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ي˘مÓ˘عإأ ح˘ير˘سصت ي˘ف أذ˘˘ه ءا˘˘جو
ىلإأ هتداق لمع ةرايز سشماه ىلع
ةيرابجإأ نإأ لاق ثيح ،ةزابيت ةيلو
ي˘ف ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ سسيرد˘ت ة˘ل˘سصأو˘˘م
م˘هأأ ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ رو˘˘ط˘˘لأ
ةظفاحملأ اهتمدق يتلأ تاحرتقملأ
نم ةموكحلل ةيغيزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ما˘سسلأ

نوناقلأ ةعجأر˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م لÓ˘خ
ة˘˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةيماسسلأ ةظفاحملأ نأأ راسشأأو.0002
تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م تمد˘˘ق ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأÓ˘˘ل
ةيبرتلأ ةرأزو لÓخ نم ةموكحلل
دو˘ن˘ب سضع˘ب ة˘ع˘جأر˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

8002 ةيبرتلل يه˘ي˘جو˘ت˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ

جأردإأ و ميمعتل43 دنبلأ اهنم اميسس
رو˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإلأ ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سص

روطلأ يف اهتسسأرد دعب طسسوتملأ
نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ فا˘سضأأو ،ي˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ
ةطقنك ةجردم ةظفاحملأ تاحأرتقأ

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ لا˘م˘عأأ لود˘ج ي˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م
يف ةئيهلأ دد˘ج˘ت ثي˘ح ،ة˘كر˘ت˘سشم˘لأ

يتلأ ةظفاحملأ مأزتلأ ةبسسانم لك
ميلعت تيبثت ىمسسأأ فدهك ترطسس
ةيوبرتلأ ةموظنملأ ي˘ف ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ

ة˘ق˘با˘ط˘م ن˘˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح

ةغل اهنم لعج يذلأ6102 روتسسدل
ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو .ة˘ي˘م˘سسر و ة˘ي˘ن˘طو
هت˘ع˘جأر˘م ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل˘ل˘خ» ـب ،ه˘ب˘سسح

لاخدإأ لÓخ نم،43 دنبلأ ةسصاخ
ميلعت ةلسصأو˘م ة˘غ˘ي˘سصب ة˘يرا˘ب˘جإلأ
دعب طسسوتملأ روطلأ يف ةيغيزامألأ
اهلعج يأأ ،لوألأ روطلأ يف هتسسأرد
دأو˘م˘لأ ي˘قا˘ب ل˘ث˘م ا˘ه˘ل˘ث˘م ة˘يرا˘ب˘جإأ

ي˘م˘سشا˘ه˘لأ ي˘˘سس بسسح ،تا˘˘غ˘˘ل˘˘لأو

ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ظ˘ف˘ح˘ت ا˘م˘ك .دا˘سصع
لعجي يذلأ دنبلأ ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
ءأدتبأ ةيغيزامألأ ةغللأ سسيردت نم
نم اسضوع يئأدتبأ ةعبأرلأ ةنسسلأ نم
ة˘غ˘˘ل˘˘لأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ى˘˘لوألأ ة˘˘ن˘˘سسلأ
نيتينطو نيتغل امهتف˘سصب ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

لقعي له هتأذ قايسسلأ يف Óئاسستم
ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ ة˘˘غ˘˘ل سسيرد˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأأ
ة˘غ˘ل˘لأ ل˘ب˘ق ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ
ةغللأ ىلإأ هنم ةراسشإأ يف .ةيغيزامألأ
ن˘م ءأد˘ت˘بأ سسرد˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ

 .ثلاثلأ فسصلأ

يذلأ موسسرملأ نأأ دكأأ نأأ دعبو
سسيرد˘˘˘˘ت جأردإأ ن˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ةيوبرتلأ ةموظنملأ ي˘ف ة˘ي˘غ˘يزا˘ملأ

ن˘ع ف˘سشك ،ق˘ق˘ح˘˘ت د˘˘ق لا˘˘سصتلأو
سسيردت ميم˘ع˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘لأ
دا˘˘ج˘˘يإأ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألأ

اهتيامحل تامزيناكيملأو تايفيكلأ

ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘تو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق سصو˘˘سصن˘˘ب

ميلعتلأ رأرغ ىلع ىرخأأ تاعاطقل

ق˘فو ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

ةهج نم .ملاع˘م˘لأ ة˘ح˘سضأو ة˘برا˘ق˘م

ةظفاحملل ماعلأ نيمألأ ركذ ،ىرخأأ

مأدقإأ ليجسستب ةيغيزامأÓل ةيماسسلأ

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘م ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب

ةغللأ سسيردت ةلقرع ىلع ةيوبرتلأ

يذلأ رمألأ وه و أدمع ةيغيزامألأ

.مهقح يف تابوقع رأدسصإأ بلطتي

سسيرد˘˘˘ت سضفر د˘˘˘ه˘˘˘ع نأأ أزر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م

تراسص اهنأأ امب ىلو دق ةيغيزامألأ

ةوقب ةنسصحم ةيمسسر و ةينطو ةغل

يف لوؤوسسملأ تأذ اعد و .روتسسدلأ

سضر˘˘ف ةرور˘˘سض ى˘˘˘لإأ دد˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه

.ةيسصولأ ةرأدإلأ لبق نم تابوقع

ةداملا هذه سسيردت نيسضفارلا ءاردملا ةبقاعم وحن

تاعماجلا يف «ةيغيزامأ’ا» سسيردت ميمعتل تاءارجإا
ينهملا نيوكتلا زكارمو
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نيي˘ن˘طو˘لأ ة˘كر˘ح سسي˘ئر د˘ق˘ع
لو˘مر˘˘غ ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع رأر˘˘حألأ

ا˘ع˘م˘ج˘ت تب˘سسلأ سسمأأ ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
ديسشر بانوب بابسشلأ رأدب ايبعسش
يذ˘لأو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو
ن˘هأر˘˘لأ ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل سصسصخ
سضرت˘ع˘ي ا˘مو دÓ˘ب˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلأ
وعد˘ت يذ˘لأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ لا˘ق˘ت˘نإلأ
.تاب˘ق˘ع ن˘م سشي˘ج˘لأ ةدا˘ي˘ق ه˘ي˘لإأ

عمجتلأ أذه يف لومرغ ثدحتو
يبسستنم نم تائملأ هرسضح يذلأ

لجيجب رأرحألأ نيينطولأ ةكرح
يسسا˘ي˘سسلأ ن˘هأر˘لأ ن˘ع با˘ه˘سسإا˘ب

امو يرفيف22لأ ةروث دعب دÓبلل
يبعسش كأر˘ح ن˘م ا˘ه˘ن˘ع سضخ˘م˘ت

كردأأ امدعب Óسصأوتم لأزل ريبك

13لأ هتطحم يسضام˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ
رمت دÓبلأ نأاب لومرغ دكأأ ثيح
تقولأ ناحو ةري˘ب˘ك ة˘مزأا˘ب Ó˘ع˘ف
لاقو ، ةقيرط يأاب اهنم جورخلل
هتكرح راسصنأأ ابطاخم ثدحتملأ
ةريبك رطاخم هجأوت رئأزجلأ نأاب
ن˘م د˘بلو جرا˘خ˘لأو ل˘خأد˘لأ ن˘م

سشيجلأ ةدايق فلخ عيمجلأ دحوت

وهو قزأاملأ نم اهجأرخإأ لجأأ نم

تاباختنإلأ حاجنإاب هبسسح رمي ام

يف ةررقملأو ةلب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ

مدعو مداقلأ ربمسسيد رسشع يناثلأ

يتلأ ةيعونلأ ةوطخلأ هذه ةلقرع

. اهنع Óيدب كلانه مل

نأا˘˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘˘غ فا˘˘˘˘˘˘˘سضأأو

تح˘سضأأ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نإلأ

بعسشلأ نم مظعألأ دأوسسلأ رايخ

ةلكسشملأ نأأو اهنيمثت نم دبلو

تاباختنإلأ هذه ءأرجإأ يف دعت مل

ليسصحت ىحسضأأ كلذ نأأ املاط

ن˘ع ثح˘ب˘لأ ي˘ف ا˘˘م˘˘نإأو ل˘˘سصا˘˘ح

نامسضو اهحاجنإل قرطلأ لسضفأأ

هتمدق ام نأاب افيسضم ا˘ه˘ت˘ي˘فا˘ف˘سش

أذكو تانامسض نم سشيجلأ ةدايق

رهسسلل ةز˘ه˘جأأ ن˘م ثد˘ح˘ت˘سسأأ ا˘م

تا˘با˘خ˘ت˘نإلأ هذ˘ه ة˘ي˘فا˘ف˘سش ى˘ل˘ع

دعوم جأرخإأ لجأأ نم ايفاك ودبي

لسضفأأ يف ربمسسيد رسشع يناثلأ

ءاطخألأ نم أاطخ يأأ يدافتو ةلح

 .ةقباسسلأ تاباختنإلأ اهتفرع يتلأ

نم ريثكلأ نأاب لومرغ دكأأ امك

ـلأ ةروث دعب تحتف دق بأوبألأ

اهسضعب لأزت ل اميف يرفيف22

نم دبلو ةدسصوم فسصن ىرخألأ

لاقتنأ نمسضي امب راسسملأ لامكإأ

رئأزجلأ يف افافسشو أرح ايسسايسس

ديزملأ هبسسح لمتحت دعت مل يتلأ

يوطني ام لظ يف راظتنإلأ نم

ن˘م بير˘ق˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ى˘˘ل˘˘ع نأأ تا˘˘يد˘˘ح˘˘تو ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م

وأأ يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قإلأ د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سصلأ

.يعامتجإلأ

راظتنإ’ا قيطت دعت مل دÓبلا نأاب لاق

لجيج نم وعدي رارحأ’ا نيينطولا ةكرح سسيئر
 ةيشسائرلا تاباختنإ’ا ةلقرع مدع ىلإا
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ةباقنلل يئلولأ ماعلأ نيمألأ نمث
نيدعاسسملأو نيفر˘سشم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
دمحأ يداهلأ دبع نأزيلغب نييوبرتلأ
ءاقل˘ل د˘يد˘ج˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يد˘م ةو˘عد
ءاكرسشلأ يقاب عم لدابت نيأأ فراعتلأ
رأوحلأ حتف تأوطخ ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ةيبرتلأ عاطقب سضوهنلل لسصأوتلأو
يلع ةيبرتلأ ر˘يد˘م ز˘كرو .ة˘يلو˘لا˘ب
كل˘˘سس تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنأ ل˘˘˘كب ه˘˘˘غÓ˘˘˘بإأ

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘فر˘˘˘سشمو يد˘˘˘عا˘˘˘سسم

ريبعت أذكو. اهتقو ي˘ف ا˘ه˘ت˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل

ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لأ ل˘عا˘ف˘لأ رود˘˘لأ ن˘˘ع

ةيبرت˘لأ يد˘عا˘سسمو ي˘فر˘سشم ة˘با˘ق˘ن

سضف˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ ءا˘˘˘كر˘˘˘سشك

 .تاعأزنلأ

لÓ˘خ ه˘نأأ د˘م˘˘حأ يدا˘˘ه˘˘لأ ل˘˘ق˘˘نو

لبسس لك سصيخرتب انبلط عامتجلأ

يبسست˘ن˘م قو˘ق˘ح دأدر˘ت˘سسل رأو˘ح˘لأ

ماهم نم هب موقي امل ةسصاخ انكلسس

املاطل ة˘يو˘بر˘ت ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب ة˘يرأدإأ

˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ سضر˘˘˘ف ي˘˘˘ف تم˘˘˘ها˘˘˘سس

 .ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملاب طابسضنلأو

دبع ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ماقو

ةيبرتلأ ةريدم ةيحنتب دباعلب مكيحلأ

م˘سسو˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ ل˘˘ب˘˘ق نأز˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ل

لوخد ليج˘سست˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘تو ي˘سسأرد˘لأ

تأزوا˘ج˘ت˘لأ بسسب ن˘˘خا˘˘سس سسرد˘˘م

ي˘ت˘لأ ة˘يلو˘لأ هذ˘ه ي˘ف ،ةر˘م˘ت˘سسم˘لأ

ة˘ج˘سض ةر˘ي˘خألأ ة˘˘نوآلأ ي˘˘ف تفر˘˘ع

ا˘ه˘تر˘يد˘م تا˘فر˘سصت بب˘سسب ةر˘ي˘ب˘ك

د˘يد˘ه˘ت ع˘م ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن تعو˘ج ي˘ت˘˘لأ

فلأ51 نم ديزأأ عيوجتب اهعابتأأ

 . اهدسض تاجاجتحأ يف أولخد ذاتسسأأ

نيمألأ نييعتب ةيبرتلأ ريزو ماقو

يدأو˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ

ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل أر˘يد˘م ي˘تا˘˘كر˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل

فيقوتب ريزولأ ماق نأأ دعب نأزيلغب

.سشريح تايده

ةيوبرت ةيجوغاديب ،ةيرادإا ماهمب نوموقي نيذلا نيدعاسسملا قوقح دادرتسس’

راوحلا حتف نمثت نيدعاشسملاو نيفرششملا ةباقن

21 تايسسائرل ابسسحت

مداقلا ربمسسيد

ةعجارملا ةرتف

مئاوقلل ةيئانثتشس’ا

قلطنت ةيباختن’ا

ايمشسر مويلا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ تن˘˘ل˘˘عأأ

ةعجأرملأ ةرتف نأأ اهل نايب يف تاباختنÓل

ابسسحت ، ةيباختنلأ مئأوق˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ

نم ةيأدب حتتفتسس ،ربمسسيد21 تايسسائرل

.ربوتكأأ6 ةياغ ىلإأ رب˘م˘ت˘ب˘سس22 مويلأ

ءا˘˘سضمإل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت» ، ه˘˘نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأو

خ˘يرا˘ت˘ل دد˘ح˘م˘˘لأ ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ مو˘˘سسر˘˘م˘˘لأ

21 سسيمخلأ مويل ةبخانلأ ةئيهلأ ءاعدتسسأ

ةسسائرل باختنلأ لجأأ نم9102 ربمسسيد

ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ ي˘ه˘ن˘ت ، ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

تانطأوملأ ملع ىلإأ تاباختنÓل ةلقتسسملأ

ةيئانثتسسأ ةع˘جأر˘م ةر˘ت˘ف نأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو

اموي رسشع ةسسمخ اهتدم ةيباختنلأ مئأوقلل

ربمتبسس22 دحألأ مويلأ نم ةيأدب حتتفتسس

،9102 ربوتكأأ6 دحألأ موي ةياغ ىلإأ

نوناقلأ نم41 ةداملأ مكحأل اقبط كلذو

52 يف خرؤوملأ61-01 مقر يوسضعلأ

،تاباختنلأ ماظنب قلعتملأو6102 توأأ

ردسصملأ سسفن فاسضأأو .«ممتملأو لدعملأ

ةو˘˘عد˘˘لأ ه˘˘جو˘˘ت ، سضر˘˘غ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘˘ل» ، ه˘˘˘نأأ

نيلجسسملأ ريغ نينطأوملأو تا˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل

نيغلابلأ اميسسل ، ةيباختنلأ مئأوقلأ يف

يأأ ، عأرتقلأ موي ةلماك ةنسس رسشع ةينامث

ليجسست بلطل،9102 ربمسسيد21 موي

ةيدل˘ب˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘سسف˘نأأ

ةيدلب ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ م˘ئأو˘ق˘لأ ة˘ع˘جأر˘م˘ل

ةطلسسلأ فأرسشإأ تحت لمعت يتلأو مهتماقإأ

ا˘مأأ» ، ه˘تأذ نا˘ي˘ب˘˘لأ فا˘˘سضأأو .«ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

أوريغ نيذلأ نيبخانلأو تابخانلل ةبسسنلاب

ةنجللأ نم أوبرقتي نأأ مهيلعف مهتماقإأ رقم

رقمب ةيباختنلأ مئأوقلأ ةعجأرمل ةيدلبلأ

«مهلجسست ةداعإأ لجأأ نم ةديدجلأ ةماقإلأ

ليجسستلأ بلط قفري نأأ بجي» هنأأ أزربم

تبثت ىرخأأو ينعملأ ةيوه تبثت ةقيثوب

ى˘ق˘ب˘ت، ه˘نأ ى˘لإأ نا˘ي˘ب˘لأ سصل˘خو.«ه˘ت˘˘ما˘˘قإأ

مئأوقلأ ةعجأرمل ةيد˘ل˘ب˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ بتا˘كم

نم عوبسسألأ مايأأ لك ةحوتفم ةيباختنلأ

ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ

˘مو˘ي أد˘عا˘م ، ءا˘˘سسم ف˘˘سصن˘˘لأو ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ

تا˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأ ، ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

نيعتي جراخلأ يف نيميقملأ نينطأوملأو

ةيسسامولبدلأ تايلثمملأ نم برقتلأ مهيلع

.مهسسفنأأ ليجسستل ةيلسصنقلأ وأأ

S°∏«º.±

تاعيقوتلا باتتكا تارامتشسا اوبحشس ربمشسيد21 تايشسائرل حششرتلا يف ابغار22
باتتكأ تأرامتسسأ بحسسب أوماق لبقملأ ربمسسيد21 موي ةررقملأ ةيسسائرلأ تاباختنÓل حسشرتلأ يف ابغأر22 نأأ تاباختنÓل ةلقتسسملأ ةينطولأ ةنجللأ تدكأأ
نيب نمو .رأرحأأ نيرخآأو بأزحأأ يلثمم دجوي مداقلأ يباختنلأ دعوملل حسشرتلأ يف نيبغأرلأ نيب نم نأأ عأرذ يلع ،ةطلسسلأ هذه ىدل مÓعإلاب فلكملأ حسضوأأو.تاعيقوتلأ
بزح سسيئر ،دودغز يلعو ،ءانبلأ ةكرح سسيئر ،ةنيرق نب رداقلأ دبعو ،تايرحلأ عئÓط بزح سسيئر ،سسيلف نب يلع ،ثدحتملأ ركذ ،باتتكلأ تأرامتسسأ أوبحسس نيذلأ
تأرامتسسأ بحسسب ،ديعلب زيزعلأ دبع ةسسائر تحت لبقتسسملأ ةهبج بزح ،تبسسلأ سسمأأ ةحيبسص ،ماق امك .هافرلل رئأزجلأ بزح سسيئر ،جورع دأرم و ،يرئأزجلأ عمجتلأ

ماعلأ نيمألأ دكأأ هتهج نم.سسمأأ ةياغ ىلإأ ،تاعيقوتلأ باتتكأ تأرامتسسأ أوبحسس ،ابغأر22 ىلإأ حسشرتلأ يف نيبغأرلأ ددع لسصوو .مداقلأ ربسسميد21 تايسسائرل حسشرتلأ

نم رئأزجلأ جأرخإأ ىلع رداقلأ ديحولأ لحلأ ربتعت ةريخألأ هذه نأأ رابتعاب ،لبقملأ ربمسسيد21 تايسسائر يف ةكراسشملأ هتين ،يلحاسس مسساقلب ،يروهمجلأ فلاحتلأ بزحل

.رهسشأأ ةعبسس نم رثكأأ ذنم اهسشيعت يتلأ ةيسسايسسلأ ةمزألأ

S°∏«º.±



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

5875ددعلا9102 ربمتبسس22  دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نطولا تاي’و ةفاك ىوتشسم ىلع ةديدج يشسردم لقن ةلفاح0053 عيزوتل عورششم نع ،دباعلب ميكحلا دبع ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو فششك
 .مهتمÓشسو مهنمأا نامشض لجأا نم اذك و ةيئان قطانم يف نونطقي نيذلا ذيمÓتلا لقنت ءانع فيفخت فدهب

¯S°∏«º.±

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘كأاو

دحل مت ه˘نأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت

ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح ف˘˘˘لأا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت نآلا

0053 ن˘ي˘ب ن˘م اذ˘˘ه و ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م

Óبقتصسم اهع˘يزو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ل˘فا˘ح

اصصقن لجصست يتلا تايلولا ىلع

ةلودلا نم اصصرح لاجملا اذه يف

و ةديج ةصسارد فورظ ريفوت ىلع

ةرازو تردا˘˘˘˘˘ب ،كلذ ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م

ىلإا ةيلحملا تاعامجلا و ةيلخادلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘صشي˘ت˘ف˘ت نا˘ج˘ل دا˘ف˘يإا

ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو

اهلجصست ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

اهنم اميصس ل ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا

ةصصاخ اهكرادت فدهب تايئادتبإلا

و يصسردملا لقنلا يفلمب قلعت ام

 .ريزولا فاصضأا امك ,ماعطإلا

˘ما˘ع˘طإلا ف˘ل˘م˘ل ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو

ةلود˘لا نأا د˘با˘ع˘ل˘ب د˘كأا ي˘صسرد˘م˘لا

نم ريخألا اذهل ةغلاب ةيمهأا يلوت

نامصضل ةريبك دوهجل اهلذب لÓخ

فلتخم ىوتصسم ىلع قفرملا اذه

نم هل ام˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ةيصسردم ةايح نامصض يف ماه رود

هدر يف و ,ىرخأا ةهج نم .ةئداه

ل˘˘ف˘˘كت ىد˘˘م لو˘˘ح لاؤو˘˘صس ى˘˘ل˘˘˘ع

يوذ˘˘ب ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا

نأا دباعلب دكأا ،ةصصاخلا تاجايتحلا

ةريبك ةيمهأا يلوت ةيصصولا ةرازولا

ةحيرصشلا هذه لابقتصسا ىلع لمعلل

اقيبطت اذه و فورظلا نصسحأا يف

يذ˘لا لوألا ر˘يزو˘لا تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل

˘مد˘ع˘ل ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا

،ام ةقاعإا نم يناعي لفط يأا نامرح

 .ةصساردلا نم

ةرازو˘˘˘لا نأا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا د˘˘˘كأا و

ةفاك ةصسارد ىلع لمعت ةيصصولا

ةصسارد فدهب ة˘عدو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا

ماظن ديدحت و ىدح ىلع ةلاح لك

وأا ة˘يدا˘ع ما˘صسقأا˘ب ءاو˘صس ة˘صسارد˘˘لا

و˘ح˘ن ا˘ه˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت وأا ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا

.ينطولا نماصضتلا ةرازول

قÓطإا ن˘ع ر˘يزو˘لا ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك

لاب˘ق˘ت˘صسل (5701) ر˘˘˘صضخأا م˘˘˘˘قر

يذ˘لاو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنا

ةرصشابم لاصصتا ةانق ةباثمب نوكيصس

ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج حر˘˘˘ط فد˘˘˘ه˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م

اذه ةيقرت˘ب ة˘صصا˘خ˘لا م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا

.سساصسحلا عاطقلا

ذيمÓتلا ءايلوأا ت’اغششنا لابقتشس’

رصضخأا امقر قلطت ةيبرتلا ةرازو
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يموم˘ع˘لا ي˘عا˘ن˘صصلا جا˘ت˘نإلا فر˘ع

لÓخ ةئاملاب6.5 ـب ردق اعافترا رئازجلاب

امبصسح،9102 ةنصس نم يناثلا يثÓثلا
ادكؤوم, ءاصصحإÓل ينطولا ناويدلا هدكأا
ةد˘ع ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘˘م ل˘˘كصشب ن˘˘صسح˘˘ت ه˘˘نأا
لدعم ليجصستب حمصس امم ، تاعاطق

ةنراقم لوألا يصسادصسلا لÓخ4.9%
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
تا˘عا˘ط˘ق˘لا سصو˘صصخ˘بو.ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
، ءادألا اذه يف تكراصش يتلا ةيعانصصلا
بلصصلاو ديدحلا ةعانصصب رمألا قلعتيف
ة˘عا˘ن˘صصلاو ءا˘بر˘ه˘كلاو كي˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لاو
غلب اعافترا تل˘ج˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

نم لوألا يصسادصسلا لÓخ23.6%

اذه بعصش مظعم تكراصشو9102. ةنصس
بعصش اميصسل ،نصسحتلا اذه يف عاطقلا

ندا˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘تو د˘يد˘ح˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
، ةيعانصصلا تابكرملا ةعانصص ، ذلوفلاو
، ةيئابرهكلا كÓه˘ت˘صسلا داو˘م ة˘عا˘ن˘صص
اذكو ةيد˘يد˘ح˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صص
امك.ةيئابرهكلا تازيهجتلا داوم ةعانصص
اعافترا ةيذحألاو دولجلا ةعانصص تفرع

يصسادصسلا لÓخ%51 ـب جاتنإلا يف

ىحنم˘لا د˘كأا˘ت˘ي˘ل9102. ن˘˘˘˘˘م لوألا
ةيذحألاو دولجلا ةعا˘ن˘صصل يد˘عا˘صصت˘لا

رثكأا8102 نم ي˘نا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا ذ˘ن˘م
ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا يثÓثلا لÓخ

لÓخ%51 اهجات˘نإا عا˘ف˘ترا غ˘ل˘ب˘ي˘ل

جتن دقو،9102 نم لوألا يصسادصسلا
ة˘ط˘ي˘صسو˘لا داو˘م˘لا ن˘ع ن˘صسح˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه

كÓ˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلا داو˘˘˘مو (2,02%+)

جاتنإا يف عافترا ليجصست امك.(7,5%+)

لÓخ%7.3 اهردق ةبصسنب ءابرهكلا

9102 ةنصس نم ىلوألا ةتصسلا رهصشألا

ة˘ن˘صسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م تفر˘˘عو.ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘جا˘ت˘نإا عا˘ف˘ترا تا˘عا˘ن˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م

امك.ةرتفلا سسفن لÓخ%98.8 لدعمب
اعافترا ةيئاذغلا ةعانصصلا اصضيأا تدهصش

%1.8 ةبصسنب اهجاتنإا لد˘ع˘م˘ل ا˘ف˘ي˘ف˘ط

جاتنإا لدعمب بي˘ل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘صص ل˘صضف˘ب

يدعاصصتلا ىحنملا سسم امك31.8% .

%0.1 ةبصسنب رجاحملاو مجانملا عاطق

نع اصسا˘صسأا ة˘م˘جا˘ن ،ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ
تا˘ف˘صسو˘ف˘لا ند˘ع˘م جار˘خ˘ت˘˘صسا بع˘˘صش

ريصشتو4.3 %. حلملاو%01 لدعمب
تايئاصصحإÓل ينطولا ناويدلا تايطعم
تاعاطق ثÓث يف عجارت ليجصست ىلإا

ن˘م لوألا ي˘صساد˘صسلا لÓ˘خ ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘صص

ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ع˘م ة˘نرا˘ق˘م9102

داوم˘ب تا˘صضا˘ف˘خ˘نلا ق˘ل˘ع˘ت˘تو8102.

- بصشخلا تاعانصصو ةئاملاب2.7ـب ءانبلا

نيح يف%8.2- جيصسنلاو1.4%
و.ادو˘˘˘كر تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘ه˘˘˘صش
فزخلاو ءانبلا داوم عاطق سصوصصخب

امك%2.7- ـب هجاتنإا عجارتف جاجزلاو
يف اع˘جار˘ت ج˘ي˘صسن˘لا تا˘عا˘ن˘صص تفر˘ع
اهجاتنإا يف اصضافخنا تلجصس ثيح, ومنلا

يتل˘حر˘م ن˘ي˘ب%8.2-ـب رد˘˘ق˘˘ي
عجارتلا اذه لي˘ج˘صست م˘ت د˘قو.ة˘نرا˘ق˘م˘لا
داو˘م˘لا جا˘ت˘نإا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صسا˘˘صسأا

عفترا نيح يف%5.71- ةطيصسولا

كÓهتصسÓل ةهجوملا جيصسنلا داوم جاتنإا

ةعانصصب قلعتي اميفو%02 نم رثكأاب

تفرع د˘ق˘ف قرو˘لاو ن˘ي˘ل˘ف˘لاو بصشخ˘لا

%1.4-ـب ردق جاتنإلا يف اعجارت اهرودب

عرف يف جاتنإلا سضافخنا اصساصسأا هدرم

امك.ثيثأاتلا ة˘عا˘ن˘صصو ة˘ما˘ع˘لا ةرا˘ج˘ن˘لا

اظوحلم اعافترا نيلفلا ةعانصص تلجصس

عرف عفترا نيح يف%1.14+ـب ردق

ةهج نم2.5 %. ةبصسنب قرولا ةعانصص

ادوكر تاقورحملا عاطق لجصس ، ىرخأا

ريركت يعرف يف جاتنإلا لجصس ثيح

اصضافخنا يعيبطلا زاغلاو ماخلا طفنلا

%3.1- و%9.4- ةبصسنب يلاوتلا ىلع

عييمت عرف يف جاتنإلا دهصش نيح يف

.%5.21+ ةبصسنب انصسحت يعيبطلا زاغلا

جيشسنلاو بششخلا ءانبلا داوم تاعانشص يف جاتنإ’ا عجارت يذلا تقولا يف

تاقورحملا عاطق يف دوكرو ةئاملاب7.3 ةبصسنب اعافترا لجصسي ءابرهكلا جاتنإا

¯S°∏«º.±

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
لامع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ءار˘˘˘جألا
ءافصشلا ةقاطب جارختصسا نييعماجلا
جو˘لو ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

عقوملا اهقلطأا يتلا ءانهلا ةمدخ
نا˘˘م˘˘صضلا قود˘˘ن˘˘صصل ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا

 .يعامتجلا

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا ه˘˘˘جوو
لامع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
تابلاطلاو ةبلطلا ىلإا ءادن ءارجألا
ةيصساردلا ةنصسلا لÓخ نيلجصسملا

عاد˘يإا ل˘جأا ن˘م0202 / 9102

ةقاط˘ب ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
لاصصتلا ةبلطلل نكمي امك ءافصشلا
نع راصسفتصسÓل ءا˘غ˘صصإلا ا˘يÓ˘خ˘ب
قلعتي اميف ة˘صصا˘خ تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘يأا
نم مهل ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘ملا˘ب

ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘صضلا
نيذلا ىمادقلا ةبلطلا ىلع نيعتي
ّديقتلا ةطرا˘ف˘لا م˘صساو˘م˘لا او˘ل˘ج˘صس
ىنصستي ىتح تامازتللا نم ةلمجب
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م م˘˘ه˘˘ل
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ة˘قا˘ط˘ب˘لا تازا˘ي˘ت˘ما
رارغ ىلع اي˘عا˘م˘ت˘جا ه˘ل نّ̆مؤو˘م˘ل˘ل
لك ةيادب ةيصسرد˘م ةدا˘ه˘صش م˘يد˘ق˘ت
ةباجتصسلاو ةديد˘ج ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ن˘صس

ة˘با˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تاءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسل

م˘ت ه˘نأا قود˘ن˘صصلا د˘كأاو.ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب جاردإا

نا˘م˘صضلا ي˘ف بلا˘ط˘لا تازا˘ي˘ت˘ماو

ىلع هتزايح لÓخ نمو يعامتجلا

ءانتقا يف ةلثمتملاو ءافصشلا ةقاطب

لبق نم عفدلا ماظن راطإا يف ءاودلا

 .ريغلا

بل˘ط ف˘ل˘م˘ب قود˘ن˘˘صصلا ر˘˘كذو

ءا˘ف˘صشلا ة˘قا˘ط˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

ةخصسن ميدقت ىلع رصصتقي يذلاو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ن˘˘م

ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘صسم˘˘صش ةرو˘˘صصو

ةليصصف ةقاطب نم ةخصسنو ةحتاف

ىقب˘ت بلا˘ط˘لا تا˘ماز˘ت˘لا ا˘مأا ،مد˘لا

ةدا˘˘ه˘˘صش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ةرو˘˘صصح˘˘˘م

ةيعماج ةن˘صس ل˘ك ة˘ياد˘ب ة˘ي˘صسرد˘م

تاءاعدتصسل ةباج˘ت˘صسلاو ،ةد˘يد˘ج

د˘ن˘ع ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم

ى˘ل˘ع بجو˘ت˘صسي ا˘م˘ي˘ف ،ءا˘صضت˘˘قلا

وأا يد˘ير˘ب كصص م˘˘يد˘˘ق˘˘ت بلا˘˘ط˘˘لا

عفد ز˘كر˘م ىد˘ل بو˘ط˘صشم ي˘كن˘ب

لوصصح˘لا ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ه˘با˘صست˘نا

دعب هنا فاصضأاو هتاقحتصسم ىلع

م˘˘˘قر ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘صصح

لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا

ةدافتصسلا بلاطلا ناكمإاب ءارجإلا

.رطاخملل ةينيعلا تاءادألا نم

يعامتج’ا نامشضلا قودنشص اهقلطأا يتلا ءانهلا ةمدخ ىلإا جولولاب

ءافصشلا ةقاطب جارختصسل نييعماجلا ةبلطلا مامأا بابلا حتفت«صصانك»

ةداملا نم نط فلأا05 داريتشسا مت اميف
اهب براجتلا ةرششابمل ةيلوأ’ا

بناجأا نيصصتخمب داجنتصسإلا
نيفرصشملا نيصسدنهملا بيردتل

رصشابملا لازتخإلا ةدحو ىلع
 لجيجب ةرÓب عنصصمب

د˘يد˘ح˘ل˘ل ةرÓ˘ب ع˘ن˘صصم ى˘ل˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ف˘˘صشك
داجنتصسإلا نع ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب بل˘صصلاو
يف عورصشلا ل˘جأا ن˘م بنا˘جأا ءار˘ب˘خو ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘ب
اذه اهب معدت يتلا رصشابملا لازتخإلا ةدحو ليغصشت
تايلولا نم اهداريتصسا مت يتلاو ارخؤوم عنصصملا
رايلم فصصن براقي يلام غلبمب ةيكيرمألا ةدحتملا
ةيرئازجلا ة˘كر˘صشلا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأاو .رلود
ةرÓب عنصصم رييصستب ةف˘ل˘كم˘لا بل˘صصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا
لجأا نم بناجأا ءاربخ بلج ىلإا ءوجللا نع ةيليملاب
ةد˘حو ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوألا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا
يتلاو ارخؤوم اهداريتصسا مت يتلا رصشابملا لازتخإلا
قÓمعلا عنصصملا اذه ىوتصسم ىلع ةدحو مهأا دعت
نأاب ةيفحصص تاحيرصصت يف ثدحتملا دكأا امك ،
عنصصملا ىلإا مهلوصصو رخأات نيذلا ءاربخلا ءلؤوه
ن˘ي˘صسد˘ن˘ه˘م˘لاو لا˘م˘عأا بيرد˘ت ى˘ل˘ع نو˘ف˘كع˘ي˘˘صس
ةدحولا هذهب Óبقتصسم نولمعيصس نيذلا نييرئازجلا

ةربخ بلطتي ةريخألا هذهب لمعلا نأاو اصصوصصخ
نو˘صسد˘ن˘ه˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ي ل ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ياردو
ةدحولا اهب لمعت يتلا ةينقتلا نأا امك ، نويرئازجلا
اهيلع رفوتي لو رئازجلا يف ىلوألا دعت ةروكذملا
يذلا رمألا راجحلا عنصصم اهيف امب رخآا عنصصم يأا

.ةيبنجألا تاءافكلاب داجنتصسإلا ىلإا ةجاحلا نم داز
نأاب ثدحتملا تاذ فصشك ةلصص يذ قايصس يفو
رصشابملا لازت˘خإلا ةد˘حو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع برا˘ج˘ت˘لا
ربمفون رهصش ةياهن ةياغ ىلإا رخأاتتصس ةرÓب عنصصمب
نيذلا بناجألا نيصصتخملا لوصصو رخأات ىلإا رظنلاب
نييلحملا نيصسدنهملا بيردتل مهب داجنتصسإلا مت

ةداملا نم نط فلأا05 وحن داريتصسا ىرج هنأاو
لÓخ ةروكذملا ةدحولا اهب لمعتصس يتلا ةيلوألا
ءدب˘ل ز˘ها˘ج ءي˘صش ل˘ك نو˘كي ى˘ت˘ح ةر˘ي˘خألا ما˘يألا

نأاو املع نآلا نم ةليلق عيباصسأا دعب براجتلا ةيلمع
اهبيرجت يف عرصشيصس يتلا رصشابملا لازتخإلا ةدحو
فصصن داوم ىلإا ديدحلا ةدام ليوحت ىلع لمعتصس
تاد˘حو ة˘ي˘ق˘ب ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست˘صس ي˘ت˘لاو ة˘ع˘ن˘صصم
ىلع اهلÓغتصسا يف عرصش يتلا ىرخألا عنصصملا

حمصسيصس ام7102 ماعلا نم ربوتكأا ذنم لحارم
ةبصسن تغلب يذلا عن˘صصم˘ل˘ل ل˘ما˘كلا لÓ˘غ˘ت˘صسإلا˘ب

تائم حتف مث نمو ةئاملاب79 وحن هب زاجنإلا
ديدحلا جاتنإا نيصسحتل ةبولطملا ةديدجلا بصصانملا
لÓخ نم ةدوعوملا قافآلا غولبو بكرملا اذهب
. ايونصس ديدحلا نم نط نييÓم ةعبرأا وحن جاتنإا
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دÓبلا قرشش يف تاي’و6 يف ةظقي ناجل ليكششت

تاناصضيف ثودح نم فواخم طصسو ةريزغ راطمأا نم رذحت ةيوجلا داصصرألا
تقولا يف (فراطلاو ةبانع) يتيلو اهنيب نم دÓبلا قرصشب تايلو6 سسمت ةيدعرو ةريزغ راطمأا نم تبصسلا سسمأا ةيوجلا لاوحألا حلاصصم ترذح
راركت نم نينطاوملا فرط نم فواخم طصسو ةيخانملا تابلقتلا هذه يتأاتو.ثيغلا لوزنب أابنت ةفيثك بحصس سسمأا ةيصشع ةبانع يف تدهصش يذلا

عراوصشلا راطمألا هايم ترمغ نيأا ةدكيكصسو ةنيطنصسق نم لكب رارغ ىلع طرافلا رهصشلا ةيقرصش تايلو ةدع اهتفرع يتلاو ةقباصس يصسأام

6 ىلع ةريزغ ةيدعر راطمأا طقاصست نم ةيوجلا داصصرألا حلاصصم ترذحو .ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نع Óصضف ةيراجتلا تÓحملاو تويبلاو

،ةملاق ،ةبانع ،فراطلا نم لك يه راطمألاب ةينعملا تايلولا نأا ةيوجلا داصصرألا حلاصصم هتعصضو يذلا هيبنتلا ركذو.دÓبلا قرصش يف تايلو
اذه يفو .Óيل ةعصساتلا ةياغ ىلإاً ءاصسم ةثلاثلا ةعاصسلا نم ةبقترم راطمألا نأا ةيناثلا ةجردلا نم هيبنت فاصضأاو سسارهأا قوصس ،يقاوبلا مأا ،ةنيطنصسق
ةيامحلا اهتهج نم ةريزغلا راطمألا بصسب ةئجافم تاناصضيف ثودح نم افوخ ةصضقي ةلاح يف تايلولا هذهل ةيلحملا تاطلصسلا تلخد ددصصلا
تاءادنلل ةباجتصسلاو عيرصسلا لخدتلا لجا نم ةريزغلا راطمألا هذهل تافلخم يأا عم لماعتلا لجا نم ئراوط ةلاح يف اهصسفن تعصضو ةيندملا
ةيوجلا تابلقتلا سصوصصخب ةيئاقولا تايصصوتلا نم ةلمج ارخؤوم تهجو تاك ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نأا ةراصشإلاب ريدجلاو ةثاغتصسلا
ىلعو رايهنلاب ةددهملا عقاوملاب دجاوتلا نينطاوملا ىلع عنمي اهبجومب يتلاو نطولا تايلو نم ديدعلا اهدهصشت يتلاو ةبقترملاو ةريخألا

تحت فوقولا مدعو فقصسألاو روصسجلاك رايهنلاب ةددهملا نكامألاب دجاوتلا بنجتل تعدو ةيدصسجلا مهتمÓصس ىلع اظافح نايدولا فافصض
فوقولا بنجت لÓخ نم حايرلا راطخأا رابتعلا نيعب دخألاو ةيدعرلا فصصاوعلا ثودح ءانثأا لاقنلا فتاهلاو ءابرهكلا ةدمعأا وأا ةيلاعلا راجصشألا
حلاصصملا تاذ تهبنو روهزلا وأا تاتابنلا سصيصصأا طوقصس يدافتل تارامعلا تحت ريصسلا بنجتو طوقصسلا بنجتل ةعفترملا قطانملا يف لمعلا وأا
اهتوعد نع Óصضف ةيخانملا تابلقتلا لÓخ ةيتاعلا حايرلا ءانثأا طوقصسلاب ةددهم ىقبت يتلا راهصشإلا تاتفل تاحولل ةيوجلا تابلقتلا سصوصصخب
نإاو ةرايصسلا ةدايق بنجتو ايئاوصشع ةمامقلاو خاصسوألا يمر مدعب نينطاوملا تبلاطو هايملا فيرصصت يراجمو تاونقو تاعولابلا ةنايصصب مايقلل

هايملا يف ةحابصسلا وأا ريصسلا مدعب تحصصنو ةيدوألا نم بارتقلا بنجتيو رورملا نوناق مرتحيو ةعرصسلا ففخيف ارذح قئاصسلا نكي دبلو ناك

1201 وأا41 مقرلا ىلع ةيندملا ةيامحلا حلاصصمب لاصصتل نينطاوملا تعد ئراط يأا ثودح دنعو دودصسلاو ةيدوألا يراجمو كربلاو ةقفدتملا

YÉO∫ GCe«ø.مهدجاوتل برقألا تادحولل ةتباثلا ماقرألا وأا
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ةيا˘م˘ح را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي يذ˘لا

ر˘ط˘خ ن˘م ي˘تا˘نز˘˘لا يداو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

رايلم04 ن˘م د˘يزأا تا˘نا˘صضي˘ف˘˘لا
لؤ˘˘ق˘˘˘ي ح˘˘˘ير˘˘˘لا به˘˘˘م ي˘˘˘ف تحار
داؤ˘لا اذ˘ه ر˘طا˘خ˘م ن˘˘كل ،نا˘˘كصسلا

ناكصسلا لخدي نيأا ةمئاق تلازل
ا˘˘م ل˘˘ك فؤ˘˘خو بعر تلا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
،را˘ط˘مألا و ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف بر˘ت˘قا

ع˘م ة˘يوا˘صسأا˘م تا˘˘ير˘˘كذ م˘˘ه˘˘ل نأل
تب˘ب˘˘صست ن˘˘يأا ةر˘˘م ل˘˘ك ه˘˘نا˘˘صضي˘˘ف
ةطرافلا ةنصسلا ةطقاصستملا راطمألا

نا˘˘˘صضي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ، نا˘˘˘˘كصسلا بصسح
هايملا رمغ ىلإا ىدأا امم ، يداؤلا
نم هنم ةبيرقلا لزانملا نم ديدعلل
ناكصس نم نايع دؤهصش بصسح و ،
يداؤلا هايم بؤصسنم نإاف ةيدلبلا
حا˘ب˘صصلا ذ˘˘ن˘˘م عا˘˘ف˘˘ترلا ي˘˘ف أاد˘˘ب
نع هجورخ يف ببصست ام ركابلا
يف ق˘فد˘ت˘لاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ىر˘ج˘م˘لا
تانكصسلا طصسو ةددعتم تاهاجتا
ىؤتصسم ىلع ةبيرق˘لا ة˘يؤ˘صضؤ˘ف˘لا
يح ، قئادحلا يح ،تؤتلا ءايحأا

71 ،توأا02 ،صصا˘ع˘ك ةؤ˘خإلا
تقرغأا امك .قؤصسلا ىتحو ،ربؤتكأا
ىلع تطقصس يتلا ةريزغلا راطمألا

عراؤصش ةدع يتانزلا يداو ةنيدم
ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ،لؤ˘ي˘صسلا ها˘˘ي˘˘م ي˘˘ف
نيلجارلا ىدل رورملا ةكرح ةلقرع
نم ديدعلا نع كيهان .تابكرملاو
ىلإا ىدأا ام ةبرتلا يف تاقلزنلا
ىؤ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ا˘ه˘فار˘˘ج˘˘نا

ر˘با˘ع˘لا داؤ˘ل˘ل ةروا˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا
نم داز ام لعل و ،ةنيدملا طصسؤل

، ناكصسلا لؤقي ةثراكلا هذه مجح
يف تاعؤلابلا يف حدافلا صصقنلا
كيهان ،ةنيدم˘لا ءا˘ي˘حأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

فرصصلا ة˘م˘ظ˘نأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف مد˘ع ن˘ع
يف ببصست ام ؤه و ،ةثدحتصسملا
يف راتمألا تارصشعل لؤيصس لكصشت
ةصضفخنم˘لا ءا˘ي˘حألا م˘ظ˘ع˘م ها˘ج˘تا
عم ، ةيناكصسلا تاعمجتلا فلتخمب
حلاصصم فرط ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت ه˘ي˘جؤ˘ت
نا˘كصسلا ل˘كل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
و ةطيحلا ذخأل هبناج˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
،ة˘ثرا˘ك ثود˘ح ن˘م ا˘فؤ˘خ ،رذ˘ح˘لا

تدأا و،9002 ةنصس تعقو يتلاك

نم ةنصس53ـلا يف ةأارما لتقم ىلإا
رمعلا نم نيغلابلا اهيدلو و رمعلا

تر˘م˘غ نأا د˘ع˘ب ،تاؤ˘ن˘صس8و2
بلقب عقاؤلا مهنكصسم هايملا لؤيصس
د˘صشا˘ن ن˘يأا .«صصا˘ع˘ك ةؤ˘خإلا» ي˘ح
تا˘ط˘ل˘صسلا ي˘تا˘نز˘˘لا يداو نا˘˘كصس
داؤلا اذهل عيرصس لح داجيإاب ةينعملا
مهتلا يذلاو ةنيدملا طصسو راملا
.ةتئ˘ي˘ه˘ت˘ل عور˘صشم ر˘خآا..ر˘ي˘يÓ˘م˘لا

ميتنصس رايل˘م04 ن˘م د˘يزأا م˘ه˘ت˘لا
ناكصسلا هجو نيأا ! ... ىودج نود
نيلوؤؤصسملل مؤللاو ماهتلا عباصصأا
ةيدلب ىلع نيبقاعتم˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ا˘ن˘ه و . ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ي˘تا˘نز˘لا يداو
ددصصب انصسل اننأا ىلإا ةراصشإلا ردجت
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘كح در˘˘˘˘˘صس
يتلا و ،يداؤلا ةئيهتل ةصصصصخملا

لجاعلا بيرقلا يف يهنت نل و مل
ديزأا ب ردق ريخألا عورصشملا ثيح

ىودج نود... ميتنصس رايلم04 نم
حبصصأا ثيح هناكم حواري يقب نيأا
م˘˘صسا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي نا˘˘كصسلا
ج˘˘ج˘˘˘ح نأل ،ز˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
و ة˘ح˘صضاو نؤ˘كت˘صس ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا

و ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا˘˘ب ماد˘˘ط˘˘˘صصإلا ي˘˘˘ه
هذه ةيلاملا و ةيرادإلا تابؤعصصلا
اهيلع قلعي حبصصأا يتلا ةعامصشلا
يف رخأات وأا لصشف يأا نؤلوؤؤصسمل
ددصصب نحن لب ،عيراصشملا زاجنا
ل يتلا، طقف ةفاظنلا نع ملكتلا
،ةصصصصخم ةينازيم عصضو بلطتت
ءا˘ي˘صشألا ة˘˘لازإل ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط لاؤ˘˘مأا وأا
ةبيرغلا تاتابنلا و ةفرقملا ةبيجعلا
نم يداؤلاب طيحت تحبصصأا يتلا

عم و ،اهجرخم ىلإا ةنيدملا لخدم
ثؤ˘˘ل˘˘ت˘˘لا ،خ˘˘صسؤ˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع ر˘˘فؤ˘˘ت
عاؤ˘نأا ل˘ي˘خ˘ت˘ت نإا كل˘ف ،ن˘ف˘ع˘ت˘˘لاو
يتلا ةيدلجلا و ةيصسفنتلا صضارمألا
عصضن انهو .نينطاؤملا ةايح ددهت

يذلا ، نطاؤ˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘م˘حأا ا˘ط˘خ
هذه لثم راصشتنا يف ايبلصس مهاصس
ل لÓ˘خ ن˘م ،ه˘ت˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ظا˘ن˘˘م˘˘لا

طيحملاب همامتها مدع و هتلابم
فلتخمل هيمرب كلذ و ،هب نطاقلا
ايصسانتم ،يداؤلاب تامامقلا عاؤنأا
و لوألا رر˘˘صضت˘˘م˘˘لا ه˘˘˘نأا˘˘˘ب كلذ˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘حؤ˘˘˘لا
نم مغرلاب ةنفعتملا ةيجؤلؤكيإلا

ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

صضر˘˘غ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت لو ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صش
نأا جتنت˘صسن ا˘ن˘ه ن˘م و، بؤ˘ل˘ط˘م˘لا
دجؤي لهف ،لكلاب ةطبترم ةيصضقلا

عاجرتصسا و ةداعإل ةدارإا هيدل نم
يداو ةقباصسلا اهتيم˘صست˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لا
ةيلاحلا اهتيمصست نم لدب بهذلا

ةفلخم ثراؤكلا و لبازملا يداو
ة˘صصا˘خ و ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ
دعت ي˘ت˘لا ، ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تحا˘˘ت˘˘جا ثي˘˘ح ،ارر˘˘صضت ر˘˘˘ث˘˘˘كألا
ةعقاؤلا ءايحألا مظعم تاناصضيفلا

،تؤتلا ي˘ح˘ك داؤ˘لا فا˘ف˘صض ى˘ل˘ع
ربت˘ع˘ي يذ˘لاو ي˘عؤ˘ب˘صسألا قؤ˘صسلا

ة˘ي˘عؤ˘ب˘˘صسألا قاؤ˘˘صسألا ر˘˘ب˘˘كا ن˘˘م
مأا تلتق نيأا صصاعك يحو ،ةيلؤلاب

اهيلفط و ةنصس53 رمعلا نم غلبت

مل يذلا مدآا و تاؤنصس8 هللا دبع
مهتأاجاف رمعلا نم نيتنصسلا زواجتي
قباطلاب ماين مه و ةفراجلا لؤيصسلا
ةبيرق˘لا ن˘كا˘صسم˘لا د˘حأل ي˘صضرألا

ةيصضاملا ةنصسلا و .داؤلا ةفاح نم
ارطخ اقح حبصصأا يذلا داؤلاب طقصس
نع لقي ل ام ،ناكصسلا ةايح ددهي

غلبي لفط مهرخآا ناك ،لافطأا40

بعلي ناك تاؤنصس30 رمعلا نم
يذلا يداؤلل يذاحملا هلزنم مامأا
نأا ل˘ب˘ق .ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ق˘˘صشي
ىرجم طصسو ريبك ؤلع نم طقصسي
.؟نيلوؤؤصسملا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي اذا˘م˘ف ،داؤ˘لا
كر˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘يا˘ح˘˘صضلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
داؤب نطاؤ˘م˘لا لا˘ح نا˘صسل لؤ˘ق˘ي،..
.يتانزلا

!! ىودج نود نكل رييÓملأ مهتلإأ«زغللأ عورششملأ» / ةملاق

 عورسشم يف قيقحت حتفب نوبلاطي يتانزلا يداو ناكسس
 مهتنيدمب راملا داولا ةئيهت ةداعإا
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ثلاثلا رتمؤليكلا ةقطنم تزتها

لجيج ةنيدم˘ل ي˘قر˘صشلا ل˘خد˘م˘لا˘ب

لوأا ةلي˘ل ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘عا˘صس ي˘ف

ثدا˘ح ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا صسمأا

يف باصش هتيحصض بهذ ميلأا رورم

امدعب «م/ل » ىعدي ثلاثلا دقعلا

مهي ؤهو ةنؤ˘ن˘ج˘م ةرا˘ي˘صس ه˘ت˘صسهد

ردا˘صصم بصسحو .ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘ب

ردحني يذلا ةيحصضلا ناف ةرتاؤتم

ط˘صسيو ق˘ي˘ت˘ع˘لا ى˘صسؤ˘م ي˘ح ن˘˘م
ع˘ط˘ق˘ب م˘ه˘ي نا˘ك ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ةفصضلاب قاحتلإلا لجأا نم قيرطلا
نأا ر˘ي˘غ ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه ن˘˘م ىر˘˘خألا
نيح ىلع هتمدصص ةعرصسم ةرايصس
راتمأا ةدعل هلحصس يف ةببصستم ةرغ
ةغلاب حورجب هتباصصإا يف ببصست ام
هتافو ىلإا تدأا ام ناعرصس ةرؤطخلا
ىفصشتصسم ىلإا هلقن مغر رؤفلا ىلإا
لجيج ةنيدمب ىيحي نب قيدصصلا

تح˘ت˘فو ، جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م

ى˘ل˘ع ة˘صصت˘خ˘م˘لا ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت رؤ˘˘ف˘˘لا
يف باصش ةايحب فصصع يذلا ميلألا

ملصس يذلا تقؤلا يف رؤهزلا رمع
يف تببصست يتلا ةبكرملا قئاصس هيف
.ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘ل ه˘صسف˘ن ثدا˘˘ح˘˘لا

نز˘ح ة˘جؤ˘م ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ف˘˘ل˘˘خو
ىصسؤم ي˘ح نا˘كصس ط˘صسو ةر˘ي˘ب˘ك
فور˘ع˘م ة˘ي˘ح˘صضلا نأاو ا˘صصؤ˘صصخ
ةريبكلا هتيبعصشو ةبيطلا هلاصصخب
قيرف راصصنأا دحأا هنؤك نع كيهان

يف طصشني يذلا ىصسؤم يح بابصش

ةيقرصشلا ةعؤمجملا ةاؤهلا ةلؤطب

ةيلحملا ةهجاؤملل د˘ع˘ت˘صسي يذ˘لاو

با˘ب˘صش را˘ج˘لا˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا

يف داز ام لبقملا تبصسلا لجيج

ةافو ىلع قيرفلا اذه يبحم نزح

دعي يذ˘لاو يدا˘ن˘لا ي˘ع˘ج˘صشم د˘حأا

يح قيرفل ر˘صصا˘ن˘م ر˘صصا˘ن˘م ي˘نا˘ث

فر˘ظ ي˘ف ه˘تا˘ي˘ح د˘ق˘˘ف˘˘ي ى˘˘صسؤ˘˘م

. ةليلق عيباصسأا

 ثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاشصم تحتف اميف

 لجيجب ثلاثلا رتموليكلاب باسش ةايح يهنت ةنونجم ةرايسس

ةملاق

ةقعسصب هتباسصإا دعب باسش لتقم
فوقسشوبب ةيئابرهك

ةثداح عقو ىلع صسمأا ءاصسم فؤقصشؤب ةنيدم تصشاع
طصسو ةصشهدلا و نزحلا نم ةلاح تفلخ ،ادج ةميلأا
ىعدي باصش لتقم ر˘ب˘خ را˘صشت˘نا د˘ع˘ب ،ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘كصس

داو ةيدلب نم ردحنملا و ةنصس82 رمعلا نم غلابلا (م.ج)
كلذو ،فؤقصشؤب ةيدلبب نيرفاصسملا ةطحم مامأا ،محصشلا
و هتثج محفت ىلإا تدأا ،ةيئابرهك ةقعصصب هتباصصإا دعب
ارثأاتم ناكملا نيعب يفؤت ةيحصضلا ،لماكلاب اههؤصشت
حلاصصم لخدتت نأا لبق ،هب تملأا يتلا ةريبكلا قورحلاب
ىلإا ةي˘ح˘صضلا ل˘ق˘ن˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ةحلصصم ىلإا ةثجلا ليؤحت مت نيأا ، فؤقصشؤب ىفصشتصسم
ةصصتخملا نمألا حلاصصم ترصشاب اميف ،ثثجلا ظفح
.ةثداحلا يف اقيقحت
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ةيماقتنأ عفأودلأ نوكت نأأ حجري/ يقأوبلأ مأأ

اوماق شصاخسشأا ةعبرأا فيقوت
اهقرحو«لوبميسس» ةرايسس ةقرسسب

لماكلاب
ةيئلؤلا ةحلصصملاب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ار˘خؤؤ˘م تح˘ج˘ن
فرظ يفو يقاؤبلا مأا ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
يتلا ةرايصسلا دجاؤت ناكم ىلإا لؤصصؤلا نم يصسايق
لعفب نيلؤهجم ل˘ب˘ق ن˘م قر˘ح˘لاو ة˘قر˘صسل˘ل تصضر˘ع˘ت
ةلدألاو تامؤلعملا لك لÓغتصساو كرحتلا يف ةعرصسلا
ةرايصسلا ةرؤصصل تاريماكلا صضعب طاقتلا ىلع ادانتصسا
ةعبرألا نيلعافلا ةيؤه ىلإا لؤصصؤلا متيل اهتقرصس ءانثأا

ةليلقلا مايألا ىلإا ةيصضقلا عئاقو دؤعت اميف, مهفيقؤتو
ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب بصسحب ةيصضاملا
لبق ن˘م ىؤ˘كصش م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب ي˘قاؤ˘ب˘لا مأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب
لؤب˘م˘ي˘صس ؤ˘نور عؤ˘ن ن˘م ه˘ت˘ب˘كر˘م تصضر˘ع˘ت صصخ˘صش
مامأا ةنؤكرم تناك نأا دعب نيلؤهجم لبق نم ةقرصسلل
ة˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ،ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسم

ة˘ب˘كر˘م˘لا ى˘ل˘ع رؤ˘ث˘ع˘لا م˘ت31.90.9102 خ˘يرا˘ت˘بو
ق˘ير˘ط) ي˘قاؤ˘ب˘لا مأا ة˘ن˘يد˘م جرا˘خ ل˘ما˘كلا˘ب ة˘قور˘ح˘˘م
و مهتاقيقحت ةطرصشلا لاجر اهرثإا ىلع رصشابيل ، (ةلصشنخ
ديدحت ىلإا تصضفأا يتلا ةيصضقلا صصؤصصخب مهتايرحت
مهرامعأا حوارتت يتلاو مهفيقؤت و صصاخصشأا ةعبرأا ةيؤه

قحاؤل نم صضعب عاجرتصسا مت نيأا ، ةنصس23 و81 نيب
ةفاصضإلاب (ةيطايتحا ةلجع و ةعفار ، ةيراطب) ةبكرملا
مهيف هبتصشملا .ةيحصضلاب ةصصاخ ةقايصس ةصصخر ىلإا
نيؤكت : ةمهت نع ايئازج افلم مهدصض زجنأا ةعبرألا

ةقرصس ،تايانج باكترل دادعإلا صضرغل رارصشأا ةيعمج
ةيانجب ةعؤبتم ،ددعتلاو ليللا فورظب رصسكلاب ةبكرم
ءايصشأا ءافخإا عم صصاخصشأا نود ةبكرمب ادمع رانلا عصضو
يتلا .ةيلحملا ةباي˘ن˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘قور˘صسم
هذه نإاف انرداصصم بصسحو ةراصشإÓل ،مهرمأا يف تلصصف
نيب ةثحب ةيماق˘ت˘نا ع˘فاود ا˘ه˘ئارو ن˘م نؤ˘كت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.ةيحصضلاو ةانجلا
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 ىرخأأ تايمك نع ثحبلل

رجات لزنم  مهادي ةليم كرد
   فيطسس يف ةملعلاب تاردخم

رجات لزنم ةمهادمب  صسمأا ينطؤلا كردلا رصصانع تماق
اهرطأا ةيلمعلا ،فيطصس يف ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب تارد˘خ˘م
ةليم ةيلؤب فؤلخ دلوأا ةيدلبل ينطؤلا كردلا حلاصصم
نم ىرخأا تايمك نع ثحبلل صصاصصتخلا ديدمت دعب
غلابلا » أا .ب «ىمصسملا رجاتلا اذه لزنم يف تارذخملا

ةرايصس نتم ىلع هفيقؤت مت يذلا و ةنصس93 رمعلا نم
دعب و ،فؤلخ دلوأا ةقطنمب ينمأا زجاح يف ةيحايصس

1 ىلع رؤثعلا مت نيا اهصشيتفت مت هترايصس يف هابتصشلا
ةقرف ىلإا هداي˘ت˘قا م˘ت ثي˘ح ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك
ةعاصضبلا هذه ردصصم يف هعم قيقحتلل ينطؤلا كردلا

رداصص رمأا ىلع ءانب و  هعم قيقحتلا دعب و ،اهتهجو و
ديدمت مت اي˘م˘ي˘ل˘قإا صصت˘خ˘م˘لا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م
ةملعلا ةيدلبب فؤقؤملا لزنم ةمهادم و صصاصصتخلا
.ةداملا هذه نم ىرخا تايمك نع ثحبلل

Gjªø Q

ةيمأرجإأ ةعامجل أدح عشضت ةششرك نيع ةطرشش /يقأوبلأ مأأ

ةسسولهملا شصارقألا نم ةيمكو ملم61 رايع ششيطارخو يديلقت يران حÓسس زجح
.ءاصضيب ةحلصسأا و صشيطارخو يديلقت يران حÓصس مهتزؤحبو مهيف هبتصشم صصاخصشأا ةعبرأل دح عصضو نم ةصشرك نيع ةرئاد نمأا حلاصصم ارخؤؤم تحجن
ةزايح : اياصضق نع ةيئازج تافلم مهدصض تزجنأا نيأا ةرئادلا نما رقم ىلإا مهليؤحت متيل .تاردخملاو ةصسؤلهملا صصارقألا نم ةيمك ىلإا ةفاصضإلاب
،يعرصش دنصس نود اهيف ةرجاتملا و يصصخصشلا كÓهتصسلا صضرغل ةيلقع تارثؤؤمو ةردخم داؤم ةزايح / ةيح ةريخذو يران حÓصس ةرجاتملا صضرغل

دؤعت يتلا مهلاعفأا نع ةمكاحملا ىلإا مهرمأا يف تلصصف يتلا عؤبصسألا ةياهن ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت اهبجؤمب مت ،رربم نود ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح

طاصشنل ةطرصشلا لاجر اهب ماق دصصرت ةيلمع دعب41.90.9102 خيرات ىلإا يقاؤبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب بصسحب اهعئاقو
مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا ةعبرأا فيقؤت مت نيأا ، ةصشرك نيع ةنيدمب ةيراجتلا تÓحملا دحأا ىؤتصسم ىلع صصاخصشألا نم ةعؤمجمل هؤبصشم

تردق ةيلقعلا تارثؤؤملا نم ةيمك زجح عم ، ددعتلاب ةقرصس ةيصضق يف طرؤتم ةلادعلا فرط نم هنع ثؤحبم صصخصش مهنيب نم ةنصس52 و12 نيب

ىلإا ةفاصضإا ،مارغ4.02 ـب هنزو ردق (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةيمك اذكو (ليتيك و ليرتؤفير ، نيلاباغيرب) عاؤنألا فلتخم نم صصرق053 ـب

نيكاكصس ةعبصسو نايديلقت نافيصس) يف تلثمت ءاصضيب ةحلصسأا اذكو ، ملم61 رايع صشيطارخ80 ، عنصصلا و ردصصملا لؤهجم يديلقت يران حÓصس زجح
ةرئادلا نما حلاصصم اهل تعصضو دق ةصشرك نيع ةنيدم ينطاؤم صسؤفن يف فؤخلاو بعرلا تعرز يتلا ةباصصعلا نؤكت كلذبو .(ماجحألا فلتخم نم
.يمارجإلا اهلمعل ادح
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ضضار˘مأا ةد˘ع ي˘ف بب˘سست˘ي يذ̆لاو
نم راسص يذلا يركسسلا اهسسأار ىلع
ام ،ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا ة˘ح˘سصلا ا˘يا˘سضق زر̆بأا
تاهجلا فلتخم دوهج رفاظت بلطتي
ماظن دامتعا ىلإا ةوعدلاب هنم دحلل

ن˘م د˘يزأا ي̆نا˘ع˘يو ،ي˘ح˘سص ي˘̆ئاذ˘˘غ
،يركسسلا ضضرم نم يرئازج ينويلم
داحت’ا نع رداسصلا ريرقتلا بسسحب

˘ما˘ع ي˘ف ،(DIF) يركسسل̆ل ي̆لود̆لا

ىسضرملا ددع غلب نيح يف8102.

يركسسلا ىسضرم نم7102 ةنسس

ايونسس رئازجلا لجسستو ، نويلم8.1

ةديدج ةباسصإا فلأا02 ىلإا71 نيب ام

،ايموي ةباسصإا05 لدعمب ،يركسسلاب
،ةدحوأا لسصيف لبق نم هدكأا ام قفو
،ير˘كسسلا ى˘سضر˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘̆ئر
ن˘ع ف˘سشكلا نو˘ير̆ئاز˘ج̆لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ن˘ي̆با˘˘سصم˘̆لا دد˘˘ع˘̆ل ثيد˘˘ح ءا˘˘سصحإا
ضسايركنب̆لا ل˘سشف يدؤو˘ي و.ضضر˘م̆لا̆ب
نيلوسسنإ’ا نم ة˘ي˘فا˘ك ة˘ي˘م˘ك جا˘ت̆نإا̆ب
لدعم ميظنت نع لوؤوسسملا نومرهلا)
نع مسسجلا زجع وأا ،(مدلا يف ركسسلا
ةلاعف ةروسصب ن˘ي̆لو˘سسنإ’ا ماد˘خ˘ت˘سسا
ءاد˘̆ب ة˘̆با˘˘سصإ’ا ى˘˘̆لإا ،م˘˘˘سسج˘˘̆لا ي˘˘˘ف
ضضار˘مأ’ا ن˘م د˘ع˘˘ي يذ˘̆لا ير˘˘كسسلا
،عاونأا ة˘ثÓ˘ث ى̆لإا م˘سسق˘ن˘يو ة˘ن˘مز˘م̆لا
ة̆ل˘حر˘م ي˘˘ف أاد˘˘ب˘˘ي د˘˘ق يذ˘̆لاو لوأ’ا
ضصق̆ن بب˘سسب ،با˘ب˘سشلا وأا ة̆لو˘ف˘ط̆لا
م˘ت˘يو ،مد̆لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘̆لو˘˘سسنإ’ا جا˘˘ت˘̆نإا

ةد˘يد˘ج ة̆با˘سصإا ة̆لا˘ح62 ل˘ي˘ج˘سست

لك نيب نم1 عونلا نم يركسسلاب

نع مهرامعأا لقت ضصخسش فلأا001

ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ءا˘ج ا˘م ق˘فو ،ة˘ن˘˘سس02
ينا˘ث̆لاو ،ير˘كسسل̆ل ي̆لود̆لا دا˘ح˘ت’ا
لحارم يف ضضيرملا هفسشتكي يذلا

لكسشب مجن˘يو ،ر˘م˘ع̆لا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م
ةنمسسلاو يندبلا لومخلا نع يسساسسأا
هطبر نكمي ام وهو ،دئازلا نزولا وأا

يف نيغلابلا نم ةئاملاب61 نوكب
ءاج ام قفو ،ةنمسسلاب نوباسصم رئازجلا
ةيملاعلا ةحسصلا ةم˘ظ˘ن˘م ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف

ناونعب4102 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف ردا˘˘˘سصلا
ضضارمأ’ا نأاسشب ة˘ير˘ط˘ق̆لا ح˘مÓ˘م̆لا»
ىمسسي ثلاثلا عونلاو ،«ةيدعملا ريغ
.يلمحلا ركسسلا

لثمي يركسلا ضرم
رئازجلاب ةافولل ثلاثلا ببسلا

بب˘سسلا ير˘كسسلا ضضر˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘ي

فلأا007 له˘ج˘يو ،ةا˘فو̆ل̆ل ثلا˘ث̆لا
نو̆با˘سصم م˘ه̆نأا ة˘ير̆ئاز˘جو ير˘̆ئاز˘˘ج
ضسل˘طأا ي˘ف ءا˘ج ا˘م ق˘فو ،ير˘كسسلا˘̆ب
يلودلا داحت’ا نع رداسصلا يركسسلا

يذلا رمأ’ا2015 ماع يف يركسسلل
نا˘م˘يا ةرو˘ت˘كد̆لا هد˘ها˘سشت ا˘م ار˘ي˘ث˘ك
ددغلا ضضارمأا يف ةيسصاسصتخا ،مسساقلب
يبرعلل تلاق امك، يركسسلاو ءامسصلا
تأارط تاريغت نأا ةحسضوم ،ديدجلا

نيذلا نييرئازجلل يئاذغلا ماظنلا ىلع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نو˘̆لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي او˘˘̆نا˘˘˘ك
يف ،قباسسلا يف هكاوفلاو تاورسضخلا

ديدجلا يئاذغلا ماظنلا يوتحي نيح
ىلع نزاوتم̆لا ر˘ي˘غو ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘غ
ةعبسشملا ةراسضلا نوهدلا نم ريثكلا

لد˘˘ع˘˘م نأا˘̆ب ة˘̆ل˘̆ئا˘˘ق ،تا˘˘ير˘˘˘كسسلاو
نأا بج˘ي ’ تا˘ير˘˘كسسلا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا

يف ركسسلا نم مارغ002 زواجتي
،بعرم هلوانتن ام نأا نيح يف ،مويلا
نم ةدحاو ةعطق اهيف ةبجو انذخأا اذإاف
ىلع يوتحت اهنإاف زوللا بلق ىولح

ةعطق يوحتو ،ركسسلا نم امارغ08

،لقأ’ا ىلع امارغ05 ىلع ةيب’زلا

،امارغ521 ىلع ةدحاولا ةز˘ب˘خ̆لاو
ددحملا اهنزو فسصن لثمي ام وهو
اذه ىلإا فاسضي ،تاطلسسلا لبق نم
نوكي يذلا ةبجولا يف يناثلا قبطلا

لثمت يتلا اطاطبلا ىلع يوتحي ابلاغ

،اهتانوكم نم ةئاملاب08 تايوسشنلا
كعكلاو رئاسصعلا نايسسن نود اذهو
ةي̆ل˘ق˘م̆لا ة˘م˘ع˘طأ’او تازو˘ب˘خ˘م̆لاو
يوتحت يتلا ة˘يزا˘غ̆لا تا̆بور˘سشم̆لاو
تايركسسلا نم ةريبك تايمك ىلع

ركسسلا ىوتسسم عافترا ببسست يتلاو
ًارطخ لكسشي يذلا رمأ’ا ،مدلا يف
لوأ’ا ن˘ي˘عو˘ن̆لا ن˘م ضضير˘م̆لا ى̆ل˘ع
بنجتب ءاب˘طأ’ا ح˘سصن˘ي اذ̆ل ،ي̆نا˘ث̆لاو
ىلع يوتح˘ت ي˘ت̆لا ة˘ي̆ئاذ˘غ̆لا داو˘م̆لا
ىلع ظافحلل ركسسلا نم ةيلاع ةبسسن
،مدلا ي˘ف ر˘كسسل̆ل بسسا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
ضسيئر ،رونم ناسسح هعم قفتي ام وهو
،كلهتسسملا ةيا˘م˘ح̆ل نا˘مأ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج
اهب تماق ةسسارد نأا ، فسشك يذلاو

راسشب اهنم ،ةي’و51 يف هتيعمج
نار˘هوو ضسادر˘مو̆ب ر˘̆ئاز˘˘ج˘̆لا راردأاو
نأا ترهظأا ،ةياجبو لجيجو ناسسملتو

3 رادقمب ركسسلا كلهتسسي يرئازجلا
يذ̆لا بو̆ل˘ط˘م̆لا لد˘ع˘م̆لا فا˘ع˘˘سضأا

مارغ002ـب ردقملا ءابطأ’ا هب حسصني
.مويلا يف

يدصاق ةبسن عافترا
يركسلا ىضرم ةحلصم

ةئاملاب05 ةبسنب
ددغلا ضضارمأا ةي˘سصا˘سصت˘خا لو˘ق˘ت

نم ددع نإا ، ناميإا ،يركسسلاو ءامسصلا
يركسسلا ىسضرم ةحلسصم نودسصقي

05و03 نيب ام حوارتت ةبسسنب عفتري

ضصاخسشأا01 وحن ضصحفت ذإا ،ةئاملاب
ن˘ي̆با˘سصم م˘ه̆نو˘ك ي˘ف كسشت ا˘ي˘مو˘ي
يقاب ع˘م رر˘كت˘ي ا˘م و˘هو ،ضضر˘م̆لا̆ب
ةحلسصملا لب˘ق˘ت˘سست ثي˘ح ،ا˘ه̆ئÓ˘مز

وأا اسضيرم05 وحن اهيف لمعت يتلا
يف رر˘كت˘ت ما˘قرأا ي˘هو ،ا˘ي˘مو˘ي ر˘ث˘كأا

،ةبيورو ،ضسوسسم ينب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم

،ةمسصاعلا طسسوب ا˘سشا̆ب ى˘ف˘ط˘سصمو
نب يحتف روتكدلا هديؤوي يذلا رمأ’ا
’ يذلاو ،ةيذغتلا يئاسصخأا ،وهنسشأا
ي̆ئاذ˘غ̆لا ما˘ظ˘ن̆لا ف˘سصو ي˘ف ددر˘ت˘ي
ببسسب ةثراكلاب نييرئازج̆ل̆ل ي̆لا˘ح̆لا
تايركسسلا نم ديدعلا ىلع هئاوتحا

ل˘كأ’ا تا˘ب˘جو ى̆ل˘عو ن˘̆ئا˘˘ج˘˘ع˘̆لاو
ه̆لوا˘ن˘ت˘ي يذ˘̆لا ز˘˘ب˘˘خ˘̆لا˘˘ف ،ع˘˘ير˘˘سسلا
ى̆ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ةر˘ث˘كب نو˘ير̆ئاز˘ج˘̆لا

،تا˘ير˘كسسلا ن˘م ة˘ع˘ف˘تر˘م تا˘ي˘م˘˘ك
تابورسشملا ى̆ل˘ع بي˘هر̆لا لا˘ب˘قإ’او
ي˘ف م˘سضت ي˘ت̆لا ر̆ئا˘سصع̆لاو ة˘يزا˘غ̆لا

ن˘م ة˘ع˘ف˘تر˘م تا˘ي˘م˘ك ا˘˘ه˘˘تا˘̆نو˘˘كم
نمو رخآ’ عون نم فلتخت يركسسلا

ديفتسسيو ،ىرخأا ىلإا ةيراجت ةمÓع
ءاودلل لماك ضضيوعت نم ضضيرملا

نأا املع ،يعامتج’ا نامسضلا لبق نم

عونلاب باسصم ضضيرم جÓع ةفلك
ىلع دمتعي يذلا يركسسلا نم لوأ’ا

ةيبط ةفسصو قفو نيلوسسنإ’ا نقح

فلأا03 غلبت رهسشأا3 ةرتفل حنمت

ةفلك امأا ،(ار’ود052) يرئازج رانيد

01ـب ردقتف يركسسلا نم يناثلا عونلا

،(ار’ود48) رهسشأا3 يف رانيد ف’آا
اذهو ،مسساقلب ةروتكدلا لوقت املثم
ف˘˘ي˘˘̆لا˘˘˘كت˘˘̆لا ي˘˘˘قا˘˘̆ب با˘˘˘سسح نود
ي˘ت˘̆لا ضضار˘˘مأ’او تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘̆لاو
˘مد˘ق̆لا ا˘هزر̆بأاو ،ير˘كسسلا ا˘ه˘ب˘˘ب˘˘سسي
ةط̆ل˘ج̆لاو ر˘ظ˘ن̆لا ضصق̆نو ة˘ير˘كسسلا
تاقفن بلطتت ضضارمأا يهو ،ةيغامدلا

نب روتكدلا هحسضوأا ام بسسح ،ةريبك
.وهنسشأا

نييرئازجلل يحصلا نمفا
رطخ يف

وهنسشأا نب يحتف روتكدلا ددرتي مل
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ن˘˘˘مأ’ا نإا لو˘˘˘ق˘˘̆لا ي˘˘˘˘ف
ىلإا ايعاد ،رطخ يف حبسصأا نييرئازجلل

ى̆ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘ي̆ئاذ˘غ ة˘ي˘م˘ح عا˘ب˘تا
نأ’ ،فا˘ي̆لأ’ا̆ب ة˘ي˘ن˘غ̆لا تاور˘سضخ˘̆لا
ة˘ب˘سسن ظ˘ف˘ح ى̆ل˘ع د˘عا˘سست فا˘ي̆لأ’ا
اهاوتسسمب مدلا يف نوهدلاو زوكولغلا
يف اسضيأا فايلأ’ا رفوتتو ،يعيبطلا
،ةهكافلاو رمسسأ’ا زبخلاو تايلوقبلا

نوهدلا ن˘م ل˘ي̆ل˘ق˘ت̆لا̆ب ح˘سصن˘ي ا˘م˘ك
بيلحلاو كام˘سسأ’او جا˘جد̆لا لوا˘ن˘ت̆ب
ا˘ي˘عاد ،م˘˘سسد˘̆لا ل˘˘ي˘̆ل˘˘ق˘̆لا يدا˘̆بز˘̆لاو
ةمزÓلا ريبادتلا ذاختا ىلإا تاطلسسلا
قد˘˘ح˘˘م˘̆لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘̆لا اذ˘˘˘ه ف˘˘˘قو˘˘̆ل
يبرعلل لو˘ق˘ي ا˘م̆ل˘ث˘م ن˘ي˘ير̆ئاز˘ج̆لا̆ب
هحارتقا يف وهنسشأا نب قلطناو،ديدجلا
نييرئازجلل ي˘ح˘سصلا ن˘مأ’ا نا˘م˘سضل
عونلا نم يركسسلا تاببسسم ةلازإا نم
ط˘̆باو˘˘سض ع˘˘سضو˘̆ب ة˘˘ياد˘̆ب ي˘̆نا˘˘ث˘̆لا

ةسضورعملا ةيئاذغلا داوملا تانÓعإ’
رمي نأا لقعي ’ هنا راطإ’ا اذه يف Óئاق
يف حبسسي Óفط رهظي جتنمل راهسشإا
ع˘ي˘ج˘سشت ه̆نإا ،ة˘ت’و˘كسشلا ن˘م ر˘˘ح˘̆ب

كÓ˘ه˘ت˘سسا ى̆ل˘ع لا˘ف˘طأÓ̆ل ح˘˘ير˘˘سص
نب وعديو،اهرطاخم مغر تايركسسلا
كÓهتسسا نم دحلل ةلمح ىلإا وهنسشأا
ذإا ،ةنادبلل ةب˘ب˘سسم̆لا ة˘ي̆ئاذ˘غ̆لا داو˘م̆لا
ةليط يرئازجلاب اقدحم رطخلا حبسصأا
ىلع زيكر˘ت̆لا̆ب بلا˘ط˘يو ،ة˘ن˘سسلا ما˘يأا
˘ما˘ظ˘ن̆لا نأ’ ير˘كسسلا ل˘ب˘ق ا˘م ةر˘ت˘ف
ه˘ت˘سسا˘ي˘سس د˘ق˘ف ير̆ئاز˘ج̆لا ي˘ح˘سصلا
وه ايناديم قبطي ام حبسصأاو ،ةيئاقولا
˘ماز˘˘ت˘̆لا ى˘̆ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘̆لاو جÓ˘˘ع˘̆لا
نأ’ ،ة˘ي˘ب˘ط̆لا ة˘ف˘سصو̆لا˘̆ب ضضير˘˘م˘̆لا
ةرو˘تا˘ف̆ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا ةرازو˘̆لا
ةرتف ىلع زيكرتلا نأا نيح يف ،ةيودأ’ا

ضساسسأ’ا رجحلا يه ضضرملا لبق ام
نيح يف.يركسسلاب ةباسصإ’ا نم دحلل

ةرورسضب نا˘م˘يا ة˘ي̆ئا˘سصخأ’ا تب̆لا˘ط
ييئاسصخأا يف لجسسملا ضصقنلا كرادت
ىلع دعي مهددع ىقبي نيذلا ةيذغتلا
ناك و̆لو ى˘ت˘ح ه̆نأا ة˘ن˘ي˘ب˘م ،ع̆با˘سصأ’ا
ير˘كسسلا ضضر˘م ي˘ف نو˘سصت˘خ˘˘م˘̆لا
ددع نأا ’إا ،ةمهملا هذهب مايقلا مهنكمي
امئاد نوهجوي مه̆ل˘ع˘ج˘ي ن˘ي̆با˘سصم̆لا
بيبطلا اهعم قفتيو ،جÓعلا ةمهمل
ي˘سصا˘سصت˘˘خا ،ق˘˘فو˘˘م ن˘̆ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
يذلاو ،ةينطابلاو ةيلخادلا ضضارمأ’ا
ءاذغلا ةيمهأاب ةيعوتلا ضصقن ىلإا تفلي
يسساردلا جاهنملا يف ميلسسلا يحسصلا
نأا ن˘م د̆ب ’ ه˘̆نأا Ó˘̆ئا˘˘ق ،ير˘̆ئاز˘˘ج˘̆لا
رواحم ةيسساردلا تاررقملا نمسضتت
يذلا يحسصلا يئاذغلا ماظنلاب قلعتت
،ة˘ط˘ي˘سسب د˘عاو˘ق̆ب ماز˘ت̆ل’ا بل˘ط˘ت˘˘ي
كÓهت˘سسا ن˘م ل˘ي̆ل˘ق˘ت̆لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ة˘م˘سسد̆لا داو˘م̆لاو ح˘̆ل˘˘م˘̆لاو ر˘˘كسسلا

رئاجسسلاو لوحكلا ي˘طا˘ع˘ت بن˘ج˘تو
فقول ،ةسضايرلا ةسسراممب مازتل’او
ىسضرم دادعأا يف ةدرطسضملا ةدايزلا
.رئازجلاب يركسسلا

 بولطملأ لدعملأ فاعصضأأ3 رأدقمب ركصسلأ كÓهتصسأ و يثراكلأ يئأذغلأ ماظنلأ ببصسب

 رئازجلاب ايونس يركسلاب ةديدج ةباصإ فلأ02

صصربلأ اهتجلاعم هباحصصأأ يعدي

ربع قوسي «نطرسم»و «ريطخ» مهرم
 «كوبسيافلا» تاحفص

ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع رو˘صشن˘م ي˘ف ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ ترا˘˘صشأأو ة˘˘ن˘˘طر˘˘صسمو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘يودأأ قو˘˘صست ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ىلإأ ةيلود ريدصصت تاصصنمو صصربلأ اهتجلاعم اهباحصصأأ يعدي تامهرم قيوصست ىرجي هنأأ ىلإأ «كوبصسيافلأ»
دق مهرم نأأ ردصصملأ حصضوأأو .أددجم طاصشنلل تداع نكلو نيتنصس ذنم اهفاصشتكأ مت ةيبروأأو ةيبرع نأدلب
قاهبلأو صصربلأ جÓع هل نوجورملأ يعدي قيقصش دلب نم ايÓخلأ يصشÓتو دلجلأ ناطرصسب ةباصصإلأ رطخب يدؤوي
بصسحو .ةيدلج ىرخأأ تلامعتصسلو ريطخ ري˘غ ز˘ي˘كر˘ت˘ب ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ي˘لد˘ي˘صصلأ ي˘ف د˘جو˘ت ا˘ه˘نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف
ةقيقصش ةلود نم ابرهم لأوحألأ بلاغ يف نوكي ةيعرصش ريغ ةقيرطب دجأوتملأو ةزجعملأ ءأودلأ نإاف ةيعمجلأ

مصسأ (etavolc) »مأرغيليم5.0 تافولك» مصسأ ةريطخلأ مهأرملأ لمحتو اينابصسإأ نم اصضيأأ ابرهم اهيلإأ هلوخد دعب
«trocebolc» ىمصسم تحت ةيرئأزجلأ ةيمصسرلأ تايلديصصلأ يف ةدجأوتم يهو «losatébolC» هيف ةلاعفلأ ةداملأ

ةيصصوتبو رذحب ةيودألأ هذه لمعتصستو ،(مأرغيليم50.0) تأرم رصشعب صضفخنم زيكرتب نكلو«losatolc» و
أذإأ كلاب امف ةريطخ تافعاصضمو قورح ىلإأ يدؤوت دق عوبصسألأ زواجتت ةدمل اهلامعتصسأ يف ةلاطإلأ نوكل ةيبط
رذحلأ ىلإأ ددصصلأ أذه يف تعدو كلهتصسملأ ةيامحل ةيرئأزجلأ ةمظنملأ حصضوت تأرم01 فعاصضم زيكرتب ناك

YÉO∫ GCe«ø.ةيبط تافصصوبو تايلديصصلأ نم ةيودألأ هذه ءانتقأو
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زاهجلا نع لوألا لوؤوسسملا اهلغتسسا يتلا ةبسسانملا يهو » سشيرلا عارذ » ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا يقوسش دمحم ةطيبه ـل ماهملا ميلسست مسسارم ىلع سسمأا ةبانع يلاو دوهزم قيفوت فرسشأا
 .مهلمع نم هسضاعتما نع اهلÓخ نم ربع نييلحملا نيلوؤوسسملل لئاسسر ريرمتل ةيلولاب يذيفنتلا

¯hd«ó gô… 

يتلأ هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ي˘لأو˘لأ د˘كأأ
ماهملأ ميلسست ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأأ
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘ل˘ل
ه˘˘˘نأأ » ضشير˘˘˘لأ عأرذ » ة˘˘˘˘يرأدإلأ
تاط˘ل˘سسلأ ن˘م بل˘ط نأأو ق˘ب˘سس
ريخألأ أذه نوكي نأأ ةيزكرملأ
˘˘مأأ ي˘˘˘لأو ن˘˘˘كلو ه˘˘˘نأو˘˘˘يد ي˘˘˘ف
اتفل ،هئاقب ىلع رسصأأ يقأوبلأ
ي˘قو˘سش د˘م˘ح˘م ة˘ط˘ي˘ب˘ه نأأ ى˘لإأ
ةبانع ةيلول ةيفاسضإأ ةميق ربتعي
ةيكيمانيدل ة˘جا˘ح˘ب » ي˘ه ي˘ت˘لأ

لوقي «نكسسلأ لاجم يف ةسصاخ
ل˘غ˘ت˘سسأ يذ˘لأ دو˘˘هز˘˘م ي˘˘لأو˘˘لأ
نع ثدحتلأ لجأأ نم ةبسسانملأ
يتلأ ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لأ ع˘سضو˘لأ
ي˘ف تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ةد˘˘ع تد˘˘ه˘˘سش
قلعت˘ت ا˘ه˘ل˘ج ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
نم » لاق ثيح ،نكسسلأ عاطقب

ةيلوؤوسسملأ لمح˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ل
نم عييسضتل لاجم ل ،بحسسنيلف
ى˘لوألأ ة˘ن˘سسلأ تل˘م˘ح˘ت تقو˘˘لأ
نآلأ ن˘˘˘˘˘كلو رو˘˘˘˘˘˘مألأ ضضع˘˘˘˘˘˘ب

«تاكرب
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت بج˘˘˘ي » : فا˘˘˘سضأأو

نطأو˘م˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط
فرط نم لبقتسسي نأأ بجي يذلأ

نم مرحي ل نأأو تأرأدإلأ لك
م˘˘ت ر˘˘خآأ ضصخ˘˘سش ىر˘˘يو ءي˘˘˘سش
«ءيسشلأ ضسفن هحنم

امو راقبألأ زجح بجي »
«بيع رامع يديسس يف ثدحي

عسضولاب ةبا˘ن˘ع ي˘لأو فر˘ت˘عأ
هده˘سشت يذ˘لأ ي˘ثرا˘كلأ ي˘ئ˘ي˘ب˘لأ
ةيدلب رأرغ ىلع تايدلبلأ ضضعب
رأر˘ق نأأ أد˘كؤو˘م ،را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘سس
يف لوج˘ت˘ت ي˘ت˘لأ را˘ق˘بألأ ز˘ج˘ح
هيف ةعجر ل يرسضحلأ طسسولأ

ضضرأأ ىلع ذفني نأأ بجي هنأأو
ليد˘ه˘ب˘ت كا˘ن˘ه » : لا˘قو ع˘قأو˘لأ
تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ضضع˘˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي
نيلوؤوسسم˘لأ ةرد˘ق مد˘ع ه˘ب˘ب˘سسب

كانه ،عسضولأ يف مكحتلأ نع
نو˘م˘سسر˘يو ءا˘هز˘˘ن أو˘˘سسي˘˘ل ن˘˘م
،«م˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب ن˘ع ة˘يدرو ةرو˘سص
ينوبلأ يف ثدحي ام «: فاسضأأو

ام تايدلبلأ ،بيع رامع يديسسو
عم لما˘ع˘ت˘ل˘ل لا˘م˘لأ ن˘م ي˘ف˘كي
د˘كأأو أذ˘ه ، «ة˘ما˘م˘˘ق˘˘لأ ل˘˘كسشم
ةجاحب ةبانع نأأ دوهزم يلأولأ
نيرداق نييقيقح نيرمثتسسم ىلإأ

بسصا˘ن˘مو ةور˘ث˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع

هثيدح مسضخ يف كلذو لمعلأ
أوماق م˘ه˘نأا˘ب لا˘ق ضصا˘خ˘سشأأ ن˘ع
ة˘با˘ن˘ع تل˘ع˘˘ج ةرذ˘˘ق بي˘˘علأا˘˘ب
«ةليوط ةرتفل يناعت

ةيامحل رايلم0072 »
«تاناسضيفلأ نم ةبانع

ىلإأ دوهزم قيفوت قرطت امك
رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأأ ع˘˘˘سضأو˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يا˘˘م˘˘ح عور˘˘˘سشم
أذ˘˘ه˘˘ب ا˘˘˘ت˘˘˘فل ،تا˘˘˘نا˘˘˘سضي˘˘˘ف˘˘˘لأ
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ نأأ ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لأ
ة˘ن˘يز˘خ ي˘ف تخ˘سض ة˘يز˘كر˘م˘˘لأ

ةيامحل راي˘ل˘م0071 ة˘يلو˘لأ
دكأأ يتلأ تاناسضيفلأ نم ةبانع
وه اهثودح بابسسأأ نيب نم نأأ
تقلغأأ» يتلأ ةيراقعلأ تايقرتلأ

دح ىلع «ةبانع يف ءيسش لك
اسضيأأ قرطت يذلأ يلأولأ ريبعت
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ نو˘يد ة˘ي˘سضق ى˘لإأ

ةرورسض ىلع دكأأ يتلأ ةسصاخلأ
ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘سستو ا˘ه˘م˘كأر˘ت مد˘ع
لا˘˘ث˘˘م ى˘˘ط˘˘عأأ ثي˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘جآأ
تل˘˘سصو ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ب

رايلم81 ى˘لإأ ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
فÓغلأ ضصوسصخب ا˘مأأ ،م˘ي˘ت˘ن˘سس

رايلم02 ـب رد˘ق˘م˘لأ ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
علط˘م هد˘سصر م˘ت يذ˘لأ م˘ي˘ت˘ن˘سس
يح ةئيهت ةداعإل ةيراجلأ ةنسسلأ
نأأ ي˘˘لأو˘˘لأ ح˘˘سضوأا˘˘ف » م˘˘ير˘˘˘لأ»
لمسشت مل تزجنأأ يتلأ ةسسأردلأ
ةحلاسصلأ هايملأ تأو˘ن˘ق د˘يد˘ج˘ت
هايملأ فيرسصت تأونقو برسشلل
هطرتسشأ يذلأ رمألأ وهو ةرذقلأ
ق˘˘ح˘˘لأ ى˘˘ط˘˘عأأ يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ
نم رمذتلل «ميرلأ » يح ناكسسل
.مهيدل مئاقلأ عسضولأ

يف قحلأ هيدل دحأأ ل »
«يمومعلأ قيرطلأ قلغ

يلأو دوهزم قيفوت ضسني مل

قلغ ةيسضق ىلإأ قرطتلأ ةبانع

قر˘ط˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م

وهو ةريخألأ ةرتفلأ يف ةيسسيئرلأ

ة˘م˘˘سصا˘˘ع ل˘˘سش ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م

ضصو˘سصخ˘ب لا˘ق ثي˘ح ،ة˘يلو˘˘لأ

قحلأ هيدل دحأأ ل » : ةطقنلأ هذه

نوجت˘ح˘م˘لأ ،ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ ي˘ف

انم˘ها˘ف˘تو م˘ه˘ت˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ أر˘خؤو˘م

ي˘ف ن˘كلو ل˘ح دا˘ج˘يإل م˘˘ه˘˘ع˘˘م

ام قيرطلأ أوقلغأأ يلأوملأ مويلأ

لبق نم أاطخ ببسسب ناك ثدح

ريدقت يف (ينوبلأ) ةرئأدلأ ضسيئر

اهجاتحت يتلأ ةينكسسلأ ةسصحلأ

تقو˘لأ نا˘ح ه˘نأأ د˘ق˘ت˘عأأ ،ةر˘ئأد˘لأ

ءايحألأ يف رظنلأو ميظنت ةداعإل

.«ةبانعب ةيوسضوفلأ

 : فسشكي دوهزم «سشيرلا عارذ » ـل بدتنملا يلاولا ماهم ميلسست سشماه ىلع

«ةرذق بيعلأاب » أوماق نم كانهو تايدلبلأ شضعب يف ثدحي ليدهبت
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لÓ˘˘خ ،ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو تسشا˘˘˘ع

مئأرج عقو ىلع ةريخألأ عيباسسألأ

نم ةنيدملأ اهدهعت مل ةعورم لتق

ةقرحلأ ةرهاظل ريبك راسشتنأو،لبق

لبقف ، تÓئاعلأ رخنت تأأدب يتلأ

كفي كأرع˘لأو را˘ج˘سشلأ نا˘ك مو˘ي˘لأ

ى˘˘ل˘˘عو ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

دو˘ع˘ت˘ل ،ءا˘ي˘حألأ ءÓ˘ق˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم

ضسفن يف ابيرقت اهيراجم ىلإأ هايملأ

نا˘ك ا˘م ضسا˘ن˘لأ ى˘سسن˘ي ل˘ب ،مو˘˘ي˘˘لأ

ثي˘ح ،ا˘م ا˘مو˘ي فÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘˘ب

ضضعبلأ مهسضعب ىلإأ نوبهي مهدجت

ام ىمسسأأ تناك ميق.فرظ يأأ تحت

ي˘˘ف ةو˘˘خألأ ر˘˘˘سصأوأأ ن˘˘˘م ط˘˘˘بر˘˘˘ي

نأأ ريغ ،اهززعيو يبانعلأ عمتجملأ

رمي داكي ل ثيح نآلأ ريغت عسضولأ

ناك لتق ةميرجب عمسسن و لإأ رهسش
يذلأ ف˘ي˘سس با˘سشلأ ل˘ت˘ق˘م ا˘هر˘خآأ

،ةرم˘حو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘حو˘بذ˘م د˘جو
عقو ىلع ةنيدملأ تز˘ت˘هأ ا˘ه˘ل˘ب˘قو
اهتيحسض تحأر ةعسشب لتق ةميرج
ضصÓبب ضسدا˘سسلأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ةأأر˘مأ
اهلبقو ، ةحوبذم تدجو نيأأ .مرأد

41 ىدعتت ل ةقهأرم حور قاهزإأ
ءأد˘ت˘علأو ا˘ه˘بر˘سض م˘ت ن˘˘يأأ ة˘˘ن˘˘سس
اهيمرو ضضي˘بألأ حÓ˘سسلا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ةأذاحمب44 مقر ينطولأ قيرطلاب
ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ،م˘لا˘سس يد˘˘ي˘˘سس ي˘˘ح
توأأ رهسش فسصتنم تثدح ىرخأأ
لجر ىلع روثعلأ مت نيأأ يسضاملأ

ي˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خأد حو˘˘بذ˘˘˘م
˘˘ما˘˘يألأ تد˘˘ه˘˘سش ا˘˘م˘˘ك، ة˘˘ي˘˘با˘˘سشلأ
تايلمعو مأرجإلأ يسشفت ةيسضاملأ
ضضبقلأ ضسمأأ لوأأ مت ثيح ةقرسسلأ

ف˘تا˘ه ة˘قر˘سس لوا˘ح˘ي با˘سش ى˘ل˘˘ع
فرط نم,روسشاع يديسس يف لاقن
ابرسض هوعب˘سشأأ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ة˘جأرد ة˘قر˘سس م˘ت ا˘ه˘ل˘ب˘قو، ا˘حر˘ب˘م
نم،نيباسش فرط نم ينوبلاب ةيران

ةيميلقإلأ ةقر˘ف˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ه˘ج
يف تنكمت ينوبلاب ينطولأ كردلل
كيكفت نم ةيسضاملأ ةليلقلأ مايألأ

ضصاخسشأأ عبسس نم نوكتت ةباسصع
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب لز˘ن˘م ة˘قر˘˘سسب تما˘˘ق
هتايوتحم لماك تب˘ل˘سس ن˘يأأ،ةو˘ق˘لأ

ةسشرفأأو ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك ةز˘ه˘جأأ ن˘م
رسصانع فيقو˘ت م˘ت ثي˘ح.ة˘ي˘ط˘غأأو
نا˘ي˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأأ ا˘˘م بسسح ة˘˘كب˘˘سشلأ
ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعوجملل
نم ىوكسش لابقتسسأ دعب، ةبانعب

ضضر˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلأ فر˘˘ط
تن˘كم˘ت ا˘م˘ك ،ة˘قر˘سسل˘ل ا˘ه˘ن˘كسسم

نم لوألأ يرسضحلأ نمألأ حلاسصم

12رمعلأ نم غلبي ضصخسش فيقوت

هيف هبتسشم ،ايئاسضق قوبسسم ،ةنسس

لا˘ق˘ن ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘قر˘˘سس ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف

مت ن˘يأأ ، ة˘يرا˘ن ة˘جأرد لا˘م˘ع˘ت˘سسإا˘ب

لك نأأ ريغ،ضسبلت ةلاح يف هفيقوت

بل˘ط˘ت˘يو ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘˘ي كلذ

ةسصاخ ةينمألأ تا˘يرود˘لأ ف˘ي˘ث˘كت

عدر لجأ نم ةهوبسشملأ قطانملاب

يسشفت بناج لإأو، نيمرجملأ ءلؤوه

ةرهوجب مأرجإلأو ةقرسسلأ تايلمع

تداع ةقرحلأ ةرهاظ نإاف قرسشلأ

نيأأ يسضاملأ عوبسسألأ لÓخ ةوقب

ريغ ةرجه تÓحر ةثÓث طابحإأ مت

لحأوسسب اسصخسش76 مسضت ةيعرسش

 نيتأأرمأو لافطأأ7 مهنيب نم ةبانع

 اسصخسش76 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا و نيرهسش نم لقأا يف لتق مئارج4

قرسشلأ ةرهوجب فيخم ديأزت يف ةقرحلأ و ةوقب دوعي مأرجإلأ
نمألا سسيئر اقباسس لغسشي ناك
هتيقرت لبق عسساتلا يرسضحلا

شسيئرل ديدج بئان نييعت
 يئلولأ نمألأ

رئأزجلاب ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس رخآأ تملع
دق ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ نأاب ةمسصاعلأ

بئان بسصنم يف (يدوج) ةطرسشلأ ديمع تنيع
يكرتلأ نودلخل افلخ ةبانعب يئلولأ نمألأ ضسيئرل
تسسأر˘ن˘م˘ت˘ب ي˘ئلو˘لأ ن˘مألأ ضسي˘ئر˘ك ن˘ي˘˘ع يذ˘˘لأ

ن˘˘مألأ ضسي˘˘ئر بئا˘˘ن نإا˘˘ف ردا˘˘سصم˘˘لأ تأذ بسسحو
بسصنملأ تأذ لغسشي ناك ديدجلأ ةبانعب يئلولأ
امدعب بسصنملأ أذه ىلإأ ىقر ثيح راسشب ةيلوب

عسساتلأ يرسضحلأ نمألأ ضسيئر بسصنم لغسشي ناك
يف ةبانع ةيلوب حجن دق هنأاب هنع فرعيو ةبانعب
عرأوسشلأ ريهطتو ةيوسضوفلأ ةراجتلأ ىلع ءاسضقلأ

راكوأأ ةبراحم ىلإأ ةفاسضإأ  يئأوسشعلأ نكرلأ نم

aà«ëá HƒS°©ÉOI.داسسفلأ

 ةبانع يلأو
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 : «ةديدجلا ةنيدملا » ـل بدتنملا يلاولا

 «ششيرلأ عأرذب يقيقحلأ لمعلأ أأدبأل نيرهسش ةبأرق جاتحأأ »
ماهملأ هملسست ضشماه ىلع ضشيرلأ عأرذ ةيرأدإلأ ةعطاقملل بدتنملأ يلأولأ يقوسش دمحم ةطيبه دكأأ
يدل » : لاق ثيح ،ةديدجلأ ةنيدملاب عيراسشملأ ةلجع كيرحتل ىعسسيسس هنأأ ةبانع ةيلو رقمب ضسمأأ

ةئيهتلأ نم ةئاملاب06 نأأ امك فلأأ05 لسصأأ نم نكسسم فلأأ82 اهب زجنأأ يتلأ ضشيرلأ عأرذ نع ةركف
كلذو عيراسشملأ لامكتسسأو يلعفلأ لمعلأ يف أأدبأأ يكل نيرهسش يلأوحل جاتحأأ زجنت مل ةيجراخلأ
نيع ،دوعسسم يسساحب ةديدجلأ ندملأ ىلع لبق نم تفرسشأأ » : فاسضأأو ،«عيمجلأ نم نوعلأ دي بلطتي
عم قيسسنتلأ » : لوقلاب متخو ،«ضشيرلأ عأرذ يف يندعاسستسس يتلأ تأربخلأ يهو ترقوتو ءاسضيبلأ

ةيلولأ ىوتسسم ىلع لثمم اهل نوكيسس ةيريدم لكف ،نوناقلأ ةوقب نوكيسس تايريدملأ فلتخم
«ةبدتنملأ

hd«ó gô…      

ةقرسسلا يمانتو ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا ببسسب

لخدتلأ تاطلسسلأ نودسشاني ةبانع ةيدلب  ءايحأأ ناكسس
،ميرلأو ،فاسصفسصلأ يحك يبرغلأ لهسسلأ ءايحأأ رأرغ ىلع مهئايحأأ ىوتسسم ىلع تاكبسشلأ ضضعب لطعتو ةيمومعلأ ةرانإلأ مأدعنأ لكسشم ءأزإأ نيديدسشلأ مهرمذتو مهءايتسسأ نع ةبانع ةيدلبب ءايحأأ ةدع ناكسس ىدبأأ

ىلع نوربجي نيذلأ نينطأوملل ةبسسنلاب ةسصاخ ليللأ يف ةقرسسلأ ةرهاظ يمانتو ءايحألأ يف مÓظلأ دأوسس يف مهاسس يذلأ رمألأ ةبانع ةنيدم طسسوب ةدجأوتملأ ءايحألاب أذكو دأرم ضشوديد يحو يام8و ،ضسرام8
ةكبسشلاب ةدجأوتملأ باطعألأ حÓسصإاب ةيمومعلأ ةرانإلأ ريفوت لÓخ نم لجاعلأ لخدتلأ ةرورسضب ةينعملأ تاطلسسلأ نم نوبلاطي ناكسسلأ نإاف أذهلو ءاسشعلأ ةÓسص ءأدأل دجاسسملل هجوتلأو عراسشلأ ىلإأ جورخلأ

MƒQjá aÉQì.قÓطإلأ ىلع ةيمومعلأ ةرانإلأ ةدمعأأ اهب دجوي ل يتلأ ءايحأÓل ةبسسنلاب ةديدج ةيئابرهك ةدمعأأ زاجنإأ ىتحو
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ىلع نيرمثتصسملا ضضعبل اهحنم يتلا عيراصشملا يف ةيناديم تاقيقحت ءارجإا ةرورصضب ةيلحملاو ةيئلولا تاطلصسلا ةدرابلا نيع ناكصس دصشان
 قÓطلا ىلع رونلا ىرت مل اهنأا ثيح ةبانعب ةدرابلا نيعب  ديصصلا نيع ةيعانصصلا ةقطنملا ىوتصسم
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نم عقاولا سصرأا ىلع دشسجت ملو
نم اودافتشسا دق اهباحشصأا نأا مغرلا
ة˘شصشصخ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ىلإا ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسا ع˘يرا˘ششم زا˘ج˘نإ’
سضور˘ق ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘شصح بنا˘˘ج
در˘ج˘م تي˘ق˘بو ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘كن˘ب
قرولا ىلع ربحو ةيمهو عيراششم
نأا سضور˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘بو
عيراششملا هذه نم ةقطنملا ديفتشست
تناك ءاوشس ت’اجملا فلتخم نم
نيع ةيدلب  نأا ثيح يلاملا لاجملا
ل˘ي˘خاد˘م˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘شست ةدرا˘˘ب˘˘لا

د˘ن˘ع ن˘م ة˘ي˘ب˘ير˘شضلاو ة˘ي˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا

ةيرامثت˘شس’ا ع˘يرا˘ششم˘لا با˘ح˘شصأا

ةقطنملا يلاهأا ةدافتشسا بناج ىلإا

ريفوت لÓخ نم عيراششملا كلت نم

ةقطنملا باب˘ششل ل˘م˘ع˘لا بشصا˘ن˘م

ي˘لا˘هأÓ˘ل تا˘مد˘خ ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب

ةقطنملا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو

كل˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘شصم ن˘˘˘ع نو˘˘˘لؤوا˘˘˘شست˘˘˘ي

نأا مغرلاب ةيرامثتشس’ا عيراششملا

عطقلا نم اودافتشسا دق اهباحشصأا

عيراششم ديشسجت راطإا يف ةيشضرأ’ا

بنا˘ج ى˘لإا ة˘يو˘م˘ن˘تو ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسا

نم ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا سضور˘ق˘لا

عيراششملا كلت نكلو كونبلا فرط

عقاولا سضرأا ىلع دعب دشسجتت مل

ن˘م ة˘با˘قر˘لا ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو

ةقفارمو ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط

ةيرامثت˘شس’ا ع˘يرا˘ششم˘لا با˘ح˘شصأا

ة˘ي˘لا˘م سضور˘ق ى˘ل˘ع نو˘ل˘شصح˘˘ت˘˘ي

ع˘يرا˘ششم زا˘ج˘نإا سضر˘غ˘ب ي˘شضارأاو

ىلع عيراششم درجم ىقبت نكلو

سضرأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘شسج˘˘˘ت ’و قاروأ’ا

ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خو ع˘˘قاو˘˘لا

اهب مد˘ع˘ن˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب

نا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

سصا˘˘خ ع˘˘با˘˘˘ط ءا˘˘˘ف˘˘˘شضإا نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب

لم˘ع بحا˘شص ر˘ي˘فو˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل

ناكشس نإاف اذهلو ةقطنملا بابششلل

ل˘خد˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

ن˘ع ف˘ششكل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا

عيراششملا كلت ديشسجت مدع بابشسأا

ةقطنم ىوتشسم ىلع  ةيرامثتشس’ا

ىلع ة˘ق˘فاو˘م˘لا د˘ع˘ب د˘ي˘شصلا ن˘ي˘ع

ي˘˘شضارأا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

دي˘شصلا ن˘ي˘ع ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

امكو ةيمهو عيراششم درجم ىقبتل

ى˘ل˘ع او˘ل˘شصح˘ت د˘ق ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأا نأا

لاؤوشسلاو اهزاجنإ’ ةيكنب سضورق

.حورطم ىقبي
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ة˘ي’و˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا بل˘˘غأا بر˘˘شض

ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

تا˘ه˘جاو بير˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةينا˘كمإا ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

طئاحلا سضرع ىرخأا ةغل ةفاشضإا

ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب،

رخأا تاق .ةدودع˘م ا˘ما˘يأا م˘ه˘ت˘ل˘ه˘مأا

ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘˘لو˘˘ج˘˘ب ة˘˘عا˘˘شس

بل˘˘غا نا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ح’ ن˘˘˘يا،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

ىلع اوظفا˘ح تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصأا

ة˘بو˘ت˘كم˘˘لا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م تا˘˘ه˘˘جو
اهن˘م ل˘ي˘ل˘قو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘غ˘ل˘لا˘ب
نم مغرلاب ةيبرعلا ةغللاب بوتكم
ةميلعت تردشصأا ةراجتلا ةرازو نأا
ل˘ئا˘شسو ه˘ت˘لواد˘تا˘م بشسح ـ كلذ˘ب
را˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع سضر˘ف˘ت ـ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا
ةفاك ليو˘ح˘ت تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصأا

ةيجراخلا مهرجاتم ةهجاو تاتف’
نوكتل ،ةيبرعلا ةغ˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘يود˘تو
ةغل ةفا˘شضإا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ة˘ي˘شسا˘شسأا
كلذو رايتخ’ا بشسح ىرخأا ةيبنجأا

نم ءادتبا مايأا7 هاشصقأا لجأا يف

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘جا˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘شصح خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
اقيبطت ةوطخلا هذه يتأاتو،راذعإ’ا
ةقلعتملا ةيلخادلا ةرازو ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
يف رفوتت نأا بجي يتلا ريياعملاب
ةدو˘جو˘م˘لا تا˘با˘ت˘كلاو تا˘ت˘فÓ˘˘لا
سضرفي يتلا تÓ˘ح˘م˘لا تا˘ه˘جاو˘ب

ة˘نود˘م نو˘كت نأا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ى˘ل˘ع
عم ةيشساشسأا ةباتكك ةيبرعلا ةغللاب
ىرخأا ةيبنجأا ةغل ةفاشضإا ةيناكمإا

ةرازو تمز˘˘لأاو ،را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خ’ا بشسح
مهينعي نيذلا كئلوأا ةفاك ةراجتلا
مهتيعشضو ةيوشست ةرورشضب رارقلا

نم ،ا˘عو˘ب˘شسأا ىد˘ع˘ت˘ت ’ لا˘جآا ي˘ف
اذ˘˘ه˘˘ل را˘˘ج˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘ت˘˘˘شسا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
لباقملا˘ب ةرازو˘لا تدد˘هو،راذ˘عإ’ا

ةميل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ي ’ ن˘م ل˘ك
،هÓ˘˘عأا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا لÓ˘˘خ
ة˘˘ي˘˘عدر ة˘˘يرادإا تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب
قلغلا دح ى˘لإا ل˘شصت ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل
ردجتو،يراج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘ل˘ل يرادإ’ا
م˘˘ها˘˘شسي ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه نأا ةرا˘˘˘ششإ’ا
رثكأا ةيراجتلا تÓحملا يطعيشس
نع ةيلوأا ةذبن رئازلا يطعو ةميق
.هتقارعو عمتجملا

ةيلاملا ضضورقلاو ديصصلا نيع ةيعانصصلا ةقطنملاب يصضارألا ىلع نيرمثتصسملا لوصصح دعب

قيقحتلاب نوبلاطيو عيراششملا ريشصم نع نولءاشستي ةدرابلا نيع ناكشس

ةدودعم امايأا مهتلهمأا ةيصصولا ةرازولا نأا نم مغرلا ىلع

طئاحلا صضرع برشضت ةيراجتلا تÓحملا تاهجاو بيرعت ةميلعت

اهرقم قلغو جاجتحÓل مهتلصصاوم لÓخ

حتفب نوبلاطي تاعيرتلا ناكشس
حلاشصم تازواجت يف قيقحت

ةيدلبلا

ةبانعب لاحرب ةرئادل ةعباتلا تاعيرتلا ناكشس بلاط
يتلا تازواجتلا ةيشضق يف قيقحت حتفت ةرورشضب
تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا تما˘˘ق
ليغششتلا دوقع حنمو نكشسلا ةيشضق سصوشصخب
نأا ثيح «سسياد» دوقع راطإا يف ةقطنملا بابشش
ةيجاجتح’ا مهتكرحل مهتلشصاوم لÓخ ناكشسلا
تاعيرتلا ةيدلب رقم اوقلغ مرشصنملا سسيمخلا موي
قاحت˘ل’ا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف˘ظو˘م ع˘ن˘م ي˘ف بب˘شست ا˘م
ينطولا كردلا دارفأا لخدت دقو مهلمع بشصانمب
مهبلاطم سصوشصخ يف مهت’اغششن’ عامتشس’ا متو
ل˘كا˘ششم˘لا اذ˘كو ر˘ي˘م˘لا ل˘ي˘حر ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

مت يذلا نكشسلا سصوشصخب ةلشصاحلا تازواجتلاو
دعبو ةزهاج تانكشس اهنأا ىلع ةرتف ذنم هايا مهحنم
تلاز ا˘مو ةز˘ها˘ج ف˘شصن ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ةر˘˘ت˘˘ف رور˘˘م
دق مهنأا نم مغرلا ىلع اهب ةلشصاوتم لاغششأ’ا
دح ىلإا نكل ةمزÓلا تاقحتشسملا لك عفدب اوماق
ةيشضق بناج ىلإا حيتافملا مهحنم متي مل  نآ’ا
فرط نم ل˘ي˘غ˘ششت˘لا دو˘ق˘ع ح˘ن˘م ي˘ف تازوا˘ج˘ت˘لا

دوقع راطإا يف لاطبلل بابششلل ةيدلبلا حلاشصم
ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم م˘ها˘يإا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «سسياد»
دنعو ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ما˘شضت˘لاو طا˘ششن˘لا
ن˘ما˘شضت˘لاو طا˘ششن˘لا ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل را˘شسف˘˘ت˘˘شس’ا
ةشصح حنم مت هنأاب تدكأا يتلا «سساد» يعامتج’ا

اهحن˘م م˘ت ن˘كلو تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل د˘ق˘ع005
با˘ب˘ششلا ءا˘ي˘ت˘شسا را˘˘ثأا ا˘˘م ة˘˘يو˘˘شضو˘˘ف ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
حلاشصم ىلإا ىوكشش عفرب اوماق نيذلا نيجتحملاو
ةيشضقلا يف قيقحت حتف ةرورشضب نيبلاطم كردلا

سصوشصخلا اذه يف ةلشصاحلا تازواجتلا لك يفو
وهو مهبلاطم ديشسجت ىلع مهرارشصإا بناج ىلإا

ة˘مزأا˘ب ا˘شضيأا اودد˘ن  ا˘م˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ل˘˘ي˘˘حر
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا سشط˘˘ع˘˘لا

مل مهتايفنح نأا ثيح ةيلاتتم مايأا ةدعل رمتشستو
رثكأا وأا ةرملا هذه مايأا ةرششع ةدمل هايملا اهلشصت

.ةرم لك يف رركتي هايملا ةمزأا ويرانيشس نأا امك

MƒQjá aÉQì

نكشسلل ةديدج صصشصح ’
راجحلاب يفيرلا

ةشصح يأا دوجو ةبانع ةي’وب علطم لوؤوشسم يفن
تاذ فاشضأاو لوادتي املثم يفيرلا نكشسلل ةديدج

’ ةدافتشسإا052 عيزوت لوح جوري ام نأاب ردشصملا
كلذل ةيشضرأا بايغ يف ةحشصلا نم هل سساشسأا

ةد˘يد˘ج سصشصح ن˘ع ة˘ي’و˘لا لو˘شصح مد˘ع اذ˘˘كو
.تايدلبلا ىلع اهعيزوتل

¥.Ω

ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا رود زيزعتل

كيتشسجام قدنفب ةيمقرلا ةراجتلا لاجم يف ةينيوكتلا ةششرولا قÓطنا
تاشصبرتملا ةدئافل اذهو، ةبانع ةنيدمب كيتشسجام قدنفب ،يعامتج’ا لاشصت’ا لئاشسو و ةيمقرلا ةراجتلا لاجم يف ةينيوكتلا ةششرولا سسمأا تقلطنا
نيب يناملأ’ا يرئازجلا ينقتلا نواعتلا جمانرب راطإا يف لخدي يذلاو ، تايافنلا نيمثت لÓخ نم ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا رود زيزعت عورششم يف

ربمتبشس52 موي متتخت نأا ىلع مايأا ةشسمخل ةينيوكتلا ةرودلا هذه دتمتشس ثيحZIG. يلودلا نواعتلا بتكم و ةددجتملا تاقاطلا و ةئيبلا ةرازو
عورششمل ذيفنتلا زيح عشضو لحارم ةعباتم ىلع فرششت يتلا ةيهيجوتلا ةنجلل يقيشسنت عامتجإا يشضاملا عوبشسأ’ا لÓخ دقعنا رخآا بناج نم، يراجلا

حمشس ثيح، «DLAVOR» تايافنلا نيمثت لÓخ نم ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا رود زيزعتب قلعتملا و يناملأ’ا يرئازجلا ينقتلا نواعتلا جمانرب

ةيراهششإ’ا تاتفÓلا نيمثت لاجم يف ةأارما08 نيوكتب ةبانع ةي’و هب ىشضحت يذلا و يبراغملا و ينطولا ىوتشسملا ىلع يجدومنلا عورششملا اذه
.يئيب عباط تاذ ةيداشصتقأا تاشسشسشسؤوم قلخل اينقت نهمعد و
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نودجنتشسي«cfu» وجيرخ
يتامغزب

ةبلطو يجيرخل ةينطولأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ سسي˘ئر د˘ج˘ن˘ت˘صسأ
نم يتامغز مصساقلب لدعلأ ريزوبcfu» » ةعماج
يذلأ نبغلأ عفرب هومصس امل لجاعلأ لخدتلأ لجأأ

ق˘با˘صسلأ ر˘يزو˘لأ تأرأر˘ق ن˘م ة˘ح˘˘ير˘˘صشلأ هذ˘˘ه سسم
يف ةيمومعلأ ةف˘ي˘ظو˘لأ ر˘يد˘م و ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
خيرا˘ت˘ب ةردا˘صصلأ10 م˘قر ءا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
11 ف˘ن˘صص ي˘ف ف˘˘ي˘˘ن˘˘صصت˘˘لأ ن˘˘م م7102/10/50
.(أأ) ريطأات

عيراششمو ..يوانرب
ةبانعب نرقلا

ر˘يزو نإأ (ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م) ردا˘˘صصم تدا˘˘فأأ
م˘ي˘ل˘صس فوؤور» ة˘صضا˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘صشلأ
ةي’وب عوبصسأ’أ أذه لحيصس «يوانرب

هعاطقل دقفتو لمع ةرايز يف ةبانع
ر˘يزو˘لأ ذ˘خ˘ت˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
تأرأر˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ «يوا˘˘˘نر˘˘˘ب»
«نر˘ق˘لأ» ع˘يرا˘صشم نأا˘صشب ة˘م˘˘صسا˘˘ح˘˘لأ
عور˘˘صشم رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
ةقلغملأ ةيدلبلأ حباصسملأو «سسبأركلأ»
.عيراصشملأ نم اهريغو

 ليغششتلا لبق ام دوقع لامع نع عفادي ميعز نب
سسلجمب وصضع ،ميعز نب باهولأ دبع بلاط
يئاهن لح داجيإأ ةرورصضب ةموكحلأ ،ةمأ’أ
ليغصشتلأ لبق ام لامع نم ف’آ’أ تائمل
لمع بصصان˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإأ م˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لأ
، ةئفلأ هذهل يئاهن لح داجيإأ دصصقو.ةمئأد
ةينوناق ةدام جأردإأ ،روتانيصسلأ حرتقأ دقف

سضرفت،0202 ةيلاملأ نوناق عورصشم نمصض
تأونصس6 نم رثكأ’ لماعلأ بابصشلأ جامدإأ

بصصانم يف جامدإ’أ لبق ام دوقع نمصض
ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م˘˘لأ نود ن˘˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘ئأد ل˘˘˘م˘˘˘ع
ىلع مهنم ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ة˘صصا˘خ ،تا˘ق˘با˘صسم˘لأ

تاكرصشلأ عجصشت ةعاجصشو ةئيرج تأءأرجإأ ذاختاب تقولأ سسفن يف ةموكحلأ بلاطو.تأرأدإ’أ ىوتصسم
0202. ةيلاملأ نوناق نمصض بابصشلأ ليغصشتب ةصصاخلأ

 يلاولا لغششت امشسايل

ماهملأ سشماه ىلع ةبانع يلأو دوهزم قيفوت رهظأأ
يدانب ريبكلأ هفغصش سشيرلأ عأرذل بدتنملأ يلأولل
هجئاتنو هرابخأأ عباتي هنأأو دبي يذلأ ةبانع داحتإأ
تاثداحم يف هلوخد لÓخ نم كلذو ةريبك مامتهاب

 قيرفلأ سصوصصخب نييفحصصلأ عم ةيبناج

 رئازجلاو لوبرتنإلا نيب قيشسنتلاب نييباهرإا فيقوت
ة˘ي˘لود˘لأ ة˘طر˘صشلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأأ
دصصر نم تنكمت اهنأأ «لوبرتنإ’أ»
اصصخصش21 ن˘م ر˘ث˘كأأ ف˘ي˘قو˘تو
تا˘طا˘صشن˘ب م˘ه˘طا˘ب˘ترأ ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشي
يتفصض نيب مه˘ل˘ق˘ن˘ت ءا˘ن˘ثأأ ة˘ي˘با˘هرإأ
ىلع ةمظنم˘لأ تد˘كأأو.ط˘صسو˘ت˘م˘لأ

نوتبن» ةيلمع نأأ يمصسرلأ اهعقوم
ةيليوج42 نيب ترمتصسأ يتلأ «2
ى˘ل˘˘ع تز˘˘كر ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس8و
هبتصشملأ نع ةردا˘صصلأ تأد˘يد˘ه˘ت˘لأ
،ةيباهرإ’أ تاطاصشنلاب مهطابترأ يف
ايقيرفإأ لامصش ن˘ي˘ب أو˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘يذ˘لأو
.فيصصلأ لصصف ءانثأأ ابوروأأ بونجو

سسنوتو برغملأو رئأزجلأ يف ئنأوم ةعبصس يلوؤوصسم عم قيصسنتلاب تمت ةيلمعلأ نأأ «لوبرتنإ’أ» تدكأأو
.اينابصسإأو ايلاطيإأو اصسنرفو

ةدكيكشس يلاو فرشش ىلع عيدوت لفح
ةكرحلل اعبت كلذو ،فوفرد يرجح  ةدكيكصس ةي’و يلأو عيدوت لفح تبصسلأ سسمأأ حابصص ميقأأ
ةفاقثلأ رصصقب تمت لفحلأ ميصسأرم.ة’ولأ كلصس تصسم يتلأ ةلودلأ سسيئر اهب ماق يتلأ ةريخأ’أ

،يئ’ولأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر ،ةورع ىصسيع ديصسلأ ديدجلأ ةي’ولأ يلأو روصضحب نونفلأو
و. ةيذيفنتلأ ةئيهلأ يلثممو ،هيتفرغب ناملربلأ ءاصضعأأ ،ةيركصسعلأو ةينمأ’أو ةيندملأ تاطلصسلأ
ىلع ةدكيكصس ةي’و ينطأومو نيلوؤوصسملأ عيمج اهيف ركصش ةملك فوفرد يرجح يلأولأ ىقلأأ
ةورع ىصسيع ديصسلأ ديدجلأ يلأولأ ىقلأأ امك ،ةدكيكصس ةي’وب هلمع راصسم لÓخ هل مهمعد
ىلع نينطأوملل ةيصشيعملأ فورظلأ نيصسحت ةلصصأومب هيعاصسم اهلÓخ نم دكأأ ةملك اصضيأأ

.عيمجلأ دوهج رفاظتب ةيمنتلأ ةلجع عفد و ةدكيكصس ةي’و ىوتصسم



 ليعامسسإأ زيزع مهدأأ يليكسشتلأ نانفلأ زاجنإأ نم فÓغلأ ةحولو ةديدج دئاسصق مسض
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ةدهاصشم عم دعؤم ىلع نؤيبانعلأ ناك ثيح
ىصضرملأ لافطألأ فرط نم ةزجنملأ لامعألأ
تناصس» لافطألأ ىفصشتصسم يف نيدجأؤتملأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع نؤ˘ن˘ف˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف «أز˘˘ير˘˘ي˘˘ت
،عؤمصشلأ ،تامؤصسرلأ ،ةيلي˘كصشت˘لأ تا˘حؤ˘ل˘لأ
ضضرع متو ،ةيفأرغؤتؤفلأ رؤصصلأو رواصسألأ

مهلمانأاب لافطألأ اهزجنأأ يتلأ لامعألأ هذه
اهئأرصش يف نيبغأرلل عيبلل مهتاعأدبإأ لصضفبو
لجأأ نم لأؤمألأ نم ةيعمجلأ ديفتصست نأأ ىلع
هذه تقلو ،نيجاتحم˘لأ ى˘صضر˘م˘لأ ةد˘عا˘صسم
فرط نم أريبك لابقإأ ةيئانثتصسلأ ةردابملأ
ةيليكصشتلأ تاحؤللأ أؤنتقأ نيذلأ نينطأؤملأ

ناكو ، «ةءأربلأ» فرط نم ةزجنملأ لامعألأو
تاطاصشنب فيرعتلل ةصصرف ةباثمب ثدحلأ أذه
«ىصضرملأ لافطألأ ةدعا˘صسم˘ل ل˘مأأ» ة˘ي˘ع˘م˘ج
لثمتملأو اهعورصشم ليصصافت نع فصشكلأو
لافطألأ تÓ˘ئا˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘صسي تي˘ب˘م ح˘ت˘ف ي˘ف
لمألأ رأد» مصسأ هيلع قلطي يذلأ ىصضرملأ

زاجنإلأ رؤط يف لأزام يذلأو «ةكيلم نؤنح
ن˘ي˘ق˘با˘ط˘لأ لا˘غ˘صشأأ ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
نم ةريبك تايناكمإل جاتحي امك ،نأريخألأ
رفؤتت بجي يتلأ تامزلتصسملاب هزيهجت لجأأ

ضسمأأ رصضح دقو ،ىصضرملأ تÓئاع لابقتصسل
هذه حاتتفأ دؤهزم قيفؤت ةبانع ةيلو يلأو
ةيعمجلأ تاطا˘صشن ى˘ل˘ع فر˘ع˘تو ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ه˘با˘ج˘عإأ تلا˘ن ي˘ت˘˘لأ

دبع ا˘ه˘صسأأر˘ي نا˘كو1991 ة˘ن˘صس تصسصسأا˘˘ت
ةديصسلأ ةمؤحرملأ هدعبو تاج˘ير˘ف ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ

زاجنإأ ديحؤلأ اهملح ناك يتلأ ةكيلم نؤنح
ملو ،ىصضرملأ تÓئاع لابقتصسل لمألأ رأد

6 ل˘ب˘ق ق˘ل˘ط˘نأ يذ˘لأ عور˘صشم˘لأ أذ˘ه ه˘ت˘ن˘˘ي

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘صضعأأ ل˘˘ك ل˘˘مأا˘˘يو تأؤ˘˘ن˘˘صس
ةيعمجلأ ديفتصست نأأ بابصشلأ نم مهتيبلاغو
،ه˘ئا˘ه˘نإأ ل˘جأأ ن˘م ة˘مزÓ˘لأ تأد˘عا˘صسم˘لأ ن˘م
  .يراصشؤك ريبز ايلاح ةيعمجلأ ضسأأريو

ةيناشسنإلاو ةيريخلا تاطاششنلاب متهت ةيعمجلا
ىشضرملا لافطألا ةدئافل

نيذلأ ىصضرملأ لافطألاب ةيع˘م˘ج˘لأ م˘ت˘ه˘تو

،أرهصش61 ىلإأ رهصش نيب مهرامعأأ حوأرتت
اهماجحأأ فلتخمب تاظافح ةيعمجلأ رفؤتو
فيظنتلأ ىلع دعاصست يتلأ تأودألأ ضضعبو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يودألأ ،م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأو

اهجاتحي يتلأLEMITROF لثم  ةيؤقملأ
نيذلأو ناطرصسلأ ضضرمب نيباصصملأ لافطألأ
أر˘ظ˘ن ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلأ جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل نؤ˘˘ع˘˘صضخ˘˘ي
،لافطألأ ىدل ةيهصشلأ عاطقنأو تافعاصضملل

ءا˘ب˘طأأ ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ع˘قؤ˘ت ا˘م˘˘ك
لي˘لا˘ح˘ت ر˘با˘خ˘مو  ة˘ي˘ب˘ط ل˘ي˘لا˘ح˘ت ر˘با˘خ˘مو
ءأرجإل جاتحملأ لفطلأ لاصسرإأ متي نيأأ ةعصشأأ

لكل عفدلأ متي رهصشلأ ةياهن يف مث مزلي ام
وأأ ضصؤحف نم هئأرجإأ مت ام ةميق ةحلصصم
دج غ˘لا˘ب˘م˘لأ نؤ˘كت˘ف ر˘ه˘صشلأ لÓ˘خ ل˘ي˘لا˘ح˘ت
رصسعتي ثيحب نايحألأ نم ريثك يف ةعفترم
،تاقحتصسملأ لماك ديد˘صست ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ى˘ل˘ع
ىصضرمل ةصصاخلأ ةيذغألأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ر˘فؤ˘تو

-ILŒC EIDALAM » حمقلأ ةصساصسح

« EUQAاصضيأأ رفؤتو ،اهعأؤنأأ فلتخمب
ءأد˘˘ب ى˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حأ
ةطرصشأأو نيلؤصسنألأ مÓقأأو ربإأ نم  يركصسلأ

SEL» ضسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

«SETTELEDNABبيلحلأو
لافطألأ بيلح ا˘صضيأأو لا˘ف˘طأÓ˘ل قؤ˘ح˘صسم˘لأ
.راقبألأ بيلح هاجت ةيصساصسحلأ يوذ

«ىسضرملأ لافطألأ ةدعاسسمل لمأأ» ةيعمج ميظنت نم

ىضرملا لافطفل ةينفلا لامعفل ضرعم
ةبانع يف «نونح ةكيلم لمفا راد» ـب
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ءابإأ ةيرؤصسلأ ةمجرتملأو ةرعاصشلأً أرخؤؤم تردصصأأ
رانلأ ةؤحصص» نأؤيدل ةينا˘ث˘لأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘عا˘م˘صسإأ

دئاصصق اهيلإأ ةفاصضإأ تمتو ةح˘ّق˘ن˘م »ن˘ي˘م˘صسا˘ي˘لأو
نا˘ن˘ف˘˘لأ فÓ˘˘غ˘˘لأ ة˘˘حؤ˘˘ل زا˘˘ج˘˘نا˘˘ب ما˘˘قو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ةرعاصشلأو ،ليعامصسأ زيزع مهدأأ قلأاتملأ يليكصشتلأ
ميقتو ةفورعملأ ةيبرعلأ ءامصسألأ نم ليعامصسإأ ءابإأ

ةيكيرمألأ ةدحتملأ تايلؤ˘لا˘ب نا˘غ˘صشي˘م ـب ا˘ي˘لا˘ح
كلمتو برعلأ باّتكلأ داحتإأ ؤصضعو ةمجرتم يهو
نيرصش»ت ةعماج نم يزيلجنلأ بدألأ يف ةزاجإأ
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ا˘ي˘ل˘ع تا˘صسأرد  تما˘˘ق و »ة˘˘يرؤ˘˘صسلأ
ةنصس تردصص دقو ،ة˘ي˘كير˘مألأ ن˘غ˘صشي˘م نر˘ت˘صسيإأ

ءؤصضلأ لؤيخ» ىلوألأ ةيرعصشلأ اهتعؤمجم9991
ةنصس يفو ،ةيرؤصسلأ ةفاقثلأ ةرأزو نع»ةبرغلأو

ليبج تنب يدان نم ميركت ةداهصش تملصست0002
تايلؤلأ يف نغصشيم تيورتيد يعامتجلأ يفاقثلأ

اهتعؤمجم1002 ةن˘صس ترد˘صصأأو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لأ
باتكلأ داحتإأ نع »حورلأ تاينغأأ» ةيناثلأ ةيرعصشلأ

ايجؤلؤثنأأ يف تكراصش4002 ةنصس يفو ،برعلأ
ةنانفلل تاحؤل نمصضتي يذلأو ،«ميؤب مأرغؤثنألأ»
دئا˘صصقو تنÓ˘ب يرا˘م ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘ي˘كصشت˘لأ
ضضرعم نمصض كلذو ، مألأ مهتاغلب ملاعلأ ءأرعصشل

ةنصس تردصصأأو،4002 ةنصس ضصربق يف ميقأأ

»يدÓب ءؤصض» ةثلاثلأ ةيرعصشلأ اهتعؤمجم5002
تناك ام˘ك ،بر˘ع˘لأ با˘ّت˘كلأ دا˘ح˘تإأ ن˘ع لا˘ف˘طأÓ˘ل
بدألأ» ايجؤلؤثنأل نيرخآأ نيمجرتم عم ةمِجرتم

فأر˘صشإأ تح˘ت «ر˘صصا˘ع˘˘م˘˘لأ ي˘˘كير˘˘مألأ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

ردا˘صص رأد ن˘ع دأد˘ح ي˘ف˘ط˘ل رؤ˘ت˘كد˘لأ  ة˘م˘جر˘˘تو

6002 ة˘ن˘صس تلا˘نو ،تور˘ي˘ب˘بر˘صشن˘لأو ة˘عا˘ب˘ط˘ل˘ل

نيمجرتملل ةيلودلأ ةيع˘م˘ج˘لأ ن˘م م˘ير˘كت ةدا˘ه˘صش

اهتعؤمجم ترد˘صصأأ7002 ة˘ن˘صس ي˘فو ،بر˘ع˘لأ

رأد نع »ةبِرت˘غ˘م تلا˘ع˘ت˘صشأ» ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘ير˘ع˘صشلأ

ريرحت ةصسيئر بصصنم تدلقتو ،ايرؤصسب ةاصسرملأ

ماع ىتح ملقلأ ةطبأر نع ةرداصصلأ تاحفصص ةلجم

ةصسماخلأ ةيرعصشلأ اهتعؤمجم تردصص و7002

ةفا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو ن˘ع »ن˘ي˘م˘صسا˘ي˘لأو را˘ن˘لأ ةؤ˘ح˘صص»

اهتمجرت0102 ة˘˘ن˘˘صس ترد˘˘˘صصأأو ،ة˘˘˘يرؤ˘˘˘صسلأ

جؤملأ قرصش ن˘م» لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ير˘ع˘صش ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘ل

ةرؤصشنم ةراعج ريمصس دمحم رعاصشلل «ضضيبألأ

دقف1102 ةنصس امأأ ،ةيزيلجنلأو ةيبرعلأ نيتغللاب

رابكلل ةصسداصسلأ ةيرعصشلأ ا˘ه˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م ترد˘صصأأ

ةنصس يفو ،»ةديصصقلأ يف يتلؤفطَ تنأأ » نأؤنعب

تاصسأردلأ م˘صسق ن˘م ر˘يد˘ق˘ت ةدا˘ه˘صش تلا˘ن1102

و ةيكيرمألأ نغصشيم ةعماج يف ةيطصسوأأ قرصشلأ

يف يقأرعلأ يفاق˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ن˘م م˘ير˘كت ةدا˘ه˘صش

ءانثأأ ة˘ي˘قأر˘ع˘لأ ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزؤ˘ل ع˘با˘ت˘لأ ن˘ط˘ن˘صشأو

ة˘˘ن˘˘صس ترد˘˘صصأأو ،ي˘˘قأر˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ع˘˘صشلأ نا˘˘جر˘˘ه˘˘م

رأَدم يف ةصشأرف» ةعباصسلأ ةير˘ع˘صشلأ ا˘ه˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م

ةنصس يفو ،ايرؤصسب دايز نب قراط رأد نع «ءؤصضلأ

ةنماثلأ ةيرعصشلأ اه˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م ترد˘صص5102

ةر˘˘عا˘˘صشلأ تكرا˘˘صشو ،»ن˘˘طو ُل˘˘يد˘˘˘ه ي˘˘˘تؤ˘˘˘صص»

تايصسمألأ نم ديدعلأ يف  ليعامصسإأ ءابإأ ةزيمتملأ

اكيرمأأ يف ةيمÓعإلأو ةيفاقثلأ تأودنلأو ةيبدألأ

ربع كلذو ،ةيزيلجنإلأو ةيبرعلأ نيتغللاب ةيلامصشلأ

ةيكيرمألأ ةيبرعلأ ةيفاقثلأ تاصسصسؤؤملأ نم ديدعلأ

ملقلأ ةط˘بأر رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘مألأ تا˘ع˘ما˘ج˘لأو

ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ل˘ي˘ب˘ج تن˘ب يدا˘ن ،ة˘ي˘كير˘مألأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

،ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ تي˘ب˘لأ ،ضسصسكأأ ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإلأ

ا˘كير˘مأأ ءأر˘ع˘صش دا˘ح˘تإأ ،دود˘ح Ó˘ب ءا˘بدأأ ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م

تيورتيد ةعماج ،اي˘كر˘ت با˘ّت˘ك دا˘ح˘تإأ ،ة˘ي˘ن˘ي˘تÓ˘لأ

تفأر˘ك لؤ˘كصس و ن˘غ˘صشي˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ، ي˘˘صسر˘˘ي˘˘م

 .جديلؤك يتينؤيمك

 «نيمسايلاو رانلا ةوحص» ناويدل ةيناثلا ةعبطلا ردصت ليعامسإ ءابإ ةرعاشلا

نم ةيأدب ةبانعب «ويسساغ» يح يف ةبانعب سسنوت ةيلسصنق ةأذاحمب دجأوتملأ «نونح ةكيلم لمألأ رأد» ىسضرملأ لافطألأ تÓئاع تيبمب «ىسضرملأ لافطألأ ةدعاسسمل لمأأ» ةيعمج سسمأأ تمظن
 .«عيمجلل نفلأ» نأونع لمحي أزيممو اسصاخ اثدح أءاسسم ةسسماخلأ ةياغ ىلإأو احابسص فسصنلأو ةعسساتلأ
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لي˘صصا˘ف˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ن˘ع ضسمأا ““و˘ل˘ب ضسنار˘ف““ ع˘قو˘م ف˘صشك

ربوتكأا51 خيراتب ةرظتنملا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
يف ةرظتنملا ةارابملا يهو ،ايبمولوكو رئازجلا نيب لبقملا

ة˘عا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ““يارو˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب““ بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ةارابملا ركاذت حرطت نا رظتنملا نم ثيح ،ءاصسم ةعصساتلا

مداقلا ربوتكأا2 ءاعبرألا موي نم اقÓطنا كاصشكلا يف عيبلل
عقوملا بصسحبو ،احابصص رصشع ةيداحلا ةعاصسلا نم اقÓطنا

عيب طا˘ق˘ن ةد˘ع ر˘ب˘ع م˘ت˘ت˘صس ر˘كاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ه˘تاذ
نم أادبيصس ةركذتلا رعصس نا نيح يف ،اقحل اهديدحت كتيصس

ةيصسنرفلا ةيداحتلا نإاف هتاذ ردصصملا بصسحبو ،وروأا02
““افيف˘لا““ ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘لا ءا˘ه˘نا ن˘م تبر˘ت˘قا د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ىلع لوصصحلاو ،ناكملاو خيراتلا يف ةارابملا هذه ميصسرتل
ي˘ف يرور˘صض ر˘ما ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ ة˘ق˘فاو˘م ناو ا˘م˘ي˘صسل ،ضصي˘خر˘ت˘˘لا

يف لخدت اهجئاتن ناو ةصصاخ ،ةيلودلا ةيدولا تايرابملا

اذه ،مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل رهصشلا فينصصتلا تاباصسح

ادج اريبك لابقا ركاذتلا عيب ةيلمع دهصشت نأا عقوتملا نمو

،اصسنرف يف ةدجاوتملا ةيرئازجلا ةيلاجلا مجح ىلا رظنلاب

يف رصضخلا تايراب˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ف˘ه˘ل˘ت˘م تنا˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لاو

كانه نييرئازجلا نم ريثكلا ىلع رذعت ىلا رظنلاب اصسنرف

.رئازجلا يف زرحم ءاقفر تايرابم ةعباتمل لقنتلا

 ةيناثلإ ةيدؤلإ يف ““رصضخلإ““ ةهجإؤمل برقألإ رإؤفيد تؤك
ةيرئازجلا ةيداحتلا تيب نم ةبرقم رداصصم ضسمأا تفصشك

م˘˘صسح ن˘˘م تبر˘˘ت˘˘قا د˘˘ق نو˘˘ك˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا نأا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘˘ل

فقوتلا ةرتف لÓخ هتهجاوم متتيصس يذلا يناثلا ضسفانملا

رداصصملا تحصصفا ثيح ،لبقملا ره˘صشلا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا

ءاق˘فر ة˘ه˘جاو˘م˘ل بر˘قألا ي˘ق˘ير˘فلا ضسفا˘ن˘م˘لا نأا ن˘ع ا˘ه˘تاذ

نا˘ك يذ˘لا يراو˘ف˘يلا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا و˘˘ه زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

نا لبق ،يصضاملا رهصشلا يف ايدو هتهجاوم كصشو ىلع رصضخلا

ريخلا يف رصضخلا غوار يذلا اناغ بختنم عم قافتلا متي

تف˘˘صشك د˘˘قو اذ˘˘˘ه ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ضضفرو

دق هنأاب يصضاملا عوبصسألا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

ةيصسنرفلا ليل ةنيدم يف بعلتصس ةيدو ةارابم ايمصسر تجمرب

ددصصب اهنأاب نايبلا تاذ يف تفدراو ،لبقملا ربوتكأا51 موي

ه˘ه˘جاو˘ي˘ل ا˘يو˘قو ا˘ي˘ق˘ير˘فا نو˘˘ك˘˘ي ر˘˘خآا ضسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

بعلم يف لخادلا رهصشلا نم01 وا9 موي رئازجلا يف رصضخلا

اهتاذ رداصصملا بصسح ودبيو ،اصسنرف ىلا رفصسلا لبق ةديلبلا

يف رصضخلا ةهجاومل برقألا ضسفانملا وه ةليفلا بختنم نأا

ىصسوم يديصس زكرمب قلطنيصس يذلا ركصسعملا لÓخ ةديلبلا

يقيرفا ضساك يئاهن عبر ةارابم تناكو ،لبقملا ربوتكأا7 موي

ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ةارا˘ب˘م ر˘خآا ي˘ه ي˘صضا˘م˘لا توأا ر˘ه˘صش ي˘˘ف ر˘˘صصم˘˘ب

زوفب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘ل˘ي˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م

ىلا لهاتلاو حيجرتلا تابرصضب يرئازجلا ينطولا بختنملا

.يئاهنلا فصصنلا

ايبمولوكو ”رضخلا“ ةهجاومب ةصاخلا

لبقملإ ربؤتكأإ2 مؤي ركإذت عيب ةيلمع قÓطنإ

يوركلا هلبقتسم ددهت ةلاطبلاو هلامعأ ليكو درطي نافز
درطب ةئجافم ةيديعصصت ةوطخ يف نافز ماقو ،يصضاملا ناوج03 موي ذنم ٍدان يأاب هطابترا مدع نم مغرلاب ،ديدج دان يأا عم هدقاعت مدع لظ يف ،نافز يدهم يرئازجلا يلودلا لبقتصسمب ضضومغلا طيحي

““وتاكريم توف““ عقوم هدروأا امل اقفو كلذو ،يصضاملا فيصصلا يف يصسنرفلا نير نع هليحر ذنم اهصشيعي يتلا ةيوركلا ةلاطبلا ةلاح ءاهنإا نم هنكمت هل ةبصسانم ضضورع داجيإا يف هلصشف ببصسب هلامعأا ليكو
ةيدنألا ضضعب عم ةمدقتم تلاصصتا يف ارخؤوم لخد هنأا ةصصاخ ،ةيندبلا هتيزهاج ىلع ظافحلا لجأا نم ضصاخلا هبردم ةيعمب بردتلا نافز لصصاويو ،مدقلا ةرك نوؤوصش ةعباتم يف ضصتخملا

يف حجنو ،ايقيرفأا ممأا ةقباصسمل يئاهنلاو يئاهنلا فصصن يتارابم لÓخ ديج لكصشب رهظ مرصضخملا نميألا ريهظلا ناكو ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ اهدحأل مامصضنلا لجأا نم ةيزيلجنإلاو ةينابصسإلا

هتريصسم لاوط ةارابم09 هديصصر يف كلميو،4102 ماع نير داتصسل لقتني نأا لبق نويل كيبملوأا نابصش ةصسردم نم جرخت اماع62ـلا بحاصص نافز ،نوكي ام لصضفأاك لاطع فصسوي باصصملا هليمز ضضيوعت

فصصنلا يف هقيرب ديعتصسي نأا لبق ،نير داتصسل قبصسألا يصسنرفلا بردملا فوكروغ نايتصسيرك ةرتف لÓخ ضشيمهتلل بعÓلا ضضرعتو ،ليجصستو ةعانصص نيب ام فادهأا4 يف اهلÓخ مهصسأا ةيفارتحلا

ردقت ةدايزب ،وروأا نويلم2 غلبمل تلصصو ثيح ،““تكرام ريفصسنارت““ عقوم يف ةيقوصسلا هتميق عافترا يف قلأاتلا اذه مهصسأاو ،قيرفلل اديدج ابردم يصشومل يربصص نييعت عم يصضاملا لبق مصسوملا نم يناثلا

hd«ó.±.يصضقنملا مصسوملا قÓطنا لبق هيلع تناك امب ةنراقم وروأا نويلمب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

دروفتاو ىلع ضضيرعلا ““نزتيصسلا““ زوف يف ةوقب مهاصس

عوطسلا لصاوي زرحم مجن
”غيلرميربلا“ ءامس يف

¯ ±.hd«ó

ر˘ها˘ط˘لا ي˘صس نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع

تطلصس يتلا ةبوقعلا نم هفصسا نع ينازولا فيرصش

ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا فرط نم هيلع

ثيح ،رئازجلا ةيدولوم ةارابم ةيفلخ ىلع مدقلا

لا˘قو ،ن˘يءا˘ق˘˘ل˘˘ب ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا برد˘˘م ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م تم˘˘ت

:هقح يف ةرداصصلا ةبوقعلا ىلع هنم اقيلعت ينازولا

ترعصش ةحارصص لكب تابوقعلا هذه رظتنأا نكأا مل““
عفرت نأا ىنمتنو نع˘ط ز˘ه˘ج˘ن˘صس““ :فا˘صضأاو ،““م˘ل˘ظ˘لا˘ب

ينازولا مهتاو ،““ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘صسأا ل ي˘ن˘نأل تا˘بو˘ق˘ع˘لا هذ˘ه
لÓخ نم ،نيلا˘ي˘ك˘م˘ب ل˘ي˘ك˘لا˘ب ىر˘خأا ةر˘م ة˘ط˘بار˘لا
فرط نم لبق نم تردصص تاحيرصصت نع توكصسلا

،اهلاق يتلا نم رطخا تناك ةيدنا ءاصسؤورو نيبردم
تا˘ح˘ير˘صصت˘ب تجر˘خ فار˘طأا كا˘ن˘˘ه““ :حر˘˘صص ثي˘˘ح

نأل طقف يقيرف ىلع تعفاد انأاو قباصسلا يف رطخأا
لÓخ يعنم رارق““ :فدراو ،““ةلداع نكت مل ةجمربلا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ˘ل ىت˘ح لو˘˘خد˘˘لا ن˘˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
بردمك يقÓخأاب فورعم انأاو لوقعم ريغ ضسبÓملا

هنأا ىلا هثيدح ةياهن يف ينازولا راصشأاو ،““بعÓكو
،هقيرف دصض ءافخلا يف كاحت ةرماؤوم ةحئار مصشي

اهلاطبأا يدصض كاحت ةرماؤوم ةحئار مصشأا““ :لاق ثيح
ينوبقاع ةينا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف““ :م˘ت˘خو ،““نار˘هو ن˘م
نود˘ير˘ي ل˘ه ن˘ي˘ترا˘ب˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا و ةارا˘ب˘م˘˘ب

ل ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘صشب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا بر˘˘˘صض
.““؟ملعأا

¯ Ω Hø U°«ó

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘فاو
ر˘يد˘م˘لا ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ىل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ند˘˘˘خو˘˘˘ب نلد˘˘˘˘ع ،يرادإلا

ةلوط˘ب˘لا با˘يإا ةارا˘ب˘م ل˘ب˘ق ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت
قر˘˘ح˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ةكلاملا ةكرصشلا تدق˘عو ،ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا
،تبصسلا ضسمأا ،اًئراط اًعامتجا يدانلل
لح دا˘ج˘يإاو عا˘صضوألا تارو˘ط˘ت ثح˘ب˘ل
ىل˘ع ر˘ق˘ت˘صست نأا ل˘ب˘ق ،ة˘مزأÓ˘ل ي˘ئا˘ه˘˘ن

بنا˘ج ن˘م ،ة˘ند˘خو˘ب ة˘لا˘ق˘ت˘صسا لو˘ب˘˘ق

ة˘˘ك˘˘لا˘˘م˘˘لا را˘˘بآلا ة˘˘كر˘˘صش ترر˘˘ق ،ر˘˘خآا

ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘صسأا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘ل

يف ئراط عامتجا دقع ،ينيطنصسقلا

ءا˘ه˘نإل ،ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا

ضسن˘˘يد ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘صسل˘˘˘صسم

ة˘˘ي˘˘صضرأا ىلإا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ،نا˘˘˘فل

،دقعلا خصسفل نيفرطلا يصضرت قافتا

لما˘ك د˘يد˘صست ي˘ف را˘بآلا ةرادإا ر˘ك˘ف˘تو

يدان ن˘يو˘ك˘ت ز˘كر˘م ر˘يد˘م تا˘ق˘ح˘ت˘صسم

،قيرفلا عم قباصسلا يصسنرفلا رفاهول

با˘˘ب˘˘صش ل˘˘صصاو ل˘˘صصف˘˘˘ن˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو

ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ه˘˘تار˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق

طصسو ،ةلو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل

م˘قا˘ط˘لا ىل˘ع ةدد˘صشم ة˘ي˘ن˘مأا ة˘˘صسار˘˘ح

او˘صضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

را˘صصنلا فر˘ط ن˘م ة˘عذل تادا˘ق˘ت˘نل

اهلجصس يتلا ةي˘ثرا˘ك˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا بب˘صسب

ربعو ،ةلوطبلا قÓط˘نا ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا اور˘˘صضح ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘صصنلا

ضضع˘˘˘ب دودر˘˘˘م ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ن˘˘˘˘ع

ةرملا ةميزهلا دعب ةصصاخ نيبعÓلا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل ذا˘˘˘ق˘˘˘نإا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا قر˘˘ح˘˘م˘˘لا

رفانصسلا لبقتي ملو ،ةيدنأÓل ةيبرعلا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب جر˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ه˘˘˘مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لا تها˘˘˘ب˘˘˘لا ءادلا بب˘˘˘˘صسب

ىلع ارداق ناك هناو ةصصاخ نوبعلا

مهبنا˘ج ن˘م ،رار˘صضألا ف˘خأا˘ب ل˘هأا˘ت˘لا

او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش او˘˘ب˘˘عل

مهحنمو قيرفلا ىلع ربصصلاب رفانصسلا

ةدا˘ع˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘م تقو˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا

ىلإا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نزاو˘˘˘˘ت

فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا

م˘ل˘ظ˘م˘لا ق˘ف˘ن˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م

ي˘˘ف تارا˘˘صصت˘˘نلا ة˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘ن ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو

.يرودلا
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ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ةرادإا تف˘˘صشك
ه˘˘ب˘˘صش قا˘˘ف˘˘تا ىلا ا˘˘ه˘˘لو˘˘صصو ن˘˘ع ضسمأا
ز˘ع˘م ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةريبك ةبصسنب نوكيصس يذلا زاكعوب
بصسح˘بو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل مدا˘˘ق˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

،دولجوب ميرك ““يبماصسايجلا““ ضسيئر
ه˘ل ق˘ب يذ˘لا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا نإا˘˘ف
د˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘˘يد˘˘نا ةد˘˘ع بيرد˘˘ت
عيقو˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ه˘ت˘ق˘فاو˘م ح˘ن˘م

دعبا ىلع ادغ لوأا مويلا دقعلا ىلع
ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا تف˘صشك ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ما˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘ع ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ريوزب رملا قلعت˘يو يدا˘ن˘ل˘ل د˘يد˘ج

ىلا رظنلاب هرايتخا مت يذلا ،ريغصص

ناو˘˘للو ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘ب˘˘حو ه˘˘تءا˘˘ف˘˘˘ك

ن˘ي˘ي˘ع˘ت ر˘ب˘خ ىلا ةدو˘ع˘لا˘بو ،يدا˘ن˘˘لا

يدانلا ضسيئر لاق زاكعوب بردملا

زا˘ك˘عو˘ب““ :دو˘ل˘جو˘ب م˘ير˘ك يوا˘ج˘˘ب˘˘لا

،ةياجب ةبيبصش نصضح ىلا ايمصسر داع

لك انقرغتصسا اننا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي˘لو

لوبقب هعانقإا لجأا نم تقولا اذه

،““ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘˘ت ىلا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ضضع˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل““ :فا˘˘˘˘˘˘صضأاو

زاك˘عو˘ب عا˘ن˘قا ل˘جا ن˘م تا˘ي˘ح˘صضت˘لا

نوكت نا ىنمتن ،قيرفلا ىلا ةدوعلاب

.““قيرفلل ةديفم هتدوع

ةددشم ةينمأ ةسارح طسو ىرجت تاريضحتلا /ةنيطنسق بابش

ةندخؤب ةلاقتصسإ ىلع قفإؤت ةرإدإلإ
هلبقتصسم مصسحل نافل ـب عمتجتصسو

نارهو ةيدولوم

““قيرفلإ دصض كاحت ةرمإؤؤم كانهو ينتملظ ةطبإرلإ ““ :ينإزؤلإ فيرصش

زوف يف ري˘ب˘ك ل˘ك˘صشب ي˘نار˘م˘ع لÓ˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا م˘ها˘صس

لÓخ،2-1 ةجيتنب يلاطيإلا ويصستل ىلع ينامورلا جولك هقيرف

،يبوروألا يرودلل تاعومجملا رود نم ىلوألا ةلوجلا ةهجاوم

ذنم هل لوألا وه57 ةقيقدلا يف امصساح افده ينارمع لجصسو

ىد˘˘حإل تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حلا ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘صسم ءد˘˘˘ب

نيبعÓلا ةمئاق نمصض ينارمع حبصصأاو ،نيتيراقلا نيتقباصسملا

ةرتفلا يف يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ما˘م˘صضنÓ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا

هل حمصست مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نيناوق نأا ةصصاخ ،ةلبقملا

نأا ركذي ،ةيرئازج ىلإا ةيصسنرف نم ةيوركلا هتيصسنج رييغتب

بابصشلل اصسنرف تابختنم ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘ث˘م˘ت ه˘ل ق˘ب˘صس ي˘نار˘م˘ع لÓ˘ب

مدقيو ،اهيف كراصش ةارابم81 لÓخ فادهأا5 هديصصر يف كلميو

ل˘صضفأا ن˘م اد˘˘حاو3991 ة˘ن˘صس ي˘ف ا˘صسنر˘ف ي˘ف دو˘˘لو˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا

يف ىرخأا3 ةعانصصو فادهأا9 ليجصست يف حجن ثيح ،همصساوم

نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو ،تاقباصسملا فلتخم يف اهصضاخ ةارابم51

،يصسنرفلا ايليصسرام كيبملوأا نابصش ةصسردم يف جرخت دق ينارمع

هرداغي نأا لبق طقف تايرابم01 يف ةكراصشملاب ىفتكا هنأا ريغ

انوزخم رئازجلا كلم˘تو ،ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘ك و˘ح˘ن6102 ةنصس ي˘ف

ضشماه لعجي ام زوجعلا ةراقلا ءاجرأا لماك يف بهاوملا نم اريبك

،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ““ر˘صضخ˘˘لا““ برد˘˘م ما˘˘مأا اد˘˘ج ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا

ترقأا يتلا ““افيفلا““ حئاول نم اريثك ةيرئازجلا ةركلا تدافتصساو

ليثمتب نيتيصسنج نوكلتمي نيذلا نيبعÓل زيجتو1102 ماع

تا˘يرا˘ب˘م ضضا˘خ و˘لو ىت˘ح ه˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ي د˘ل˘ب يأل لوألا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،بابصشلاو نيئصشانلا لحارم يف نكلو رخآا دلب بختنم عم ةيمصسر

تامدخ نم ةريخألا تاونصسلا لاوط ““ءارحصصلا وبراحم““ دافتصساو

نايفصس رارغ ىلع ةجودزملا ةيصسنجلا باحصصأا نم ةدع نيبعل

قاحصسإاو مÓغ يزوفو يميهارب نيصسايو يحلوبم ضسيارو يلوغيف

نب ليبنو رصصان نب ليعامصسإاو نافز يدهم نع Óصضف ،ليصضوفلب
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ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ضسي˘˘ئر ،فار˘˘ي˘˘˘ب ىف˘˘˘ط˘˘˘صصم ع˘˘˘فاد

ريزو اهقلطأا يتلا تاماهتلا نم هصسفن نع ،ةيرئازجلا

فاريب لاقو ،هدصض ،يوانرب ميلصس فوؤورلا دبع ةصضايرلا

لإا نآلا ثدحي ام فصصن نأا نكمي ل““ :يفحصص نايب يف

قئاثو رصشن نم ضضرغلا نأاو ةصصاخ ،ةلصشافلا ةروانملاب

ح˘˘صضاو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘صضق ىلإا ل˘˘˘صصألا ي˘˘˘ف دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘صس

ةقيثولا تبرصس يتلا ةهجلا نأا ملعأا““ :فاصضأاو ،““حيرصصو

نأا م˘ك˘ل د˘كؤوأا ي˘ن˘ن˘ك˘ل ،ي˘ت˘˘ي˘˘قاد˘˘صصم˘˘ب ضسا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل فد˘˘ه˘˘ت

ةءاربلا ىلع تلصصح دقفو9002 ةنصس ىلإا دوعت ةيصضقلا

تÓمحلاو تاماهتلا هذه نأا فاريب دكأاو ،““ءاصضقلا نم

يف ةيقÓخألا ةنجل˘لا ءا˘صضعأا را˘ك˘ن˘ت˘صساو ءا˘ي˘ت˘صسا ترا˘ثأا

ر˘˘ي˘˘صس تع˘˘با˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا

ي˘ت˘لا تازا˘ج˘نإلا˘ب اد˘ج رو˘خ˘ف ا˘نأا““ :م˘تأاو ،تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةيبملوألا ةنجللا نأا ركذأاو ،ةيرئازجلا ةصضايرلل اهتمدق

ي˘ف ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأل از˘كر˘م تن˘ب د˘˘ق ي˘˘ت˘˘صسا˘˘ئر ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف

رتم0081 عافترا ىل˘ع ةد˘ج˘ك˘ي˘ت ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م

.““باعصصلاو تايدحتلا مغر باهرإلا نم انتاناعم لÓخ
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يوانرب تاماهتا ىلع دري فاريب

يصضاملبل هدامتعإ قإروأإ مدقي ينإرمع لÓب

ةياجب ةبيبصش

 لصصؤتلإ دكؤؤت قيرفلإ ةرإدإإ
 زاكعؤب بردملإ عم قافتإ ىلإإ

ةرواصسلا ةبيبصش

بردملا دقع خسفي ةرواسلا
يندبلا رضحملاو دعاسملا

رباصص ،دعاصسملا بردملا عم هدقاعت ،ةرواصسلا ةبيبصش يدان ةرادإا ضسلجم خصسف
ببصسب ضسمأا يصضارتلاب ،دوعصسم نب لداع يندبلا رصضحملاو ،ميركلا دبع فيرصش
ةروا˘صسلا ةرادإا تق˘ف˘تاو ،ة˘فا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ا˘م˘ه˘ل˘صشفو ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ع˘˘جار˘˘ت
دو˘ع˘صسم ن˘بو ،ف˘ير˘صش ر˘با˘صص د˘ق˘ع خ˘صسف ىل˘ع ،ي˘طاورز د˘م˘ح˘م ضسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب
،ةيلام بقاوع يأا لمحت نود ،ضسمأا لوأا امهتعمج يتلا ،ةصسلجلا لÓخ ،يصضارتلاب
نيمل ديدجلا بردملا ةبغر ىلإا دوعي يئانثلا ةلاقإا يف يصسيئرلا ببصسلا نأا ملعو
داحتاو تنانجات عافد يف هعم لغتصشي ناك يذلا ينفلا هزاهج بلج يف ةرارغوب

طاقن3 ديصصرب يرودلاب رصشع يداحلا زكرملا ةرواصسلا ةبيبصش لتحيو ،ةبانع
.ةرخأاتملا هتايرابم ةيقب ةيوصست راظتنا يف طقف
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هقيرف ةقفر هقلأات زرحم ضضاير لصصاو
راصصتناب مهاصس نأا دعب ،يتيصس رتصسصشنام
يف دروفتاو ىلع ضضير˘ع˘لا ““نز˘ي˘ت˘ي˘صسلا““

يرود˘لا ة˘ق˘با˘صسم ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م6 ة˘لو˘ج˘لا
م˘˘ج˘˘ن م˘˘ها˘˘صسو ،زا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘نإلا
دعب ،هقيرف˘ل ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا˘ب ““ر˘صضخ˘لا““
ا˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر ىل˘˘˘ع ل˘˘˘صصح˘˘˘ت نأا

ويجر˘ي˘صس ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا فاد˘ه˘لا حا˘ج˘ن˘ب
هقيرف فادهأا يناث ىلع ًاعقوم ،وريوغأا

د˘ق ا˘ف˘ل˘ي˘صس د˘ي˘فاد نا˘ك نأا د˘ع˘ب ،ءا˘ق˘ل˘˘لا˘˘ب
،ىلوألا ةقيقدلا ذن˘م ل˘ي˘ج˘صست˘لا ح˘ت˘ت˘فا

اقباصس يتيصس ر˘ت˘صسي˘ل م˘ج˘ن ح˘ج˘ن ا˘هد˘ع˘بو
““نز˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا““ فاد˘˘هأا ثلا˘˘ث زار˘˘˘حأا ي˘˘˘ف
دود˘ح ىل˘ع ة˘ت˘با˘ث ةر˘ك ن˘م ءا˘ج يذ˘˘لاو
ع˘˘فاد˘˘م˘˘ب تم˘˘ط˘˘ترا ،ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ضسراح طلاغتو اهراصسم ر˘ي˘غ˘ت˘ل درو˘ف˘تاو
زر˘ح˘م ل˘ج˘صسو ،ف˘ي˘صضلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىمر˘˘م
،غيلريميربلا ةقباصسم يف لوألا هفده

عم يصضاملا مصسوملا ةيادب ذنمو هنأا امك

مهاصسو41 هفدهل لصصو يتيصسرتصسصشنام

هتي˘ق˘حأا كلذ˘ب تب˘ث˘ي˘ل ،ىر˘خأا51 يف
يف قلأا˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ًا˘ي˘صسا˘صسأا د˘جاو˘ت˘لا˘ب
،يناركوألا راتخاصش دصض هقيرف ةهجاوم
فدهل هليجصستو ،ابوروأا لاطبأا يرودب
ىه˘ت˘نا يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘خأا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصو
.يتيصس رتصسصشنام ةلحصصمل
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ANEP 1916019708 Akher Saa Le 22/09/2019 راــــــــهسشإا

يراجتلا زكرملا يف  لوهم قيرح ع’دنا
 وزو يزيتب ةديدجلا ةنيدملاب  دويمع يحب

يزيتب ةديدجلأ ةنيدملاب «دويمع «ىمشسملأ ناكملاب دجأوتملأ يراجتلأ زكرملاب لوهم اقيرح  ضسمأأ راهن علدنأ
نم علشس يف تلثمت ةربتعم ،ةيدام رئاشسخ نع رفشسأأ  قيرحلأ أذه  نإاف ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسحو وزو
ربع ةدجأوتملأ  ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ تأد˘حو ن˘م تأر˘ششع˘لأ د˘ي˘ن˘ج˘ت ىعد˘ت˘شسأ ق˘ير˘ح˘لأ بو˘ششن ، عأو˘نألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
هيلع ةرطيشسلأو هدامخإل تاعاشس  ةعبرأأ بلطت ثيح  قيرحلأ دامخإأ يف ةريبك ةبوعشص تيقل  يتلأو ةيلولأ
ببشسلأ نع فششكلل قمعم قيقحت حتف لجأأ نم ناكملأ نيع ىلإأ تلقتنأ  ةكرتششملأ نمألأ حلاشصم اهرودبو،
ديدعلأ ذاقنإأ مت اميف ةيراجت تÓحم ةدع  فÓتإأ ىلإأ  ىدأأ يذلأ قيرحلأ أذه بوششن ءأرو ناك يذلأ  يشسيئرلأ

نأأ ردشصملأ ضسفن حشضوأأ دق و.نآلأ دحل ةلوهجم قيرحلأ أذه بوششن  بابشسأأ لأزت ل اميف ،  ىرخألأ تÓحملأ نم
تانكشسلأ ىلإأ بهللأ ةنشسلأأ دأدتمأ نود ةلوليحلأ و قوشسلأ لخأد رأرشضألأ مجح نم ففخ ءافطإلأ رشصانع لخدت
.قيرحلأ أذه بابشسأأ ديدحتل اقيقحت تحتف ةشصتخملأ حلاشصملأ نأأ ردشصملأ ضسفن ركذ دق و ةرواجملأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

نيدباعلأ نيز قبشسألأ يشسنوتلأ ضسيئرلأ نامثج يروو
ةيدوعشسلأ برغ ةرونملأ ةنيدملأ يف ىرثلأ يلع نب
ضسنأر˘ف ة˘لا˘كو نا˘˘ي˘˘ع دو˘˘ه˘˘شش دا˘˘فأأ ا˘˘م بشسح˘˘ب ،تب˘˘شسلأ

38 رمع نع ةكلمملأ يف هتافو نم نيموي دعب ،ضسرب

عيقبلأ ةربقم يف يرو يلع نب نإأ دوهششلأ لاقو.اماع
يف ةيمÓشسإأ ةربقم مدقأأ يهو ،يوبنلأ دجشسملأ برق
،اهيف نفدو ،دمحم يبنلأ دهع ذنم ةرونملأ ةنيدملأ

ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م نور˘ي˘ث˘ك دأر˘فأأ ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تا˘يأور بشسح˘ب
هطقشسأأ يذلأ يلع نب ةلئاع تناكو .ةباحشصلأو يبنلأ
ىفنملأ يف ضشيعي ناكو1102 يفناج41 يف عراششلأ

ّمتي˘شس ه˘نأأ تن˘ل˘عأأ ،ة˘يدو˘ع˘شسلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ك˘ل˘م˘م˘لأ ي˘ف
بتكو .ةرّونملأ ةنيدملأ يف تبشسلأ هنامثج عييششت

ي˘ف ا˘شضيأأ ضشي˘ع˘ي يذ˘لأ ي˘بر˘غ˘لأ م˘ير˘ك ضسي˘ئر˘لأ ر˘˘ه˘˘شص
تبشسلأ ،““مأرغتشسنأ““ قيبطت ىلع روششنم يف ةيدوعشسلأ
ن˘يز ل˘حأر˘لأ ضسي˘ئر˘لأ نا˘م˘ث˘ج ع˘ي˘ي˘ششت م˘ت˘ي˘شس مو˘ي˘˘لأ““
ي˘˘ف ر˘˘شصع˘˘لأ ةÓ˘˘شص د˘˘ع˘˘ب كلذو ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘با˘˘˘ع˘˘˘لأ
عا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ىر˘˘ث˘˘لأ ىرأو˘˘ي˘˘شسو ةرو˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ
ي˘ف ح˘شضوأأ ،بأر ي˘ن˘غ˘م و˘هو هر˘ه˘شص نا˘كو .““ة˘شسد˘ق˘م˘لأ

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘فد˘˘˘ب ضصو˘˘˘ي م˘˘˘ل““ ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘بّ نأأ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو

نع ضسيمخلأ يلع نب نيدباعلأ نيز يفوتو.““ضسنوت
ىدم ىلع ديدح ةشضبقب ضسنوت مكح ناكو .اماع38
با˘ق˘عأأ ي˘ف ة˘يدو˘ع˘شسلأ ىلإأ بر˘ه˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ما˘˘ع32

،ةقطنملأ يف ىرخأأً ابوعشش تم˘ه˘لأأ ة˘ي˘ب˘ع˘شش ة˘شضا˘ف˘ت˘نأ
يف رششن ريغشص نÓعإأ قفوو .نايشسنلأ يف قرغي مث
ة˘ق˘طا˘ن˘لأ ة˘ي˘شسنو˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘ك˘ح˘لأ ““ضسر˘بل““ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص
دحألأ يزاعتلأ هترشسأأ نم مشسق ىقلتيشس ،ةيشسنرفلاب
.ةمشصاعلأ لامششب ةيقأرلأ ديعشسوب يديشس ةيحاشض يف
ي˘شسنو˘ت˘لأ ضسي˘ئر˘لأ ي˘ما˘ح˘م ،ة˘ح˘لا˘شص ن˘ب ر˘ي˘˘ن˘˘م لا˘˘قو
يف هنفدب ىشصوأأ““ هنإأ ،يلع نب نيدباعلأ نيز لحأرلأ
هتل˘ئا˘ع ضشي˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘يدو˘ع˘شسلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ك˘ل˘م˘م˘لأ
نأاب كلذ Óلعم ،ىف˘ن˘م˘لأ ي˘ف ه˘ت˘ق˘فأر ي˘ت˘لأ ،ةر˘ي˘غ˘شصلأ

بعششلأ نم عامجإأ لحم نكت مل هدلب يف هنفد ةلأاشسم
ع˘م ضصا˘خ رأو˘ح ي˘ف ،ة˘ح˘لا˘شص ن˘ب ح˘شضوأأو .ي˘شسنو˘˘ت˘˘لأ

كر˘ت ،ي˘ل˘ع ن˘ب ن˘يد˘با˘ع˘لأ ن˘يز““ نأأ ،““زو˘ي˘ن مرإأ““ ع˘قو˘م
تأر˘كذ˘مو ة˘ي˘تو˘شص ة˘لا˘شسر ر˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘شسنو˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شصو
مومع˘ل ا˘هر˘ششن˘ل كلذو ه˘ب ق˘ث˘ي ضصخ˘شش د˘ن˘ع ة˘بو˘ت˘ك˘م
ي˘ف ثد˘ح˘ت ي˘ل˘ع ن˘بأ““ نأأ فا˘˘شضأأو.““ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لأ بع˘˘ششلأ

41 ثأدحأأ ا˘يا˘ف˘خ ن˘ع ه˘تأر˘كذ˘مو ة˘ي˘تو˘شصلأ ه˘ت˘لا˘شسر

يطأرق˘م˘يد˘لأ لا˘ق˘ت˘نلأ ن˘عو،1102 ما˘ع ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘عو ،ة˘˘مأر˘˘ك˘˘لأو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘هو
ر˘كذو ،ه˘م˘ك˘ح ما˘ظ˘ن أو˘شضرا˘˘ع ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لأ
دكأأو.““ليجشستلأ أذه ي˘ف اً̆بأز˘حأأو ءا˘م˘شسأأو تا˘ي˘شصخ˘شش
امهرششن متيشس تأركذملأو ةيتوشصلأ ةلاشسرلأ نأأ““ نأأ

ضسي˘ئر˘لأ نأأ ا˘ح˘شضو˘م ،ي˘ل˘ع ن˘ب ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
لأأ ررق ةيدوعشسلأ وحن ضسنوت رداغ نأأ ذنم لحأرلأ

ة˘شسشسؤو˘م يأل ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت يأا˘˘ب ي˘˘لد˘˘ي وأأ م˘˘ل˘˘ك˘˘ت˘˘ي
ةلودلل امأرتحأو ،ظفحتلأ بجأو راطإأ يف ةيمÓعإأ
عبات دق يلع نب ناك أذإأ ام ضصوشصخبو .““هيمحت يتلأ
نب نإأ ،يماحملأ لاق ،ضسنوت يف ةيشسائرلأ تاباختنلأ
عأرشص يف نيرهشش نم رثكأأ ذنم لخد لحأرلأ ضسيئرلأ

ام يعي نكي ملو ةبوبيغ ةلاح يف ناكو ،ضضرملأ عم
يلع نب عم لشصأوتي مل هنأأ ىلإأ أريششم ،““هلوح رودي
لو هفتاه ىلع دري ل““ ناك هنأأ فاشضأأو .رهششأأ3 ذنم
نا˘ك ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسر˘لأ وأأ ي˘نور˘ت˘ك˘لإلأ د˘ير˘ب˘لأ ىل˘ع در˘˘ي
ةلاح يف ناكو ضضرملأ عراشصي ناك هنأل ،هيلإأ اهلشسري

.““ةجرح ةيحشص

ل˘ي˘شسم˘لأ زا˘غ˘لأ ل˘با˘˘ن˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘طر˘˘ششلأ تق˘˘ل˘˘طأأ
،تبشسلأ مو˘ي˘لأ ،تأر˘ششع˘لأ ىل˘ع ضضب˘ق˘لأ تق˘لأأو ،عو˘مد˘ل˘ل

تر˘ششنو˘شسلأ““ ي˘ج˘ت˘ح˘م ن˘م تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ
لغتشسي نأأ ةيششخ ةطرششلأ نم ةمخشض أدأدعأأ ةموكحلأ

ىلع اهب حرشصم تاجاجتحأ ءأرفشصلأ تأرتشسلأ وديؤوم
يف دعاقتلأ روجأأ حÓشصإل ديدج ماظنو خانملأ ريغت
ةطرشش تلاقو.ةيشسنرفلأ ةمشصاعلأ يف بأرطشضلأ رششن
ةمشصاعلأ يف اشصخشش09 ىلع ضضبقلأ تقلأأ اهنإأ ضسيراب
0001) ىلحملأ تيقوتلاب راهنلأ فشصتنم ةبأرق لولحب

لÓخ جتحم ةئم و˘ح˘ن˘ل تد˘شصتو (ضشت˘ن˘ير˘ج تي˘قو˘ت˘ب
تأر˘ت˘شس.ه˘يز˘ي˘لز˘نا˘ششلأ عرا˘شش ي˘ف ع˘م˘ج˘ت˘لأ م˘˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م
حرشصم ريغ تأرهاظم ميظنت نولواحي أوناك ““ءأرفشصلأ

يطرشش0057 و˘ح˘ن ر˘ششن م˘تو.ضسيرا˘ب ط˘˘شسو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ىلإأ تا˘جا˘ج˘ت˘حلأ لو˘شصو نود ي˘ن˘مألأ را˘ششت˘نلأ لا˘حو

متو هيزيلزناششلأ عراشش اهنيب ضسيراب يف قطانم ةدع
وجتحم مظنيو.ورتم ةطحم03 ىلع ديزي ام قÓغإأ
ةشسماخلأ تبشسلأ ةل˘ط˘ع˘ل تأر˘ها˘ظ˘م ءأر˘ف˘شصلأ تأر˘ت˘شسلأ

تأرهاظملأ ءايحإأ نولواحيو ،يلأوتلأ ىلع نيعبرألأو
تر˘ه˘ظو.نا˘ي˘حألأ ضضع˘ب ي˘ف ف˘ن˘ع˘لأ ىلإأ تلو˘ح˘ت ي˘ت˘˘لأ

ىلع يشضاملأ ماعلأ رخأوأأ يف ءأرفشصلأ تأرتشسلأ ةكرح
ىلإأ تلوحت مث دوقولأ ىلع ةبيرشضلأ يف تأدايز رثأأ

.دÓ˘ب˘ل˘ل نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإأ ضسي˘ئر˘˘لأ ةرأدإأ ىل˘˘ع در˘˘م˘˘ت
ىف د˘عا˘ق˘ت˘لأ رو˘جأأ ما˘ظ˘˘ن˘˘ل ع˘˘مز˘˘م˘˘لأ حÓ˘˘شصإلأ بب˘˘شستو
،ربمتبشس31 موي ورت˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل م˘خ˘شض بأر˘شضإأ
لمعت يت˘لأ ة˘ك˘ب˘ششلأ تا˘ط˘ح˘م م˘ظ˘ع˘م هر˘ثأأ ىل˘ع تق˘ل˘غأأ

.ضضرألأ تحت

نييشسنوتلل هتيشصو نع فششكلأ ..““1102 ثأدحأأ ايافخ ““

عيقبلا ةربقم يف ىرثلا ىراوي يلع نب

يجتحم ىلع زاغلا قلطتةيسنرفلاةطرشلا

تارشعلا لقتعتو ءارفصلا تارتسلا
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