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دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
روتكدلأ ,انوروك ضسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو

42ـلأ لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘سست رأرو˘ف لا˘˘م˘˘ج

791 رئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘عا˘سس

9 و انوروك ضسوريفب ةباسصإأ ةلاح

961 ل˘ثا˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف ةد˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘فو

791 ليجسست عمو .ءافسشلل ضضيرم

،انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإأ ةلاح

ةعاسس42ـلأ لÓ˘˘خ ،تا˘˘ي˘˘فو9و
ضسوريفب نيباسصملأ ددع زفق ةريخألأ

.ةلاح9948 ىلإأ دÓبلأ يف انوروك
تايفولأ ةل˘ي˘سصح تل˘سصو ن˘ي˘ح ي˘ف

91 ديفوك انوروك ءابو ةيأدب ذنم

.ةحسصلأ ةرأزو بسسح ةافو906 ىلإأ
ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ةرأزو˘لأ نا˘ي˘˘ب فا˘˘سضأأو

ضسفن لÓخ ،ةديدج ءافسش ةلاح961
أولثامت نم يلامجإأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ةر˘ت˘ف˘لأ

قا˘ي˘سس ي˘فو7474. ى˘لإأ ءا˘ف˘˘سشل˘˘ل
رأرق قيبطت لوألأ ضسمأأ ،أأدب لسصتم
ي˘ف ي˘قأو˘لأ عا˘ن˘ق˘لأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘مأز˘˘لإأ
نم ةذختملأ ريبأدتلأ راطإأ يف رئأزجلأ

راسشتنأ نم ةياقولل ةموكحلأ فرط
ردسص ام بسسحو .انوروك ضسوريف
ةيمسسرلأ ةديرجلل ريخألأ ددعلأ يف
نو˘˘كي˘˘سس تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘˘ترأ نإا˘˘˘ف
يفو ضصاخسشألأ عيمج ىلع ايرابجإأ

ديع مايأأ لوأأ نم ءأدتبأ فورظلأ لك
نكامألأ ،قرطلأ يف كرابملأ رطفلأ
يف أذكو ،لمعلأ نكا˘مأأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
يتلأ ةقلغملأ وأأ ةحوتفملأ تأءاسضفلأ
ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سست
،ةيمو˘م˘ع˘لأ تأرأدإلأو تا˘سسسسؤو˘م˘لأ

تاسسسسؤو˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘فأر˘م˘لأو
.ةيراجتلأ نكامألأو ،تامدخلأ ميدقت

ةرأدإأ ل˘˘ك مو˘˘سسر˘˘م˘˘لأ مز˘˘ل˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
أذكو ،روهمجلأ لبقتسست ةسسسسؤومو
وأأ ايراجت اطاسشن ضسرامي ضصخسش لك
ن˘˘م ل˘˘˘كسش يأا˘˘˘ب ،تا˘˘˘مدـخ مد˘˘˘ق˘˘˘ي
˘مأز˘ت˘للأ أذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘ملا˘ب ،لا˘كسشألأ
ضضر˘˘فو ي˘˘قأو˘˘لأ عا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ءأد˘˘ترا˘˘˘ب

كلذ يف امب ،لئاسسولأ لكب ،همأرتحأ

ةفلاخم .ةيمومعلأ ةوقلاب ةناعتسسلأ

تح˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لأ ع˘سضت˘سس رأر˘ق˘لأ أذ˘ه

نو˘نا˘ق ن˘م954ـلأ ةدا˘م˘لأ ة˘ل˘˘ئا˘˘ط

مقر نوناقلاب ة˘لد˘ع˘م˘لأو تا˘بو˘ق˘ع˘لأ

ليرفأأ82 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ02-60

ه˘نأأ ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘م˘˘لأ ضصن˘˘تو0202.

ىلإأ رانيد فلآأ01 نم ةمأرغب بقاعي

بقا˘ع˘ي نأأ زو˘ج˘يو ،را˘ن˘يد ف˘لأأ02

ىلع مايأأ ةثÓث ةدمل ضسبحلاب كلذك

لوأأ ميسسأرملأ فلاخ نم لك رثكألأ

فرط نم انوناق ةذختملأ تأرأرقلأ

.ةيرأدإلأ ةطلسسلأ
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ة˘حا˘˘ي˘˘سسلأ ر˘˘يزو را˘˘سشت˘˘سسم ف˘˘سشك
ل˘م˘ع˘لأو ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأو
متيسس هنأأ ،يتوغ رداقلأ دبع ،يلئاعلأ

يمسسرلأ نÓعلأ ةلبقملأ مايلأ لÓخ
هزاجنأ ىرجي يحسص لوكوتورب نع
نم لكسشتت ةينقت ةنجل فرط نم
يف نيلماعت˘مو ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأأو ءأر˘ب˘خ
ةيامح لجأأ نم كلذو ةحايسسلأ لاجم
راسشتنأ يداف˘تو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ح˘سص
مسسوم لÓخ اميسسل انوروك ضسوريف
يتوغ حسضوأأ و .لبقملأ فايطسصلأ
تبسصن يتلأ ةينقتلأ ةنجللأ هذه نأأ

ىلع ةرأزو˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع أر˘خؤو˘م
أذ˘ه ر˘ي˘سضح˘˘ت ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ كسشو
يوتحي يذ˘لأ ي˘ح˘سصلأ لو˘كو˘تر˘ب˘لأ

ةيزأرتحلأ دعأوقلأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ى˘ل˘ع
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأو

أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘˘كلو ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ تلا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘ل
ةلحرمل ابسسحت نيرخلأ نيلماعتملأ

ةداعإأو يحسصلأ رجحلأ عفر دعب ام
فورظ يف يحايسسلأ طاسشنلأ ثعب

بأر˘ت˘قأ ع˘م ا˘م˘ي˘سسل ة˘ن˘مأ ة˘ي˘˘ح˘˘سص
ةسسأرد ىرجتو .فايطسصلأ مسسوم
يذ˘لأ لو˘كو˘تر˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
يحايسسلأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي
طاسشنلأ ثعبل ةرأزولأ هتعسضو يذلأ
ءأر˘˘˘ب˘˘˘خ فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ

يف نيلماعتمو نيينهمو نيسصتخمو
جور˘خ˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘حا˘ي˘سسلأ لا˘˘ج˘˘م
ةلي˘ف˘ك ة˘يزأر˘ت˘حأو ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘بأد˘ت˘ب
ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نل د˘ح ع˘˘سضو˘˘ب

م˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسل
هتأذ لوؤوسسملأ فا˘سضأأو.فا˘ي˘ط˘سصلأ
أذ˘ه ة˘ق˘˘ي˘˘ثو لا˘˘سسرأ» م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا˘˘ب
تا˘ه˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ك ى˘˘لأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لأ

ة˘ي˘حا˘ي˘سس تلا˘˘كو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ى˘˘لأ أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف تا˘˘سسسسؤو˘˘˘مو

اميسسل ةينعملأ تاعاطق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ي˘˘ترأزو

ةحسصلأو ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ

تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو نا˘كسسلأو

نم نكمتلأو هئأرثإأو هيلع عÓطإÓل

.نأد˘ي˘م˘لأ ي˘ف هد˘ي˘سسج˘تو ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت

ةقيثو يف ةينق˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ حر˘ت˘ق˘تو

قدانفلأ باحسصأأ مأزت˘لأ لو˘كو˘تر˘ب˘لأ

ىلع عÓطإÓل ةظقيلل ايÓخ عسضوب

ة˘˘˘ق˘˘˘فأر˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ عا˘˘˘سضولأ

ذا˘خ˘تأ ي˘ف عأر˘سسإلأو ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لأ

ليجسست ةلاح يف ةمزÓلأ تأءأرجلأ

بنا˘ج ى˘لأ ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘سصأ ة˘لا˘ح يأأ

لفكتلأ لجأأ ن˘م ة˘ي˘ب˘ط قر˘ف ر˘ي˘فو˘ت

عم ايموي نيفظوملأو حايسسلأ ةحسصب

باعيتسسأ ةقاط لÓغتسسأ وحن هجوتلأ

لجأأ نم ةئاملاب05 ةبسسنب قدانفلأ

ن˘ي˘ب ا˘م د˘عا˘ب˘ت˘لأ تأءأر˘جأ ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تمد˘ق ا˘م˘ك ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘˘لأ

لوكوتربلأ أذه يف ةيئاقو تاحأرتقأ

قر˘طو ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كب ا˘˘سسا˘˘سسأأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ئ˘طأو˘˘سشلأو ح˘˘با˘˘سسم˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ

ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

لاب˘ق˘ت˘سسأ قر˘ط˘ب أذ˘كو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأو

عنم عم قدانفلاب نئابزلأ ليجسستو

ميقعتب مأزتللأو ةينف تأرهسس ةماقأ

ةيمومعلأ قفأرملأو فرغلأ فيظنتو

ة˘غ˘ي˘سص لÓ˘غ˘ت˘سسأ ع˘ن˘م ع˘م ا˘ي˘˘مو˘˘ي

ققسش ءأرك وأأ فيسضملأ دنع نكسسلأ

ةرتفلأ هذه يف ةيلحا˘سسلأ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ة˘يرا˘ب˘˘جأ ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلأ

˘مأز˘لأ أذ˘كو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ

ءأد˘ترأ ةرور˘سضب قدا˘ن˘ف˘لأ ي˘ف˘˘ظو˘˘م

.رزآاملأ و تامامكلأ
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ي˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأأو
ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جأ ع˘˘˘فر˘˘˘ل تر˘˘˘سضح
تأر˘سشؤو˘م ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ
تايفولأ ماقرأأ ىوتسسم ىلع ةيباجيإأ

˘˘مأز˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ،تا˘˘با˘˘سصإلأو
ةقلعتملأ ةيئاقولأ تأءأرجإلاب نطأوملأ
.تامامكلأ ءأدترأو يحسصلأ رجحلاب
نع ثدحتملأ فسشك رخآأ قايسس يفو
ا˘ه˘ف˘سصو ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘سسألأ روا˘ح˘م˘˘لأ
رجح˘لأ ع˘فر د˘ع˘ب عا˘ط˘ق˘لأ تا˘يو˘لوأا˘ب
أذه نم لوألأ روحملأ» Óئاق يحسصلأ
دعب هذيفنت يف عرسش يذلأ جمانربلأ

قلعتم ،ةينوناقلأ ضصوسصنلأ لك عسضو
نحنو ،لمأوحلأ تاه˘مألا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
اهتفرع يتلأ ظاظتكلأ ةلاحل رسسحتن
.«تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لأ ح˘لا˘سصم
عقأو» قايسسلأ أذه يف ريزولأ فاسضأأو
ثحبلأ ىلإأ ةيمومعلأ تاطلسسلأ عفد
نم لاجملأ أذه يف ةعجان لولح نع
نيب ةيقافتأ عيقوت ىلإأ ءوجللأ لÓخ
ضصاخلأ عاطقلل ةعباتلأ تايفسشتسسملأ

نا˘˘م˘˘سضل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ قود˘˘˘ن˘˘˘سصلأو
ل˘ف˘˘كت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
نطو˘لأ ق˘طا˘ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ع ل˘مأو˘ح˘لا˘ب
.«ةيعسضولأ هذهل دح عسضو

تايولوأا نم ناطرشسلا ىشضرمب لفكتلا
«انوروك» ةحئاج ةياهن دعب عاطقلا

فلمب قلعتملأ يناثلأ روحملأ نأاسشبو
نع ديزوب نب نلعأأ ناطرسسلأ ىسضرم
ةجلاعم زكأرم ضضعبل تأرايزب مايقلأ
ىلع لم˘ع˘لأو ن˘طو˘لأ ر˘ب˘ع نا˘طر˘سسلأ

متيسس هنأأ أريسشم ،ةيدودرم رثكأأ اهلعج
رأرغ ىل˘ع ،ا˘ب˘ير˘ق ىر˘خأأ ز˘كأر˘م ح˘ت˘ف
تأذ يف ريزولأ ركذو .ةفلجلأ زكرم
ةيا˘قو˘لأ نا˘ج˘ل ثع˘ب ةدا˘عإأ نأأ قا˘ي˘سسلأ

ناطرسسلأ ةحفاكمب ةسصاخلأ جÓعلأو
يذلأ يناثلأ ططخملأو ايرورسض راسص
رهسش يف هقÓطإأ ضضورفملأ نم ناك
يسشفت ببسسب هليجأات متو يراجلأ يام
ضسي˘ئر˘لأ نأأ أزر˘ب˘م ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف
أذ˘ه˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ما˘م˘ت˘هأ ي˘لو˘˘ي ،نو˘˘ب˘˘ت
اميسس ،هبنأو˘ج ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ط˘ط˘خ˘م˘لأ
ل˘ك كأر˘سشإا˘ب كلذو ي˘ئا˘قو˘لأ بنا˘ج˘لأ
لوألأ لجرلأ قرطت امك .«تاعاطقلأ
ةد˘م لو˘ط ى˘لإأ ة˘˘ح˘˘سصلأ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
يف ةسصاخ ،ةعسشألاب جÓعلأ ديعأوم
،ةديلبلأو ةم˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ت˘يلو
هقيرط دجي فوسس لكسشملأ نأأ أدكؤوم
ة˘˘ي˘˘سضرألأ قÓ˘˘طإأ د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ح˘˘لأ ى˘˘لإأ
,عوسضوم˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘م˘قر˘لأ

ضسوريف يسشفت ببسسب ترخأات يتلأو
ل˘قر˘ع يذ˘لأ د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لأ «ا˘˘نورو˘˘ك»

عاطقلاب ةسصاخلأ عيراسشملأ نم ريثكلأ
متيسس ام وهو ينطولأ ىوتسسملأ ىلع
.«Óبقتسسم هكرأدت

ةيئاذغلا داوملا فلم حتف نع نلعأا
ابيرق ةنطرشسملا

ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو فسشكو أذه
روسسيفوربلأ تايفسشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو
تاسسأردب مايقلأ متيسس هنأ ديزوب نب

ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ عأو˘˘نأأ ل˘˘ك لو˘˘ح
ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لأ ح˘˘سضوأأو .ةدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
ضضعبلأ نأأ ىلأ رظنلاب هنأ هحيرسصت
نم Óماع نوكي دق ةيئأدغلأ دأوملأ نم
عأو˘˘نأأ ضضع˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإلأ ل˘˘˘مأو˘˘˘ع
فا˘سضأ ا˘م˘ك .ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف نا˘طر˘˘سسلأ
هل يلوت ةلودلأ جمانربلأ أذه نأأ ريزولأ
نم يئاقولأ بناجلأ اميسس ريبك مامتهأ

تأذ يفو تاعاطقلأ لك كأرسشإأ لÓخ
ةد˘م لو˘ط ى˘لأ ر˘يزو˘لأ را˘سشأأ قا˘ي˘سسلأ

ة˘سصا˘خ ،ة˘ع˘سشألا˘ب جÓ˘ع˘لأ د˘˘ي˘˘عأو˘˘م
.ةديلبلأو ةمسصاعلأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ت˘يلو˘ب
فوسس لكسشملأ أذه نأأ ريزولأ دكأأو
قÓ˘طإأ د˘ع˘ب ل˘ح˘لأ ى˘لأ ه˘ق˘ير˘ط د˘ج˘ي
أذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضرألأ
بب˘سسب تر˘خأا˘ت ي˘ت˘˘لأو ,عو˘˘سضو˘˘م˘˘لأ
.دجتسسملأ «انوروك» ضسوريف يسشفت

حلاشصم ميظنتل ديدج ططخم

ةيحارجلا ةيبطلا ت’اجعتشس’ا

ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو فسشكو أذه
روسسيفوربلأ .تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
ين˘ب˘ت ن˘ع ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلأ
.ن˘طو˘ل˘ل ىر˘ب˘كلأ تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ططخملأ أذه نأ ،ديزوب نب ،حسضوأأو
ءبع˘لأ ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأ ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ي
حلاسصملأ هذه ىوتسسم ىلع لجسسملأ
ة˘يا˘غ ى˘لإأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسلأ ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ
ضسف˘ن ي˘فو .جÓ˘ع˘لأ ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلأ
ن˘ع ة˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘عأأ ،قا˘˘ي˘˘سسلأ

هذهل ةلهؤوم ةيرأوج ةدايع08 زيهجت
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘هد˘يوز˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ضضع˘ب ل˘ح˘م ل˘ح˘ت˘˘ل تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلأ ح˘˘لا˘˘سصم
ةبيرق نوكتو تايفسشتسسملل ةيحأرجلأ

ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘سس ثي˘ح˘ب ،ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م
امك .انوروك ةمزأأ ةياهن روف ةمدخلأ
لح متيسس هنأ ،لوؤوسسملأ ضسفن ،دكأأ

اهليجسست م˘ت ي˘ت˘لأ تلÓ˘ت˘خلأ ة˘فا˘ك
د˘ع˘ب ،ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ةظق˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ بي˘سصن˘ت
يف اماه أرود بعلتسس يتلأ ةيحسصلأ
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ حÓ˘˘سصإأ
.Óبقتسسم رئأزجلأ

نيفلاخملل ميتنضس نويلمو ذيفنتلأ زيح لخدي ةمامكلأ ءأدترإأ ةيمأزلإأ رأرق

ءافششلل اشضيرم961 لثامتو ةديدج تايفو9 ،ةباشصإا791

ةميلعتل نينطأوملأو راجتلأ ةباجتضسإأ ليجضست عم
تامامكلأ ءأدترإأ صضرف

 ةموادملل ةباجتشسإ’ا ةبشسن

ةئاملاب99 ـلا تقاف ديعلا يموي
%44,99 تغلب راجتلأ  ةموأدم ةيطغت ةبسسن نأأ ،ةراجتلأ ةرأزو تنلعأأ

أذهو ،ديعلأ يموي لÓخ يف لمعلل نيرخسسملأ راجتلأ ددع عومجم نم
ريزولأ حلاسصم تحسضوأأو .دÓبلأ هسشيعت يذلأ يحسصلأ فرظلأ مغر
ةيريدملأ ىلع تعزوت راجتلأ ةموأدم بسسن نأأ اهل نايب يف قيزر لامك

راسشب،001% ةلقرو،%69,99 ةبانع،%001 رئأزجلأ ةيوهجلأ

%001. ةديعسسو%001 ةنتاب،%18,99 ةديلبلأ،52,59%

ضضعب ىتحو نيرخسسملأ راجتلأ لكل اهركسش نع ةرأزولأ تبرعأأو
نينطأوملل ةيمومع ةمدخ ميدقتب مهمأزتلاب نيرخسسملأ ريغ راجتلأ

لامك ،ةراجتلأ ريزو أانهو أذه .ضصاخلأ يحسصلأ فرظلأ أذه يف ةسصاخ
رطفلأ ديع لولح ةبسسانم˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ عا˘ط˘قو ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ك ،ق˘يزر
قيزر مّدقو .«انوروك» ةحئاج رئأزجلأ نع هللأ عفري نأأ اينمتم ،كرابملأ
،«كوبسسيافلأ» يف ةيمسسرلأ ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع هر˘سشن ل˘ّج˘سسم و˘يد˘ي˘ف ي˘ف
عاطق يفظوم عيمج نع ةباينو هسسفن نع ةلاسصأأ ةسصلاخلأ هيناهت
بع˘سشلأ ى˘لإأ تا˘كير˘ب˘ت˘لأو ي˘نا˘ه˘ت˘لأ ل˘ك مّد˘قأأ» لا˘ق ثي˘˘ح ,ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
ريخ ةبسسانم ،ةبسسانملأ هذه نوكت نأأ لجو ّزع ىلوملأ Óئاسس ،يرئأزجلأ

هذه عفرل ريخ لأاف ديعلأ نوكي نأأ ةبسسانملاب اينمتم .«ءاخرو راهدزأو
طاسشن ةموأدملأ ضصختو.هللأ ةردقب يرئأزجلأ عمتجملأ نع ةحئاجلأ
ثيح ،ةيجاتنإلأ تأدحولأو ةماعلأ ةيئأذغلأ دأوملأ تÓحمو زباخملأ
فانئتسسأ ةرورسضب راجتلأو نييداسصتقلأ نيلماعتملأ ةفاك نوناقلأ مزلي
مظتنملأ نيومتلأ نامسضل ،ديعلأ ميسسأرم ةياهن دعب ةرسشابم مهطاسشن
،يسضاملأ ءاثÓثلأ ،ةراجتلأ ةرأزو ترسشنو.تامدخلأو علسسلاب قوسسلل
ةيئلولأ تايريدملأو ةراجتلل ةيوهج˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ط˘بأور˘لأ ة˘م˘ئا˘ق
ةموأدملاب نيينعملأ راجتل˘ل ة˘ي˘م˘سسإلأ م˘ئأو˘ق˘لأ ة˘ن˘م˘سضت˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

،ينورتكلإلأ اهعقو˘م ى˘ل˘ع،0202 رطفلأ ديع ةبسسان˘م˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لأ
نع غيلبتلأو ،ةحوتفملأ تÓحملأ عقأوم دسصر نم نينطأوملأ نيكمتل
تقلطأأو .رسضخألأ مقرلأ ربع ،ةموأدملأ رأرقل بجتسست مل يتلأ كلت
تÓحملأ ديدحتل «قأوسسأأ» قيبطت ،يسضاملأ ماعلأ ،ةراجتلأ ةرأزو
فرعي مل قيبطتلأ نأأ ريغ ،تابسسانملأو دايعألأ يف ةموأدملأ زباخملأو
نع نيزابخلأ ةيداحتأ تنلعأأو.هل جيورتلأ مدع ببسسب أريبك لامعتسسأ

ةرفوب نينطأوملأ ةنئمطم ،ديعلأ يموي طاسشنلل زبخم0045 ريخسست
تمزلأأو .نطولأ عوبر لك ىوتسسم ىلع تايبلطلأ لك ةيطغتو ةداملأ
ىلع راجتلأو نينطأوملأ ،رطفلأ ديعل لوألأ مويلأ نم ةيأدب ،ةموكحلأ

انوروك ضسوريف راسشتنأ يدافتل ،ةيقأولأ ةعنقألأ لامعتسساب ءأوسسلأ دح
ىلإأ لسصت نيفلاخملأ ىلع ةمراسص تابوقع قيبطتب ةدعوتم ،ديدجلأ

قح يف ةيلام تامأرغو ،راجتلل ةبسسنلاب تÓحملل يئاهنلأ قÓغإلأ دح
،ني˘ن˘طأو˘م˘لأ أذ˘كو تا˘ما˘م˘كلأ را˘ج˘ت˘لأ ءأد˘ترأ ظ˘حو˘لو .ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ةفاسسم ةاعأرم عم مهتامزلتسسم ءانتقإل تÓحملأ مامأأ ريبأوط ليجسستو
تأءأرجإأ عابتإأ ةيمهأاب نيعأو نون˘طأو˘م˘لأ أد˘بو .ي˘عا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ
نم ةموكحلأ تسضرف يذلأو دجتسسملأ «انوروك» ضسوريف نم ةياقولأ
هيف رثكت يذلأ كرابملأ رطفلأ ديع يموي ايئزج أرجح هترسصاحم لجأأ
ةيبعسشلأ ءايحألأ ىوتسسم ىلع ةسصاخ تاعمجتلأو ةيلئاعلأ تأرايزلأ

±.S°∏«º.ىربكلأ

 يرضصان لامك ريزولأ بضسح

يحشصلا رجحلا عفر دعب تانكشسلا عيزوت فانئتشسإا
نم رثكأأ عيزوت نع ضسمأأ يرسصان لامك نأرمعلأو نكسسلأ ريزو نلعأ

يحسصلأ رجحلأ عفر دعب طامنألأ ةفلتخم ةينكسس ةدحو فلأأ41
ىلع تانكسسلأ عيزوت نأأ ىلع قباسس ديگات دعب  ريزولأ حيرسصت يتأايو.
ضسوريف ىلع ءاسضقلأ دعب نوكيسس نطولأ تايلو لج يف اهباحسصأأ

نع نيديفتسسملأ تلؤواسست ىلع أدر أذه ءلجو دجتسسملأ انوروك
لولأ ريزولأ نم رمأاب اهديمجت مت يتلأ عيزوتلأ تايلمع قÓطنأ دعوم
انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب طرافلأ ليرفأأ رهسش دأرج زيزعلأ دبع
Óسضف تاعمجتلأ عنمت ةيئاقو تأءأرجإأو ريبأدت نع ةيموكحلأ قÓعإأو
تÓسصأوملأ لئاسسو فيقوتو قأوسسألأو ةيراجتلأ تÓحملأ قلغ نع
نطولأ تايلو نم ديدعلأ تناكو. ةيجراخلأو ةيلخأدلأ تÓحرلأ لسشو
تناك يتلأ تانكسسلأ عيزوت ةيلمع تلجأأ دق ةبانع ةيلو اهنيب نم
رييسستلأو ةيقرت˘لأ نأو˘يد نÓ˘عأأو نا˘سضمر ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ل˘ي˘ب˘ق ةرر˘ق˘م
تايلمع فانئتسسإل دعوم ديدحت نود كلذ نع هل روسشنم يف يراقعلأ

YÉO∫ GCe«ø.ناكسسلأو ليحرتلأ

ةحئاج ببضسب ةكرضشلأ طاضشن فقوت تلغتضسإأ
دجتضسملأ «انوروك» صسوريف

ديدجت ىلع لمعت ةيرئازجلا ةيوجلا

«غنيوب» عون نم ةرئاط61 تاروشصقم
ةكرسشلأ نأأ ،يسسلدنأأ نيمأأ ،ةيرئأزجلأ ةيوجلل يمسسرلأ قطانلأ فسشك

نيمأأ راسشأأو008-737. غنيوب ةرئاط61 ةروسصقم ديدجتب ،ايلاح موقت
ربجأأ ،انوروك ضسوريف اهببسس يتلأ ةقوبسسملأ ريغ ةمزألأ نأأ ،يسسلدنأأ
ربع رجحلل هعاسضخإأو يوجلأ اهلوطسسأأ طاسشن فيقوت ىلع ةكرسشلأ

ةعباتمل ،رجحلأ ةرتف ةكرسشلأ تلغتسسأ يسسلدنأأ بسسحو.نطولأ تأراطم

61 اهددع غلبي يتلأ،008-737 غنيوب ةرئاط ةنيباك ديدجت ةطخ

يف هنأ يسسلدنأأ فاسضأأو1102. و0002 يماع نيب اهؤوانتقأ مت ،ةرئاط

ةيوجلأ طوطخلأ ىدلdGN737B تأرئاط عيمج ،جمانربلأ أذه ةياهن

42 + 021 نم أًءدب ، ةروسصقملأ نيوكت ضسفن اهل نوكيسس ،ةيرئأزجلأ

زيهجت متيسس هنأأ يسسلدنأأ نيمأأ دافأأو.أًدعقم61 + 231 ىلإأ أًدعقم
ةجردلأ نم ةيدرف هيفرت تاسشاسشب ةدوزم ةديدج دعاقمب تأرئاطلأ

±.S°∏«º.ةكرسشلأ نئابز ةحأر ىلع رهسسلأ لجأ نم ىلوألأ

:دكؤوي ديزوب نب .. «انوروك» ةمزأأ دعب ةحضصلأ عاطق تايولوأأ ىلإأ قرطت

هنم دب ’ ءارجإا يحشصلا رجحلا عفر»
«ةددحم طورششب متيشس هنكل

فايطضصإلأ مضسومب صصاخلأ يحضصلأ لوكوتربلأ اهنمضضت يتلأ طاقنلأ مهأأ هذه

ةيرابجإا تامامكلاو ةينف تارهشس ’و ةيلحاشسلا قطانملا يف ققششلل ءارك ’
نيفاطشصملا ةقفارمل ةظقيلل ايÓخ عشضوب قدانفلا باحشصأا مازلإا ^

رزآاملا و تامامكلا ءادترإا ىلع نوربجم قدانفلا وفظوم ^
ايموي نيفظوملاو حايشسلا ةحشصب لفكتلا ^

دعابتلا تاءارجإا قيبطتل ةئاملاب05 ةبشسنب قدانفلا باعيتشسإا ةقاط لÓغتشسإا ىلإا هجوتلا ^
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ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تقر˘˘˘بأاو
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ا˘ه˘عر˘ف˘ب ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘ل˘ل
ىلا ةيلاسسرا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
تاسسسسؤوم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

8001 م˘˘˘قر تح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب’ا ة˘ي˘م˘هأا˘˘ب ي˘˘سصو˘˘ت
ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘˘سسن˘˘˘لا ة˘˘˘يدودر˘˘˘م
يوذ وا لافطأا نهيدل يتاوللاو
ى˘سضر˘م˘لاو ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘م’ا

سسيل نيذلا لامعلا كلذ يف امبو
ىلع ،لمعلل لقنتلا ةيناكما مهل
يف مهل تابايغلا مسصخت ’ نا

هجو هتهج نم .ةيدودرملا ةحنم
ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
يقو˘سش ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلاو
ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ة˘لا˘سسر ،ف˘سسو˘ي ق˘سشا˘ع
رطفلا ديعب لاف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ه˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بسسح .كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ينرسسي» Óئاق دكأا ثيح ةرازولا
نأا ،كرابملا رطفلا ديع ةبسسانمب
ينا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ه˘جو˘تأا

ةحسصلا رفومب ينامأ’ا قدسصأاو
لجوزع هللا نم ايجار ،ةيفاعلاو

ح˘لا˘سص م˘كن˘مو ا˘ن˘م ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا
ره˘سشلا اذ˘ه د˘ي˘ع˘ي نأاو ،لا˘م˘عأ’ا
ماوعأا مكيل˘عو ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ي˘سضف˘لا

فاسضأاو .«ةديدم ةنمزأاو ةديدع
ريدقلا يلعلا هللا لأاسسأا» ريزولا
يتلا ةدي˘ع˘سسلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
فور˘ظ ل˘ظ ي˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ح˘˘ت
ا˘ندÓ˘ب ظ˘ف˘ح˘ي نأا ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا
ءا˘بو˘لا ا˘ن˘ع ع˘فر˘ي نأاو ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا

ىلإا عيمجلا وعدأا ينإاف ،ءÓبلاو
تاميلعت˘لاو د˘عاو˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘سصلا
راسشتنا ىدافتن ىتح ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘مÓ˘سس ظ˘˘ف˘˘ح˘˘نو ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
لمعلا ريزو لاق امك .«عيمجلا
يناهتلا سصلخأا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل دد˘جأا»
ةيحت هجوأا ينإاف ،ينامأ’ا بيطأاو
لامعلاو تÓماعلا عيمجل ريدقت
،مهلمع ن˘كا˘مأا ي˘ف ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا

مهسصÓخإا لسضفب هنأا مهل لوقأاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘كم˘ت˘ت˘سس م˘ه˘ي˘نا˘˘ف˘˘تو
فرظلا اذه زواج˘ت˘ب ه˘ل˘لا لو˘ح˘ب
ماع لكو ديعسس ديع ،بعسصلا

فلأاب ةيمÓسس’ا ةمأ’او رئازجلاو
.«ريخ
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ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا ت’آا تعر˘˘˘˘˘سش
ةدام داسصح ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
طسسو ريبك لؤوافت طسسو حمقلا
جوتنملا رفاو مسسوم˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
هدحو راعسسأ’ا سسجاه ىقبي اميف
وحÓف عقوتيو .نيحÓفلا قلقي ام
داسصح مسسوم فرعي نأا رئازجلا
عم قلطنا يذ˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ن˘سسلا
عافترا يلاحلا يام رهسش ةيادب
ي˘ت˘لا ما˘قرأ’ا قو˘ف لو˘سصح˘˘م˘˘لا
،نيتيسضاملا نيتنسسلا يف تلجسس
يلامجلا جاتن’ا اهيف ناك يتلا

.نط نييÓم6 و5 نيب حوارتي

دا˘˘˘ح˘˘˘تا سسي˘˘˘ئر هد˘˘˘كأا ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
دمح˘م» ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ي˘˘˘ف ف˘˘˘سشك يذ˘˘˘لا «يو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لوسصحم نأا ةيفحسص تاحيرسصت
عم زوا˘ج˘ت˘ي د˘ق ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا
ـلا ةبتع لبقملا توأا رهسش ةياهن

سسف˘ن ع˘جرأاو .ن˘ط ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م6
عافترا ىلإا مقرلا اذه ثدحتملا
تغلب يتلا ةلغتسسملا تاحاسسملا

ةنراق˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف02 يلاوح
لسضفب كلذو ،ةيسضام˘لا ة˘ن˘سسلا˘ب
ه˘ت˘سصسصخ يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘˘لا
وهف يناثلا لماعلا امأا ،ةموكحلا

3 ةدمل ،راطمأ’ا طقاسست عطقت
يسضاملا ربمسسيد رهسش ذنم رهسشأا

ذاقنإا ىلع لمع يذلا لماعلا وهو
راطمأ’ا اهدسسف˘ت ي˘ت˘لا ل˘با˘ن˘سسلا
نم ةرتفلا هذه لÓخ ةداعلا يف
معد نأا يويلع فاسضأاو .ةنسسلا
ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ت’آ’ا˘بو ة˘ي˘عارز˘لا ةد˘˘م˘˘سسأ’ا˘˘ب

د˘عا˘سس ثر˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘˘خ
نم .ةديدج تاحاسسم عرز ىلع
سسيئر ،يبرعلا يدبع لاق هبناج
ترايت ةي’و يف ةحÓفلا ةفرغ
لمحي يلاح˘لا ح˘م˘ق˘لا م˘سسو˘م نإا
ه˘نأا˘ب ي˘حو˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا تارا˘˘سشإا
ةنراقم مسساوملا لسضفأا نوكيسس
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘˘سسلا˘˘ب
دمتعت يتلا ليسصاحم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ف

يقسسلا تايلمع يف راطمأ’ا ىلع

مل نوحÓفلاف .اتف’ اجاتنإا تطعأا

سسابحنا و فافج تارتف اوسشيعي

ماوعأ’ا يف لسصح املثم راطمأÓل

نأا ثدحتملا فاسضأاو .ةمرسصنملا

ةبارق دسصح نوعقوتي نيحÓفلا

ةنراقم حمقلا نم نط فلأا004

ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ن˘ط ف˘لأا472 ـلاب

ف’آا407 ىلع ةيسضاملا ةنسسلا

ةعورزم˘لا ي˘سضارأ’ا ن˘م را˘ت˘كه

اديعب ىقبي مقر وهو ةي’ولا يف

ةنسس لجسسملا ىلعأ’ا مقرلا نع

007 ـلا كادنأا غلب يذلاو9002

.نط فلأا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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ةبضساحملل ةماعلا ةيريدملا حلاضصم اهتهجو يتلا تاميلعتلا دعب

تايبرملاو لماوحلا ءاشسنلل تاموشصخ ’
لقنلا لئاشسو مهيدل سسيل نم و سضارمأ’ا يوذو

ةيندملا ةيامحلا حلاضصمل ةليضصح يف

تايلمع اهنيب لخدت ف’آا6 نم ديزأا
ديعلا يموي قئارحلل دامخإاو ميقعت

قطانم ي˘ف ل˘خد˘ت7366 ةيندملا ةيام˘ح˘لا تاد˘حو تل˘ج˘سس

رثإا ىلع اذهو ةعاسس84 رخآا لÓخ ،نطولا بارت نم ةفلتخم
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا تا˘˘م˘˘لا˘˘كم ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
سسما ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل نايب بسسحو.نينطاوملا
ت’اجم فلتخم تÓخدتلا هذه تلمسش تÓخدتلا نإاف نينثإ’ا
،رورملا ثداوحب ةقلع˘ت˘م˘لا ًءاو˘سس ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ط˘سشنأا
ةزهجأ’او قئارحلا دامخإا ،يحسصلا ءÓجإ’ا ،ةيلزنملا ثداوحلا
سسوريف سصخي اميف ريهطتلاو سسيسسحتلا تايلمع اذكو ةينمأ’ا

نم ةياقولا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو91.ديفوك

642ـب ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق ،انوروك سسوريف راسشتنإا

تسسم تاي’و04 ربع نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسحت ةيلمع

يحسصلا رج˘ح˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حإا ةرور˘سضب تر˘كذ ،ة˘يد˘ل˘ب491

ةيلمع491ـب مايقلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،يعامتجإ’ا دعابتلا اذكو

لكايهو تآاسشنم نم ،ةيدلب631 تسسم تاي’و04 ربع ميقعت
ن˘يأا.عراو˘سشلاو ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

ةيامح نوع815 نيتيلمعلا نيتهل ةماعلا ةيريدملا تسصسصخ

ةنحاسش111و فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سس23 ،بترلا فلتخم˘ب ة˘ي˘ند˘م

ةماقإÓل نكامأا5 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا عسض و ىلإا ةفاسضإ’اب

،رئازجلا ةي’و نم لكب تاي’و3 ربع يحسصلا رجحلل ةهجوم
ةيامحلا تادحو تماق ام˘ك.تسسار˘ن˘م˘ت ة˘ي’وو ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و

رورملا ثداوح اياحسضب لفكتلا لجأا نم لخدت941ـب ةيندملا

حورجب نيرخأا481 ةباسصإاو سصاخسشأا3 ةافو تفلخ يتلا و
نا˘كم ي˘ف ى˘حر˘ج˘لا فا˘ع˘سسإا م˘ت ثي˘ح ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
راسشأا امك.ةيلحملا تاي˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ث ثداو˘ح˘لا
ةلاح لجأا نم سسادرموب ةي’وب حلاسصملا تاذ لخدتل نايبلا

51 رمعلا نم غلبي قهارمب رمأ’ا قلعتي ،ةيئام ةكرب لخاد ةافو
ة˘يد˘ل˘ب ،فا˘سصف˘سص ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ا˘ًقر˘غ ي˘فو˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا ميدقتب انحلاسصم تماق نيح يف.نيبÓجيت

زاغل مهقاسشنتسسإا ءارج قانتخإا ةيادب ةلاح يف ةياحسض81ـل
سضيبلا ،ركسسعم ،ةزابيت تاي’و نم لك يف  نوبركلا يداحأا

مهليوح˘تو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘يا˘ح˘سضلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ،ة˘ل˘ي˘مو
مت» ردسصملا تاذ لسصاو ،ةراسشإÓل .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل

يديسسو ةلقرو ةي’و نم لكب نييرسضح نيقئارح20 ليجسست

يف قي˘سضب سصا˘خ˘سشأا7 ةباسصإا ليج˘سست م˘ت ثي˘ح «سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يحب نئاك نكسسم ىوتسسم ىلع بسش قيرح رثإا ىلع سسفنتلا

لفكتلا مت ،سسابعلب يديسس ةي’و ،غÓت ةيدلبب نكسسم901
.يلحملا ىفسشتسسملل مهليوحت و ناكملا نيع يف اياحسضلاب

ىوتسسم ىلع بسش يذلا قيرح يف اياحسض يأا لجسست مل امك

لخدتلا ،ةلقرو ةيدلبب نكسسم084 يحب نئاكلا يدرف لزنم
عنم و قيرحلا ىلع ةرطيسسلا نم نكم انتافاعسسإ’ عيرسسلا
.ةرواجملا نكاسسملا وحن هراسشتنإا
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 لولفلا اياقب ةحفاكمو ةقحÓم راطإا يف

نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدتو فششك
ةشسبت بونجب رتاعلا رئبب مكامكلا مأاب

ةيحانلل ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م تن˘كم˘ت
اياقب ةحفاكمو ةقحÓم راطا يف ةلماعلا ةسسماخلا ةيركسسعلا
ةيوارحسصلا لÓتلاو ةسسبت ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘با˘هر’ا لو˘ل˘ف˘لا

6 فاسشتكا مت ثيح كرابملا رطفلا ديع ةيسشع كلذو ةيدودحلا
ىمسست ام ءاول تحت ةطسشانلا ةيباهر’ا رسصانعلا اياقبل ئباخم
رتاعلا رئبب مكامكلا ما لبج قطانم يف نيبملا حتفلا ةبيتك
ةحلسس’ا لامعتسساب ئباخملا ريمدت مت نيأا ةسسبت ةنيدم بونج
طيسشمتلا ةيلمع رثا ىل˘ع تءا˘ج فا˘سشت˘ك’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا

32 ريجفتو فاسشتكا دعب ةيلبجلا سسيراسضتلا تاذب ةلسصاوتملا
.ةيلبجلا كلاسسملا يف اوعسضو عنسصلا يديلقت امغل
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ةلودلا هتضصضصخ يذلا يلاملا معدلاو ةلغتضسملا تاحاضسملا عافترإا ببضسب

نط نييÓم6 ـلا ةبتع مشسوملا اذه رئازجلا يف حمقلا جاتنإا زواجتب تاعقوت
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باو˘˘ن ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا عر˘˘˘سشي

يف ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا

ةيلاملا نونا˘ق عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘م

اميف0202 ة˘ن˘سسل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا

سصنلا ىلع تيوسصتلا نوكيسس

.يراجلا و˘يا˘م13 د˘حأ’ا مو˘ي

نايب موي هب دافا ام بسسح كلذو

ةئيهلا ناي˘ب ي˘ف ءا˘جو.سسل˘ج˘م˘ل˘ل

سسلجملا فنأا˘ت˘سسي» ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

ي˘ف ه˘لا˘غ˘سشأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

62 ءاثÓثلا مويلا ةماع تاسسلج

يام13 دح’ا ىلإا0202 يام

تيوسصتلاو ة˘سشقا˘ن˘م˘ل0202

يليمكت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ى˘ل˘ع

سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو. «0202 ة˘ن˘˘سسل

تاذ را˘سشا تا˘سسل˘˘ج˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب

ميد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نا ى˘لا رد˘سصم˘لا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم

لÓخ ةموكحلا لثمم فرط نم

62 ءاثÓثلا مو˘ي˘لا ءا˘سسم ة˘سسل˘ج

ةيناثلا ةعاسسلا ىلع0202 يام

ميدقت بناج ىلا ’اوز فسصنلاو

ةينازيملاو ةيلام˘لا ة˘ن˘ج˘ل ر˘ير˘ق˘ت

كلذ دعب و.نوناقلا عورسشم نع

سصنلا ةسشقانم يف باونلا عرسشي

لسصاوتتسسو .ةماع ةسسلج لÓخ

عور˘سشم˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يام72 ءا˘ع˘برأ’ا اد˘غ نو˘نا˘ق˘لا

ة˘ع˘سسا˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با

ةسسلجلا سسفن لÓخ متيل احابسص

ةموكحلا ل˘ث˘م˘م در˘ل عا˘م˘ت˘سس’ا

ا˘˘ما.باو˘˘ن˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع

ىلع تيوسصتلا ةسسلجل ةبسسنلاب
د˘ق˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم

يف يام13 دح’ا مويل تجمرب
ةقداسصملا دعب كلذو ةحيبسصلا

نوؤو˘سشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تايرح˘لاو ة˘يرادإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

.ديدج بئان ةيوسضع تابثإا لوح
ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل تناكو

دق ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل

ي˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سس’ا تسصسصخ

عور˘سشم ة˘سسارد˘ل تا˘سسل˘ج ةد˘ع

ةنسسل يليمكت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق

عا˘م˘ت˘سس’ا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م0202

نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو سضرعل

.ةيوار

مداقلا دحألا موي ضصنلا ىلع تيوضصتلا نوكيضس اميف

يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم ةششقانم يف مويلا نوعرششي ينطولا يبعششلا سسلجملا باون

ءاضسنلل ةيدودرملا ةحنم نم تابايغلا مضصخ عنمت0202 يام81 خيراتب ةميلعت ةبضساحملل ةماعلا ةيريدملا حلاضصم تردضصأا
.لقنلا لئاضسو مهل ضسيل نم و ىضضرملا و ةنمزملا ضضارمألا يوذ و لافطأا نهيدل يتاوللا و لماوحلا

«91 ديفوك» نم ةياقولا تاءارجإا فلتخمب مراضصلاو ماتلا ديقتلا ةرورضض عم

تاشسشسؤوملاب روشضحلا ىلع نييوبرتلا نيفرششملا ربجت ةيبرتلا ةرازو
تاسسسسؤوملا ىلإا نييوبرتلا نيفرسشملا روسضح ةرورسضب اهلÓخ نم مهترمأا ،ةيبرتلا تايريدم ىلإا ةلسسارم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تهّجو

ماهملا لثمتتو.رانيد ف’آا5 ـب ةردقملا سسردمتلا ةحنم ىلإا ةفاسضإا ،طاقنلا فوسشكب ةسصاخلا ةقلاعلا تافلملا لامكتسسا دسصق ةيوبرتلا
اهلÓخ متيو ةزوجحملا طاقنلا ةعجارمو.كلذ نع فلخت نمل طاقنلا زجح ةيلمع نم ءاهتن’ا يف ،نييوبرتلا نيفرسشملل تلكوأا يتلا
ىلإا ةفاسضإا .فسشكلا يف ةنسسلا رخآا جئاتن عسضول كلذو ،ديدج نم ةيمقرلا ةيسضرأ’ا حتف ةداعإا راظتنا يف ،تدجو نإا ءاطخأ’ا حيحسصت

طاقنلا فوسشك ةعابط اذكو.«91 ديفوك» نم ةياقولا تاءارجإا فلتخمب مراسصلاو ماتلا ديقتلا ةرورسض عم ماسسقأ’ا سسلاجمل ريسضحتلا
±.S°∏«º.ةيسساردلا ةنسسلا ةياهتب ةسصاخلا جئاتنلا عسضوو
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 ةيسضاملا ةعاسس27 يف ةلسشنخب انوروكب ةديدج ةباسصإا12 ليجسست

سسوريفلاب باصصت رهصشأإ8 رمعلإ نم غلبت ةعيصضر
ةيلولاب ةلجصسملإ تاباصصإلإ بلغأإ دصصح لصصإوت راصشصش ةيدلب ^

ةلاح721 ىلإا مقرلا زفقيل انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا12 ( دحأ’او تبسسلا ،ةعمجلا ) ةريخأ’ا ةعاسس27 لÓخ ةلسشنخ ةي’و تلجسس
يتلا تايدلبلا ةمئاقب راسشسش ةرئادل ةعباتلا ناريخ ةيدلب تقحتلا و ،اهدحول راسشسش ةيدلبب ةدكؤوم ةلاح05 نم رثكأا اهنم ةلسشنخ ةي’و يف ةدكؤوم
سسوريفب رهسشأا8 رمعلا نم غلبت ةعيسضر ةباسصإا راسشسش ةيدلبب لجسس امك ،نيتلاح دحأ’ا موي ناريخ ةيدلبب لجسس ثيح ،سسوريفلا ت’اح اهب تلجسس
نم رثكأا ةباسصإا ليجسست دعب راسشسش ىفسشتسسمب يبطلا هبسشلا مقاطلا نمسض تاباسصإا تلجسس اسضيأا راسشسش ةيدلبب و ،سسوريفلاب اهدلاو ةباسصإا دعب انوروك

.سسوريفلاب نيسضرمم

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

د˘˘˘˘حأ’ا لوأ’ا سسمأا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا و
رطفلا ديع نم موي لوأ’ فداسصملا

3 لجسست ةرازولا لازت ’ كرابملا
امنيب ،،طق˘ف ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ةا˘فو ت’ا˘ح
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي

ت’اح6 ليجسست ةلسشنخب ةحسصلل
.ةافو
ديع نم موي لوأا ءاسسم عفترأا دقو
تاباسصإ’ا ددع دحأ’ا كرابملا رطفلا
ةلسشنخ ةي’و يف انوروك سسوريفب

نأا د˘ع˘ب ،ةد˘كؤو˘م ة˘˘لا˘˘ح721 ىلإا

01 ليجسست ةحسصلا ةرازو تنلعأا

50 و ،د˘حأ’ا مو˘ي ةد˘يد˘ج تا˘˘با˘˘سصإا
رهسشل ممتملا تبسسلا موي تاباسصإا

،ةعمجلا موي ت’اح60 و ناسضمر

ةعاسس27 ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإا12 يأا
 ةيسضاملا

لوح ةحسصلا ةيريدمل نايب ركذ و
دحأ’ا ءاسسم ردسص ةيئابولا ةيعسضولا

تاباسصإ’ا ددع نأا0202 يام42
ـب ةردقملا مويلا كلذ يف ةلجسسملا

3 ى˘ل˘ع تعزو˘ت د˘˘ق ،ت’ا˘˘ح01

7 ـب را˘سشسش ة˘يد˘ل˘ب ي˘˘هو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
،نيتلاح˘ب نار˘ي˘خ ة˘يد˘ل˘ب و تا˘با˘سصإا

اهلبق و ،ةدحاو ةلاحب ةلسشنخ ةيدلبو
تلجسس تبسسلا موي يأا دحاو مويب

ر˘ب˘خ˘م ن˘م ةد˘كؤو˘م تا˘˘با˘˘سصإا50

ةيدلب˘ب ت’ا˘ح3 اهنم ،ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
يفو راسشسش ةيدلبب نيتلاح و سسياق

60 ةي’و˘لا تل˘ج˘سس ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
اهنأا ةحسصلا ةيريدم تنلعأا ،تاباسصإا

يتلا راسشسش ةيدل˘ب˘ب ة˘ل˘ج˘سسم ا˘ه˘ل˘ك
ة˘ي’و˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا ةرؤو˘ب تح˘˘ب˘˘سصأا

ةلاح05 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سصحإا˘˘ب
يف نيبا˘سصم˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو ،ا˘هد˘حو˘ل
رمعلا نم غلبت ةعيسضر ةنيدملا هذه

 .رهسشأا80

ةمدقملا ماقرأ’ا ةسصÓخ يف ءاجو
ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م
موي لوأا – دحأ’ا موي ءاسسم رداسصلا

ة˘˘ي’و نأا˘˘ب – ى˘˘ح˘˘سضأ’ا د˘˘ي˘˘ع ن˘˘م

ةدكؤوم ةباسصإا721 يسصحت ةلسشنخ

6 اهنم ،روت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م فر˘ط ن˘م

3 م˘ه˘ن˘م ةرازو˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا ،تا˘˘ي˘˘فو
دح ىلإا اهعقوم ربع طقف ت’اح
تسصحأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،لوأ’ا سسمأا ءا˘˘˘˘سسم

ةلاح16 و ءافسش ةلاح06 ةيريدملا
ةثÓثلا مايأ’ا لÓخ و جÓعلا تحت

01 ن˘م ر˘ث˘كأا تل˘ج˘سس ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا

 .ليلاحتلا دهعم نم ةيبلسس ت’اح

¯ T°ƒT°É¿ ì

ىلع91 ديفوك يباسصم ددع عفترا

ةلاح082 ىلا ةنتاب ةي’و ىوتسسم

ما˘يا لوا ة˘يا˘غ ى˘لا ،ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصا

يفو ،ةي’ولا قطانم فلتخمل ،ديعلا

،ةيرمعلا تائف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م فو˘ف˘سص

ةلاح02 نع لقي ’ ام ةدايزب كلذو

ا˘ه˘عا˘سضخا د˘ع˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا تت˘˘ب˘˘ث

لبا˘ق˘م ي˘ف ،ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل

ةلاح31 ىلا ةافولا ت’اح عافترا
ى˘ل˘ع ءا˘بو˘˘لا ى˘˘سضق نا د˘˘ع˘˘ب ،ةا˘˘فو
نم تاينيتسسلا يف »م سش”” وعدملا
جاروفا كراب يح نم ردحني رمعلا
دجاوتي نا˘ك يذ˘لاو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
نا لبق يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب
فرعي يذلا ،سسوريفلا هنم نكمتي
اميسس ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب ا˘ب˘ي˘هر ارا˘سشت˘نا
قطانم تتاب يتلا قطانملا سضعبب

01 نم رثك’ اهليجسست دعب ةءوبوم
تفرع دقف ،كلذ لباقم يفو ،ت’اح

ىرخ’ا يه اعافترا ءافسشلا ت’اح
د˘˘ع˘˘ب ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ردا˘˘غو
ىلع ،تايفسشتسسملا ءافسشلل مهلثامت

يذلا ةتوت˘لا ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم رار˘غ
ع˘سضو˘لا ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
دعب ىسضرملا نم هرخا نع غرفاو
،ةسسسسؤوملا ءافسشلل نولثامتملا رداغ
ه˘ي˘ف لاز˘ت ’ يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف اذ˘˘ه
ةيئافسشتسس’ا ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ءÓ˘ت˘ماو سضا˘سضت˘كا فر˘ع˘ت ة˘ن˘تا˘ب˘ب

نا ل˘ب ،ا˘هر˘خا ن˘˘ع06 ـلا ا˘ه˘تر˘سسا

اسضرا ىسضرملا عسضو متحت عسضولا
ةيفاسضا ةرسسا دوجو مدع لظ يف
ي˘˘ها˘˘سضي ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع تا˘˘˘بو
ىسضرملا نم نا لب ،اهنم ةروتملا

ةدكؤوم سضارعا مهيلع ترهظ نم
ءÓ˘خا م˘تو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘سص’
ةر˘سس’ا غار˘فا ن˘ي˘ح ى˘لا م˘ه˘ل˘ي˘˘ب˘˘سس
قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ف˘تا˘˘ه م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘كمو
ىلع ىوقت ’ تتاب يتلا ،ةسسسسؤوملاب
نم اهيلا ةمداقلا ت’احلا لابقتسسا

.ةي’ولا ةمسصاع

ةلاح31 ىلا91 ديفوك تايفو عافترا

ةنتابب ةلاح02 تقاف ةدايزب ةدكؤوم ةباصصإإ082

ديعلا يموي يلزنملا رجحلاب اومزتلي مل تائملا

 لجيجب نينطإوملإ ىلع ةماّمك فلأإ001 عيزوت
¯ Ω. eù°©ƒO 

يلزنملا رجحلا قيبطت ةيلمع تفرع
تايدلبو ندم ىوتسسم ىلع  يئزجلا

ه˘˘ب تر˘˘مأا يذ˘˘لاو ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و
ةهجاوم لجأا نم ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نم احسضاو اتوافت انوروك سسوريف
ل˘ظ ي˘ف كلذو ىر˘خأا ى˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا قر˘˘˘خ
ر˘ب˘ع نا عراو˘سشلا ى˘˘لا م˘˘ه˘˘جور˘˘خو
اريسس ىت˘ح وأا ة˘سصا˘خ˘لا م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م
. مادقأ’ا ىلع
فلتخم هتسضرف يذلا قوطلا مغرو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا

عراوسشو تاقر˘ط اذ˘كو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘˘ع
رج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ن˘كا˘سسلا عا˘ن˘قإ’
تابكرملا لامعتسسا مدعو يئزجلا
كلذ نأا ’ا ىوسصقلا ةرورسضلل ’ا
رظحل نيريثكلا قرخ نم عنمي مل
ه˘ي˘لا تعد يذ˘لا ي˘ئز˘ج˘لا لو˘ج˘˘ت˘˘لا
ىوتسسم ىلع اسصوسصخ تاطلسسلا
تايدلبلا اذكو ةلوزع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ن˘م عو˘م˘ج تجر˘خ ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا
براقأ’ا ةرايزو لوجتلل نينطاوملا
تائم تدهوسش امك ، ديعلا يموي
سضع˘˘ب ع˘˘ط˘˘ق˘˘ت ي˘˘هو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
قيرطلا اهيفامب  ةيقرطلا رواحملا

نم مغر˘لا ى˘ل˘ع34 مقر ينطو˘لا
كردلا رسصانع اهماقأا يتلا زجاوحلا

تافلاخملا طبسض لجأا نم نمأ’او
يتلا تا˘ب˘كر˘م˘لا ز˘ج˘حو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ف˘لا˘خ˘ي
. يلزنملا

تار˘˘˘سشع لو˘˘˘ج˘˘˘ت ظ˘˘˘حو˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةيمومع˘لا تاءا˘سضف˘لا˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا
ا˘سصو˘سصخ سشي˘نرو˘كلا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب

ءاد˘ترا نود د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا ي˘نا˘ث لÓ˘˘خ
انوروك سسوريف نم ةيقاولا ةعنقأ’ا
مغرلا ىلع تاماّمكلا ىرحأ’اب وأا

تاطلسسلا هتذختا يذلا رارقلا نم
عان˘ق˘لا ءاد˘ترا ةرور˘سضب ي˘سضا˘ق˘لاو

. ديعلا مايأا لوأا نم ةيادب يقاولا
د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تنا˘˘كو
ى˘ل˘ع ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ة˘ي˘˘سشع تفر˘˘سشأا

ةماّمك فلأا001 نع لقي’ام عيزوت
ي˘نا˘م˘ث˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ا˘هرود˘ب تلو˘ت ي˘ت˘لاو ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو
لÓخ نم اهينطاوم ىلع اهعيزوت
، ن˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا نا˘˘ج˘˘ل
ىر˘ب˘كلا ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب تي˘ظ˘حو
تاماّمكلا هذه نم ربكأ’ا ةسصحلاب

ةما˘م˘ك ف’آا01 عومج˘م˘ب كلذو
لباقم لجيج ةي’ولا ةمسصاع ةيدلبل

ريهاطلا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ما˘ّم˘ك ف’آا7
. ةيليملاو

ةي’ولاب ىلوأ’ا ءابولا ةرؤوب تحسضأا امدعب

 انوروك سسوريفب مهتباصصإإ يف هابتصشإلإ ببصسب ىفصشتصسملإ ىلإإ لجيجب ةراطصسلإ ةيدلبب سصاخصشألإ تإرصشع لقن
¯ Ω. eù°©ƒO 

ىلا لجيجب ةراطسسلا ةيدلب تلوحت
د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ى˘لوأ’ا ةرؤو˘ب˘لا
هذ˘˘ه نا˘˘كسس ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘سصا
ل˘ق˘نو ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا
ى˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كسس ن˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا
رجحلا نهر مهعسضوو ىفسشتسسملا
ي˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘سشإ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا

. سسوريفلا اذهل مهلمح

تقبسس يتلا ةعاسس84لا تدهسشو
ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ة˘با˘سصا ر˘ط˘ف˘لا د˘˘ي˘˘ع
ةيد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ن˘م سصا˘خ˘سشأا ة˘سسم˘خ

تءا˘ج ن˘يذ˘لاو ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ةيباجيا مهب ةسصاخلا ليلحتلا جئاتن
ت’ا˘ح ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘سست د˘˘ع˘˘ب كلذو
قباسس تقو يف ةيدلبلا تاذب ىرخأا
ع˘˘سضو ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف

تاذ نم اسصخسش91 نع لقي’ام
لظ يف يحسصلا رجحلا نهر ةيدلبلا
ىود˘ع˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ها˘ب˘ت˘˘سشإ’ا
نيذلا سصاخسشأ’ا سضعب نم اقÓطنا
. سسوريفلل مهلمح دكأات
يروت˘ن˘م ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم سشا˘عو
ة˘ع˘برأ’ا ما˘يأ’ا ة˘ل˘ي˘˘ط ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘مد˘ع˘ب ئراو˘˘ط ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

كوكسشملا ت’احلا مظعم لبقتسسا
هيف لسصاوتي يذلا تقولا يف اهيف
ةروكذملا ةيدلبلاب يئابولا قيقحتلا
تا˘ي˘ئا˘˘سصحإ’ا بسسحو تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
ىلع ىلوأ’ا ءا˘بو˘لا ةرؤو˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘لا

امك ، لج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم
ةرادسصلا يف ةيليملا ىفسشتسسم تاب

81 ةي’ولا تايفسشتسسم ة˘ي˘ق˘ب ن˘ي˘ب
دجوت يتلا تاباسصإ’ا ددع ثيح نم
ددع ىتحو رجحلاو ةعباتملا نهر
ناك امدعب اهيف كوكسشملا ت’احلا

ة˘يا˘غ ى˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘خ
. يسضاملا ليرفأا رهسش فسصتنم

ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ئاود˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو اذ˘˘ه
ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ج رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ديعلا يموي لÓخ ةيئابولا ةيعسضولا

ةلاح يأا نع نÓعإ’ا متي مل ثيح
ةد˘حاو ة˘˘لا˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
نم ردحني سصخسشل اهيف كوكسشم
ن˘هر ع˘سضو يذ˘لاو سسوا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘ب ق˘يد˘سصلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ر˘ج˘˘ح˘˘لا
راظتنا يف ةي’ولا ةمسصاعب ىيحي

هب ةسصاخلا ليلاح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ
ددج ىسضر˘م ة˘ثÓ˘ث ةردا˘غ˘م ل˘با˘ق˘م
رثا ريهاط˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل
. سسوريفلا نم ماتلا مهيفاعت

ةبانع ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ريدم بسسح

ةرؤوب ىلع ءاصضقلإ
سشوديد يحب انوروك سسوريف

ديعلإ دعب دإرم
حÓ˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك

ر˘سصا˘ن˘لا د˘م˘ح˘م ””ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل تا˘ّي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ىلع ءاسضقلا  دعوم نع نينثإ’ا سسمأا ,””سشامعد

دكأا ثيح دارم سشوديد يحب انوروك سسوريف ةرؤوب

دع˘ب نو˘كي˘سس كلذ نا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘عاذإ’ ح˘ير˘سصت ي˘ف

ءاسضقلا نع ”” سشامعد”” روتكدلا فسشكو .ديعلا

ىوسس ىقبتي ملو ةي’ولاب سسوريفلل رؤوب8 ىلع

سشيرلا عارذب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ترؤو˘ب

اهيلع ءاسضقلا متيسس يتلاو دارم سشوديدب ةيناثلاو

ةققحملا جئاتنلا لسضفب يراجلا عوبسسأ’ا ةياهن عم

زكرمب نيسصتخ˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’او ن˘ي˘فر˘سشم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م

ليوحتو ت’احلا سصيخسشتب موقي يدلا لابقتسس’ا

ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

تايفسشت˘سسم˘ل˘ل وأا نا˘بر˘سض م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب

هبتسشملا ت’احلا لابقتسسإا ىلع لمعت يتلا ىرخأ’ا

زكرم حتف نأا دكؤويل91. ديفوك سسوريفب اهتباسصإا

زكارملا ىلع طغسضلا فيفختل ءاج دارم سشوديد

ةدا˘ي˘ع˘لا ز˘كر˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب دو˘جو˘م˘لا ة˘˘ع˘˘برأ’ا

. ةنيدملا طسسوب فورخ يبرعلا ةسصعو سصختملا

نيمأا لداع

يف هبتسشي ت’اح4 لابقتسسا مت اميف

لازأا نيع ىفسشتسسمب اهتباسصا

لجصسي فيطصس ىفصشتصسم
ةدكؤوم ةباصصإإ ةلاح26

 جÓعلل عصضخت انوروك سسوريفب
ةنداعسس ىفسشتسسمب ةبيبطلا حلاسصملا سسمأا تدكأا

ةحلسصم ءÓتمإا ىلع،فيطسسب يعماجلا رونلا دبع

ةديدج ت’اح لابقتسسإ’ ناكم اهب دجوي ’و لزعلا

ىلع نيمئاقلا بسسح يعدتسسي يذلا رمأ’ا وه و،

دعاوق  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا مار˘ت˘حا ةرور˘سض، ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ة˘ب˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا ل˘ك و ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مÓ˘˘سسلا

ىلع ةطفاحملا و ةيحسصلا تامامكلا لامعتسساك

ليجسست بنجتل ، نينطاو˘م˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘سسم

روسسيفوربلا هنع فسشك ام بسسحو ،ةديدج تاباسصا

ىفسشتسسمب ةبيبط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا نا˘ف نا˘ن˘ح˘م سسا˘ب˘ع

ةلاح26  ليجسست دق فيطسسب رونلا دبع ةنداعسس

و ، نيكورولكلا لوكوتربب جÓعلل عسضخت ةدكؤوم

نم ليلاحتلا رظتنت اهتباسصا يف هبتسشم ةلاح22

ةدع دوجو ىلا ةفاسض’اب ، ةنيطنسسقب روتسساب ربخم

نيع ىفسشتسسمب و،يبطلا سشاعن’ا ةحلسصمب ت’اح

ةبيبطلا حلاسصملا تلب˘ق˘ت˘سسا، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘ب لازأا

سسوريفب اهتباسصإا يف هبتسشي ت’اح4 ديعلا ةيسشع

و سضرمم و ةماع ةبيبطب رمأ’ا قلعتي و،انوروك

و جرب ءاسضيب و لازأا نيع تايدلب نم، مهنيتباسش

تناك يتلا ت’احلا عيمج نأا ملعلا عم،رجحلا نيع

و ءافسشلل تلثامت دق لازأا نيع ىفسشتسسمب جلاعت

ىوسس قب˘ت˘ي م˘ل و،ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق تردا˘غ

لوكوتربب جÓ˘ع˘ل˘ل نا˘ع˘سضخ˘ت ن˘ي˘تد˘كؤو˘م ن˘ي˘ت˘لا˘ح

.نيكورولكلا

ر نميأا

انوروكب ةديدج تاباصصإإ5
ةدكيكصسب

سسوريفب سسما راهن ةديدج تاباسصا50 ليجسست مت
يلامج’ا ددعلا لسصيل، ةدكيكسس ةي’و يف انوروك

ت’اح50 ءافسش عم ةباسصا121 ىلإا تاباسصÓل

و ، ةلاح18 ىلا ةي’ولاب ءافسشلا ت’اح ددع غلبيل
حبسصيل، انوروك سسوريفب ةافو ةلاح تلجسس فسسأÓل

يتلا ةطسشنلا ت’احلا اما، ةافو11 تايفولا ددع

92 ىلا تلسصو دقف ىفسشتسسملا يف جÓعلا ىقلتت
ا˘ه˘ت˘با˘سصا˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب و ،ة˘لا˘ح

 ةلاح33 ىلا اهددع لسصوف انوروك سسوريفب
رانيدوب ةايح
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ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ترر˘˘˘ق
نم ة˘ل˘م˘ج مر˘شصن˘م˘لا عو˘ب˘شسألا
عنم لجأا نم كلذو تاءارجإلا
ريبك لكششب ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت

يتلا رطفلا ديع ةبشسانم لÓخ
ببشسب ةريبك ةكرح ةداع فرعت
لافطألا ذخأاو ةيلئاعلا تارايزلا
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘˘شسلا ى˘˘˘لإا
ة˘ي˘ل˘شست˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘حو ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘لا
ثيح ،مو˘ي˘لا اذ˘ه˘ب عا˘ت˘م˘ت˘شسÓ˘ل
ةكرح˘لا ع˘ن˘م ة˘مو˘كح˘لا ترر˘ق
ىل˘ع ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

يمو˘ي لÓ˘خ ة˘عا˘شس42 راد˘˘م
يحشص رجح ىلإا ةفاشضإلاب ديعلا

ةدحاولا ةعاشسلا نم أادبي يئزج
ةعاشسلا ةياغ ىلإا رمتشسيو ارهظ
˘مو˘ي˘لا ن˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلا
ة˘ب˘شسن ر˘ب˘جأا ا˘م و˘هو ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
نأاو اشصوشصخ ،مه˘لزا˘ن˘م ماز˘ت˘لا

يف م˘ق˘ت م˘ل ا˘شضيأا د˘ي˘ع˘لا ةÓ˘شص
هيداترمل دقتف˘ت ي˘ت˘لا د˘جا˘شسم˘لا

ينعي ام ،نيرهشش نم رثكأا ذنم
ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ع˘˘ششلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا

ةطبترم˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو
اهرظتني ي˘ت˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ة˘ما˘ع˘ك ا˘يو˘˘ن˘˘شس نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فورظلا اهل رفوت مل نيملشسملا
ديع دقفأا ام ،اهتماقإل ةمزÓلا
ى˘ل˘ع ضضر˘فو هر˘˘هو˘˘ج ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا
عم لماعتلا يرئازجلا نطاوملا

.عشضولا اذه
ديعلا ةÓصص اوماقأا ءايحألا سضعب ناكصس

 يعامتجلا دعابتلا مارتحا عم

ةرازو هيف تتفأا يذلا تقولا يف

فا˘˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
ديعلا ةÓشص ةماقإاب نييرئازجلل
ع˘م وأا ىدار˘ف ا˘مإا م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف
نأا م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا دار˘˘فأا
ر˘ي˘غ د˘جا˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا

ءايحألا ضضعب ناكشس نإاف ،نكمم
تايلو نم ديدعلا يف ةرششتنملا
ديعلا ةÓشص ةماقإا اوررق ،نطولا

ثيح ،ةشصاخلا مه˘ت˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
ةرو˘شصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ششت˘˘نا

ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اوماقأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ف˘˘قاو˘˘˘م ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ةÓ˘˘˘شص
د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حا ع˘م تارا˘ي˘شسلا
رخآا» هتششاع ام وهو يعامتجلا
نيأا ،ةبانع ءايحأا دحأا يف «ةعاشس

ي˘ف ضصخ˘شش03 ةبارق عم˘ج˘ت
نور˘˘˘˘ب˘˘˘˘كي او˘˘˘˘حارو ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شس
ة˘عا˘شسلا ن˘م ءاد˘ت˘با نو˘ح˘ب˘شسيو
فشصن ةدملو ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘با˘شسلا
ةÓ˘شص او˘م˘ي˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘˘عا˘˘شس
ىتح اهئاهتنا درجمبو يتلا ديعلا
˘مار˘ت˘حا ع˘م ي˘نا˘ه˘˘ت˘˘لا او˘˘لدا˘˘ب˘˘ت
كلذو ة˘ي˘ح˘شصلا نا˘مألا ة˘فا˘شسم
مهلزانم ىلإا اوفرشصني نأا لبق
نع Óيلق ولو مهشضوع ام وهو
دوعت يتلا ديعلا ةÓشص ةريعشش
.دجشسملا يف اهئادأا
بيغتو بيغت ةيلئاعلا تارايزلا

ديعلا يناعم مهأا اهعم

Ó˘ح د˘جو د˘˘ق ضضع˘˘ب˘˘لا نا˘˘ك اذإا
نإاف ،ةعامج ديعلا ةÓشص ءادأل
محرلا ةلشصو ةيلئاعلا تارايزلا
يناعم نم ىنعم مهأا دعت يتلا

نكمملا نم نكي مل رطفلا ديع
يتلا تاءارجإلا ببشسب اهب مايقلا

ي˘ت˘لاو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘شضر˘˘ف
كردلاو نمألا حلاشصم ترهشس
لبق نم اهقي˘ب˘ط˘ت نا˘م˘شض ى˘ل˘ع
ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

هتقتشساو «ةعا˘شس ر˘خآا» ه˘ت˘ظ˘حل
نم ددع نونطقي نينطاوم نم
مازتلا كانه ناك دقف تايلولا

ثيح ،ةشصاخلا تاءارجإلاب ريبك
ىلع لاحلا عقاو ةيبلغألا تلبقت
نع ءابولا اذه هللا عفري نأا لمأا
ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا دو˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا

يف ديعلا رركت˘ي لو ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
.ىرخأا ةرم ءاوجألا هذه لثم

لاقنلا فتاهلا ةكبصش ىلع ريبك طغصض

 ليحتصسم هبصش لاصصتا ءارجإا لعج ام

ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تارا˘يز˘لا با˘ي˘غ ع˘˘م
ىلإا رظنلاب رباقملا ةرايز ةداعو
نإا˘ف ،ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو ف˘˘قو˘˘ت
هشسفن دجو يرئازجلا نطاوملا

ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘م
ةدياع˘م˘ل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا تلا˘شصتلا
ديع ةبشسانمب باحشصألاو لهألا
بب˘˘شست كلذ نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ر˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘كب˘شش ى˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘شضب
ما˘يأا لوأا لاو˘ط لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
لا˘شصتا ءار˘جإا ل˘ع˘ج ا˘م ،د˘ي˘˘ع˘˘لا

ي˘ف˘ف ،ل˘ي˘ح˘ت˘شسم ه˘ب˘شش ي˘ف˘تا˘˘ه
نا˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا
لÓخ ةبعشص ةيفتاهلا ةيلاشصتلا
،ة˘ن˘كم˘م تنا˘ك ا˘ه˘ن˘كلو د˘ي˘ع˘لا
هبشش ناك رمألا ةرملا هذه نكل
ي˘ف ل˘ح˘لا نو˘كي˘ل ،ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
،«ضسأا مأا ضسأا» ةريشصقلا لئاشسرلا
ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ل˘˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
يذلا يناثلا مويلا يف ةكبششلا

ةيفتاهلا تلاشصتلا هيف تناك

 .ةنكمم
سضرفت ةينورتكلإلا تادياعملا

ةوقب اهصسفن

تحب˘شصأا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا نأا ا˘م˘ب
،ةيمويلا انتايح يف ةوقب ةرشضاح
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ة˘˘كب˘˘شش ل˘˘كششم نإا˘˘ف
لÓخ نم ضضعبلا اههجاو لاقنلا
يت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا تاد˘يا˘ع˘م˘لا
لاشصتلا تاقيبطت فلتخم رفوت

تاشصنمو ةيكذلا فتاوهلا ىلع
ةروشص يف يعامتجلا لشصاوتلا
قيبط˘تو «ر˘ت˘يو˘ت» ،«كو˘ب˘شسيا˘ف»
عد˘˘بأا د˘˘قو اذ˘˘ه ،«مار˘˘غا˘˘ت˘˘شسنإا»
وأا بيكرت يف نييرئازجلا ضضعب
ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م تاد˘˘يا˘˘ع˘˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ي˘˘ف كلذو ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ن˘م ة˘ير˘خ˘شسلاو حاز˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس
 .ءابولا اذه هشضرف يذلا عقاولا

ىلع ةيئرملا لاصصتÓل ريبك لامعتصسا
 ةينورتكلإلا تاقيبطتلا فلتخم

ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شص يذ قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘˘˘ف
تفر˘ع د˘ق˘ف ،ا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع تلا˘شصتلا تا˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ةرو˘شص ي˘ف ة˘ي˘كذ˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا
،«ر˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف» ،«بأا ضستاو»
«بيا˘˘˘˘كشس»و «ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسي˘˘˘˘م»
لوأا ي˘ف ا˘ه˘ل ار˘ي˘ب˘ك لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا

ناك نأا دعبف ،ديعلا مايأا يناثو
روشصحم ةريخألا هذه لامعتشسا

يتلا تÓئاع˘لا ى˘ل˘ع ا˘شصو˘شصخ
جرا˘˘خ ا˘˘هدار˘˘فأا ضضع˘˘˘ب د˘˘˘جو˘˘˘ي
دقف ،ةديعب تايلو يف وأا نطولا
رمأاك ةنشسلا هذه اهشسفن تشضرف
يتلا تÓئاعلا بلغأا ىلع يمتح
تلا˘˘شصتلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع تل˘˘˘شصاو˘˘˘ت
اهرفوت يتلا ةيرشصبلا ةيعمشسلا
اهنأا مغر ةروكذملا تاقيبطتلا

كلذو ةنيدملا ضسفن يف نطقت
ه˘شضر˘ف يذ˘لا ع˘قاو˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ما
 .عيمجلا ىلع انوروك ضسوريف
ديعلا ةحرف نم نومرحي لافطألا

ديدجلا مهصسابلب روهظلاو

ديعب طبترملا رخآلا بناجلا امأا
لا˘ف˘طألا ة˘حر˘˘ف و˘˘ه˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا
ىلع لوشصحلاو ديدجلا مهشسبلب
تÓحم نيب لقنتلاو ديعلا ةيده
،رو˘شصلا طا˘ق˘ت˘لاو ءاو˘ششلا ع˘ي˘˘ب

نكمم نكي مل كلذ لك نأا ريغ
ةريبكلا ةبوع˘شصلا د˘ع˘ب˘ف ،ا˘شضيأا
ءارششل م˘ه˘ئا˘ي˘لوأا ا˘ه˘ه˘جاو ي˘ت˘لا

نأا رابتعاب ،مهل ةديدج ضسبÓم
ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

وأا اينورتكلإا لإا نكي مل ءارششلاو
نا˘كمإا˘˘ب ن˘˘كي م˘˘ل ،ة˘˘شسل˘˘خ ن˘˘م
ديعلا ضسبÓمب روهظلا لافطألا
نودو تا˘عا˘˘شس ضضع˘˘ب˘˘ل ىو˘˘شس
،اهنوبحي يتلا نكامأÓل لقنتلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ر˘ج˘ح˘لاو عو˘ن˘م˘م تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع أاد˘ب˘ي ي˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
.ارهظ ةدحاولا ةعاشسلا

ةكرحو اهصشورع ىلع ةيواخ ندم
ءاصسم ةيبعصشلا ءايحألا يف ةفيفخ

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ر˘ه˘˘ظ نأا د˘˘ع˘˘ب
نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ تا˘يلو˘لا
˘ماز˘ت˘للا نو˘˘شضفر˘˘ي ضصا˘˘خ˘˘ششأا
يذلا يئزجلا يحشصلا رجحلاب
،اءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا نم أادبي

ةد˘˘ع˘˘ب «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘˘خآا» تظ˘˘˘حل
اهل تدكأاو ةبانع ةيلوب قطانم
تا˘˘يلو˘˘لا ضضع˘˘ب ن˘˘م ردا˘˘شصم
نمألا دارفأا ضضعب ىلإا ةفاشضإلاب
مت روشصو ناديملا يف نيلماعلا
لشصاوتلا تاشصنم ىلع اهرششن

لبق نم ريبك مازتلا يعامتجلا
ةشصاخلا تاءارجإلاب نييرئازجلا
لÓخ ةموكحلا ا˘ه˘ت˘شضر˘ف ي˘ت˘لا
ندملا تدب ثيح ،ديعلا يموي

ريغ ىلع اهششورع ىلع ةيواخ
ةبشسان˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ةدا˘ع˘لا
تفرع يذلا تقولا يف ،ةينيدلا
اشصوشصخ ةيبعششلا ءايحألا هيف
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ ة˘˘كر˘˘˘ح
.ةيئاشسملا

عم مويلا ةعقوتم ةريبك ةكرح

لقنتلاو رجحلا تاءارجإا عفر

فلتخم دهششت نأا عقوتملا نم
ةريبك ةكرح ةيرئازجلا تايلولا
عفر عم كلذو مويلا نينطاوملل
ي˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
ةعاشسلا نم أاد˘ب˘ت ي˘ت˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
اهقيبطت مت يتلاو ارهظ ةدحاولا
عفر ىلإا ةفاشضإلاب ،ديعلا يموي
ربع لقنتلا عنمب ضصاخلا ءارجإلا

ن˘م˘ف ،ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
عم «ةعاشس رخآا» لشصاوت لÓخ
م˘ه˘نإا˘ف ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
وه ديعلا مايأا ثلاث نوربتعيشس
لقنتلا لÓخ نم كلذو موي لوأا
ىلإا لقنتلاو ةلئاعلا دارفأا ةرايزل
اهل باهذلا اودوعت يتلا نكامألا
ىلع ةينيدلا ةبشسانملا هذه يف
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا رار˘˘غ
كلذ عمو نكل ،ىرخألا نكامألا
مغرو يرئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘لا نإا˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا ع˘˘˘˘فر
ءاد˘ترا˘ب مز˘ل˘م ه˘نإا˘ف ،ةرو˘كذ˘م˘لا
لزنملا هتردا˘غ˘م د˘ن˘ع ة˘ما˘م˘كلا

هشسفن دجيشسف كلذ فلاخي نمو
.ةيلام ةمارغل اشضرعم

انوروك نمز يف رطفلا ديع نويرئازجلا سشاع اذكه

ربكأ’ا رضساخلا لافطأ’ا و ةيلئاع تارايز ’و ةÓضص ’

ةرارحلا تاجرد يف عافترإا ليجصست عم انمازت

لوخد و مييختلا نم نينطاوملا عنم

ةبانعب ديعلا يموي مامحتضسإÓل ئطاوضشلا
ةبانعب ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ن˘مألا ح˘لا˘شصم تما˘ق

لاوجتلا عنمب ي˘شضا˘ق˘لا ي˘ئلو˘لا رار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب

ضسافرب رارغ ىلع ةنيدملا ئطاوششب مامجتشسلاو

مهتمÓشس ىلع اظافح كللذو رمع يزيرو ناوهز

انوروك ضسوريف نم نينطاوملا ةمÓشسو ةيحشصلا

ضشي˘نرو˘كلا ئ˘˘طاو˘˘ششل لو˘˘خد˘˘لا ع˘˘ن˘˘م م˘˘ت ثي˘˘ح

كردلا حلاشصم عنم نع Óشضف ةنيدملل يلحاشسلا

ديعلا يموي بابششلل مييخت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ن˘طو˘لا

عم انمازت يديارشسو يبياطشش يتيدلبب كرابملا

مت ثيح . ةرارحلا تاجرد يف ريبكلا عافترلا

ئ˘طاو˘ششلا ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مأا تا˘˘جر˘˘خو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

حيرشصت عم اذه نمازتيو .ةحابشسلا اهب حومشسملا

لÓخ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘حا˘ي˘شسلا ر˘يزو را˘ششت˘شسم

لوكوتورب نع يمشسرلا نÓعإلا «ةلبقملا مايألا»

ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م هزا˘ج˘نا ير˘ج˘ي ي˘˘ح˘˘شص

يف نيلماعتمو ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخاو ءار˘ب˘خ ن˘م ل˘كششت˘ت

ة˘ح˘شص ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘حا˘ي˘˘شسلا لا˘˘ج˘˘م

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا يدا˘ف˘تو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

امك ،لبق˘م˘لا فا˘ي˘ط˘شصلا م˘شسو˘م لÓ˘خ ا˘م˘ي˘شسل

ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزو راششتشسم هنع فششك

.يتوغ رداقلا دبع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
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لود مظعم دهششت نأا عقوتملا نم

نم ةريطخ ةيخان˘م تار˘ي˘غ˘ت م˘لا˘ع˘لا
ةراقلاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش لود ا˘ه˘ن˘ي˘ب
نيبام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيبورألا
ع˘ف˘تر˘ت مدا˘ق˘لا ة˘ل˘يو˘جو يا˘م ر˘ه˘˘شش
بناج ىلإا ةرارحلا تاجرد اهلÓخ
ةديدشش ةي˘ئاو˘ت˘شسا ر˘ي˘شصا˘عأا ل˘كششت

نخشسألا0202 فيشص كلذب نوكيل
.ةنشس ني˘شسم˘خ˘لا ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م د˘ن˘م
تاجرد ناف رداشصملا تاذ بشسحو
يلشصفلا لدعم˘لا قو˘ف˘ت˘شس ةرار˘ح˘لا

يلع ل˘ج˘شسي م˘ل د˘ح ى˘شصقأا غ˘ل˘ب˘تو
يدؤويشس ام ةطرافلا تاونشسلا رادم
فو˘ف˘˘شص ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘فو ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ل
ضضار˘˘ملا با˘˘ح˘˘شصأاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسم˘˘˘لا
ضسور˘ي˘ف ا˘يا˘ح˘شض قو˘ف˘ت ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا

ةجرد أادبتشسو ابوراب ةشصاخ انوروك
ا˘˘م عا˘˘ف˘˘ترلا ي˘˘ف ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا ةرار˘˘˘ح
ةرار˘ح ة˘جرد ع˘فر ى˘ل˘ع  ل˘م˘ع˘˘ي˘˘شس
طوط˘خ ي˘ف تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لاو را˘ح˘ب˘لا
نأا نكمي ي˘لا ة˘ي˘ئاو˘ت˘شسلا ضضر˘ع˘لا
تنيب دقو ةديدشش ريشصاعأا لكششب
ةرارحلا تاجرد ناب ءاملعلا تاؤوبنت
ةروشصب ابيرق عا˘ف˘ترلا ي˘ف أاد˘ب˘ت˘شس
ةطرافلا تاونشسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةر˘ي˘ب˘ك
تاذ بشسح ةديدششلا ةرارحلا دعتو
نم ةيرششبلا يلع رطخلا رداشصملا

ضسور˘˘ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘كششي يد˘˘لا ر˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةراششلا ردجتو91 ديفوك انوروك

04 ىدعتتشس ةرارحلا تاجرد نأا ىلإا

لامشش لودو ابوروأاب ةيوؤوم ةجرد
ة˘ق˘نا˘خ ءاو˘جأا ق˘ل˘خ˘ي˘شس ا˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةجردلاب نيي˘ن˘شسم˘لا ها˘فو˘ل يدؤو˘ت˘شس
ثدح ام لثم انوروأاب ةشصاخ ىلوألا
ا˘بوروأا تد˘ه˘شش ن˘يأا طرا˘ف˘لا ما˘ع˘˘لا

فلآلا ةافول تدا ةديدشش رح ةجوم
با˘˘ح˘˘شصا اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةجوم نأا ا˘م˘ل˘ع ة˘ن˘مز˘م˘لا ضضار˘ملا
تا˘جرد قو˘ف˘ت˘شس ة˘ن˘شسلا هذ˘ه ر˘ح˘لا
يشضاملا ما˘ع˘لا ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ةرار˘ح˘لا

ن˘ع ردا˘˘شص د˘˘يد˘˘ج ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت را˘˘ششأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ةرادإلا
يو˘ج˘لا فÓ˘˘غ˘˘لاو تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل

AAON57 ةبشسنب ةشصرف كانه نأا

وه0202 ماع نوكي نأا ةئاملا يف
خيرات˘لا ي˘ف ة˘نو˘خ˘شس ر˘ث˘كألا ما˘ع˘لا
يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘شضوأاو.ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

yliaD «ليم ىليد» ةفيحشص هتدروأا

liamاذه نكي مل اذإا هنأا ةيناطيربلا

ىلع ةنوخ˘شس ر˘ث˘كألا0202 ماعلا
م˘˘ت˘˘ي نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘ف ،قÓ˘˘طإلا
ة˘شسم˘خ˘لا ز˘كار˘م˘لا ي˘ف ه˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت
ماع ذنم كلذ لك ثدح دقو ،ىلوألا

هنإاف هتاذ ردشصملا بشسحو.5102

تا˘شضا˘ف˘خ˘نلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو

عيمج يف ءاوهلا ثولت يف ةريبكلا
يذ˘لا ر˘ج˘ح˘لا بب˘شسب م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘˘نأا

،DIVOC-91 ة˘ح˘ئا˘ج ه˘ت˘شضر˘ف
رار˘م˘ت˘شسا خا˘ن˘م˘لا ءا˘م˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
ببشسب عافترلا يف ةرارحلا تاجرد
يرارح˘لا ضسا˘ب˘ت˘حلا تازا˘غ ة˘ي˘م˘ك
يف لع˘ف˘لا˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘م˘كار˘ت˘لا
ن˘ي˘ت˘شسرا˘ك لا˘قو .يو˘ج˘لا فÓ˘˘غ˘˘لا

،nietsuaH netsraK نيتشسواه
،درو˘ف˘شسكأا ة˘ع˘ما˘ج˘ب خا˘ن˘م˘لا م˘ِلا˘˘ع
ضضفخنت˘شس» :نا˘يدرا˘غ˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘شصل
تازيكرتلا نكل ،ماعلا اذه ثاعبنلا
ريغ نم»و .«عافترلا يف رمتشستشس
يأا ةظحÓم نم نكمتن نأا حجرملا
تازاغلا تايوتشسم مكارت يف ؤوطابت
.«يو˘˘ج˘˘لا فÓ˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ئ˘˘˘فاد˘˘˘لا

ةشصرف ا˘ن˘يد˘ل ن˘كل» لو˘ق˘ي فا˘شضأاو
انتارايخ يف رظنلا ةداعإل نآلا ةديرف
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘مزأا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شساو
لئاشسو مادخ˘ت˘شس ل ز˘ف˘ح˘م ل˘ما˘ع˘ك
ةقاطلا جاتنإاو لقنلل ةمادتشسا رثكأا
بئار˘˘شضلاو ز˘˘فاو˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م)
.«(كلذ ى˘لإا ا˘مو نو˘بر˘كلا را˘ع˘˘شسأاو
بت˘كم ن˘م ق˘با˘شس ر˘يد˘ق˘ت˘ل ق˘˘ب˘˘شسو
تلامتحا عشضو نأا ةيوجلا داشصرألا
ىتح ةنوخشس رثكألا ماعلا اذه نوكل

05 ة˘ب˘شسن˘بو قÓ˘˘طإلا ى˘˘ل˘˘ع نآلا

درادو˘غ د˘ه˘ع˘˘م رد˘˘شصأاو.ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

كرو˘يو˘ي˘ن ي˘ف ءا˘شضف˘˘لا تا˘˘شسارد˘˘ل

رخؤوم اشسانل عباتلا
ً

ضصاخلا مهريرقت ا

يف06 ةبشسنب ةشصرف حنمي يذلا

ىلعأا0202 زوا˘ج˘ت˘ي نأا ة˘ئا˘م˘˘لا

لاقو.6102 ماع يف لجشس عافترا

وينوطنأا ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا

نإا» يشضاملا ضسرام يف ضسيريتوغ

تلشصو ةئفادلا تازا˘غ˘لا تاز˘ي˘كر˘ت

ةثÓ˘ث ذ˘ن˘م ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘شسم ى˘ل˘عأا ى˘لإا

ةجرد تنا˘ك ا˘مد˘ن˘ع - ما˘ع ن˘ي˘يÓ˘م

رادقمب اًعافترا رثكأا ضضرألا ةرارح

ر˘ح˘ب˘لا تا˘يو˘ت˘شسمو تا˘جرد ثÓ˘˘ث

رتم51 وحنب
ً

0202 ماع دهششو .«ا

تا˘˘عا˘˘ف˘˘ترلا ن˘˘م اًدد˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب

ى˘ل˘عأا تل˘ج˘شس ثي˘ح ، ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

، يفناج رهشش يف ةرارحلا تاجرد

ا˘بوروأا ءاز˘جأا ضضع˘ب تد˘ه˘شش ثي˘˘ح

ةجرد8.01 ةرار˘˘˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘˘˘˘جرد

تاطشسوتم نم اًئفد رثكأا تياهنرهف

تا˘˘˘˘جرد تل˘˘˘˘˘شصوو0102-1891.

،يشضاملا يرفيف رهشش يف ةرارحلا

ىلإا ةيبون˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘ق˘لا ةرا˘ق˘لا ي˘ف

، تياهنرهف ةجرد86 ةمداشص ةجرد

ةرار˘ح˘لا تا˘جرد   ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م نا˘˘كو

ةرارح ة˘جرد ى˘ل˘عأا ي˘نا˘ث ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.6102 ماع دعب ، قÓطإلا ىلع

،ةينورتكلإلاو ةيفتاهلا تادياعملاب ءافتكلاو مهلزانم يف ءاقبلاب نويرئازجلا مزلأا نأا دعب همعط دقف يذلا ديعلا يموي ةوقب اهصسفن انوروك سسوريف نم ةياقولاب ةطبترملا تاءارجإلا تصضرف
.ةينيدلا ةبصسانملا هذه يف ةداعلا ريغ ىلع كلذو ةيناكصسلا تاعمجتلاو ندملا فلتخم ىلع ءودهلا رطيصسيل

يكيرمأا دهعم بصسح خيراتلا يف نخصسألا0202 فيصص ^
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ل˘˘ك ة˘˘صصق ي˘˘ه م˘˘˘كل˘˘˘ت
ة˘مر˘ح أا˘˘ط˘˘ي نأا دارأا مر˘˘ج˘˘م
مدقا ثيح ةظفاحم ةقطنم
يناثلا دقعلا نيب نيصصخصش
امهدحا رم˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لاو
يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي

رخآ’او ةبانع ة˘ي’و˘ب را˘م˘ع
ى˘ل˘ع رو˘ف˘صصع ة˘يد˘ل˘ب ن˘˘م
ي˘ت˘لا را˘˘ق˘˘ب’ا د˘˘حا ة˘˘قر˘˘صس
ةعباتلا ةعبصسلا ةيرقب ىعرت

فراطلاب ناحرب ةيدلب ميلقإ’
قود˘ن˘صصلا˘ب ا˘ه˘ع˘صضو م˘˘تو
نم ةيحايصس ةرايصسل يفلخلا
مت «لو˘ب˘م˘ي˘صس و˘نور » عو˘ن

يف اهلÓغتصس’ ا˘هار˘جأا˘ت˘صسا
ةيلمع لÓخو ،لقنلا ةيلمع
ةير˘ق نا˘كصس ن˘م ا˘م˘ه˘بور˘ه
امهتقحÓم مت ن˘يا ة˘ع˘ب˘صسلا
ربع امهرارف دعب ترايصسلاب
نيب طبارلا يئ’ولا قيرطلا
ةر˘ي˘ح˘بو نا˘ح˘ير˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب
سضع˘ب أا˘ج˘ل د˘قو ،رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا
ةعبصسلا ةير˘ق˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م را˘ط˘خا ن˘م
ء’ؤوهب رويطلا ةريحب ناكصس
ةرا˘ي˘صسلا عو˘نو ن˘ي˘˘قرا˘˘صسلا
مت ام مهو اهنولمعتصسي يتلا
سضار˘ت˘عا م˘ت ن˘يا ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ربع ام˘هرار˘ف ل˘ب˘ق ةرا˘ي˘صسلا

44 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةأاجف ي˘ف˘ل˘خ˘لا قود˘ن˘صصلا

عفد ام˘م ةر˘ق˘ب˘لا تر˘ه˘ظو
اولاهني نأا ةقطنملا ناكصسب
نيقراصسلا ى˘ل˘ع بر˘صضلا˘ب
نم ام˘ه˘صصÓ˘خ˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘ل

كردلا ةقرف حلاصصم فرط
رويطلا ةر˘ي˘ح˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
عاطقلا ىلا امهلقن مت نيأا
ةجلثوب ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ح˘صصلا

تا˘با˘صصا ةد˘ع˘ب ن˘ير˘ثأا˘ت˘˘م
ل˘ب˘ق جÓ˘ع˘ل˘ل عو˘صضخ˘ل˘˘ل
كردلا رقم ىلا امهليوحت
ف˘˘ل˘˘م داد˘˘عاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ن˘˘˘ع م˘˘˘هد˘˘˘صض ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق
 .هابكترا يذلا مهمرج

ةنتاب

ةيئابرهك ةقعشصب ينيعبرأأ لتقم
 تÓيهلوب يف

،ةنصس34 رمعلا نم غلبي «ع.أا» ىعدي باصش نيموي لبق يقل
تÓيهلوب ةيدلبب كلذو ،ةيئابرهك ةقعصصل هصضرعت رثإا هفتح
ناك ةيحصضلا نإاف ،ةعلطم رداصصم بصسحو ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا

موطرخ هجوي نأا لبق ةنحاصش لصسغب مهي هايم موطرخل Óماح
رايتلا ببصسب هبح˘صسب ما˘ق يذ˘لا ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك دو˘م˘ع و˘ح˘ن ها˘ي˘م˘لا
دومعلاب ةيحصضلا قاصصتلإا ىلإا ىدأا ام ،هب دجاوتملا ءابرهكلا

حلاصصم تلخدت ثيح ،رتوتلا ةوق ءارج ناكملا نيعب هتافوو
ةثج لقن ل˘جأ’ ةر˘م˘صشل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
كردلا حلاصصم هيف تحتف تقو يف ،ىفصشتصسملا ىلإا ةيحصضلا
باصشلا اهتيحصض حار يتلا ،ةميلأ’ا ةثداحلا يف اقيقحت ينطولا

T°ƒT°É¿.ì .لافطأا ةثÓث افلخم

يقاوبلا مأا

لامعتشساب ةقرشسلاب ناموقي نيباششل دح عشضو
ضضيبأ’أ حÓشسلاب ديدهتلأ ةلئاط تحت ةيران ةجأرد
د˘ح ح˘صضو ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا  ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
تحت لاقن فتاه ةقرصس ةلواحم ةيصضق نيطروتم نيصصخصشل

ىلع ةيران ةجارد لامعتصسابو سضيبأ’ا حÓصسلاب ديدهتلا ةلئاط
اميف .يقاوبلا ما ةديدجلا ةنيدملاب سساداموكلم يح ىوتصسم
نماب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحب عئاقولا دوعت
ةديصس تمدقت نيأا  ةيصضاملا ةيلقلا ماي’ا ىلا  يقاوبلا ما ةي’و
دييقت لجأا نم يقاوبلا مأاب عبارلا يرصضحلا نمأ’ا ةحلصصم ىلإا
تحت لاقنلا اهفتاه ةقرصس ةلواحمل اهصضرعت سصوصصخب ىوكصش

نيصصخصش لبق نم (نيكصس) سضيبأ’ا حÓصسلاب ديدهتلا ةلئاط
لخدتلا مت روفلا ىلع ،ةيران ةجارد نتم ىلع اناك نيلوهجم
ةمدقملا تافصصاوملا لÓغتصسإابو ،تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكتو
امهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لا م˘ت ، ة˘ي˘ح˘صضلا ل˘ب˘ق ن˘م
ناعلبي نيباصشب رم’ا قلعتيو ، ةيران ةجرد نتم ىلع امهفيقوتو

دعبو .نوتيزلا نيع ةيدلب نم ناردحني ةنصس72و91 رمعلا نم
ةيصضق نع ايازج افلم امهدصض زاجنإا مت نم’ا رقم ىلا امهدايتقا

حÓصسب ديدهتلا ةلئاط تحت ماعلا قيرطلا يف ةقرصسلا ةلواحم
امدق.رارفلا ليهصستل ةيران ةجارد راصضحتصسابو روظحم سضيبأا
.امهرمأا يف تلصصف يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا اهبجومب
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وزو يزيت

ليغأ ةيرق  ناكشس نم تأرششعلأ
تاششاششحملأ راششتنأ ببشسب نوجتحي

نصسيلفاب ليغا ةيرق ناكصس نم تارصشعلا سسمأا راهن لÓخ نصش
قاطنلا ةعصساو ةيجاجتحا ةكرح  وزو ىزيت ةي’و يف تريزقتب

ةبلاطمل17 مقر ينطولا قيرطلا  عطق ىلع مهمادقا لÓخ نم
عصضول ،ةيمومعلا ةوقلا لامعتصسا ةرورصضب ،ةيئ’ولا تاطلصسلا

و .ةقطنملاب ةيلوحكلا تابورصشملا فلتخم عيب ةباصصعل دح
مهرارصصإا و نيجتحملا كرحت ببصس نإاف ، ةيلحم رداصصم بصسح
مهئانبا فارحنا نم مهفوخت وه ةرهاظلا هذهل ادح عصضو ىلع
حتف ىلإا تاصشاصشحملا هذه باحصصأا رداب فيك اوبرغتصسا ثيح
،ةيبعصش ءايحأا يف ةيلوحكلا تابورصشملل تÓحملا هذه لثم
راط’ا اذه يف و .تÓئاعلا رعاصشم ةاعارم و ديلاقت مارتحا نود

كردلا اهتمدقم يف و ةيلحملا تاطلصسلا نم نوجتحملا بلاط
يتلا تاصشاصشحملا هذه طاصشن قيلعتل عيرصسلا لخدتلاب ينطولا
نينطاقلا كئ˘لوأا ة˘صصا˘خ ،نا˘كصسل˘ل ةد˘ع ل˘كا˘صشم م˘ه˘ل بب˘صست˘ت
،ةيعصضولا هذه نم ديدصشلا مهقلق نع نيربعم ،اهنم برقلاب
ريغ تاناحلا هذ˘ه ق˘ل˘غ ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ل˘خد˘ت ةرور˘صضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ددهت تحبصصأاو ،ةقطنملاب قلقم لكصشب ترصشتنا يتلا ةيعرصشلا

امك .فارحن’ا نم مهيلع نوفاخي نيذلا مهئانبأا ةايحو مهتايح
دقف ،اهعون نم ىلوأ’ا تصسيل ةيلمعلا هذه نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
ةبلاطملا لجأا نم ةلثامم تاكرح ميظنت ىرخأا قطانم تدهصش
امدعب ةصصاخ ،ةقطنملاب ةيعرصشلا ريغ تاناحلا ىلع ءاصضقلاب
عيبل ناكملا لعج ىلإا ةفاصضإا ثيح ،ىرخأا اداعبأا ذختت تحبصصأا

نيفرحنملل ةلبق نكامأ’ا هذه كلذب تحبصصأاو رمخلا برصشو
هيلا ردجت امك و .ةقطنملا بابصش ىلع ارطخ نولكصشي نيذلا
نم’ا تاوق عم قيصسنتلابو ينطولا كردلا حلاصصم ناف ةراصش’ا
تارملا نم ديدعلا يف اهلكأا تتآا تامهادمب تماق ةكراصشتملا
هيلعو ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم تايمك زجح مت امدعب
نم ةي’ولا يلاو لخدت نم نوبلاطي وزو ىزيت ةي’و ناكصس ناف
.ةئزجتلاب رومخلا عيب هبجومب عنمُي اًيئ’و اًرارق رادصصا لجا
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ضضارتعا نم يصضاملا تبصسلا راهن كرابملا رطفلا ديع ةيصشع فراطلاب رويطلا ةريحب ةيدلب ينطاوم نم ةريبك ةعومجم تعاطتصسا
مت نيأا ناحيرب ةيدلبل ةعباتلا ةعبصسلا ةيرق نم ةرقب امهتقرصسب هوبكترا يذلا مرجلا دعب رارفلاب امهتلواحم لÓخ نيقراصس قيرط

.ينطولا كردلا حلاصصم فرط نم امهصصÓختصسا متي نيأا لبق ابرصض امهحاربو امهتدراطم

 ةعبصسلا ةيرق نم ةرقب ةقرصس ىلع امدقأا امدعب /فراطلا

رويطلأ ةريحبب ابرشض مهنوحربيو نيقراشسلأ نوفقوي نونطأوم
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ع˘ي˘بر ي˘ف نا˘ب˘صش ة˘ثÓ˘ث ي˘˘ق˘˘ل
ة˘ثÓ˘ث ي˘˘ف م˘˘ه˘˘عر˘˘صصم ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

نم موي لوأا يف ةفلتخم ثداوح
ىلع كلذو كرابملا رطفلا ديع
،ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم
.لجيج ةي’وب ةيليملاو ةراطصسلا
ىربك يناث ريهاطلا ةيدلب يفف
باصش يق˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ند˘م
لخاد هعرصصم ثلاثلا دقعلا يف
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب سشا˘˘ع˘˘نإ’ا ة˘˘فر˘˘غ
تافلخمب ارثأاتم ديعصسلا بودجم
اهيلع مدقأا يتلا راحتنإ’ا ةيلمع
قراح لولحم برصشب ماق ثيح
ة˘صصصصخ˘˘م ةدا˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م

هل ببصست يذلا رمأ’ا فيظنتلل
ىوتصسم ىلع ةريطخ قورح يف
ع˘ف˘ن˘ت م˘لو ،ي˘م˘صضه˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

نم ةيح˘صضلا فا˘ع˘صسا ت’وا˘ح˘م
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ل˘˘ب˘˘ق
ءابطأ’ا اهب ماق يتلا تادوهجملا
ةزيجو ةرتف دعب هعرصصم ىقليل
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لا ه˘˘لو˘˘صصو ن˘˘م
ةيقرصشلا ةهجلابو .هيلإا لقن يذلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘˘تو ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م
دقعلا يف رخآا باصش يقل ةيليملا
ارثأاتم رخآ’ا وه هعرصصم ثلاثلا
بيصصأا د˘ق نا˘ك ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب
هتصسهد ثيح رورم ثداح يف اهب
قيرطلا عطق ددصصب وهو ةنحاصش
حورجب هتباصصا يف ببصست امم

هتايح ته˘نأا ا˘م نا˘عر˘صس ةر˘ي˘ط˘خ
نم ةرتفل توملا عراصص امدعب
يروتنم ريصشب ىفصشتصسمب نمزلا

د˘حأا د˘ع˘ي  ة˘ي˘ح˘صضلا نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةيليملا ةيدلبب نييصضايرلا رهصشأا

يرصصان˘م م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ك
ةر˘كل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘˘ف
تلمح هتافو ةثداح نأا لب ،ةرئاطلا

ةا˘فو نأا ثي˘ح ة˘ب˘ي˘ج˘ع ة˘˘قرا˘˘ف˘˘م
ماع رور˘م د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ح˘صضلا
سسأاكل هعفر نم لامكلاو مامتلاب
هقيرف اهب زاف يتلا ةيروهمجلا

42 موي ةياجب ةي’وب لصضفملا
دازام ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م يا˘م
لك ىدل هتافوب رثأاتلا مجح نم
ن˘˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘˘صصأاو ه˘˘˘˘فرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م

.ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا
باصش ي˘فو˘ت ةرا˘ط˘صسلا ة˘يد˘ل˘ب˘بو
نم ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لاو ةد˘حاو˘لا ي˘ف ر˘خآا
نم سضماغلا هطوقصس رثا رمعلا
،زاج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف ة˘يا˘ن˘ب ح˘ط˘صس
ةريخأ’ا هصسافنأا ة˘ي˘ح˘صضلا ظ˘ف˘لو
هتثج لق˘ن م˘ت˘ي˘ل ثدا˘ح˘لا نا˘كم˘ب
يروت˘ن˘م ر˘ي˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لا
ا˘ه˘عا˘صضخا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
اياحصض ةليصصح عفريام حيرصشتلل
نم لقأا لÓخ لجيجب ثداوحلا
با˘صست˘حا˘ب ة˘ع˘˘برأا ى˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘فو˘˘ت يذ˘˘لا با˘˘˘صشلا
يصضاملا عوبصسأ’ا ةياهن رصصنعلا
ثداح ةيحصض هرودب بهذ امدعب
.زوميغلب ةيرقب رورم

   فيظنتلل ةصصصصخم ةدامل هلوانت لÓخ نم راحتنا ةيلمع ىلع مدقأا مهدحأا

 ةيليملأو ةراطشسلأ ، ريهاطلاب ةفلتخم ثدأوح يف نابشش ثÓث ةافو

ثداحلا يف اقيقحت حتفت و ةجاردلا قئاصس فقوت ةطرصشلا

ةلششنخ ةنيدم طشسوب هلتقت و اشصخشش مدشصت ةيران ةجأرد
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ن˘يذ˘لا تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا ي˘ظ˘ح
لبق نم ريطخ ءادتعإ’ اوصضرعت

ليوطب ةيرقب ن˘ي˘ل˘ف˘لا تا˘با˘صصع
ة˘ي’و قر˘صش ح˘بار د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب

لب˘ق ن˘م سصا˘خ م˘ير˘كت˘ب ل˘ج˘ي˘ج
لاكلك رداقلا دبع ةي’ولا يلاو
ناو˘عأ’ا ء’ؤو˘ه˘ل ا˘˘فار˘˘ت˘˘عا كلذو
ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف د˘ه˘ج ن˘م هو˘لذ˘با˘م˘˘ب

م˘ي˘ل˘قا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح
نا˘˘كو .سشي˘˘نرو˘˘كلا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع

موجهل اوصضرعت نيذلا  ناوعأ’ا
ة˘ح˘ل˘صسأ’او ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب سسر˘˘صش
ةيدلبب ل˘يو˘ط˘ب ة˘ير˘ق˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا

02 و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ح˘˘بار د’وأا
وهو نيلفلا تاباصصع نم امثلم
م˘ه˘صضع˘ب ة˘با˘صصا ي˘˘ف بب˘˘صستا˘˘م
كيهان ةروطخلا ةتوافتم حورجب

د˘˘ق م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘م بير˘˘خ˘˘ت ن˘˘˘ع
ةي’ولا يلاو لبق نم اولبقتصسأا

مهل ربع يذلا لاكلك رداقلا دبع
اذ˘ه ي˘ف م˘ه˘˘ع˘˘م ه˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ن˘˘ع
مهل تاطلصسلا معد نعو فرظلا

تاباغلا ناوعأا ةيقب مهلÓخ نمو
ةريبك تادوه˘ج˘م نو˘لذ˘ب˘ي يذ˘لا

ةي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م
فورظلا لك ن˘يد˘ح˘ت˘م ة˘ي’و˘لا˘ب
ه˘فر˘ع˘تا˘م ل˘ظ ي˘ف ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لاو
ا˘˘ه˘˘تا˘˘حا˘˘صسمو ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘با˘˘غ
ةرر˘كت˘م تا˘م˘ج˘ه ن˘م ءارذ˘˘ع˘˘لا
يتلا نيلفلاو بصشخلا تاباصصعل
يتلا يئانثتصسإ’ا عصضولا تلغتصسا
ديفوك ءابو ءارج ةي’ولا هب رمت

ردق ربكأا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإÓ˘ل91
.ن˘ي˘ل˘ف˘لاو با˘صشخأ’ا ن˘م ن˘كم˘م

ةيدلبب تاقيقحتلا لصصاوتتو اذه

ةيقب فيقوت لجأا نم حبار د’وأا

ي˘ف او˘كرا˘صش ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا

تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا ى˘ل˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م ل˘˘يو˘˘طو˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب

م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ي˘صضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا

هبتصشي سصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت

˘مو˘ج˘ه˘لا اذ˘ه ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ي˘˘ف

نأاو ةحÓفلا ةرازول قبصس يذلا

.يمصسر نايب ربع ةدصشب هتنادأا

 ةثداحلا يف نيطروتملا ةيقب فيقوتل تاقيقحتلا لصصاوتت اميف

 حبأر د’وأأ ةيدلبب ليوطوب ةثداح يف أوبيشصأأ نيذلأ تاباغلأ نأوعأأ مّركي لجيج يلأو
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لجر سسمأا لوأا ءاصسم يفوت

رمعلا نم تانيصسمخلا ةيادب يف

ط˘صسو˘ب ع˘قو رور˘˘م ثدا˘˘ح ر˘˘ثإا

ردصصم بصسحو .ةلصشنخ ةنيدم

ةلصشنخب ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘م

˘مو˘ي ءا˘صسم ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا نإا˘˘ف

81 ةعاصسلا دودح يفو تبصسلا

غلبي لجر سضرعت ثيح ،اءاصسم

ثداح ىلإا ةنصس25 رمعلا نم

ط˘ب˘صضلا˘بو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ب
دبع ريمأ’ا دجصسم نم برقلاب
ة˘˘جارد ه˘˘ت˘˘مد˘˘صص ن˘˘يأا ،ردا˘˘ق˘˘لا
ه˘ت˘با˘صصإا ى˘لإا ىدأا ا˘م˘˘م ،ة˘˘يرا˘˘ن
ىوتصسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب
ةيحصضلا ليوحت مت دقو ،سسأارلا

،ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ة˘ح˘ل˘صصم ى˘˘لإا
ارثأاتم ةري˘خأ’ا ه˘صسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل˘ي˘ل
سضرعت يتلا ةغي˘ل˘ب˘لا حور˘ج˘لا˘ب
ةلصشنخ ةي’و نمأا حلاصصم .اهل
ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف
.ةيرانلا ةجاردلا قئاصس تفقوأاو

ةنتاب

ديعلأ مايأأ لوأأ يف ةعششب لتق ةميرج عقو ىلع زتهت ةكيرب
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ناكصس ديعلا موي ةحيبصص زتها

ىلع ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘كير˘ب ة˘ن˘يد˘م

حار ة˘˘ع˘˘صشب ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘˘قو

ثلاثلا دقعلا يف با˘صش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض
هيقلت دعب ،«ر.م» ىعدي رمعلا نم
،هلتقم يف تببصست ،رجنخ ةنعطل

يحب نيفرط نيب راجصش بصشن ثيح

رم’ا ،ةكيرب ةنيدمب نكصسم002

كفل لخدتلا ةيحصضلاب ىدأا يذلا
لبق ،نيفرطلا نيب لصصاحلا عازنلا
Óيتق هتدرأا يتلا ةنعطلا هل هجوت نأا
دمم ىف˘صشت˘صسم با˘ب ه˘جو˘لو ل˘ب˘ق
بصسحو ،ة˘˘˘كير˘˘˘ب˘˘˘ب فا˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘˘ب

د˘ق ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم نإا˘ف ،ا˘نردا˘صصم
حتفو ةانج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم˘ت
يتلا ةميلأ’ا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ديع مايأا لوأا يف ةكيرب اهتدهصش
 .كرابملا رطفلا
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ةرئاد˘ب ن˘مألا ح˘لا˘شصم تع˘شضو

د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘نو˘ب˘˘لا

نطاوملا نيمأا˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مأا ر˘ي˘باد˘ت

لÓخ يحشصلا ر˘ج˘ح˘لا حا˘ج˘نإاو

نم كراب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ةر˘ت˘ف

ةينمألا تايرودلا فيثكت لÓخ

يفو كلذو ، ةلقنتملاو ،ةلجارلا

نلعملا، ينمألا ططخملا راطإا

ن˘مألا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م ه˘ن˘ع

رط˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ئلو˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ،دد˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.

نمألا رشصانعل ، ةيناديم تاجرخ

، ةماعلا تاحاشسلاو ، عراوششلل
طاقنل و ، ةيشسيئرلا رواحملاو
ة˘ت˘با˘ث˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا

ىدم ىلع فوقولل ،ةلق˘ن˘ت˘م˘لاو
يحشصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت
ءا˘˘ي˘˘حألاو ز˘˘كر˘˘م ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
يد˘ي˘شسك ، ىر˘خألا ة˘ير˘شضح˘˘لا
ةرشضخوبو ةرورعزو˘ب˘بو م˘لا˘شس

يلواششو3 ةر˘˘˘˘شضخو˘˘˘˘˘بو
ةدحاولا د˘ع˘ب كلذو ،ق˘ي˘لÓ˘ع˘لو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا لو˘˘خد د˘˘عو˘˘˘م ،لاوز
ةبشسانمب ، ذيفنتلا زيح يحشصلا

قÓغإا عم ، كرابملا رطفلا ديع
ةيدلبلا جراخمو ، لخادمل يلك

ة˘˘˘حا˘˘˘˘شسلا عرا˘˘˘˘ششبو ،ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م
ة˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ط˘بو ، ة˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ز˘جاو˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ، ن˘˘ي˘˘شسح
وأا لوخد لك ثيح ، ةيديدحلا

وأا ،سصخرم لإا نوكي ل جورخ
ة˘˘˘يو˘˘˘لوألا تاذ تارا˘˘˘ي˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ل

تلاحلا وا فاعشسإلا تارايشسك
ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا˘˘ك ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
هللا دبع ىفششت˘شسم˘ل ن˘ي˘مدا˘ق˘لا
ءاشسنلاو لافطلا بطل ةيرواون
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل وا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
بشسحو . ة˘˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

سسيل ةبكرم لك نإاف انرداشصم
نم رورملاب سصيخرت اهبحاشصل

مت˘ي ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق
،يدلبلا رششح˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘شضو
ةرئاد نمأا حلاشصم ددشصلا اذهلو
ديعلا يموي لÓخ تماق ينوبلا
تاراي˘شسلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘شضو˘ب
ة˘ف˘لا˘خ˘م بب˘شسب ر˘ششح˘م˘لا ي˘˘ف
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإل ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا
فرط نم اهنع نلعملا يحشصلا
سسفن يفو  .ةيمومعلا تاطلشسلا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘ج˘شس قا˘ي˘شسلا
لبق نم ةباجتشسا زكرم ينوبلا
ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةدحاولا دع˘ب ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘شصلا

.ديعلا يموي لÓخ لاوز
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تاونصس ذنم ةرم لوأل لتق ةميرج رفصصب ناصضمر رهصش
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  ناصضمر رهصش لÓخ صصخصش0005 نم رثكأا فيقوت

ديعلإ يموي يدلبلإ رسشحملاب تابكرم ةدع عسضو

ينوبلا يف يحصصلا رجحلا حاجنإلو نينطاوملا نيمأاتل ةينمأا ريبادت

ميرلإ ّيح عم يبرغلإ لهسسلإو ةيليوج50 ءايحأإ اهنيب نم

 ءايحأا ةدع ناّكصس قّرؤوي يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا

يتلإ ةيليللإ تإرهسسلإ مإدعنإإو يحسصلإ رجحلإ لظ يف تلاجملإ عيمج ىلع ةنسسلإ هذه يئانثتسسإ ناسضمر رهسش ةبانع ةيلو ناكسس دهسش
.اهعإونأإ فÓتخإاب ءاسضيبلإ ةحلسسألإ اهب لمعتسست تناك يتلإ تإراجسشلإو كراعملإ بناج ىلإإ ةرم لوأل لتقلإ مئإرج اهعم تفتخإإ
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ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت

نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

6915فيقو˘ت ن˘م م˘ظ˘ع˘م˘لا

ر˘ششح˘م˘لا˘˘ب ع˘˘شضوو ا˘˘شصخ˘˘شش

ةجارد672 و ة˘ب˘كر˘˘م523

ة˘ف˘لا˘خ˘م بب˘شسب اذ˘هو ،ة˘يرا˘˘ن
ةيزارتحلا ريبادتلاو تارارقلا
سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملا

ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تإا ع˘˘˘م ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةمزÓلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
تماق ثيح ،نيفلاخملا قح يف
حلاشصمل ةعبات ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م قر˘ف

دوهجلا فيث˘كت˘ب ة˘يلو˘لا ن˘مأا
يذلا ليشضفلا رهششلا مايا يف
ةحئاج ع˘م ة˘ن˘شسلا هذ˘ه ن˘ماز˘ت

ىلع ظافحلا لجا نم ،انوروك
،ةيلولا ناكشس رارقتشساو نمأا

ةيلو نمأا حلاشصم اوعدتو اذه
ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك ة˘با˘ن˘ع

تاءار˘جإلا˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘شض

ةذختملا ةيزارتحلا ري˘باد˘ت˘لاو

فد˘ه˘ب ،تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘˘م

ةحشصو مهتحشص ىلع ظافحلا

يششفت ن˘م د˘ح˘لا و م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

.انوروك سسوريف

¯ hd«ó.S¢

را˘ي˘ّت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ل˘كششم ق˘˘ل˘˘خ

ةنئاك ءا˘ي˘حأا ةّد˘ع˘ب ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

بولقب اديدشش اءاي˘ت˘شسا ة˘با˘ّن˘ع˘ب

ةريخألا ةنوآلا لÓخ نينطاوملا

تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نلا نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ

يئابر˘ه˘كلا را˘ّي˘ت˘ل˘ل ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا

هبشش لكششب مهمزÓت تحبشصأا

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت بشسح ي˘˘˘مو˘˘˘ي

ىلع ةدجاوتم ءايحأا ةّدع ناّكشس

تاّيدلب نم ةعومجم ىوتشسم
يديشس ةّيدلب تهنم ركذن ةبانع
اهريغو ة˘با˘ّن˘عو لا˘ّحر˘ب ،را˘ّم˘ع
ءايحألا نيب نمو ،تاّيدلبلا نم
ركتم تاعاطقنا دهششت يتلا

ّ
ةل

اهنم ركذن ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

رلا يحو ةيليوج50 عراوشش
ّ

مي
يبرغلا له˘شسلا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

ي˘ح ع˘م ن˘˘كشسم786 ي˘˘حو
ّ

نم اهريغو ةبا˘ن˘ع˘ب ن˘يرا˘ّخ˘ف˘لا

ا˘عا˘ط˘ق˘نا تفر˘ع ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا
لكششب يئابرهكلا رايتلل ايئزج
ر˘م ةّد˘˘ع˘˘لو ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م

ّ
ى˘ل˘ع تا

ةعبات ءايحأا ةّدع لخاد يلاوتلا
ءا˘ي˘حأا˘˘ك ةروا˘˘ج˘˘م تا˘˘ّيد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
عارذب ديدجلا ينكشسلا بطقلا
قا˘ي˘شس ي˘فو ،ا˘هر˘ي˘˘غو سشير˘˘لا

نا˘ّكشس ح˘شضوأا د˘˘ق˘˘ف ل˘˘شص˘˘ّت˘˘م
اوراشص مهنأا ةروكذملا ءايحألا
عاط˘ق˘نا ةر˘ها˘ظ ن˘م نور˘ّمذ˘ت˘ي
ىلع نوششخي او˘ح˘شضأاو را˘ي˘ت˘لا

ن˘م ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا م˘ه˘ت˘ه˘˘جأا
ر˘مألا نأا˘ب ن˘ي˘ف˘˘ششا˘˘ك ،ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

ر˘ه˘ششلا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘مزل
ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب ع˘˘مو مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو نا˘˘˘شضمر
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي
ةرها˘ظ˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب
ديدج نم هتدوعو رايتلا عاطقنا

نأا هنأاشش نم يذلا رمألا وهو
رارشضألا نم ةلمج مهل فّلخي
.مهتزهجأا يف

لامهإلإو لاغسشألإ يف ريبكلإ رخأاتلإ ببسسب

ةينكصس ةدحو6201 ةصصح وبتتكم

 يلاولا لخدتب نوبلاطي2 لدع
ةدحو0052 عورششم نم ةينكشس ةدحو6201 ةشصح وبتتكم بلاط

ةيلو يلاو لخدت ،بنعلا داو ةيدلب سشيرلا عارذب20 لدع ةينكشس
مهعورششم اهيف طبختي يتلا لكاششملا هذهل لح داجيا لجأا نم ةبانع
ةلاح دهششي ثيح، انكاشس ةيشصولا تاهجلا كرحت نا نود تاونشس ذنم
عم يميرب يلاولا لخدت مزلتشسيام ،نيلوؤوشسملا فرط نم لامهلا نم
برقأا يف ةكرشش نييعت بناج ىلإا ةيشضقلا يق قيقحت حتف ةرورشض
ثيح .تاونشس ةعبرا ذن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا تا˘ن˘كشسلا زا˘ج˘نا ما˘م˘تل تقو
نيذلا نيبتت˘كم˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م دازا˘م و˘هو ة˘ف˘قو˘ت˘م لا˘غ˘ششألا لاز˘تل
ةين˘ي˘شصلا ة˘كر˘ششلا ع˘م د˘ق˘ع˘لا ءا˘غ˘لإا بب˘شسب ، م˘ه˘تا˘ن˘كشس نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةلاكو اهتمدق يتلا تاراذعإلا ةلشسلشس دعب عورششملا ىلع ةفرششملا

دييششت ةيلمع هتدهشش يذلا ريبكلا رخأاتلا بقع كلذو ةكرششلل لدع
لولح ةعاشسلا هذهل دجت مل ةريخألا هذه نأا ريغ ،ةينكشسلا تادحولا
ةلاح وه نيبتتكملا بشضغ نم دازامو ،ديدج نم عورششملا ثعبل
مامأا ة˘ي˘مر˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م بب˘شسب ع˘قو˘م˘لا ا˘هد˘ه˘ششي ي˘ت˘لا لا˘م˘هلا
كرحتي نود اذه ،اهيلع تفرشص يتلا ةريبكلا لاومألا مغر عورششملا
لاغششأا ةريتو رخأات و ،نيبتتكملا يواكشش نم مغرلا ىلع نيلوؤوشسملا
ىلإا ةبشسانم نم ديزأا يف نيبتتكملاب عفد ام وهو ،تاونشسل تانكشسلا
عارشسإلا ىلإا ةيشصولا تاهجلا عفدل كلذو ةيلولا رقم مامأا جاجتحلا
،ةافحلشسلا ةعرشسب ريشسي يتلا ينكشسلا عورششملا لاغششأا ةريتو يف
قايشسلا تاذ يف ،امات افّقوت دهششت ةيجراخلا ةئيهتلا عيراششم نأا امك
ةيبنجأا نيتكرشش هزاجنإا لاغششأا ىلع تبقاعت يذلا عورششملا نإاف
دهششت يتلا ىرخألا عيراششملاب ةنراقم دعب رونلا ىري مل ةينطوو
نا لبق تارامعلا ءÓطب تماق ةينطولا ةكرششلا نا امك ، اريبك امدقت
تامÓع حرطي ام وهو ،ةلوهجم بابشسأل عورششملا نم بحشسنت
ثيح ، عورششملا مامأا ةيمرم ءانبلا داوم ءاقب لظ يف ةشصاخ، ماهفتشسا
لامهلا ةشساي˘شس ل˘ظ ي˘ف ،لÓ˘غ˘ت˘شسلاو ة˘قر˘شسل˘ل ة˘شضر˘ع تح˘ب˘شصا

 .ةيلولاب نولوؤوشسملا اهجهتني يتلا لطامتلاو
U°Édí.Ü

لافطألإ ىلع إرطخ لكسشت تتاب

ميرلا يح ناكصس قرؤوي ريزانخلل ريبكلا راصشتنإلا
عم ةشصاخ نينطاوملا قرؤوت تتاب ةيرزم ةيعشضو، ميرلا يح دهششي
طشسو رمذتلاو ءايتشسلا نم ةلاح قلخ يذلا رمألا ريزانخلا راششتنا
تحبشصأا يت˘لا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا هذ˘ه˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘ششت˘نلا بب˘شسب نا˘كشسلا
نيريثكلا ةايح سضرعي لكششب تارامعلا نيب اراهنو Óيل لوجتت
اهببشس يحلاب ريزانخلل ةيوقلا ةدوعلا نا نينطاوملا حشضواو.رطخلل
يف ءاوشس ،ةيناكشسلا تاعم˘ج˘ت˘لا ما˘مأا سشئا˘ششح˘لاو ة˘ما˘م˘ق˘لا را˘ششت˘نا

ريزانخلا أادبت مÓظلا لولح درجمب ثيح ءاشسملا دنع وا راهنلا حشضو
ةيلحملا تاطلشسلا لخدتت نأا نود يحلا تارامع نيب لوجتلا يف
ديازت ببشس نينطاوملا ديدع عجرأا دقو .ةيعشضولا هذهل لح دجتو
ريزانخلل ةيرودلا ديشصلا تÓمح ديمجت ىلإا تفل لكششب ةرهاظلا

ةيدلبلا حلاشصم فرط نم اهفقوتو ةيبرغلا ةيحاشضلا ىوتشسم ىلع

لكششب اهرثاكت ىلإا ىدأا ام،91 ديفوك سسوريف يششفت لظ يف ةشصاخ
تابنج ىلع تاروذاقلاو خاشسوألا مكارت نإاف كلذ نع Óشضف ،ريبك
ىلإا ىدأا ليللا ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘م˘ج تا˘يوا˘ح ل˘خادو تارا˘م˘ع˘لا
بشسح ةيشصولا تاهجلا نم Óجاع Óخدت بجوتشسي ام ، اهراششتنا
فوخلا تتبو مهيح تهوشش رهاوظلا هذه نأاو اشصوشصخ نينطاوملا

.مهئانبا سسوفن يف بعرلاو
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 نينطاوملا ىلع ةمامك0081 عزوت ةدرابلا نيع ةيدلب
ىلع ةيئا˘قو ة˘ما˘م˘ك0081 عيزوت˘ب ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب تما˘ق
نيبختنملاب ةناعتشسلا لÓخ نم اذهو ،ءايحألا بلغا ربع نينطاوملا
بلغا لوشصح نامشض لجأا نم ءايحلا ناجل نم ءاشضعاو نييلحملا

ىلع ىرخا ةمامك002 تعزو امك. تامامكلا ىلع نينطاوملا
ىلوألا فوفشصلا يف ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا ن˘مألا كÓ˘شساو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا لا˘م˘ع
تامامكلا عيزوت ةيلمع تللخت دقو.انوروك سسوريف رطخ ةهجاومل

تبلاط ثيح،91ديفوك سسوريف رطخب سسيشسحت و ةيعوت تÓمح
ىلع اظافح مهتويب يف ءاقبلا ةرورشضب نينطاوملا ةيدلبلا حلاشصم
ةرور˘شضل˘ل لإا جور˘خ˘لا مد˘عو.ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘م م˘ه˘ي˘لا˘هاو م˘ه˘شسف˘نأا
تاءارجإلا راطإا يفو رخآا بناج نم.ةمامكلا عشضوبو ىوشصقلا
موشسرملل اق˘ب˘طو ، ا˘نورو˘كلا ءا˘بو ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘شصا˘خ˘لا

يذلاو،0202 يام02 خيراتب رداشصلا02/721 مقر يذيفنتلا
انوروك ءابو راششتنا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م˘شضت˘ي
ةعنقألاو تامامكلا ءادترا ةيمازلاب قلعت ام اشصوشصخ ،هتحفاكمو
يرشضحلا عاطقلا يف ةلثمم ةبانع ةيدلب حلاشصم ترداب ،ةيقاولا
ةجمرب ىلإا ، ريخلا ناشسرف ةيعمج بابشش عم قيشسنتلاب ، سسماخلا

ةبشسانملاب مت امك ، تامامكلا ءادترا ةيمازلا لوح ةيشسيشسحت ةلمح
نكامأاو تÓحملا باحشصأاو ني˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م دد˘ع ع˘يزو˘ت
. سسماخلا يرشضحلا عاطقلا عراوششو ءايحأا يف،تاعمجتلا
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تدروأا يتلا رداشصملا بشسحو
ه˘نأا ة˘عا˘شس ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل ر˘ب˘خ˘لا
عجارت عم ةميرج رفشص تلجشس
سسكع ةميرجلا لدعم يف ريبك

قافتشسإا يذ˘لا9102 ناشضمر
˘˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا نا˘˘˘كشس
ة˘م˘ير˘ج ع˘قو ى˘ل˘ع ه˘ن˘م ى˘لوألا
مل باشش اهتيحشض حار ءاعنشش

عارذ ةقطنمب ةنشس91 زواجتي
ايرادإا ةعباتلا بنعلا داوب سشيرلا
ةميرجلا بناج ىلإا لاحرب ةرئادل

يتلاو  ماعلا يأارلا تزه يتلا
ردحنملا يفط˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض حار
ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘شضخو˘˘ب ي˘˘ح ن˘˘م
ة˘عا˘شس د˘ن˘ع ه˘ل سضر˘ع˘ت ءاد˘ت˘عإا

دد˘˘شصب نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع ةر˘˘˘كب˘˘˘م
ة˘˘ق˘˘فر لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا عو˘˘جر˘˘˘لا

ةيران ةجارد نتم ىلع هقيدشص
حÓ˘شسلا˘ب ة˘بر˘شض ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح
دعقملاب ايلاح ناك امنيب سضيبألا
ةر˘م˘حو˘ب ر˘شسج قو˘ف ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
يقبو اشضرأا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ط˘ق˘شس
تمت امدعب توملا ىتح فزني
تقولا سسفنب لاقنلا هفتاه ةقرشس

دد˘ع نأا˘ب ردا˘شصم˘لا تاذ د˘كؤو˘˘ت
ثداوح اياحشض ىتحو ىحرجلا
عجارت ثداوحلا يقابو رورملا
تل˘ب˘ق˘ت˘شسا ثي˘ح ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كششب
ةيبطلا تلاج˘ع˘ت˘شسلا ح˘لا˘شصم
ةنراقم طقف تلاحلا تارششع
يشضاملا ماعلا ةلجشسملا فلآلاب
تلا˘˘ح˘˘لا بل˘˘غأا وأا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘مو
ي˘ه يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ة˘ل˘ج˘˘شسم˘˘لا
ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل تلا˘˘ح˘˘ل
ةوخلاو جاوزألا نيب تاراجششو
طغشضلا ةجيتن ىلوألا ةجردلاب
يحشصلا رجحلا ببشسب يشسفنلا

ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ تع˘˘˘جرأا د˘˘˘قو
ةبانع ةيلوب لتقلا مئارج مادعنإا

˘ماد˘ع˘نل يرا˘ج˘لا ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ
جرا˘خ ة˘ي˘نا˘شضمر˘˘لا تار˘˘ه˘˘شسلا
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ه˘ت˘ن˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘˘ششلا
يهتني اهبلغا ةيماد تاراجششب
ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض حور˘ي ل˘ت˘ق م˘ئار˘ج˘˘ب

03 مهرامعأا ىدعتت ل بابشش
ةبانع ة˘يلو ه˘تد˘ه˘شش ا˘مو ة˘ن˘شس
وأا ةرواجم˘لا تا˘يلو˘لا˘ب ل˘ج˘شس
ءار˘ج ن˘طو˘˘لا تا˘˘يلو م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
 .يحشصلا رجحلا

زباخملإ مامأإ ريبإوطو ةيزكرملإ ةحاسسلاب ظاظتكإإ

ينوبلا يف ةبئاغ «انوروك» نم ةياقولا ريبادت
نم ةياقولا تاءارجإل » رشسك » ةيحابشصلا ةرتفلا لÓخ زكرم ينوبلاب ةيزكرملا ةحاشسلا تدهشش كرابملا رطفلا ديع يموي رادم ىلع
دعابتلا مدعو تامامكلا ءادترا مدع ةبغم نم ةيحشصلا تاطلشسلا تاريذحت مغر تÓئاعلاو نينطاوملا لبق نم »انوروك »سسوريف
ريبك دفاوتب رطفلا ديع رهاظم تفرع روكلا مشسإاب ةفورعملا ةيزكرملا ةحاشسف. يئزجلا رجحلا تاءارجإا نايرشس قبشست يتلا ةرتفلا لÓخ
تاءارجإا نع مات يلخت يف نيلوجتملا ةعابلا نم مهريغو ةنشصحألا باحشصأاو نيروشصملا و لافطألا باعلأا ةعابو لافطألاو تÓئاعلل
ةرورعزوب نم لكب تلاحلا ىلوا اهليجشستب سسوريفلا يششفت رؤوب ظحأا نم تناك ينوبلا نأا مغر انوروك سسوريف يششفت نم ةياقولا

ةزبخملا باحشصأا ةبلاطم مغر دعابتلاب ديقتلا نود روكلا ةزبخم مامأا ليوط روباط نع Óشضف ، زكرم ينوبلاب نيشسح ةعمجو
عشضوب ديعلا نم لولا مويلا يف نمألا حلاشصم مايق نع انرداشصم تفششك اهتهج نم ،دعابتلا تاءارجإاب مازتللا ةرورشضب نينطاوملل

YÉO∫ GCe«ø. لاوز ةدحاولا دعب  رجحلا ةفلاخم ببشسب  اموي51 ةدمل يدلبلا رششحملا يف تارايشسلا نم ديدعلا
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قا˘˘˘˘فو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ةرادإا شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م عر˘˘˘˘صش
،بارعأا نيدلا ز˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ،ف˘ي˘ط˘صس
ة˘مزأا ءاؤ˘ت˘حا ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م
تناكو ،يرؤت كي˘ل˘م ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘لا
ةعمجلا مؤي تقلت دق قافؤلا ةرادإا
يماح˘م فر˘ط ن˘م ارا˘ط˘خإا ،ي˘صضا˘م˘لا
د˘يد˘صست ةرور˘صضب ا˘ه˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ،بعÓ˘˘لا

وأا ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
ىدل ،تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىلإا ءؤ˘ج˘ل˘لا
ملعو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا

د˘ق بار˘عأا نأا˘ب ردا˘˘صصم˘˘لا شضع˘˘ب ن˘˘م
مؤي يرؤت ع˘م ا˘ئرا˘ط ا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع

ةيصضرأا ىلإا لصصؤتلل طرافلا تبصسلا
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘صست ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك لؤ˘˘˘˘ح قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تا

،ثيرتلاب هبلاط ثيح ،ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
،““افيفلا““ ىلإا ءؤجللاب عرصستلا مدعو
ةرادإا نأا˘˘˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘˘˘كأا ردا˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ
يف ةمزأ’ا ءاهنإا ىلع ةرصصم قافؤلا
لؤخدلا يدافتل ،نكمم تقو برقأا

بب˘˘˘صست د˘˘˘ق ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ها˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
قا˘ي˘صسلا ي˘فو ،ة˘م˘ج ل˘كا˘صشم يدا˘ن˘ل˘ل
شسيئر ،بارعأا نيدلا زع دكأا ،هتاذ
شصرح ،فيطصس قافو ةرادإا شسلجم
بعÓ˘˘لا ة˘˘مزأا ءا˘˘ه˘˘نإا ىل˘˘ع ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م
ىلإا اهلؤصصو لبق ،يرؤت كيلم يلاملا
،مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا ةقورأا

تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘˘˘ف بار˘˘˘˘˘˘عأا لا˘˘˘˘˘˘قو
ىناع يفياط˘صسلا يدا˘ن˘لا““ :ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ي˘ف بنا˘جأ’ا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ىلإا ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘فد ر˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘هو ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا
ة˘ي˘صضق ة˘يؤ˘صست˘ل ة˘عر˘˘صسب كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا

،““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىلإا ا˘˘ه˘˘لؤ˘˘صصو ل˘˘ب˘˘ق يرؤ˘˘ت

ىلع ةصصيرح قافؤلا ةرادإا““ :فاصضأاو
هنع عافدلاو ،يدانلا حلاصصم ةيامح

نأا د˘˘كؤوأاو ،ةؤ˘˘ق ن˘˘م تي˘˘توأا ا˘˘م ل˘˘ك˘˘˘ب
ة˘بؤ˘ق˘˘ع يأ’ شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘صضق وأا ،يرؤ˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ءاؤ˘˘˘صس
:متخو ،““ةيافلح دهف ماعلا ريدملا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا نأا ا˘˘ن˘˘ل د˘˘˘كأا ة˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ح““
ن˘˘˘˘ل قا˘˘˘˘فؤ˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘كؤوأاو ،كر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
اذإا ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا بب˘˘˘صسب اد˘˘˘بأا رر˘˘˘صضت˘˘˘ي
،بيرصستلا ةحصص تاقيقحتلا تتبثأا

يف ةحصضاو يلودلا داحت’ا نيناؤقف
.““ددصصلا اذه
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ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘صسؤ˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا مد˘˘˘ق

،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف ةز˘˘ي˘˘م˘˘م تا˘˘يؤ˘˘ت˘˘صسم

مامتها ةرئاد يف بعÓلا لعج يذلا رمأ’ا

دعب ،ابوروأا ةراق يف ةيدنأ’ا نم ديدعلا

ةقفرب هحؤمط بلت مل اهنأا ودبي ةبرجت

جؤتملا مجن˘لا ط˘ط˘خ˘يو ،يدؤ˘ع˘صسلا ي˘ل˘هأ’ا
ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا م˘˘˘مأا بق˘˘˘ل˘˘˘ب
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ءاؤ˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ل ،ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا
شضؤ˘خو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

،ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘ه˘˘جؤ˘˘ك ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
نإا˘ف ةدد˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت بصسح˘˘بو

يف تاب دق قباصسلا يصسنؤتلا يجرتلا بع’
ي˘ف ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىمر˘م

دعبو ،ايناب˘صسإا ي˘ف ىت˘حو ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘بو ا˘صسنر˘ف
ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت ة˘يدؤ˘ع˘صسلا ي˘ف ح˘جا˘ن ر˘ي˘غ م˘صسؤ˘م
،ي˘˘ل˘˘˘هأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرادإا ع˘˘˘م تا˘˘˘مزأ’ا شضع˘˘˘ب

بب˘صسب كلذو هد˘قا˘ع˘˘ت خ˘˘صسف˘˘ب بلا˘˘ط ثي˘˘ح
ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع لؤ˘˘صصح˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘لا
دان ىلإا لاقتن’ا يف بعÓلا لمأاي ،ةيلاملا

تقو يف يليÓب لخدو ،زؤجعلا ةراقلا يف
ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ها ةر˘˘˘˘ئاد ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس

دعب ،ير˘ط˘ق˘لا ل˘ي˘حد˘لا كلذ˘كو ،ير˘صصم˘لا

فيصصلا رصصم يف همدق يذلا ريبكلا قلأاتلا

نك˘ل ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ة˘لؤ˘ط˘ب لÓ˘خ ي˘صضا˘م˘لا

نأا ركذ˘ي ،ة˘مد˘ق˘م˘لا دؤ˘ق˘ع˘لا شضفر بعÓ˘لا

شسأا˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأ’ا ع˘˘م ع˘˘قو يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا

ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي لاز ا˘م ،م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا

.نيرخآا نيمصسؤم ةدمل يدؤعصسلا يدانلا

 نيبعقلا لامعأ ةرادإل يدوعس بتكم عم دقاعتي ةدايع نب
ةؤطخل اديهمت بناجأ’ا نيبعÓلا لامعأا ةرادإاب ةفورعملا ةيدؤعصسلا بتاكملا دحأا عم عيقؤتلاب ماق دق ،ةدايع نب نيصسح يرئازجلا يلودلا بعÓلا نأاب ،ةيدؤعصسلا ““ةيصضايرلا““ ةفيحصص تفصشك

لاقتنÓل ةدج يلهأا يدان عم ةمدقتم تاصضوافم يف لخد دق يصسايصسلا بع’ نأاب تلاق دق ةيدؤعصس ريراقت تناكو ،ناملصس نب دمحم ريمأ’ا شساك يرود يف ةكراصشملا  ةيدنأ’ا دحأا ىلإا همامصضنا
،يدان يأ’ لاقتن’ا هل قحيو يراجلا مصسؤملا ةياهنب هقيرف عم هدقع يهتنيو ايلاح ةيرئازجلا ةلؤطبلا يبع’ زربا نم دعي اقباصس ةمصصاعلا داحتا قيرفل نميأ’ا ريهظلا ةدايع نب ،هفؤفصصل
ماقو ءاصضيبلا ةعلقلا عم هدقاعت خصسف يذلاو زاقنلا يدمح يصسنؤتلا ليحر دعب زمم نميأا ريهظ عم دقاعتلل شضيبأ’ا يدانلا يعصس عم ةصصاخ كلامزلا يدانب ةيصضاملا ةرتفلا يف همصسا طبترا ةدايع نب

ماق دق ،رصضخلا بردم يصضاملب لامج ناكو ،ةمصساح تاريرمت6 عنصصو فدهأا4 لجصسو مصسؤملا اذه هقيرف عم ةارابم12 يف كراصش ةدايع نب ،ةيلودلا ةيصضايرلا ةمكحملا يف يدانلا ةياكصشب
.انورؤك شسوريف ةحئاج ببصسب اهليجأات مت ةارابملا نكل1202 ايقيرفأا ممأا تايفصصت باصسحل يصضاملا شسرام يف يؤبابميز مامأا رئازجلا ةارابمل ةدايع نب ءاعدتصساب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

 ءاوتحل عراصست قافولا ةرادإا
 يروت يلاملا بعÓلا ةمزأا

بع’ ،زر˘˘˘ح˘˘˘م شضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا شصر˘˘˘˘ح
رطفلا د˘ي˘ع˘ب ي˘مÓ˘صسإ’ا م˘لا˘ع˘لا ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ىل˘ع ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
““مار˘غ˘ت˘صسنإا““ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘ب˘ع ةرؤ˘صص ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘صشنو ،كرا˘ب˘˘م˘˘لا

لؤصصا نم يصسنرفلا مجنلا هجو امك ،““كرابم مكديع““ :تنمصضت
ديع لؤلحب ةئنهت رؤصصم ؤيديف ربع ةميز نب ميرك ةيرئازج

لثمب متهي يذلا ؤهو ،كرابملا ناصضمر رهصش ةياهن دعب رطفلا
ةغللاب ؤيديفلا يف ةميز نب لاقو ،امئاد ةينيدلا رئاعصشلا هذه

انم هللا ل˘ب˘ق˘ت كرا˘ب˘م د˘ي˘ع ،ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ك˘ي˘ل˘ع مÓ˘صس““ :ة˘ي˘بر˘ع˘لا
لهأاو ماع ل˘ك““ :ة˘م˘يز ن˘ب ىل˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا د˘حأا درو ،““م˘ك˘ن˘مو
تلكصشو ،““ميهاربإا ؤبأا كلهأا ىلعو كيلع داعني ريخب رئازجلا
يف اري˘ب˘ك Ó˘عا˘ف˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لؤ˘صصأ’ا بحا˘صص بعÓ˘لا ة˘ت˘ف˘ل
رهظأا بعÓلا نأاو ةصصاخ ،يعامتج’ا لصصاؤتلا لئاصسو فلتخم
ىدترا امدعب ةيرئازجلا هلؤصصأا˘بو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب هزاز˘ت˘عا
ىلإا ةميزنب دعتصسيو ،ؤيديفلا عطقم لÓخ ايبرع اصصيمق اصضيأا

ي˘ف را˘ظ˘ت˘نا لؤ˘ط د˘ع˘ب رؤ˘ه˘ظ˘ل˘˘ل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف بنا˘˘ج
اهفانئتصسا متيصس ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا ة˘ق˘با˘صسم
ءؤصضلا ة˘ط˘بار˘لا تق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ناؤ˘ج ر˘ه˘صش ي˘ف ا˘ي˘م˘صسر
ببصسب فقؤت رثإا ىلع ،ةمؤكحلا لبق نم اهقÓطن’ رصضخأ’ا

يدجلا انورؤك شسوريف يصشفت
ديلو.ف

عصضؤلا نأا ،زيغن ليبن رئازجلا ةيدؤلؤم بردم دكأا
لظ يف قلقلل اريثم لازي ’ ،دÓبلل يلاحلا يحصصلا

لصش يذلا ““انورؤك““ شسوريف يصشفت رارمتصساو ديازت
اريصشم ،ةصضايرلا رار˘غ ىل˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صس’ ةدؤ˘˘ع˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
ة˘لؤ˘ط˘ب ن˘م ي˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسؤ˘˘م˘˘لاو ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا
اد˘ع˘ب˘ت˘صسم ار˘مأا د˘ع˘ي ،ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

لا˘ح ي˘ف ا˘ئ˘ي˘صش د˘ي˘ف˘ت˘صست ن˘ل ة˘يد˘نأ’او ،Ó˘ي˘ح˘ت˘˘صسمو
ديمعلا بردم هجو ،هتاذ قايصسلا يفو .فانئتصس’ا

نيأا ،ه˘تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ن˘م ة˘يد˘نأ’ا ة˘فا˘ك˘ل ة˘لا˘صسر
ة˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ي˘عؤ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا˘ب بلا˘˘ط
را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ؤ˘ه م˘˘هأ’ا نأا ار˘˘ي˘˘صشم

لامكتصساو مدقلا ةرك نع ثيدحلا شسيلو ةحئاجلا
ان˘م بل˘ط˘ت˘ت ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ر˘م˘ن ن˘ح˘ن““ لا˘قو ،م˘صسؤ˘م˘لا

يلاحلا فرظلا نأا دقتعأاو ،يعؤلا نم ةريبك ةجرد
اذ˘ه““ ا˘ف˘ي˘صضم ،““مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب ح˘م˘صسي ’

نأا را˘˘ع˘˘لا ن˘˘مو ،حاورأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا د˘˘صصح ءا˘˘˘بؤ˘˘˘لا
فدرأا امك ،““يصضايرلا طاصشنلا فانئتصسا نع ثدحتن
،مصسؤملا لامكتصسا نم ةيدنأ’ا ديفتصستصس اذام““ لؤقي
نم ةمؤعدم قرف نع ثدحتن نحنف ،ءيصش ’ دقتعأا
تاد˘عا˘صسم ن˘م ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تؤ˘˘ق د˘˘م˘˘ت˘˘صستو ،ة˘˘لود˘˘لا
فانئتصسا لاح يف هنأا زيغن حصضوأا امك .““تاطلصسلا
د˘ق˘ف˘ي˘صس ا˘م ،رؤ˘ه˘م˘ج نود˘ب كلذ نؤ˘ك˘ي˘˘صس ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ن˘ل قر˘ف˘˘لا نأا ىلإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ك˘˘ن تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ثب˘لا ق˘ح ىت˘حو ر˘كاذ˘ت˘لا ل˘ي˘˘خاد˘˘م ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صست
لاقو ،يلاملا اهرارقتصسا برصضيصس رمأا ؤهو ،يزفلتلا
يلاتلا˘بو ،رؤ˘ه˘م˘ج نود نؤ˘ك˘ي˘صس طا˘صشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا““
قؤقحو ،ر˘كاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘ع ن˘م مر˘ح˘ت˘صس قر˘ف˘لا
ة˘لود˘لا لاؤ˘مأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘نؤ˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ثب˘˘لا
هتاحيرصصت يف زيغن قرطت ،رخآا قايصس يفو .““اصضيأا
تاصسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا تا˘قا˘ف˘خإا ىلإا
ي˘ت˘لا با˘ب˘صسأ’او ،ةر˘ي˘خأ’ا تاؤ˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘يرا˘ق˘لا

،ةيقيرفإ’او ةيبرعلا ة˘يد˘نأ’ا ما˘مأا ل˘صشف˘ت ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘يد˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘صسا˘˘صش قر˘˘ف˘˘لا““ Ó˘˘ئا˘˘ق
ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ءاؤ˘˘صس ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو
ةيحان نمو ،ي˘ن˘ف˘لاو يرادإ’ا رار˘ق˘ت˘صسإ’ا ،ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لا قر˘ف˘لا““ فا˘صضأاو ،““ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

تادقاعت ماربإ’ ة˘يؤ˘ن˘صسلا تا˘كار˘ت˘صش’ا ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
،ةرا˘ق˘لا ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘صضفأا باد˘˘ت˘˘ناو ،ة˘˘يؤ˘˘ق
ة˘˘يد˘˘نأ’ا““ ا˘˘فدر˘˘˘م ،““ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘صسك˘˘˘ع

’ ،ل˘ي˘خاد˘م˘لا شصق˘ن ن˘م ا˘م˘ئاد ي˘نا˘ع˘ت ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘لا˘ع˘لا ىؤ˘ت˘صسم˘لا ن˘م بع’ باد˘ت˘نا دا˘ن يأ’ ن˘ك˘˘م˘˘ي
شسك˘˘˘ع ،وروأا ف˘˘˘˘لأا51 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ ير˘˘ه˘˘˘صش بتار˘˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ط ’اؤ˘˘˘مأا ع˘˘˘فد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا

تدكأا ،رخآا ديعصص ىلعو .““مؤجنلا زربأا باطقتصس’
بعÓلا نأا ،رئازجلا ةيدؤلؤم تيب نم ةبرقم رداصصم
،نيريصسملل يئاهنلا هرارق حنم دق ،ةجرارد ديلو

يف كلذو ،ددرت نود ديمعلل ددجيصس هنإا لاق ثيح
،جراخلا يف فارتح’ا ةبرجت شضخي مل اذإا ام لاح
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ؤ˘˘هو
مل ةيدؤلؤملا ناو شضماغ هنأاب ،زيغن ليبن بردملا

شضورعلا شضعب نؤك ،يمصسر لكصشب هتامدخ نمصضت
لعجي ام ؤهو ،بعÓلا تلصصو ةيجيلخلا يداؤنلا نم
شسيلو ايناث ارايخ ربتعي ديمعلا عم هراؤصشم ةلصصاؤم
بيجن.ج.ايصسيئر

ةمداقلا ةيفيصلا تقاقتنقا ةرتف لقخ

تامامكلا ءادترا ةيمازلإ“:يجرامد
”ةلوطبلا فانئتسا ىلع رثؤتس

نم هنأاب يجرامد نيدلا لامج ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةيبطلا ةنجللا شسيئر ربتعا
ت’اح نم ديازتملا ددعلا ىلإا رظنلاب ةصسفانملاو ةيعامجلا تابيردتلا فانئتصسا ليحتصسملا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا ن˘م““ :Ó˘ئا˘ق ي˘جرا˘مد حر˘صصو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورؤ˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’ا
ايمؤي لجصسن ذإا ،ةيلاحلا ةي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضؤ˘لا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘صسفا˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

بعلنصس فيك ىرأا ’ ةحارصصب ““ :فاصضأاو ،““ايمؤي انورؤك شسوريفب ةدكؤؤم ةباصصإا061 طصسؤتم
عاجرتصس’ لقأ’ا ىلع تاريصضحتلا نم عيباصسأا6 ىلإا ةجاحب قرفلا نأا اصصؤصصخ ،اددجم ةركلا
لامتحا ةصشقانمل ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو رقمب ارخؤؤم عامتجا دقع متو ،““مهملاعم نيبعÓلا
ميركلا دبع ةفرتحملا ةطبارلا شسيئرو ،ةيداحت’ا لثمم رؤصضحب ،يوركلا مصسؤملا فانئتصسا

نأا ىلع نيقفتم ،رارق يأا اوذختي مل مهنكل ،يصضايرلا بطلل ينطؤلا زكرملل لثمم و راودم
ةميلعتلا““ :ثدحتملا فاصضأاو ،يحصصلا رجحلا ريبادت عفر دعب احؤصضو رثكأا نؤكتصس ةيؤورلا
نكامأ’ا يف تامامكلا ءادترا ةيرابجإا شصؤصصخب ،ةيمصسرلا ةديرجلا يف ترصشن يتلا ةديدجلا
قيبطتب بلاط نم كان˘ه““ :ل˘صصاوو ،““فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا لؤ˘كؤ˘تور˘ب ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ،ة˘ما˘ع˘لا
طرافلا عؤبصسأ’ا ةياهن ةيناملأ’ا ةلؤطبلا تايرابم ةدؤع دعب رئازجلا يف يناملأ’ا جذؤمنلا

.““يعؤلا ةبصسن ’و يحصصلا ماظنلا شسفن كلتمن ’ اننأا مهل لؤقأا نكل رؤهمج نود
ديلو.ف

 رئازجلا نائنهي ةميز نبو زرحم
رطفلا ديع لولحب ةيمقسإلا ةمفاو

رئازجلا ةيدؤلؤم

يوركلا طاصشنلا ىلإا ةدوعلاب  حمصسي ل دÓبلل يلاحلا عصضولا نأا دكؤوي زيغن

 زوجعلا ةراقلا يف ةديدج ةبرجت صضوخل ططخي يليÓب

هيف مهتملا يتؤصصلا بيرصستلا ةيصضق دهصشت نأا رظتنملا نم
كلذو ،ةديدج ’ؤصصف ،ةيافلح دهف ،فيطصس قافو شسيئر
مدقلا ةرك تائيهو ،ةلادعلا اهتحتف يتلا تاقيقحتلا ةازاؤمب

ر˘˘˘صسن˘˘˘لا““ ع˘˘˘صضي ا˘˘˘م ؤ˘˘˘هو ،ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا رار˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع
تاماهت’ا تتبث نإا ةبؤقعلا رطخ ةهجاؤم يف ““يفياطصسلا

ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمصسرلا ثدحتملا لاقو ،يئاهن لكصشب
فلمل هتعباتم دكأا ““افيف““ نأاب دؤبع ياب حلاصص مدقلا ةركل
،ةيافلح طرؤت نم دكأاتلاو ةيؤورلا حاصضتا دعب ،ةحيصضفلا
دق دؤبع ناكو ،تايرابملا نم ةعؤمجم بيترت لواح يذلا

دعب ،يصشطز نيدلا ريخ ،““فافلا““ شسيئر قباصس تقو يف أارب
ه˘ت˘قÓ˘ع ءؤ˘صض ىل˘ع ،ة˘ح˘ي˘˘صضف˘˘لا˘˘ب ه˘˘م˘˘صسا فار˘˘طأا تط˘˘بر نأا
رجف يذلا يوادعصس ميصسن ،نيبعÓلا لامعأا ليكؤب ةديطؤلا
،ىرخأا ةرزاو رزو يصشطز لمحتي ’““ :دؤبع لاقو ،ةحيصضفلا

’ ةيصضقلا نأا مغر ،ةؤنع هطيرؤت ديري شضعبلا نأا دقتعأاو

دعؤم ىلع ،يوادعصس ميصسن ،لامعأ’ا ليكو نؤكيصسو ،““هصصخت

،ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ه˘لؤ˘ق˘ب ء’دإÓ˘ل ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مؤ˘˘ي ي˘˘ف

مامأا كلذ نؤكيصس ثيح ،تاقيقحتلا ليهصستل اهطؤيخ فصشكو

،مدقلا ةركل ةينطؤ˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل

،مداقلا ناؤج7 مؤي ةيداحت’ا مامأا عامتصسا ةصسلج كلذكو

ةرك تائيه ىلع طغصضلا ةيصضقلا يف ““افيفلا““ لؤخد ديزيصسو

،نؤناق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ع ىناؤ˘ت˘ت ن˘ل ي˘ت˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا

دهف نأا ىلإا تايطعملا ريصشت ثيح ،ةليقث ةبؤقع طيلصستو

ي˘صضا˘ير طا˘صشن يأا ة˘صسرا˘م˘م ن˘ع دا˘ع˘بإ’ا˘ب بقا˘ع˘ي˘صس ة˘يا˘ف˘ل˘˘ح

لاطت نأا فيطصس قافو ريهامج ىصشخت امنيب ،ةليؤط ةرتفل

،ايلاح ىلو’ا ةلؤطبلا ةفاصصو لتحي يذلا ،يدانلا تابؤقعلا

.بقللا ىلع نيصسفانملا شسرصشا نم ربتعيو

ديلو.ف

يتوصلا بيرستلا ةحيضف دعب رئازجلا ىلع طغضت ”افيفلا“

نارهو ةيدؤلؤم

ةيلاملا دراوملا نع ثحبلا لصصاوت ةرادإلا
نيبعÓلا روجأا ديدصستل

ثحبلا ةلحر ،ينازؤلا فيرصش رهاط يصس ماعلا ريدملا ةدايقب نارهو ةيدؤلؤمل ريصسملا بتكملا لصصاؤي
ىلإا ةتصسب نؤنيدي نيذلا نيبعÓلا تاقحتصسم ديدصست لجأا نم ةمزÓلاو ةيفاكلا ةيلاملا رداصصملا نع
يف ةيلام ةميق خصضب مؤقتصس ““كوربيه““ ةيلورتبلا ةكرصشلا تناك نإا نيبتي مل ثيح ،ابيرقت رهصشأا ةعبصس
ةيلمع نأا مأا ،ةكرصشلا لامعو هرصصانع هاجت تامازتل’اب ءافؤلا نم ريخأ’ا نكمتي يك يدانلا ديصصر
ةردقملاو ،يصضاملا ةيليؤج ي˘ف لوأ’ا ر˘ط˘صشلا ع˘فد د˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘صشلا ح˘ير˘صست
د˘يد˘صست˘ب مؤ˘ق˘ت˘صس ةرادإ’ا تنا˘كو .ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب ا˘م ىلإا ل˘جأا˘ت˘ت˘صس م˘ي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘˘يÓ˘˘م ة˘˘صسم˘˘خ˘˘ب
ديدمت نأا ريغ ،هلؤلح لبق متت نأا شضورفملا نم ناك امدعب ،ناصضمر رهصش ةياهن لبق نيبعÓلا تاقحتصسم
ىلع نيمئاقلا نإاف ،ةيمؤمعلا تاكرصشلا اهيلع دجاؤتت يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا عمو يحصصلا رجحلا
عيزؤت فدهب ةيلاحلا ةبعصصلا ةيلاملا ةيعصضؤلا زؤمر كف يف لمأ’ا اودقفي مل نارهو ةيدؤلؤم نوؤؤصش
ءاؤجأ’ا ىلع اميخم رارقتصس’او ءودهلا ىقبي ىتح ةكرصشلا لامعو ،نيبعÓل لقأ’ا ىلع نيبتار وأا بتار
يتلا تايطعملا نأا ؤلو ،نيدباعلا نيز حابصس ءاقفرل ةيؤنعملا ةلاحلا نصسحت اذكو ،ينارهؤلا تيبلا لخاد
عصضيو ،يدانلا ةرادإا هاجت نيبعÓلا نم ددع فقؤم ّريغي دق ام ؤهو ،كلذ شسكع ىلإا ريصشت انتزؤحب
بيجن.ج.لكاصشملاو تاطؤغصضلا تحت رهاطلا يصس ينازؤلا فيرصش ماعلا ريدملا

ريخأ’ا ةرادإا نأا ،ششارحلا داحتإا تيب نم ةبرقم رداصصم تدكأا
ءاصضعأاو نيب˘عÓ˘لا ع˘م˘ج˘ل ““ا˘نورؤ˘ك““ شسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘صشك˘لا ترر˘ق
قيرفلل ماعلا بتاكلا نأا ،اهتاذ رداصصملا تدكأاو .ينفلا مقاطلا

لا˘صسرإاو ف˘صشك˘لا بل˘طو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت ،ي˘˘لوا˘˘صص دؤ˘˘ع˘˘صسم

لاصسرإ’ مؤي51 ةلهم نيبعÓلا حنم نيأا ،رطفلا ديع دعب جئاتنلا
دعب ،ةيصشارحلا ةرادإ’ا فرط نم ةؤطخلا هذه يتأاتو .تافؤصشكلا
ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘ل˘صصو ي˘ت˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘لا
عاصضخإا ةرورصضب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ت˘ب˘ل˘ط ن˘يأا ،ار˘خؤؤ˘م ““فا˘ف““ مد˘ق˘لا

.لمتحملا ةلؤطبلا فانئتصساو لام˘كإا د˘صصق تا˘صصؤ˘ح˘ف˘ل ا˘ه˘ي˘ب˘ع’
دا˘ح˘تإا ةرادإا شسل˘ج˘م شسي˘ئر نأا ا˘نردا˘صصم تدا˘فأا ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
يمصسرلا عزؤملا عم قافتا ىلإا لصصؤت دق ،بياعلا دمحم ششارحلا
لجأا نم ،ايقيرفإا لامصشو طصسوأ’ا قرصشلا يف ““شساديدأا““ ةمÓعل
نإاف ،انرداصصم هتدكأا ام بصسحو ،مداقلا مصسؤملا قيرفلا ليؤمت
يصضايرلا داتعلاب ةليكصشت˘لا ل˘يؤ˘م˘ت ىل˘ع ار˘خؤؤ˘م ا˘ق˘ف˘تا نا˘فر˘ط˘لا

نع يلختلا تررق ةرادإ’ا نأا دكؤؤي امم ،ىرغصصلا فانصصأ’ا عيمجل
عم هعم اهدقع يه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لاو ،““ل˘ي˘مؤ˘ه““ ة˘كر˘صش ي˘لا˘ح˘لا لؤ˘م˘م˘لا
ةرادإا نأا ود˘ب˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ناؤ˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ششار˘ح˘لا دا˘ح˘تإا ة˘ب˘هؤ˘م ف˘ط˘خ ىل˘ع ة˘مزا˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م

ةنجل نأا انرداصصم تدكأا ثيح ،فيصصلا اذه شضؤيب نيدلا ماصسح
ن˘˘با م˘˘صسا تع˘˘صضو د˘˘ق ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ماد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
نيلعافلا شضعب تفلكو ،ىؤصصقلا ا˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘صض شسؤ˘ت˘ي˘لا˘ك˘لا
فر˘ط ن˘م ه˘ح˘ير˘صست ق˘ئا˘ثو ىل˘ع لؤ˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘˘م شضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
شضرع لؤصصو لاح يف هعيب شضراعت نل يتلاو ،ةيصشارحلا ةرادإ’ا

دحأا نأاو ةصصاخ ،اهتاذ رداصصملا هتركذ ام بصسح يرغم يمصسر
هدادعتصسا دكأا ،ةيرئازجلا ةركلا طيحم يف نيلعافلا ةرجانملا
لجأا نم ةيدؤلؤملا نم مهئارظنو ةيصشارحلا ةرادإ’ا نيب طصسؤتلا

.بعÓلا ليؤحت
بيجن.ج

نأا ،ياد ن˘ي˘صسح ر˘صصن تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأا
د˘ق ،ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا نوؤؤ˘صش ر˘ي˘ي˘صست ىل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

مهتبلاطم دصصق ،رئازجلا ةيدؤلؤم نم مهئارظن اؤلصسار
ناديملا طصسو دقع عيب ةقفصص لاؤمأا نم ةنيعم ةصصحب
ةيؤتصشلا ت’اقتن’ا ةلحرم لÓخ ،ةكبد نب نايفصس
ةصسردم يجيرخ نم ةكبد نب دعيو اذه .ةيصضقنملا
ىلإا ردقلا هدؤقي نأا لبق اهيف نؤكت نيأا ،““ةيرصصنلا““

.ق˘ح’ تقو ي˘˘ف ،ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
هذه شصخي اميف حصضاو نؤناقلا نأا ىلإا ،ةراصشإ’ا ردجتو
ةيدنأ’ا حنمي ،مدقلا ةركل يلودلا داحت’اف ،ةطقنلا
،ةيلام ةصصح نم ةدافتصس’ا يف قحلا نيبعÓل ةنؤكملا

ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ا˘˘ها˘˘صضق ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘يؤ˘˘ك˘˘ت ةد˘˘˘م بصسح كلذو
مجاهمو ةكبد نب نم لك ىلع قبطني ام ؤهو ،قيرفلا
،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو .مودرز ناؤ˘˘صضر ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا
بصسحو ،ياد نيصسح رصصن نوؤؤصش رييصست ىلع نؤمئاقلا

ءا˘˘م˘˘صسأ’ا زر˘˘بأا م˘˘صضت ة˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق اود˘˘عأا ا˘˘˘نردا˘˘˘صصم
مصسؤملل اب˘صسح˘ت ،ة˘ير˘ه˘صشلا م˘ه˘ب˘تاور ع˘فر˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ىتح وأا ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةيدنأا يقابب ةقلعتملا كلت عم ةنراقملاب ،ادج ةعصضاؤتم ةيلاحلا بتاور نأا املع ،مداقلا يوركلا
،ديعلب نيدلا نيز يرؤحملا عفادملا نم لك يه ،ةيرهصشلا اهبتاور عفرب ةينعملا رصصانعلا زربأا نأا ،اهصسفن رداصصملا تدكأاو .ةيناثلا

عم ةريدتصسم ةلواط ىلع ركذلا ةفلاصس رصصانعلا شسؤلج راظتنا يف كلذو ،نامتؤب نيدلا نيز مجاهملاو يجاو ديعلا ناديملا طصسو
بيجن.ج.ةيئاهن قافتا ةيصضرأ’ لصصؤتلا لمأا ىلع ،حرتقملا ةصساردل ةرادإ’ا

ششارحلا داحتا

ينفلا مقاطلاو نيبعÓل انوروك نع فصشكلا صصحف ءارجإا ررقت قيرفلا ةرادإا

ياد نيصسح رصصن

ةكبد نب عيب ةقفصص يف اهتصصحب ديمعلا ةرادإا نم بلاطت ةيرصصنلا
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41صسارهأا قوسس

°51ةملاق

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

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

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يقاوبلا مأا

ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو05503 زجح
 ةششرك نيعب صصخشش  ةزوحب

ةرئاد نما حلاسصم تنكمت
عم قيسسنتلاب  ةسشرك نيع

ةلقنتملا ةقرفلا
نيعب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

نم موي رخا يف ةسشرك
فيقوت نم  ناسضمر رهسش
ةيمك زجحو صصخسش
تابورسشملا نم ةربتعم
ةيلمعلا.ةيلوحكلا

لاسصتلا ةيلخ بسسحب
نماب ةماعلا تاقÓعلاو
تءاج  يقاوبلا ما ةيلو

اهتقتسسا تامولعم رثإا ىلع
اهدافم ةطرسشلا رسصانع
عيبب صصاخسشألا دحأا مايق
ةيلوحكلا تابورسشملا

نم اذختم ،ةسصخر نودب
نيزختل اناكم هنكسسم
،ةيلوحكلا تابورسشملا

تاءارجإلا لك ذاختا دعب

نم ةيلوحك ةدحو05503زجح متيل ،لزنملا صشيتفتو ناكملا ىلإا لقنتلا مت ةمزÓلا ةينوناقلا
فلم  زجنا نيا ةرئادلا نما رقم ىلا  طروتملا دايتقاو .عنسصلا ةيلحم ماجحلاو عاونألا فلتخم

دامتعاو صصيخرت نود ةيلوحك تابورسشم لقنو نيزخت ةزايحعيب ““ ةيسضق نع هدسض يئازج
تاهجلا ىلإا تازوجحملا ميلسست مت امك  ،ةرتوفلا مادعنإا ،ةسصخر نود يراجت طاسشن ةسسرامم

راهز دمحا.ةسصتخملا

اهنا ةيندملا  ةيامحلل  ةـماعلا  ةيريدملا تفسش

481و ىلــتق3  ةريخألا  ةعاسس84  يف  تلجسس
تايلو فلتخم رورملا ثداوح يف حــيرــــج

ةدــع يف لخدت7366  تلجسس  ثيح.نطولا
ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘سش ن˘طو˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
ةقلعتملا ءاوسس ةيندملا ةـيامحلا ةطسشنأا تلاجم
ءÓجإلا و ةيلزنملا ثداوحلا و رورملا ثداوحب
و ةينمألا ةزهجألا و قئارحلا داــمخإا و يحسصلا

سصخي اميف ريهطتلا و سسيسسحتلا تايلمع اذك

ام ةدتمملا ةرتفلا يف كلذو91.ديفوك سسوريف

سصخي اميف امأا،يراجلا يام52 ىلإا32 نيب
سسوريف راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا تاطاسشنلا

ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق،91-ديفو˘ك ا˘نورو˘ك

ةيلمع642 ـب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تاذ لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا

04 فلتخم ربع نينطاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

ىلع اهيف م˘ه˘ث˘ح˘ت  ة˘يد˘ل˘ب491  تسسم تا˘˘˘˘˘يلو
دعابتلا و يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسض

ةيلمع491 ـب اهمايق ن˘ع كي˘ها˘ن ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

تسسم تا˘˘يلو04 فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘ما˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت

ةيمومع لكا˘ي˘هو تآا˘سشن˘م ن˘م ““ة˘يد˘ل˘ب631““

نم ،عراوسشلاو ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خو

اسضيأا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تماق  ىرخأا ةهج

سصخسش81 ل ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘سسإلا م˘يد˘ق˘ت˘˘ب

ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا يدا˘حأا زا˘غاو˘ق˘سشن˘ت˘˘سسا

و ةزابيت تايلو نم لك يف هايملا تانخسسم

مهب لفكتلا مت  نيا،ةليم و سضيبلاو ركسسعم

تايف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب

يذ قايسس يفو ،ةيندملا ةيامحلا لبق نم ةيلحملا

نيقيرح ليجسست مت هنأا  نايبلا تاذ فسشك ةلسص

لكب ةيسضاملا ةعاسس84لا لÓخ نييرسضح20

ببسست امم سسابعلب يديسس و ةلقرو يتيلو نم

.سسفنتلا يف قيسضب سصاخسشا70 ةباسصإا يف

ب/ زوزام

نمأا حلاسصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
هناسش نم ام ل˘ك ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو
يف اميسسل ،هتاكلتمم و نطاوملا نمأاب سساسسملا

و ،د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘ظ
يف ةمهاسسملل ةيمارلا دوهجلل ةقفارملا تارارقلا
ديع يمويب ةطبترملا ةسصاخ ،هراسشتنا نم دحلا
عنم و يئزجلا يحسصلا رجحلاب ةقلعتملا و رطفلا
ةيمازلإا ،ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا و تا˘ب˘كر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت
يئلولا رارقلا اذك و ةيقاولا تامامكلا ءادترا
.ديعلا يموي رباقملا ةرايز عنمب قلعتملا

ةبسسانملاب ترطسس ةنيطنسسق ةيلو نمأا حلاسصم
تايناكمإلا ةفاك ريخسستب اسصاخ اينمأا اجمانرب
ن˘مألا ة˘ي˘حور˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ير˘سشب˘لا و ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
قيبطت ىلع ناديملا يف فوقولل كلذ و ،ينطولا

ةيئاقولا تاءارجإلاب ةقلعتملا تارارقلا فلتخم
لسصتت رواحم ةدع يف انوروك سسوريفب ةسصاخلا
ةكرحلا و ،عمجتلا ،لقنتلا مدع ،قلغلا ريبادتب
، ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا تا˘ب˘كر˘م˘لا و سصا˘خ˘سشأÓ˘˘ل

داوملا و ةيئاذغلا داوملا يف ةبراسضملا ةبراحم
لÓخ نم ،ةينلديسص هبسشلا و ةينلديسصلا ةيبطلا
سشي˘ت˘ف˘ت˘لا و ة˘ب˘قار˘م˘لا ز˘جاو˘ح و طا˘ق˘ن م˘ي˘˘عد˘˘ت
تاسسسسؤوملا نيمأات ،نيف˘لا˘خ˘م˘لا ل˘كل يد˘سصت˘ل˘ل
،اهب ني˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘طر˘سشلا ة˘ي˘عو˘ت و ،ة˘ي˘ح˘سصلا
ذاختا عم ،ةيعوتلا و سسيسسحتلا تاطاسشن ميعدت
سصا˘خ˘سشألا د˘سض ة˘يرادإلا و ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا
،اهلاكسشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم ،نيفلاخملا
ديع˘لا ما˘يأا لوأا لÓ˘خ ي˘ن˘مألا ط˘ط˘خ˘م˘لا ى˘سضفأا

ةدحاولا نم ةدتمملا يئزجلا رجحلا ةرتف لÓخ

811 فيقوت ىلإا احابسص ةعباسسلا ةياغ ىلإا لاوز

و ةبكرم15 و ،يئزجلا رجحلل فلاخم سصخسش

عم ،رسشحملا يف اهعسضو مت ةيران تاجارد30
سضيبأا حÓسس ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘سصخ˘سش فا˘ق˘يإا

داوم ةزايح اذك و يعرسش رربم نودب روظحم
رخآا و ،جيورتلا سضرغل ةسصخر نود ةينلديسص
يئاه˘ن رار˘ق ةرو˘سص ل˘ح˘م ه˘نو˘ك ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م
زاكعوب لامج .سسبحلل

رادب ميقمل ايفير انكشسو ةدعقمل ةرمع حنمي ةشسبت يلاو
ةدياعم ةرايز لÓخ نينشسملا

ددعب اقوفرم ةيراكبب نينسسملا راد هللاطع يتلوم ةسسبت ةيلو يلاو رطفلا ديع نم لوألا مويلا حابسص راز
ىسصوأاو مهتماقإا فورظ دقفتو رادلا ءلزن ىلع ةدياعملا ةبسسانمب ةينمألاو ةيندملا تاطلسسلا يلثمم نم

يلاولا رارقب ةدعقم ةميقم تجهتباو ةيسسفنلاو ةيحسصلا ةياعرلاب ةحيرسشلا هذهب ديجلا لفكتلاب اهلÓخ
ببسسب ةقلعملا ةرمعلا تÓحر فانئتسسا دعوم نيحي امدنع نينسسملا رادب ةلماع اهتقفارم عم ةرمع اهحنمب
ةعطق هكÓتمل يفير ءانب رادلا ءلزن دحأا نم رخآا نسسم حنمو اذه ملاعلا يف ةيحسصلا فورظلاو ةحئاجلا
راد ةرايزب ةيدلبلا تاذب هيقفارمو يلاولا ماقو ،ديفتسسملا ينعملا ىدل ةحرفو اناسسحتسسا يقل ام وهو ةيسضرأا
اوtرسس نيذلا نيميقملا صضعب تلاغسشنإاب لفكتلاب دعوو مهتماقإا فورظ ىلع نانئمطإÓل ةفعسسملا ةلوفطلا

نايفسس ةزمحلا.اهب اوحرفو هترايزب

نيمرـــسصــنملا نــيموــيلا يــف

نطولا ربع رورملا ثداوح ةليشصح  حيرج481و ىلتق3

˘مو˘ع˘˘ن زرا˘˘ب˘˘لا ي˘˘كير˘˘مألا فو˘˘سسل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ت ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا نأا ،ي˘˘كسسمو˘˘سش
يف ةيداحتا ةيجيتارتسسل اهداقتفا ةجيتن ،ةثراكلا

نا˘م˘سض دو˘جو مد˘˘عو91-ديفو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م
عسضولل هليلحت سضرعم يفو.اهيف عيمجلل يحسص
اررسضت رثكألا ةلودلا اهنوك ةدحتملا تايلولا يف

،اماع19 غلابلا يكسسموسش لاق ،انوروك سسوريفب
ثي˘ح ،““ة˘كسسا˘م˘ت˘م ةرادإا““ ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا نإا
ايعا˘م˘ت˘جا ل˘ت˘ع˘م سصخ˘سش سضي˘بألا تي˘ب˘لا دو˘ق˘ي““
هتطلسسل لإا ثرتكي ل ،ةمظعلا نونجب باسصُم
نأا دي˘كأا˘ت˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع .ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلاو
تاورثلا م˘سضت ي˘ت˘لا ،ه˘تد˘عا˘ق م˘عد ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي
يكسسموسش فاسضأاو.““لمعلا بابرأا زربأاو ىربكلا
هلوسصو ذنم““ :““سسرب سسنارف““ ةلاكو عم راوح يف
ةئبوألا نم ةياقولا ةيلآا بمارت ككف ،ةطلسسلا ىلإا

نم ة˘يا˘قو˘لا ز˘كار˘م ل˘يو˘م˘ت ن˘م ع˘ط˘ت˘قا˘ف ،ة˘ل˘ما˘ك
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب ى˘˘غ˘˘لأاو ،ة˘˘ئ˘˘بوألا
.ةلمتحملا تاسسوريفلا ديدحتل ةفداهلا نيينيسصلا
ل˘كسشب ةأا˘ي˘ه˘م ر˘ي˘غ تنا˘˘ك ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

عمتجم يكير˘مألا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نأا ح˘سضوأاو.““سصا˘خ
نكل ،ىربك تازيم هيدل ،ادج ينغ ،سصخسصخم
ماظن دجوي ل .ةسصا˘خ˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ه˘ت

اذه .مويلا ةيمهألا ديدسش رمأا وهو ،عيمجلل يحسص
«ي˘لار˘ب˘ي˘لو˘ي˘ن˘˘لا» ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘سصو ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م
تا˘ئ˘م بحا˘سص ،ي˘˘كسسمو˘˘سش ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو.زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ابوروأا““ نأا ،انوزيرأا ةعماج يف ذاتسسألاو تافلؤوملا
ديزت فسشقت جمارب لظ يف ،ةديدع حاون نم أاوسسأا

،ةيطارقميدلا دسض تامجهلاو ،رطخلا ىوتسسم نم

ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘بو ل˘سسكور˘˘ب ى˘˘لإا تارار˘˘ق˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو

،ةيبوروألا ةيسضوفملا) ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ ا˘كيور˘ت˘لا

د˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص ،ي˘˘بوروألا يز˘˘كر˘˘م˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا

اياقب لقألا ىلع كلمت““ اهنأا فدرأا هنكل ،““(يلودلا

،معدلا نم اردق نمؤوي يطارقوميد يعامتجا لكيه

رذ˘حو.““ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ه˘ي˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت ا˘م و˘هو

ءا˘بو ن˘م ر˘ط˘خأا د˘˘يد˘˘ه˘˘ت دو˘˘جو ن˘˘م ي˘˘كسسمو˘˘سش

لباقم ءابولا اذه نم جرخنسس““ اننإا لاقو ،انوروك

نابوذ نم ادبأا ىفاعتن نل““ اننكل ،““ادج لاع نمث

بوسسنم عافتراو ،نيبطقلا يف يديلجلا ءاطغلا

ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا ىر˘˘خألا را˘˘ثآلاو ،را˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا

هجوتت ..ةدحتملا تايلو˘لا““ نأا ع˘با˘تو.““ي˘خا˘ن˘م˘لا

ج˘مار˘ب˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يوا˘˘ه˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ة˘˘عر˘˘سسم

ةأاطو نم فيفختلا اهنأاسش نم يتلا تاعيرسشتلاو

لوخد نم فواخملا نع لاؤوسس ىلع ادرو.““ةثراكلا

دامتعا عم ةيمقرلا ةباقرلا نم ةديدج ةبقح ةيرسشبلا

نم ناكسسلا ةبقارمل ايجولونكتلا لودلا نم ديدعلا

روطتلا نإا يكسسموسش لاق ،انوروك ةحفاكم لجأا

تامولعملا باهذ نكل ،يلمع رمأا يجولونكتلا

ةيناكمإا يطعي ةموكحلاو كوبسسيفو لغوغ ىلإا““

انكرت اذإا““ هنأا نم رذحو.““دسصرلاو ةبقارملل ةلئاه

ىلع رطيسست ةقÓمعلا ةيجولونكتلا تاكرسشلا هذه

اهباسشم رمألا نوكيسسو .لسصحيسس ام اذه ،انتايح

دسصر ةمظنأا دجوي ثيح ،نيسصلا يف مئاق وه امل

لك يف هجولا ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘تو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

يف متربع اذإا .بقارم هب نوموقت ام لك .ناكم

.““ةدسصرأا اورسسخت نأا نكمي ،أاطخلا ناكملا

دمحم هللا ءاطع ن˘ب ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت
لجأل،Óيل ةعسساتلا ةعاسسلا دودح يف فيرسشلا

نم يناثلا قباطلا يف عقي تيب يف بسش قيرح

ينكسسلا عمجملا20 ةيراوجلا ةدحولاب ةرامع

بورخلاب يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا يف40
ةيداملا و ةيرسشبلا لئاسسولا ريخسست مت ةرسشابم،

ةنحاسش30 ،ةيندم ةيامح نوع62 يف ةلثمتملا

31 فلخ قيرحلا ،فاعسسإا تارايسس30 و ءافطإا

،ةنسس06 ىلإا50 نم مهرامعأا حوارتت ةيحسض
تمدق ،ةمدسص تلاح و سسفنتلا يف ةبوعسص مهل
ىلإا مهلقن مت و ناكملا نيع يف تافاعسسإلا مهل
زاكعوب لامج               .يلجنم يلع يفسشتسسم

:زراب يكيرمأا فوسسليف

ةمداق ةثراك نم وجنن نل…انوروك ةثراك نم انوجن اذإا

اسصخسش31 قانتخا ىلا ثداحلا ىدأا امنيب

ةنيطنشسقب يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب ةقششب لوهم قيرح بوششن

:لوجتلا رظح هقرخ دعب

رذتعيو ةيطخلا عفدي يواشسمنلا صسيئرلا
سضورفملا لوجتلا رظح قرخ نع هراذتعاو هفسسأا نع ،نيليب ريد ناف ردنسسكلأا يواسسمنلا سسيئرلا برعا

سسيئرلا لاقو (91 ديفوك) دجتسسملا انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلا تاءارجإا راطإا يف هدÓب يف
لوح ةيواسسمنلا مÓعإلا لئاسسو ريراقت ىلع اًقيلعت ،دحألا ءاسسم ،رتيوت ىلع هل ةديرغت يف ،يواسسمنلا

مث ،ماعطلا لوانتل ،نيقيدسصو يتجوز عم ،قÓغإلا ذنم ةرم لوأل تجرخ دقل““ ،لوجتلا رظحل هقرخ
نأا ،ةيواسسمن مÓعإا لئاسسو تلقنو.““ًأاطخ ناك دقل .قدسصب رذتعأا انأا““ عباتو ،““تقولل هبتنن ملو انثدحت
يف معاطملا دحأل ةيجراخلا ةحابلا يف ،ليللا فسصتنم دعب ،دÓبلا سسيئر تفقوأا ةيلحملا ةطرسشلا

11 يف يهاقملاو معاطملا ةفاك قÓغإاو لوجتلا رظح ريبادت عم سضراعتي ام وهو ،انييف ةمسصاعلا

،ةلماك ةيلوؤوسسملا لمحتي““ هنأا ،ىرخأا ةديرغت يف ،اًماع67 رمعلا نم غلابلا اسسمنلا سسيئر حسضوأاوً.ءاسسم
.هفسصو بسسحب ،““ءازج يأل سضرعت اذإا ،معطملا بحاسص معديسس هنأا امك ةبجوتسسملا ةيطخلا عفديسسو

ةدكيكشسب لزنم حطشس نم لفط طوقشس
لفطلا، ةركركب  ةيدلبل ةعباتلا(31) صشاطلثلا ةيرقب  نئاك لزنم حطسس ىلع نم ديعلا ةحيبسص لفط طقسس

هتلاح تفسصو دق و، جÓعلل عسضخي نيا ىفسشتسسملا ىلا ةعرسسب لقن دق و، صسولامتب  نطقي تامولعم بسسح
 رانيدوب ةايح.ةيسضقلا يف اقيقحت تحتف كردلا حلاسصم ةيناث ةهج نم،ةجرحلاب

ةنيطنسسق يف ديعلا يمويب صصاخلا ينمألا جمانربلا راطا يف

هنع ثوحبم فاقيا عم ةبكرم15 زجحو صصخشش811 فيقوت
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