓخ نم حÓشصإÓل جاتحت»
.»لاجملا اذه يف ةنشسح جئاتن ىلع لوشصحلل ةفلتخم
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اهل يئاوسشعلا عينسصتلل ادح تعسضو

 نيبغارلل ددحت ةعأنسصلا ةرازو
جأتنإلا رييأعم تأمأمكلا عينسصت يف

نيبغارلا فرشصت تحت مجانملاو ةعانشصلا ةرازو سسما تعشضو
سصئاشصخلا انوروك سسوريف نم ةيقاولا تامامكلا عينشصت يف
فرط نم ةدمتعملا جاتن’ا ريياعم قفو اهب ةشصاخلا ةينقتلا
دافأا امبشسح و .«سسكتيج» دولجلا و جيشسنلل يمومعلا عمجملا
تامامك جاتنا نامشضب سصئاشصخلا هذه حمشستشس ةرازولل نايب
نمو .ردشصملا تاذ فيشضي ، ةيلودلا ريياعملل عشضخت ةيقاو
حيششرت تاذ ةعنقأا نوكت نا ةرازولا اهتددح يتلا تافشصاوملا

حمشسي ثيحب نينذأ’ا بناج ىلع عشضوي نرم طيخ عم يلاع
نوكت ،عشصان سضيبأا اهنول نوكي نا و ,هجولا ىلع اهتيبثتب
قبط : جوشسنم ريغ نيليبوربيلوب تاقبط ةثÓث نم ةنوكتم

ةقبط و(2م /مارغ52) ىطشسو ةقبط، (2م/مارغ04)ةيجراخ

نا -ردشصملا تاذ فيشضي- بجي امك . (2م/ مارغ03) ةيلخاد
اهشصئاشصخ نمو .تاونشس ةثÓث ةد˘م˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق نو˘كت

ةقباطم ، مشس81 ىلع مشس02 اهمجح نوكي نا اشضيا ةينقتلا

24-39 ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ق˘˘فو» ي˘˘بوروأ’ا م˘˘شسو˘˘ل˘˘ل

EC/5002. 38641. رايعمل ةقباطم نوكت نا بجي امك

بجوتشسي و .بيرجتلا قرط و تابلطتمل ةعشضاخ ةيبط ةعنقأا
جا˘ت˘نإ’ سصا˘خ ة˘يا˘م˘ح ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع جو˘ت˘ن˘م˘لا ر˘فو˘˘ت˘˘ي نا ا˘˘شضيا
و ،ةحارجلا لاجم ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘ما˘م˘كلا
يشصو˘ت و .ة˘عا˘ن˘شصلا و نا˘ن˘شس’ا بطو ، ة˘ي˘ب˘ط˘لا تارا˘ب˘ت˘خ’ا

01 نم ةنوكم سسايكأا يف ةعنق’ا هذه ةئبعت متي نأا ةرازولا

ديكاتلا عمAN 65-29 رايعملل اقفو فايل’ا نم بيكرتب عطق
ةدا˘م ن˘م ة˘نو˘كم تا˘ق˘ب˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج نو˘˘كت نأا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
جيشسنلل ينطولا زكرملا فرط نم اهرابتخا متي «نيلبوربيروبلا»
يتلا ةوطخلا هذه جردنتو .ةيلودلا ريياعملا قفو ،دولجلا و
ىلا ةيمارلا دوهجلا راطا يف مجانملا و ةعانشصلا ةرازو اهتذختا

نم ةيامحلل ةيرورشضلا ةعنقأ’ا و تامامكلا جاتنا ةفعاشضم
.انوروك سسوريف
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جا˘ه˘ت˘نا ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ر˘ثآا ثي˘ح
نإا هلو˘ق˘ب .ن˘ئ˘م˘ط˘م˘لا بو˘ل˘شسأ’ا
د˘ق تنا˘ك ا˘ه˘نأا م˘غرو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا»
’ نم عشضو يف اهشسفن تدجو
اهتمواقم لئاشسو لعفب هل حÓشس
نأا ’إا, رمأ’ا ةيادب يف ةفيعشضلا

هيلاجعتشسا ةفشصب هريخشست مت ام
عشضولا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا˘ب ح˘م˘شس
لÓ˘خ ها˘˘ند˘˘ه˘˘شش يذ˘˘لا بع˘˘شصلا
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘بو .«ى˘˘˘لوأ’ا ما˘˘˘˘يأ’ا
نإا˘ف ، د˘يزو˘ب ن˘ب رو˘شسي˘فور˘ب˘˘ل˘˘ل
ط˘ي˘ل˘˘شست بج˘˘ي ر˘˘ششؤو˘˘م ل˘˘شضفأا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كاذ و˘ه ه˘ي˘ل˘ع ءو˘شضلا
ا˘ي˘ب˘شسن سضف˘خ˘ن˘م˘˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘شصأا ن˘م ظ˘حÓ˘م˘لا تا˘ي˘فو˘˘ل˘˘ل
، سسوريفلاب نيباشصملا ىشضرملا

اوعشضخ نيذلا» نأا ىلع ادكؤوم
اوفاعت دق نيكورولكلاب جÓعلل
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو .»د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب
نكمي يتلا ماتلا رجحلا تاءارجإاب
مل، ةمشصاعلا ناكشس ىلع اهشضرف
ةلاح يف» لاق هنكل .ريزولا اهفني
،ا˘˘نورو˘˘˘كلا ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا سضر˘˘ف˘˘˘ل ر˘˘˘ط˘˘˘شضن˘˘˘شس
نأا ا˘شضيأا د˘˘كأا ه˘˘ن˘˘كل .»ل˘˘ما˘˘ششلا
ةمشصاعلا يف ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ما˘قرأ’ا

رج˘ح سضر˘ف ي˘عد˘ت˘شست ’ ا˘ي˘لا˘ح
.«يلكلا

ةمأمك نويلم05 ـب عربت زرأب يسضأير»
«نينطاوملل أنجم أهريفوت أبيرق متيسسو

،ةبشسانملا ةحشصلا ريزو لغتشساو
اًي˘شضا˘ير نأا ىر˘خأا ةر˘م د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل
، ه˘˘˘˘م˘˘˘˘شسا ر˘˘˘˘كذ سضفر ، اًزرا˘˘˘˘˘ب

نويلم05 ـب اًعربت اًبيرق لشسريشس
ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘شسو ن˘˘م
طغشضلا مجح نم كفت نأا اهنأاشش
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هثيدح يفو .ةيب˘ط˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

تاذ فششك ،ةياقولا لئاشسو نع
يلاحلا نوزخملا نأاب لوؤوشسملا
رد˘ق˘ي تا˘ما˘م˘كلا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل

ىلإا اريششم ،نويلم11 نم ديزأاب
امك .اهتيبلت مت تايبلطلا لك نأا
هتاظحÓم لÓخ نم ريزولا دكأا
عيمج زيهجت ةبوعشص نأا ةيمويلا
حرطت ةيقاو ةعنقأاب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ه˘نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأا ه˘˘نأا ’إا ،ة˘˘ل˘˘كششم
يناجملا عيزو˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي˘شس
˘مÓ˘ت˘شسا در˘ج˘م˘ب ة˘ع˘ن˘ق’ا هذ˘ه˘˘ل
.اهنم ةبولطملا ةريبكلا تايمكلا

ىسضرمل جÓعلا فورظ نيسسحت
جÓع زكارم ءأسشنإاو نأطرسسلا

تأيولوألا نم ةديدج

ة˘ح˘شصلا ر˘يزو سضر˘ع˘ت˘شساو اذ˘˘ه
سسي˘ئر ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
يف نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

حÓشصإا ليبشس يف قباشسلا مويلا
.ينطولا يحشصلا ماظنلل قمعم
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ي˘˘ف˘˘خ˘˘يو
ي˘ف تظ˘حو˘ل ي˘ت˘لا تا˘˘قا˘˘ف˘˘خإ’ا

ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
تشضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ، ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

نينطاوملا نم ةديدشش تاداقتن’
.ل˘كك ن˘ي˘ي˘ح˘شصلا ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو
حÓ˘˘شصإ’ا اذ˘˘ه م˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘يرو
ريزولا راششأا ،«حّلملاو يشساشسأ’ا»
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا» نأا ى˘˘˘لإا

احاحلإا رومأ’ا رثكأا ءردب ةمزتلم
يتلا لئاشسولا ريرحت لÓخ نم
كلت اميشس ’و ،ةيولوأا تاذ ربتعت
يف ىشضرملا ةحارل سسركت يتلا
لابقتشسا لجأا نم ، تايفششتشسملا
ةداعإاو ،ةمومأ’ا حلاشصمب لشضفأا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘شش م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ، ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
ىشضرمل جÓعلا فورظ نيشسحت
جÓ˘ع ز˘كار˘م ءا˘ششنإاو نا˘طر˘˘شسلا

.»ىشضرملا ء’ؤوه حلاشصل ةديدج

يه يحسصلا نمأÓل ةينطولا ةلأكولا
تارارقلل ةسسارحو ةبقارم ةئيه

عأطقلأب ةسصأخلا

حرتقملا ءاششنإ’اب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
،يحشصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولل
ميظنت˘ب سصا˘خ ل˘كششب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ءادأا

ريزولا ربتعا ، دلبلا يف ةيحشصلا
اشساشسأا ةفلكم ةبقارم ةئيه اهنأا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘˘شص ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ماظنلا حلاشصل ةذختملا تارارقلا
نوكت˘شس ا˘ه˘نأا فا˘شضأاو.ي˘ح˘شصلا
نع هيبنتلا ىلع «سسراح» ةباثمب

حلاشصل ةذختملا تارارقلا عيمج
ل˘˘كك ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

.اهيلع ةقداشصملاو

فورظل تعسضو ةيندملا ةمدخلا
لوبقلا تلدعم ظيفختو ةيئأنثتسسا

بونجلا ءأنبل بطلا ةبعسش يف

سضر˘ع˘˘م ي˘˘ف د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب لا˘˘قو
ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا نأا ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل تع˘˘شضو

،ةنشس03 ن˘م ر˘ث˘كأ’ تي˘˘ق˘˘بو
لعجيشس زيفحتلا نأا ىلإا اريششم
مهتدارإا سضحمب نوهجتي ءابطأ’ا
سسف˘ن ي˘فو.ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘ي’و˘ل˘ل
نأاب ةحشصلا ريزولا دافأا ،قايشسلا

لمعلا راتخي نمل رجأ’ا ةفعاشضم
ادكؤوم ،يقطنم رمأا بونجلا يف
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك لو˘خد نأا

لدعمب نوكيشس بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأ’

ريزولا بشسحبو.نيرششع نم41
ءاششنإا لشضفأ’ا نم هنإاف ديزوب نب
ة˘يو˘ه˘ج ة˘ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شسإا ح˘˘لا˘˘شصم
ىربك تايفششتشسم عشضو سضوع
.طقف قطانملا سضعبب
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ي˘م˘شسر˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا سسما ف˘˘ششك

ءابو يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل

راروف لامج رئازجلا يف انوروك

ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘شصإا78 ليجشست

ددعلا عفتر˘ي˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

مت ةي’و74 ربع ةلاح0702 ىلإا

.«رأا.ي˘شس.ي˘ب» ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ا˘هد˘ي˘كأا˘ت

تايفولل يلامجإ’ا ددعلا عفتراو

انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإ’ا ءار˘ج

بشسح ،ةافو623 ىلإا رئازجلا يف

ةنجلل يمشسرلا قطانلا فششك ام

.انوروك سسوريف ةعباتمو دشصر

اهنع فششك يتلا ماقرأ’ا بشسحو

سضافخنا ظحÓي ثدحتملا سسفن

تايفولل يمويلا ددعلا يف فيفط

42 لÓ˘˘˘خ ةا˘˘˘فو31 ليجشستب

سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘شس
ددعلا عف˘ترا ،ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا

ليجشست دعب0702 ىلإا يلامجإ’ا

ا˘مأا .ةد˘يد˘ج ةد˘كؤو˘م ة˘با˘شصإا78
ىلإا تعفترا دقف ءافششلا ت’اح

.ةديدج ةلاح09 يفاعت دعب196
ل˘˘خد ف˘˘ششكلا ت’ا˘˘˘ح ع˘˘˘فر˘˘˘لو
سسوريف ليلاحتل يوهجلا ربخملا

ز˘ي˘ح ،ا˘ي˘م˘شسر ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ،ا˘نورو˘˘ك
ة˘ل˘حر˘˘م حا˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ح˘م˘شسي˘شسو .ة˘ي˘˘لوأ’ا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
سصوحفلا ةيلمع ريوطتب ،ربخملا

ةهجلا ىوتشسم ىل˘ع ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو
عم كلذ نمازتيو .دÓبلل ةيقرششلا
نأا ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم ديكأات
ءابو ةورذ ىلإا دعب لشصي مل ملاعلا

وحن ليج˘شست د˘ع˘ب اذ˘هو ا˘نورو˘ك

001 نم رثكأاو ة˘با˘شصإا ي˘نو˘ي˘ل˘م

ة˘˘ح˘˘شصلا تع˘˘قو˘˘تو .ةا˘˘˘فو ف˘˘˘لأا

ىلإا ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت˘ي ’أا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

21 لبق انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل حا˘ق˘ل

ىلإا دعب لشصن مل» :ةدكؤوم ،ارهشش

نإا ةمظنملا تلاقو .«ءابولا ةورذ

تا˘با˘شصإا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف09

ا˘˘بوروأا ا˘˘هرد˘˘˘شصم سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

ةئاملاب09 و ،ةدحتملا تاي’ولاو

نيشصلا يف انوروك تاباشصإا نم

نأا ىلع ةددششم ،جراخلا اهردشصم

تاباشصإ’ا وه نيشصلل ديدهت ربكأا

.جراخلا نم ةمداقلا

يلكلا رجحلا ضضرف يعدتسست ’ ةمسصاعلا يف ايلاح ةلجسسملا ماقرأ’ا نأا لاق

ةبعسصلا ةلحرملا زوأجت دكؤويو نييرئازجلا نئمطي ديزوب نب

انوروك ءابو نم ةلاح09 يفاعت

ةريخألا ةعأسس42 ـلا لÓخ ةديدج ةبأسصإا78 و ةأفو31

ةدمجملاو ةجزاطلا موحللا نم نانطأ’ا ف’آا داريتسسا ىلإا أاجلت ةراجتلا ةرازو

نأسضمر رهسش لÓخ ةدروتسسم أموحل نولكأأيسس نويرئازجلا
لاقو.ميركلا ناشضمر رهشش لÓخ ةينطولا قوشسلا نيومتل ءارمحلا موحللا نم ةربتعم تايمك داريتشس’ أاجلتشس اهنأا ةراجتلا ةرازو تفشش
ناشضمر رهشش لÓخ متيشس هنأا ،ةيفحشص تاحيرشصت يف ءاثÓثلا سسمأا ،ينارقم دمحأا ،ةرازولاب ةيراجتلا تاطاششنلاو قاوشسأ’ا ميظنت ريدم
هنأا لوؤوشسملا تاذ فاشضأاو.ةلوقعم راعشسأاب ةدروتشسملاو ةيلحملا ءارمحلاو ءاشضيبلا موحللا نم ةربتعم تايمكب ةينطولا قوشسلا نيومت

.دمجملا عونلا نم نط فلأا5.62 و جزاطلا عونلا نم نط فلأا5.21 غلبت يرقبلا محللا نم تايمك ناشضمر رهشش ةبشسانمب داريتشسا متيشس
سسفن لÓخ ريفوت متيشس هنأا قايشسلا تاذ يف ادكؤوم.داريتشس’ا يف نوشصشصختم نولماعتم اهب لفكتيشس داريتشس’ا تايلمع نأا ادكؤوم

±.S°∏«º .رقبلا نم سسأار0003 وحن داريتشس’ سصيخارت حنم نع Óشضف ،نط فلأا25 غلبي رقبلا موحل نم يلحم جاتنإا رهششلا
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ي˘˘ف سسا˘˘نو˘˘لا ي˘˘ششا˘˘˘غ ح˘˘˘شضوأا
نأا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآا» ـل ح˘˘ير˘˘شصت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘˘ششلا

اوفقو نطولا تايفششتشسم لماك
مهماهم ةيدأاتل دحاو لجر ةفقو
،ةريبكلا ةيحشصلا رطاخملا مغر
نيأا ةمزألا ةيادب دنع اشصوشصخ
ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم ن˘˘كت م˘˘ل
،مزÓلا لكششلاب ةرفوتم ةيبطلا

فششك لباقملا اذه نأا ىلإا اتفل
رييشستلا» ة˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
ة˘˘ح˘˘شصلا ءارد˘˘م˘˘˘ل «ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا

،ةيح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا بل˘غأاو
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘مزأا» :لا˘ق ثي˘ح
،هناكم يف سصخشش لك عشضو
عا˘ط˘ق ي˘ي˘ن˘ه˘م نأا تن˘ي˘˘ب ثي˘˘ح
ر˘ي˘ي˘شست˘لا˘ب ق˘حألا م˘ه ة˘˘ح˘˘شصلا

ل اوناك نيذلا نييرادإلا سسيلو
لك نأاب نولوقيو انل نوعمتشسي
يف اننومهتيو مارم ىلع ءيشش
لكا˘ششم˘لا ر˘ي˘ث˘ن ا˘ن˘نأا˘ب ل˘با˘ق˘م˘لا

حرطن انك» :فاشضأاو ،«بشسحو
انتحفشصب رارمت˘شسا˘ب ل˘كا˘ششم˘لا

كلذ لبقو عاطقلا يف نيينهم
رفوت مدع نع نينطاوم انتفشصب
يف لابقتشسلا نشسحو تادعملا
ان˘ل˘كا˘ششم ل˘ك ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ل م˘ه˘نأل ن˘˘ي˘˘يرادإلا ع˘˘م تنا˘˘ك
عاطق يف لمعلا ةقيقح نوملعي
˘مو˘ق˘ي ل عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ،ة˘ح˘شصلا

ىلع امنإاو يرادإلا لمعلا ىلع
فرعي ل نمف ،يناديملا لمعلا
ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب نو˘˘كي ن˘˘ل ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

امك ،«ةحشصلا عاطق يف رييشستلا
ءابو» نأا اشضيأا سسانولا حشضوأا

ن˘ي˘يرادإلا نأا˘ب ر˘˘ه˘˘ظأا ا˘˘نورو˘˘ك
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق ر˘ي˘غ ن˘ي˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نا˘ك ظ˘ح˘لا ن˘شسح˘لو ر˘ي˘ي˘شست˘لا

ناديملا يف اوفقو نيينهم كانه
.«ةثراكلا تناكل كلذ لولو

عطتشسي ملو رييÓملا مهتلإا ةحشصلا عاطق»
«ضضيرملل ةقئل ةبجو ىتح ريفوت

را˘˘ششأا ،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف
ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
سسانولا يششاغ ني˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششل
ةريبك ةيلا˘م ة˘ف˘ل˘غأا فر˘شص ى˘لإا

رادم ىلع ةحشصلا عاطق ىلع
نأا نود ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘˘شسلا
ىلع ةشسوملم جئاتن اهل نوكت
لا˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح ،ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘لا سضرأا
ءاطعإا» :ةطقنلا هذه سصوشصخب
باشسح ىلع يرادإÓل ةيولوألا
غلابم عييشضت يف ببشست ينهملا

حاجنلا نأا نود رييÓملاب ةيلام
ةيئاذغ تابجو ىتح ريفوت يف
بلج مت ثيح ،ىشضرملاب قيلت
ةقÓع اه˘ل سسي˘ل ة˘ي˘ب˘ط تاد˘ع˘م
ءارششو ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا˘ب
تاذ تشسيل نيشصلا نم تادعم
تادعملا ةميقب اهترتوفو ةدوج
ل˘كلا» :فا˘شضأاو «ةدو˘˘ج˘˘لا تاذ
ناك لكلاو ةقيقحلا فرعي ناك
ه˘نو˘م˘ه˘ت˘ي م˘ل˘كت˘ي ن˘مو تكا˘شس
سصوشصخب امأا ،«ةل˘ب˘ل˘ب˘لا ةرا˘ثإا˘ب
هب ىلدأا يذلا ريخألا حيرشصتلا

نينثإلا موي ةيروهمجلا سسيئر
يرذج رييغت ثادحإا سصوشصخب

:لا˘˘ق˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘م˘˘ل˘˘ك»
عم ناديملا يف اهقيبطت ىنمتن
،نييرادإلا عم سسيلو نيينهملا
دوعي نأا بجي ةمزألا هذه دعب
مهيدل نيذلا نيينهملل رييشستلا

عا˘ط˘ق ي˘ف ءي˘شش ل˘كب ة˘فر˘˘ع˘˘م
تاينا˘كمإلا م˘ه˘ح˘ن˘مو ة˘ح˘شصلا
ليبشس ىلع» :فاشضأاو ،»ةمزÓلا
ي˘ف ن˘˘كا˘˘مأا د˘˘جو˘˘ي ل لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
˘ما˘م˘ح˘ت˘˘شسل تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
د˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طألا
كلذ نأا مغر لمعلا نم ءاهتنلا

عشضولا يف اشصوشصخ يرورشض
.«يلاحلا

ةدع انلجشسو ضسفنت زاهج0006 دجوي ل»
«نييبطلا هبشش طشسو انوروكب تاباشصإا
ةباقنلل ماعلا نيمألا قرطت امك
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ريزو اهمدق يتلا ماقرألا ةيشضق
ددعب ةقلعتملاو ارخؤوم ةحشصلا
اهيلع رفوتي يتلا سسفنتلا ةزهجأا
لشصت اهنأاب لاق يتلاو عاطقلا

اتفل ،سسفنت زاهج0006 ىلإا
ادج ديعب يقيقحلا مقرلا نأا ىلإا

لاق ثيح ،هب حرشصملا مقرلا نع
:ةطقنلا هذه سصوشصخب سسانولا
نأاب ارخؤوم ةحشصلا ريزول تلق»
ل ه˘نأا˘ب لو˘ق˘ت ناد˘ي˘م˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح

يف سسفنت زاهج0006 دجوي
ل ا˘ه˘ب˘ل˘غأا نأل ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةمزÓلا تادع˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ريغ ماقرألا نأاب هل تلق ،اهلمعل

ة˘ح˘شصلا ءارد˘م نأاو ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘شص
ناد˘ي˘م ل˘جر و˘ه ،ه˘ي˘ل˘ع او˘بذ˘˘ك

ا˘مأا ،«ر˘مألا ة˘ق˘ي˘ق˘ح نأا فر˘ع˘˘يو
ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘˘م سصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب
رارغ ىلع ةياقو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم
رزآاملاو تازا˘ف˘ق˘لا ،تا˘ما˘م˘كلا
نم» :ثدح˘ت˘م˘لا لا˘ق˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا

مل انوروك ءابو نأا انظح انشسح
امك رئاز˘ج˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب بر˘شضي
انأادب ةيادبلا يف ،ايلاطيإا يف لعف
امأا ،ةيفاك تايناكمإا نود لمعلا
دعب كلذو رومألا تنشسحتف نآلا
ني˘شضر˘م˘م˘لا ن˘م دد˘ع جا˘ج˘ت˘حا
ة˘ح˘شصلا ءارد˘م او˘ف˘ششك ن˘˘يذ˘˘لا
نأاب ريزولل نولوقي اوناك نيذلا

نأا مغر ،ماري ام ىلع ءيشش لك
ة˘يا˘م˘ح ا˘ه˘ي˘˘ف تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
:فاشضأاو ،» ينهملاو سضيرملل
تاباشصإلا نم ديدع˘لا ا˘ن˘ل˘ج˘شس»
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

بل˘غأا ي˘ف ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لا ط˘˘شسو
˘˘مد˘˘ع بب˘˘شسب كلذو تا˘˘يلو˘˘لا
ي˘ف تاد˘ع˘م ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م ر˘فو˘ت
م˘قر يد˘ل سسي˘ل ،ة˘˘مزألا ة˘˘ياد˘˘ب
امك ،تاباشصإلا ددع لوح قيقد
ةا˘˘فو تلا˘˘ح ل˘˘ج˘˘شسن م˘˘ل ا˘˘ن˘˘نأا
ءانثأا ةمدخلا يف ناك سضرممل
ةافو ةلاح انلجشس ثيح ،هتباشصإا

تب˘˘˘ي˘˘˘شصأا سضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حاو
جراخ يهو سسوريفلاب تيفوتو
كلذ ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ه˘˘ب˘˘شش ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه
رجحلا يف ايلاح دجاوتي نييبطلا
هثيدح متتخي نأا لبق ،«يحشصلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ثاد˘حإا بج˘ي» :لو˘ق˘لا˘ب

وهو ةحشصلا عاطق يف يرذج
.«لكاششملا لحي نأا هنأاشش نم ام

فصشكو رئازجلا يف يحصصلا عصضولا ةقيقح ىرع انوروك ءابو نأا سسانولا يصشاغ نييبطلا هبصشل ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا دكأا
.ةئطاخ ماقرأاب ةحصصلا ريزو نودوزي مهنأاب لاق نيذلاو تايلولا فلتخم يف عاطقلا رييصست ىلع نوفرصشي نيذلا نييرادإلا ةقيقح

:«ةعاصس رخآا» ـل حيرصصت يف نييبطلا هبصشل ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا

«ةحشصلا ءاردمل يثراكلا رييشستلا ةقيقح فششك انوروك ءابو»

:فاقوألاو  ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل

«اعرشش مثآا وهف هريغ ىلإا هلقن يف ببشستو هشضرم نع متكت نم»

:ةحيرقتصش..يرئازجلا بعصشلل ريبكلا يعولاب داصشأا

تاءارجإلا نم ةلمج تذختا رئازجلا»
«ءابولا روهظ ةيادب ذنم ةيزارتحإلا

ديعشسلا ءاوللا ،ةباينلاب يبعششلا ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر دكأا
نأا ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلل هترايز لÓخ ءاثÓثلا سسمأا ، ةحيرقنشش
ىلعألا دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر نم تاهيجوتب ،تذختا رئازجلا
تاءارجإلا نم ةلمج ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
ىلوألا تلاحلا روهظ نم ىلوألا مايألا ذنم ةيئاقولاو ةيزارتحلا

يتلا ،ةميكحلا تاءارجإلا هذه نأا ةحيرقنشش ءاوللا لاقو.«ءابولا نم
يف رمثتو حجنت نأا اهل نا˘ك ا˘م ،دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
ن˘ح˘م˘لا د˘ن˘ع هر˘ب˘شصو ،ي˘عاو˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘˘شش م˘˘ه˘˘ف˘˘ت لو˘˘ل ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

اندوع امك فقو بعششلا نأا هتاذ قايشسلا يف افيشضم.«تاململاو
عم انماشضتمو ،هتلودل امعدمو ادناشسم ،دحاو لجر ةفقو ،امود
. ةيخيرات ةينماشضت ةبه يف ،نيجاتحملا هناوخإا
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اررصضت رثكألا تازيهجتلاو تانحاصشلاو تابكرملا رايغ عطق نإا تلاق

رذحت نيردشصملا ةيعمج
ةيشسردملا تاودألاب ةداح ةردن نم

يرشصان ياب يلع نييرئازجلا نيردشصملا ةيعمج سسيئر سسما قد
ةيلزنمور˘ه˘كلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ي˘ف ةدا˘ح ةرد˘ن ن˘م ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن
لعفب ةيرئازجلا قوشسلا يف ةيودألاو رايغلا عطقو ةينورتكلإلاو
،انوروك ءابو يششفت ءارج ،رخاوبلاو نفشسلل يرحبلا طاششنلا فقوت
تازيهجتلاو تانحاششلاو تابكرملا رايغ عطق تاعاطق نأا Óئاق
نأا هل حيرشصت يف ثدحتملا عقوتو .ةمزألا نم اررشضت رثكألا يه
قو˘شسلا ي˘ف ةدا˘ح ةرد˘ن ىر˘خألا ي˘ه ة˘شسرد˘˘م˘˘لا تاودألا د˘˘ه˘˘ششت
لÓخ نيشصلل داريتشسلا تايبلط ميدقت بقتري ناك ثيح ةيرئازجلا
راششتنا لعفب ارخأات تدهشش ةيلمعلا نكلو مرشصنملا يفناج رهشش
ءابولا اذه راششتنا ةفاشضإا ةرتفلا كلت يف نيشصلا يف انوروك ءابو
تايبلطلا لوشصو نأا ملعلا عم ،يحشصلا رجحلا سضرفو رئازجلاب

تاءارجإلا ةفاك لاجآا باشستحاب رهششأا6 قرغتشسي نيشصلا نم
تلؤواشستلا نم ديدع˘لا حر˘ط˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ،تا˘ي˘م˘ع˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ةلبقملا ةلحرملا لÓخ رئازجلا يف تازيهجتلا هذه رفوتل ةبشسنلاب
يرشصان ربتعاو .ءابولا نم سصلختلا لاح يف يشسردملا لوخدلا عم
عشضولا ىلع ظافحلاو ،ءابولا ةبراحم يف نمكت مويلا ةيولوألا نأا
نكلو ةديدج تلاح ليجشست عنمو لقألا ىلع ارقتشسم يحشصلا
يف ةيشساشسألا تاجتنملا يف ريبك زجع ليجشست مدع اشضيأا بجي
.يحشصلا رجحلا تاءارجإا مارتحا نونطاوملا عيطتشسي ىتح قوشسلا
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ةدكيكصس

 لقلاب يباهرإا ىلع ءاشضقلا
يباهرإا ىلع ءاشضقلا نم ينطولا يبعششلا سشيجلا دارفأا نكمت
قلعتي و ةدكيكشس ةيلو يبرغ لقلاب قانخلا يد عماج ةقطنمب
نورقلو˘ب د˘لا˘خ ى˘عد˘ي و ة˘ي˘با˘هرلا ة˘عا˘م˘ج˘لا ي˘ف يدا˘ي˘ق˘ب ر˘مألا

،5991 ةنشس ةيباهرلا تاعامجلاب قحتلا دق و رارشض وبأاب ىنكملا
عون نم اششاششر اشسدشسم عاجرتشسا نم تنكم ةيلمعلا تنكمو

دارفا لشصاوي و .ةيودي ةلبنقو ةريخذ نزاخم3 و فوكينششÓك
نع اثحب ةقطنملا تاباغ و لابج يف ةيطيششمتلا مهتايلمع سشيجلا
.ةيباهرلا تاعامجلا اياقب
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،ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تدكأا
،ةينيدلا نوؤوششلا ةرازول ةعباتلا
،دعم سضرمب باشصملا نأا سسمأا

ه˘ل زو˘˘ج˘˘ي ل ،«91ديفوك» لث˘م
ا˘عر˘شش ه˘ئا˘بر˘قأاو ه˘فرا˘ع˘م˘˘ل لو
بجيو ،سضرملاب هتباشصإا ءافخإا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل كلذ˘˘ب ح˘˘ير˘˘شصت˘˘˘لا
رجحل˘ل لا˘ث˘ت˘ملاو ،ة˘شصت˘خ˘م˘لا
ثيح .جÓعلا بابشسأاو يحشصلا

اهل نايب يف ىوتفلا ةنجل تلاق

ةخشسن ىلع «ةعاشس رخآا» زوحت

هشضرم نع متكت نم هنأا اهنم

وهف هريغ ىلإا هلقن يف ببشستو

اذه ةباشصإاب ملع نمو ،اعرشش مثآا

و˘ه˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘كتو سضير˘˘م˘˘لا

،قايشسلا يفو ،مثإلا يف كراششم

ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تعد

ةشصتخملا تاهجلا عم نواعتلا

ن˘ي˘ب ي˘عو˘لا ر˘ششن˘ل ة˘لود˘لا ي˘˘ف

ي˘ف ا˘ع˘ي˘م˘ج ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا

ر˘ششن ل˘جأا ن˘م ،ة˘ما˘ت ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘شش

ةشصتخملا حلاشصملا غيلبت ةفاقث

ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا سضير˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع

وأا هباحشصأا فرط نم يدعملا

اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ي˘ع˘شس ،ه˘فرا˘ع˘م

Ó˘م˘ع ه˘ي˘ل˘ع ءا˘˘شضق˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا

دار˘˘˘فأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘شصن˘˘˘لا بجاو˘˘˘ب

ىوتفلا ةنجل دكؤوتو ،عمتجملا

با˘˘ح˘˘شصأا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘˘نأا

تاطاششنلاو نهملا و فئاظولا

ريغو تاراجتلاو تاعانشصلا و

ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘م ،كلذ

و ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يرور˘˘˘شض

مهتاطاششنب اومزتلي نأا مهتاجاح

نم ربت˘ع˘ي كلذ نأل ،م˘ه˘لا˘م˘عأاو

قحتشسي يتلا ةينيعلا تابجاولا

،باو˘˘˘ث˘˘˘لا و ر˘˘˘جألا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف

و مو˘˘ل˘˘لا ا˘˘ه˘˘كرا˘˘ت ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسيو

.باقعلا

يراجلا ليرفأا32 خيرات لبق دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا ىلع اهصضرع دصصق

انوروك تايعادت مييقتل تاباقنلاو لمعلا بابرأا عم تارواششم قلطت ةموكحلا
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يف ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ددشش
هتموكح ءا˘شضعأا ى˘لإا ا˘ه˘ه˘جو ة˘ل˘شسار˘م
لك يف تارواششم حتف ةرورشض ىلع
ل˘م˘ع˘لا با˘برأا تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ع˘˘م عا˘˘ط˘˘ق
ملاعلا يف طششنت يتلا لامعلا تاباقنو
نم د˘ح˘لا ة˘ي˘لا˘كششإا لو˘ح ،يدا˘شصت˘قلا
نم ةذختملا ريبادتلا نع ةمجانلا راثآلا
انوروك سسوريف نم ةياقولل ةلودلا لبق
عباطلا ةلشسار˘م˘لا تل˘م˘حو.ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
لوألا ريزولا بلاط ثيح, يلاجعتشسإلا
رواششتلا اذه ميظ˘ن˘ت ة˘مو˘كح˘لا ءا˘شضعأا
سضر˘˘˘˘ع د˘˘˘˘شصق لا˘˘˘˘˘جآلا بر˘˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘˘ف
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا ىلع تايشصوتلا

فرتعاو.يراجلا ليرفأا32 خيرات لبق

ةذختملا ريبادتلا نأا ةلشسارملا يف دارج
نم ةياقولل ةيمومعلا تاطلشسلا لبق نم

Óعف رثؤوت هتحفاكمو «91-ديفوك» ءابو
ةيداشصتقلا ةايحلا ىلع رششابم لكششبو
انماشضت بلطتي يذلا رمألا ,ليغششتلاو
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ل˘جا ن˘م ار˘ي˘ب˘˘ك ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ظافحلاو ارمتشسم يداشصتقلا طاششنلا

ة˘لود˘لا ذا˘خ˘تاو ل˘م˘ع˘لا بشصا˘ن˘م ى˘ل˘ع
ةيرورشض تحبشصأا يتلا طبشضلا ريبادتل

Óشضفو ,سضرغلا اذهلو.فرظلا اذه ءارج
Óشصأا تعشضو يتلا ريبادتلا فلتخم نع
تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ي˘ف ا˘هذ˘خأا ن˘ي˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
نأا بجي كرتششملا دهجلا نإاف ,نابشسحلا
ىلع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ,لوأا ,ما˘ي˘ق˘لا و˘ح˘ن ه˘جو˘ي
ةمزألا راثآل ,طاششن عاطق لك ىوتشسم

نم تاشسشسؤوملا ةيعشضو ىلع ةيحشصلا
بشسح ,ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
اذهل يغبني امك.لوألا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلع ءاقبإلا لوح روحمتي نأا رواششتلا
لظ يف ارم˘ت˘شسم يدا˘شصت˘قلا طا˘ششن˘لا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب مرا˘شصلا د˘ي˘ق˘ت˘˘لا
ذاختا اذكو هتحفاكمو انوروك سسورف
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ب ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ةينطولا ةادألا ىلع ظافحلاو ةرثأاتملا
ثلاثلا رو˘ح˘م˘لا ا˘مأا.زا˘ج˘نلاو جا˘ت˘نإÓ˘ل
تايف˘ي˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ه˘نإا˘ف روا˘ششت˘لا اذ˘ه˘ل
مامأا هرييشستو يداشصتقلا لاجملا ةئبعت
هزاتجت يذلا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه
بشصانم ىلع ظا˘ف˘ح˘لا سضر˘غ˘ب ,دÓ˘ب˘لا
دعب ومنلا فانئتشسل دادعتشسلاو لمعلا
.ءÓبلا اذه نم سصلختلا
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رابخأأ ىلع سسمأأ ةلجأوجلأ ظقيتشسأو

تأرو˘ط˘ت سصو˘˘شصخ˘˘ب ةرا˘˘شس ر˘˘ي˘˘غ

امدعب81 ةي’ولاب انوروك سسوريف

رمعلأ نم غلبت ةأأرمأ ةافو نع نلعأأ

ىفششتشسم ىوتشسم ىلع ةنشس66

يتلأو ريها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘شسلأ بود˘ج˘م

قر˘شش را˘ن˘ق˘لأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ت

ةأأرملأ يهو لجيج ةي’ولأ ةمشصاع

ىفششتشسم˘لأ تل˘خدأأ د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لأ

د˘ع˘ب عو˘ب˘شسأأ و˘ح˘ن ل˘ب˘ق رو˘كذ˘˘م˘˘لأ

ةقفر سسوريفلاب اه˘ت˘با˘شصأ فا˘ششت˘كأ

بشسح دجوي يذلأ ينيعبشسلأ اهجوز

ةجرح ةيحشص ةلاح يف ةيبط رداشصم

ر˘خآ’أ و˘ه ه˘ت˘با˘شصأ تد˘كأا˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب

ىدحأ ىلأ ةفاشضأ لتاقلأ سسوريفلاب

جئاتن رظت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ح˘شضلأ تا˘ن˘ب

ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ىر˘خأ’أ ي˘ه ا˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف ها˘ب˘ت˘˘ششإ’أ

ددع كلذب عفتريل انوروك سسوريفل

““91 ديفوك ““ سسوري˘ف˘ب تا˘ي˘فو˘لأ

ى˘لأ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

سصاخششأأ ةتشس ىلأ سسمأأ لأوز دودح

دأد˘عأأ ل˘با˘ق˘م˘˘لأ ي˘˘ف تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

أديدج أرأرقتشسأ سسوريفلل نيلماحلأ

لÓخ نم ةريخأ’أ ةعاشس42لأ لÓخ

42 د˘ن˘ع ن˘ي˘با˘شصم˘لأ م˘قر ف˘قو˘˘ت

ل˘ظ˘ي م˘قر˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ و˘˘لو ا˘˘شصخ˘˘شش
يف ةظحل ةيأأ يف عافترإÓل احششرم
ى˘˘ل˘˘ع سصا˘˘خ˘˘ششأأ ةد˘˘ع دو˘˘جو ل˘˘˘ظ
ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ىو˘˘ت˘˘شسم
ي˘ح˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘هر ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
ةي’ولاب ةيح˘شصلأ ر˘ئأود˘لأ را˘ظ˘ت˘نأو
ةد˘ع˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششي سصا˘˘خ˘˘ششأأ
حاتجي أأد˘ب يذ˘لأ ل˘تا˘ق˘لأ سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

لÓ˘˘خ ن˘˘م سشي˘˘نرو˘˘كلأ ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع
دأد˘˘عأأ ي˘˘ف در˘˘ط˘˘شضم˘˘لأ عا˘˘˘ف˘˘˘ترإ’أ

دد˘ع أذ˘كو سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘لأ

لجيج ىفششتشسم نأأو املع تايفولأ

باششل ىرخأأ ةافو ةلاح سسمأأ فرع

لدج طشسو رمعلأ نم نيثÓثلأ يف

ةمجان هتافو تناك أذأ ام لوح ريبك

نا˘ك يذ˘لأ ثي˘ب˘˘خ˘˘لأ سضر˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع

انوروك سسوريف ببشسب مأأ هنم يناعي

ةيحشضلأ نوك نع تامولعم لظ يف

دقام سسوريفلأ أذهل Óعف Óماح ناك

لاح يف لجيجب تايفولأ ددع عفري

ة˘ع˘ب˘شس ى˘لأ ة˘ي˘شضر˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه د˘˘كأا˘˘ت

.سصاخششأأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح1695ددعلا0202 ليرفأا51 ءاعبرألا4
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 سسمأا رانقلا ةيدلب نم ةأارما ةافو دعب

لجيجب انوروك سسوريفب تايفولأ ددع عافترأ
سصاخششأأ ةتشس ىلإأ

ىلع سسمأا اهسسافنأا سسداسسلا دقعلا فسصتنم يف ةأارما تظفل امدعب لجيج ةي’وب انوروك سسوريفب تايفولا ددع يف ديدج عافترا لجسس
.لتاقلا سسوريفلا تافعاسضمب ةرثأاتم ريهاطلاب ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم ىوتسسم

نم اهيف هبتسشم ةديدج ت’اح / ةلسشنخ

رجحلا تحت بختنم مهنيب

انوروك سسوريفب نوباشصم
قلغو ىفششتشسملأ نورداغي

اتقؤوم ةراجتلأ ةيريدم
ن˘م نا˘ن˘ثأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ را˘ه˘ن ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ردا˘غ

دعب ةلششنخ ىفششتشسم انوروك سسوريفب نيباشصملأ

رداغ ثيح ، ىفششتشسملأ لخأد جÓعلأ نم نيعوبشسأأ

يلع ديهششلأ ىفششتشسم ( د ، ج ) و (سش ، ه ) نم لك

عفتريل ، سسوريفلأ نم امهءافشش دكأات دعب ةباحشسوب

ةلاح11 لشصأأ نم ت’اح3 ىلإأ ءافششلأ ت’اح ددع

دقوةافو يتلاح مهنيب نم ، ةلششنخ ةي’و يف ةلجشسم

مأرتحأ ةرورشضب نيباشصملل تايشصوت ءابطأ’أ ىطعأأ

وهو اطايتحأ لزانملأ يف ءاق˘ب˘لأو ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ

ىفششتشسمب يفشش يذلأ لوأ’أ سصخششلل رمأ’أ سسفن

ةراجتلأ ريدم لأزي ’ اهتهج نم عوبشسأأ دنم سسياق

دكأات دعب ىفششتشسملاب جÓعلأ يقلتي ةلششنخ ةي’وب

ررقت امك ، عوبشسأأ يلأوح ذنم سسوريفلاب هتباشصإأ

كلذو اتقؤوم ةلششنخب ةراجتلأ ةيريدم رقم قلغ سسمأأ

ةنتابب ةراجتلل يوهجلأ ريدملأ نيب تأرواششم دعب

ميقعت ةيلمع تأأدب ثيح ، ةلششنخب ةحشصلأ ريدمو

تناكو أذه.ةينعملأ تاهجلأ لبق نم رقملل ةعشسأو

ةيدلبب بختنم تعشضو دق ةيئافششتشسإ’أ تاهجلأ

يف هابتشش’أ دعب ىفششتشسملاب رجحلأ تحت ةزماط

نم جئاتنلأ لوشصو رظتني ثيح ، سسوريفلاب هتباشصإأ

.روتشساب دهعم

تاششوهلب نأرمع

ةباسصإا51 ىلا عفتري ةبانعب تاباسص’ا ددع

انوروك سسوريفب

ةافوتملأ زوجعلأ جئاتن
 ةيباجيأ ءانيشس نبأ ىفششتشسمب

دنم تيفوت ةديشسل تيرجأ يتلأ ليلاحتلأ تفششك

ةباشصم اهنأأ ىلإأ ءانيشس نبأ ىفششتشسمب مايأ ةثÓث

ةديشسب رم’أ قلعتيو91 ديفوك انوروك سسوريفب

ديشصلأ نيع ةقطنم نم ردحنت نشسلأ يف ةمدقتم

ت’اجعتشس’أ ةحلشصمل اهلقن مت ةدرابلأ نيع ةيدلبب

ةباشصإ’أ سضأرعأ لمحت تناك ءانيشس نبأ ىفششتشسمب

سضأرمأأ نم يناعت اهنأ بناج ىلأ انوروك سسوريفب

ايف ةددششملأ ةيانع˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل تلو˘ح ن˘يأأ ة˘ن˘مز˘م

رفوتت نأأ ل˘ب˘ق ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ا˘ه˘مد ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ته˘جو

ةرأدأ لعج يذلأ رم’أ جءاتنلأ روهظ لبق ةيحشضلأ

لبق اهلهأ’ ةثجلأ ميلشست يلع ظفحتلل يفششتشسملأ

جئاتنلأ روهظبو اهنفدب حامشسلأ مدعو جئاتنلأ روهظ

ىلإأ ةبانعب ةلجشسملأ ت’احلأ ددع لشصي ةيباجي’أ

أذه91 ديفوك انوروك سسوريفب ةباشصإأ ةلاح51

رجحلاب ة˘شصا˘خ˘لأ تأءأر˘ج’أ ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تأ م˘ت د˘قو

اهلقن لبق اهعم لماعت نم لكو ةيحشضلأ ةلئاعل

عشضولأ يلع ةرطيشسلأ ةيلمع نامشضل ىفششتشسملل

 .سسوريفلأ يششفت عنمو

م مير

 ةافو ت’اح80 و جÓعلل عسضخت ت’اح80

ةلاح61 لجشست ةليشسملأ ةي’و
 انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإأ

ةيئابولأ ةيعشضولأ ةليشصح ةليشسملأ ةي’و تلجشس

انوروك سسوريف يششفت ءأرج ةي’ولأ ميلقأ تايدلبب

سسوريفب امهتباشصأ ةدكؤوم ةلاح61 ليجشست مت ثيح

ت’اح80 و جÓعلل عشضخت ت’اح8 اهنم انروك

جئاتن راظ˘ت˘نأ ي˘ف ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ت’ا˘ح˘لأ ا˘مأ ةا˘فو

اهجئاتن يتلأ ت’احلأ ددع امأ1 ةلاح يه ليلاحتلأ

يلأ ةيبلشس ةلاح52 عومجملأ حبشصيل30 ةيبلشس

أذهو ةليشسملأ ةي’و بأرت ربع4/41/ 0202 ةياغ

هنم ةخشسن ةعاشس رخأ تملتشسأ يذلأ نايبلأ بشسح

.ةي’ولأ يلأو فرط نم يشضمم

خوششخشش حلاشص
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يذلأ يب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ دأر˘فأأ ل˘ق˘ن م˘ت
سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘شصأ ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششي

دحأأ ع˘م م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘نورو˘ك
ىلأ مهمل˘ع نود سسور˘ي˘ف˘لأ ي˘ل˘ما˘ح
ةنيدم طشسو ““ يشسÓقلأ ““ قدنف
ءا˘هز و˘شضق ا˘مد˘ع˘˘ب كلذو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
هبششلأ دهعملأ نم لكب مايأأ ةثÓثلأ

ةمشصاعب با˘ب˘ششلأ تي˘ب أذ˘كو ي˘ب˘ط
.ةي’ولأ

ردقملأ ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ دأر˘فأأ نا˘كو

أوعشضو دق اشصخشش21ب مهددع
هبششلأ دهعملاب يحشصلأ رجحلأ نهر
ي˘ف ها˘ب˘ت˘ششإ’أ د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘˘ب˘˘ط

ةجيتن انوروك يشسوريفب مهتباشصأ
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م سضير˘م ع˘م م˘ه˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
ةشسب˘لأأ نود سسي˘جا˘ي ي˘ن˘ب ة˘ع˘يردو˘ب
ل˘ما˘ح ر˘ي˘غ ه˘نأا˘ب م˘ه˘ن˘م ا˘ن˘ظ ة˘ي˘قأو
دأرفأأ ليوحت متي نأأ لبق ، سسوريفلل
با˘˘ب˘˘ششلأ تي˘˘ب ى˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه
ةرتف ءاشضق لجأأ نم ةي’ولأ ةمشصاعب
نأأ ر˘ي˘˘غ كا˘˘ن˘˘ه ي˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
لوأ’أ مويلأ ذنم أوكتششأ نيينعملأ

فعشض نم ءاشضفلأ أذهب مهتماقأ نم
تابجو˘لأ ة˘ي˘عو˘ن ءو˘شسو تا˘مد˘خ˘لأ
تاهجلاب عفد يذلأ رمأ’أ ةيئأذغلأ
م˘قا˘ط˘لأ دأر˘فأأ ل˘ق˘˘ن ى˘˘لأ ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لأ
““يشسÓق˘لأ ““ قد˘ن˘ف ى˘لأ رو˘كذ˘م˘لأ

˘ما˘يأأ ن˘م ى˘ق˘ب˘تا˘م ءا˘˘شضق ل˘˘جأأ ن˘˘م

م˘ث ن˘مو كا˘˘ن˘˘ه ي˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
يقلام وهو مهتماقأ فورظ نيشسحت
ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ نا˘˘شسح˘˘ت˘˘شسأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘˘ه˘˘بأر˘˘تأأ هد˘˘با˘˘كيا˘˘م
ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لأ ما˘˘شسقأ’أ

سسور˘ي˘ف ن˘˘م ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ جÓ˘˘عو
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ا˘˘نورو˘˘˘ك
نم لج˘ي˘جو ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ي˘ي˘ف˘ششت˘شسم
ةز˘ه˘جأ’أ سضع˘ب با˘ي˘غ ي˘ف بعا˘ت˘م
أذ˘˘كو سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قأو˘˘˘لأ
نم ء’ؤوه اهيناعي يتلأ تاطوغشضلأ

.مهتÓئاع نع مهدعب ءأرج
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ر˘يد˘م نا˘كو أذ˘ه
ي˘ف سسمأأ د˘كأأ د˘ق م˘هد˘ي˘شس نا˘ب˘ع˘˘شش
تأءاشضفلأ نأاب ةيفحشص تاحيرشصت

نوؤوشش ةعباتمب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘شصلأ
ىلأ ايموي جاتحت ةي’ولاب ىشضرملأ

لجأأ نم ةمامك0004 نع لقي’ام
سسوريف نم ةيبطلأ مقأوطلأ ةيامح
ة˘با˘ج˘ت˘˘شسإ’أ نأا˘˘ب أد˘˘كؤو˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
فرعت ةيبطلأ مقأوطلأ دأرفأأ بلاطمل
ةد˘ع طأر˘خ˘نأ د˘ع˘ب أر˘ي˘ب˘ك ا˘عرا˘˘شست
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف ح˘˘لا˘˘شصم
ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘كر˘˘ششلأ ةرأدأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
رييشستب ةفلكملأ بل˘شصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لأ

تدوز يتلأو ةيليملاب ةرÓب عنشصم
ةي’ولاب ةيحشصلأ تأءاشضفلأ سضعب
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ه تأز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ب
.لتاقلأ سسوريفلأ

..ايموي ةماّمك0004 ىلإا جاتحت اهتاّحسصمو ةي’ولا تايفسشتسسم

انوروك سسوريفب هتباشصإأ يف هبتششملأ يبطلأ مقاطلأ دأرفأأ ليوحت
 ““يشسÓقلأ ““ قدنف ىلإأ لجيجب
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ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تا˘ح˘ير˘سصت بسسحو
طاسشن ناف سسمأأ عاطقلاب نيلماعلأ
مغر تف’ لكسشب عجأرت زبخلأ عيب
سسرامتو ةحوتفم زباخملأ عيمج نأأ
ة˘يا˘غ ى˘لأ حا˘ب˘˘سصلأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
رجحلأ ةيأدب دعوم ةعباسسلأ ةعاسسلأ
نم فوفسصلأ كلت تفتخاف يئزجلأ
ةداعلأ يف تنا˘ك ي˘ت˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ءاسسملأ دن˘ع ة˘سصا˘خ ا˘هرود ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
جور˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘مو ةورذ˘˘˘˘لأ تقو ي˘˘˘˘فو
لو˘سصح˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

زباخملاب رأرغ ىلع زبخلأ ةدام ىلع
يهط يف ةدوجلاب اهنع فرعي يتلأ
ز˘ب˘خ˘ب ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘˘ي ا˘˘م وأ ز˘˘ب˘˘خ˘˘لأ
تماق ةينأديم ةلوج لÓخو. ديمسسلأ
ديدعلأ ىلأ سسمأأ »ةعاسس رخأأ » اهب
عأو˘نأ ل˘ك نأأ ظ˘حو˘ل ز˘با˘خ˘م˘لأ ن˘˘م
تÓسس يف ةرفوتم زبخلأ فانسصأأو
ى˘ل˘ع لا˘ب˘ق’أ نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف را˘ج˘ت˘˘لأ
ماي’اب ةنراقم ل˘ي˘ل˘ق ف˘خ ز˘با˘خ˘م˘لأ
انوروك سسوريف روهظ تقبسس يتلأ

بيلحلأ ز˘ب˘خ ى˘ل˘ع لا˘ب˘ق’أ نأأ ا˘م˘ك
ام˘ك ه˘ي˘ف بو˘غر˘م ر˘ي˘غ تا˘ب ا˘سضيأ
نيح يف ، يهاقملأ قلغ ببسسب لبق
ريبأدتب نيمزتلم راجتلأ ةيبلاغ نأأ
ىود˘˘ع ن˘˘م ة˘˘مÓ˘˘˘سسلأو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ
با˘ب˘سس’أ ن˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
د˘كأ ز˘با˘خ˘م˘˘لأ طا˘˘سشن ع˘˘جأر˘˘ت ءأرو
دفأوت نأأ عاطقلأ ايا˘ب˘خ˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لأ
ىلع بيهرلأ ل˘كسشلا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
تايمكل مهنيزختو دي˘م˘سسلأ ءا˘ن˘ت˘قأ

مو˘ق˘ت تو˘ي˘ب˘لأ تا˘بر ل˘ع˘ج ةر˘ي˘ب˘ك
ءاسسنلأ مهيف امب  »ةرسسكلأ» يهطب
ةر˘جأأ ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ي˘تÓ˘لأ تÓ˘ما˘ع˘لأ

ي˘ف م˘هءا˘ق˘ب ثي˘ح ر˘جأ’أ ة˘˘عو˘˘فد˘˘م
ي˘ه˘ط˘ب ن˘م˘ق˘ي ن˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ن˘م ةر˘ي˘خأÓ˘ل ا˘م˘ل »تي˘ب˘˘لأ ةر˘˘سسك»
كيهان  زبخلاب ةنراقم ةسصاخ ةهكن

تابطرملأ فلتخمل نهتعانسص نع
ةلئاعلل حابسصلأ روطفل تايولحلأو
ل˘كسشب تم˘ها˘سس ل˘مأو˘ع هذ˘ه ل˘كو
يف نيزابخلأ طاسشن عجأرت يف ريبك
ةداعإاب تاعقو˘ت ط˘سسو ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه
رهسش لولح عم اهبسصن ىلأ رومأ’أ

ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ه˘ب˘نا˘ج ن˘م . نا˘سضمر
يزفلت ح˘ير˘سصت لÓ˘خو  ن˘يزا˘ب˘خ˘لأ

ىلع ني˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘قإأ نإا˘ب حر˘سص
دأد˘عإ’ ة˘ن˘ير˘ف˘لأو د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأ ءأر˘˘سش

عجأرت يف مهاسس لزنملأ يف زبخلأ
ةيسصولأ تاطلسسلأ ا˘ي˘عأد م˘ه˘طا˘سشن
هذه ي˘ف ن˘يزا˘ب˘خ˘لأ م˘عدو ل˘خد˘ت˘ل˘ل
يسشفتب دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةرتفلأ
كأذو أذ˘ه ن˘ي˘بو .ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
رخأأ ببسس كانه نإاف
ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت
و˘˘هو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘م فو˘˘خ˘˘لأ ا˘˘ي˘˘بو˘˘ف
ريثكلأ لعج انوروك
نو˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ز˘با˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل با˘˘هذ˘˘لأ

افوخ زب˘خ˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ’
ىود˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘م

ة˘ي˘ب˘لا˘غ ة˘ل˘سصأو˘م بب˘سسب م˘هر˘سسأ’
سساي˘كأ’أ ي˘ف ز˘ب˘خ˘لأ ع˘ي˘ب ز˘با˘خ˘م˘لأ
اهسسمل ىلأ يدؤوي ام ةيكيتسسÓبلأ

ببسسب زبخلأ كلمو ريغلأ فرط نم
رباخ˘م˘لأ لا˘م˘ع سضع˘ب مأر˘ت˘حأ مد˘ع

تا˘ما˘˘م˘˘كلا˘˘ك ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘ل
عيب ةيلمع يف ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأزا˘ف˘ق˘لأو
تل˘ع˘ج با˘ب˘سسأ ا˘ه˘ل˘ك ز˘ب˘خ˘˘لأ ةدا˘˘م
يف نوبنجتي نينطأوملأ نم ريثكلأ

تأزبخملأ ىلأ باهذلأ ةرتفلأ هذه
ةر˘سسك ي˘ه˘ط ى˘لأ أدد˘ج˘م ةدو˘ع˘˘لأو
ا˘م˘ل ا˘ب˘ن˘˘ج˘˘ت لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف تي˘˘ب˘˘لأ

هنوري ا˘م د˘ح ى˘ل˘ع ها˘ب˘ق˘ع قد˘ح˘ي’
ءاب˘ط’أ تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت م˘غر ا˘ح˘ي˘ح˘سص
لقتنت ’ ىودعلأ نأاب نيسصتخملأو
يف هكأوفلأو رسضخلأو زبخلأ ربع
ةيحسصلأ ةمÓسسلأ قرط عابتأ نيح
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘م  د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل بجأو ر˘˘˘مأ
ن˘م ا˘مو˘م˘ع دÓ˘ب˘لأ ي˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

لمعلأو ايموي زباخملأ ميقعت لÓخ
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ثح ى˘˘ل˘˘ع
اميف دعابتلأ ماظنب مأزتل’أ ةرورسض
ةدا˘م ءا˘ن˘ت˘قأ’ فو˘قو˘لأ ن˘ع م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
ىر˘ي ىر˘خأ’أ ة˘ه˘ج˘ل˘ل ي˘ف . ز˘ب˘˘خ˘˘لأ
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ ةو˘˘˘˘عد نأأ سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
ةرتف ةليط تويبلأ مأزتلأ نينطأوملأ
هرور˘˘سضل˘˘ل ’أ ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ
» انوروك »يسشفت يدافتل ىوسصقلأ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ع˘˘ج˘˘سش
ي˘˘ف » ةر˘˘سسكلأ» ي˘˘ه˘˘ط˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لأ
تيبلأ نم جورخلأ بنجتو لزانملأ

.زبخلأ ءانتق’

ءابولا ةهباجم ةيلمعل ةربتعم ةعفد يطعيصس

براجتلا حاجن دعب ةمدخلا زيح لخدي انوروكب صصاخلا ةبانع ربخم
يوهجلأ ربخملأ لخد
سسور˘ي˘ف ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل

د˘جأو˘ت˘˘م˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
مي˘كح˘لأ» ى˘ف˘سشت˘سسم
ىفسشتسسملاب «نابرسض
زيح ةبانعل يع˘ما˘ج˘لأ
سسمأأ ايمسسر ةمدخلأ

حا˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو
يتلأ براجتلأ ةلحرم
عوبسسأ’أ علطم تأأدب
فرسشأأ يتلأو يراجلأ

نم روسسيفورب اهيلع
يذلأ روت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأأ فر˘˘˘سشأأ

،انوروك ءابو ةهباجم ليبسس يف ةماه نم رثكأأ ةوطخ ربتعي يتلأ ربخملأ يريسسم نيوكت ةيلمع
ليلاحتلأ ددع نم عفرلأ اهنأاسش نم ةيلاع ةدوج تأذ تأدعمب هزيهجت مت ربخملأ نأأو اسصوسصخ
نوكي نأأ ريتخأ يذلأ ربخملأ أذهو ،انوروك سسوريفب مهتباسصإأ يف هبتسشملل ايموي ىرجت يتلأ

نع طغسضلأ عفري نأأ هنأاسش نم «نابرسض ميكحلأ» ىفسشتسسمب ايجولويبوركيملأ ربخم يف هرقم
ةفاكب ةسصاخلأ تانيعلأ ليلاحت ءأرجإاب ايلاح لفكتت يتلأ ةنيطنسسق ةي’وب روتسساب دهعم ةقحلم
ليلاحتلأ ددع عفرب حمسسيسس ةمدخلأ زيح ةبانع ةي’و ربخم لوخد عمف ،يرئأزجلأ قرسشلأ تاي’و
رمأ’أ أذه نوكي نكلو ىرخأأ ةهج نم اهنع نÓعإ’أو اهءأرجإأ ةدم سصلقيو ةهج نم ةيمويلأ

،فراطلأ ةروسص يف اهل ةرواجملأ تاي’ولأ ةفاك لمسشيسس لب ،طقف ةبانع ةي’و ىلع أرسصتقم
ةيئاقو تأءأرجإأ نم مزلي ام ذاختأ نمسضي نأأ هنأاسش نم ام وهو سسأرهأأ قوسس ةي’و ىتحو ةملاق

`h. g     .مهعم أولماعت نمو مهتباسصإأ يف هبتسشملأ سصوسصخب عرسسأأ ةقيرطب

يعانطشص’ا ءاكذلا ةيمزراوخ راكتبا
ةنتابب يشسايق فرظ يف ليلحت0005 نع فششكلل

راكتبأ ىلأ يل’أ مÓع’أ يف سسدنهم وهو ،ةنتاب ةي’و نم ردحنملأ نيسسح ديبع نب باسشلأ رداب
ةعاسس زواجتت ’ ةدم يف انوروكلأ ءأد نع فسشكلل «ةيمزرأوخ» وأ يعانطسص’أ ءاكذلأ متيروقلأأ

يف هلÓغتسس’ ةنتابب ةحسصلأ ةيريدمل هعأرتخأ باسشلأ ثيح ،ةقيقد65 يف ليلحت0005
دحأ ليلاحت ىلع ةيمزرأوخلأ بيرجت مت نيأ ،ةي’ولاب اهيف كوكسشملأ ت’احلأ نع فسشكلأ
قبطي نأ ىلع أذه ،ةيبلسس ليلحتلأ جئاتن ترهظ نيأو ،سسوريفلاب مهتباسصأ يف كوكسشملأ
نم نكمتلأو تقولل احبر ،اهيف كوكسشملأ ت’احلأ ةيقب نع فسشكلل أذه ديدجلأ راكتب’أ

نأ يكذلأ عأرتخ’أ أذه ناسش نم ثيح ،هراسشتنأ مدعو91 ديفوك سسوريف راسشتنأ يف مكحتلأ
ءابولأ ىلع ةرطيسسلأ مث نمو سصاخسش’أ ةيقبب مهيف كوكسشملأو نيباسصملأ كاكتحأ بنجي
جÓعلأ لسضفب ءافسشلل نولثامتي نيذلأو تايفسشتسسملاب نيدجأوتملأ نيباسصملأ ددع يف هرسصحو
.نيكورولك نم اقÓطنأ سسوريفلأ ىلع هئاسضق يف ةعاجن ىطعأ يذلأ لوكوتوربلل دمتعملأ
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.يهاقملا قلغ ببصسب »بيلحلا زبخ»ب ىمصسي امو تابطرملا فلتخم نع كيهان ءاوصس دح ىلع نصسحملاو يداعلا زبخلا عيب طاصشن عجارت نم ةريخألا ةنوألا يف ةبانع ةيلوب نيزابخلا نم ديدعلا يكتصشي

انوروك نم فوخلا ايبوفو ديمصسلا ءارصش ىلع ريبكلا لابقإلا ببصسب

ةبانع يف نيزابخلا طاششن «رقهقت» تويبلا تابر ةرشسك
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ةيمنتلل ةين˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ سسمأأ لوأأ را˘ه˘ن تق˘ل˘طأأ
يف تايئاملأ ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘سصل˘ل ة˘مأد˘ت˘سسم˘لأ

ةين˘طو ةردا˘ب˘م ي˘لز˘ن˘م˘لأو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ فور˘ظ
ة˘ي˘كم˘سسلأ عرأز˘م˘لأ كا˘م˘سسأأ كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسأ ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘ل
راعسش تحت ةيكمسسلأ عرأزملأ باحسصأأ عم قيسسنتلاب
لخدت «.كراجو كيل لسصوي توحلأ كرأد يف حير»
ةروكذملأ ةينطولأ ةلاكولأ اهرطؤوت يتلأ ةردابملأ هذه
فدهت يتلأ ةينطولأ تأردابملأ فلتخم ىعسسم نمسض
ةرأزو تايسصوتب Óمعو انوروك ءابو ةبراحم ىلأ
ةينماسضتلأ ريبأدتلأ فلتخ˘م ذا˘خ˘ت’ ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘سصلأ
نيسسحتو نيين˘ه˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ بنا˘ج˘ب فو˘قو˘ل˘ل

نامسضل طاسشنلأ ةلسصأوم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو م˘ه˘فور˘ظ
يحسصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ أذهو ءأذغلأ عونتو ةرفو
ةيمنتلل ةينطولأ ةلاكولأ ىعسستو .دÓبلأ هب رمت يذلأ
نئاكلأ تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديسصلل ةمأدتسسملأ

فأدهأ’أ نم ةلمج قي˘ق˘ح˘ت˘ل فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ب ا˘هر˘ق˘م
تاجتنم كÓهتسسأ ىلع نين˘طأو˘م˘لأ ع˘ي˘ج˘سشت ا˘ه˘م˘هأأ
اهخبط قرط ىلع فرعتلأو ايعوبسسأأ تايئاملأ ةيبرت
نيسسحت ىتحو ةيلاع ةعانمو ةديج ةحسص يف ءاقبلل
ثا˘ح˘بأأ ةد˘ع أر˘خؤو˘م ه˘˘ب تدا˘˘فأأ ا˘˘م بسسح م˘˘ه˘˘جأز˘˘م
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ د˘جأو˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسأردو
تايمك ناف مولعم وه امكو مهتويب يف نييرئأزجلأ

ىوتسسم ىلع اهكÓهتسسأ متي كامسسأ’أ نم ةربتعم
ةسصرف يطعي امم ايلاح ةقلغملأ قدانفلأو معاطملأ
هكأوفل رسشابملأ كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كل
ةلاكولأ عج˘سشت قا˘ي˘سسلأ أذ˘ه ي˘فو كا˘م˘سسأ’أو ر˘ح˘ب˘لأ
رسشن ىلع نيكلهتسسملأو كمسسلأ عرأزملأ باحسصأأ

اهخبط قرطو رحبلأ هكأوفو كامسسأ’أ قابطأ’ روسص
:قاتسشاه لامعتسساب يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ىلع

«.كراجو_كيل_سصوي_توحلأ_كرأد_يف_حير»

كم˘سسلأ عرأز˘م با˘˘ح˘˘سصأأ نأأ ى˘˘لأ ةرا˘˘سش’أ رد˘˘ج˘˘تو

تامولعمو تامدخلأ رسشنب نوموقي كلذ ىلع ةوÓع

اهريغو راعسس’أ نيوانعلأ فتاهلأ ماقرأأ لثم لسصأوتلأ

عأونأ’ ةيئانثتسسأ تاسضيفخت سضرع عم تامدخلأ نم

تايمكب ةيناجملأ ةمها˘سسم˘لأو ر˘ح˘ب˘لأ ح˘ل˘بو كم˘سسلأ

تا˘مد˘خ سضر˘ع كلذ˘كو جو˘ت˘ن˘م˘لأ أذ˘ه ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

.ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘كم˘سسلأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لأ

تعسضو ةروكذملأ ةينطولأو ةلاكولأ ناف ةراسشÓلو

نم نوكتت ةعومجم مسضت ةردابملأ هذه ىلوأأ ةلحرم

يفو ةعونتم تاعاطق يف نوطسشني نيينهم ةتسس

ةيبرتل عرأزم ةثÓث اهنم ةمدخلل تاي’ولأ فلتخم

تيروقات نيع ةقطنمب «رامتليك» ةعرزم رحبلأ حلب

ةدعتسسمو ةماه تاسضيف˘خ˘ت تع˘سضو ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب

ةعرزم ةيناث ،رحبلأ حلب نم تايمكب اناجم ةمهاسسملل

حلب ليسصوتب نوموقي نأرهو ةي’وب » نأريسسأوكأأ :

«كنولاكي » ةثلاثلأ ةعرزملأ امأأ ،اناجم لزانملل رحبلأ

قيوسستلأ نمسضتو ةبانع ةي’وب يبياطسش ةقطنمب عقت

ديسصلل ةدحو ىلأ ةفاسض’اب أذه ةيقرسشلأ تاي’ولاب

ردنسصلأ كمسسو طوبسشلأ كامسسأ’ دودسسلاب يراقلأ

قرسشلأ تاي’و نم ريثكلأ يطغت يتلأ ةملاق ةي’وب

ةبذغلأ هايملأ كامسسأأ ةيبرت ةعرزم أذكو ،بونجلأو

ةعرزملأ أذه يقيرف’أ رولسسلأ كامسسأأ فيطسس ةي’وب

وعدتو.يبطلأ كسسلل اناجم تايمك ميدقتل ةدعتسسم

طأرخنأ ىلأ ةردابملأ هذهل ةرطؤوملأ ةينطولأ ةلاكولأ

ل˘جأأ ن˘م ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه˘ل ىر˘خ’أ عرأز˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ

يئأذغلأ نمأ’أو يتأذلأ ءافتك’أ قيقحت يف ةمهاسسملأ

فثاكت هيف بلطتي يذلأ نهأرلأ فرظلأ أذه يف ةسصاخ

                               .ةجرحلأ ةلحرملأ هذه نم مÓسسب روبعلل دوهجلأ

«كراجو كيل لصصوي توحلا كراد يف حير»راعصش تحت

ةيكمشسلا عرازملا كامشسأا كÓهتشسا عيجششتل ةينطو ةردابم
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ةيلولاب تاباسصإلا نم%05 اهيف تلجسس

ةيئابو ةرؤوب اهنوك مغر ةيداع نم رثكأا ينوبلا يف ةايحلا

¯hd«ó gô…

نولتحيو ةيداع ةقيرطب نولوجتي صسانلاف
لوأا» ةحاسس اهسسأار ىلعو ةيمومعلا تاحاسسلا

91» ةحاسسو ةيدلبلا رقمل ةلباقملا «ربمفون

ةقيدحلاو «3 ةرسضخوب» يحب «6591 يام
را˘ت˘خا يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ةدا˘ي˘ع˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا
لجأا نم غارفلا تقو لÓغتسسا رخآ’ا صضعبلا

بلطتي عسضولا نأا مغر ،ةسضايرلا ةسسرامم
يسشفت عنمل ربكأا ةي˘لوؤو˘سسم˘ب ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
يذلا ةرورعزوب يحف ،ربكأا لكسشب صسوريفلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م ن˘ع را˘ت˘مأا˘ب ىو˘سس د˘˘ع˘˘ب˘˘ي ’
نم ةدحاو ةلئاع نم ت’اح ةعسست هيف تلجسس
ةربتعم ةبسسن نإاف كلذ مغرو ةافو ةلاح مهنيب
ام وهو كلذل امامتها اوريعي مل ناكسسلا نم
ءا˘بو˘لا را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
اسصوسصخ ،ميسشهلا يف رانلا راسشتناك ينوبلاب
ي˘ح ي˘ف تل˘ج˘˘سس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا نأاو
ةيناكسس ةفاثك هيف يذلا يبعسشلا ةرورعزوب

ةيادب ذن˘م ف˘قو˘ت˘ت م˘ل ه˘ي˘ف ة˘كر˘ح˘لاو ةر˘ي˘ب˘ك
،دÓبلا يف يحسصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت
رداب ينوبلا ةرئاد نمأا نأا مغر كلذ ثدحي
ةيدلبلا زكرم جراخمو لخادمل يئزج قÓغإاب
نكلو عراوسشلا صضعبل ةبسسنلاب هتاذ رمأ’او

تابكرملا وأا نيلجارلا ةكرح نم للقي مل كلذ
اهيف ةكرحلا نكسست ’ يذلا ةيدلبلا زكرم يف
تيقوت وهو ءاسسم ةعباسسلا ةعاسسلا دنع ’إا
دتمي يذلا يرابجإ’ا يحسصلا رجحلا لوخد
يهو موي لك نم احابسص ةعباسسلا ةياغ ىلإا

نا˘كسس ل˘سصاو اذإا دد˘م˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا

راتهتسس’ا امومع ةبانعو اسصوسصخ ينوبلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘˘ب ثار˘˘˘ت˘˘˘كإ’ا مد˘˘˘عو

.انوروك صسوريف يسشفت عنمل ةبولطملا

لكك تايلولاب تلجسس يتلا تاباسصإلا ددع نم ةئاملاب05 ةبارق زهاني ام وهو انوروك سسوريفب تاباسصإا ةعسست نآلا ةياغ ىلإا ةبانع ةيلوب ينوبلا ةيدلب تلجسس
.ةيئابو ةلاح دجوت ل هنأاكو ةيداع ةقيرطب ريسست لازت ام ةيدلبلا هذه زكرم يف ةايحلا نإاف كلذ مغرو نكل ،ةباسصإا91 اهددع غلابلاو

ديعلوب نب ىفطسصم جوف رقمب ترج

ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلل

ةلمح يف سسيك06 نم رثكأا عمج

«ةصشرفلا داو» ـب مدلاب عربتلا
قيسسنتلاب مدلاب عربتلل ةيرئازجلا ةيلارديفلا تمظن

ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلل ديعلوب نب ىفطسصم جوف عم

تحت مدلاب عربتلل ة˘ل˘م˘ح ة˘سشر˘ف˘لا داو˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يف »اعيمج صسانلا ايحأا امنأاكف اهايحأا نم» راعسش

عربتلل ةسصسصخ˘م˘لا ة˘ن˘حا˘سشلا تل˘ق˘ن˘ت تي˘ح ي˘ح˘لا

دفاوتو ،ةسشرفلا داو ـب يفسشكلا جوفلا رقم ىلإا مدلاب

نيسسنجلا نمو ةوقب ةرواجملا ءايحأ’او يحلا ناكسس

ءاد˘ن˘لا او˘ب˘ل ن˘يذ˘لا خو˘ي˘سشلا ى˘˘ت˘˘حو با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘م

ةربتعم ةيمك عمج مت تيح يريخلا لمعلل اوعراسسو

نم وج ةردابملا تقلخو،مدلا نم صسيك06 تقاف

ةسشرفلا داو يح ناكسس نيب يعامتج’ا نماسضتلا

جو˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا م˘ع˘ي˘ج˘سشتو م˘ه˘م˘عد ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘عو

هده لثم ة˘سصا˘خ ه˘تا˘طا˘سشن ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ي˘ف˘سشكلا

تحبسصأا يذلا تاذلاب تقولا اده يفو تاردابملا

ةيويحلا ةداملا هدهل ةريبك ةجاحب تايفسشتسسملا هيف

ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت بب˘˘سسب

مدلاب نيعربتملا ةبسسن صضا˘ف˘خ˘ناو مد˘ل˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ع˘م ة˘سصا˘˘خ اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك بسسن˘˘ب

افوخ مهتويب يف ءاقبلاب نينطاوملا مازتلإاو يحسصلا

جوفلا دئا˘ق ف˘سشكو، ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نإا ن˘م

ةفا˘سشكلا» :Ó˘ئا˘ق »ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل ي˘م˘ي˘ل˘غ˘ل بي˘ج˘ن

ىلوأ’ا فوف˘سصلا ي˘ف ا˘مود ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

،بجاولا ةيبلت ي˘ف ا˘مو˘ي ر˘خأا˘ت˘ت م˘ل ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ر˘ب˘عو

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘قا˘˘ب˘˘سسلا تلاز’و

ن˘طو˘ل˘ل ة˘مد˘خ ا˘ه˘تÓ˘˘م˘˘حو ا˘˘ه˘˘تاردا˘˘ب˘˘م تا˘˘مزأ’ا

ةيناسسنإا ةردابم يه مدلاب عربتلا ةلمحو عمتجملاو

ئراو˘˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ ي˘˘ن˘˘˘طو بجاوو

يف دنجم عيمجلاف ،ىسضرملا ةايح ذاقنإاو ةيحسصلا

.نطولاو نينطاوملل ةمدخل يئانثتسسإ’ا فرظلا اذه

S¢.Q

 فسشكي راتخم يجاب ةعماج ريدم

ةصصنمب مئاعدلا عاديإا ةيلمع

ةئملاب07 ىدعت دعب نع ميلعتلا
ددع ناب دمحم عنام راتخم يجاب ةعماج ريدم فسشك

لÓخ غلب دعب نع ميلعتلا ةسصنمب ةعدوملا مئاعدلا

1346  يمقرلا يعماجلا لوخدلا نم لوأ’ا عوبسسأ’ا

لازت ’و ةئملاب07 ـب ردقت ةبسسنب ةيجوغاديب ةماعد

ةيلمعلا ريسست ثيح يموي لكسشب ةرمتسسم ةيلمعلا

بواجت لظ يف ردسصملا تاد بسسح ديج لكسشب

طخلا يلع ميلعتلا ةيلمع راطا يف ةذتاسسأ’او ةبلطلا

ةسصنم ربع صسوردلا يحفسصتم ددع لسصو نا دعب

ةرايز00052 قو˘ف˘ي ا˘م ى˘لإا د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا

ةفاك ذاختا مت هناف عنام دمحم بسسحو اده ايموي

ةيلمعلل  نسسحلا ريسسلاب   ةليفكلا ةينقتلا تاءارج’ا

ةركاذ لÓغتسسا ةبسسن نا قابسسلا تاد يف احسضوم

يدعتت مل دعب نع ميلعتلا ةيمقرلا ةسصنملل نيزختلا

حمسستسسو طقف ةئملاب41 رطسس’ا هده ةباتك يثح

ةبلطلا عÓطإاو ةذتاسسأ’ا صسورد لابقتسساب ةسصنملا

ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ل˘˘كب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ةرسسأ’ا دارفأا ةفاك ةعماجلا ريدم يعد دقو ةيسساردلا

ةنسسلا حاجن نامسضل دوهجلا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

تاسسسسؤوملا قلغ ديدمت لظ يف ةسصاخ ةيعماجلا

صسوريف يسشفت ةهجاومل يزارتحا ءارجإاك ةيعماجلا

.انوروك
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ي˘˘˘˘˘ف ةا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف صسمأا تسضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
يف باسشو رمعلا نم يناثلا  دقعلا
تاباسصإ’ رمعلا نم ثلاثلا  دقعلا

كلذو ةروطخلا ةتوا˘ف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م
ةطقن˘ب ة˘يرا˘ن ة˘جارد فار˘ح˘نا بق˘ع
ةنيدم لخدمب فورخ نيع صشيتفتلا

يروفلا لخدتلا ىعدتسسا امم ةبانع
مهفاعسسإ’ ةيندملا  ةيامحلا رسصانعل
ثدا˘ح˘لا .ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل  م˘ه˘˘لــق˘˘نو
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘عاـسسلا دودــح ي˘˘ف عــقو
˘مو˘˘ي ن˘˘م ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘سضبو ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص

ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا هـلـق˘˘˘نا˘˘˘م بسسح  صسمأا

ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’او مÓـعإ’ا˘˘˘ب

ر˘خآا«ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘ياـم˘˘ح˘˘لا

ءاد˘ن ه˘ناو˘˘عأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نــيأا «ة˘˘عا˘˘سس

رور˘˘˘˘م ثدا˘˘˘˘ح  عو˘˘˘˘˘قو  هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م

روفلا ىلع،ركذلا فلاسسلا  ناونعلاب

دعبو ناكملا نيع ىــلإا لقنتلا مت

ثداحلا نأا نيبت  ةنياعملاو لوسصولا

امم ةيران ةجراد فارحنا  يف لثمتي

رمعلا نم غلبي باسش صضرعتل ىدأا

نم ةنسس72 يف  ةاتفو ،ةنسس23

ةتوافتمو ةددــعتم تاباسصإ’ رمعلا

يف امهفا˘ع˘سسإا تعد˘ت˘سسا ةرو˘ط˘خ˘لا

حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ق˘نو ناـكم˘لا ن˘ي˘ع

ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ىلإا ةعرسسلا

اهت˘ه˘ج ن˘م ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل

يف قيقحت تحتف ةينمأ’ا حلسصملا

تاذ يـفو ،اهبابسسأا ةفرعمل  ةعقاولا

ةيران  ةجارد بÓقنا فلخ قايسسلا

ة˘با˘سصإا صسمأا لوأا ط˘سسو ي˘نوـب˘˘لا˘˘ب

ةنسس52 ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي نا˘با˘سش

افعسسأا ،ةفل˘ت˘خ˘م حور˘ج˘ب ة˘ن˘سس92و

Óقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع

يقلتل ةي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ىـلإا

ماد˘ط˘سصا ىدأا ا˘م˘ك ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا

ةيدلبب صسرام8 يحب ةنحاسشب  ةرايسس

ي˘˘˘ف  ل˘˘˘جر صضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،ة˘˘˘˘باـن˘˘˘˘ع

ي˘ف  ة˘با˘سصإ’ ر˘م˘ع˘لا ن˘م  ة˘˘ن˘˘سس04

تافاعسسإ’ا هل  تمدق ثيح ،قنعلا

ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا

،مزÓلا جÓــعلا يقلتل  ىفسشتسسملا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

تاقيقحت تحتف ايميلقإا ةسصتخملا

اهتا˘سسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ثداو˘ح˘لا ي˘ف

لازـت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسأ’او

 .رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ

ةبانعب ىحرـج3 نارخآا ناثداح فلخ اميف

فورخ نيعب ةتوافتم حورجب ةاتفو باصش ةباصصإا يف ببصستي ةيران ةجارد فارحنإا
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دوهسشلا نيعب يح˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ما˘ق
عيزوتب نينثإ’ا صسمأا ينوبلا ةيدلبب

غلك52 ةعسس وذ ديمسس صسيك511
كلذو ي˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا .ل˘˘˘ع
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دبع ينوبلا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا
د˘حا بسسحو.نود˘ع˘سس ن˘ب د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا

رخأا» ـل حيرسصت يف ناكسسلا يلثمم
يتات ةينماسضتلا ةيلمعلا نأا «ةعاسس

ةدعاسسملاو نوعلا دي ميدقت راطا يف
لÓخ ةهجلاب نينطاقلا نينطاوملل
لÓ˘خ ن˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
رعسسلاب ديمسسلا ةدام ىلع لوسصحلا
ةلودلا فرط نم م˘عد˘م˘لاو ن˘ن˘ق˘م˘لا

ةيدلبلا صسيئر عم قيسسنتلاب كلذو
ءانبا نم مهو يحلا يلثمم ناكو.
دادعإاب اوماق دق ىماد˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
مه نيدلا نينطاوملل  ةيمسسا ةمئاق
˘ما˘ي˘ق ع˘م ق˘ي˘قد˘لا ةدا˘م˘ل ة˘جا˘ح ي˘˘ف
ىلا اهنمث عفد˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه

ىلا اه˘ل˘ق˘ن˘ب تل˘ف˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘ن˘ح˘ط˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
هذهب ناكسسلا نيومت ةيلمع ةجمربل
كÓه˘ت˘سس’ا تاذ ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ةدا˘م˘لا
عيباسس’ا يف فرعت يتلاو عسساولا
ةدايز ببسسب ةردنلا نم عون ةريخ’ا
نينطاوملا فرط نم اهيلع بلطلا
هيقسشب دوهسشلا نيع يح نأا ردجيو.
نم ربتعي را˘م˘ع يد˘ي˘سسو ي˘نو˘ب˘لا˘ب
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ىد˘˘حأا
بجوتسسي ثيح فارطأ’ا ةيمارتملا

ةي˘ن˘ع˘م ة˘م˘كا˘ح˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع

عيراسشم ثعب لÓخ نم هب لفكتلا

ةئ˘ي˘ه˘ت ا˘ه˘ي˘ب ن˘م نا˘كسسل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ث

ي˘ل˘ث˘م˘م د˘كؤو˘ي اذا ي˘ف˘ير˘لا ن˘˘كسسلا

ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي عور˘˘سشم˘˘لا نأا ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا

نكسسلا ةيريدم فرط نم ديسسجتلا

ةيريدمب ءاقل ارخؤوم مهل ناك ثيح

عور˘˘سشم˘˘لا نأا˘˘ب او˘˘غ˘˘ل˘˘˘بو ن˘˘˘كسسلا

نع كيهان ةبيرق ةقÓطتا فرعيسس

.ةيمومعلا ةران’اب ةبلاطملل

ةيدلبلا عم قيسسنتلاب يحلا يلثمم اهيلع فرسشأا ةيلمعلا

دوهصشلا نيع يحب تÓئاعلا ىلع ديمصس سسيك511 عيزوت
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را˘م˘˘ع لا˘˘ف˘˘ج ي˘˘ح نا˘˘كسس ر˘˘ب˘˘ع
بعلملا نم برقلاب رامع يديسسب
نم ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ط˘خ˘سس ن˘ع يد˘ل˘ب˘لا

حÓسصإا مدع ببسسب ةيدلبلا حلاسصم
يحسصلا فرسصلا تاونق يف بطعلا
ببسست ام وهو تارامعلا نم برقلاب
ناكسسلا ررسضتو ةيبقأÓل اهرمغ يف
دعبو ،يلفسسلا قباطلا يف نينطاقلا
اولسصتاو ةيدلبلا حلاسصم اولسسار نأا

نم تابسسانملا نم ديدعلا يف مهب

بطعلا اذ˘ه حÓ˘سصإاو ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا

يف نولطامتي مهنأا ’إا يئاهن لكسشب

،مهلمعب مايقلا نوسضفريو ةرم لك

رفح ةلآا راجئتسس’ ناكسسلا رطسضيل

بطعلا اذه نم صصلختلا لجأا نم

قيرطلا يف ةرذقلا هايملا تحبسصأاو

مهئايتسسا نع ناكسسلا ربعو ،ماعلا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا لا˘˘˘م˘˘˘هإ’ا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘سشلا

ةيدلب اهب لماعتت يتلا ة’ابمÓلاو

ة˘سصا˘خ نا˘كسسلا ع˘م را˘م˘ع يد˘ي˘˘سس

بطعلا اذهب اق˘ب˘سسم نو˘م˘ل˘ع˘ي م˘ه˘نأا

عيقرتلا ةسسايسس ىلع مهدامتعا نكل

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هز˘˘ج˘˘عو ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف

يف ببسست ةيئاهن ةفسصب مهحÓسصإا

صضعب فسشكو ،لكسشملا صسفن رركت

ي˘˘ف ه˘˘نأا »ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ـل نا˘˘˘كسسلا

تايدلبلا مظعم رهسست يذلا تقولا

ة˘حار ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف

ةفاظن نامسض لواح˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

صسوريف نم ةياقولا لجأا نم ءايحأ’ا

مل رامع يديسس ةيدلب نأاف انوروك

دوجوملا بطعلا مامأا انكاسس كرحت

ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق ي˘˘˘ف

ةرذقلا هايملا يف نيقراغ مهتكرتو

،ةهير˘ك ح˘ئاور ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت ي˘ت˘لا

يلاوو راجحلا ةرئاد صسيئر اوبلاطو

حÓ˘سصإا ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘با˘˘ن˘˘ع

تق˘ب نأا د˘ع˘ب ةر˘˘سسكم˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا

.جرفتملا عقوم يف ةيدلبلا

يحسصلا فرسصلا تاونق يف بطع ببسسب

رامع يديصسب رامع لافج يح ناكصس رصصاحت ةرذقلا هايملا
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ناسضمر ةفق ةناعإا فرسص ةزوعملا تÓئاعلا فلآا رظتنت نيح يف

ليجصستلل تايدلبلا ىلع ربتعم دفاوت
ميتنصس نويلم ةحنم يف

 يلاولا بتكم قوف نينطاوملا تائم يواكسش دعب

تايدلبلا يف لمعلا فنأاتصست ةيدامرلا تاقاطبلا جارختصسإا و بطصشلا حلاصصم

ةبانع ةيلو تايدلب نم ديدعلاب تاعاطقلاو ةيعامتجلا نوؤوسشلا تايريدم نم ددع سسمأا راهنل ركابلا حابسصلا ذنم تدهسش
اهرقأا يتلا ةحنملا نم ةدافتسسإÓل ليجسستلل يحسصلا رجحلا تاءارجإا نم ةررسضتملا ةزوعملا تÓئاعلا نم ربتعم ددع دفاوت

نينطاوملا سصخت يتلاو ناسضمر رهسش لولح لبق ميتنسس نويلم1 ـب ةردقملاو مهل نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
  .يلزنملا رجحلاو انوروك نم ةياقولل ةيزارتحلا تاءارجلا نم نيررسضتملا
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تÓئاعلا نإاف انرداشصم بشسحو
ن˘م ا˘هءا˘شصحإا تب˘ل˘ط ةزو˘ع˘م˘لا
اه˘نو˘كل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم ل˘ب˘ق
مهف يلاتلابو لخد يا اهل سسيل
نع نلعأا يتلا ةناع’اب نيينعم
لولح عم ابشسحت نوبت سسيئرلا
دح ىلع  مظعملا ناشضمر رهشش
ديدعلا اعد مهبناج نم .مهريبعت
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس با˘ح˘˘شصأا ن˘˘م
ةرجأ’اب ني˘ل˘ما˘ع˘لاو ي˘ها˘ق˘م˘لاو
لمعلا نع نيفقوتملاو ةيمويلا
مهنيكمتل مهءاشصحإاب تايد˘ل˘ب˘لا

ة˘نا˘˘عإ’ا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسإÓ˘˘ل ن˘˘م
يشسائرلا موشسرملا ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت
سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو يد˘˘˘˘لا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘نو˘˘كل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
نع مهفقوت ببشسب نيررشضتملا
ىلع مهو رهشش ةدمل لكاششملا
يا نود˘˘˘˘˘بو نا˘˘˘˘˘شضمر باو˘˘˘˘˘با

ءارشش نم مهنكمي مهل لوخدم
. ليشضف˘لا ر˘ه˘ششلا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم
عم ا˘ن˘مز˘ت ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ةناعإا فرشصل تايدلبلا دادعتشسا
ةجات˘ح˘م˘لا ر˘شسأ’ا نا˘شضمر ة˘ف˘ق

يهو جد ف’آا6 ـب ةردقملاو
ةرازو تداتعا ةيونشس ةدعاشسم
تاعامجلاو ينطو˘لا ن˘ما˘شضت˘لا

تÓئاعلل اهفرشص ىلع ةيلحملا
ءانتقا نم نكمتت يكل ةريقفلا

داو˘م ن˘م ة˘يرور˘شضلا ه˘تا˘ي˘جا˘ح
نم . لي˘شضف˘لا ر˘ه˘ششل˘ل ه˘ي˘ئاذ˘غ
ـل تدكأا ةبختنم رداشصم اهتهج
ةباتك دحل هنا سسمأا «ةعاشس رخآا»
يا م˘ه˘ل˘˘شصت م˘˘ل ر˘˘ط˘˘شسأ’ا هذ˘˘ه
يدلا يشسائرلا رارقلل ليشصافت

ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ح˘م˘شسي˘شس

ة˘˘نا˘˘عإ’ا هذ˘˘ه ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسإ’ا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

.يلزنملا رجحلا نم ةررشضتملا

لازت ’ تايدلبلا نأا لباقملا يف

تÓئاعلا كل˘ت ءا˘شصحإا ل˘شصاو˘ت

ميدقتل ءايحأا ناجل بيشصنت دعب

رجحلا ةرتف لÓخ نوعلا دي مهل

ناف انرداشصم بشسحو يلزنملا

لك ربع ةعزومو ف’’اب اهددع

هبششلاو ة˘ير˘شضح˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ي˘ف˘ح˘شص نا˘ي˘ب نا˘كو .ة˘ير˘شضح

دمأا ىلوأ’ا ةرازولا نع  رداشص

يف  رقأا ةيروهمجلا سسيئر نأاب

ع˘م ن˘ما˘شضت˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا

ة˘ب˘شسن˘لا˘بو ة˘جا˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘شسأ’ا

ر˘˘شسأ’ا م˘˘عدو نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘ششل

ءابو نم ةياقولا ريبادتب ةرثأاتملا

نماشضت ة˘ح˘ن˘م م˘يد˘ق˘ت ا˘نورو˘ك

.جد ف’ا ةرششع غلبمب
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و عاديا حلاشصم فلتخم ءاثÓثلا سسمأا تداع
ىوتشسم ىلع ةيدامرلا تاقاطبلا جارختشسا
لمعلا ىلا ةبانع ةي’وب تايدلبلاو رئاودلا
تاءارج’ا ببشسب نيعوبشسا ةدمل اهقلغ دعب
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ءار˘˘ج ةر˘˘ي˘˘خ’ا ة˘˘˘يراد’ا

ةيلحم رداشصم بشسحو .دجتشسملا انوروك
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا نأا
Óيشس ةريخأ’ا ةرتفلا يف تقلت تناك ةي’ولا

يئاهن قÓغإا ءارج نينطاوملا ىواكشش نم
تا˘يد˘ل˘ب ل˘ج ي˘ف ة˘يراد’ا ح˘لا˘شصم˘لا كل˘ت˘ل
ةي’ولاب نينطاوملا حلاشصم لطع ام ةي’ولا

عاديا نم مهنكمت مدع ببشسب اهجراخ نمو
تا˘قا˘ط˘ب˘لا جار˘خ˘ت˘˘شساو بط˘˘ششلا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
بجوتشسإا يدلا رم’ا تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘مر˘لا
باتكلاو تايد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤور ةو˘عد
دحلا نامشض ةرورشضب تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘لا

ةمهملا حلاشصملا هذهب ةمدخلا نم ىند’ا
نم ةمÓشسلاو ةياقولا تاءارجأاب مازتل’ا عم
دا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع
مدعو نينطاوملا نيب ام دعابتلا تاءارجا
ةحلشصملا لخاد سضعبلا مهشضعبب كاكتح’ا
رئاودلا ءاشسؤور نإاف ردشصملا تاذل اذانتشسإاو.

ةدع يراج˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ع˘ل˘ط˘م د˘ن˘م اود˘ق˘ع
تايدلبلل نيما˘ع˘لا با˘ت˘كلا ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا
ءاشسؤور روشضحب  مهشصاشصتخا ميلقا لخاد
جار˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شساو عاد˘˘˘ياو بط˘˘˘ششلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ةرورشضب مهيبنت لجا نم ةيدامرلا تاقاطبلا
مازتل’ا عم اروف لمعلل نيفظوملا ةدوعلا
ميدقتل كلذو انوروك نم ةياقولا تاءارجأاب
بولطملا دحلاب نطاوملل ةيمومعلا ةمدخلا

يف اهتلميعو مهحلاشصم ميظنت لÓخ نم
نم دÓبلا هب رمت يدلا سساشسحلا عشضولا اذه
نينطاوملا ىواكشش نم اديزم يدافت لجا

نم ى˘ند’ا د˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘يد˘لا
مهحلاشصم ليطعت مد˘ع ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘مد˘خ˘لا
ردشصأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ناكو.

ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ف دد˘ح˘ي ا˘مو˘شسر˘م
و ةيمومعلا تارادإ’ا يف لمعلا نم ءافعإ’اب
سصن امك .ةيويحلا تاعاطقلا ىلع ءاقبإ’ا
ة˘ل˘˘ط˘˘ع ي˘˘ف ع˘˘شضو˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا

05 ،اموي41 لÓخ رجأ’ا ةعوفدم ةيئانثتشسا
لك يمدختشسم نم ديدمتل˘ل ة˘ل˘با˘ق ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تائيهلا لك و ةيمومع ةرادإا و ةشسشسؤوم
ءا˘شسن˘لا ح˘ير˘شستو »ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م تاذ
و را˘غ˘شص را˘ف˘طا ن˘ه˘ل ي˘تاو˘ل˘لا تÓ˘ما˘ع˘˘لا
نمأ’ا ،ةحشصلا عاط˘ق» مو˘شسر˘م˘لا ي˘ن˘ث˘ت˘شسأا
رباخم ،نوج˘شسلا ةرادإا ،كرا˘م˘ج˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا

و ةفاظنلا حلاشصم ،ةرطيبلا ،سشغلا ةحفاكم
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘ك و ،ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا
.ةشسارحلا و ةبقارملاب

انوروك سسوريف ببسسب اهقلغب يسضقي رارق دوجو نم مغّرلا ىلع

  تايّدلب ةدعب ةيراوجلا بعلملا لخاد ماقت تايرابم
ةبانع تاّيدلب ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا ةيراوجلا بعÓملا فرعت
فرط نم ا˘ه˘ق˘ل˘غ ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاو˘ت
لابقإا فقو اه˘ق˘ل˘غ رار˘ق ع˘ن˘م˘ي م˘ل ثي˘ح ،ة˘شصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ اهب مهمامتها دادزا دقو لب اهيلع نييشضايرلا

ليبشس تحشضأا نأا دعب ايموي ةريبك دادعأاب اهنودشصقي اوراشصو
ذنم اتاتب فقوتت ’ اهيف ةكرحلا تتاب نأا ةجردل مهنم تارششعلا
رجحلا ةرتف ءدب تقوو انمازت اءاشسم ةعباشسلا ةياغ ىلإاو حابشصلا
ر˘قأا يذ˘لا ي˘ئز˘ج˘لا

ّ
انوروك سسوري˘ف ة˘برا˘ح˘م سضر˘غ˘ب ة˘لود˘لا ه˘ت

قايشس يفو ،هي˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا ل˘جأا ن˘م هرا˘ششت˘نا ع˘ن˘مو ّد˘ج˘ت˘شسم˘لا
بعÓملا ةفاك قلغ˘ب ة˘ّشصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا تما˘ق د˘ق˘ف ل˘شصت˘م
تاميلعتل اهنم اذيفنت ة˘ي’و˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا ة˘يراو˘ج˘لا
،اهلوخد نم نييشضايرلا عنمت مل ةوطخلا هذه نأا ريغ ةموكحلا
لوخدل يديدحلا كاّبششلا وأا رادجلا قّلشستب نوموقي اوحشضأا نيأا
لعجي ام وهو ،م˘ه˘ت˘شضا˘ير ة˘شسرا˘م˘م ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا
ة’ابمÓب تلبوق نأا دعب حايرلا ّبهم بهذت ةموكحلا تايشصوت
ةرورشضب ةديفملا تايشصوتلا اوقّبطي مل نيذلا نويشضايرلا ء’ؤوه
اوحار نيأا ،ةرورشضلا تقو ’إا جورخلا مدعو مهتويب مهموزل
مهتشسمل نورخآا ىفشضأا امنيب ،مهنيب اميف ةيورك تاءاقل نوجمربي
امو ءايحأ’ا نيب تايرابمو تاشسفانم نوميقي اوحارو ةشصاخلا
لكششب ريهامجلل اروشضح ةريخأ’ا دهششت نيح يف تاّيدلبلا نيب
خويششلاو بابششلا نم ةعومجم سسلجت ثيحب هابتنإÓل تفلم
عم تايرابملا كلت ةدهاششمل بعÓملا كلت جراخ لافطأ’ا ىّتحو
ةيشضرأا حاشستك’ اهرود مودق رظتنت ىرخأا تاعومجم مودق
ةيدلبلا بعÓملاو ةيراوجلا بعÓملا هتاه فرعت امك ،ناديملا
ثيح˘ب ير˘ج˘لا ة˘شضا˘ير ة˘شسرا˘م˘م˘ل كلذ˘ك سصا˘خ˘ششأا ةّد˘ع مود˘ق
امنيب هلوح يرجلاب نوموقيو بعلملا لخاد مهتياوه نولوازي
رشسك ء’ؤوه ةلواحم سسكعت ةروشص يف هب ةمئاق نوكت ةارابملا
تاشسرام˘م˘لا هذ˘ه˘ب ي˘ح˘شصلا م˘هر˘ج˘ح ةر˘ت˘فو ي˘مو˘ي˘لا ن˘ي˘تور˘لا
،اهرثإا جتنت نأا نكمملا رطاخملا ىندأ’ مهكاردإا نود «ةششئاطلا»
ةيامحلا حلاشصم ةقفر ةطرششلا تاوق تماق دقف ةيناث ةهج نمو
ةيدلبلا بعÓملاو ةيراوجلا بعÓملا كلت ىلإا لّقنتلاب ةيندملا
يف تابشسانملا نم ديدعلا يف ةي’ولا بارت ةفاك ربع ةرششتنملا

،عاشضوأ’ا ىلع ةرطيشسلا يف ةغلاب ةبوعشص هيف تدجو تقو
عنم يف اهعورششو ركذلا ةفلاشس حلاشصملا لوشصو ءانثأاو ثيح
نوبعÓلا موق˘ي ،تا˘ع˘ّم˘ج˘ت˘لا كل˘ت ل˘ي˘كششت ن˘م با˘ب˘ششلا ء’ؤو˘ه
ديدج نم اهل اودوعيل ةيشضايرلا تاءاشضفلا كلت ليبشس ءÓخإاب
ر˘ج˘م˘ب

ّ
اهدهششت يتلا ةلاح˘لا ي˘هو ،ة˘ّي˘شصو˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ل˘ي˘حر د

ةنوآ’ا لÓخ ةبانع تاّيدلب ةفاكب ةيشضايرلا تابكرملا فلتخم
رج عاشضوأ’ا روهدتب رذني تاب امم ةريخأ’ا

ّ
نم ديدعلا يعو’ ءا

ةلودلا تاميلعت قيبطتب نيبلاطم مويلا اوتاب نيذلا نينطاوملا
ة˘ّح˘شصو م˘ه˘شسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح و˘هو د˘حاو ىر˘ج˘˘م ي˘˘ف ّبشصت ي˘˘ت˘˘لا

.مهتÓئاع
hd«ó S°Ñà»

ةقطنملاب ةديازتملا ةقرسسلا تايلمع لظ يف

  ةينمألا تايرودلا فيثكتب نوبلاطي ةملعلا ناكصس
فيثكت ةرورشضب ةينمأ’ا تاهجلا ةملعلا ةيدلب ناكشس بلاط
دتمي يذلا يئزجلا يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةشصاخ تايرودلا

ببشسب اذهو احابشص ةعباشسلا ةعاشسلا ةياغ ىلإا اءاشسم ةعباشسلا نم
دارفا فرط نم ةرت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ةد˘ياز˘ت˘م˘لا ة˘قر˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
يششفت ةجيتن نينطاوملا سسوفن يف بعرلا اوثب نيذلا تاباشصعلا

ةيرطيب ةدايع ةقرشس تعقو ثيح  ريبك لكششب ةقرشسلا تايلمع
ةليل،مشساقلب يمورع يحب ىهقم ةقرشسو ناشضمر ةزعموب يحب
فرظ ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘شسما˘خ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف، سسما لوا
نم نيموي لبق ونكمت ةيدلبلا ونطاوم نا ةشصاخ، نيعوبشسا
زع يف ةقطنملاب رشضخ رجات ةقرشس اولواح دارفا ةثÓثب ةحاط’ا
كردلا حلاشصمل مهميلشستب اوماقو مهتلواحم اولششفا نيا راهنلا
لمعي يحلا نم باششل سسكيليه ةرايشس ةقرشس مت اهلبقو ينطولا
ذحششو نشس ةلآاو زاغلا طغاشض ىلإا ةفاشضا بيلحلا عيب يف اهب
ءوشست روم’ا لعج ام وهو،ةقطنملاب لجر لحم نم نيكاكشسلا
رثك’ا قطانملا نيب نم ريشصق تقو لبق تناك يتلا ةيدلبلا يف
ةينعملا تاهجلا نونطاو˘م˘لا د˘ششا˘ن ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف .ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ا˘ن˘ما

يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضب ة˘ي˘ن˘مأ’او
اذهو ةنيدم˘لا ط˘شسو ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك ل˘ي˘غ˘ششتو
ةقطنم مهبشسح ةملعلا ةيدلب نأ’ Óيل تارايشسلا كرحت ةفرعمل
ة˘ير˘ق˘لا ا˘هر˘ب˘كأا ة˘ي˘ن˘كشس تا˘ع˘م˘ج˘ت ة˘ع˘˘ب˘˘شس م˘˘شضتو ة˘˘ع˘˘شسا˘˘شش
نكمي ’و دماح يدي˘شس ي˘ح، ة˘ي˘شصا˘ح˘شصح˘لا ي˘ح،ة˘ي˘كار˘ت˘ششإ’ا
نآا يف قطانملا هذه لك ةبقارم ينطولا  كردلل ةدحاو ةرايشسل
.دحاو

U°Édí. Ü

ةيمÓسسإلا ةفاسشكلاو لاحرب ريخلا سسان فرط نم

ىوأام نود صصاخصشألل ةبجو051 نم ديزأا ريفوت
يجاب جوف كلذكو سساروب دمحم جوف ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلا، لم’ا عانشص ،لمأا ةشضبن ةعومجم نم لك ةقفر لاحرب ريخلا سسان ةيعمج تماق

ةطلشس ،جاجدلاب رشضخ قرم نع ةرابع ةلماكتم ةلماك ةبجو ريفوت مت ثيح ىوأام نود سصاخششأ’ا ىلع ةبجو051 نم رثكا عيزوتب راتخم
يف ةيشسنملا ةئفلا هذهل اهريشضحت يف اهتنباو لاحرب ةنيدم رئارح ىدحإا تعدبأا يتلا ةوهقلا ىلا ةفاشض’اب، ةيندعم هايم ،لاقترب، ريشصع،زرا
ةجاتحملا ةئفلا هذه نم نكمم ردق ربكا ةدعاشسم لجا نم ةيلاتتم مايأا ةثÓثل رمتشستشس ةيلمعلا نا ملعلل،دششر نبا ت’اجعتشسا اذكو عمتجملا

U°Édí. Ü .انوروك سسوريف ةحئاج ببشسب لكك دÓبلاو ةنيدملا اهب رمت يتلا ةجرحلا ةرتفلا هذه يف ةشصاخ

مايألا مداق يف اهلامكتسسا متيسس اميف

 بنعلا داو ةيدلبب اهيقحتصسمل ةيلاملا تاناعإلا نم ءزج بصص
يف ةيلاملا ةناــعإ’ا بشص مت هنأا ةبانع ةي’وب بنعلا داو ةيدلبب  يبعششلا سسلجملا سسيئر فششك

رهششب ةشصاخلا نماشضتلا ةحنمب ةينعملا تÓئاعلل يف جد0006 ـب ةردقملا ةيديربلا تاباشسحلا

داو ريم ىعد ثيح .قح’ تقو يف جد0004 ـب ةردقملا ةناعإ’ا يقاب متي نأا ىلع ،ميركلا ناشضمر
ديربلا بتاكم ىلإا برقتلا ىلإا ناشضمر رهششب ةشصاخلا نماشضتلا ةحنمب ةينعملا تÓئاعلا ةفاك بنعلا

تÓئاعلا  نم  ف’آ’ا  رظتنتو  اذه ،قح’ تقو يف  ةحنملا يقاب  بشصت ىلع ،مهحنم بحشس لجأا نم
ةيئاذغلا داوملا ءارشش يف اهب ةناعتشس’ا  لجأا نم  ةحنملا  هذه  ةبانع  ةي’و  تايدلب  فلتخمب  ةزوعملا

كلذو رانيد ف’آا01  غلبم ىلإا اهعفر ررقت هنأا  اميشس ،ليشضفلا  رهششلا  مايأا  يف كÓهتشس’ا ةعشساولا
يذلا يحشصلا  رجحلا لظ يف ةريقفلاو  ةزوعملا تÓئاعلل ةمزÓلا تادعاشسملا  ميدقت لجأا نم
eÉRhR.Ü.دجتشسملا انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل دÓبلا  هشضرفت
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةبانع

راجحلاب اقنضش ةلئاع ةبر راحتنا
ناكشس اهعقو يلع زتها يتلا ةثداحلا يهو اقنشش راحتن’ا يلع ضسماخلا دقعلا يف ةديشس تمدقا
روثعلا مت ثيح راجحلا ةنيدمل ضساقنملا قدنف نم برقلاب ميدقلا يطغملا قوشسلا رواجملا يحلا

ةيامحلا ناوعا لخدت يعدتشسا امم اهشسافنا تظفل نا دعب لبح ةطشساوب ةقلعم ةيحشضلا يلع
نيأا دششر نبا يعماجلا يفششتشسملاب يعرششلا بطلا ةحلشصمل ةثجلا ليوحتو راجحلاب ةيندملا
ةرئاد نمأ’ا حلاشصم ترششاب يذلا تقولا يف ةافولل ةيقيقحلا بابشس’ا فششكل حيرششتلل عشضختشس
م مير .راحتن’ا تاشسبÓم يف اقيقحت ثدحلا ضصاشصتخا

ةدكيكسب ةرامع ةفرش نم لجر طوقس
هتقششب ثلاثلا قباطلاب هلزنم ةفرشش نم رمعلا نم ثلاثلا دقعلا ةياهن يف لجر ضسما ةحيبشص طقشس
تحتف اميفو ،ةراحوب قازرلا دبع ىفششتشسم ىلا روفلا ىلع هلقن متيل نكشسم005 يحب ةنئاكلا
رانيدوب .ح.ةلوهجم ثداحلا بابشسا ىقبت ثداحلا يف اقيقحت ةطرششلا

ةيمك زجح
بيلحلا ةردوب نم
ةت’وكضشلاو
ةرتوفملا ريغ
نم ةيمكو
ةنتابب تامقعملا

ةي’و نما حلاشصم تزجح

داوم لوأ’ا ضسمأا ،ةنتاب

اذكو ةرتوفم ريغ ةيئاذغ

عاون’ا ةفلتخم تامقعم

يف كلذو ،ماجح’او

ىلو’ا ،نيتلشصفنم نيتيلمع

ةرئاد نمأا رشصانع اهب تماق

فيقوت رثا ىلع ،ةنايرشس

غلبي ضصخشش اهدوقي ةنحاشش

ىدلو ،ةنشس14 رمعلا نم

ىلع اهلخادب رثع اهششيتفت

ةيئاذغلا داوملا نم ةيمك

يف تلثمت ةرتوفم ريغ

ةردوب نم ضسيك6354

نم ةروراق006و بيلحلا

ةيلمعلا اما ،ةت’وكششلا ةدام

ةقرف اهب تماق دقف ةيناثلا

يتلاو ،لخدتلاو ثحبلا

30 فيقوت نم تنكم

مهرامعأا حوارتت ضصاخششا

مهتزوحب ةنشس23 و72 نيب

تامقعم نم ةدحو4773

عاون’ا فلتخمب يدي’ا

ىلإا ةفاشض’اب ماجح’او

نم مارغ84 ـب ردقت ةيمك

يف اذه .جلاعملا فيكلا

تاهجلا ماما ميدقتلا راظتنا

نم ءاهتن’ا روف ةيئاشضقلا

تايلمعلا يتاتو .قيقحتلا

ةحفاكم راطإا يف هذه

ةيعرششلا ريغ ةبراشضملا

هبششلاو ةيئاذغلا داوملاب

 .ةين’ديشص

ح ناششوشش

نيضصخضش فيقوت
042 نازوحي
تابورضشملل ةدحو
ةنتابب ةيلوحكلا
ةحفاكم ةقرف تفقوأا

عورششملا ريغ راجت’ا

تارثؤوملاو تاردخملاب

،ةنتاب ةي’و نمأاب ةيلقعلا

92 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش

اناك ،ةطحملا يحب ةنشس33 و

نم ةدحو042 نازوحي

عون نم ةيلوحكلا تابورششملا

هيلعو .لشس05 ةعشس وغنوط

ةيئازج تافلم زاجنا مت دقف

مهميدقتو مهب هبتششملا دشض

 .ةيلحملا ةباينلا مامأا

ح ناششوشش

سسوريف ةحئاج يسشفت نم دÓبلأ هفرعتام و انمأزت

تا˘جر˘خ˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م و،91 ديفوك ا˘نورو˘ك
ةيلو نمأاب ةطرسشلأ تأوقل ةف˘ث˘كم˘لأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

،اهعأونأأ ىتسشب ةميرجلأ ةبراحم لجأأ نم ةلسشنخ
ةيئاسضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ تن˘كم˘ت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةلسشنخ ةيلو راسشسشب

001 نم ديزأاب ردقت ةروظحملأ ةيواميكلأ دأوملأ
.ةسصخر نودب اهلقنو اهتزايح مت ةوبع
نمأاب لاسصتلأ ةيلخل نايب بسسح دوعت ةيسضقلأ

ةقرف˘لأ ى˘لإأ تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإأ ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو
مودق اهدافم ،راسشسش ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ
هجوم (را˘ب˘غ) يو˘سضع دا˘م˘سسب ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ن˘حا˘سش
هذه لفسسأأ لقنب اهبحاسص مايقب لمتحي ةحÓفلل
ةرو˘ظ˘ح˘م˘لأ ة˘يوا˘م˘ي˘كلأ دأو˘˘م˘˘لأ سضع˘˘ب ةدا˘˘م˘˘لأ
رسصانع ىلإأ ةدرأولأ تامولعملأ هذهل لÓغتسسأ
ثا˘ح˘˘بألأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ،ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

عم ةبكأر تايرودب مايقلأ لÓخ نم تايرحتلأو
ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ةبقأرم طاقن عسضو

،ةركسسب و ةلسشنخ يتيلو نيب طبأرلأ38 مقر
اهنتم ىلع ةنحاسشلأ فيقوتب ةيلمعلأ تللك نيأأ
ةلمحم اهنأاب نيبت ةيلوألأ ةنياعملأ دعب ،نيسصخسش
ةفاسضإلاب (مانغألأ اياقب نم رابغ) ةيوسضع ةدامب
ةدا˘م˘لأ تح˘ت ةأا˘ب˘خ˘م ة˘ب˘ل˘سص ما˘˘سسجأأ دو˘˘جو ى˘˘لإأ
ىلع روثعلأ مت ثحبلأ قيقدت دنعو ةيوسضعلأ

ةريبك نول˘لأ ءا˘قرز تأو˘ب˘ع ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

عون نم ةيواميك ةدام نم غك52 نزوب مجحلأ

ةاطغمو ماكحإاب ةأابخم (UFGNOG) وف غنوك
مت هيلعو يكيتسسÓب ءاطغو يوسضعلأ دامسسلاب
رقم ىلإأ امهيف هبتسشملأ دايتقأو ةنحاسشلأ ليوحت
 .قيقحتلأ ةرسشابمل ةقرفلأ

مت ةنحا˘سشلأ ن˘م يو˘سضع˘لأ دا˘م˘سسلأ غ˘ير˘ف˘ت د˘ن˘ع

بسسح ،وف غنوك ةدام نم ةوبع511 ىلع روثعلأ
تأذ يهف ةداملاب ةسصاخلأ تامولعملأ ةرامتسسأ

وedïonirhtéryp عون لاعف يوايميك بيكرت

لمعتسسي ءأودلأ ةيويح،L/g52 ةفاثكلأ ةجرد وذ
بو˘ل˘سسأأ ا˘مأأ و ،تأر˘سشح˘لأ تأد˘ي˘ب˘˘م ة˘˘ف˘˘سشا˘˘كك
لكألأ و سسمللاب تأرسشحلأ ةدابإأ وهف ليعفتلأ

أرطخ لكسشي امك،gk/gm97-65 مسسلأ ةجرد
يهف ةفيظولأ سصخي اميف ناسسنإلأ ىلع أريبك
هذ˘ه ل˘كأأ نأأ ا˘م˘˘ك ،سصو˘˘سصخ˘˘لا˘˘ب دأر˘˘ج˘˘لأ ةدا˘˘بإأ
أراطخأأ ببسسي اهبرسست وأأ اهسسفنت وأأ  ةعلسسلأ
ةسصاخ ةيودأأ كانه سسيل اهب تممسست أذإأ و ةديدسش
هذه لامعتسسأ متيف نيسصتخملأ بسسح ،اهتجلاعمل
ىتح اهلامعتسسأ عنمي و ،سضرغلأ بسسح ةداملأ

لبق لإأ هكأوف˘لأو تأور˘سضخ˘لأو تا˘تا˘ب˘ن˘لأ ى˘ل˘ع
 .ةنيعم تأرتف
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ را˘ط˘خإأ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ة˘ي˘سضق˘لأ رأو˘طأا˘ب را˘سشسش ة˘م˘˘كح˘˘م
 .ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ اقحل امهميدقت

 تاسشوهلب نأرمع

راششششب ةلقنتملا ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرفل ةيعون ةيلمع يف

ةلضشنخب ةيوايميكلا داوملا نم تايمك زجح
اهرجاتم زهجت يزاج

راشتنا ةبراحمل ةيجاجز لزاوعب
انوروكلا سوريف

،ديدجلأ انوروك سسوريف راسشتنأ ةحفاكمل ةذختملأ ريبأدتللً أرأرمتسسأ
دÓبلأ ءاحنأأ عيمج يف اهرجاتم عيمج زيهجتب يزاج ةكرسش تماق
يتلأ كيبابسشلأ دنع ةتبثم ةيجاجز لزأوع نع ةرابع ةيقأو ةزهجأاب
لبق نم ةيجاجزلأ ةزهجألأ ميمسصت مت دقو .نوفظوملأ اهفلخ لمعي
تماق يتلأو ةيلحم ةكرسش ىلأ زاجنإلأ دنسسأو ،يزاج يفظوم سضعب
ىلع تأدعملأ هذه بيكرت نإأ .اهتيبثتو اهميلسستب يسسايق تقو يف
نئابزلأو نيفظوملأ ةيا˘م˘ح ن˘كم˘م˘لأ ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ر˘جا˘ت˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم
عنم تأءأرجإل مراسصلأ لا˘ث˘ت˘ملأ نأا˘سشب م˘ه˘ت˘نأا˘م˘طو ،ل˘سضفأأ ل˘كسشب
ةلسصأومل ةحوتفم يلاتلاب لظتسس يتلأ رجاتملأ يف سسوريفلأ راسشتنأ
ةكرسشلل ماعلأ ريدملأ يناف˘لا˘غ و˘ي˘تا˘م حر˘سصو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ
ةياقولأ نم اًيفاسضإأ ىوتسسم دعي ةزهجلأ هذه بيكرت نإأ““ :ةبسسانملاب
انيفظومل ةحسصلأو ةفاظنلأ فورظ لسضفأأ ريفوت لجأأ نم يزاج يف
ةيأدب ذنم يزاج تلمع دق و .““ةجرحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ اننئابز و
يف ديدج ميظنت لÓخ نم ةياقولأ ريبأدت ةفاك ذاختأ ىلع ءابولأ

يلوحكلأ لولحملاب مهديوزتو (دعاب˘ت˘لأ) ن˘ئا˘بز˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ ة˘ق˘ير˘ط
ريدملأ فأرسشأ تحت ةبقأرم ةنجل ليكسشتب يزاج تماق امك .مقعملأ
و ةيموكحلأ تأءأرجإلأ عم في˘كت˘لأو ءا˘بو˘لأ رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ما˘ع˘لأ
عم ءابولأ راسشتنأ ةحفاكمل ةينطولأ ةئبعتلأ دوهج يف ةمهاسسملأ

ةرتفلأ هذه يف ةيمومعلأ ةمدخلأو ةكرسشلأ لمع ةيرأرمتسسأ نامسض
 .دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةسساسسحلأ

 يواسيع باهولا دبع يرئازجلا يئاورلا

“ ةيبرعلا ركوبلا “ كتفي
ةيملاعلأ ةزئاجلاب ،ءاثÓثلأ ،يواسسيع باهولأ دبع يرئأزجلل ““يطربسسإلأ نأويدلأ““ ةيأور تزاف
نع ميكحتلأ ةنجل تنلعأأو .يمسسر نايب بسسحب ،ةرسشع ةثلاثلأ اهترود يف ““ركوب““ ةيبرعلأ ةيأورلل
ءاغلإأ ببسسب ةزئاجلأ عقوم ىلع ايسضأرتفأ ةيأورلأ زوف
ببسسب ماعلأ أذه ةزئافلأ ةيأورلأ نع نÓعإلأ لفح
د˘سصر˘تو .د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
ي˘ف كبا˘سشت˘ت تا˘ي˘سصخ˘سش سسم˘خ ةا˘ي˘ح ة˘يأور˘˘لأ

يف،3381 ىلإأ5181 ماع نيب ام ينمز ءاسضف
ةنجل سسيئر لاقو .رئأزجلأ يف ةسسورحملأ ةنيدم
ة˘يأور ز˘ي˘م˘ت˘ت““ يو˘سسو˘م˘لأ ن˘سسح˘م م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘بو˘ل˘سسأأ ةدو˘ج˘ب ي˘˘طر˘˘ب˘˘سسإلأ نأو˘˘يد˘˘لأ

يف نعمت˘ي نأأ ئرا˘ق˘ل˘ل ح˘ي˘ت˘ت ة˘ي˘تو˘سص ة˘يدد˘ع˘تو
خيرات هلÓخ نموً ايئأور رئأزجلأ لÓتحأ خيرات

كلذ لك ،ةل˘ما˘ك ط˘سسو˘ت˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م تا˘عأر˘سص
ا˘هد˘سسج˘ت ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م ح˘لا˘سصمو ة˘ع˘طا˘ق˘ت˘˘م ىؤور˘˘ب
نإاف يوسسوملأ بسسحبو .““ةيئأورلأ تايسصخسشلأ
تا˘سسبÓ˘˘م م˘˘ه˘˘ف ى˘˘لإأ ئرا˘˘ق˘˘لأ ةو˘˘عد ة˘˘يأور˘˘لأ““
لا˘كسشأا˘ب ة˘موا˘ق˘م˘لأ ل˘كسشت˘˘ت ف˘˘ي˘˘كو لÓ˘˘ت˘˘حلأ

نم اهرايتخأ ىرجو .““هتهجأومل ةيمانتمو ةفلتخم
نم باّتكل ةريسصقلأ ةمئاقلأ يف تايأور تسس نيب
.ر˘˘سصمو نا˘˘ن˘˘ب˘˘لو قأر˘˘ع˘˘لأو ا˘˘يرو˘˘سسو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ

نم حودمم ةيلاعل ““يكناتلأ““ تايأور تحسشرتو
ف˘سسو˘ي ير˘سصم˘ل˘ل ““نا˘قدرو˘ف““ ة˘يأورو ،قأر˘ع˘˘لأ

ن˘م ي˘ب˘ي˘ط˘خ د˘ي˘ع˘سسل ““و˘ف˘يأر˘سس بط˘ح»و ،نأد˘يز
نم يهيودلأ روبجل ““دنهلأ كلم““ ةيأورو ،رئأزجلأ
زرلأ ليلخل ““يسسورلأ يحلأ““ ىلإأ ةفاسضإلاب ،نانبل
 .ايروسس نم

 ريهاطلاب تاردخم جّورم فيقوت مت اميف

 لجيجب ينيرضشع ةايح يهنت ةيران ةجارد
لوألأ سسمأأ ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف عقو ميلأأ رورم ثداح ببسست

دعب كلذو ةنسس42 رمعلأ نم غلبي باسش ةافو يف لجيج ةنيدمب
 .اهدوقي ناك يتلأ ةيرانلأ ةجأردلأ بÓقنأو فأرحنأ

ديرب زكرم ةأذاحمب برغملأ نأذآأ نم ةزيجو ةرتف لبق ثداحلأ عقوو
فأرحنأ ببسست ثيح فويأأ قفن نم برقلاب أديدحتو ربمفون لوأأ

كلذو يناثلأ دقعلأ فسصتنم يف باسش ةافو يف ةيران ةجأرد بÓقنأو
اهرثأ ىلع ظفلام ناعرسس ةروطخلأ ةغلاب حورجب ريخألأ ةباسصأ دعب
تافاعسسإÓلأ ميدقت نيرسضاحلأ ةلاحم نم مغرلأ ىلع ةريخألأ هسسافنأأ
نب قيدسصلأ ىفسشتسسم ىلأ هتثج تلقن يذلأ ةيحسضلل ةيرورسضلأ
لوألأ وه تيمملأ ثداحلأ أذه نأأو املع نزحلأ نم ةلاح طسسو ىيحي
يتلأ انوروك سسوريف ةمزأأ علدنأ ذنم لجيج ةيلو ميلقاب هعون نم
ةيلو تاقرطب رورملأ ثدأوح ددع عجأرت يف ريبك لكسشبو تمهاسس
ىوتسسم عجأرت ةجيتن ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تأريدقت بسسح لجيج
ريبك ددع فقوتو ةيسسيئرلأو ةيعرفلأ تاقرطلأ ىلع رورملأ ةكرح
ةئراطلأ تلاحلأ يف مهللأ مهتابكرم لامعتسسأ نع سصاخسشألأ نم
رسصان˘ع ف˘قوأأ ثدأو˘ح˘لأ م˘لا˘ع˘ب ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو .ة˘يرور˘سضلأو

يف هطروت دعب ةنسس62 رمعلأ نم غلبي اباسش ريهاطلأ ةيدلبب ةطرسشلأ
فيقوت متو ،ةسسولهم˘لأ بو˘ب˘ح˘لأو تأرد˘خ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
لقيلام هتزوحبو ريهاطلأ ةيدلبب ةيربلأ ةطحملأ نم برقلاب ينعملأ

نع كيهان ““لثيك ““ عون ةسسولهملأ بوبحملأ نم اسصرق62 نع
حÓسس أذكو لوأدتلأو جيورتلل ةأايهمو ةدعم تأردخملأ نم عطق
ىلع ينعملأ ةزوحب رثع امك ،روثيك ““ عون نم قرو عطاقو سضيبأأ

لثمي يذ˘لأو ير˘ئأز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأأ61 نم رثكأاب ردق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
بو˘ب˘ح˘لأ أذ˘كو ةرد˘خ˘م˘لأ دأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘ي˘بو ج˘يور˘˘ت تأد˘˘ئا˘˘ع
 .ةسسولهملأ

 دوعسسم .م
 تاردخم ةيشضق يف فوقوم قيقشش  فرط نم

 ةبانعب ضضيب’ا حÓضسلاب ةطرضش طباضض ىلع ءادتع’ا
دحا قيق˘شش فر˘ط ن˘م ضضي˘ب’ا حÓ˘شسلا˘ب ءاد˘ت˘ع’ ضسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘م’ا ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ة˘طر˘شش ط˘با˘شض ضضر˘ع˘ت
ناب ربخلا تدروا يتلا رداشصملا بشسحو دارم ضشوديدب ةطرششلا لزن رقم ماما تاردخم ةيشضق يف نيفوقوملا
ذولي هيلع يدتعي مهتملاب ةبوانملا نم هجورخ ىدل ئجوف ديلاو ضسارلا  يوتشسم ىلع بيشصا يذلا طباشضلا

ثحبلا يراجلا يدتعملا ىلع فرعتلاو ةيشضقلا يف قيقحت حتف مت دقو اذه ،ةتوافتم حورج هل اببشسم رارفلاب
م مير.ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع هتلاحإاو هفيقوتل هنع
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