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ةعطاقملأ نم لكب رمألأ قلعتيو
عأرذو (ةديلبلأ) نانيعؤب ةيرأدإلأ
هللأ دبع يديشسو (ةبانع) سشيرلأ
ي˘ل˘ج˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘عو (ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ)
.(يزيلإأ) بأد˘بد˘لأو (ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق)
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ى˘ع˘شستو
دبع ةلودلأ سسيئر اهشسأأر ىلعو
هذه لÓخ نم حلاشص نب رداقلأ
ةلؤ˘لأ ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ

زواج˘ت ى˘لإأ ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ ةلؤ˘لأو
ي˘˘ف ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ تلا˘˘˘كششلأ
ة˘ي˘نا˘كشسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ ر˘ي˘ي˘˘شست
ةنرشصعلأ ؤحن هجؤتلأو ىربكلأ

ن˘مو ،ة˘مأد˘ت˘شسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو
بير˘ق˘لأ ي˘ف م˘ت˘ي نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةيلو41 ثأد˘ح˘ت˘شسأ ل˘جا˘ع˘˘لأ
هل ططخت املثم ،ىرخأأ ةبدتنم
ة˘لود˘لأ سسي˘ئر نا˘كو .ة˘مؤ˘كح˘لأ

مد˘قأأ د˘ق ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع
ة˘˘˘كر˘˘˘ح ءأر˘˘˘جإأ ن˘˘˘ع لوألأ سسمأأ

ةلؤلأو ةلؤلأ كلشس يف ةيئزج

ةداملأ ماكحأل اقفو ،ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ

ءاج ام بشسح ،رؤتشسدلأ نم29

,ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘شسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف

ةداشسلأ نم لك نييعت مت ثيح

ة˘˘يلؤ˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘لأو ةور˘˘˘ع ى˘˘˘شسي˘˘˘ع

ايلأو ةجرعلأ خيششلأ - ةدكيكشس

فؤفرد يرجح - ةليشسم ةيلؤل

د˘ب˘ع - ر˘كشسع˘˘م ة˘˘يلؤ˘˘ل ا˘˘ي˘˘لأو

نأرهو ةيلؤل ايلأو يوÓج رداقلأ

ايلأو ةتشسؤب قيدشصلأ ركب ؤبأأ -

نا˘ششؤ˘ت لا˘م˘ك - ة˘ل˘قرو ة˘يلؤ˘˘ل

دبع يلاغلأ - سضيبلأ ةيلؤل ايلأو

جرب ةيلؤل ايلأو يجأزحلب رداقلأ

ريما˘غآأ ى˘ف˘ط˘شصم - ج˘ير˘ير˘عؤ˘ب

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.يز˘ي˘˘لأ ة˘˘يلؤ˘˘ل ا˘˘ي˘˘لأو
ةلؤلأ تشسم يتلأ ةكرحلأ سصخي
نم لك نييعت مت دقف نيبدتنملأ

ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘ي˘لأو ة˘ي˘م˘˘شسا˘˘ق لا˘˘م˘˘ج
- ةقأر˘ششل˘ل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘ي˘لأو يوÓ˘ششب ف˘شسؤ˘˘ي
˘- ةد˘لأرز˘ل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘˘ل
ةعطاقملل ابدتنم ايلأو ةلفن ريمشس
ةيزؤف - ءاشضيبلأ رأدلل ةيرأدإلأ
ةعطاقم˘ل˘ل ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘ي˘لأو ة˘ما˘ع˘ن
˘˘- د˘˘م˘˘ح˘˘مأأ يد˘˘˘ي˘˘˘شسل ة˘˘˘يرأدإلأ
ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘ي˘لأو رودؤ˘˘ب ف˘˘ير˘˘ششلأ
˘- ي˘قأر˘ب˘ل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘˘ل
ا˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لأو ي˘˘ف˘˘لد د˘˘˘يزا˘˘˘ي
- يأد نيشسحل ةيرأدإلأ ةعطاقملل

ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘ي˘لأو م˘شسأؤ˘˘ق˘˘لأ را˘˘م˘˘ع
˘- ة˘يرأرد˘ل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
ابدتن˘م ا˘ي˘لأو ي˘ششا˘ششؤ˘ب ة˘ل˘ي˘شسو
دبع - تناجل ةيرأدإلأ ةعطاقملل
ا˘بد˘ت˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لأو ي˘˘ن˘˘يز با˘˘هؤ˘˘لأ
˘- بأد˘بد˘ل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
ا˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لأو كرا˘˘ب˘˘مأأ را˘˘ب˘˘لأ
- نانيعؤبل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل

ا˘بد˘ت˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لأو ن˘˘شسحأأ يد˘˘لا˘˘خ
يلجنم يلعل ةيرأدإلأ ةعطاقملل
ا˘بد˘ت˘ن˘م ا˘˘ي˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ج˘˘ن بي˘˘شسن -
دبع يديشسل ةيرأدإلأ ةعطاقملل
ايلأو يقؤشش دمحم ةطيبح - هللأ

عأرذل ةيرأدإلأ ةعطاقملل ابدتنم
.سشيرلأ
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نيبدتنملأ ةلولأو ةلولأ كلصس يف حلاصص نب اهأرجأأ يتلأ ةكرحلأ دعب

ةديدج ةبدتنم تايلو5 ثادحتسسا
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘ئر سسمأأ حر˘˘˘˘˘ط .ةديدج ةبدتنم تايلو5 ثأدحتصسأ نع ،نيبدتنملأ ةلولأو ةلولأ كلصس يف حلاصص نب رداقلأ دبع ةلودلأ ضسيئر اهأرجأأ يتلأ ةكرحلأ ترفصسأأ

قأزر˘لأ د˘ب˘ع ،م˘ل˘شسلأ ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م
م˘˘ل˘˘ح˘˘˘لأ» ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ،ير˘˘˘ق˘˘˘م
باقعأأ يف ،أددجم ،«يرئأزجلأ
ءأر˘˘˘جإأ خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإلأ
ةيعشضؤلأ ا˘حرا˘شش تا˘ي˘شسا˘ئر˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ب˘˘ع˘˘شصلأ ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلأ
نإأ لاق يتلأو ،دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘ششي˘ع˘ت
ا˘ه˘ه˘جأؤ˘ي˘˘شس مدا˘˘ق˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ

ة˘ئد˘ه˘ت مز˘ل˘ت˘شستو ،ه˘ت˘مؤ˘˘كحو
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
يف ،يرقم حرششو .ةيعامتجلأ

ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قأ ةود˘˘ن ل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم
،ملشسلأ عمتجم ةكرح ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
قمع ،ةمشصاعلاب اهرقمب سسمأأ
ي˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلأ ة˘˘˘مزألأ
ةطلشسلأ اعدو ،رئأزجلأ اهششيعت
،ةمزألاب بعششلأ ةحراشصم ىلإأ

1202 ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘˘نأا˘˘˘بو

يف نؤكيشس فرشصلأ يطايتحأ
ه˘˘˘جوو ،ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلأ ىؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ة˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘كح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تأدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ
،ةكرحلأ سسيئر لا˘قو .ة˘ي˘لا˘ح˘لأ
ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لأ سسي˘ئر˘˘لأ نإأ

˘ما˘مأأ نا˘نؤ˘كي˘˘شس ،ه˘˘ت˘˘مؤ˘˘كحو
،ة˘ب˘ع˘˘شص ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قأ تأرأر˘˘ق
ةهبجلل ةيشسايشس ةئيهت مزلتشست
هلمع ةجيت˘ن نأأو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
،تأؤنشس سسمخ لبق رهظت نل
كلتمت «سسمح» نأأ ىلإأ أريششم
م˘ل˘ح˘لأ» ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف لؤ˘ل˘˘ح˘˘لأ
ع˘شضؤ˘لأ نأأ ر˘كذو .«ير˘ئأز˘ج˘لأ
بع˘˘شص دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل يدا˘˘شصت˘˘˘قلأ
كأر˘ح˘لأ بب˘شسب سسي˘ل ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل

ةقيمع ةمزأأ يه امنإأو ،يبعششلأ

،ة˘ق˘با˘˘شس تأؤ˘˘ن˘˘شس ى˘˘لإأ دؤ˘˘ع˘˘ت

دا˘شسف˘لأ ؤ˘ه ي˘شسي˘ئر˘لأ ا˘ه˘ب˘ب˘شس

كأرحلأ نأأو ،ماعلأ لاملأ بهنو

ة˘كر˘ح˘لأ ى˘ل˘ع ىؤ˘شس ر˘ثؤؤ˘ي م˘ل

لكششب ةيراجتلأو ة˘يدا˘شصت˘قلأ

نإأ ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ن˘كم˘ي ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط

ىد˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شس ةدأرإأ تر˘˘فؤ˘˘ت

لؤلحلأ نأأ ىلإأ أريششم .ماكحلأ

نم رئأز˘ج˘لأ جأر˘خإأ ي˘ف ن˘م˘كت

،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةيعيب˘ط˘لأ درأؤ˘م˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسأو

ا˘ه˘كل˘ت˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لأو

،يرقم ددشش ،لباق˘م˘لا˘ب .دÓ˘ب˘لأ

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ كير˘˘ششلأ ى˘˘ل˘˘ع

ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ةرور˘شض ،ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب كير˘˘ششلأ ة˘˘ف˘˘˘شصب

عاجرتشسأ سصؤشصخب و .«قفأؤت

نؤلوؤؤشسم اهبهن يتلأ لأؤمألأ

د˘كأأ ،لا˘م˘عأأ لا˘جرو نؤ˘ق˘˘با˘˘شس

Ó˘ه˘شس سسي˘˘ل ر˘˘مألأ نأأ ير˘˘ق˘˘م

،نور˘ي˘ث˘كلأ هرؤ˘شصت˘ي ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م

،لودلأ سضعب براجتب لدتشسم

عطتشست مل يتلأ سسنؤت اميشسل

م˘˘˘غر ا˘˘˘ه˘˘˘لأؤ˘˘˘مأأ عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسأ

تلاقو .ةلوذبملأ تأدؤ˘ه˘ج˘م˘لأ

ا˘ه˘نأا˘ب م˘ل˘شسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘˘كر˘˘ح

ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قؤ˘˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘شصف˘˘˘ت˘˘˘شس

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ سصؤ˘˘شصخ˘˘˘ب

ربمتبشس72 مؤي تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
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ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألأ دد˘˘˘ع˘˘˘لأ ف˘˘˘ششك

ةيلمع نأأ ةي˘م˘شسر˘لأ ةد˘ير˘ج˘لأ

مئأؤقلل ةيئانثتشسلأ ةعجأرملأ

دحألأ مؤي قلطنتشس ةيباختنلأ

نأأ ىلع ،ربمتبشس22 لبقملأ

6 مؤي ةيلم˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ت

ن˘˘م ثي˘˘ح,مدا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘˘بؤ˘˘˘ت˘˘˘كأأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘م˘ششت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ

ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘˘لأ م˘˘ئأؤ˘˘ق ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م

رييغتب أؤماق نيذلأ نينطأؤملأ

أؤغلب نيذلأ وأأ ،مهتاماقإأ لحم

با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لأ ن˘شسلأ

81ـب نؤ˘نا˘ق˘لأ هدد˘ح˘ي يذ˘˘لأو

ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘فو .ة˘ن˘شس

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلأ سسمأأ تعر˘˘˘˘˘شش

ميظنتل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ
عيزؤت ةيلمع يف تاباختنلأ
نيبغأرلل حششرتلأ تأرامتشسأ
تا˘ي˘شسا˘ئر˘˘ل˘˘ل ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف
ـلأ يف اهؤوأرجإأ عمزملأ ةمداقلأ

ا˘مد˘ع˘ب ر˘ب˘˘م˘˘شسيد ن˘˘م21
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ ة˘ط˘ل˘شسلأ تم˘˘ل˘˘شست
،تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ن˘˘م ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لأ تأرا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسأ
ةيؤشست دعب ةيمشسرلأ ةعبطملأ
ه˘ل˘ي˘ج˘شست م˘ت يذ˘لأ ل˘كششم˘لأ

حتتفتل عبط˘لأ ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
حششرتلأ بأؤبأأ ايمشسر كلذب
ررقملأ يشسائرلأ قاقحتشسÓل
.لبقملأ
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رذحيو تايصسائرلل أديهمت هتردابم حرطي يرقم

هتمؤكحو رئازجلل لبقملا ضسيئرلا
ةبعسص ةيداسصتقا تارارق مامأا نانؤكيسس

ةيباختنلأ مئأوقلل ةيئانثتصسلأ ةعجأرملأ
لبقملأ دحألأ موي قلطنت

حتفت تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطؤلا ةطلسسلا

ايمسسر ربمسسيد21 تايسسائرل حسشرتلا باؤبأا

¯  S°∏«º.±
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ سسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘ششك
ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لأ
يفرشش دم˘ح˘م ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ةشصح ىلع سسمأأ هلوزن ىدل
ثبت يتلأ «رير˘ح˘ت˘لأ ف˘ي˘شض»
ة˘ي˘عأذإلأ ةا˘ن˘ق˘لأ جأؤ˘مأأ ر˘˘ب˘˘ع
نأأ ةيشسنرفلاب ةقطانلأ ةثلاثلأ

تاعامج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو
ل˘يؤ˘ح˘ت˘ب تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ىلع فأرششإلأ يف اهتيحÓشص
، ة˘ط˘ل˘شسلأ ى˘لإأ تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلأ

هيلإأ ةلكؤملأ ةمهملأ افشصأو
ةمدخ يف ر˘ي˘ب˘كلأ يد˘ح˘ت˘لا˘ب
ىلع لمعلأ لÓخ نم  ،نطؤلأ

نم21ـلأ تاي˘شسا˘ئر حا˘ج˘نإأ
ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد ر˘˘ه˘˘˘شش
ةيفافششلأ نم ؤج يف اهئأرجإأو
زر˘ف˘ي˘شس يذ˘لأ ر˘مألأ ة˘ما˘˘ت˘˘لأ

ديدج سسيئر باختنأ نع امتح
.قودنشصلأ ربع ةيرؤه˘م˘ج˘ل˘ل
ءا˘˘˘شضعأأ نأأ ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘شش د˘˘˘˘كأأو
أودأأ نيذلأ ةلقتشسملأ ةطلشسلأ

سسمأأ مهب˘ي˘شصن˘ت د˘ع˘ب م˘شسق˘لأ
ا˘ي˘عوو ا˘مأز˘˘ت˘˘لأ أود˘˘بأأ ،لوألأ

ةاقلملأ ةيلوؤؤشسملاب ن˘ير˘ي˘ب˘ك
ل هنأأ أدكؤؤم , مهقتاع ىلع
ي˘˘˘˘ف كي˘˘˘˘كششت˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي
ى˘لإأ أر˘ي˘ششم، م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قأد˘˘شصم
لماكتم لمع جمانرب دامتعأ

تناك ةطلشس يأل حمشسي ل
حشضوأأو . هراشسم يف لخدتلأ
ل˘م˘ع˘ت ة˘ط˘ل˘˘شسلأ نأأ ي˘˘فر˘˘شش
نيلثم˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
تايلؤلأ ىؤتشسم ىلع اهنع
ةرأزو نأأ افيشضم ،تايدلبلأو
نؤيلم دنجت تنا˘ك ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

، تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م
نؤ˘نا˘ق˘لأ بجؤ˘م˘ب ة˘ط˘ل˘شسلأو
تايدل˘ب˘لأ ي˘ف˘ظؤ˘م د˘ن˘ج˘ت˘شس
تح˘˘ت نؤ˘˘نؤ˘˘˘كي˘˘˘شس ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ

سسي˘لو ا˘ه˘ت˘ط˘ل˘شسو ا˘ه˘ت˘با˘˘قر
ثيح ، ةيلحملأ ةرأدإلأ ةطلشس
ةرأزو ة˘ي˘حÓ˘شص ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت
ىلإأ لاجملأ أذه يف ةيلخأدلأ
ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلأ

ر˘يزو سضفرو .تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل
نييعتب لؤقلأ قباشسلأ لدعلأ
ةل˘ق˘ت˘شسم˘لأ ة˘ط˘ل˘شسلأ ءا˘شضعأأ
مت هنأأ أد˘كؤؤ˘م ، تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
فأر˘˘طألأ ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘حأر˘˘˘ت˘˘˘قأ
يذلأ رأؤح˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لأ
امب سسنؤي ميرك ةئيه هتداق
ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
م˘تو ،ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلأ بأز˘˘حألأو
ةشسلج ي˘ف ا˘ه˘شسي˘ئر با˘خ˘ت˘نأ

رؤشضحبو يديألأ عفرب ةماع
ي˘فر˘شش د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ك .مÓ˘عإلأ
ة˘ط˘ل˘شسلأ ءا˘شضعأأ ن˘ع ة˘با˘˘ي˘˘ن
تاباختنلأ ميظنتل ةلقتشسملأ
ة˘لود ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لوز˘ت ل ي˘ت˘لأ تا˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لأ
نأأ ىلإأ أريششم .لاجرلأ لأوزب
يأأ كف˘ل ى˘ع˘˘شست ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم
ة˘لود˘لأ ر˘ي˘شصم ن˘ي˘ب طا˘ب˘ترأ

ناك امك .سصاخششألأ ريشصمو
،دؤقع ذنم رئأزجلأ يف أدئاشس
تا˘با˘خ˘ت˘˘نأ لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
.ةفافششو ةهيزن

¯  S°∏«º.±
سسيئر ،ينطؤلأ عافدلأ ريزو بئان دكأأ
قيرفلأ ،يبعششلأ ينطؤلأ سشيجلأ ناكرأأ
اهاقلأأ ةملك يف سسمأأ ،حلاشص دياق دمحأأ

ةيركشسعلأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ى˘لإأ ه˘ترا˘يز لÓ˘خ
ايلعلأ ةدايقلأ نأأ تشسأر˘ن˘م˘ت˘ب ة˘شسدا˘شسلأ
باطخلأ ةمزألأ ةيأدب ذنم تنبت سشيجلل
أأد˘ب˘م ن˘م ع˘با˘ن˘لأ ح˘ير˘شصلأو ح˘˘شضأؤ˘˘لأ
تشصرحو لماششلأ اهمؤهفم˘ب ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ

ماعلأ يأأرلل ةتباثلأ اهفقأؤم غيلبت ىلع
ا˘˘˘ه˘˘˘ل تح˘˘˘ي˘˘˘تأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لأ
د˘يا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ فا˘شضأأو.ة˘شصر˘ف˘لأ

ينطؤلأ سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ نأأ حلاشص

اهتيلوؤؤشسم عقؤم نم تررق يبعششلأ

لاششفإأو ةباشصعلأ ةه˘جأؤ˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ

سشيجلأ نأأ افيشضم.ةئيندلأ اهتا˘ط˘ط˘خ˘م

ةمزألأ ةيأدب ذنم كردأأ يبعششلأ ينطؤلأ

دشض ءافخلأ يف كاحت ةرمأؤؤم كانه نأأ

اهطؤيخ نع فششك و اهبعشش و رئأزجلأ

عباتو.بشسانملأ تقؤلأ يف اهتايثيح و

ه˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ك سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘˘كرأأ سسي˘˘˘˘˘ئر

ىلع نطؤلأو هللأ ما˘مأأ ا˘ند˘ه˘ع˘ت«:Ó˘ئا˘ق

ة˘لود˘لأ تا˘شسشسؤؤ˘مو بع˘ششلأ ة˘ق˘˘فأر˘˘م

دمحأأ قيرفلأ فاشضأأو.«ده˘ع˘لا˘ب ا˘ن˘ي˘فوو

ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإأ ا˘ن˘ع˘شضو«: ح˘لا˘شص د˘يا˘˘ق

اقفو لحأرم ىلع اهذيفنت مت ةمكحم

ذإأ نؤناقلأو رؤ˘ت˘شسد˘لأ ا˘ن˘ل ه˘لؤ˘خ˘ي ا˘م˘ل

يتلأ ةري˘ط˘خ˘لأ ةر˘مأؤؤ˘م˘لأ هذ˘ه ا˘ن˘ه˘جأو

فدرأأو.»رئأزجلأ ريمدت ىلإأ فدهت تناك

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لأ عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘يزو بئا˘˘˘˘˘ن

بطا˘˘خ˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو ا˘˘ن˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘نأ«:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق

نم ءايفوألأ ن˘ي˘شصل˘خ˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘لأ

با˘ط˘خ˘لأ ي˘لا˘غ˘˘لأ ن˘˘طؤ˘˘لأ أذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘بأأ

يذ˘لأ ح˘ير˘شصلأ با˘ط˘خ˘لأ يأأ ح˘شضأؤ˘لأ

ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرؤ˘˘ث˘˘لأ ها˘˘يإأ ا˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ع

أأدبم نم عبنت انتاباط˘خ ل˘كف,ةد˘ي˘ج˘م˘لأ

اهدؤشسيو لماششلأ اهمؤهفم˘ب ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ

ام يذ˘لأ ه˘جؤ˘ت˘لأ قد˘شص ى˘ل˘ع تا˘ب˘ث˘لأ

سشيجلل اي˘ل˘ع˘لأ ةدا˘ي˘ق˘لأ سصر˘ح˘ت تئ˘ت˘ف

املك هغي˘ل˘ب˘ت ى˘ل˘ع ي˘ب˘ع˘ششلأ ي˘ن˘طؤ˘لأ

ينطؤلأ ماعلأ يأأرلأ ىلإأ ةشصرفلأ تحيتأأ

هتمرب بعششلأ فتلاف ديدحتلأ هجو ىلع

ل˘جر ة˘ف˘قو ه˘ع˘م ف˘قوو ه˘ششي˘ج لؤ˘˘ح

نماشضتلأو رفاشضتلأ اهعبطي ةفقو دحأو

دÓبلأ يف يرجي امل كرتششملأ مهفلأو

هلل دمحلأو.خيراتلأ اهل دهششيشس ةفقو

ةلودلأ تاشسشسؤؤم ىلع اعم انظفاح دقل

تاشسشسؤؤملأ هذه ،نشسحلأ اهريشس ىلعو

زيجو فرظ يف قيقحت نم تنكمت يتلأ

ة˘نأا˘م˘ط ي˘ف تم˘ها˘شس ةر˘ب˘ت˘ع˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘˘لأ ن˘˘م عؤ˘˘ن ق˘˘ل˘˘خو بع˘˘ششلأ

.«هششيجو بعششلأ

تايدلبلأو تايلولأ ىوتصسم ىلع اهنع نيلثمم نييعت ىلع لمعت ةطلصسلأ نإأ لاق

لمع يف لخدتيسس دحأا ل» :يفرسش
«تاباختنÓل ةينطؤلا ةطلسسلا

جيريرعؤب جربل ايلاو ةبانع ةيلؤل ماعلا نيمألا نييعت
ةيلو سسأأر ىلع يجأزحلب رداقلأ دبع ةبانع ةيلؤل ماعلأ نيمألأ حلاشص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر نّيع
سسمأأ لوأأ ءاشسم ةلودلأ سسيئر اهأرجأأ يتلأ ةيئزجلأ ةكرحلأ راطإأ يف ةؤطخلأ تءاج دقو أذه جيريرعؤب جرب
نأرهز يلأو نم لك مهزربأأ ةّلؤلأ نم ددع ماهم ءاهنإأ تنّمشضت ثيح نيبدتنملأ ةلؤلأو ةلؤلأ كلشس يف
يجأزحلب رداقلأ دبع ةبانع ةيلؤل ماعلأ نيمألأ ةيقرت ةكرحلأ تدهشش دقف لشصتم قايشس يفو ،ةليشسملأو
¢hd«ó.S.جيريرعؤب جرب ةيلؤل يذيفنتلأ زاهجلأ سسأأر ىلع هنييعتو

عفد ةهبصش نع هعباتي ءاصضقلأ
ضسابع دلو لامج ءانبأل يواصشر

ضضــــفرـي ةــــبيلـط

ةناسصحلا نع لزانتلا

«ةينؤناقلا»نوؤؤسشلا ةنجل و

ةديدج ةلهم هحنم ضضفرت
تايرحلل ةينؤناقلأ نوؤؤششلأ ةنجل تلاحأأ
سسمأأ ينطؤلأ يبعششلأ سسلجملاب ةيرأدإلأ
سسلجملأ بتكم ىلإأ اهريرقت ءاعبرألأ
بئانلأ سضفر ىلإأ هلÓخ نم تأراششإأ
نع لزانتلأ «نيدلأ ءاهب ةبيلط» ناملربلاب
اشضيأأ ريرقتلأ نمشضتو .» ةيعأؤط ةناشصحلأ

هحنم يناملربلأ بئانلأ بلط ةنجللأ سضفر
ىرخأأ ةرم هب مدقت دق ناك ةديدج ةلهم
مامأأ هتءأرب راهظإأ نم اهلÓخ نم نكمتيل
سصؤشصخب هل ةهجؤملأ ةمهتلأ نم ةنجللأ
ةطبترملأ تاعيرششتلأ ةمئاق لأؤمأأ ةيشضق
دلو لامج» قباشسلأ ماعلأ نيمألأ ءانبأأ دحأاب

نوؤؤششلأ ةنجل ررقم هتهج نم .«سسابع
ناملربلاب تايرحلأو ةيرأدإلأو ةينؤناقلأ
«باهؤلأ دبع ةريأد «ةبانع ةيلو نع بئانلأ

ةنجللأ نأاب دكأأ «ةعاشس رخآأ »ـل حيرشصت يفو
عفر بلط سصؤشصخب اهريرقت تدعأأ
ليؤحت متو ناملربلاب بئان نع ةناشصحلأ
اقحل هتلاحإأ لبق سسلجملأ بتكم ىلإأ ريرقتلأ
رأرغ ىلع يرشسلأ عأرتقلاب تيؤشصتلل
مهنم بأؤن ةثÓث سصؤشصخب ةقباشس ريراقت
ةناشصحلأ نع لزانتلاب ايباتك امدقت نانثأ

ركاشس «و «يعيمج دمحم «ركذلاب سصخنو
نع لزانتلأ يدامح نب سضفر اميف «يرب
بزح نع يناملربلأ بئانلأ ناكو . ةناشصحلأ

«ةبيلط نيدلأ ءاهب» ينطؤلأ ريرحتلأ ةهبج
مدعب «ناملربلأ ةينؤناق» ءاشضعأأ مامأأ كشسمت
ةيناثلأ ةرملل ةيناملربلأ ةناشصحلأ نع لزانتلأ

نيأأ طرافلأ نينثلأ ةشسلج دعب يلأؤتلأ ىلع
ةيرأدإلأو ةينؤناقلأ نوؤؤششلأ ةنجل هتحنم
ةلهم ينطؤلأ يبعششلأ سسلجملاب تايرحلأو

يراجلأ ربمتبشس81 ـلأ ةياغ ىلإأ تدتمأ
ةرأزو بلط نم يئاهنلأ هفقؤم نÓعإل
ةيناملربلأ ةناشصحلأ عفرب قلعتملأ لدعلأ

ءانبأل يواششر عفد ةمهتب ةبيلط عباتيو .هنع
قباشسلأ ماعلأ نيمألأ سسابع دلو لامج
بزحلأ يحششرم ةمئاق بيترت لجأل نلافأÓل

7102 يامل ةيعيرششتلأ تاباختنÓل ةبانعب
YÉO∫ GCe«ø

ةمصصاعلأ ىلإأ نيرهاظتملأ لقنت يتلأ تابكرملأ ىلع ةيلام تامأرغ ضضرفو زجحب رمأأ

«ةمكحم ةيجيتارتسسإاب رئازجلا ريمدت ىلإا فدهت تناك ةرماؤؤم انهجاو» :حلاص دياق



¯  YÉO∫ GCe«ø
را˘˘ج˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تل˘˘ق˘˘نو
ة˘ل˘ث˘م˘م ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ن˘ي˘ي˘˘بوروأا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
وأا نيحطلا حمق تنتقا بوبحلل
تقلغأا ةشصقانم يف نيللا حمقلا
ءار˘˘شش ر˘˘ع˘˘شسو ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا صسمأا

112 ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

نمشضتت نطلل ارلود312 و
بشسحو .ن˘˘˘ح˘˘˘ششلا ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت
نأا راّ̆ج˘ت˘لا ح˘جر د˘ق˘ف ة˘ل˘˘كو˘˘لا
اشسنرف ن˘م دروُ̆ي ح˘م˘ق˘لا نو˘كي
تراششأاو قيطلبلا رحب ةقطنمو
نحشش تبلط ةشصقانملا نأا ىلإا
نم ىلوألا نيترتف ىلع حمقلا

نم ةيناثلاو ربمفون51 ىلإا1

يفو رب˘م˘فو˘ن03 ىلإا61

13 ي˘ف ة˘ق˘با˘شسلا ة˘˘شصقا˘˘ن˘˘م˘˘لا

رئازجلا ترتششا طرافلا ةيليوج

ح˘م˘ق ن˘م ن˘ط ف˘لأا075 وحن

ي˘˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ششل˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

نع ف˘ششكلا ي˘تا˘يو .ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘شصقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

جرا˘خ˘لا ن˘م ح˘م˘ق˘لا دار˘ي˘ت˘شسل

ر˘˘يزو ح˘˘ير˘˘شصت ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘ت

يدلا «يرامع فيرشش » ةحÓفلا

هذه دروتشست نل رئازجلا نأا دكا

ريعششلاو بلشصلا حمقلا ةنشسلا

نويلم06 جا˘ت˘نإا م˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب

ىلإا نيتداملا نيتاه نم راطنق

ا˘م و˘هو ن˘ي˘ل˘˘لا ح˘˘م˘˘ق˘˘لا بنا˘˘ج

ةرو˘تا˘ف صصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس

رلود رايلم نم رثكأاب داريتشسلا

حشضوأاو .ريزولا ريبعت دح ىلع

عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا

ىل˘ع ه˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا

لوح ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ششرو˘لا صشما˘ه

صسمأا لوأا بو˘˘ب˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شش

اذ˘ه˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘نإا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

متيشس8102/9102 مشسو˘م˘لا

حمقلا نم جو˘ت˘ن˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘شسا

نويلم02 لد˘˘ع˘˘م˘˘ب بل˘˘شصلا

4 لد˘ع˘م˘ب ر˘ي˘˘ع˘˘ششلاو را˘˘ط˘˘ن˘˘ق

تاقاط نأا ازربم راطنق نييÓم

نأا نم دÓبلا نكمتشس امهنيزخت

ءانغتشسلاو ة˘ي˘ح˘يرأا ي˘ف نو˘كت

ني˘تدا˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه دار˘ي˘ت˘شسا ن˘ع

هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘قألا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

نل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ف˘ششكو.ة˘ن˘شسلا

ح˘م˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه درو˘˘ت˘˘شست

م˘ت نأا د˘ع˘ب ر˘ي˘˘ع˘˘ششلاو بل˘˘شصلا

نم راط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م06 ع˘م˘ج

حمقلا بناج ىلإا نيتداملا نيتاه

.نيللا

«يرامع فيرصش » ةحÓفلا ريزو تاحيرصصت سسكع

ةبارق دروتست رئازجلا
نيللا حمقلا نم نط فلأ006

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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نم ةلمج هجاوي يرئازجلا يلديشصلا حبشصأا
ةشصاخلا تافشصولا ةيشضق ببشسب لكاششملا
صصخت يتلا كلت ةشصاخ, ةيلقعلا تارثؤوملاب
لبق ن˘م ة˘يد˘شسج˘لاو ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا تاءاد˘ت˘علا
حمشست ةيبط تافشصو نوكلمي ل صصاخششأا
هدكأا ام وهو امبشسح,ةيودألا هذه ءانتقاب مهل
ينطولا بتكملا صسيئر بئان دارم ينوبعشش
ة˘لدا˘ي˘شصل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل
ةا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘ن ىد˘ل صصاو˘خ˘لا
يتلا لكاششملا صصّخل ثيح,ىلوألا ةيعاذإلا
هذ˘ه فر˘شص ي˘ف ي˘لد˘ي˘شصلا ا˘ه˘ل صضر˘ت˘ع˘ت˘˘ي
ةيظفل˘لا تاءاد˘ت˘علا ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ة˘يودألا

بارتلا تايلد˘ي˘شص ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ة˘يد˘شسج˘لاو
نيذلا ةلدايشصلل ةبشسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ، ي˘ن˘طو˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لو.ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا تا˘بوا˘ن˘م˘لا نو˘ن˘م˘˘شضي
ى˘ل˘ع نا˘ك تاءاد˘ت˘علا هذ˘ه ن˘م ة˘لدا˘ي˘شصلا

نأا ةلدايشصل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
يتلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب بلا˘ط˘تو كر˘ح˘ت˘ت
لا˘م˘ك ، ح˘شضو˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘لدا˘ي˘شصلا ي˘م˘ح˘˘ت
ةيرئازجلا ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا بئا˘ن، ي˘م˘غر˘م
موشسرملا ّنأا«: لاق يذلا صصاوخلا ةلدايشصلل
ةفاك ىلع ةديدج تاءارجإا نمشضتي هدادعإا مت
ةيلقعلا تارثؤو˘م˘لا را˘شسم ي˘ف تا˘يو˘ت˘شسم˘لا

ىوتشسم ىلع وأا نيعزوملا ىوتشسم ىلع
ى˘ل˘ع كلذ˘كو ن˘ي˘ع˘ن˘شصم˘لاو ن˘˘يرد˘˘شصم˘˘لا

ةم˘ث كلذ˘ك. ءا˘ب˘طألا و ة˘لدا˘ي˘شصلا ىو˘ت˘شسم
لثمتيو نوناقلا اذه تّشسم ىرخأا تÓيدعت

قلعتملا40/ 81 نوناقلا ليدعتل عورششم
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا نم ةياقولاب
يعرششلا ريغ را˘ج˘تلاو لا˘م˘ع˘ت˘شسلا ع˘م˘قو
ىلع ا˘ي˘لا˘ح ف˘كع˘ت ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ا˘م˘ه˘ب
نيكراششملا نيب نمو نيناوقلا هذه ليدعت
ة˘˘لدا˘˘ي˘˘شصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تف˘ششك ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو.صصاو˘˘خ˘˘لا

نع ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا حلاشصم

ذنم صسولهم صصرق نويلم4.3 وحن زجح

ةينامثلا لÓخ نويلم2.1 وحن اهنم،5102

ر˘˘˘خأا بشسح9102, ة˘ن˘شسل ى˘لوألا ر˘˘ه˘˘ششأا

لوح ينطولا مويلا ةبشسانمب ترششن ةليشصح

ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت د˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا

فلتخم نم اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق472.399.3

اهنم5102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شس ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م عاو˘˘˘˘˘نألا

ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م129.6022.1

ةحلشصملل دعاشسملا صسيئرلا د˘كأاو.ة˘يرا˘ج˘لا

يعرششلا ريغ راجتلا ةح˘فا˘كم˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا

ةيريدملاب ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا˘ب

قراط ظ˘فا˘ح˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا

ه˘جو˘ت د˘كؤو˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘ه نأا ن˘يو˘ي˘ل˘˘ت

داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘تلا و كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسلا

صضارغأل لمعتشست تتاب يتلا ةينلديشصلا

.عافترلا وحن ةيجÓع ريغ

ةلدايصصلا ىلع تاءادتعلا هيف تديازت يتلا تقولا يف

يراجلإ ماعلإ ةيإدب ذنم صسولهم صصرق نويلم2.1 ـلإ ةبإرق زجح

اهلجأا نم تأاصشنأا يتلا ةكصسلا ىلإا ةمظنملا ةداعإل

ةيحيحشصت ةكرح دÓيم نع نÓعإلإ

رإرحألإ ةبلط عمجت لخإد
نم رارحألا نييرئازجلا ةبلطلا عمجتل ماعلا نيمألا وشضراعم فششك

ةيحيحشصت ةكرح دÓيم نع بتاكملا ءاشسؤورو ةينطولا ةدايقلا

رمتؤوم ريشضحت ىلع لمعلاو اهيطرخنمو ةمظنملا نوؤوشش رييشستل

تأاششنأا يتلا ةيوقلا ةكشسلا ىلإا ةمظنملا ةداعإل يحيحشصت ينطو

قلخ ءارو يشساشسألا فدهلا نأا يفحشص نايب يف ءلؤوه دكأاو .اهلجأل

نوناق يف ةينبملا فادهألا قيقحت ىلع لمعلا وه ةيحيحشصت ةكرح

صسشسأات يتلا ةماعلا ئدابملا راطإا يف ةمظنملاب صصاخلا يشساشسألا

ينطولا جهنلا وهو رارحألا نييرئازجلا ةبلطلا عمجت اهلجأا نم

ةكرحلا نوؤوشش رييشستل ةدايقلا ةيكزت نأا نايبلا حشضوأاو .ليشصألا

ةيريشضحتلا ةنجللا ليكششتب اهشضيوفتو ةمظن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘ي˘ح˘شصت˘لا

ةيعماجلاو ةينطولا ةحاشسلا تايطعم عم ابواجت كلذو رمتؤوملل

ةبلطلا مشساب اوثدحت نيذلا ةشضبق نم ميظنتلا ريرحتب يشضتقت يتلا

لزانتلا لباقم ةيريشصم تارارقب مهيلع ءايشصوأا مهشسفنأا اوبشصنو

ةيبزحلا تاباشسحلا يف اهماحقإاو ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ه˘لا ا˘يا˘شضق˘لا ن˘ع

ىلع ةاقلملا ةيلوؤوشسملاب امازتلا هنا ةكرحلا تددششو .ةقيشضلا

ذاقنإا متيشس دÓبلا هب رمت يذلا بيشصعلا فرظلا اذه يف اهقتاع

تازواجتلا رثآا ىلعو ةبلطلل ةيمومع ةيكلم اهرابتعاب ةمظنملا

يتلا و ماعلا اهنيمأاو ةمظنملا صسيئر لبق نم ةرداشصلا ةريطخلا

ة˘مزأا ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ما˘ح˘قإا˘ب ءار˘م˘ح˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘ك تط˘˘خ˘˘ت

معد يف ةيدارفنلا تارارقلا ىلإا ةمزألا هذه نايبلا عجراو . ةقناخ

كلذ يف اهشضفر مغر دعاوقلا ىلإا عوجرلا نود ةشسماخلا ةدهعلا

نوناقلا داوم ىلع لياحتلا قيرط نع ةطلشسلاب دارفنإلا و تقولا

،ينطو صسلجم داقعنا مدع لÓخ نم يلخادلا ماظنلاو يشساشسألا

ىلع ةوÓع ةمظنملل يبدألاو يلاملا ريرقتلا ميدقتل ايدافت كلذو

ةمظنملل يشسايشسلا هجوتلل ةشضفارلا بتاكملا مظعمل تاديمجتلا

ةكرحلا تطلشسو .كارحلل ةمعادلا بتاكملا ةيفشصت قيرط نع

يشساشسألا نوناقلاو يلخادلا ماظنلا قرخ ىلع اهنايب يف ءوشضلا

قداشص يتلا تÓيدعتلاب ةيلخادلا ةرازو غ˘ي˘ل˘ب˘ت مد˘عو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل

ءاغلإاو7102 ةنشس دقعنا يذلا يناثلا ينطولا صسلجملا اهيلع

تارارقلا ةيكزتل ءاقل درجم ىلإا هليوحتو ثلاثلا ينطولا صسلجملا

راشسم ليوحت كلذكو ةشسما˘خ˘لا ةد˘ه˘ع˘لا م˘عد˘ب كلذو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا

ىلع ةيشسايشسلا تارارقلل ةدناشسم ةنجل اهلعج قيرط نع ةمظنملا

قيرط نع ةمظنملا مت˘خ˘ب كشسم˘ت˘لاو ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ا˘يا˘شضق˘لا با˘شسح

نم يشساشسألا نوناقلا ىلع لياحتلا قيرط نعو مهذوفن لامعتشسا

ةدايقلا باختنل ينطو رمتؤوم دقع وحن ةوطخ يأا ذاختا مدع لÓخ

.ةيلاحلا ةدايقلل ةينوناقلا ةدهعلا ءاشضقنا مغر ةينطولا
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ءانبلا ةصصخر نم ديفتصسملا نيكمت لبق ةيكلملا دقع حنم

ةدافتشسلإ يف ةديدج ريبإدت

يفيرلإ نكشسلإ ةناعإإ نم
حنم ىلع ةديدج تاءارجإا ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو تلخدأا

ميتنشس نو˘ي˘ل˘م07 ـب ةرد˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ير˘لا ن˘كشسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ة˘˘نا˘˘عإا

لوح ين˘ق˘ت ف˘ل˘م داد˘عإا˘ب ة˘ياد˘ب ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل

تاشسارد بتكم لبق نم كلذو عورششم يأل ةشصشصخملا ةيشضرألا

نكشسلا ءاردمل ةهجوم ةميلعت ناف انرداشصم بشسحو .صصشصختم

طورشش ه˘ي˘ف تر˘فو˘ت د˘ي˘ف˘ت˘شسم ل˘ك نأا تد˘كأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

دقع لوأا هحنم بجوتشسي يفيرلا نكشسلا جمانرب نم ةدافتشسلا

نم يفيرلا هنكشس هيلع زاجنا متيشس يتلا ةيشضرألا ةعطقلا ةيكلم

متيل ةئزجتلا ةشصخر نم هنيكمت وأا ةلودلا كÓمأا ةيريدم فرط

ىلع لشصحتيل ةيدلبلاب ةينقتلا حلاشصملا ىلإا اهنم ةخشسن هميدقت

نم ءاه˘ت˘نلا د˘ن˘عو زا˘ج˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘ششل˘ل ءا˘ن˘ب˘لا ة˘شصخر

نويلم24ب ردقملا ةناعإلا نم لوألا رطششلا هحنم متي تاشساشسألا

لشصحتي فقشسلاو ةيناشسرخلا ةدمعألا نم ءاهتنلا دعبو ميتنشس

ريبادتلا هذه يتأاتو .ميتنشس نويلم82ب ردقملا يناثلا رطششلا ىلع

يتلا ىشضوفلا ةلاح ببشسب ةرازولا اهنع تفششك يتلا ةديدجلا

زوحي ل ةيفيرلا تانكشسلا نم فلآلا نأا ثيح جمانربلا اذه اهفرعي

ةيلام غلابم اوددشس مهنأا نم مغرلاب ةيكلملا دوقع ىلع اهباحشصأا

ةليوط تاونشس دنم ةيئلولا ةيراقعلا تلاكولا حلاشصمل ةربتعم

ةدايز مهتانكشسل ةيكلملا دوقع ىلع اولشصحتي مل ةعاشسلا دحلو

نود ةيلاملا ةناعإلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسا ن˘ع

تايريدم حلاشصم تعرشش نيدلاو مهتانكشس زاجنا يف عورششلا

.مهتدافتشسا ءاغلإا لبق تاراذعا مهل هيجوت يف نكشسلا
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ناتأارماو لافطأا7 مهــنيب نم

تÓحر3 طاـبحإإ
ةيعرشش ريغ ةرجه
اقإرح76مشضت

  ةبانع لحإوـشسب
ئ˘طاو˘صشلا سسار˘ح ة˘قر˘ف تن˘˘ك˘˘م˘˘ت

ن˘م سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه تÓ˘˘˘˘حر3 طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حإا
نوردحني قارح76 مصضت ةيعرصش
ن˘م او˘ق˘ل˘ط˘نا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘˘يلو ن˘˘م
ي˘برا˘ق ن˘ت˘م ىل˘ع ة˘يلو˘˘لا ل˘˘حاو˘˘صس
لحاوصسلا هاج˘تا˘ب ع˘ن˘صصلا ي˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
ر˘˘خآا ردا˘˘صصم تف˘˘صشك .ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ئ˘طاو˘صشلا سسار˘ح ة˘˘قر˘˘ف نأا ة˘˘عا˘˘صس
سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل تط˘˘ب˘˘حأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
ةريغ ةرجه تÓحر3 سسمأا حابصصو
م˘˘صضت ثي˘˘ح ،ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صش
ةلحرلاو قارح51 ىلوألا ةلحرلا
مهرامعأا حوارتت قارح51 ةيناثلا

مهنيب نم ةنصس63و تاونصس4 نيبام
ثÓثو ةنصس13 رمعلا نم غلبت ةارمإا
4 نيبام مهرا˘م˘عأا ر˘صصح˘ن˘ت لا˘ف˘طأا

تايلو نم نوردحني ،تاونصس01و
ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع رار˘غ ىل˘ع ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةني˘ط˘ن˘صسقو قار˘ح31 ا˘ه˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
6 فراطلاو ،ةقارح8 اهنمردحني

ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘قار˘ح3و ،ة˘قار˘˘ح
ا˘مأا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ،ةد˘ك˘ي˘ك˘صسو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
قارـح73 م˘صضت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘لا

تاونصس6 نيبام م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
لافطأا4 م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس15و

تاونصس6 نيبام مهرامعأا رصصحنت
73 رمعلا نم غلبت ةارمإاو ةنصس41و

،ترا˘ي˘ت ة˘يلو ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘صس
22رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي˘˘ف ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا ةـي˘˘ق˘˘ب ا˘˘˘مأا

ةقارح5 ،ةبانع ةيلو نم قارح
نم ةقار˘ح5 ،ترا˘ي˘ت ة˘يلو و ن˘˘م
ن˘م ة˘قار˘˘ح2و ،فرا˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
ن˘˘م قار˘˘حو ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

قار˘حو ناز˘ي˘ل˘غ ن˘م ر˘خآاو ة˘ل˘صشن˘خ
د˘حأا ن˘م او˘ق˘ل˘ط˘نا ثي˘˘ح،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ن˘˘م
ل˘˘حاو˘˘صسلا و˘˘ح˘˘ن، ة˘˘يلو˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘˘صش
ي˘˘˘برا˘˘˘ق ن˘˘˘ت˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يلا

م˘ه˘ت˘ل˘حر ن˘ك˘ل ،ع˘˘ن˘˘صصلا ي˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
م˘ه˘ل ن˘ط˘ف˘ت نأا د˘ع˘ب ل˘صشف˘لا˘ب تءا˘˘ب
ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلا سسار˘˘˘ح ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ناو˘˘˘˘عأا
ن˘يأا، ة˘يلو˘لا ل˘˘حاو˘˘صسب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ةر˘˘صصا˘˘ح˘˘مو م˘˘ه˘˘˘صضار˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
مهفيقوتو رح˘ب˘لا سضر˘ع˘ب م˘ه˘براو˘ق
ة˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ىلإا م˘˘˘هدا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘قاو
ءانيم راوجب ةدجاوتملا ةيركصسعلا

ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت ثي˘ح، ة˘با˘ن˘˘ع
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط فر˘˘ط

،ةديج ةحصصب مهعتمت دكأا يذلاو،
عامصس رصضاحم كلذ دعب مهل ررحتل
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
سصا˘صصت˘خلا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘بو˘˘صسن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
را˘˘ج˘˘ت ىلإا ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘تو،م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
لاو˘˘حأا ن˘˘صسح˘˘ت نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي ر˘˘˘صشب˘˘˘لا
ةر˘ج˘ه˘لا تÓ˘حر ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل سسق˘˘ط˘˘لا

.ةيعرصشلا ريغ
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فيرصش «يرحبلا ديصصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو تاحيرصصت سسكع ىلع
بلصصلا حمقلا ةنصسلا هذه دروتصست نل رئازجلا نأا اهلÓخ نم دكأا يذلا «يرامع

ةموكحلل عباتلا بوبحلل ينهملا ناويدلا نأا «زرتيور ةلاكو ءاعبرألا سسمأا تدافأا
 .نيحطلا حمق نم نط فلأا006 و افلأا024 نيب حوارتي ام ىرتصشا ةيرئازجلا



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3875ددعلا9102 ربمتبسس91  سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

فراطلاو ةبانع نيب طبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع فراطلا ةي’ول ايرادإا ةعباتلا يديهم نب ةيدلب ناكشس شسمأا ةحيبشص مدقأا
.بابششلل لمعلاو نكشسلاب ةقلعتملا ةيعامتج’ا  مهبلاطم ةيبلت مدع ىلع اجاجتحا
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ةحلاسصلا هايملا مادعنا اذكو

ة˘مزأا نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘ف بر˘سشل˘˘ل

02 نم ديزأا ذنم ةيقيقح سشطع

رمذتو ءايتسسا راثآا ام اذهو اموي

ى˘˘لإا او˘˘جر˘˘خ ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘˘كسسلا

ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل عرا˘˘˘سشلا

امم قيرطلا قلغو ةيجاجتحلا

رورملا ةكرح ةلقرع يف ببسست

ل˘˘خاد˘˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ثي˘˘˘ح

يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب جرا˘˘خ˘˘مو

نكسسلا نع جارفإلاب نيبلاطم

ةمزأا نم نونا˘ع˘ي م˘ه˘نأا ة˘سصا˘خ

يبلاط ديدنت بناج ىلإا نكسسلا

نيلوؤوسسملا تافرسصتب ل˘م˘ع˘لا

ام دوقع حنم ةقيرطو ليغسشتلل

بسسح˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق

نينطاوملا نأا امك مهتاحيرسصت

سشطع ةمزأا نوناعي ةقطنملاب

مهتايفنحل ها˘ي˘م˘لا ةرا˘يز مد˘عو

يف مهو موي51 نم ديزأا ذنم

لÓخ نم هايملا نم ثحب ةلحر

ىلإا عي˘با˘ن˘ي˘لا ن˘م ها˘ي˘م˘لا بل˘ط

هايم ءانتقاب مهلهاك لاقثإا بناج

ةيندعم˘لا ها˘ي˘م˘لاو ج˘يرا˘ه˘سصلا

ىلعو9102 ة˘ن˘سس ي˘ف اذ˘˘هو

دود˘سسلا م˘ظ˘ع˘م نأا ن˘م م˘غر˘˘لا

ة˘ح˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ىوتسسم ىلع ةدجاوتم برسشلل

ةقطنملا نأا لإا فراطلا ةيلو

نم نوناعي اهناكسس ةرم لك يف

فيسصلا زع يف ءاوسس سشطعلا

رر˘كت˘ي ة˘ن˘سس ل˘كو ءا˘˘ت˘˘سشلا وأا

دو˘جو و˘هو و˘يرا˘ن˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن

ىوتسسم ىلع راسسكناو باطعأا

تاخ˘سضم˘لا ى˘ت˘ح وأا تاو˘ن˘ق˘لا

ةحلاسصلا هايملا عيزوتو دوزتلل

تر˘م˘ت˘˘سسا د˘˘قو اذ˘˘ه بر˘˘سشل˘˘ل

ةدع ىلإا ةيجا˘ج˘ت˘حلا ة˘كر˘ح˘لا

ل˘˘سش ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سستو تا˘˘عا˘˘سس

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رور˘م˘لا ة˘كر˘ح

نونطاوملا رخأاتو قيرطلا كلذ

م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ءا˘˘سضق ى˘˘˘ل˘˘˘ع

نيفظوملاو لام˘ع˘لا سصخألا˘بو

مهلمع بسصانمب قاحتللا نم

قيرطلا ولمعتسسم رطسضا امك

لوسصولل كلسسم˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا

ةيلو ىلإا ءاوسس مهتهجو ىلإا

لجأا نم ةبانع ةيلو وأا فراطلا

وأا مهلمع نكامأا ىلإا لوسصولا

.مهتايجاح ءاسضق
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ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ةجلثوب ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
كي˘كف˘ت ن˘م ار˘خؤو˘م فرا˘ط˘لا˘ب

ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘˘سصع
نم نوردحني سصاخسشأا ةسسمخ
قوبسسم اهدوقي فراطلا ةيلو
،ةلثامم اياسضق ةدع يق ايئاسضق
نم ثلاثلا دقعلا يف مهعيمج
بسصنلا لاجم يف طسشنت رمعلا

عقاومل مهلÓغتسساب لايتحلاو

لسصاوتلل يعامتجلا لسصاوتلا

هذه لÓخ مت دقو .اهاياحسض عم

يلام غلبم عاجرت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ل˘ح˘م جد000608 ـب رد˘˘ق˘˘ي

.بسصنلا ةيلمع

ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت نيأا

جاردتسساب ةباسصعلا دارفأا مايق

ردحني حÓ˘ف و˘ه و م˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض

اذ˘˘هو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘يلو ن˘˘م

جرختسسم رارج هعيبب هماهيإاب

» بابسشلا ليغسشت معد راطإا يف

ه˘سضر˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م » جا˘˘سسنلا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع

غلبم مهحارتقا عم يعامتجلا

دارفأا مÓتسسا دعبو يرغم يلام

هيلع قفتملا غل˘ب˘م˘لا ة˘با˘سصع˘لا

ة˘ي˘ح˘سضلا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ق˘˘ب˘˘سسم

.را˘ظ˘نألا ن˘ع ا˘هدار˘فأا ي˘ف˘ت˘خ˘ي

ىلإا ينمألا قيقحتلا سصلخ دقو

دار˘˘فأا ي˘˘قا˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

اذ˘كو م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘تو ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا قر˘˘ط˘˘لا ف˘˘سشك

م˘˘ه˘˘فر˘˘ط ن˘˘˘م ةد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

لحم يلاملا غلبملا عاجرتسساو

لا˘ي˘ت˘˘حلاو بسصن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

نع يئاسضق فلم مهدسض زجنيل

رارسشأا ةي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘سضق

ةكراسشملاو لايتحلاو بسصنلا

ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف

تاهج˘لا ما˘مأا او˘مد˘ق ،ة˘م˘ظ˘ن˘م

ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

رد˘˘سصو فرا˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م

.عاديإا رمأا اعيمج مهدسض

لمعلاو نكشسلاب ةبلاطملاو ششطعلا ةمزأا ىلع اجاجتحا

ةبانعو فراطلا نيبطبارلا44 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي يديهم نب ناكسس

ةيمارج’ا تايلمعلا يف يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم نولغتشسي / فراطلا

 ةجلثوب ةنيدمب لايتح’او بسصنلا لاجم يف طسشنت ةباسصع كيكفت

لخاد فيكلا نم غلك1 فاششتكا
  ةلطعم ةرايشس

ةكبسش ككفي فيطسس كرد
ةرجاتملا يف ةسصتخم ةيمارجإا

تاردخملاب
فيطسسب10 مقر لخدتلاو نمألا ةليسصف دارفأا نكمت

فيقو˘ت و، ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك10 زج˘ح ن˘م

(ع.ن)و ةنسس23 (م.م) نم لكب رمألا قلعتي نيسصخسش

،»يفياه» عون ةبكرم زجح ىلإا ةفاسضإلاب ةنسس43
ةيرودب ةليسصفلا دارفأا ماق امنيح ةيسضقلا تايثيح دوعت

دحا ربع روثعلا مت نيأا، ةسسابع نيع ةيدلب ميلقإا ربع
(م.م) هيف هبتسشملا ىلع ةبارقلا ةيرقب ةيبارتلا كلاسسملا
يناثلا هبتسشملا ةقفر رورم ثداح ىلإا سضرعت يذلا
ةنحاسش اذكو ركذلا ةفلاسسلا ةنحاسشلا نتم ىلع، (ع.ن)
فاعسسإا ددسصب اهقئاسس ناك يتلا تارايسسلا فاعسسإا
ىلع روثعلا مت اينما اسشيتفت اهسشيتفت دعب و، ةبكرملا

نيمهتملا ميدقت مت دقو. لكسشلا ةليطتسسم عطق01
. فيطسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا
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ىلع رمخ ةروراق0005 زجح
فيطسسب تانحاسش و تابكرم نتم

ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو تنكمت
ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةيمك زجح نم، فيطسسب

لÓخ، ةدحو0005 قوفت ماجحألاو عاونألا ةفلتخم
ةطرسشب ةسصاخ ةمدخب ةعومجملا تادحو دارفأا مايق
دعب تانحاسشو تابكرم ةدع فيقوت مت نيأا ، رورملا
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘ي˘ن˘ما ا˘سشي˘ت˘ف˘ت م˘ه˘˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
نأا نيبت يرحتلا دعب، ةروكذملا ةيلوحكلا تابورسشملا
حمسسي يراجت لجسس يأا ىلع نوزوحي ل نيطروتملا
هذهب ةسصاخ ءارسش ةروتاف وأا طاسشنلا اذه ةسسراممب مهل
ىلإا ةزوجحملا ةعاسضبلا تملسس كلذ رثا ىلع ، علسسلا

.فيطسس ةيلول ةلودلا كÓمأا ةيسشتفم
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فيطشسب ةئيبلا و نارمعلا ةطرشش

و تافلاخملا نم تارسشعلا ريرحت
داوملا نم ةريبك تايمك زجح

ةدسسافلا ةيكÓهتسس’ا
طرافلا رهسشلا لاوط فيطسس ةيلو نما حلاسصم ترطأا

ة˘ي˘عدر˘لاو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ط˘سشنألا د˘˘يد˘˘ع
اذكو ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش لاجمب ةقلعتملا
نأا اهنأاسش نم يتلا تاقرخلا لك دسص فدهب ،ريهطتلا
ةفلتخم تاءارجإا ذاختا ع˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو نار˘م˘ع˘ل˘ل ءي˘سست
نطاوملا سضر˘ع˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م تا˘كو˘ل˘سس يأا ح˘ب˘كل

.ةلمتحم ةيئيب وأا ةيحسص رطاخمل

نود ءانبلا لاغسشأا زاجنإاب قلعتت ةفلاخم45ريرحت

سصخرل ءانبلا ةقباطم مدعب قلعتت ةفلاخم وةسصخر

30 ريرحت مت ةئيب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف و،ة˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
ريي˘سست ما˘ظ˘ن˘ب د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع لا˘ج˘م ي˘ف تا˘ف˘لا˘خ˘م

ةفلاخم16 ةفاظنلاو ريهطتلا لاجم يف و،تايافنلا

60 ماعلا قيرطلا ىلع يعرسشلا ريغ عيبلا لاجم يف
يف ناتفلخم و،ماعلا قيرطلا ةقاعإاب قلعتت تافلاخم
نود ي˘ب˘سشخ˘لا م˘ح˘ف˘لا ةدا˘م ق˘يو˘سستو ل˘˘ق˘˘ن لا˘˘ج˘˘م
اذهب ىنعت يتلا فيطسس ةيلو نمأا حلاسصم،ةسصخر
ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘خ ن˘م و، ةد˘˘م˘˘لا تاذ لÓ˘˘خو ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

نم اهريغو قاوسسألاو ةيراجتلا تÓحملل اهتبقارم
رسضخلاو ةيئاذغلا داوملا عيبل ةسصسصخم تاءاسضف

نم اراطنق31 نم ديزأا تزجح ،اهريغو هكاوفلاو
ةقيرطب عيبلل سضرعت تناك يتلا هكاوفلاو رسضخلا

نم غلك03 ـلا قوفي ام تزجح امك ،ةميلسس ريغ
كÓهتسسÓل امامت ةح˘لا˘سصلا ر˘ي˘غ ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا

تاعقرفملا نم ةدحو421 زجح نع كيهان ، يرسشبلا

عاونأا فلتخم نم ةدحو531 و ،ةيرانلا باعلألاو
ةقيرطب عيبلل سضرعت تناك يتلا داتعلاو تازيهجتلا

اهبلغأا (قيرطلا ةعراق وأا فيسصرلا ىلع) ةينوناق ريغ
.يناوأاو ةسسبلأا ،تاودرخ
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وزو يزيت

 فظومل ةيلام ةمارغ و ةذفان انجسس تاونسس7
عيبلا دسصق تاردخملا ةزايحب مهتم

ةيلام ةمارغ و ةذفان انجسس تاونسس7 ةبوقع طيلسست سسمأا راهن لÓخ وزو يزيتل حنجلا ةمكحم ىدل عمتجملا قحلا لثمم سسمتلا
ةمكاحملا ةسسلج يف ءاج امبسسح ةيسضقلا عئاقو دوعت و . عيبلا دسصق تاردخملا ةزايحب هيف هبتسشملا قح يف جد نويلم ةميقب ةذفان
تاذ تنكمت دق و . تاردخملا يف رجاتي هيف هبتسشملا نأاب اهدافم ةيئاسضقلا ةيطبسضلا حلاسصم ىلإا ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب ةينلعلا
ىوتسسم ىلع تمت ىلوألا ةيلمعلا .هتزوحب تناك يتلا تاردخملا نم ةيمك ىلع روثعلا نم رمألاب ينعملا سشيتفت لÓخ حلاسصملا
حلاسصم تايرحتل ةلسصاوم و عمتجملا قحلا ةلثمم تاعفارم لÓخ امئاد ءاج ام بسسح ةيناثلا ةيلمعلا سصخي اميف امأا و ينمألا زجاحلا
ةمهتلا نأا عمتجملا قحلا ةلثمم تفاسضأا امك يلئاعلا هلزنم رقم ىوتسسم ىلع تاردخملا نم ىرخأا ةيمك زجح مت ةيئاسضقلا ةيطبسضلا
ةمهتلا هذه نم ئرب هلكوم نأاب دكأا هتاعفارم لÓخ هيف هبتسشملا يماحم هتهج نم و . هقح يف ةتباث هيف هبتسشملا ىلإا ةبوسسنملا
.تاردخملا يف رجاتي هنوك ىفن و ةيسضقلا هذه نم هلكوم ةئربت ةمكحملا ةئيه نم بلاط و هيلإا ةبوسسنملا
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،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل سشا˘˘ع

بعر ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘صسب˘˘ت و˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م
ديدح˘ت˘لا˘ب تر˘ط˘ي˘صس فوا˘خ˘مو
ي˘ف ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تاناصضيفلا رطخب ةددهم عقاوم
را˘˘˘ط˘˘˘مأا ط˘˘˘˘قا˘˘˘˘صست ر˘˘˘˘ثإا كلذو
تناك ةدودعم قئاقدل ةينافوط
ةنيدمب ءايحأا ةدع قارغإاب ةليفك
ةيلفصسلا ةف˘صضلا˘ب ا˘م˘ي˘صس ة˘صسب˘ت
ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كصشب ترر˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لا
يتلا لويصسلا عافدنا ةوقل ةجيتن

ةرا˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘˘ف تفر˘˘ج
تصضر˘عو ة˘˘ب˘˘ل˘˘صصلا ءا˘˘ي˘˘صشألاو
ة˘ي˘ئز˘ج˘لا تارا˘ي˘ه˘نÓ˘˘ل ا˘˘تو˘˘ي˘˘ب
عرا˘صشلا ى˘لإا ا˘ه˘ي˘لا˘هأا تعر˘˘ه˘˘ف
ا˘˘˘م نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘يأا˘˘˘بو
ةيرورصضلا ءايصشألا نوعيطتصسي
طوقصس نم افوخو اهنمأام ريغل
لاو˘حألا ءو˘صس ما˘مأا م˘˘ه˘˘تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب
يف ةيلولا تبرصض يتلا ةيوجلا

ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا ة˘صشا˘˘صشه ل˘˘ظ
فر˘˘صصلا تا˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب داد˘˘˘صسناو
هايم فرصص ىلع اهتردق مدعو
،ف˘˘صصو˘˘ي ل ل˘˘كصشب را˘˘ط˘˘˘مألا
ترطصضا تÓئاع اصضيأا كانهف
ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ماحتقا ىلإا

ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ثو˘˘˘كم˘˘˘لاو
،ة˘ي˘خا˘ن˘م˘˘لا ءاو˘˘جألا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو كا˘˘˘ن˘˘˘هو
ءار˘ج ن˘ير˘مألا تنا˘ع تÓ˘ئا˘ع˘˘ل
دعب ةئجافملا ةيخانملا تابلقتلا

برصست يف راطمألا تببصست نأا
رخآا ىلإاف م˘ه˘تو˘ي˘ب ى˘لإا لا˘حوألا
اذ˘ه م˘ه˘كه˘نأا ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا تا˘˘عا˘˘صس
هايم جارخإا يف يرزملا عصضولا
لامعتصسإاب مهلزانم نم راطمألا
ي˘˘˘ناوألا˘˘˘ك ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسب تاودأا

عم˘ج ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا تاءا˘عو˘لاو
تاب˘ل˘ط˘لا ا˘صضيأا ةر˘ي˘ث˘ك ،ها˘ي˘م˘لا
ةيامحلا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا
نمو ةدعاصسملاو ةدجنلل ةيندملا
ةدحوب لخدتلا قرف تنكمت كلذ
ةلئاع ذاقنإا نم ةيراكبب عاطقلا

هايمب رومغم لزنم لخاد ةقلاع

50 نم ةنوكتم ةلئاعلا ،راطمألا
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م حوار˘˘˘ت˘˘˘ت سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا

ةنصس44و تاونصس40 مهرامعأا
نم ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘م˘ك

نم تاونصس01 يذ لفط ذاقنإا
هتفرج ريخألا اذه ققحم توم
ةلئاعلا دارفأا دحأا وهو لويصسلا
هترمغ يذلاو لزنمب نطقت يتلا
يح ىوتصسم ىل˘ع ا˘ي˘ل˘ك ها˘ي˘م˘لا
مت ةيراكب˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘جد˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
مهليوحتو ةلئاعلا دارفأا لماكل
مت امك ،ةيراكب تلاجعتصسا ىلا
ن˘م را˘ط˘مألا ها˘˘ي˘˘م سصا˘˘صصت˘˘ما
ا˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو لزا˘ن˘م˘لا ل˘خاد

ل˘كصشبو لز˘ن˘˘م04 ي˘˘لاو˘˘ح

لزنم21  ـل لخدتلا مت لصصفم
يحو ةجرملا يح ىوتصسم ىلع
هايملا بوصسنم ةصسب˘ت˘ب ن˘ق˘ت˘م˘لا

ىلع ىلصصمو لزانم7و ليلق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م دلوأا راود ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

ى˘ل˘ع لزا˘ن˘˘م4و ط˘صسر˘˘م˘˘ب
يجيتارتصسلا قير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم
لزا˘ن˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب .ة˘صسب˘ت˘ب
ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع عدو˘ت˘صسمو
هايم سصاصصتماو ةصسبتب ةجرملا

تابجيوحلاب سضايرلا يح لزنم
ىوتصسم ىل˘ع ن˘ي˘لز˘ن˘م كلذ˘كو
ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه عرا˘˘صش ي˘˘ح
سصاصصت˘ما ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘صسب˘ت˘ب
ىلع يفير لزنم لخاد نم هايم
ءا˘م˘لا˘ب ة˘كار˘ب˘لا راود ىو˘˘ت˘˘صسم
هايم سصاصصتما مت امك سضيبألا

ة˘˘ق˘˘صش ل˘˘˘خاد ي˘˘˘ح˘˘˘صص فر˘˘˘صص

.ةصسبتب انكصس414 يح ةرامعب
ل˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘مو
ى˘ل˘ع ن˘ي˘لز˘ن˘م˘ب راد˘˘ج را˘˘ي˘˘ه˘˘نا

متي ملو طومرل يح ىوتصسم
املع ةير˘صشب تا˘با˘صصإا ل˘ي˘ج˘صست
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ه˘˘نأا

يلحو دوقن هب ريغصص قودنصص
كل˘م˘لا بحا˘صص ح˘ير˘صصت بصسح
سصاصصتما مت امك هايإا هميلصستو
ةجرملا يح لزنم ءانف نم هايم
بار˘ت ي˘ح لز˘ن˘˘م ف˘˘ق˘˘صس ن˘˘مو
تنكم˘ت د˘قو ة˘صسب˘ت˘ب ي˘نار˘هز˘لا

ةيلول ةيندملا ةيامحلا تادحو
ةقلاع ةرا˘ي˘صس جار˘خإا ن˘م ة˘صسب˘ت
ىلع هايملا طصسو قيرطلا يف
ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ق˘˘ير˘˘ط ىو˘˘ت˘˘صسم
لحولاب ةق˘لا˘ع ة˘ن˘حا˘صش جار˘خإاو

ا˘كصسنا˘كصس ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
هايملا بوصسنم نأا املع ةصسبتب

ةفاصضإا مصس07و مصس01 غلب
ل˘خاد ن˘م ها˘ي˘م سصا˘صصت˘˘م ى˘˘لإا

راود ىوتصسم ىلع يفير لزنم
ذاقناو سضي˘بألا ءا˘م˘لا˘ب ة˘كار˘ب˘لا

01و نبت ةمزح051و ةجعن84
لخاد تناك ريعصشو حمق سسايكأا
ءا˘ت˘صسا ر˘خآا ق˘صش ن˘مو ،ة˘ب˘يرز˘لا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
مهتويب اهيلإا تلآا يتلا ةيعصضولا

كلذ نيلمحم مهئايحأا عراوصشو
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘صصق˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
رثكأا ططخ دامتعا يف نييلحملا

ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ع˘˘قاو
نم ةصصا˘خ ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا ل˘ماو˘ع˘لا
او˘˘ع˘˘جرأاو تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘لا كل˘˘˘ت
ةيتحتلا ةينبلا ةصشاصشهل اهبابصسأا

ةي˘ئا˘م˘لا يرا˘ج˘م˘لا ةرد˘ق مد˘عو
طقاصست دنع هايملا فرصص ىلع
فعصض يف كلذ نمكيو راطمألا

نم ةياقولاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ع˘يرا˘صشم
دن˘ع ة˘صصا˘خ ي˘خا˘ن˘م˘لا ل˘ما˘ع˘لا
نم ددع جرخ امك ،هتدح دادتصشا
انغلب ثيح جاجتحÓل نينطاوملا
ةيوناث اومحت˘قا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نأا
ة˘ق˘فر حار˘ج˘لا ن˘ب ةد˘ي˘˘ب˘˘ع ي˘˘بأا

ديدهتلاو اهيف ءاويلاو مهتÓئاع
ن˘ي˘ح ى˘لإا ة˘صسارد˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘ب
اه˘صسأار ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘خد˘ت
هذه نم مهجارخإل ةصسبت يلاو
.ةيثراكلا ةلاحلا

ةلمجلاب تافلخملاو ءايحأاتقرغأا راطمألا طقاشست نم قئاقد5

!! لويسسلا رطخ نم افوخ بعر ةليل اوسشاع ةسسبتب ءايحأا ةدع ناكسس
رارف ةلاح يف هكيرشش يقب اميف/جيريرعوب جرب

رسسكلاب ةقرسسلا ةمهتب صصخسش فيقوت
جيريرعوب جرب نمأل عصساتلا يرصضحلا  نمألا حلاصصم تنكمت

هكيرصش يقب اميف رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصخصش فيقوت نم

ةقرصسلا ةيصضق  يف اطروت نيذللاو   رارف ةلاح يف يناثلا

لحملا ىلع وطصسلاب اماق  ثيح  يراجت لحم لخاد نم رصسكلاب

هرق˘م ن˘ئا˘كلا سصا˘خ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل د˘ع˘م˘لا يرا˘ج˘ت˘لا

0008 غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع اذو˘ح˘ت˘صسا ن˘يأا ،  ة˘ي˘ح˘صضلا ن˘كصس  ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

)   هب هبتصشملا فيقوت نم تنكم ةقمعملا تايرحتلا  ثيح   جد

نم ةعطق طبصض مت هصشيتفت دعب يذلا و ةنصس02 ( ع - ز

مدق ، هدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل ، هتزوحب جلاعملا فيكلا

ةصسلج ىلع هتلاحإا دعب و ، ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا هبجومب

سسبح تاونصس ثÓثب امكح هقح يف ردصص يروفلا لوثملا

يقب اميف ، ةذفان ةيلام ةمارغ جد (00005) فلأا05 و  ةذفان

  .رارف ةلاح يف ةنصس52 ( ع - أا ) يناثلا  هب هبتصشملا
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جيريرعوب جرب

70 غلبم قرسس ايئاسضق قوبسسم فيقوت
رسضخلاعيبل لحم نم ميتنسس نييÓم

جرب ةيلو نمأل سسماخلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسم ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘صشع ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب

دوعلا فرظ رفاوت عم فنعلا لامعتصساب ةقرصسلا  ةمهتب  ايئاصضق

يذلا ، هكاوفلا و رصضخلا عيبل ادعم ايراجت Óحم تصسم يتلا و ،

ىلوتصسا و هصضارغأا بيترت يف لحملا بحاصص لاغصشنإا لغتصسا

دنعو  لحملا بحاصص بصسحم نم ميتنصس نييÓم7 غلبم ىلع

سضيبأا احÓصس ههجو يف رهصشأا ةقرصسلاب مايقلا نم هعنم و هنطفت

نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسحو رارفلاب ذل و

لعافلا ةفر˘ع˘م ن˘م تن˘كم ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا نإا˘ف ة˘يلو˘لا

زاجنإا و هفيقوت متيل ةنصس12 ، ( د - ل ) وعدملاب رمألا قلعتيو

، ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم

سسبحلا هعاديإا مت ، يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هتلاحإا دعب و

. تقؤوملا
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ةدكيكشس

تاسسولهملا جورم ىلع صضبقلا
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تما˘˘˘ق

ةيصضق نع ةنصس34 رمعلا نم غلبي سصخصش فيقوتب   سسماخلا

ءاصضيب ةحلصسأا لمحو عيبلا سضرغب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح»

يحب ةطرصشلا تاوقل تايرود رثإا ىلعف .«يعرصش رربم نود

هديب لمحي  ةهبصش لحم سصخصش مههابتنا تفل ، بيدلا جرم

 ةيلمع دعبو  ، هفيقوتب موقتل ريبكلا مجحلا نم سضيبأا احÓصس

يكيتصسÓب سسيك ىلع اصضيأا هتزوحب رثع ةينوناقلا سسملتلا

ءاود ن˘˘م ةرورا˘˘˘ق ، لود˘˘˘لا˘˘˘ه ءاود ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق61 هلخادب

نوديريصسير ءاود نم اصصرق811 اهلخادب بلع40 ، ليتكاقرل

قرو عطاق ىلإا ةفاصضإا نيزامورد اصصرق98 اهب بلع3 ،

يلامجا غلبيل جيورتلا سضرغل ةيودألا ةئزجتل لمعتصسي يذلاو

71 و سسولهم سصرق702) ةطرصشلا تاوق نم هزجح متام

.( ةروراق

تاونصس01  هيف هبتصشلا قح يف ردصصأا يروفلا لوثملا دعب

ةيلام ةمارغو ةذفان

ì.HƒOjæÉQ 

صصاخسشأا70 ـل تاباسصإا فلخي رورم ثداح
ةليسسملاب

ثداح رثإا ىلع ءارمحلا ةبعصشلا ىمصسملا ناكملاب54 مقر ينطولا قيرطلاب ةيصسيئرلا ةدحولا تلخدت

ةتوافتم تاباصصإاب سصاخصشا70 ةباصصإا نع ثداحلا رفصسأا نيترايصس نيب مادطصصا يف لثمتملاو رورم
حلاصصم تحتف اميف ةليصسملا ىفصشتصسم ىلا  ةيامحلا حلاصصم فرط نم اولقن و اوفعصسأا ةروطخلا
دقف ةراصشإÓل نيباصصملا تÓئاع ةصصاخو ةيلولا ناكصس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمألا
فلكملا ةعاصس رخآل هب حرصص ام بصسح اذهو ءافطإا ةنحاصشو فاعصسإا نيترايصس ةيلمعلا هذهل ترخصس
.ةليصسملاب  ةيندملا ةيامحلاب مÓعإلاب
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ةليسسملاب ةنيرفلا ةدام نم راطنق001زـجح
ةيديلقت ةيزاوترا رابآا رفح ةلآا زجح نم ةليصسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا رصصانع نكمت
نودب ةيزاوترا رابآا رفحب يصضارألا باحصصأا موقي اميف يدلبلا رصشحملاب اهعصضو مت ثيح عنصصلا

دارفأا نكمت مويلا سسفن يفو ةصصتخملا تاطلصسلا ىلإا هلاصسرإاو يئاصضق فلم دادعإا متيل ةصصخر

عون نم ةنحاصش نتم ىلع تناك (نيللا حمقلا) ةنيرفلا ةدام نم راطنق (001) زـجح نم ةعومجملا
حمقلا) ةمعدملا ةداملا هذه نأا ثيح  ةيلصصألا اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإا لجأا نم بيرهتلل ةدعم ،ونور
نيح يف ةربتعم رئاصسخ ةينطولا ةنيزخلا دبكت يتلا و يرصشبلا كÓهتصسÓل اصصيصصخ ةهجوملا (نيللا
هب حرصص ام بصسح اذهو ةصصتخملا تاطلصسلا ىلإا هلاصسرإاو يئاصضق فلم دادعإا عم ةعاصضبلا زجح مت

.ةليصسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملاب  مÓعلاب فلكملا ةعاصس رخآل
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف3875ددعلا9102 ربمتبسس91  سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

«سشيرلا عارذ» يرسضحلا بطقلاب ةرذقلا هايملا ةجلاعم ةطحم زاجنإا عورسشم نع ديمجتلا عفر وحن دÓبلا يف ةيزكرملا تاطلسسلا هجتت
 .ةرذقلا هايم فيرسصت يف ريبك لكسشم نم يناعي يذلاو ةبانع ةيلو بنعلا داو ةيدلب ىوتسسم ىلع زجنأا يذلا
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ر˘˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘شصم ف˘˘ششك
ن˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر نأا «ة˘˘عأ˘˘شس
هأ˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لأ˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م عور˘˘ششم
ىلإا لشصو «ضشيرلا عارذ» ـب ةرذقلا

نأا د˘ع˘˘ب كلذو ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ل˘˘حار˘˘م
يف ةيئأملا دراوملا ةرازو تطغشض
تأطلشسلا ن˘م بل˘ط˘ب هأ˘ج˘تلا اذ˘ه
ىلإا رظنلأب ةبأنع ةيلول ةيلحملا
عور˘ششم˘لا اذ˘ه˘ل ة˘شسأ˘م˘لا ة˘جأ˘ح˘˘لا
لكأششم يف هديمجت ببشست يذلا

هأ˘ي˘م˘لا ف˘ير˘شصت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘˘ك
تل˘حر ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ˘˘ب
يف تÓئأعلا نم تارششعلا أهوحن
بشصت ثي˘ح ،ة˘ي˘شضأ˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششألا
ن˘˘˘م ةردأ˘˘˘شصلا ةرذ˘˘˘ق˘˘˘لا هأ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةيدوألاو بأ˘ع˘ششلا ي˘ف م˘ه˘تأ˘ن˘كشس
تحبشصأاو ريبك لكششب تثولت يتلا
يشضارألا يكلأمل أشسجأه لكششت
أ˘ق˘فوو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
عورششملا اذ˘ه نإأ˘ف ه˘تاذ رد˘شصم˘ل˘ل
ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ضضر˘˘ت˘˘ف˘˘˘ي نأ˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م قÓ˘ط˘نا ع˘م يزاو˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
عارذ» ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘كشسلا ع˘˘يرأ˘˘ششم˘˘لا
عجارت ببشسب أهدعب دمجو «ضشيرلا
ليخادم ىلع رثأا أم لورتبلا رأعشسأا
،ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا

عورششملا د˘ي˘شسج˘ت نأاو أ˘شصو˘شصخ
فÓغ بلط˘ت˘ي ع˘قاو˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع

ميتنشس رأ˘ي˘ل˘م656 هرد˘˘ق ي˘˘لأ˘˘م
ةطحملا زأجنإا رأيتخل ارظن كلذو
نم ةيلأع ةيجولونكت تأفشصاومب

لشصوت أم ثدحأأب ةنأعتشسلا لÓخ
هأيملا ةلجأعم لأجم يف ملعلا هيلإا
فأيلألأب ةنأعتشسلا متيشس ذإا ،ةرذقلا
هأيملا ة˘ي˘ف˘شصت نأ˘م˘شضل ة˘ير˘شصب˘لا
ةجلأعملأك ةقيقد ةق˘ير˘ط˘ب ةرد˘ق˘لا
د˘كأاو اذ˘ه ،ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئأ˘ي˘م˘ي˘كلا
رو˘كذ˘م˘لا عور˘ششم˘لا نأا رد˘شصم˘˘لا
نونأق يف ةريبك ةبشسنب لجشسيشس

م˘ل عور˘ششم˘لا نأل0202 ةيلأملا
ن˘م اد˘يز˘م ل˘م˘ت˘ح˘ي هزأ˘˘ج˘˘نإا د˘˘ع˘˘ي
ةيئيب ةثرأ˘ك ل˘ح˘ت˘شس لإاو ر˘ي˘خأأ˘ت˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
بن˘˘ع˘˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو أ˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
.أمومع

تاونق نم%58 لامكإ
ةيوناثلاو ةيسيئرلا فرصلا

فر˘شصب ة˘˘ل˘˘شص يذ قأ˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع هأ˘˘ي˘˘م˘˘لا
ف˘ششك ،«ضشير˘˘لا عارذ» ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ريمعت˘لا ة˘ير˘يد˘م نأا م˘ي˘ل˘ع رد˘شصم
تهنأا ءأنبلاو ةيرأمعم˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا

ةقلعتملا لأغششألا نم ةئأملأب58
ةيونأثلاو ةيشسيئر˘لا تاو˘ن˘ق˘لا د˘م˘ب

ير˘شضح˘لا بط˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
بح˘˘˘شس د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو رو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةنشس فيشص لوأقملا نم عورششملا

تأ˘شسشسؤو˘م˘ل ه˘ح˘˘ن˘˘مو8102
ةيقيقح ةعفد تطعأا يتلا ةيمومع
هنأا ردشصملا دكأا أمك ،عورششملل
هذهب ةيريدملا مأيق مدع لأح يفو
ليحتشسملا هبشش نم نأكل ةوطخلا
عارذ» و˘˘ح˘˘ن تÓ˘˘ئأ˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
أ˘م ةر˘ي˘خألا هذ˘ه تنأ˘كلو «ضشير˘˘لا
أمأا ،يحشص فرشص تاونق Óب لازت
نم ةيقب˘ت˘م˘لا ة˘ب˘شسن˘لا ضصو˘شصخ˘ب
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا تاو˘ن˘ق˘˘لا د˘˘م لأ˘˘غ˘˘ششأا

أهنأا رد˘شصم˘لا ح˘شضوأأ˘ف ة˘يو˘نأ˘ث˘لاو
ى˘ل˘ع ىر˘خأا تأ˘ير˘يد˘م˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
يتلا ةيئأملا دراوملا ةيريدم رارغ
دم لأغششأا لأمكإا أهقتأع ىلع عقي
طشسولا جرأخ ةروكذملا تاونقلا
ى˘˘لإا ة˘˘فأ˘˘شضإلأ˘˘ب اذ˘˘ه ،ير˘˘شضح˘˘لا

يف يشضارألا بأحشصأا عم لكششم
نو˘شضفر˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا «ضشير˘˘لا عارذ»
لجأا ن˘م م˘ئأ˘ق˘لا ل˘كششم˘لا ة˘يو˘شست
ر˘ب˘ع تاو˘ن˘ق˘˘لا رو˘˘ب˘˘ع˘˘ب حأ˘˘م˘˘شسلا
ي˘عد˘ت˘شسي ر˘مألا اذ˘هو م˘ه˘˘ي˘˘شضارأا
.ةيأشصولاو يلاولا لخدت

ةئيبلا ةيامح ةيعمج
اوقد نأو قبس بئانو

صوصخب رطخلا سوقان

لكشملا
ةغلأبلا ة˘ي˘م˘هألا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي أ˘م

هأ˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لأ˘ع˘م ة˘ط˘ح˘˘م زأ˘˘ج˘˘نإل
ضسوقأن وه «ضشيرلا عارذ» ـب ةرذقلا
ةينطولا ةيعمجلا هتقد يذلا رطخلا
ثولتلا ةحفأكمو ةئ˘ي˘ب˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘ل
ضصو˘شصخ˘ب مأ˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘ب˘˘ق
طيحم يف يئيبلا عشضولا روهدت
زأجنإا مدع ةجيتن ةديدجلا ةنيدملا
أ˘˘ه˘˘ت˘˘قو تمأ˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
بشص تدكأا ةي˘ناد˘ي˘م تأ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
بأعششلاو ةيدوألا يف ةرذقلا هأيملا

عيبأنيلا ثيولت يف ببشست أم وهو
ى˘لإا ىدأا أ˘م ي˘ق˘شسل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
عشضولا و˘هو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ضضأ˘ع˘ت˘ما
بئأنلا ةرياد بأهولا دبع عفد يذلا
نع ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لأ˘ب
ةلئأشسم ىلإا ةنشس لبق ةبأنع ةيلو
ةيئأملا دراوملا ريزو بيشسن نيشسح
عورششم زأجنإا دعوم نع قبأشسلا

ـب ةرذق˘لا هأ˘ي˘م˘لا ة˘ل˘جأ˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م
مل ريزولا نأا ريغ ،«ضشيرلا عارذ»
ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه هأ˘ج˘ت أ˘ن˘كأ˘˘شس كر˘˘ح˘˘ي
ىيحيوأا دمحأا ةموكح نأا رأبتعأب
هتيمهأا مغر اريبك أمأمتها رعت مل
ىلع أهجئأتن رهظتشس يتلا ةغلأبلا
د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت د˘˘˘ن˘˘˘ع ع˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ضضرأا
.عورششملا
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وحن ليحرتلا تأيلمع قÓطنإا ذنم
ترجفنإا ضشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا

نأكشسلا أهيف طبختي ةلمجلأب لكأششم
ضشي˘ع˘لاو لأ˘ق˘ت˘نÓ˘ل اور˘ط˘شضإا ن˘˘يذ˘˘لا
ىندأا أهيف رفوتت ل ءأيحأاو تأنكشسب
بنأ˘ج ى˘لإا ة˘م˘ير˘كلا ةأ˘ي˘ح˘لا طور˘˘شش
مأمأا مهءأنبأا ضضرت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ر˘طأ˘خ˘م˘لا

ى˘ت˘حو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘˘لا بأ˘˘ي˘˘غ
بويع نع كيهأن ةيرأجتلا تÓحملا
ةدحاولا نأكشسلا أهفششتكا يتلا زأجنإلا
تأعولأبلا مادعنإأب ةيادب ىرخألا ولت
تأقرطلاو ءأيحألا لخاد ةئيهتلا مادعنإا
زأ˘غ˘لاو ءأ˘بر˘ه˘كلا ماد˘ع˘˘نإا بنأ˘˘ج ى˘˘لإا

.ءأيحألا ضضعبب هأيملا ىتحو

ةاناعم نوشيعي ناكسلا
اهب هتنت مل تانكسب

 لاغشفا
وأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تل˘˘ج˘˘ع

نم نيدي˘ف˘ت˘شسم˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا
فلآا ةعبشس ةشصح نمشض تأنكشسلا
ةنيدملا ءأيحأا وحن ةبأنع ةيدلبب نكشس
ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ضشير˘˘لا عارذ˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
أهريي˘شست ى˘ل˘ع فر˘ششت نأا ضضور˘ف˘م˘لا

عم ضصئأقنلا عيمج ةشساردل ةشسشسؤوم
نأا لإا ليحرت ةيلمع يأا لبق تأطلشسلا
ىلإا نولحري مهشسفنأا اودجو نأكشسلا
ةميركلا ةأيحلا طورشش أهب مدعنت ءأيحأا
يتلا ءأيحألأب وأا تأنكشسلا لخاد ءاوشس
تÓحملأك ةيمومعلا قفارملل رقتفت
مأعلا أيشسأق اءأ˘ت˘شش او˘ششي˘ع˘ي˘ل أ˘هر˘ي˘غو
يح ىوتشسم ىلع زأغ نود يشضأملا

ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت بنأ˘˘ج ى˘˘لإا ن˘˘كشس0002
ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا تاو˘ن˘ق ة˘ح˘˘ي˘˘شضف
تÓحملاو تأ˘ن˘كشسلا تلو˘ح˘ت ثي˘ح
ةرذقلا هأيملل تأبكمو تأعقنتشسم ىلإا

يتلا تأعولأبلا ةطرأخ بأيغ ببشسب
تحت كاذنآا نيلوؤوشسملا بشسح تزجنأا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ط˘شضا أ˘م˘م ة˘˘ف˘˘شصرألا
تأبشسأنملا نم ديدعلا يف جأجتحÓل
ي˘ت˘لا تأ˘ط˘ل˘شسلا ل˘خد˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لأ˘ط˘˘م
ل ثيح أهنيب أميف ةيلوؤوشسملا ىدأفتت
وأا ةئيهتلا بأيغ هقتأع ىلع لمح دحأا

ةنيدملا ءأيحأأب تأيرورشضلا نم أهريغ
.ةديدجلا

راشتنإو نمفا بايغ
 تاءادتعقا

ةنيدملا ءأيحأا نأكشس هجو وأا بلأط
زكرم قلخ وأا عشضو ةرورشضب ةديدجلا
ةديدجلا ةن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘مأا
أهل لشصي يتلا ءأيحألا نم بيرق نوكي

نكشس فلآا7 ةشصح نم نوديفتشسملا
تاءاد˘ت˘عÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ل ة˘˘بأ˘˘ن˘˘ع˘˘ب
طششنت يت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تأ˘بأ˘شصع˘لاو
ي˘ف تم˘هأ˘شسو ي˘ح˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
نأ˘˘˘كشسلا طأ˘˘˘شسوأا ي˘˘˘ف بعر˘˘˘لا عرز
ةرأ˘˘ثإلا بأ˘˘ي˘˘غ مأ˘˘مأا Ó˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘شصأ˘˘˘خ
يف ءأيحألا مظعم قر˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شست ضسماد مÓ˘˘ظ
عاو˘نأا ع˘ي˘م˘ج ة˘شسرأ˘م˘م˘ل تأ˘بأ˘شصع˘لا

نع كيهأن نأكشسلا ىلع تاءادتعإلا
ن˘ي˘جور˘م˘لاو ن˘ي˘فر˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا رأ˘˘ششت˘˘نا
نوفأخي نأكشسلا لعج أمم تاردخملل
.يشسردملا طشسولا يف أهرأششتنا نم

ةطسوتملاو ةدحاو ةيئادتبإ
 رخآ راعشإل ةقلغم

ةديحولا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا تح˘ت˘ف نأا د˘ع˘ب
ذيمÓتلا لأبقتشسل أهباوبأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ˘ب
ىلع نكشسلل مهتÓئأع تلقتنا نيذلا

ضشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ىوتشسم
ح˘ت˘ف˘ت نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع نأ˘˘كشسلا ضشي˘˘ع˘˘ي
أهباوبأا أهزأ˘ج˘نإا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا

تلازأ˘م ي˘ت˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا لأ˘ب˘ق˘ت˘شسل
ءاوشس نيلوؤوشسملا دوعو مغر ةقلغم
نأا لإا ةبأنعب ةيبرتلا ةيريدم وأا ريملا
د˘يد˘ج˘ت رأ˘ظ˘ت˘نا ي˘ف او˘لازأ˘م ءأ˘ي˘لوألا
ليجشستل ضضعبلا رطشضا ثيح دوعولا
مدع وأا بنعلا داو ةطشسوتمب مهءأنبأا
اونأك يتلا تأط˘شسو˘ت˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ن
ط˘شسو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع أ˘ه˘ب نو˘شسرد˘ي
حتف ةيلمع رخأأتت نأا نم أفوخت ةنيدملا
 ضشيرلا عارذب ةطشسوتملا

ق ةاناعم نكس0001 يح
 يهتنت

ةعقاولا تأنكشسلل نولحرملا ضشيعي

نكشسم0001 يح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

مأتلا بأيغ˘لا ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لأ˘ب

ةفشصرألا وأا تأقرطلا ءاوشس ةئيهتلل

ىتحو زأغ˘لاو ءأ˘بر˘ه˘كلا بأ˘ي˘غ اذ˘كو

لأ˘غ˘ششأا م˘ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا ي˘˘ت˘˘لا هأ˘˘ي˘˘م˘˘لا

ج˘˘ت˘˘حا ثي˘˘ح ار˘˘خؤو˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘لا

رأطمأÓل طقأشست رخآا لÓخ نونطاوملا

لحولل كلشسم ىلإا قيرطلا لوحت ءارج

ءأيحألا ترمغ يت˘لا هأ˘ي˘م˘ل˘ل ىر˘ج˘مو

تفرج نأا دعب ةميشسج ارارشضأا ةفلخم

مادعنا لظ يف ةئيهم ريغلا قيرطلا

ىوتشسم قوف تزجنأا يتلا تأعولأبلا

ىلعأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تع˘شضو يأا ق˘يرطلا

نودب أهلعج أمم قيرطلا ىوتشسم نم

نأا أملع .رأطمألا طقأشست ذنم ةدئأف

رأ˘˘ششت˘˘˘نإا ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ششي نأ˘˘˘كشسلا

يعأفألأك فحاوزلا ىتحو ضضراوقلا

لخدتب اوبلأط ثيح يحلا تزغ يتلا

تاد˘ي˘ب˘م˘لا ضشر˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘لأ˘˘شصم

رط˘خ ن˘م م˘هذأ˘ق˘نإل ة˘يودألا ع˘شضوو

.يدأنت نمل ةأيح ل نكل يعأفألا

ةنيدملا لكاسشم ربكأا دحأا لحل رايلم656

ششيرلا عارذ ـب ةرذقلا هايملا ةجلاعم ةطحم عورصشم نع ديمجتلا عفر وحن

قفارملا مهأل بايغو ةمدعنم هبسش ةئيهت

ششيرلا عارذل بدتنملا يلاولا رظتنت ةدقعم ةيعصضو

حيرسصت يف سشيرلا عارذ ـل بدتنملا يلاولا

:«ةعاسس رخآا» ـل يرسصح

يذلا يدحتلا مجح فرعأا»
براجت يدلو ينرظتني
«يتمهم يف يندعاصستصس

دبع ةلودلا ضسيئر هنيع يذلا يقوشش دمحم ةطيبه فششك

عارذ ةيرادإلا ةعطأقملل أيلاو ءأثÓثلا موي حلأشص نب ردأقلا

مجحب ملع ىلع هنأأب «ةعأشس رخآا»ـ ل ةبأنع ةيلوب ضشيرلا

ةجأحب يه يتلا ةديدجلا ةنيدملا يف هرظتني يذلا يدحتلا

يتلا ةينكشسلا عيرأششملا فلتخم مأمتإا لجأا نم ةريبك ةعفدل

دمحم ةطيبه حشضوأا .دعب قلطنت مل يتلا كلتو تقلطنا

ةيقرتلا ناويد مأع ريدم بشصنم لغششي نأك يذلا يقوشش

يفحشص حيرشصت لوأا يف يقاوبلا مأا ةيلول يرأقعلا رييشستلاو

هنأأب «ضشيرلا عارذ» ةيرادإلا ةعطأقملل أيلاو هنييعت ديعب هل

هرظتني يذلا يدحتلا عفر ىلع ردأق هلعجت ةينهملا هتبرجت

أبيرقت ةلثأمم برأجت ضشأع هنأأب فششك ثيح ،ضشيرلا عارذ يف

ةريشسم لج أهيف أهأشضق نيتللا يقاوبلا مأاو ةلقرو يتيلو يف

ـل بدتنملا يلاولا لأق ثيح ،ةبأنع ةيلوب هنييعت لبق ةينهملا

،ريمعتلاو ءأنبلا لأجم يف هلك ينهملا يرأشسم» :«ةعأشس رخآا»

راوزلا بأب ةعمأج نم تأنينأمثلا تاونشس تجرخت ثيح

ةشسدنهلا ريمعتلا ةيريدمب قحتلأا نأا لبق ،ةمشصأعلا رئازجلأب

رييشستلاو ةيقرتلا ناويد أهدعب نمو ةلقروب ءأنبلاو ةيرأمعملا

تبشستكا ،يقاوبلا مأا ةيلو يف مث ةيلولا ضسفنب يرأقعلا

ىوتشسم ىلع عيرأششملا رييشست ةيحأن نم نيتيلولا يف ةربخ

نم ةريخألا هذه لعجي أم وهو ةديدجلا يرشضحلا بأطقألا

كلذ نأا د˘ق˘ت˘عأا» :فأ˘شضأاو ،«ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ح˘شص نإا ي˘شصأ˘شصت˘˘خا

ىلع ينرظتنت يتلا تأيد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ي˘ند˘عأ˘شسي˘شس

أهلوح ةركف يدل يتلا ضشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ىوتشسم

لوأحنشس» :لوقلأب متتخي نأا لبق ،»أهيف عيرأششملا ريشس لوحو

دعت يتلا ةديدجلا ةنيدملل ةعفد ءأطعإاو ةقلأعلا لكأششملا لح

.«ينطولا ىوتشسملا ىلع ةينارمعلا عيرأششملا مهأا نيب نم

hd«ó gô…

بدتنملا يلاولا ماهمو تايحÓصص هذه
ضضعب يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإا تأعطأقم تثدحتشسا هبجومب يذلاو،8102 ربمشسيد52 يف خرؤوملا733-81 مقر موشسرملا بجومب ةيرادإلا تأعطأقملا تأأششن
لأجم ددحي ،تأيدلب ةدعل ةيميلقإا ءازجأا ىلإا ةيرادإلا ةعطأقملا دادتما ةلأح يف» نأا ازربم ،«بدتنملا يلاولا مأهم اذكو أهريشسو أهميظنت دعاوق ديدحتو ،ةديدجلا ندملا

طيششنتب» موقيو ،«ةيلولا يلاو ةطلشس تحت» همأهم ضسرأمي بدتنملا يلاولا نأا ىلع موشسرملا ضصنيو.«ميظنتلا قيرط نع ةجأحلا دنع ةيرادإلا ةعطأقملا قيشسنتو لمع
ىوتشسم ىلع ةيمومعلا تأشسشسؤوملاو حلأشصملا ليهأأت لأمعأأب ردأبي» أمك .«أهب ةدوجوملا ةلودلا حلأشصمو ةيرادإلا ةعطأقملل ةعبأتلا تأيدلبلا ةطششنأا ةبقارمو قيشسنتو
ةموكحلا تارارقو أهب لومعملا تأميظنتلاو نيناوقلا ذيفنت ىلع رهشسلا» بدتنملا يلاولا مأهم نيب نم نأا موشسرملا دكؤويو.«أهتدأيقو أهتعبأتمو ،ةيرادإلا ةعطأقملا

ةدوجوملا نمألا حلأشصم ةمهأشسم ىلع رهشسلا بنأج ىلإا ،ةيرادإلا ةعطأقملا ىوتشسم ىلع يئلولا يبعششلا ضسلجملا تلوادمو ةيرادإلا ةعطأقملا ضسلجمو ةيلولا ضسلجمو
رأمثتشسلا» رارغ ىلع ،ةيعأمتجاو ةيدأشصتقا مأهمب بدتنملا يلاولا فsلكي ىرخأا ةهج نم.«يمومعلا نمألاو مأعلا مأظنلا ظفح ىلع أهعم قيشسنتلأبو ،ةيرادإلا ةعطأقملأب
لقنلاو ةيمومعلا لأغششألاو ةئيبلاو ةيئأملا دراوملاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ؛ةمظنملا ةطششنألاو ةيندملا ةلأحلاو ةيمومعلا قفارملاو ةيمومعلا كÓمألاو يمومعلا

ةعأنشصلاو ةرأجتلاو ليغششتلاو ةيديلقتلا ةعأنشصلاو ةحأيشسلاو ةشضأيرلاو بأبششلاو ةيمومعلا ةحشصلاو يعأمتجلا طأششنلاو نيوكتلاو ةيبرتلاو نارمعلاو نكشسلاو
.«يعأنشصلا نمألاو ةقأطلا بنأج ىلإا رأمثتشسلاو

يلاولل ةيتاذلا ةريسلا
شيرلا عارذ ـل بدتنملا

ةطيبه يقوسش دمحم :بقللاو مسسإلا
.ةلقرو ةيلو ديلاوم نم ـ
ةيندملا ةسسدنهلا يف ةلود سسدنهم ةداهسش ىلع لسصحتم ـ

.9891 ةنسس راوزلا باب ةعماج نم
ةسسدنهلا ريمعتلا ةيريدمب هجرخت دعب ةرسشابم قحتلاـ
.ةلقروب ءانبلاو ةيرامعملا
يراقعلا رييسستلاو ةي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ب2991 ةنسس ق˘ح˘ت˘لا ـ
اريدم حبسصأا نأا ىلإا بسصانملاب هيف جردت يذلا ةلقرول

.2102 ةنسس هل اماع
رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم6102 ةنسس نيعـ
.يقاوبلا مأاب يراقعلا
ةعطاقملل ابدت˘ن˘م ا˘ي˘لاو9102 ربمت˘ب˘سس71 مو˘ي ن˘ي˘˘ع ـ
.ةبانع ةيلو سشيرلا عارذ ةيرادإلا
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راجحلا ديدح نم اهتاسشرو نيومتب ةيمومع عيراسشم زاجنإا تاسسسسؤوم لك مازلإا-
عاطقنا نود مجانملا نم ةيلوألا ةداملا لوسصو نامسضل ةيئاقو ططخ عسضو-
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صسلجملا صسمأا لوأا ءاشسم ذختا
رون لوأ’ا ريزولا ةشسائرب يرازولا
تاءارجإ’ا نم ةلمج يودب نيدلا
راديشس بكرم حلاشصل ةيلاجعتشس’ا
ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘شضب ،را˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
ةنجل ءا˘ششنإاو ،ا˘ي˘ن˘طو ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل
ىد˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘كر˘ت˘ششم ة˘يرازو
،ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا تاءار˘جإ’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘شسارد ي˘ف ع˘ير˘شست˘لا  ى˘لإا ة˘فا˘شضإا

كنب˘لا ىد˘ل را˘ج˘ح˘لا بكر˘م بل˘ط
صّصشصخ دقو ،يرئازجلا يجراخلا

تاءارجإ’ا ة˘شسارد˘ل عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه
ةدئافل اهذاختا بجاولا ةيلاجعتشس’ا

ةكراششمب ،راج˘ح˘لا راد˘ي˘شس بكر˘م
ةعانشصلاو ةقاطلاو ةيلخادلا ءارزو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’او م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
ةيلاملا ةرازول ماعلا نيمأ’او لقنلاو
و ينطولا عافدلا ةرازو نع لثممو
يعاطق تاشسشسؤوم يلوؤوشسم اذك
نيينعملا لقنلاو مجانملاو ةعانشصلا
صصي˘خ˘ششت˘لا د˘ع˘بو ،ف˘ل˘م˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
بكرملل ةيلاحلا ةيعشضولل قيقدلا

دكأا ،تاحارتق’ا فلتخمل عامشسلاو
اذه نم فدهلا نأا ىلع لوأ’ا ريزولا
بكرم طاششن ليهأات وه عامتج’ا
ةعانشصلا رخ˘ف د˘ع˘ي يذ˘لا را˘ج˘ح˘لا
،هتيام˘ح بج˘ي ا˘ب˘شسكمو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لوؤو˘شسم˘لاو ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا ازر˘ب˘˘م
ظافحلا يف هيريشسمو هلامع ةفاكل

ةيروفلا ةجلاعملا صضر˘غ˘بو ،ه˘ي˘ل˘ع
هريشس تقاعأا يتلا ليقارعلا فلتخمل
ه˘طا˘ششن ثع˘ب ةدا˘عإاو ،ة˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه
ا˘ه˘عا˘ب˘تا بجاو˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ذاختا مت ،ةيجاتن’ا هتاردق ريوطتو
ةيامح ةيغبف تارارقلا نم ديدعلا
ررقت ،هتيقر˘تو ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
عيراششم زاجنإا تاشسشسؤوم لك مازلإا

ةفشصب ،اهتاششرو نيومتب ةيمومع
ةجتنملا ديدحلا ةدام نم ،ةيرشصح
بكر˘م ن˘م صسا˘˘شسأ’ا˘˘بو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
اذه جاردإا بجي يلاتلابو ،راجحلا
طور˘˘˘ششلا ر˘˘˘تا˘˘˘˘فد ي˘˘˘˘ف طر˘˘˘˘ششلا
نم نومم عورششم لكب ةقلعتملا

اديشسجتو ،ةيمومعلا ةنيزخلا فرط
بكر˘م ف˘ي˘ل˘كت م˘ت ،رار˘ق˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
عيب طاقن دجاوت نامشضب راجحلا
ةفا˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل
ةعباتملا فدهبو ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
تاءارجإ’ا ذي˘ف˘ن˘ت ىد˘م˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا
بكرم ةدئافل ةررقملا ةيلاجعتشس’ا
ةرشضخوبو ةزنولا يمجنمو راجحلا
ةكرتششم ةيرازو ةنجل ءاششنا ررقت
ة˘عا˘ن˘شصلا ةر˘يزو ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششت
تاعاط˘ق ن˘م ل˘كششت˘ت ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
ةيلاملاو ةيلخادلاو ينطولا عافدلا

لا˘غ˘˘ششأ’او ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
ةيئاملا دراوملاو لقنلاو ةيمومعلا

ن˘يو˘كت˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
اهل يتلا ةنجللا هذه كلمتو ،ينهملا

تا˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘هداد˘˘ت˘˘ما

ةملاقو صسارهأا قوشسو ةشسبتو ةبانع

ىلع دم˘ت˘ع˘ت نأا بج˘يو ،فرا˘ط˘لاو

،اهلمع يف ناديم˘لاو ة˘ي˘تا˘م˘غار˘ب˘لا

ةرم ةيرودلا اهريراقت مدقت نأا ىلع

ةشسارد لحم نوكت يتلاو رهشش لك

يرازو صسل˘˘ج˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘˘خ

ةظقي ايÓخ عشضو مت امك.كرتششم

ةينع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ىلوتت ،ةيلخادلا ريزو فارششإا تحت

قابتشساو يمويلا دشصرلا تايلمع

يداعلا نيوم˘ت˘لا نا˘م˘شضل لو˘ل˘ح˘لا

لÓ˘غ˘ت˘شس’او را˘˘ج˘˘ح˘˘لا بكر˘˘م˘˘ل

ةدئافل ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا ةور˘ث˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’ا

لك ةوعد تمتو ،ةقطن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت

اهميظنت يف فيكتت يكل تاي’ولا

ة˘يدا˘شصت˘ق’ا تا˘ي˘شصو˘شصخ˘لا ع˘˘م

ي˘ف كلذ ع˘شضوو ،ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا

،ىلوأ’ا ةجردلاب ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘شس ة˘مد˘خ

تاشسشسؤوملا لك دينجت متيشس امك

م˘جا˘ن˘م ة˘شسشسؤو˘م ن˘م ة˘ل˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا

بكرمو،EFM قر˘شش د˘يد˘˘ح˘˘لا

ككشسلاب لق˘ن˘لا ة˘كر˘ششو را˘ج˘ح˘لا

عمجمو،FTNS ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا

-IGOL«صسنارتيجول»

SNARTنيومت˘لا نا˘م˘شضل

ةيلوأ’ا ةداملاب بكرم˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف بذ˘بذ˘ت يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

تارد˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو ،جا˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ا

راطق دينجت لÓخ نم ةيتشسيجوللا

تانحاششب اهزيزعتو يفاشضإا نحشش

يف عيرشستلا متيشسو ،يربلا لقنلا

ىدل راجحلا بكرم بلط ةشسارد

لجأا نم يرئازجلا يجراخلا كنبلا

ةيلاملا هئابعأا ةهجاومب هل حامشسلا

ةقحتشسم˘لا ه˘نو˘يد˘ب ءا˘فو˘لا ة˘شصا˘خ

لقنلا ريزو فيلكت متو ،ريغلا ىدل

ةيجاودزاو ةنرشصع ةيلمع عيرشستب

-يمجن˘م˘لا ةد˘يد˘ح˘لا ة˘كشسلا ط˘خ

تارامثتشس’ا نيم˘ث˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،قر˘شش

اهيف قÓطن’ا مت يتلا ةيمومعلا

امك ،اهتنايشصو اهتموميد نامشضو

يرششبلا رشصنعلل ةيمهأ’ا ءاطعإا مت

رمتشسملا نيوكتلا نامشض لÓخ نم

دراوملا نم تايوتشسملا لك ةدئافل

مايقل˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت صضر˘غ˘ب ة˘ير˘ششب˘لا

ةد˘ئا˘ف˘ل ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ا˘هرود˘ب

رقت هيلعو ،ةينطولا ةيمنتلا
ّ

ةداعإا ر

مجانملل ينطولا دهعم˘ل˘ل را˘ب˘ت˘عإ’ا

ةد˘ئا˘ف˘ل ه˘ع˘شضوو ير˘ح˘ب˘˘لا جر˘˘ب˘˘ب

تاردقلا عم ه˘لÓ˘غ˘ت˘شساو عا˘ط˘ق˘لا

ةشصشصختملا صسرادملاو ةيعماجلا

دقع متيشسو ،ةينطولا ةيمنتلا ةدئافل

ةلودلا تا˘م˘ها˘شسم صسل˘ج˘م˘ل ةرود

ةقلع˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘شسم˘لا ة˘شسارد د˘شصق

مجانملا يطاششن ن˘م ل˘ك ر˘يو˘ط˘ت˘ب

.اندÓبب ديدحلا جاتنإاو

لوألا ريزولا هسسأارت يذلا يرازولا شسلجملا عامتجا يف

راجحلا راديصس بكرم ةدئافل ةماه ةيلاجعتصسا تاءارجإا ذاختا
ةرايسسلل يفلخلا  قودنسصلا يف  ماكحإاب  ةأابخم  تناك

ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو007 زجح

ةملاق- ةبانع قيرطب نيصصخصش فيقوتو
ينطولا كردلل تاقرطلا نمأ’ ةيميلقإ’ا ةيرشسلا دارفأا صسمأا نكمت

فيقوتو ةيلوحك تابورششم ةدحو007 نم رثكأا زجح نم ةبانعب

ةبانع  يتي’و نم ناردحني ةنشس53 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش

ةيرشسلا دارفأ’ ةدراو تامولعم ىلع ءانب ةيلمعلا تتأا ثيح. ةملاقو

نم ةهجتم ةيلوحك تابورششم اهنتم ىلع ةرايشس دوجو اهدافم

لشصحتملا تامولعملل ’Óغتشساو ، ةملاق ةنيدم ىلإا ةبانع ةنيدم

ىوتشسم ىلع امهيف هبتششملا اهنتم ىلع ةرايشسلا فيقوت مت اهيلع

دعبو ،ةملاقو ةبانع يتي’و نيب طبارلا12 مقر ينطولا قيرط

تابورششملا نم ةيمك ىلع اهلخادب رثع اهششيتفتو اهقئاثو ةبقارم

ةردقملا و ةرايشسلل يفلخلا قودنشصلا يف ماكحإاب ةأابخم ةيلوحكلا

امهفيقوت متيل ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةروراق007 نم رثكأاب

ةيلوحك تابورششم ةزايحو لقن ةمهتب امهدشض رشضحم ريرحتو

ةيئاشضقلا تاه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يا،ة˘شصخر نود˘ب

ينوبلاب ينطولا كردلا حلاشصم نا ةراشش’ا  ردجتو،ةشصتخملا

تماق صصاخششأا عبشس نم نوكتت ةباشصع كيكفت يف ارخؤوم تحجن

نم هتايوتحم  لماك تبل˘شس ن˘يا،ةو˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب لز˘ن˘م ة˘قر˘شسب

نم رخأاتم تقو يفو كلذو ةيطغأاو ةششرفأاو ةيلزنمورهك ةزهجأا

لماك ةقرشسو ةوقلاب ةيحشضلا لزنم باب ميطحتب اوماق ثيح ليللا

عيمج فيقوت مت يرحتلاو مÓعتشس’ا رشصنع ليعفت دعبو هتايوتحم

تاقورشسملا عاجرتشساو  صصاخششأا7 نم ةنوكتملا  ةباشصعلا دارفأا

.ةيحشضلاب ةشصاخلا
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ةيئادتبا ذيمÓت ءايلوأل ةيجاجتحا ةفقو

 ميرلاب مÓصسلا دبع لعبل
ةيدلب ميرلا يحب مÓشسلا دبع لعبل ةيئادتبا ذيمÓت ءايلوأا صسمأا ماق

دعاقمب قاحتل’ا ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ع˘ن˘مو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ب ة˘با˘ن˘ع

ءوشس و ةشسشسؤوملا اهيف طبختت يتلا عاشضوأ’ا ببشسب ةشساردلا

ةيئادتبا ذيمÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا ه˘ن˘م ي˘كت˘ششي ل˘كششم˘لا صسف˘ن، ر˘ي˘ي˘شست˘لا

ماشسقأ’ا لخاد صضاشضت˘ك’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ، ةد˘ح يوا˘شش

بقع مÓشسلا دبع لعبل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإا˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا ي˘تأا˘تو

ذيمÓت صسردمت فورظ ةنياعمل ةيرازو ةيششيتفت ةنجل لولح

ىوتشسم ىلع،ةشسرد˘م47 اهددع غلابلاو ةي˘ئاد˘ت˘بإ’ا صسراد˘م˘لا

ةيلخادلا ةرازول  ةيرازولا ةميلعتلا راطإا يف كلذو ةبانع ةيدلب

قايشس يف يتلا و،ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو

انلافطأا صسردمتل فورظلا نشسحأا ريفوت لجأ’ ةرازولا يعاشسم

9102- ةنشسل يشسردملا لوخدلا ةبشسانمب ةيئادتب’ا صسرادملاب

ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه رار˘˘قإا با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف كلذ˘˘كو،0202

ةير˘ششب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا بناو˘ج˘لا ل˘ك ل˘م˘ششت ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘ج’ا

ةيلمع˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو

فلتخمب اهطبرو اهتنايشصو صسرادملا ةئيهت رارغ ىلع صسردمتلا

ىلع لمعلا بناج ىلإا اذه يشسردملا ماعطإ’ا ريفوتو تاكبششلا

ئيشش تاميلعتلا نا ر˘ي˘غ، ة˘ي˘شسارد˘لا تا˘ششن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست ر˘يو˘ط˘ت

دشض نوشضفتني ذيمÓتلا ءايلوا لعج ام وهو رخآا ئيشش عقاولاو

مويلا ةديلو تشسيل يتلاو مهئانبا اهيف طبختي يتلا ةلاحلا هذه

تاهج˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو، تشضم تاو˘ن˘شسل دو˘ع˘ت ا˘م˘ناو

صساشسملا هشسفن هل لوخت نم لك ديدح نم ديب برشضلاو ةينعملا

 .ذيملتلا ةحلشصمب
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يعامتجلا نامسضلا» راعسش تحت

«يعماجلا مكراسسم لÓخ مكقفاري

ةيصسيصسحت ةلمح مظنت ةبانع «ضصانك»

نييعماجلا ةبلطلل ةيمÓعإاو
ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأات˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا م˘ظ˘ن˘ي

ةقلعتم احابشص ةرششاعلا نم ةيادب ةيفحشص ةودن مويلا ةبانع ةلاكول

نامشضلا» راعشش لمحت يتلاو ةيمÓعإ’او ةي˘شسي˘شسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب

اهب موقي يتلا «ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘كرا˘شسم لÓ˘خ م˘كق˘فار˘ي ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

فيرعتلا اه˘ن˘م فد˘ه˘لاو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل قود˘ن˘شصلا

نكميو ،يعامتج’ا نامشضلا لبق نم مهل ةحونمملا تازايتم’اب

تازايتما نم اوديفتشسي نأا ايرولاكبلا ةداهشش يف نيحجانلا ةبلطلل

ىلع عÓطإ’ا مهنكمي يتلاو يعامتج’ا نامشضلاب ةقلعتم ةديدع

وأا ءافششلا ةقاطب نم اوديف˘ت˘شسي نأا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،ا˘ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت

.تاجايتح’ا يوذ نم ةبلطلل ةبشسنلاب ةكرحتملا يشساركلا
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نا˘كشس صسمأا ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘شص ن˘˘شش
رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو لاحرب
عا˘شضوأ’ا˘˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةشصاخو اهنوششيعي يتلا ةيرزملا
ءايحأا تحاتجا يتلا صشطعلا ةمزأا
˘ما˘يأا ةد˘ع˘ل تر˘م˘ت˘˘شساو لا˘˘حر˘˘ب
اذكو في˘شصلا ز˘ع ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ةرارحلا تا˘جرد عا˘ف˘تر’ ار˘ظ˘ن
هذه نومدختشسي نينطاوملا نإاف

اذه نكلو ةرثكب ةيويحلا ةداملا

ةظهاب فيراشصم م˘ه˘ف˘ل˘كي تا˘ب

ةشصاخو هايملا جيراهشص ءانتق’

د˘ق صشط˘ع˘˘لاو بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزأا

د˘ق م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح نأا ثي˘˘ح تلا˘˘ط

ءايحأ’ا صضعب˘ب فا˘ف˘ج˘لا ا˘ه˘لا˘ط

 .مهقهرأا ام اذهو رهششلا ةبارقل

دوز˘ت˘لا ل˘˘كششم نأا ة˘˘شصا˘˘خو

ناكشس هنم يناعي لاز ام هايملاب

يذلا دوعولا نم مغرلاب لاحرب

فرط نم ناكشسلا اهيلع لشصحت
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةشصاخو نيقباشسلا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ه˘نأا˘ب ي˘نا˘م˘ل˘شس ق˘با˘شسلا ي˘لاو˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘˘شضق˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
لاحرب ةقطن˘م˘ب ها˘ي˘م˘لا  ل˘كششم
ملو دوعو درجم تيقب اهنكلو
عم .عقاولا صضرأا ىلع دشسجتت
متت هايملاب دوزتلا ةيلمع نأا ملعلا
دوجو دنعو ةي˘ئاو˘ششع ة˘ق˘ير˘ط˘ب
م˘ت˘˘ي ’ تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘كششم

هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس د˘يوز˘˘ت

لك يفو ةيلاتتم مايأا ةدعل ةداملا

بذبذتلا ويرا˘ن˘ي˘شس رر˘كت˘ي ةر˘م

ام اذهو لاحربب صشطعلا ةمزأاو

اوؤوجل يذلا ناكشسلا طخشس راثأا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘لإا

ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘هد˘يوز˘˘ت˘˘ب

ل˘˘˘خد˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م بر˘˘˘ششل˘˘˘ل

لولح داجي’ ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

.ةقطنملاب هايملا لكششمل ةيرذج

اموي51 نم  رثكأل هايملاب مهديوزت مدعو ششطعلا ةمزأا ببسسب

ةيدلبلا رقم مامأا نوجتحي لاحرب ناكصس

لخدتلل لقنلا ةيريدم اوعد يندملا عمتجملا  ولثمم

لورصصلاب ةرجألا تارايصس باحصصأا ضضعب «جازم» نم نورمذتم نونطاوم
يف رظنلا لجا نم لخدتلاب ةبانع ةي’ول لقنلا ةيريدم حلاشصم ينوبلا ةيدلبب لورشصلا يح ىوتشسم ىلع يندملا عمتجملا ولثمم دششان
لÓخ نم نئابزلل ةمدخلا ءادأا (لورشصلا / ةبانع) طخ ربع ةرجأ’ا تارايشس يقئاشس صضعب صضفر صصوشصخب ةديازتملا نينطاوملا ىواكشش
امك تقلت ةيعمجلا نإاف (ديششر يشسيوع) لورشصلا يحل «ةيمنتلا» ةيعمج صسيئر لبق نم ةعقوملا ةلشسارم صصن بشسحو.ةباقرلا رود ديدششت

نم لك ءايحأ’ ةشصاخ نئابزلا (ليشصوت) ءارفشصلا تارايشسلا باحشصأا نم ددع صضفر ببشسب نينطاوملا فرط نم ىواكششلا نم اريبك
ريعشست اهباقم ددشسي يذلا  نطاوملل ةيمومعلا ةمدخلل صضفر نمشض فنشصيو ربتعي يذلا رمأ’ا «تشسامرتنشس «و » يشسمÓشسو «يوانشسح»
صسيئر هتهج نم .تارملا نم ديدعلا يف نئابزلاو نيقئاشسلا ء’ؤوه نيبام يشضاملا يف تانشسÓم ةدع عوقو ىلإا ىدأا يذلا رمأ’ا ةلماك
لبق نم حورطملا لاغششن’ا اذه يف رظنلل ةبانع ةي’ول لقنلا ريدم فرط نم هلابقتشسا متيشس صسيمخلا مويلا هنأاب صسمأا دكأا ةيعمجلا
عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوشسملل ةهجوملا ةدششانملا ةلاشسر نأاب اريششم .حورطملا لاكششإ’ا اذه لح لجأا نم عيرشسلا لخدتلا ىلإا ايعاد نينطاوملا
نم ةدافتشس’ا نم نينطاوملا نيكمت لجأا نم (لورشصلا / ينوبلا ربع) ةرجأ’ا تارايشسل طخ ءاششن’ ةوعدلا اشضيأا نمشضتت ةي’ولاب لقنلا

ةريثكلا رفحلاو تاراشسكن’ا ببشسب ةيرزم ةلاح لورشصلا يحل يشسيئرلا قيرطلا فرعي لشصتم قايشس يفو .ةرجأ’ا تارايشس يقئاشس ةمدخ
ةدع يف اوهجو ثيح ةيدودرم رثكأا ىرخأا طوطخ هاجتاب اقباشس هيلإا راششملا طخلل ةرجأ’ا تارايشس يقئاشس نم ديدعلا ةرجه يف ببشست ام

YÉO∫ GCe«ø. مهطاششن ىلع ابلشس رثأا يذلا قيرطلل رابتع’ا ةداعإا يف عارشسإ’ا لجأا نم ةينعملا تاطلشسلا ىلإا تÓشسارم تابشسانم
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عفر يفني يوادعسس
 هنع ةناسصحلا

ريرحتلا ةهب˘ج بز˘ح ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا بئا˘ن˘لا ى˘ف˘ن
د˘حأا ر˘ب˘ع جور ا˘م يواد˘ع˘شس نا˘م˘ي˘ل˘˘شس ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ع˘فر لد˘ع˘لا ر˘يزو بل˘ط لو˘ح ة˘يرا˘ب˘خإلا ع˘قاو˘م˘لا
ويديف عطقم يف يواد˘ع˘شس ى˘ه˘نو.ه˘ن˘ع ة˘نا˘شصح˘لا
نع ،كوبشسياف عقومب ةيمشسرلا هتحفشص ىلع هرششن
يف ،«ةئيندلا» ـب اهايإا افشصاو ،تاشسرامملا هذه لثم
نمم «ءافرششلا نييفحشصلا» ف˘قو˘م ن˘م˘ث ل˘با˘ق˘م˘لا

نأا اربتعم ،هلوانت لب˘ق ر˘ب˘خ˘لا ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل هو˘ف˘تا˘ه
Óفطتو لواط˘ت د˘عُ̆ي تا˘عا˘ششإلا هذ˘ه ل˘ث˘م ج˘يور˘ت

.ةلادعلا نوؤوشش ىلع

ةيمومعلا لاومألا ةبقارم يف تايجولونكتلا لامعتسسا
,فورعم نب رداقلأدبع ,ةبسساحملأ سسلجم سسيئر دكأأ
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ىلإأ ه˘˘جو˘˘ت˘˘ت ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأأ
ن˘ي˘سسح˘ت ة˘ي˘غ˘˘ب أذ˘˘ه و مÓ˘˘عإلأ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

لوح ىدتنم لÓخو.ةيمومعلأ ةيلاملأ ىلع اهتباقر
ة˘با˘قر˘لأ ما˘ظ˘ن ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘˘م˘˘خ˘˘سضلأ تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ رود
ديدعلأ نأاب Óئاق فورعم نب دكأأ ةبسساحملأ سسلجمل
تلوأأ ملاعلأ ربع ةيمومعلأ لأومألأ ةبقأرم تائيه نم
لجأأ نم مÓعإلأ تاي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ما˘م˘ت˘هلأ

و ا˘ن˘تا˘سضق ع˘ي˘م˘˘ج م˘˘ل˘˘ع˘˘ي نأأ دو˘˘نو ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘قر ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
سسلجملأ طاسشنل أريوطت كانه نأأ نييلاملأ انيققحم
.لاجملأ أذه يف

تربع امدعب اسسنرف باوبأا قرطت «تسسكيرف»
ايناطيرب «تسسكيرب»

ر˘˘ي˘˘م˘˘يدÓ˘˘ف ي˘˘شسور˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘˘ششن
ايشسايشس رهظي ويديف عطقم فويفولوشس
ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا م˘ل˘ع ع˘ل˘ت˘ق˘ي ا˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف
مث ناولألا يثÓث اشسنرف ملع هناكم عرزيو
ةشسشسؤوم حطشس ىلع نم ابوروأا ملع يمري
فويفولو˘شس بت˘كو.ضضرألا ى˘لإا ة˘ي˘شسنر˘ف
عبتت نأا بجي» :«رتيوت» يف هباشسح ىلع
نايرولف ليزي.»ةدحتم˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ا˘شسنر˘ف
هلدبتشسيو يبوروألا داحتلا مل˘ع و˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف
يشس يب يب .ناولألا يثÓث يشسنرفلا ملعلاب
بز˘ح˘لا مز˘ت˘ع˘يو.اد˘بأا اذ˘ه م˘كل ر˘ه˘ظ˘ت ن˘ل
هي˘جو˘ت ا˘شسنر˘ف ي˘ف «نو˘ي˘ن˘طو˘لا» د˘يد˘ج˘لا
نم دÓبلا جورخ ىلع ءاتفتشسÓل ةوعدلا

ـل اقفو.بزحلل لوألا يشسيئرلا عامتجلا يف وبيليف نايرولف نلعأا امبشسحtixerF. - يبوروألا داحتلا
ةيدودحلا طباوشضلا زيزعتو ةديدج ةينطو ةلمع ءاششنإاو ورويلا نع يلختلا نوديؤوي «نيينطولا» نإاف ،وبيليف
.ةيجراخلا ةشسايشسلا يف لقتشسم دلب راشسم قلخو

فلخلا ىلإا مدقت
اهل ىثري ةلاح ىلإا ةيئوشضلا رورملا تاراششإا تلشصو
لعلو ةليوط تاونشس ذنم ددجت مل يهف ةبانع ةنيدمب
ثيح ،كلذ ىلع ليلد ريخ «تلوقرقلا» ةحاشس ةراششإا
ءوشضلا لاعتششاب نينثإلا موي تارايشسلا باحشصأا أاجافت
نا˘ك اذإا اورا˘ت˘˘حا˘˘ف ،د˘˘حاو نآا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘حألاو ر˘˘شضخألا
 .فقوت ةلاح يف ءاقبلا وأا مامألا ىلإا مدقتلا مهناكمإاب

2نيراخفلا» ةلمح قÓطإا
«اهدلو اهوفظني

نيأا »اهدلو اهوفظني2 نيراخفلا» ةلمح قÓطإا مت
ءاشسم ةعبارلا نم ةيادب ةعمجلا هذه ناكشسلا مظنيشس
خاشسوألا نم ضصلختلا لجأا نم ةعشساو ةفاظن ةلمح
دجي ملو ،ةيئاوششع ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘مر˘م˘لا تÓ˘شضف˘لاو
دنجتلا ىوشس ةبانع يف ءايحألا نم ديدعلا ناكشس
ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا مد˘˘عو
ن˘م ه˘نأا نور˘ي˘ث˘كلا ع˘م˘˘جأاو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يئاو˘ششع˘لا ي˘مر˘لا نا˘كشسلا ىدا˘ف˘ت˘ي نأا يرور˘شضلا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم مو˘ق˘ت نأاو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم خا˘شسوأÓ˘ل
،يحلا ءاجرأا يف تايواحلا نم يفاكلا ددعلا ريفوتب
ع˘فر تا˘ن˘حا˘شش رور˘م تا˘قوأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
.ةمامقلا

بختنملا رابخأل انقبسسي يبمولوكلا مÓعإلا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا قا˘˘ششع ه˘˘ي˘˘ف
نع رابخأا عامشس ينطولا

ن˘م زر˘ح˘م ضضا˘ير قا˘˘فر
ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ي˘عد˘ت ي˘ت˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا

ةر˘ي˘غ˘˘شص ل˘˘كب ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع
بخت˘ن˘م˘لا ل˘خاد ةر˘ي˘ب˘كو
يف ةرم لك يف ننفتتو
ي˘˘حو ن˘˘م ضصشصق در˘˘شس
ةشصق رارغ ى˘ل˘ع لا˘ي˘خ˘لا

،يشضا˘م˘ل˘بو ناد˘م فÓ˘خ
ربوتكأا رهشش ايبمولوك مامأا ةيدو ةلباقمل «رشضخلا» ضضوخ ضصوشصخب يبمولوكلا مÓعإلا نم ربخلا ءاج
؟ةينيتÓلا اكيرمأا نم انبختنم رابخأا انيتأات نأا لقعي لهف ،مداقلا
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لامع’ا نم ريثكلا جرخملا كرتو
هتيؤورو يئامنيشسلا هئاكذ ىلع ةدهاشش
ةغلب قيثولا هطابتراو ملاعلل ةفلتخملا
لبق ا˘ه̆ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي أاد̆ب ي˘ت̆لا ةرو˘شصلا
ل˘حار̆لا فر˘عو ،ر̆ئاز˘ج̆لا لÓ˘ق˘ت˘˘شسا
ةيئامن˘ي˘شسلا ةا˘ي˘ح̆لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘شسم̆ب
لÓخ نم لÓقتشس’ا ذنم ةيرئازجلا

مليف يف دعاشسم جرخمك هتكراششم

بناج ىلإا (7691) «رئازجلا ةكرعم»
،وفروكيتنوب وليج يلاطيإ’ا جرخملا

ةداهشش ةباثمب دعي يذلا مليفلا وهو
عمتجملل ه˘تءار˘ق ه̆ل جر˘خ˘م̆ل دÓ˘ي˘م
،هاياشضقب قيثولا هطابتراو يرئازجلا

ا˘يز˘مر داد˘ح حر˘ط نا˘ك ناو ى˘˘ت˘˘حو
ناك ه̆نا ’إا ل˘يوأا˘ت̆لا ى̆ل˘ع ا˘حو˘ت˘ف˘مو
ةرم لك يف روهمجلا فافتلاب ىظحي
مليف ربتعي ،ةدوششنملا ةعتملا ققحيو

دحأا (2791) «رهاطلا سشتفملا ةلطع»
ا˘م˘ن˘ي˘شسلا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف مÓ˘˘ف’ا زر˘̆بأا
ىشسوم ايفارغومليف يفو ةيرئازجلا

يف ا˘ع˘شساو ىد˘شص ق˘ق˘ح د˘ق˘ف ,داد˘ح
تانيعبشسلا عل˘ط˘م ا˘م˘ن˘ي˘شسلا تا˘عا˘ق
مليف سشقانو ،ايعجرم Óمع حبشصأاو
ةلاشسم نم رثكأا رهاطلا سشتفملا ةلطع
يشسيلوب م̆ل˘ي˘ف و˘ه˘ف ه˘تاذ تقو̆لا ي˘ف

هتلو˘ط̆ب ي˘ف كرا˘شش ,يز˘مر ي˘ها˘كف
نب يحيو نامحرلا دبع جاح نيلحارلا

ةميرج̆لا عو˘شضو˘م لوا˘ن˘ت˘ي ,كور˘ب˘م
رو˘شضح̆ل لا˘ج˘م̆لا ح˘ت˘ف˘ي̆ل د˘˘ت˘˘م˘˘يو
سشتفملا ةلط˘ع م̆ل˘ي˘ف ءا˘جو ،ي˘شسنو˘ت
سشتفملا» لو’ا مليفلا بقع رهاطلا

تق˘ت̆لا ن˘يأا7691 ةنشس «ر˘ها˘ط̆لا
ىشسومو نامحرلا دبع جاح ةيرقبع
رهاطلا سشتفملا ةيشصخشش ثعبل دادح
يف نامحرلا دبع جاح تقفار يتلا

ّهليحر ةياغ ى̆لإا ا˘ه˘جرا˘خو ا˘م˘ن˘ي˘شسلا
تا˘ي˘شصخ˘ششلا زر̆بأا ن˘م ةد˘حاو ي˘هو
ةنشس يفو ،رئازج̆لا ي˘ف ة˘ي̆ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا

ةركاذ دادح ىشسوم ديعتشسي5791
همل˘ي˘ف ر˘ب˘ع رر˘ح˘ت̆لا م’آاو ر˘ير˘ح˘ت̆لا
ةظحل ل˘كشش يذ̆لا «ر˘ب˘م˘فو̆ن د’وا»
،لÓقت˘شس’ا لا˘ي˘جأا ةر˘كاذ ي˘ف ة˘قرا˘ف
لك ةكراششم زربأا يذلا مليفلا وهو
ةكرعم يف يرئازجلا عمتجملا تائف
دار˘م ل˘ف˘ط̆لا مو˘ق˘ي ثي˘˘ح رر˘˘ح˘˘ت˘̆لا

ى̆لإا ة̆لا˘شسر ل˘شصو˘ي̆ل ل˘ي˘ح˘ت˘شسم̆لا̆ب

ةطرششلا هقحÓت ام˘ن˘ي̆ب ن˘يد˘ها˘ج˘م̆لا

طخ يف لحارلا لشصاوو ،ةيشسنرفلا

ربع اهعاجرتشساو ريرحتلا ةلاح ءايحا

ي˘˘˘ف ور˘˘˘ي˘˘˘ت نا˘˘˘شسح» ي˘˘˘م˘˘˘̆ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

،(2891) «ريرحت«و (8791)«لبجلا

همليف ديقفلا مدق9991 ةنشس يفو

ةجرح ةرتف يف جتنا يذلا «يف عنشص»

نيب جزمي افل˘ت˘خ˘م ا˘جذو˘م̆ن حر˘ت˘قاو

˘ما˘م˘ت˘ها̆ب ي˘ظ˘حو م̆ل˘ح̆لاو ة˘كر˘ح̆لا

داد˘ح ى˘شسو˘م ل˘شصاوو ،رو˘ه˘م˘˘ج˘̆لا

ةقارح» همليف جرخيو جتنيل هءاطع

عقاولا ىراج مليف وهو (2102) «زولب

ثيح ,رث˘كأا ه˘ن˘م بر˘ت˘قاو ير̆ئاز˘ج̆لا

ةيعرششلا ريغ ةرجهلا عوشضوم لوانت

عمتجملاب هطابترا تب˘ث˘ي̆ل «ة˘قر˘ح̆لا»

مرك دقو ،هاياشضقل ةيعاولا هتءارقو

لفاحلا هراشسمو هراوششم نع لحارلا

لبق نم يشضاملا ربمشسيد رهشش يف

ةبشسانمب ةفاقثلاو مÓعإ’ا ءامدق ةقلح

ثيح نينامثلاو د˘حاو̆لا هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع

ىشسوم دلوو ،هلامعا سضعب تشضرع

ةمشصاعلا رئازجلاب7391 ةنشس دادح

علطم ذ˘ن˘م هر˘م˘ع تاو˘ن˘شس ى˘شضمأاو

ىراووو مÓف’ا ةعانشص يف هبابشش

.سسمأا ىرثلا
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نب سسجرن ةيتفلا ةبتاكلا ترثأا

ةبتكملا اعيبر61 ةبحاشص ةديمح
ةرو˘كا˘ب˘ب ة˘ل˘ي˘م ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘بدأ’ا
ةياور˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘لا˘م˘عأا
نمشضتت «ةرهوجلا«ب ةموشسوملا

41 ىلإا ةمشسق˘م ة˘ح˘ف˘شص041
ة˘ن˘با ة˘ب˘تا˘كلا تح˘شضوأاو ،ا˘م˘˘شسق
,ةليم برغب ءا˘ج˘ن˘لا يداو ة˘ن˘يد˘م
يوناث ةيناثلا  ةنشسلاب ةذيملت يهو
راد ن˘˘ع ةردا˘˘˘شصلا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ياور نأا
اهششيعي عيزوتلاو ر˘ششن˘ل˘ل ىد˘ه˘لا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا ل˘ط˘ب˘لا
لمعلا نع ثحابلا ملاشس ةيشصخشش
داوج ةيشصخشش ىلإا ردقلا هقوشسيل
داوجب ملاشس ىقتلا امدنعف ،ركاملا
داجيإا يف هتدعاشسمب مزتلا يذلا

برق ىلإا هداتقا هل قزر ردشصم

يف قيوششتلا قلطني نيأا ةربقملا
ة˘م˘ع˘ف˘م˘لا ة˘ياور˘˘لا  هذ˘˘ه ثاد˘˘حأا
,اهتبتاك فشصو دح ىلع ,لايخلاب

عششم رجحب داوج نيعتشسي ثيح
ىلإا لطبلا لقنيل ةرهوجلاب هتمشسأا
نيأا سضرأ’ا بكوكل ثلاثلا دعبلا
يذلا لمعلا نم هنيكمتب همهوأا
ملاشس د˘ج˘ي  ةأا˘ج˘ف ن˘كلو ،ه˘ب˘ل˘ط˘ي
هنع بيرغ ملاع يف اديحو هشسفن
رودي انهو هب موقي هل لمع ’و
هلخدي ام هشسفن نيبو هنيب راوح
ا˘هداز ة˘ئ˘ي˘شس ة˘ي˘شسف˘˘ن ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
عم هلعافت و هشسيشساحأا براشضت
كلذ يف هلاحرت لÓخ هدجو ام
امو سضر’ا بكوكل ديدجلا دعبلا
ة˘ي˘لا˘ي˘خ ثاد˘حأا ن˘م ه˘ب مد˘ط˘˘شصا
ىلع دقحي هلعجو هتلاحل اديقعت

،ملاعلا اذه يف هب جز يذلا داوج
ام لك لقنت اهنا سسجرن لوقتو

بولشسأاب ئرا˘ق˘ل˘ل  م˘لا˘شس ه˘ششي˘ع˘ي
ةطيشسب بيكارتو قوششم يفشصو
،ةقدب ةدوشصقملا ةركفلا لاشصيإ’
ثادحأ’ا بقاعت عم هنا تفاشضأاو
داوجب ملاشس اددجم ردقلا عمجيشس
ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ن˘˘˘م لو˘˘˘ح˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ةنشسحلا ةيشصخششلا ىلإا ءيشسملا
ل˘ط˘ب˘ل نو˘ع˘لا د˘ي مد˘ق˘ت˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا ةدوع˘لا ن˘م ه˘ن˘كم˘ت˘ل ة˘ياور˘لا
ف˘˘ي˘˘شضتو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م سضر’ا
دقحلا لك ليزيشس اذه نأا ةبتاكلا

ملاشس ىدل  ماقتن’ا يف ةبغرلاو
ةوادعلا ىلع ةحماشسملا رثؤوي يذلا

ةرهوجلا» كلذب نوكتل ةيهاركلاو
هملاع نم ملاشس تجرخأا يتلا »
ثلا˘˘ث˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ط˘˘ي˘˘شسب˘˘˘لا
يتلا اهشسفن يه سضرأÓل «دقعملا»
يتلا وفعلاو حماشستلا حورب هتلمج
اهفششتشسي نا لمعلا ةبحاشص ديرت

ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ئرا˘˘˘ق˘˘˘لا
لايخ نم هيف ام ىلع ىحوتشسملا

لظت نا دب’ يذلا انعمتجم نم
ةد˘ي˘م˘ح˘لا لا˘شصخ˘لاو م˘ي˘ق˘لا ه˘ي˘˘ف
تدا˘فا د˘قو ،تلا˘ق ا˘م˘ك ’ة˘خ˘شسار
يه ةياورلا هذه نا ةيتفلا ةبتاكلا
ءاشضفلا ةلشسلشس نم لو’ا ددعلا
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا لا˘ي˘خ˘لا حر˘شسم ي˘ف
اهل نوكتشس هنا ’إا ةريششم اهيلع
عو˘ن˘لا سسف˘˘ن ن˘˘م ىر˘˘خا ’ا˘˘م˘˘عأا

م˘عد˘لا ع˘م ا˘شصو˘شصخ Ó˘ب˘ق˘ت˘˘شسم
نم امهب ىظحت نيذللا عيجششتلاو
ام اهقيفوت نع امأا ،اهيدلاو لبق
اهنأا تدكأاف ةشساردلاو ةباتكلا نيب

بجي امك اهشسورد ىلع ةشصيرح
لÓخ ةيباج˘يإ’ا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ي˘لد˘ب
’ ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘شسارد˘لا ا˘هرا˘˘شسم
ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا تار˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ’إا بت˘˘كت
.ةحارلاو

 اهتدمعأإ زربأإ دحأإ دقفت ةيرئإزجلإ امنيصسلإ

 هللا ةمذ يف دادح ىشسوم جرخملا «رهاطلا سشتفملا ةلطع» ةعئار بحاشص
 نإرهوب يلودلإ ىقتلملإ يف

ةمجرتلاب رثكأا مامته’ا ىلع ديكأاتلا
دنع حلطشصملا ليشصأات و ةيحرشسملا

 ةيبرعلا  ىلا ةمجرتلا

نيب : ةيوهلاو حرشسملاو ةمجرتلا» لوح يلودلا  ىقتلِملا يف نوكراششم دكأا
ةيعامتج’ا ايجولوبورثنأ’ا يف ثحبلا  زكرم همظني يذلا «ريثأاتلاو رثأاتلا

حلطشصملا ليشصأات و ةيحرشسملا ةمجرتلاب  رثكا مامته’ا ىلع نارهول ةيفاقثلاو
ةيحرشسملا مجاعملا نا ءاقللا اذه يف نولخدتملا ركذو ،ةيبرعلا ىلا ةمجرتلا دنع
روطت ىلع رثؤوي ام اذهو نيجهلاو ليخدلا  حلطشصملا ىلع دمتعت ةيبرعلا
نأاششلا اذه يف تزربأاو ،ةلشصؤوم  ريغ هتاحلطشصم تماد ام يبرعلا حرشسملا

ةيحرشسملا  ةمجرتلا نا ,«دمحأا نب دمحم»2 نارهو ةعماج نم ةلولع باحر
ةمجرتلاب مامته’ا ةيمها ىلع ةدكؤوم ةيمجرتلا تاشساردلا سشماه ىلع تيقب
رشصانع همكحت ةينف ةشسرامم حرشسملا ن’ اديقعت رثكا ةيلمع» ربتعت يتلا

دبع يحرشسملا ةبرجت ةبشسانملاب ةلخدتملا تمدقو ،«يبدأا عون سسيلو  ةلخادتم
يحرشسملا بتاكلل «نيديشسلا مداخ ناكولرا  » ةيحرشسم ةمجرت يف ةلولع رداقلا
اهل عشضخ يتلا ريوحتلاو فييكتلا  تايلمع ةزربم ينودلوغ ولراك يلاطي’ا
ىلع سسنوتب ةبودنج ةعماج نم نانحم دامع دكأا هبناج نم ،يحرشسملا سصنلا

اريششم ةيبرعلا ىلا ةيبرغلا سصوشصنلا ةمجرت دنع  حلطشصملا ليشصأات ةرورشض
امك ،ليخدلا حلطشصملا ىلع اريثك دمتعت  ةيبرعلا ةيحرشسملا مجاعملا نا ىلا
ةيوهلا ةلأاشسم رابتع’ا نيعب ةيحرشسملا ةمجرتلا ذخأات نا ةرورشض» ىلإا اعد
ةينيدلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘فا˘ق˘ث̆لا تا˘ي˘شصو˘شصخ̆لا مار˘ت˘حا لÓ˘خ ن˘م كلذو
لشصاوتي يذلا ءاقللا اذه نم لو’ا مويلا يف روشضحلا عبات دقو ،«عمتجملل

نيب يحرشسملا باطخلا ةمجرت» لوح ىرخا تÓخادم  نيموي رادم ىلع
رود يأا ,حرشسملا ةبششخ ىلع سصنلا  «و «ؤوفاكتلا نادنشسو فرشصتلا ةقرطم
سسمأا رمتؤوملا لشصاوتو ،«ةحرشسمملا  ةيرئازجلا ةياورلا يف ةيوهلا«و «مجرتملل
نيب ةيوهلاو يبدأ’ا سصنلا » رارغ  ىلع تÓخادملا نم ةلشسلشس ميدقت مت نيأا
رثأاتلا ةقÓع يف ةيعامتج’ا ةيوهلاو  ةيفاقثلا ةيوهلا «و » سسابتق’او ةمجرتلا

،«ةيلحملا ةيوهلا ءانب يف اهرودو  رئازجلا يف حرشسملا ةفاقث «و «ريثأاتلاو
دبع» نارهول يوهجلا حرشسملا عم نواعتلاب مظني يذلا ءاقللا اذه رشضحو
نانبلو ةيرئازجلا تاعماجلا نم ددع نم نوثحابو ةذتاشسأا ,«ةلولع  رداقلا

ةيقافتا عيقوت يلودلا ىقتلملا اذه سشماه ىلع مت ةراششإÓل ،سسنوتو ندرأ’او
حرشسملاو ةيفاقثلاو ةيعامتج’ا ايجولوبورثنأ’ا يف  ثحبلا زكرم نيب ةكارشش
دارمو يراتشسملا يلÓيج ,نيتشسشسؤوملا  يريدم فرط نم نارهول يوهجلا
ةقلعتملا لئاشسملل  ثو˘ح˘ب̆لا ه˘ي˘جو˘ت ى̆لا فد˘ه˘ت ,ي̆لاو˘ت̆لا ى̆ل˘ع ,ي˘شسو˘ن˘شس
سضرع ىرخأا ةهج نم ،اهريغو ةمجرتلاو سسابتق’ا رارغ ىلع حرشسملاب
«يجانلا  » ةيحرشسم ىقتلملا اذه داقعنا ةبشسانمب نارهول يوهجلا حرشسملا
ايليشسامو  ةجÓح ميزن ءادأاو دارميد نب ةليدع ةجرخملل عراششلا حرشسم ةقيرطب,
ا˘ي˘جو̆لو̆بور˘ث̆نأ’ا ي˘ف ثح˘ب̆لا ز˘كر˘م ر˘ق˘م ىو˘ت˘شسم ى̆ل˘ع كلذو ي˘̆ل˘˘ع تيأا

 ç.¥.ةيفاقثلاو  ةيعامتج’ا

 طقف ةنصس61 رمعلإ نم غلبت اهتبحاصص

 ةديمح نب سسجرن ةبتاكلا ديدج «ةرهوجلا» ةياور

 مداقلإ ربوتكأإ5 ىلإإ1 نم هتايلاعف يرجت

موشسرملا طيرششلل يلودلا رئازجلا ناجرهمل21 ةعبطلا يف ادلب51 ةكراششم
ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا اهنيب ادلب51 ةكراششم لبقملا ربوتكأا5 ىلإا1 نم ةجمربملا (ادبيف) موشسرملا طيرششلل يلودلا رئازجلا ناجرهمل21 ةعبطلا فرع

حتفلا سضاير ةحاشسب ةفلتخم تاطاششن ميظنتب عشساتلا نفلل سسركملا يونشسلا دعوملا اذهل9102 ةعبط زيمتتشسو ،نومظنملا هنع نلعأا ام بشسح فرششلا فيشض

ةرهاظتلا نإاف اماشسر51ب كراششتشس يتلا فرششلا فيشض ةدحتملا تاي’ولا بناج ىلإاو ،ايبنجأا24و ايرئازج انانف نيشسمخ يلاوح ةكراششمب ةمشصاعلا رئازجلاب
ىلع موشسرملا طيرششلا وبحم نوكيشسو ،ةرم لوأ’ رشضحت يتلا اينولوب ىلإا ةفاشضإ’اب ابوكو اينابشسإاو اكيجلب اهنيب نادلب ةدع نم نينانف روشضح اشضيأا فرعتشس
ةريهششلا «لفرام» ةلجم اشصوشصخو ةفورعملا هتايشصخششو يكيرمأ’ا «سسكيموكلا» عم دعوم
زوحيشس ثيح موشسرملا طيرششلا يف «عورششم نشسحأا» ةقباشسم يكيرمأ’ا حانجلا مظنيشس امك
كيموك» ناجرهمب ةكراششملل فيلاكتلا ةلماك ةلحر حبر ىلإا ةفاشضإ’اب «زايتم’ا ةزئاج» زئافلا

،0202 ةيليوج يف (ةدح˘ت˘م̆لا تا˘ي’و̆لا) و˘غ˘ي˘يد نا˘شسب مو˘شسر˘م̆لا ط˘ير˘ششل̆ل ي̆لود̆لا «نو˘ك
«سشديقم» ةيرئازجلا ةلجملا سسيشسأات ىلع اماع نيشسمخ رورم ىركذب ةرهاظتلا هذه يفتحتشسو

ةيشصخشش روهظ ىلع اماع08 رورم اذكو «وريبشس» ةيكيجلب-وكنارفلا ةلجملا ةينيعبشسو
اهنيب تارقفلا نم ديدعلا ةعبطلا هذه جمانرب نمشضتيو ،«نامتاب» قراخلا يكيرمأ’ا لطبلا

ىلع تاطاششن اذكو نيولتلاو مشسرلا يف ةينيوكت تاششرو و موشسرملا طيرششلل سضرعم
«يركنتلا يزلا» ةرقف ىلإا ةفاشضإ’اب لافطأ’ا ةدئافل سسرادملاو ةمشصاعلا تايفششتشسم ىوتشسم

8002 يف سسشسأات يذلا- موشسرملا طيرششلل يلودلا رئازجلا ناجرهم فدهيو ،(يÓبشسوكلا)

ç.¥.هيلع نيمئاقلل اقفو رئازجلا يف عشساتلا نفلا ءايحإا ىلإا -ةفاقثلا ةرازو همظنتو
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ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ضسي˘ئر ،ي˘˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا
ماظن ىلع داحتلا اهرقأا يتلا ةديدجلا تارييغتلا نأا ،مدقلا
يف مهاشستشسو ةيرئازجلا ةركلا حلاشص يف بشصتشس ،ةلوطبلا

ةيعمجلا ةياهن بقع يششطز لاقو ،ةيدنألا ىوتشسم ريوطت
ي˘ف فار˘ت˘حلا ما˘ظ˘ن ا˘ن˘ق˘ب˘ط ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘شص““ :ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا
تلازل ة˘يد˘نألا ر˘ي˘ي˘شست ة˘ق˘ير˘ط ن˘ك˘لو ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

رمأا وهو طاششن نود نم تاكرشش كلتمت قرف كانهف ،ةيواه
ق˘ير˘ط˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ ع˘˘شضو˘˘ب نآلا مو˘˘ق˘˘ن˘˘شس““ :فا˘˘شضأاو ،““ي˘˘ثرا˘˘ك
ركششأا ،ةميدقلا نيناوقلا ضضعب ةعجارم عم ،لبقملا مشسوملل

اذهل يخيراتلا مه˘م˘عد ىل˘ع ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا ءا˘شضعأا ل˘ك
مل ةد˘يد˘ج˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا نأا ىل˘ع ي˘ششطز دد˘شش ا˘م˘ك ،““رار˘ق˘لا

ةيرئازج˘لا ة˘ط˘بار˘لا تا˘ي˘حÓ˘شص ن˘م ضصا˘ق˘نإلا ضضر˘غ˘ب ن˘ك˘ت
،يرودلا رييشست يف اهتمهم ليهشستل تءاج لب ،مدقلا ةركل
بب˘شسب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع با˘غ رواد˘م ة˘ط˘بار˘لا ضسي˘ئر““ :فدرأاو
اوقداشصو اورشضح ءاشضعألا يقاب نكل نطولا جراخ هدجاوت

حنمن نأا لقعي ل نييعقاو نكنل ،ةديدجلا تÓيدعتلا ىلع
،““اهشسأارتي نم ىتح فرعن ل نحنو ةيلام تادعاشسم ةيدنألا

ق˘ب˘ط˘ي ل ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ك““ :ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ضسي˘˘ئر ل˘˘شصاوو
،ةاوهلا ةط˘بار ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘لآا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘ي˘شسي˘شس ،فار˘ت˘حلا

ةنجل ن˘يو˘ك˘ت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘شسو فار˘ت˘حلا ن˘ي˘ناو˘ق ع˘جار˘ن˘شسو
فششكنشس““ :متأاو ،““اهتÓجشس يف قيقدتلاو ةيدنألا ةعباتمل

نآلا نحن ،ةلبقملا ةيعمجلا يف دوعشصلاو لوزنلا ةغيشص نع
،ةفرتحملا ةيدنألا لك ليومتل تاطلشسلا عم تاشضوافم يف
ةيعرشش اهب انمق يتلا تÓيدعتلا لك نأا دكؤوأا نأا طقف بغرأا

.““ةيداحتلا نيناوق ىلإا رظنلاب

 ““بونجلا ةيدنأ’ راسصتنا ةلوطبلل ديدجلا ماظنلا»

نيدلا ريخ ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ضسيئر حشضواو
او˘˘تو˘˘شص د˘˘ق فا˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘˘شصعأا نا ي˘˘˘ششطز
لوأا مشسق دامتعاب ،ةشسفانملا ماظن رييغت حلاشصل ةيبلغألاب

،نيتعومجم˘ب ي˘نا˘ث م˘شسقو ،ق˘ير˘ف81 نم نوكت˘ي فر˘ت˘ح˘م
ديدجلا ماظنلا نأا اربتعم ،تاعومجم ةتشس نم ةاوه مشسقو
تاهج نيب ربكأا ةلادع نمشضيو ،بونجلل ريبك راشصتنا وه

ررقملا فافلل يذيفنتلا بتكملا نأا يششطز فششكو ،نطولا
دو˘ع˘شصلا تا˘ي˘لأا ي˘ف ل˘شصف˘ي˘شس ،ة˘ل˘قرو˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا ة˘يا˘ه˘ن
فششكو ،يراجلا مشسوملا ةياهن اهدامتعا متيشس يتلا لوزنلاو
نم ةيدنلا ةقفارمب لفكتتشس ةنجل ثادحتشسا نع يششطز

لوحتلاب قلعتي اميف ةشصاخ ،ديدجلا ماظنلا عم ملقأاتلا لجأا

نع بترتي امو ،ضسكعلا وأا ،واه يدان ىلا فرتحم يدان نم

ةنجللا نا يششطز حشضوأاو ةينوناقو ةيرادا تاءارجا نم كلذ

بجي ثيح ،فر˘ت˘ح˘م˘لا يدا˘ن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا طور˘ششلا دد˘ح˘ت˘شس

مشسقلا يف بعللاب يدان يأل حمشسي نلو ،طورشش ةدع رفوت

.فرتحم يدان ةيوه هيف رفوتت مل اذا لوألا

ايقيرفا لامسش يبعÓل ةسصاخ ةلماعم كانه نوكت نل»
 ““بناجأ’اك نولماعيسسو

نيدلا ريخ ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ضسيئر حشضوأاو

نيبعÓك نولماعيشس ايقيرفا لامشش لود يبعل ناب ،يششطز

،ليدعت يا كانه نوكي نلو ،ةيرئازجلا ةلوطبلا يف بناجا

را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا رار˘˘˘ق ىل˘˘˘ع هدر ي˘˘˘ف كلذو

ي˘ششطز ح˘شضوأاو ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘عل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ز˘كر˘م˘لا˘ب ضسمأا لوا ا˘ه˘ط˘ششن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘شصلا ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ

رارقلا مرتحي نأا ،ةمشصاعلا رئازجلاب ىشسوم يديشسل ينقتلا

،ةيوركلا اهنوؤوشش رييشست يف ةرح ىقبت فافلا نكل يشسنوتلا

ياب ايناتيرومو برغملاو ،ايبيلو ،ضسنوت وبعل ىظحي نلو

.ةشصاخ ةلماعم

:يشطز

““ةلوطبلا ماظن ىلع ةديدجلا تÓيدعتلا ءارج نم رثأاتت نل ةطبارلا تايحÓسص““

”مسوملا اذه ةفارغلا فده ةمدقتملا زكارملا“ :ةرويدق
تاحيرشصت يف ةرويدق لاقو ،بشساكملا هذه ىلع ظافحلل ىعشسي اذلو ،نآلا ىتح ةارابم يأا رشسخي ملو مشسوملا اذه ديج لكششب أادب هقيرف نأا يرطقلا ةفارغلا بعل ةرويدق نلدع يرئازجلا دكأا

لك يف انيدل ام لشضفأا مدقنو لمعن نأا بجي““ :فدرأاو ،““ةريغشص قرف دجوت لو ،بعشص يرطقلا يرودلا نأا ةشصاخ ،لشضفأÓل ىعشسنو ،انشسفنأا ريوطت امئاد لواحن““ :يرطقلا يرودلا عقومل
،““ةديج ةارابم نوكت نأا ىنمتأاو ،ةيشضاملا ةلوجلا يف راشصتنا نم نيمداق نيقيرفلا نأل ةبعشص نوكتشس““ :يرئازجلا مجنلا لاق ،ةلبقملا يلهألا ةارابم نعو ،““زوفلا قيقحت لواحنو تايرابملا

ىلع هفادهأا نعو ،““ةمداقلا ةارابملا اهنأا امب نآلا يلهألا دشض ةشصاخ انتايرابم عيمج يف ءادألاو ةيدجلا نم يلاعلا ىوتشسملا ىلع ظافحلا ديرنو انقيرف يف لمعلا ىلع رثكأا زكرن نحن““ :عباتو
:متأاو ،““ريبك دحت مامأا اننأا ملعن نحنو ،ديكأاتلاب اًلهشس رمألا نوكي نلو ،يرودلا يف ةمدقتملا زكارملا يف نوكن نأا ديرن عبطلاب ،قيرفك““ :ةرويدق لاق ،قيرفلا عم يعامجلاو يدرفلا ىوتشسملا

يئÓمز عم بعللاب عتمتشسأا نأا ديرأا يشصخششلا ىوتشسملا ىلع ،مشسوملا اذه ام زاجنإا قيقحت ىلع نوشصيرح انعيمج ،انبردم تاميلعت عابتاو ىرخأا دعب ةارابم ةشسفانملا عم لماعتن نأا بجي““
ديلو.ف.““هفادهأا قيقحت ىلع قيرفلا ةدعاشسمو
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطشس قافو

““دوسسأ’ا رسسنلا““ ـل يذيفنتلا بتكملا ليكسشت نلعي ةيافلح
بتكملا مشضو ،مهل ةلكوملا تايلوؤوشسملاو ماهملاو ،يذيفنتلا هبتكم ءاشضعأا ءامشسأا فيطشس قافو يدان ضسيئر ةيافلح دهف نلعأا
قباشسلا دئاقلا ،يلولم ديرف مهزربأا ،راشصنألا ىدل ةشصاخ ةناكمب نوظحي ءاشضعأاو ًةديدج اهوجو ،فيطشس قافو يدانل يذيفنتلا
ضسيئر ،ةيافلح دهف قافولل ديدجلا بتكملا مشضو،4102 ماع ايقيرفأا لاطبأا يرودب قافولا جيوتت يف مهاشس يذلاو ،قيرفلل
ضشوششيعو ،اماع ابتاك ةرخ ايركزو ،هل ادعاشسم ةقرارز دمحمو ،قودنشص نيمأا ةليشسع ميهاربإاو ،هل ابئان ضشÓغز يتاوتو ،يدانلا
عم اعامتجا ،ةيافلح دهف دقعو ،ةرادإلاو نيبعÓلا نيب يرادإا قشسنمك يلولم ديرفو ،ةماعلا ةيعمجلا لثممك يجاردلاو ،هل ابئان
ديلو.ف                  .يدانلا ىوتشسم روطت يف ماهشسإلا اهنأاشش نم يتلا رومألا ةفاك نع مهعم هلÓخ نم ثدحت ،ديدجلا هبتكم ءاشضعأا

¯ ê.fé«Ö

يقيقح يبملوأا لطب داد˘عإا عور˘ششم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ةشصاخ ،رئازجلا يف هب ملحن لمأا ،ةيملاع ضسيياقمب
درجم نم ةيدرفلا باعلألا يف يشضايرلا ليوحت نأا

ي˘˘شضا˘˘˘ير ىلإا ،ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كرا˘˘˘ششي بعل
مث نمو ،يراقلاو يميلقإلا ىوتشسملا ىلع ضسفاني
ضسي˘ل ي˘ب˘م˘˘لوألا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ىل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘بو ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

يتلاو ةريب˘ك ة˘ي˘لا˘م ةر˘فو بل˘ط˘ت˘يو ،ل˘ه˘شسلا ر˘مألا˘ب
ءاربخلا ىريو دمألا ةليوط دادعإا ططخ ىلع قفنت
ةرتف بلطتي اذه نأا ةيدرفلا باعلألا فلتخم يف
ىلع قافنإلا نم رثكأا وأا تاونشس8 ىلإا5 نيب حوارتت
لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف تا˘كرا˘ششمو ة˘ي˘جرا˘خ تار˘˘ك˘˘شسع˘˘م
ةيدامو ةيعامتجا ةئيب ريفوتب مامتهلا عم ،ملاعلا

ط˘ق˘ف غر˘ف˘ت˘˘ي ىت˘˘ح ،ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ما˘م˘ت˘هلا ةرور˘شضو ،تازا˘ج˘نإلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
نيشسرا˘م˘م˘لا داد˘عأا ع˘فر ىل˘ع د˘عا˘شست ة˘ي˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ب
ةيبهذ ةبحاشص د˘ع˘تو ،ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘يدر˘ف˘لا با˘ع˘لأÓ˘ل
16 نزو) ي˘تارا˘ك˘لا ة˘شضا˘ير ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا

اه˘ح˘مÓ˘م˘ف ،ءلؤو˘ه ن˘م ةد˘حاو يد˘ي˘م ءا˘م˘ي˘شش ،(غ˘ل˘ك
يد˘ح˘ت˘لاو ةدارإلا˘ب ة˘جز˘ت˘م˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع تار˘˘ظ˘˘نو
اهتاوطخو ةمداق ةيملاع ةلطب عورششم اهنأا يحوت
د˘كؤو˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘هارو˘ششمو
با˘˘˘ع˘˘˘لألا ةرود لÓ˘˘˘خ ءا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شش زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ءا˘˘˘جو.كلذ
ثي˘ح ًار˘ي˘خأا بر˘غ˘م˘لا ي˘ف تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ءاميشش تلاقو.ه˘ي˘ت˘ي˘مو˘ك˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘ل ة˘ل˘ط˘ب تجو˘ت
يف ةقراف ةظح˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فا ة˘ي˘ب˘هذ» :«ة˘عا˘شس ر˘خآا»ـل
قيرطلا يمامأا حتفت نأا ىنمتاو ،ةيشضايرلا يتريشسم
،ةمهملا ةبوعشص مغر ويكوط دايبملوأا يف ةكراششملل
يف رئازجلا ملع عفر نم تنكمت يننأل ةروخف انأاو
يف هقيقحتل ىعشسأا يذلا هتاذ فدهلا وهو ،ايقيرفا

تءاج دقف ،لبقتشسملا يف ةيلودلا تاشسفانملا لك
لكششتو  بيردتلا نم روهشش ةجيتن ةيلاديملا هذه
ف˘ن˘˘شص ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب تن˘˘ك ا˘˘ما˘˘ه ا˘˘فار˘˘ت˘˘عا ي˘˘ل
ايقيرفا ةلوطب يف ةكراششم دعب اشصوشصخ تايربكلا
ىلع ي˘لو˘شصح م˘غر تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم ي˘ف ن˘ك˘ت م˘ل
ةيلاد˘ي˘م˘لا ة˘ب˘حا˘شص نو˘كأا نأا˘ف .ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
باعلألا لÓخ رئازجلل ةديحولا ةيبهذلا
ةباثمب ““تاديشسلا““ فنشص يف ةيقيرفإلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘طأا ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج و ي˘ل ر˘خ˘˘ف
نإا ءام˘ي˘شش تلا˘قو .ي˘تارا˘ك˘ل˘ل د˘يز˘م˘لا
ازفاح لكشش يتاراكلل ريبكلا اهقششع““

ة˘ب˘ع˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف قو˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘يو˘˘ق
ةشسراممب تأادب اهنأا ةنيبم ““ةبعشصلا
تاونشس تشس اهرمع ناك نأا ذنم ةبعللا

كيبملوأا يدان يف مأاوتلا اهتخأا ةقفر
نم ع˘ي˘ج˘ششت˘ب ،نآلا ة˘يا˘غ ىلا ة˘تو˘ت ر˘ئ˘ب
يف رارمتشسلا ىلع ةممشصم يهو اهتدلاو
ةكراششملل اهاوتشسم ريوطتو بيردتلا

قي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
اهنأا ىلإا ءاميشش تتفلو .باقلألا

ءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا لوأا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
بخت˘ن˘م˘لا ر˘ك˘شسع˘م
،تاد˘ي˘شس ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘هو
اماع41 ر˘م˘ع˘لا

ةنشس ديدحتلابو
نأا ل˘ب˘ق،0102
ماعلا يف لخدت
را˘م˘غ ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا
ةشسفانملا
،ةيمشسرلا

تكرا˘شش ثي˘˘ح
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ةيبرعلا

فشصلا تلتحاو
نيح يف يناثلا

ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘ك
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘با˘˘شسلا
نم نكمتت نأا لبق ،ةيملاعلا

ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ لوأا د˘˘شصح
ي˘˘ف تا˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘شص

عم ،ةيقيرفلا باعلألا
جيوتتلا اذه نأا ملعلا

بايغ ةرتف دعب ءاج
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع

بب˘˘˘˘شسب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
تارايخ

ةر˘ي˘˘ششم ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ف˘قو˘ت˘ي ن˘ل ا˘ه˘˘حو˘˘م˘˘ط نأا ىلإا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف نو˘ك˘ت نأا ىع˘˘شست ا˘˘ه˘˘نأل
ع˘ي˘ج˘ششت˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م ة˘لو˘ط˘ب يأا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةبعللا يف اهتÓي˘مزو ا˘ه˘يدا˘نو ا˘ه˘ل˘هأا ن˘م ل˘شصاو˘ت˘م˘لا

،ةيلودلا تاشسفانملل ديجلا دادعإلا وه مهألا نكلو

كاكتحلاو
لÓخ نم ىوقلا

،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ك˘˘شسع˘˘˘م˘˘˘لا
ثود˘˘ح˘˘لا بع˘˘شص ر˘˘مألا اذ˘˘هو
ة˘˘شصا˘˘خ ،ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف

ةدودحملا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا نأاو
تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘˘ل

ف˘ق˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإا نود Óً˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ح
،ة˘ي˘جرا˘خ تار˘ك˘شسع˘˘م
نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف كلذ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غرو

هشسفن ع˘شضو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘تارا˘ك˘لا
،يملاعلا ىت˘حو يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ىل˘ع را˘ب˘ك˘لا ن˘ي˘ب
ثي˘ح ،ع˘ف˘ن˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تدا˘˘ع ي˘˘تارا˘˘ك˘˘لا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م

ة˘ي˘لو˘ئ˘شسم˘لا ل˘م˘ح˘تو د˘ي˘عاو˘م˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ا˘ه˘ت˘م˘ل˘˘ع

ظاقيتشسلاو طابشضنلاو ،دانعلاو مÓشستشسلا مدعو
فده ىقبيو.رطشسملا فدهلل لوشصولا ىتح اًركبم
،ةيجراخلا تاشسفانملا يف قلأاتلا ةلشصاوم وه ءاميشش

ي˘ك˘ل طا˘ق˘ن˘لا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ل م˘˘ه˘˘م د˘˘ج ه˘˘نأل
لتحت ثيح ،ويكوطب ةيبملوألا باعلألا يف كراششت

لهؤوملا يبملوألا فينشصتلا يف31ـلا فشصلا ايلاح
ىقبي اذه نكل ،نابايلا يف ريبكلا يشضايرلا دعوملل
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف  ةر˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ة˘ياد˘ب˘لاو ،ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘نا˘ك˘مأا بل˘ط˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
،مداقلا ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش ي˘ف و˘ك˘شسو˘م د˘عو˘م ي˘ف نو˘ك˘ت˘شس
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘تارا˘ك˘لا ة˘˘شضا˘˘ير جاردإا م˘˘ت ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ويكوط ةيبملوألا باعلألا ةرود ىلإا ةيفاشضإا ةشضاير

يتاراكلا اهيف حبشصي يتلا ىلوألا ةرملا يهو،0202
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح .ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا با˘˘ع˘˘لألا تا˘˘شضا˘˘ير د˘˘حأا

نويلم001 وح˘ن ا˘ه˘ق˘ششع˘ي ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘شضا˘ير تارا˘ك˘لا

تاراق ىو˘ت˘شسم ىل˘ع م˘ي˘ل˘قإاو ة˘لود291 ي˘ف ضصخ˘˘شش
.ضسمخلا ملاعلا

”ةعاس رخآ“ ـل يديم ءاميش يتاراكلل ينطولا بختنملا ةعراصم

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ضسأا˘˘ك˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف ىشصقأا
ينيرحبلا قرحملا هفيشضم ماما هتراشسخ رثإا ،ةيدنأÓل

ةينيرحبلا ةمشصاعلاب2 -0 ةجيتنب ضسمأا لوأا ةجيتنب
،ةشسفانمل˘ل ر˘ششع ضسدا˘شسلا رود˘لا با˘يإا با˘شسح˘ل ،ة˘ما˘ن˘م˘لا

ي˘˘ف ودار˘˘ب˘˘يد و˘˘غا˘˘ي˘˘ت بعÓ˘˘لا قر˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘شسو

يدانلا ناكو،(97) وطشسوغوا وغايت و (54+4) ةقيقدلا
تر˘ج ي˘ت˘لا ،با˘هذ˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف زا˘ف د˘ق ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا

،ةنيطنشسق˘ب يوÓ˘م˘ح بع˘ل˘م˘ب طرا˘ف˘لا توأا72 خيرا˘ت˘ب

نم˘ث رود˘ل˘ل ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا قر˘ح˘م˘لا ل˘ها˘تو (3-1) ةجيت˘ن˘ب
د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا جرا˘˘خ ل˘˘ج˘˘شسم˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا ل˘˘˘شضف˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

برد˘م ،نا˘فل ضسي˘ن˘يد ي˘شسنر˘ف˘لا ضضفرو ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘ب
ءاهتنا لبق ،قيرفلا نع ليحرلا ةركف ،ةنيطنشسق بابشش

با˘ب˘شش ةرادإا ن˘م بر˘ق˘م رد˘˘شصم د˘˘كأاو ،يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع
ي˘لوؤو˘شسم˘ل دد˘ج د˘ق ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا نأا˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘شسق
فششكو ،مشسوملا ةياهن لبق قيرفلا كرت هشضفر يدانلا
لوشصحلل ““افيفلا““ ىلإا ءوجللاب دده دق نافل نأا ردشصملا

ةنيطنشسق بابشش ةرادإا تررق لاح يف هقوقح ةفاك ىلع
ي˘ف تاو˘شصألا تلا˘ع˘تو ،ه˘˘ي˘˘لإا عو˘˘جر˘˘لا نود د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘شسف
يف هلششف ببشسب بردملا ةلاقإاب ةبلاطم ةيشضاملا ةرتفلا

ي˘˘ف ل˘˘قألا ىل˘˘ع د˘˘ي˘˘حو زو˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل با˘˘ب˘˘ششلا ةدا˘˘ي˘˘ق
تلوجلا لÓخ امهلثم لداعتو نيترم رشسخ ذإا ةلوطبلا
ثب˘˘ششت˘˘م نا˘˘فل نأا لإا ،نآلا ىت˘˘ح تم˘˘ي˘˘˘قأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘برلا

ةكرششلا يلوؤو˘شسم نا˘فل بلا˘طو ،يدا˘ن˘لا ع˘م رار˘م˘ت˘شسلا˘ب

01 بتاور لثمت وروا فلأا002 زيهجتب يدانلل ةكلاملا

يأل خشضري نل هنأا ادكؤوم ،هدقع خشسف لباقم ةلماك رهششأا
.بابششلا ةرادإا اهب موقت دق تاشسرامم وأا تاطوغشض
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باعلأ’ا ةيبهذ دنع فقوتي نل يحومط““
““ويكوط دايبملوأا غولب يفدهو ةيقيرف’ا

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا

يف ةيقابتشسا ةوطخب مايقلا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ررق
فقوتلا ةرتف لÓخ نيتيدو نيتارابم ةجمربل هتادادعتشسا راطإا
ةرتف ويرانيشس رارك˘ت مد˘عو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا
عيشض امدنع يلاحلا ربمتبشس رهشش لÓخ ةقباشسلا ةيلودلا فقوتلا

هرخأات كلذكو تقولا قيشض ببشسب نييدو نيءاقل ءارجإا ةشصرف
كلذ ناكو طقف دحاوب ىفتكا ذإا ،نيشسفانم داجيإل كرحتلا يف
اذه يفو ،رفشصل فدهب حاجنوب دادغب ءاقفر زاف ثيح ،نينب مامأا
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك ،دد˘˘شصلا
هذه نأاب ةفيشضم ،مداقلا ره˘ششلا ي˘ف ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م ه˘جاو˘ي˘شس
يبمولوكلا ““لوكاراك ويدار““ فششكو ،اشسنرف اهفيشضتشستشس ةارابملا

مدقلا ةركل يب˘مو˘لو˘ك˘لا دا˘ح˘تلا ه˘نأا˘ب ““ر˘ت˘يو˘ت““ ي˘ف ه˘با˘شسح ىل˘ع
ةارابم ة˘ج˘مر˘ب˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ي˘م˘شسر قا˘ف˘تا ىلإا ل˘شصو˘ت
را˘˘طإا ي˘˘ف ،““ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»و ““ضسور˘˘ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك ضسو˘˘˘ل““ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘يدو
تفششك اهبناج نمو ،ةمداقلا تاقاقحتشسÓل نيقيرفلا تادادعتشسا

ايبمولوكو رئازجلا ةارابم نأاب ةيبمو˘لو˘ك˘لا ““نو˘ي˘ثا˘نل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص
اهلبقو ،ربو˘ت˘كأا51 موي ا˘شسنر˘ف لا˘م˘شش ““ل˘ي˘ل““ ة˘ن˘يد˘م˘ب ير˘ج˘ت˘شس
““تناكيلأا““ ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ا˘شضيأا ا˘يدو ي˘ل˘ي˘ششت ع˘م ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ي˘ق˘ت˘ل˘ت˘شس
نأاب ردشصملا ضسفن فاشضأاو ،رهششلا ضسفن نم11ـلا يف ةينابشسإلا

ريدملا نم بلطب ءاج اي˘ب˘مو˘لو˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ةارا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
دق ايبمولوك تناكو ،ضشوريك ضسولراك ايبمولوكل يلاغتربلا ينفلا

˘ما˘مأا يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا لÓ˘خ ن˘ي˘ت˘يدو ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا ي˘ف تلدا˘˘ع˘˘ت
ا˘شضيأا ضضو˘خ˘ت˘شسو ،فاد˘هأا نود˘ب Ó˘يوز˘˘ن˘˘فو (2 - 2) ليزار˘ب˘لا

ضسفن بشسح ،مداقلا ربمفون رهشش يف نييرخأا نيتيدو نيتارابم
بخ˘ت˘ن˘م ل˘ت˘ح˘يو ،روداو˘كإلاو ور˘ي˘ب ن˘م ل˘ك ما˘مأا كلذو ،رد˘شصم˘لا

،مدقلا ةركل يلودلا داحتلا فينشصت يف نماثلا زكرملا ايبمولوك
ر˘خآا ي˘˘ف04ـلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ج ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
يه رئازجلاو ايبمولوك ني˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه نو˘ك˘ت˘شسو ،ف˘ي˘شصن˘ت
يف ،ادبأا ايقتلا نأا امهل قبشسي مل ذإا نيقيرفلا خيرات يف ىلوألا
يدا˘ح˘تا فر˘ط ن˘م ي˘م˘شسر ل˘˘ك˘˘ششب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ينطولا بختنملل ةجمربم˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا قا˘ي˘شس ي˘فو.ن˘يد˘ل˘ب˘لا

نإاف ،لبقملا رهششلا يف ةرظتنملا فقوتلا ةرتف لÓخ يرئازجلا
ز˘كر˘م˘ب ا˘ير˘ي˘شضح˘ت ار˘ك˘شسع˘م نو˘ل˘خد˘ي˘شس ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ءا˘ق˘فر
ىلع ،لبقملا رهششلا نم7 موي تابختنملا بيردتل ىشسوم يديشس
بختنم ماما رهششلا ضسفن نم01 موي لوا ايدو ءاقل اوشضوخي نا
ىلا رشضخلا ريطيشس اهدعبو ،اقحل هنع نÓعإلا متيشس يقيرفا

مدا˘ق˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘م41 مو˘ي ل˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م ىلا ط˘ب˘شضلا˘˘بو ا˘˘شسنر˘˘ف
.يلاوملا مويلا يف يبمولوكلا بختنملا ةهجاومل
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ادر ،مدقلا ةركل يشسنوتلا داحتلا ىقلت
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ن˘م ا˘ي˘ب˘ل˘شس
يذ˘˘لا ضسا˘˘م˘˘ت˘˘للا ضصو˘˘شصخ˘˘ب ،““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““

ةبوقع ءاغلإل ،يشضاملا تبشسلا هب مدقت
يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘شصر ن˘˘م طا˘˘˘ق˘˘˘ن6 مشصخ

ة˘يو˘شست مد˘ع ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ىل˘˘ع ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
،ةينوناقلا لاجآلا يف ةملعلا يدان فلم
ةعباتلا طابشضنلا ةنجل ةبوقع تءاجو
مدقت يتلا ىوكششلا ةيفلخ ىلع ،افيفلل
،ي˘ق˘ير˘فإلا د˘شض ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
د˘يد˘شست ل˘شصو ر˘يوز˘ت˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘ه˘˘تإاو
لا˘ق˘ت˘نا ة˘م˘ي˘˘ق ،وروا ف˘˘لأا084 ةم˘ي˘ق˘ب
يدا˘ن˘لا ىلإا ي˘˘ح˘˘ي˘˘ن˘˘شش م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا بعÓ˘˘لا
،ةقفشصلا تارخأاتم ىلإا ةفاشضإا يشسنوتلا

ضسا˘م˘ت˘لا د˘يد˘ج با˘ب ق˘ير˘ف˘ل ع˘ف˘ششي م˘لو
،افيفلا نم بلط يذلا يشسنوتلا داحتلا
ةرادإا اياون نشسح رابتعلا نيعب ذخألا
قباشسلا ل˘يو˘ح˘ت˘لا ي˘ف ي˘ق˘ير˘فإلا يدا˘ن˘لا
،ة˘م˘ل˘ع˘لا ق˘ير˘ف تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘شسنو˘ت˘لا دا˘ح˘تلا رد˘˘شصأاو

ه˘جو د˘ق ا˘ف˘ي˘ف˘لا نأا ىلإا ه˘ي˘ف را˘ششأا ا˘نا˘˘ي˘˘ب
عا˘جر˘ت˘شسا نأا ا˘ه˘ي˘ف ا˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘م ،ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م
ي˘ق˘ير˘فإلا يدا˘ن˘لا ن˘م بل˘ط˘ت˘˘ي طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ع˘قو يذ˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن لا˘˘شسرإا
فا˘˘شضأاو ،كن˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ا˘˘مو˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘شسرإا
ي˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ىق˘˘ب˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو““ :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
ا˘ه˘ب ا˘ند˘مو ة˘ق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه˘ب را˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ىن˘شست˘ي ىت˘ح ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘شسرإل
،““فلملا قلغ ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا˘ب بيدأا˘ت˘لا

دادعتشساب ،يشسنوتلا داحتلا دهعت مغرو
تاءار˘جإا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا يدا˘˘ن˘˘لا
اذه ““افيفلا““ ضضفر ،ديدج نم ضصÓخلا
دو˘عو ن˘م ه˘ي˘ف ءا˘ج ا˘˘م م˘˘غر ضسا˘˘م˘˘ت˘˘للا
طاقن6 بحشس ةبوقع ىقب˘ت˘ل ة˘يو˘شست˘ل˘ل
يف يقير˘فإلا ىق˘ب˘يو ،لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘شس
نودب يرودلا بيترت يف31ـلا زكرملا
6ـب بيترتلا ردشصتي ناك نأا دعب  طاقن

.طاقن
ديلو.ف

يسسنوتلا داحت’ا ضسامتلا ضضفري افيفلا
يقـــيرفإ’ا ةـــبوقع ضصوــــسصخب

01 موي رئازجلا يف يقيرفا بختنم ماما ىرخأا ةيدو ةارابم كانه نوكتشس اميف

ةارابمو ربوتكأا7 موي قلطني مداقلا ““رسضخلا““ ركسسعم
 رهسشلا ضسفن نم51 موي ايبمولوك

 يشضاملبو يلهألا نيب ضضوافتلا ربخ رششن لÓخ نم

 بيذاكفا قلتخت ةيدوعسلا ةفاحصلا
نع ليحرلا يف ريخأÓل ةبغر ةيا دوجو يشضاملب لامج ينطولا بردملا نم برقم ردشصم ىفن
رشضخلا بردم نيب تاشضوافم دوجو تعدا يتلا تاعئاششلا ىلع ادر ،رشضخلل ةينفلا ةشضراعلا

ةفثكم اهنأا تلاق تاشضوا˘ف˘م دو˘جو ة˘يدو˘ع˘شس ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تم˘عزو ،يدو˘ع˘شسلا ةد˘ج ي˘ل˘هاو
،يشضاملب لامج ينطولا بخانلا عم ،غئاشصلا دمحأا ةشسائرب ،ةدج يلهأا يدان ةرادإا نيب يرجت
وك˘نار˘ب ي˘تاور˘ك˘لا ة˘لا˘قإا ي˘ل˘هألا ةرادإا ترر˘قو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ر˘شساو˘ك˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ي˘لو˘ت˘ل
يبرعلا يدانلا اهب ينم يتلا ةيشساقلا ةميزهلا بقع كلذو ،قيرفلا بيردت نم ضشتيفوكنافيإا

يرودلا ةلوطب نم ةثلا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب ،ةد˘حو˘لا د˘ي ي˘ل˘ع
ءاهنإل نمزلا قباشست حيشسامتلا ةرادإا نإا ،رداشصملا ضسفن ريراقت تحشضوأاو ،نيفرتحملل يدوعشسلا

عم ايلاح تاشضوافملا رودت ثيح ،ضشتيفوكنافيإا وكنارب يتاوركلا ةلاقإا دعب كلذو بردملا فلم
رشضخأا أادبو،9102 ةيقيرفألا ممألا ضسأاك بقل دشصحل ،ءارحشصلا يبراحم داق يذلا ،يشضاملب
لداعتلاب ،وكنارب ةدايق تحت ،مشسوملا اذه ،يدوعشسلا يرودلا ةلوطب يف هراوششم ،ةدج ةنيدم
يف ةدج يلهأا يدان لتحيو ،ةدحولا نم ةميزهلا اريخأاو قافتلا ىلع زوفلا مث ةلادعلا عم
نكل ،طقف طاقن4 ديشصرب يدوعشسلا يرودلا بيترت لودجب عباشسلا زكرملا يلاحلا تيقوتلا

خشسن نم ديزم˘لا ع˘ي˘ب ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا را˘ب˘خأا در˘ج˘م ي˘ه ة˘يدو˘ع˘شسلا ة˘فا˘ح˘شصلا ه˘ي˘عد˘ت ا˘م نأا ود˘ب˘ي
دئارجلا نم ريثكلل لشضفملا ربخلا حبشصأا رشضخلا بردم عم دقاعتلا ربخ نأا ةشصاخ ،دئارجلا

ةشضراعلا نع ليحرلا يف هتي˘ن ة˘ب˘شسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘ب ي˘ف˘ن م˘غر ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ع˘قاو˘م˘لاو
ةبيتك عم هل امداق افده2202 رطق لايدنوم ىلا لهأاتلا عشضو دق هنأاو ةشصاخ ،رشضخلل ةينفلا
.نيبراحملا

ديلو.ف

 ةنيطنشسق بابشش

 افيفلا ىلإا ءوجللاب ددهيو ليحرلا ضضفري ناف’



نطولأ تاي’و فلتخم نم كراضشم004 روضضحب

بطلإ ةيلكب تإربخلإ لدابتل مومسسلإ ملعل ةينطو ةودن
ةينطولأ ةودنلأ ةبانعب بطلأ ةيلكب (9102ربمتبضس81,91) نيلماك نيموي رأدم ىلعو ءاعبرأ’أ سسمأأ تقلطنأ
«ةئيبلأو ةحضصلأ» ربخم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’أ ز˘كر˘م˘لأ فأر˘ضشأ تح˘ت مو˘م˘ضسلأ م˘ل˘ع˘ل ىلوأ’أ

ءامضصلأ ددغلأ تابأرطضضأ» لوح عوضضوملأ روحمتيضس ثيح «ىحاي نيدلأ ردب» تأرضضاحملأ ةعاق ىوتضسم ىلع كلذو
كراضشم004 نكميضس امم تامولعملأ عونت و ءأرثب يملعلأ جمانربلأ زيمتيضس ثيح »ةحضصلأ ىلع ريثأاتلأو رطاخملأ و
تايضصوت حأرتقأ عم ءامضصلأ ددغلأ تابأرطضضأ عوضضوم لوح نييرئأزجلأ نيثحابلأ لمع جئاتن لدابت نم ينطو

تأرضضاحملأ نم ديدعلأ  ةودنلأ للختضس امك .رئأزجلأ يف ةيئيبلأو ةيحضصلأ رطاخملأ مييقتل ةكرتضشم عيضضأومو
، لجيج ، رأوزلأ باب ، ةنيطنضسق ، ةضسبت) رأرغ ىلع  ةيرئأزجلأ تاعماجلأ فلخم نم نيكراضشملأ عيمجل ةيوفضشلأ
زكأرملأ فلتخم نم نيمداقلأ ىرخ’أ ةيبط تاضصاضصتخأ و مومضسلأ ملع يف نيضصتخملأ أذكو ( سسابعلب يديضس

ربتخملأ ىلإأ ةفاضض’اب ( رئأزجلأ ، ةديلبلأ ، ةياجب ، وزو يزيت ، فيطضس ، ةنيطنضسق)ك ةينطولأ ةيئافضشتضس’أ
.ناضسملت  و نأرهو ةي’ول مومضسلأ ملعل ينطولأ زكرملأ و ةيئأودلأ ةباقرلل ينطولأ

نيمأ لداع

ةضسضسؤوملأ تاباضسح نع ديمجتلأ عفرب لدعلأ ريزو أوبلاط

ةرخأاتملإ مهروجأإ ببسسب بكرملإ لخإد نومسصتعي لايترف لامع
ةيتوزأ’أ ةدمضسألل ““لايترف““ ةضسضسؤوم لامع بلاط

مضساقلب““ ماتخأ’أ ظفاح لدعلأ ريزو سسمأأ ةبانعب
نم ةضسضسؤوملأ تاباضسح نع ديمجتلأ عفرب ““يتامغز
.نيرهضشل ةرخأاتملأ مهبتأور نم مهنيكمت لجأ
ةيملضس ةيجاجتحأ ةفقو أومظن نوجتحملأ لامعلأ

أوعفر بكرملأ لخأدب تاحاضسلأ لك تباج ةريضسمو
““اهيلع بوتكم ةريبك ةتف’ و تأراعضش اهللخ نم
يد˘ي˘ضس»، ““ثي˘غ˘ت˘ضسضست ا˘ن˘تل˘ئا˘عو ةد˘م˘ج˘م ا˘˘نرو˘˘جأأ

مهتوعد نيددجم ““لمأ’أ وه مكلخدت لدعلأ ريزو
فر˘ضص ة˘ي˘غ˘ب دل˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ ل˘خد˘˘ت˘˘ل

لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م تأر˘˘ضشع˘˘لأ نا˘˘كو . ة˘˘ير˘˘ه˘˘ضشلأ م˘˘ه˘˘ب˘˘˘تأور
أو˘م˘ظ˘ن د˘ق ا˘ق˘با˘˘ضس لأد˘˘ي˘˘م˘˘ضسأأ (لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف) ة˘˘ضسضسؤو˘˘م

مهنيكمتو ةضسضسؤوملل ةيكنبلأ تاباضسحلأ ىلع ديمجتلأ عفرب ةبلاطملل ةبانع ةي’و رقم مامأأ طرافلأ عوبضسأ’أ
لجأ نم ةينعملأ تاطلضسلأ ىدل عيرضسلأ لخدتلاب ةبانع يلأو نوجتحملأ اهنيح دضشانو ةرخأاتملأ مهروجأأ نم
بابرأأ مهنوكل ةيعامتج’أ تامدخلأ ةنجل لبق نم ةحونمملأ حنملأ كلذكو ةرخأاتملأ مهبتأور نم مهنيكمت
يذلأ رمأ’أ نيلماك نيرهضش دنم مهروجأأ فرضص رخأات ءأرج ةيرزم ةيعامتجأ ةيعضضو نوضشيعي أوتابو رضسأأ

بت˘ك˘لأو تأودأ’أ ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘ير˘ه˘ضشلأ م˘هرو˘جأ’ لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ضسا˘م˘لأ ة˘جا˘ح˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ لو˘خد˘لأ ع˘م فدا˘˘ضصت
ةقلعتملأ ةدضصرأ’أ اهيف امب ةضسضسؤوملأ ةدضصرأأ ديمجت ربخ أوقلت (لايترف) لامع ناكو. مهءانبأ’ ةيضسردملأ

تقولأ يف يعامتج’أ لوخدلأ ةيضشع ةقعاضصلاك ةيعامتج’أ تامدخلأ لأومأأ ةدضصرأاب ةقلعتملأو مهبتأور
تردضصأأ اهتهج نم .يراجلأ ربمتبضس2 موي ةررقم تناك يتلأ ةماعلأ مهتيعمج دقعل هيف نورضضحي أوناك يذلأ
نييعتب قلعتملأ لدعلأ ةرأزو ءأرجإأ يف نعطلأ رأرق ةدمضسأ’أ ةعانضص يف ةضصتخملأ (لايترف)ةكرضش ةرأدإأ

عفرب مهعانقإ’ لدعلأ يلوؤوضسم ىلإأ هجوم ءأرجإأ ءدبل اهيماحمل تاميلعت تطعأأ ثيح نييرأدإأ نيفرضصتم
دأد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘عأ’أ ل˘جر نأأ ىلإأ را˘ضشيو لا˘م˘ع˘لأ رو˘جأأ ع˘فد˘ب حا˘م˘ضسل˘ل ة˘كر˘ضشلأ تا˘با˘˘ضسح د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت تأءأر˘˘جإأ
ةعومجم لبق نم ةئاملاب94 لباقم مهضسأ’أ نم ةئاملاب71 ىوضس كلتمي ’ سشأرحلأ نجضس يف ايلاح نوجضسملأ
.(لأديمضسأأ) نم ةئاملاب63و ةينابضسإ’أ (ريمليف وبورج) ةعومجملأ يمهاضسم ةيبلغأأ

نيمأأ لداع

سشأرحلأ نجضس يف هئاقضشأاب قحتلأ

تقؤوملإ ضسبحلإ يدامح نب ىسسوم قباسسلإ ريزولإ عإديإإ
لاضصت’أو ملعإ’أ تايجولونكتو ديربلل قباضسلأ ريزولأ عأديإاب سسمأأ ايلعلأ ةمكحملأ ىدل ققحملأ راضشتضسملأ رمأأ

عا˘ط˘ق سصخ˘ت دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق ي˘ف ه˘عو˘ل˘ضضل سشأر˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ،يدا˘م˘ح ن˘ب ىضسو˘م
3 سسبحب دمحمأأ يديضس ةمكحم ىدل قيقحتلأ يضضاق رمأأ طرافلأ توأأ رهضش نم8ـلأ يف هنأأو ثيح,ت’اضصت’أ

ىلع تنميه يذلأ عاطقلأ يف ةرمتضسملأ تاقيقحتلأ ةمذ ىلع ،يدامح نب ىضسوم قبضسأ’أ ت’اضصت’أ ريزول ءاقضشأأ
اهضسفن ةمكحملاب قيقحتلأ يضضاق رمأأ ،اهتأذ ةيضضقلأ يفو.““رودنوك““ عمجمل ةكلاملأ ““يدامح نب ىضسوم““ ةرضسأأ

اًمهت نيفوقوملل يضضاق˘لأ ه˘جوو.سشأر˘ح˘لأ ن˘ج˘ضسب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ن˘هر ““سسي˘ل˘ي˘بو˘م““ ة˘كر˘ضشب ردأو˘ك3 عأديإاب
للغتضسأ ءوضسو ،ماعلأ لاملأ ديد˘ب˘تو ،ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضس بأز˘حأ’ ي˘ف˘خ˘لأ ل˘يو˘م˘ت˘لأو ،لأو˘مأ’أ سضي˘ي˘ب˘ت ا˘هزر˘بأأ ،ةر˘ي˘ط˘خ

،ماعلأ قافنإ’أ عيراضشمب بعلتلأو ،عيرضشتلل ةفلاخمو ةهوبضشم تاقفضص مأربإاب نوفوقوملأ عبوت امك.بضصنملأ
سسلجم ىدل ماعلأ بئانلأ اهلاحأأ يذلأ ةيضضقلأ سسفن يف عباتي هنإاف طقف ريكذتلل.ةقحتضسم ريغ ايأزم حنمو
يلأولأو كلاملأ دبع للضسو دمحأأ ىيح˘يوأأ ن˘ي˘ق˘با˘ضسلأ ن˘ي˘لوأ’أ ن˘ير˘يزو˘لأ ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ ىلإأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ضضق
ف.ميلضس.خوز رداقلأ دبع رئأزجلأ ةي’ول قباضسلأ
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°82ةبانع

°92 ةدكيكضس

°03سسأرهأأ قوضس

°92ةملاق

.هييتأوب ةكرعم يف يناثلأ نوج ةدايقب نييضسنرفلأ ىلع قحاضس رضصنل أرتلجنإأ دوقي دوضسأ’أ ريمأ’أ درأودإأ6531 -
.يرضصملأ سشيجلأ هيف يغلي ًاموضسرم ردضصي قيفوت يويدخلأ2881 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ للخ كلذو ةيتيفوضسلأ اينأركوأأ ةمضصاع فييك ىلع يلوتضست ةيزانلأ ايناملأأ تأوق1491 -
.سضرأ’أ حطضس تحت ةيوون ةلبنق ريجفتل رابتخأ لوأاب موقت ةدحتملأ تاي’ولأ7591 -
.دن’ ينزيد ةرايز نم فوضشتورخ اتيكين يتيفوضسلأ ميعزلأ عنم9591 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رضصعلأ
:برغملأ
:ءاضشعلأ
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سسقطلأ لأوحأأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 يقأوبلأ مأأ

ينيعبرأإ لتق ةلواحم زغل كفت نوركف نيع ةطرسش
لعافلإ ىلع ضضبقلإ يقلتو

غلبي سصخضش فيقوت نم نوركف نيع ةرئأد نمأأ حلاضصم تنكمت قيقدلأ يرحتلأو ملعتضس’أ رضصنع لضضفبو أريخأأ
تاقلعلأو لاضصت’أ ةيلخ بضسحب اهئاقو دوعت يتلأ يدمعلأ لتقلأ ةلواحم ةيضضق يف هيف هبتضشم ةنضس33 رمعلأ نم
يف سصخضشل نوركف نيعب يلحملأ ىفضشتضسملأ لبقتضسأ امدعب نيرخآ’أ نيمويلأ ىلإأ يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ

، دخلأ و قنعلأ ىوتضسم ىلع باضصم سضيبأأ حلضس ةطضسأوب ءأدتع’ سضرعت ةنضس04 رمعلأ نم غلبي ةريطخ ةلاح
هيف هبتضشملأ ةيوه ديدحت ىلإأ تضضفأأ يتلأ مهتايرحت نوركف نيع ةرئأد نمأاب ةيطبضضلأ لاجر اهرثإأ ىلع رضشابيل
نمأأ رقم ىلإأ هليوحت دعبو هيف هبتضشملأ. (روتيك) سضيبأأ حلضس يهو ةميرجلأ ةأدأأ عاجرتضسأ عم هفيقوت مث نم و
، رأرضصإ’أ قبضس عم (روتيك) سضيبأأ حلضسب يدمعلأ لتقلأ ةلواحم ةيضضق نع هدضض يئأزج فلم زاجنأ مت ةرئأدلأ
قيقحتلأ تايرجم لامكتضسأ نيح ىلإأ هرمأأ يف تلضصف يتلأ ةيئاضضقلأ تاهجلأ مامأأ71.90.9102 خيراتب مدقيل
ةيامح يف نمأ’أ حلاضصم تأدوهجم نينمثم نوركف نيع ينطأوم رودضص جلثأأ يذلأ ربخلأ وهو ةمكاحملل هميدقتو
راهز دمحأ.تاكلتمملأو حأورأ’أ

ةهوبضشملأ نكامأ’أ و ءايحأ’أ فلتخم تضسم ةيطرضش تايلمع رثإأ

ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةيمكو ضصاخسشأ’إ تإرسشع فيقوت
ةــــــسسولهملإ ضصإرـــــــقأ’إو

يتلأ ةيطرضشلأ اهتايلمع نم يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأأ حلاضصم سسمأأ موي اهب تماق يتلأ ةتغابملأ تاجرخلأ ترمثأأ
عيمج ىوتضسم ىلع يرضضحلأ طضسولأ يف ةميرجلأ ةبراحمل ةيمأرلأ ةيئاقولأ ةينمأ’أ تاطاضشنلأ راطإأ يف لخدت
سصاخضشأ’أ ةبقأرم اهللخ نم مت ةهوبضشملأ نكامأ’أ و ءايحأ’أ فلتخم تفدهتضسأ سصاضصتخ’أ ميلقإاب اهرئأود
ةبكرم07 ةبقأرم نع ترفضسأأ ةيلمعلأ ناف ةي’ولأ نمأاب ةماعلأ تاقلعلأو لاضصت’أ ةيلخ نايب بضسحبو تابكرملأو
مهرامعأأ حوأر˘ت˘ت ا˘ضصخ˘ضش61 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ م˘ه˘ط˘ي˘ق˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘مأ’أ تأر˘ق˘م˘لأ ىلإأ ا˘ضصخ˘ضش751 ليو˘ح˘ت و
نم ةطرضشلأ حلاضصم ىدل نيبولطم ، ةيركضسعلأ أذكو ةيئاضضقلأ تاهجلأ ىدل مهنع ثوحبم نيب ، ةنضس13 و91 نيب
اضصرق74 زجح مت ثيح ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و تأردخملأ كلهتضسأ و ةزايح اياضضق يف نيطروتم ، قيقحتلأ لجأأ

ةيلوكحلأ تابورضشملأ نم ةدحو551 و جيورتلل ةأايهم (جلاعم فيك) تأردخم هعطق عبرأأ ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم
ةراضشإلل,ةضصتخملأ حلاضصملل مهميدقت و مهدضض ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ متيل .ماجحأ’أ و عأونأ’أ ةفلتخم
يف نيلمأأ ةي’ولأ ناكضس اهنضسحتضسأ دق اهيلع ةبظأوملأ بجوتضسي ةريبك ةعاجن تتبثأأ يتلأ ةيلمعلأ هذه نإاف
لكضشب ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف تلضشفت يتلأ مأرجإ’أ ةرهاظل دح عضضوو نامأ’أو نمأ’أ بابتتضسأ دضصق بردلأ ةلضصأوم
راهز دمحأ .هابتنلل تفلم

عقو ىلع ةملا˘ق ة˘ي’و˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ظ˘فا˘ح˘م˘لأ سشي˘ع˘ت
نيلوؤوضسمو تراطإأ اهلطب لي˘ق˘ث˘لأ را˘ي˘ع˘لأ ن˘م ة˘ح˘ي˘ضضف
نأأ د˘ع˘ب سسب˘ح˘لا˘ب ن˘يدد˘ه˘م مو˘ي˘لأ أو˘تا˘ب ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب
ةيلضصأأ تلجضسل يدمعلأ بيرختلأ ةيانج مهل تهجو
ةفيظولأ للغتضسأ ةءاضسإأ ةحنجو ةيمومعلأ تاطلضسلل
ةداملا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘م˘لأو سصو˘ضصن˘م˘لأ لا˘ع˘فأ’أ ي˘ه و
نونا˘ق ن˘م33 ةدا˘م˘لأو تا˘بو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘˘ق ن˘˘م904

 .هتحفاكم و داضسفلأ نم ةياقولأ
اهب مدقت يتلأ ىوكضشلأ ءوضض ىلع تءاج ةيضضقلأ هذه

مامأأ ةملاق ةي’وب يراقع˘لأ ظ˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
عيب سصوضصخب ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو

د˘حأأ ةد˘ئا˘ف˘ل (ة˘ثرو ن˘ي˘ب ي˘˘ضضأرأأ ) ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع قو˘˘ق˘˘ح
فلتخأ دوجو عم ةملاقب نيفورعملأ لامعأ’أ لاجر
فرط نم اهيلع لضصحتملأ تاقاطبلأ نيب سضاقنت و
ىل˘ع ةدو˘جو˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘ب˘لأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ر˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه
ليكو نم ىعدتضسأ امم ،ةيراقعلأ ةظفاحملأ ىوتضسم
قيقحتلأ و ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةرضشابم ةيروهمجلأ

ماهت’أ عباضصأأ هيجوت ىلإأ سصلخ يذلأ و ةيضضقلأ يف
هعأديإأ مت يذلأ قباضسلأ يراقعلأ ظفاحملأ نم لك ىلإأ
ىلع ن˘ير˘خآأ تأرا˘طإأ بنا˘ج ىلإأ ي˘طا˘ي˘ت˘ح’أ سسب˘ح˘لأ

) ، ةيراقعلأ ةظفاحملاب سشيتفت نوع( ر -خ ) رأرغ
بت˘˘˘ك˘˘˘م سسي˘˘˘ئر (أ - ر) ، ن˘˘˘مأأ و ة˘˘˘يا˘˘˘قو نو˘˘˘˘ع ( ر ع -ر
م˘˘˘ضسق سسي˘˘˘ئر ( ح -ر) ، ي˘˘˘ضضأرأ’أ ح˘˘˘ضسم ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ظفاحم ( ر - ب) ، ةيرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب تا˘قا˘ط˘ب˘لأ

و عأديإ’أ مضسق ةلوؤوضسم ( سس - ك) ، قباضس يراقع
سسيئر (ح - ح) ، ةظفاحم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ضسا˘ح˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

نيعوضضوملأ و ةظفاحملاب ةيراقعلأ تاميقرتلأ مضسق
تت˘ب˘ثأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ، ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لأ ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ تح˘˘ت ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

أذك و ةيئاضضقلأ ةيطبضضلأ اهب تماق يتلأ تاقيقحتلأ

يد˘م˘ع˘لأ فل˘تإ’أ ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ ح˘لا˘ضصم˘˘لأ
أذه و ةيلضصأأ تلجضس و دوقعلأ و قئاثولأ نم ديدعلل
نم مهنيكمت و لامعأ’أ لاجر سضعب ةمدخ لجأأ نم

.قح هجو نود يضضأرأ’أ نم تأراتكهلأ تأرضشع
مهنم دحأو لك لواح مهعم قيقحتلأ ىدل و نومهتملأ
ةلماكلأ ةيلوؤوضسملأ ليمحت و ، هتميرج نم سصلمتلأ
قيقحتلأ لحأرم عيمج ربع ، قباضسلأ ظفاحملأ ىلإأ
كلذ˘ب ن˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ ة˘˘بو˘˘ضسن˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ أور˘˘ك˘˘نأأ
هنوك قباضسلأ يراقعلأ ظفاحمل˘ل ة˘ل˘ما˘ك˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأ

و ميقرتلأ و ليجضستلأ رمأوأأ هيلع يلمي ناك نم وه
تاقاطبلاب هتقلع رخأ’أ سضعبلأ ىفن ام يف راهضشإ’أ

يف مه˘طرو˘ت نو˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ىف˘ن ا˘م˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت و
.تلجضسلأ قيزمت
سسوبحملأ قباضسلأ يراقعلأ ظفاحملأ حرضص هتهج نم

مدع و تاباضسحلأ نم ءزج قيزمت سصخي ام يف ايلاح
دحأ’ موضصخلأ و لوضصأ’أ فضشكب تلماعم ةثلث ركذ
ةيردملأ ةميلعتل أذيفنت ءاج كلذ نأأ ، نونطأوملأ
يتلأ ةيراقعلأ كل˘مأ’أ ر˘كذ ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ

لوؤو˘ت و ةر˘غا˘ضش كل˘مأأ د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ و ن˘ير˘م˘ع˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ت
ةيروهمجلأ ليكو نأأ ركذلاب ريدجلأو ةلودلل اهتيكلم
عأد˘يإ’أ سضفر ر˘مأوأأ ف˘نأا˘ت˘ضسأ ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ىد˘˘ل
ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت مهعضضو مت نيذلأ نيمهتملأ

و ما˘˘ع˘˘لأ بئا˘˘ن˘˘لأ ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لأ بل˘˘ط˘˘لأ سسف˘˘ن و˘˘ه و
نمو عأديإ’أ سضفر ءاغلإأ و عأديإ’أ رمأأ دييأاتب يضضاقلأ

نأأ ’إأ ،تقؤوملأ سسبحلأ نهر نيمهتملأ عأديإأ ديدج
تردضصأأو ماعلأ بئانلأ تابلط تضضفر ماهت’أ ةفرغ
مهكرت و مهعأديإأ سضفرب قلعتملأ رمأوأ’أ دييأات رأرق
.ةيئاضضقلأ ةباقرلل مهعاضضخإأ عم جأرفإأ ةلاح يف

نيدلأ زع.ل

داسسفلإ اهلاط ةملاق ةي’ول ةيراقعلإ ةظفاحملإ
ضسبحلاب نوددهم نولوؤوسسمو تإراطإإو

ةـــــــــــلئاعلأ لــــــــــلدم ئفــــــــــطي

بويأ فيض نب
9102 ربمتبضس02 أدغ

نم ةيناثلأ هتعمضش
ليمجلأ هرمع عومضش

ةبضسانملأ هذهبو
هل مدقتي ةراضسلأ

دأرفأأ لكو دامع هدلأو
يناهتلأ رحأاب ةلئاعلأ

لوط هل نينمتم
.ةداعضسلأو رمعلأ

ةنس ىلحأ
بويأ بيطف
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فيقوت تأرّكذم ةّدعو ةيئاضضق ماكحأأ6 هّقح يف

ةبانعب ريطخ مرجم ىلع ضضبقلإ ءاقلإإ
ّدعي هلعج امم اياضضقلأ نم ديدعلأ باكترأ يف طروتم ريطخ مرجم ىلع سضبقلأ سسمأأ ءاضسم ةبانع نمأأ حلاضصم تقلأأ

ةيئانجلأ ةقرفلأ رضصانع ىدل ةدّكؤوم تامولعم دورو دعب ةيعونلأ ةيلمعلأ تّمت ثيح ةلأدعلأ فرط نم ثحب لحم
طضسو ىوتضسم ىلع ءايحأ’أ دحأاب ريطخلأ سصخضشلأ أذه دجأوت اهدافم ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةيئ’ولأ ةحلضصملاب
ّلحم ّدعي هتلعج يتلأ مئأرجلأ نم ديدعلأ باكترأ يف طروتمو ايئاضضق قوبضسم ريخأ’أ أذه نأأو املع ،ةبانع ةنيدم
ماكحأأ ّةتضس ىلإأ ةفاضضإأ فيقوتلأ تأرّكذم نم ةلضسلضس هقح يف تردضص امدعب ةينمأ’أ تاطلضسلأ فرط نم ثحب
ىلإأ هميدقتو هب ةحاطإلل هنع ثحبلأ ةيلمع يف عرضشت افلاضس ةروكذملأ ةينمأ’أ حلاضصملأ لعج اّمم ةيئاضضق
ةيئانج˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ضصا˘ن˘ع ل˘قا˘ن˘ت د˘ق˘ف قا˘ي˘ضسلأ تأذ ي˘فو ،ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘ضسن˘م˘لأ ةد˘يد˘ع˘لأ م˘ه˘ت˘لا˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘لأد˘ع˘لأ

سسمأأ لوأأ ءاضسم نم ةنماثلأ ةعاضسلأ دودح دنع كلذو ةعرضسلأ حانج ىلع ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةيئ’ولأ ةحلضصملاب
تعضضو نيأأ ،ةنيدملأ طضسو ىوتضسم ىلع هدجأوتب ةديفملأ تامولعملأ اهدورو روف هب ةحاطإ’أ لجأأ نم ءاثلثلأ

نأأ لبق هترضصاحمب نمأ’أ دأرفأأ نم ددع ماق تقو يف هتأوطخ عيمج عبتتو هل دّضصرت ةيلمعب تأأدب ةمكحم ةطخ
لامكتضس’ ةقرفلأ رقم ىلإأ هلقنّ متيل ،ةنضس72 رمعلأ نم غلابلأ هيف هبتضشملأ ىلع سضبقلأ ءاقلإأ يف أوحجني
ىلإأ هميدقت سضرغب يئاضضق فلم هقح يف زجنأأ امنيب ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاخت’و تاقيقحتلأ
ةبانع ةمكحم ىدل قيقحتلأ يضضاقو ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مويلأ ةحيبضص لثمي نأأ بقترملأ نم ثيح ةلأدعلأ
يدمعلأ حرجلأو برضضلأ يف ةلّثمتم ةديدع اياضضق يف هطّروتب اضساضسأأ ةّقلعتملأو ،هيلإأ ةبوضسنملأ مهتلاب هتعباتمل
يتلأ اياضضقلأ نم اهريغو ةقرضسلأ ةحنجو ماعلأ قيرطلأ يف راجضشلأ ةحنج عم مجحلأ ريبك سضيبأأ حلضس لامعتضساب
عباضسلأو سسداضسلأو لوأ’أ يرضضحلأ نمأ’أ حلاضصم تماق لضصفنم قايضس يفو ،سصاخضشأ’أ نم ةعومجم اهتيحضض حأر
51 ليوحت عم اضصخضش02 ةلاح سصحف ىلإأ تضضفأأ ةينمأأ تايلمعب سسمأأ لوأأ ءاضسم ةيتايلمعلأ جأوفأ’أ عم قيضسنتلاب

ةبراحم راطإأ يف جردني ام وهو ،نيفلاخملأ قح يف ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ عم ةيران ةجأرد
سس.ديلو.اهعأونأأ ىّتضشب ةيرضضحلأ ةميرجلأ
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