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يسايقلا يريهامجلا

رــــصضخلأ
ايبمولوك نورهقي

ةفيظن ةيثÓثب

:يضاملب
ةجاحب انلزام““

 ديزم ىلإأ
لكو روطتلأ نم
““ريهامجلل ركصشلأ

31 صص علاط

ةبئاغ ةيفافسشو ةدمجم تافلم ،ةرخأاتم لاغسشأأ ةنيطنسسق

غلك5 نم رثكأأ زجح
ةحاطإ’أو فيكلأ نم

 ةينطو ةكبصشب
و ةميرجلل يدسصتلأ يف اهدوهجل ةلسصأوم

جيور˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ك˘ب˘سشلأ كي˘ك˘ف˘ت

و ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت ،تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ر˘ثإأ ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ

ةينطو ةكبسش كيكفت ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع

فيقوت و تأردخملأ جيورت يف ةسصتخم

يتلأ سصاخسشأأ40 مهددع غلابلأ اهدأرفأأ

ةنسس83 و42 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت

ءأرسش و لقن ، نيزخت ةيسضق يف مهطروتل

دسصق ةعورسشم ريغ ةقيرطب تأردخملل

،ةمظنم ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف عيبلأ

ةيوه˘ب ةد˘ي˘ق˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ح˘ئأر˘سش لÓ˘غ˘ت˘سسأ

ىلإأ يدؤوت نأأ زئاجلأ نم فورظ يف ريغلأ

ريغلأ أذه قبأوسسلأ ةفيحسص يف مكح ديق

دورو رثإأ ىلع تءاج ةيعونلأ ةيلمعلأ  .

اهدافم لخدتلأ و ثحبلأ ةقرفل تامولعم

ة˘ق˘ف˘سص د˘ق˘ع ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عو˘ج˘˘م مأز˘˘ت˘˘عأ

(ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك) تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘˘م

ةيلو نم ةمداق ةنيطنسسق ةيلو ميلقإاب

عم ةينهم ةطخ عسضو مت هيلع ، ةرواجم

ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب تل˘˘ل˘˘ك ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ل˘˘غ

ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م

ىلع أزيبيأ و ونور عون نم فسسوي دوغيز

ة˘ق˘فر ا˘م˘ه˘عا˘سضخإا˘ب ، ن˘ي˘سصخ˘سش ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م

ق˘ي˘قد˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘لأ

سضرغل ةباسصعلأ اهلمعتسست ىلوألأ نأأ نيبت

ة˘ي˘نا˘ث˘˘لأ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ و ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م

، غ0894 ـب ردقت تأردخم ةيمك اهلخأدب

ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ىلإأ ة˘ق˘فر ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل

زج˘ح ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تا˘ير˘ج˘م لا˘م˘ك˘ت˘سسل

و ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ،ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ

داق تامولع˘م˘لأ ة˘فا˘ك˘ل د˘ي˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسلأ

ه˘ب˘ت˘سشم˘ل˘ل ن˘ي˘ك˘˘ير˘˘سش ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ىلإأ

يسسيئرلأ نومملأ ا˘م˘هد˘حأأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ه˘ي˘ف

ة˘يلو ىلإأ سصا˘سصت˘خلأ م˘ي˘ل˘قإأ د˘يد˘م˘ت˘بو

ا˘عا˘ب˘ت ا˘م˘ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ةروا˘˘ج˘˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘سش

ر˘ق˘م ىلإأ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م ن˘˘كا˘˘مأا˘˘ب

،ةمزÓ˘لأ تأءأر˘جإلأ لا˘م˘ك˘ت˘سسل ة˘قر˘ف˘لأ

IRB ة˘˘˘قر˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م تن˘˘ك˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

ن˘م غ˘ل˘ك50 ة˘بأر˘ق˘ب رد˘ق˘ت تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

،ةلاقن فتأوه40 ىلإأ ةفاسضإأ ، تأردخملأ

تأءأر˘جإأ ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ د˘˘ع˘˘ب

مهميدقت مت نيينعملأ قح يف ةيئأزج

. ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

زاكعوب لامج ^

ةيحÓفلأ يصضأرأ’أ باحصصأأو كأرطانوصس نيب ةثيثح يعاصسم
ةصسبت بونجب طفنلأ يلقح لÓغتصسأ يف ءدبلأ لوح قافتÓل

 ةبانعب «2 لدع» وبتتكم
تاجاجتح’أ ىلإأ نودوعي

2 صص علاط

21 صص علاط

3 صص علاط

2 صص علاط

ةنتاب

 ينيعبرأأ كÓه
 مأدطصصأ رثإأ
ةيرانلأ هتجأرد
 تمخلات يف ةنحاصشب

لوألأ سسمأأ ةليل عقو ميلأ رورم ثداح ىدأأ

68 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع

ميلقإاب ،فيطسسو ةنتاب يتيلو نيب طبأرلأ

،نويعلأ سسأر ةرئأدل ةعباتلأ تمخلات ةيدلب

،ةنسس34 رمعلأ نم غلبي لجر كÓه ىلإأ

نأأ لبق ةيران ةجأرد نتم ىلع ناك

ويج ونور عون نم ةجلثم ةنحاسشب مدطسصت

حورجب ةيحسضلأ ةباسصإأ ىلإأ ىدأأ ام،31

دقو ،ناكملأ نيعب هتايحب تدوأأ ةريطخ

ةيريدمل ةيلمعلأ حلاسصملأ تلخدت

يف ةلثمم ،ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ

لجأل ،ةنأورم ةيوناثلأ ةدحولأ تافاعسسإأ

ظفح ةحلسصم ىلإأ ةيحسضلأ ةثج لقن

مامتإأ دعب ةنأورم ىفسشتسسمب ثثجلأ

دأرفأأ ةيعمب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ

يف اقيقحت تحتف يتلأ ،ينطولأ كردلأ

.هبابسسأأ دنع فوقولل ثداحلأ

ح ناسشوسش ^
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ىد˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تن˘˘ع˘˘ط

سضقنلاب ،دمحمأا يديسس ةمكحم

ةيسضقلا يف ايلعلا ةمكحملا مامأا

«ي˘خ˘ي˘سش لا˘م˘ك«ـب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘ف كلذو.«ي˘سشو˘ب˘لا» و˘˘عد˘˘م˘˘لا

ة˘فر˘غ ما˘ي˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا

ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا

ةسصاخلا عئاقولا فييكتب رئازجلا

تنعط ثيح،ةحنج ىلإا ةيسضقلاب

سضقنلاب دمحمأا يديسس ةمكحم

سصاخلا قيقحتلا يسضاق رارق يف

ةحنج ىلإا عئاقولا فييكت ةداعإاب

وهو ةيانجب قلعتت تناك امدعب

ماهت’ا ةفرغ هتديأا يذلا رارقلا

ناكو.ةمسصاع˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب

ةسسداسسلا ةيئازجلا ةفرغلا يسضاق

دق ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل

ربوتكأا ن˘م72 ـلا خ˘يرا˘˘ت دد˘˘ح

تا˘ير˘ج˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘˘ل يرا˘˘ج˘˘لا

ةسسلج ةجمرب ررق ثيح,ةيسضقلا

فلملا يف رظنلا ةداعإ’ ةسصاخ

هب تمدقت يذلا فانئتسس’ا دعب

مهنيب نم امهتم31 دسض ةباينلا

تا˘˘˘ظ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب تارا˘˘˘˘طإا

ةي’وب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لاو

.رئازجلا
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ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ نو˘˘م˘˘˘حد را˘˘˘سشأاو

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب

،ناسسملت ةي’ول ةيدقفتلا هترايز

ربمسسيد21 د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا

ن˘م ةرر˘ح˘م نو˘كت˘سس ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

اهخ˘يرا˘ت ع˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ا˘هد˘ق˘ُع

عم ةحلاسصتمو اهتيوه رسصانعو

رتفد يف ةمكحتمو اهئانبأاو اهتاذ

حسضوأا ىرخأا ةهج نم .اهلبقتسسم

لمعت هترازو نأا ةيلخادلا ريزو

ة˘ل˘ما˘كت˘م ة˘ي˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
ططخملا تاهجوت عم ةقسسانتمو
هنأا Óئاق ميلقإ’ا ةئيهتل ينطولا
عور˘˘˘سشم قÓ˘˘˘طإا ار˘˘˘خؤو˘˘˘م م˘˘˘ت»
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا
لحم يهو ة˘يدود˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
نم متيسس يتلا و ةقمعم تاسسارد
ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا بيو˘˘سصت ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
مدخ˘ي ا˘م˘ب د˘يد˘ج ن˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
نطاوملل ةيقيقح˘لا ت’ا˘غ˘سشن’ا

يدودحلا طيرسشلا ىلع اميسس ’
تاطاسشنلا ريو˘ط˘ت بجو˘ت˘ي ه˘نأاو

ةور˘˘ث˘˘ل˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘خ˘˘لا ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىل˘ع ة˘ف˘ي˘ث˘ك ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م˘لو
فا˘سضأاو .» يدود˘ح˘لا ط˘˘ير˘˘سشلا
تذ˘خ˘تا د˘ق˘˘ل» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لاجملا اذه يف ةيلمع تاءارجإا
نم ةيلاملا ةرازو عم قيسسنتلاب
تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م ’ ل˘˘˘˘جأا
تامدخلاو علسسلا لقنتب ةقلعتملا

ة˘يرادإ’ا تاءار˘جإ’ا ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت و
عم لاجملا اذه يف ةسضورفملا

˘مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ناد˘ي˘م˘لا تا˘ي˘ط˘˘ع˘˘م
نييداسصتق’ا نيلماعتملا حلاسصم

و ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ءابعأ’ا نم ف˘ف˘خ˘يو ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م

ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ناك دقل» نومحد لاق و .«مهقتاع

اذه يف ق˘با˘سس ة˘مو˘كح˘لا ماز˘ت˘لا

يف هديسسجت ىلع لمعن و لاجملا

ينوناقلا راطإ’او لجاعلا بيرقلا

تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه˘˘˘ب ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا

ءا˘ه˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع فر˘سشي ةد˘يد˘ج˘لا

ة˘ي˘عا˘ط˘ق تاروا˘سشم ل˘ح˘م و˘هو

.»اهتقو يف هنع نلعيسسو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2Gdîª«ù¢ 71GCcàƒHô 9102Gd©óO7085ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

:نومحد .. اهدقع نم ةررحم نوكتصس خيراتلا اذه دعب رئازجلا نإا لاق

«ةيقيقح ةقÓطنا ةطحم لبقملا ربمسسيد21»

ةحنج ىلإا عئاقولا فييكت ةداعإا رارق رئازجلا ءاصضق سسلجمل ماهتلا ةفرغ تديأا امدعب

«يسشوبلا» ةيسضق يف ايلعلا ةمكحملا مامأا سضقنلاب نعطت دمحمأا يديسس ةمكحم ةباين
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ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو سسمأا د˘˘˘كأا

دو˘جو ى˘ل˘ع ،ه˘ل˘لا˘ط˘ع ي˘˘ت’و˘˘م
ةيزكرم ناجل نيب ةثيثح يعاسسم
سضعبو كارطنوسس ةسسسسؤوم نم
ةيحÓفلا يسضارأ’ا باحسصأا نم
ل˘˘جأ’ ،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ب’و بو˘˘ن˘˘ج˘˘ب
لÓغتسس’ا يف يلعفلا قÓطن’ا

رتاعلا رئب ةيدلبب طفنلا يلقحل

تاذ دافأاو ،ا˘ث˘يد˘ح ن˘ي˘ف˘سشت˘كم˘لا

جارختسسا عورسشم نأاب لوؤوسسملا

لمع بسصان˘م ر˘فو˘ي˘سس لور˘ت˘ب˘لا

بسصنم005 وحنب اهردق ةماه

.ةسشرولا بيسصن˘ت د˘ن˘ع ةر˘سشا˘ب˘م

رفح نم دحلل قافت’ا اذه ءاجو

ي˘˘سضارأ’ا حÓ˘˘سصت˘˘˘سساو را˘˘˘بآ’ا

ابلسس رثؤوي امب نيلقحلا طيحمب

د˘ق ي˘لاو˘لا نا˘كو ،ع˘ب˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع

لÓ˘خ عو˘سضو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت

تايلاعف نمسض ةيحاتتف’ا هتملك

سسلجملل ىلوأ’ا ةيداعلا ةرودلا

فاسشتكا ءاجو يئ’ولا يبعسشلا

ة˘كر˘سش د˘˘ق˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ح˘˘لا

عم ة˘كار˘سش ة˘ي˘قا˘ف˘تا كار˘ط˘نو˘سس

ي˘ف ءد˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا بنا˘˘ج˘˘لا

دÓب ةقطنم تافسسوف لÓغتسسا

وهو رتاعلا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘بد˘ح˘لا

ل˘كي˘ه˘م˘لا ج˘مد˘ن˘م˘لا عور˘سشم˘لا

ي˘لا˘م فÓ˘˘غ ه˘˘ل سصسصخ يذ˘˘لا

متو ر’ود رايلم6 وحنب ربتعم

بيقنت تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثا فا˘سشت˘ك’ا

.كارطنوسس نم

ةصشرولا بيصصنت دنع ةرصشابم لمع بصصنم005  رفويصس

نيحÓفلا يسضارأ’ا باحسصأاو كارطانوسس نيب ةثيثح يعاسسم
ةسسبت بونجب طفنلا يلقح لÓغتسسا يف ءدبلا لوح قافتÓل

¯  S°ÉQI.T¢

ينطولا يذيفنتلا بتكملا لّمح
تاطلسسلا ،ملسسلا عمتجم ةكرحل
راسسم ليطعت ةيلوؤوسسم ةمكاحلا
اعد يذلا يطارقم˘يد˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا
˘مد˘عو ي˘ب˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا
تاذ تلا˘قو .ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
رخآا تملسست،اهل نايب يف ةهجلا

ءاو˘˘جأا نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ة˘˘عا˘˘سس

كسشلاو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا مد˘˘عو ر˘˘تو˘˘ت˘˘˘لا

ع˘قاو˘لا ر˘مأ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس سضر˘˘فو

عبطت يتلا ةرادإ’ا ةنميه اذكو

ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا را˘˘سسم

ريغ قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا اذ˘ه ل˘ع˘ج˘ت˘سس

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق

تايدحت نم اهرظتني ام ةهجاومل

نأا تفاسضأاو  .ة˘ي˘جرا˘خو ة˘ي˘ل˘خاد

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

دا˘ج˘لا راو˘ح˘˘لا سصر˘˘ف تسضه˘˘جأا

نع ةلوؤوسسم ين˘طو˘لا ق˘فاو˘ت˘لاو

تبا˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘مأ’ا تا˘˘ب˘˘ي˘˘˘خ

.نينطاوم˘لا ن˘م ة˘ع˘سساو ح˘ئار˘سش

اهسضفر نع سسمح تربع و اذه

نم ،ديدجلا تاقورحملا نوناقل

ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘˘ي˘˘سضت˘˘لا˘˘ب ا˘˘سضيأا ةد

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا لا˘˘˘˘جر ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشي

ءاطسشن لاطت يتلا ت’اقتع’ابو

تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف كار˘ح˘لا

قÓطإ’ ةيعاد ،ةيسسايسس بابسسأ’

ا˘ه˘نأا˘ب لو˘ق˘لا تع˘با˘تو م˘ه˘حار˘سس

ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا را˘˘سسم ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘سس

 .ةيملسسلا ةيسسايسسلا

يبعصشلا كارحلا لÓخ يأارلا ءانجصس قÓطإل تعد

يطارقميدلا لاقتن’ا راسسم ليطعت ةيلوؤوسسم ةطلسسلا لمحت سسمح

ي˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص ع˘˘جار
يف يداصصتقلا و˘م˘ن˘ل˘ل ه˘تا˘ع˘قو˘ت

وحن9102 ةنصس لÓخ رئازجلا

6.2 ة˘ب˘صسن غ˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘ل «عا˘˘ف˘˘ترلا»

ق˘ب˘ت˘صسم و˘˘م˘˘ن ل˘˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

ليرفأا لÓخ ةئاملا3.2 ةبصسنب
قود˘˘ن˘˘صص ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو .مر˘˘صصن˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘لود˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ي˘صساد˘صسلا هر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘قلا قا˘˘˘˘˘فآلا لو˘˘˘˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘صشع رد˘˘صص يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
قود˘ن˘صصل ف˘ير˘خ˘لا تا˘عا˘م˘ت˘˘جا
كن˘ب˘لا ع˘م˘ج˘˘مو ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ي˘ل˘خاد˘لا ج˘تا˘ن˘لا و˘م˘ن ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

4.2 ـب رئازجلا يف يلعفلا ماخلا

لباقم0202 ةنصس لÓخ ةئاملاب

يف ةئام˘لا˘ب8.1 ة˘ب˘صسن˘ب ع˘قو˘ت
ةصسصسؤوملا نكل .مرصصنملا ليرفأا
تع˘˘˘قو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

ةنصسل ومنلا سضافخ˘نا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب

لباقم ةئاملاب4.1 غلبيل8102

ةعبط يف ةعقوتملا ةئاملاب1.2
قود˘˘ن˘˘صص بصسحو .ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘صش
ج˘تا˘ن˘لا و˘م˘ن نا˘ف ي˘لود˘لا د˘ق˘˘ن˘˘لا
يرئازجلا يلعفلا ماخلا يلخادلا

ةئاملاب8.0 ىلإا ع˘جار˘ت˘˘ي د˘˘ق

ادانتصساو4202. ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘خ
ز˘˘˘ج˘˘˘ع نإا˘˘˘ف تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘ل
هذ˘ه ع˘ف˘تر˘ي˘صس يرا˘ج˘لا با˘صسح˘لا

نم ةئاملاب6.21 – غلبيل ةنصسلا
ل˘با˘ق˘م ما˘خ˘لا ي˘ل˘خاد˘لا ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا

ةئاملاب5.21˘˘˘˘˘˘– ب ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت
ل˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فأا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لا
نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو.مر˘˘صصن˘˘م˘˘˘لا

6.9– غلب يذلا زجعلا اذه لثمي

9.11– ةبصسن8102 يف ةئاملاب
ي˘ل˘خاد˘لا ج˘تا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

3.9– لباق˘م0202 ةن˘صسل ما˘خ˘لا
ي˘ل˘خاد˘لا ج˘تا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘˘˘ير˘˘˘˘فأا ي˘˘˘˘ف رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
– ي˘ف ر˘ق˘ت˘صست نأا ل˘ب˘ق مر˘صصن˘م˘لا

ة˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب9.6

ىلع ءاقبإلا مت لباقملاب4202.
ـب ا˘ه˘لا˘˘ح ىل˘˘ع ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسن

نكل8102, ةنصس ةئاملاب7.11

ةدا˘˘يز فر˘˘ع˘˘ت نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ةنصس لÓخ ةئاملاب5.21 غلبتل

6.21ـب ع˘˘قو˘˘ت ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م9102

3.31 و(ل˘˘˘ير˘˘˘فأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب

لباقم0202 ةنصس لÓخ ةئاملاب

ي˘ف ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب7.31ـب ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت
تا˘ع˘قو˘ت˘لا تاذ بصسحو .ل˘˘ير˘˘فأا

د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صسألا ر˘˘˘˘˘صشؤو˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ف
غلبي دق رئازجلا يف كÓهتصسلا

9102 ة˘ن˘صس ط˘ق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب2

ل˘ير˘فأا ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف ع˘˘قو˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م

يف . ةئاملاب6.5 ةبصسنب طرافلا
م˘خ˘صضت˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح

ةئاملاب7.6ـب ردقت0202 ةنصسل
دقف مرصصنملا ليرفأا ريرقت يف

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘ج

1.4 ىلإا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘لا سضف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ُت˘˘˘˘˘ل

يقب8102 ةنصس يفو . ةئاملاب
يلاو˘ح ي˘ف ه˘لا˘ح ىل˘ع م˘خ˘صضت˘لا

عقوتلا سسفن و˘هو ة˘ئا˘م˘لا˘ب3.4

4202 ةنصس يفو .ليرفأا رهصش يف
ىلإا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت نأا سضور˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

بصسح ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب7.8 ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن
ي˘فو .ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص

ر˘˘ي˘˘خألا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘صصÓ˘˘˘خ
ردصص يذلا يرئازجلا داصصتقÓل

ةئي˘ه تد˘كأا،8102 ناو˘ج ي˘ف
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا «سسدوو ن˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘˘ب»
فده غو˘ل˘ب˘ل سصر˘ف ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي جودز˘˘˘م
ةيمنت ةيقرت و يلكلا داصصتقلا

ىلإا ةراصشإلا ردجت و .ةمادتصسم
هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ي˘م˘لا˘ع˘لا كن˘ب˘˘لا نأا
ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ربوتكأا) رئازجلا يف يداصصتقلا

9.1 ةبصسنب اومن عقوت،(9102
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘صصت˘قÓ˘ل ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةئاملاب5.1 لباقم0202 ةنصس
ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م لوألا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

،8102 ةنصس ةئاملاب5.1 و9102
عاطقل ءيط˘ب و˘م˘ن ىلإا ا˘قر˘ط˘ت˘م
ع˘جار˘ت˘ب ا˘قو˘فر˘م تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ح˘ب˘ك ا˘م˘م ،يدا˘صصت˘قلا طا˘˘صشن˘˘لا

جراخ تاعاطقلا يف ومنلا روطت

±.S°∏«º.تاقورحملا

0202 ةنصس لÓخ ةئاملاب4.2 ةبصسنب

هتاعقوت عفري يلودلا دقنلا قودنسص
رئازجلا يف ومنلا نأاسشب

ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘م ل˘˘ل˘˘ق
«وا˘˘ف˘˘لا» ة˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘عارز˘˘˘لاو
نأاصش نم «فاصسع ليبن» رئازجلاب
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإلا

ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب9.3 نأا تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
عوجلا نم نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

حصضوأاو.ةقلقم ريغ اهنأا ادكؤوم,
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘˘ف سسمأا «فا˘˘˘صسع»
اهنمأا تققح رئازجلا نأا ةيعاذإا
ظافحلا وه نآلا مهملاو يئاذغلا

ةرازوو.زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نلا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ىل˘˘˘˘˘˘˘ع
ىل˘ع ةد˘˘ها˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لب فدهلا قيقحت يف رارمتصسلا

ي˘ف عو˘ج˘لا ىل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك ءا˘˘صضق˘˘لاو
ءا˘ف˘˘ت˘˘كلا ىلإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘لاو د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
فا˘˘˘صضأاو.ر˘˘˘يد˘˘˘صصت˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘لا

نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف وا˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
يف ةدجاوتم اهلثمي يتلا ةئيهلا
هذ˘ه ة˘ب˘كاو˘م ل˘جأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت را˘˘صسم ي˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نم كلذو دعاصصتم˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق ة˘ق˘فار˘م لÓ˘خ
اهمهأا ةديدع ةيومنت جمارب يف
تايجيتار˘ت˘صسا د˘يد˘ج˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
رظنلاب يرلا تاينقتو ة˘ن˘ن˘ك˘م˘لا
ةقطنم يف رئازجلا دجاوت ىلإا

دراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشب م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح,ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
ةرازو ن˘م ا˘ن˘ب˘˘ل˘˘ط د˘˘ق˘˘ل«:دد˘˘صصلا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صسإا داد˘˘عإا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

يحÓفلا داتعلا ةننكمل ةينطو
هليومت˘ل ىع˘صسن˘صسو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
،ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا ة˘يز˘ها˘˘ج رو˘˘ف

نم مهمو ادج يرورصض رمألا نأل
نيصسحتو ةيجاتنإلا ةدايز لجأا

يف ريكفتلا نم دبلو ةيعونلا
ة˘نا˘ي˘صصل ة˘يراو˘ج ز˘˘كار˘˘م ءا˘˘صشنإا

دا˘˘صصح˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كا˘˘˘مو تارار˘˘˘ج
يدافت لجأا نم ليصصاحملا لقنو
د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘صسو˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لا

ةفاصضإلاب ،ل˘م˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا ثد˘ح˘ت
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘م ىلإا
ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةمظنم لثمم اعد امك.«ةيلبجلا
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘عارز˘˘لاو ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا
تاينقت يف مك˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
راد˘˘˘هإا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ير˘˘˘˘لا
ل˘˘ك˘˘صشي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ةور˘˘ث˘˘˘لا

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا راد˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ا˘˘˘صسجا˘˘˘ه ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

،عاطقلا ىلع نيمئاقلل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
يف قطانملا سضعب نأا ىلإا اريصشم

فاعصضأا7 ة˘يور˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ا˘م و˘هو جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ىلإا ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب
درو˘˘˘م˘˘˘لا رد˘˘˘ه ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
داتع دوجو ىلإا اريصشم ، «يئاملا

ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي د˘˘يد˘˘ج ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف
ةدوجوملا ءاملا تا˘ي˘م˘ك ة˘فر˘ع˘م
ةبوطرلا ةيمك ادكو ةبرتلا يف
ن˘ع ةر˘ك˘ف ي˘ط˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ه˘˘ي˘˘ف
لك يف اهلÓغتصسا مزÓلا تايمكلا

نع «فاصسع» فصشك امك.ةقطنم
نم لومم يميلقإا عورصشم دوجو
، ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘يد˘يو˘صسلا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا «ة˘˘م˘˘كو˘˘ح«ـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
لود˘لا ن˘م˘صض ر˘ئاز˘ج˘˘لاو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘صست˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا

نويلم01 هتميق يذلا عورصشملا
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ةبصسنب ةصصاخلا تايئاصصحإلا نأاصش نم للقت «وافلا»
:دكؤوتو رئازجلا يف عوجلا

علطتتو يئاذغلا اهنمأا تققح رئازجلا»
«ريدسصتلاو يتاذلا ءافتك’ا ىلإا

يف لوحت ةطقن لبقملا ربمصسيد21 خيرات نومحد نيدلا حÓصص ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ربتعا
تاهمأا وحن لوحتلاو يصضاملا تاوفه زواجتو دوصشنملا قيمعلا رييغتلا قيقحتب انبعصشل حمصستصس ةيقيقح ةقÓطنا ةطحمو اندÓب

 .فلخلا لبقتصسم اهلÓخ نم عنصصيصس يتلا اياصضقلا

20 ةنتاب ةعماجو ةتوتلا نيع نيب ةبلطلا لقنل ةيديدحلا ةكسسلا طخ قÓطنا
ديعلوب نب ىفطسصم ديهسشلا20 ةنتاب ةعماجو ةتوتلا نيع نيب طبارلا ،ةيديدحلا ةكسسلاب نييعماجلا ةبلطلا لقن طخ قÓطنا سسما مت
ةي’ولا يلاول ريخأ’ا رارقلا دعب ةريخ’ا هذه تءاج دقو ،يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلاو اهيلع فرسشا يتلا ةيلمعلا يهو ،سسيدسسف ةيدلبب

طبارلا30 مقر ينطولا قيرطلا ىلع طغسضلا فيفخت ىرخأا ةهج نمو ،ةهج نم نييعماجلا لامعلاو ةبلطلا لقنت ءابعأا نم فيفختلل

تاطحم30 ديدجلا لقنلا طخ يوحيو .راـهنلا تاعاسس لاوط ةريبك ةيرورم ةيكرح دهسشي هنأاو ةسصاخ ،ةنيطنسسقو ةنتاب يتي’و نيب

قوربع زكرم) راطقلا ةطحم ،(يندم قوربع زكرم) راطقلا ةطحم1-ةنتاب ةعماج،1ةنتاب ةعماج -ةتوتلا نيع يف ةلثمتم لقنو فقوت

اميسس ةبلطلا هربع لقنت ذا ،طخلا اذهل ةقÓطنا لوا سسما تناك ثيح ،سسيدسسفب ديعلوب نب ىفطسصم ديهسشلا20 ةنتاب ةعماجو - (يندم
ةعماج ىلا لقنتلا ءانع مهيلع تففخ دق مهبسسح يتلا ةيلمعلا نينسسحتسسم ،ةتوتلا نيع ةيدلبل ةيذاحملا ةيبونجلا قطانملاب نينطاقلا

نيع نم نولقنتي ذا ،اقباسس عوسضوملا لقنلا ططخم مكحب ةعماجلا ىلا لوسصولل نيترم بوكرلل نورطسضي اوناك نا دعب،20 ةنتاب

ربع ديدجلا طخلا ناسش نم ثيح ،ملك02 يلاوحب اهنع دعبت يتلا20 ةنتاب ةعماج ىلا ةريخ’ا هذه نمو10 ةنتاب ةعماج ىلا ةتوتلا
هنا امك ،سصوسصخلا هجو ىلع ةبلطلا فرط نم احلم ابلطمو ،ةرم نم رثكا يف احورطم ناك يذلا لاكسش’ا اذه ءاهنا ةيديدحلا ةكسسلا

.سسمأا رونلا ىار نا ىلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا فلم ةسشقانم ىدل يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا تارودب تارملا ديدع يف حرط
T°ƒT°É¿.ì



¯  S°∏«º.±

يف ةياشصولا رارمتشسا عم كلذو
ىلع قييشضتلا ة˘شسا˘ي˘شس جا˘ه˘ت˘نا
ذاتشسأÓل ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا

سسلاجم ةدا˘ي˘شس ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو
ي˘م˘شس ا˘م رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘شسقأ’ا
ذيمÓ˘ت˘ل˘ل ةدا˘عإ’ا لو˘كو˘تور˘ب˘ب
تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
داقعنا لÓخ اذه ءاج.ةبحاشصملا
ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةفيتفت نب ةيوناثب «تشسبانكلا«ـل
نيلثمم روشضحب ةديلبلا ةي’وب

ة˘˘شسارد˘˘ل ،ة˘˘ي’و74 نع
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششن’ا

اذكو ،ةذتا˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ديدحتو دÓبلل يلاحلا عشضولا
نايب لقنو .ةيلب˘ق˘ت˘شسم˘لا قا˘فأ’ا

سسل˘ج˘م˘لا نأا «تشسبا˘ن˘كلا» ن˘˘ع
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا فور˘ظ ي˘ف د˘ق˘ع˘˘نا
رارشصإا طشسو رئازجلا اهدهششت
، يملشسلا يبعششلا كارحلل مانتو
تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘مو

عور˘ششم˘ل ة˘شضفار˘لا ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ددهي يذلا تا˘قور˘ح˘م˘لا نو˘نا˘ق
،لايجأ’او دÓبلا لبقتشسم نهرب
ي˘˘شسرد˘˘م لو˘˘˘خد ءاو˘˘˘جأا ى˘˘˘فو
يفو .هبناوج عيمج نم يثراك
حÓ˘شصإ’ ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘يؤور را˘˘طإا

ليعفتو راوطأ’ا ةلكيه ةداعإاو
ن˘ع ة˘ق˘ث˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘لا
ةباقنلل ثلاثلا ينطولا رمتؤوملا

وعدي،7102ر˘ب˘م˘شسيد ي˘ف
ةذ˘تا˘شسأ’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ط˘ب˘˘شض ى˘˘لإا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا راو˘˘طأ’ا

سسيشسأا˘ت˘لاو م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا در˘جو
ربع اهقيق˘ح˘ت˘ل ة˘ع˘فار˘م˘لاو ا˘ه˘ل
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
بلا˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف اذ˘˘ه .ا˘˘ي˘˘ن˘˘طوو
رييشست تاينازيم ريدقت ةعجارمب
مت يتلا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
فشصنلا نم رثكأا ىلإا اهشصيلقت
را˘ع˘ششو مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘فرو
تاذو ةدو˘˘˘˘ج تاذ ة˘˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘˘م»
ةيوشست˘ب بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك ،«ة˘ي˘عو˘ن
ةذ˘تا˘شسأ’ ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا

لزعلا مهلاط نيذلا ةديلبلا ةي’و
يئ’ولا بارشضإ’ا يف يفشسعتلا

ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘˘شسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو

ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘مو8102/7102.
د˘يد˘م˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شس’ا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا نا˘˘˘ج˘˘˘ل ةد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ل
بلا˘ط˘ي ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ة’ولا ةداشسلا ينطولا سسلجملا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ماوأا راد˘˘شصإا˘˘ب
ةينازيملا ىلع ريششأاتلاب نييلاملا

تامدخلل9102 ةيونشسلا
.ةيئ’ولا ةيعامتج’ا

ةيلاح˘لا عا˘شضوأ’ا سصو˘شصخ˘بو
ن˘م ا˘ه˘˘ب ل˘˘شصت˘˘ي ا˘˘مو دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
بلا˘˘ط تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو تارو˘˘ط˘˘˘ت
جارفإ’اب » تشسبا˘ن˘كلا» سسل˘ج˘م
نيفوقوملاو يأارلا يلقتعم نع
ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ءا˘˘ط˘˘ششن ن˘˘م
ةبشسا˘ح˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘م ي˘م˘ل˘شسلا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو ،دا˘˘شسف˘˘لا سسوؤور
لاو˘˘˘˘˘˘مأ’ا عا˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘˘ب
عورششم سصوشصخبو .ةبوهنملا
ا˘˘˘عد تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق

نأا دعب هبحشس ىلإا «تشسبانكلا»
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘شسا سضفر
ةفلتخم عيراششم ريرمتل ةنهارلا

نهرت ةيريشصم تارارق ذاخت’و
د˘ي˘كأا˘ت ع˘م ،لا˘ي˘جأ’ا ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم
ةرتف ىلإا كلذ ليجأاتب ةبلاطملا

تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م
لوبقلاب ىظحت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا
لاكششأا لكب ددنو اذه .يبعششلا
ريبعت˘لا ة˘ير˘ح ى˘ل˘ع تا˘يد˘ع˘ت˘لا

رهاظتلا ةيرحو اهيلع قييشضتلاو
ع˘م.ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ير˘˘حو ي˘˘م˘˘ل˘˘شسلا
جهن˘م˘م˘لا ق˘ي˘ي˘شضت˘لا را˘كن˘ت˘شسا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تاءا˘˘شضف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ي˘م˘ل˘شسلا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا كار˘˘ح˘˘لاو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا سصل˘˘˘خو
امعدو هنا ىلع ديكأاتلاب ينطولا
هناف يملشسلا ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘ل˘ل
را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘م
تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك
ةذتاشسأ’ا ةفاك وعديو ةيرئازجلا
يلحتلاو مهتباقن لوح فافتلÓل
.رئازجلا هاجتا ةيلوؤوشسملا حورب

ماسسقأ’ا سسلاجم ةطلسس ىلع قييسضتلا يف ةياسصولا رارمتسسا ركنتسسا

ةذتاسسألل يبسسنلأ دعاقتلأو روجأ’أ عفر بلطمب كسسمتي «تسسبانكلأ»

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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رق˘م ما˘مأا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ج˘ت˘حا
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
ن˘كشسلا ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةن˘يد˘م بر˘غ «لد˘ع» هر˘يو˘ط˘تو
يف نيبتت˘كم˘لا ن˘م دد˘ع ة˘با˘ن˘ع

يف كلذو3102 ةنشس جمانرب
ىل˘ع ط˘غ˘شضل˘ل م˘ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م
يف لشصفلل ةروكذملا ةيريدملا
ةقلعتملا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لاو عور˘˘ششم˘˘لا˘˘ب
تاونشس ع˘ب˘شس ة˘بار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ي˘ف م˘ه˘م˘˘ل˘˘ح ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا نود
ثي˘˘ح ،ن˘˘كشس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شس’ا

لÓ˘خ ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
اهعفر˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا تارا˘ع˘ششلا
ام يذلا نوعطلا فلم ةيوشستب
يفو نآ’ا ةياغ ىلإا اقلاع لازي

لÓخ نم ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت˘ي ةر˘م ل˘ك
ة˘ي˘شضق ط˘برو دو˘عو˘لا م˘يد˘˘ق˘˘ت
ةيريدم˘لا˘ب ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ل˘شصف˘لا
او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘شضيأا
او˘ع˘فد˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
مغر نآ’ا ةياغ ىلإا لوأ’ا رطششلا
ل˘ما˘ك ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘فو˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا
م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘˘ششلا
راطإا يف ناكشس نم ةدافتشس’ا

ي˘ت˘لا «لد˘˘ع» ة˘˘لا˘˘كو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ذنم ةماعلا ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م م˘كح˘ت˘ت
مل يتلا ةئفلا ريشصم يف تاونشس
ا˘م˘ك ،د˘ع˘ب لوأ’ا ر˘ط˘ششلا ع˘فد˘˘ت
نم ديد˘ع˘لا˘ب نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ىدا˘ن
بشصت يتلا ىرخأ’ا تاراعششلا

ي˘هو ةد˘حاو ة˘ق˘تو˘ب ي˘ف ا˘ه˘˘ل˘˘ك
يذ˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف عار˘˘شسإ’ا
ةبانع ةي’وب اريبك ارخأات فرعي
تمدق يتلا ةريثكلا دوعولا مغر
نم ناك جمانربلا اذه نأا مغرو
دا˘م˘ع˘لا نو˘˘كي نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
تا˘˘ن˘˘كشسلا ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا

موقت يذلا ةيراجيإ’ا ةيمومعلا
عارذ» ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع
سضو˘كر˘لا ة˘لا˘ح ن˘كل ،«سشير˘˘لا

جمانرب اهدهششي يتلا سضومغلاو

ريثكلا حرطي ةبانعب «2 لدع»
مد˘ق˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ت’ؤوا˘شست˘لا ن˘م
نم اهشصوشصخب ةيفاشش تاباجإا
كلذو ةيوه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق
مهشسفنأ’ نيبتتكملا ميظنت مغر
ن˘م ن˘ي˘تر˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘ت˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف
،مهلثمت ةي˘ع˘م˘ج سسي˘شسأا˘ت لÓ˘خ
ى˘˘مر ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
دعب ارخؤوم ةف˘ششن˘م˘لا ا˘هءا˘شضعأا

م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا

ع˘فا˘˘ن˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت سصو˘˘شصخ˘˘ب

لدع» يبتتكم ىقبيل ،ةيشصخشش

نم نع نوثحبي ةبانع ةي’وب «2

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششب م˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ةيفاكلا تامولعم˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م˘يو

ة˘ي˘لا˘شصت’ا ة˘شسا˘ي˘شسلا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب

يتلا ةمدعنملا هبشش وأا ةفيعشضلا

ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت

امب ةنراقم كلذو ةبانعب ةلاكولل

ة˘يو˘ه˘˘ج تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت

.ىرخأا قطانم يف ةيئ’وو

ةبئاغ ةيفافسشو ةدمجم تافلم ،ةرخأاتم لاغسشأا

تاجاجتح’أ ىلإأ نودوعي ةبانعب «2 لدع» وبتتكم

ريهطت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ق˘ل˘طأا
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
اذكو ريهط˘ت˘لا تا˘كب˘شش ح˘ير˘شستو
ىلع ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا تا˘عو˘لا˘ب
سسمخل ةعبات ءايحأا ةّدع ىوتشسم
ةوطخلا جردنتو .ةيقرشش تاي’و
تاناشضيفلا ةح˘فا˘كم را˘طإا ن˘م˘شض
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ل ن˘˘شسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘شسلا ع˘˘˘م
ىوتشسم ىلع ي˘ئا˘قو˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا فر˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘شش
لشصفل ابّشسحت ةعبا˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو
قرف مايق قيرط نع كلذو ءاتششلا
ديدحتب ريهطتلل ينطولا ناويدلا

ءادوشسلا طا˘ق˘ن˘لا ع˘قاو˘م ة˘ب˘قار˘مو
ربتعت يتلا اهن˘م ة˘شصا˘خ ة˘كب˘ششل˘ل
ة˘˘شضر˘˘ع˘˘مو ة˘˘شسا˘˘˘شسح ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م

ةيقرشش تاي’و5 يف تاناشضيفلل
،ةملاق ،ةبانع ةي’و نم لك يهو
،ة˘شسب˘تو سسار˘هأا قو˘˘شس ،فرا˘˘ط˘˘لا

تفششك د˘ق˘ف ل˘ّشصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
ريهطتلل ينطولا ناويدلا حلاشصم
ةيل˘م˘ع˘لا نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب
سسم˘˘ت˘˘شس

ّ
تا˘ي’و˘لا ءا˘ي˘حأا ع˘ي˘م˘˘ج 

ديفتشستشس يتلا ا˘ف˘لا˘شس ةرو˘كذ˘م˘لا
حيرشستو ةعشساو فيظنت ةيلمع نم
سصح˘ف ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا تا˘˘كب˘˘ششل˘˘ل
تاطحمل ميلشسلا ليغششتلا نيمأاتو
زيكرتلا بناج ىلإا تادعملا عفر
تايلم˘ع لÓ˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ى˘ل˘ع

نايرج نا˘م˘شضل ة˘كب˘ششلا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

تارتف لÓخ يداعلا راطمأ’ا هايم

ّل˘ج ذا˘خ˘تا ع˘م ىر˘ب˘˘كلا را˘˘ط˘˘مأ’ا
ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

لجأا نم ءاتششلا مشسومل اريشضحت

حشضوأاو ،تاناشضيف ثودح يدافت

حلاشصملا تاذ مايق كلذك نايبلا

6 298ريهطتب ةبا˘ن˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘شش ن˘م ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘˘ك

فرشص ةعولا˘ب41912 فيظن˘تو

ل˘خد˘ت ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ششنإا ع˘˘م ي˘˘ح˘˘شص

ى˘ل˘ع تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا د˘˘شض سصا˘˘خ

ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي’و ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم

ةيرششبلاو ةيداملا لئاشسولا ريفوت

م˘ه˘ت˘ّم˘ه˘م حا˘ج˘نإا ي˘ف ة˘يرور˘˘شضلا

ددع ربكأا ريخشست ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو

ةبوانم تارود ميظنتو لامعلا نم

ة˘قر˘ف د˘ي˘ن˘ج˘ت ع˘م ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف˘˘ل

ي˘كي˘نا˘كي˘مورد˘ي˘ه˘لا ح˘ير˘˘شست˘˘ل˘˘ل

ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششو ناو˘˘عأا ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘˘م

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘˘كي˘˘مورد˘˘ي˘˘ه

قرف ميعدت ىلإا ةفاشضإ’اب زكارملا

تادحولا ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت˘ل˘ل

ىو˘شصق˘لا ةرور˘˘شضلا ت’ا˘˘ح ي˘˘ف

ن˘م تا˘ي’و˘لا هذ˘ه ة˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب

.تاناشضيفلا

hd«ó.S¢

دبع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو رر˘ق
ةدهع ديدمت ايمشسر دباعلب ميكحلا
ةيئ’ولا ناجللاو ةينطو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةيناثلا ةرملل ةيعامتج’ا تامدخلل

،9102 ربمشسيد13 موي ةياغ ىلإا
تاباقن نع رداشصلا سضفرلا مغر
ع˘شضو ن˘م ترذ˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
يف ةيبرتلا لامعو ةذتاشسأ’ا لاومأا
تنلعأاو اذه.اهديدبتب ماق نم يديأا

31ـلا يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ن˘ع يرا˘ج˘لا ر˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م
قلعتي اميف يئانثتشسا ءارجإا قيبطت
نم ،ةيعامتج’ا تامدخلا لاومأاب

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ه˘ع˘˘قو رار˘˘ق لÓ˘˘خ
سصخي دباعلب ميكحلا دبع ةينطولا
لامعل ةيعامتج’ا تامدخلا لاومأا

رارقلا بشسحو .هعا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘مو
لوأ’ا لوؤوشسملا لبق نم عقوملا
تحت ءاج يذلا ةيبرتلا عاط نعل

ربوتكأا31 يف خرؤوملا18 مقر

28 مقر رارقلا لدعي هناف،9102

8102 ربمت˘ب˘شس9 يف خرؤو˘م˘لا

ءاشضعأا ةدهع ديدم˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لاو
ةيئ’ولا ناجللاو ةينطو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يفظومل ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ناو˘˘عأاو
يف ءاجو .ةينطولا ةيبرتلا عاطقل
نم ىلوأ’ا ةداملا نأا» رارقلا تاذ
سضع˘ب ل˘يد˘ع˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت رار˘ق˘لا

يف خرؤوملا28 مقر رارقلا ماكحأا

ةداملا بشسحو،8102 ربمتبشس9
ةفشصب ديدمت م˘ت˘ي˘شس ه˘نإا˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةحلشصم˘لا ةرور˘شضلو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأا ةد˘˘ه˘˘ع
يفظومل ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ناو˘˘عأاو
ةياغ ىلإا ةينطولا ةيبرتلا عاطقل

ربمشسيد13 ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي

دبع ريزولا ةوطخ يتأاتو »9102.
ديدمت سصوشصخب دباع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا

ةيعامتج’ا تامدخلا ناجل ةدهع

ة˘ق˘با˘شسلا ةر˘يزو˘لا ة˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع

تمد˘قأا ي˘ت˘لا ط˘ير˘ب˘غ ن˘ب ة˘˘يرو˘˘ن

سضفر مغرو ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ

ةيبرتلا تاباقن ةيب˘ل˘غأا ة˘شضرا˘ع˘مو

ةياغ ىلإا ةدهعلا ديدمت ىلع رارقلل

ريزولا يعاري ملو9102. ربمتبشس

تشضفر ي˘ت˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا بلا˘˘ط˘˘م

اهزربأا نم يتلاو ديد˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةيبرتلا لامعل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

هتعد ي˘ت˘لا «فا˘ت˘شسلا» ن˘يو˘كت˘لاو

ةغيشص داجيإ’ ةعرشسب لخدتلا ىلإا

فظوم فلأا007 لاومأا رييشستل

ةدهع ديدجت لدب ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب

اداشسف تثع يتلا ةميدقلا ةنجللا

نيمأ’ا ددششو . لاومأ’ا رييشست يف

ةيبرتلا لامعل ةينطولا ةباقنلل ماعلا

˘مÓ˘عو˘˘ب «فا˘˘ت˘˘شسلا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو

ريزو رارقل مهشضفر ىلع ةرومع

دباعلب ميكحلا دبع ةينطولا ةيبرتلا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع د˘يد˘م˘ت˘˘ب

13 ى˘لإا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘˘ل˘˘ل

نم» هنأا ادكؤوم ،«لبقملا ربمشسيد

ةر˘يزو˘لا دد˘م˘ت نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘˘غ

اينوناق اهماهم تهتنا ةنجل لمع

يذ˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لا ءو˘شس ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن

ديدمت نا ثدحتملا لاقو .«هتفرع

ىرخأا ةرم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةيعامتج’ا تامدخلا ةنجل لمعل

ريثي يراجلا ماعلا ةياهن ةياغ ىلإا

نع متكتلا لظ يف لاؤوشس نم رثكأا

ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ي˘˘بدأ’ا ن˘˘ير˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

هنا ىلإا اريششم ،اهتدهع ةليشصحل

د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت يرور˘˘شضلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ب»

رييشستل ةينوناقلا ةغيشصلا داجيإاو

يتلا ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘م

رايلم0001 ةبتع اهلاومأا زواجتت

.«ايونشس ميتنشس

S°∏«º.±

ةعوفرملا ةينطولا بلاطملاب هكسسمتب ةيبرتلل راوطأ’ا يثÓث عاطقلل سسيردتلا يمدختسسمل لقتسسملا ينطولا سسلجملا ددسش
ةحنم نييحت فلمو دعاقتلا فلمو ةيعامتج’ا تامدخلا فلمو لمعلا بط فلمو ةيئارسشلا ةردقلاو روجأ’ا فلم رارغ ىلع

.662/41 موسسرملا قيبطتو بونجلا تاي’ول ةقطنملا

 ةيعامتج’ا تامدخلا ناجل ةدهع ديدمت دعب
مداقلا ربمسسيد13 ةياغ ىلإا

ةرأزو رأرقب ددنت «فاتسسلأ» ةباقن
لوبقملأ ريغب هفسصتو ةيبرتلأ

ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولا ةفاك ريخسست عم
تاناسضيفلا يدافت لجأا نم

ةلمح قلطي ريهطتلل ينطولأ نأويدلأ
تاي’و سسمخب فيظنت

1202 ةنسس قافأا يف نوكتسس تانكسسلا ميلسست ةيلمع

«أأ.يب.لأأ» نكسسلأ جمانرب يف لجسسم فلأأ052 نم رثكأأ
نكشسلا جمانرب يف نيلجشسملا ددع نإا ةيفحشص تاحيرشصت يف سسمأا «ةزنع وبأا يفطشصم» رئازجلا ةي’وب نكشسلا ةيريدم بودنم فششك

ربوتكأا رهشش نم03ـلا يف ةددحملا لاجآ’ا ةياهن دعب هتلبرغ متيشس مقرلا اذه نأا ادكؤوم.ديدج لجشسم فلأا052 نآ’ا دحل زواجت «أا.يب.لأا»
هيلع لشصحتملا يلشسلشستلا مقرلا ىلإا رظنلا نود نيجوزتملل ةيولوأ’ا هيف حنمتشس يذلا تقولا يف يقيقحلا مقرلا ةفرعم لجأا نم يراجلا
ةغيشصلا هذهب ةشصاخلا تانكشسلا ميلشست ةيادب نأا قايشسلا سسفن يف ادكؤوم.نكشسلل ةينطولا ةقاطبلاب ةناعتشس’ا عم ليجشستلا ةيلمع دعب

41و21 نيب ام ثدحتملا بشسح زاجنإ’ا ةدم حوارتتشس ثيح, لكاششم ةيأا مههجاوت ’ نأا طرششب،1202 قافآا يف نوكتشس ،عيراششملا نم

ةدحو3027 يلاوح تانكشسلا نم ةغيشصلا هذه زاجنإ’ تشصشصخ رئازجلا ةي’و نأا قايشسلا سسفن يف «ةزنع وبأا ىفطشصم» دكأا امك.ارهشش

عقو ثيح, ةيدلب71 و ةيرادإا ةعطاقم11ىوتشسم ىلع اهزاجنإا نييمومع نييراقع نيقرم4 ىلوتيشس ،عقوم53 ىلع ةعزوم ةينكشس

، ةدحو0381 ءاشضيبلا رادلا ،ةينكشس ةدحو2432 عومجمب ياد نيشسحل يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد نم لك ىلع رايتخ’ا

±.S°∏«º.ةينكشس ةدحو1821 زاجنإاب تفلكف رئازجلا ةي’ول ةيراقعلا ةلاكولا امأا ،ةقشش0571 سسيار دارم رئب «يج.يب.وأا«و



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7085ددعلا9102 ربوتكأا71 سسيمخلا4
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ةبقارملا  زكرمب دودحلا ةطرسش
قوسسب «ةدادحلا» يربلا

00021 نم ديزأا زجحت سسارهأا
 سسولهم سصرق

ةدادحلا يدود˘ح˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘طر˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
و ةردخم ةيودأا لاخدإا ةلواحم طابحإا نم صسارهأا قوضسب
تامولعم  رثإا ىلع كلذ و ةينطولا قوضسلا يف اهجيورت
لحم ةبكرم نتم ىلع نيضصخضش  دوجوب ديفت ، ، ةدكؤوم
نم  ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك  لاخدإا نومزتعي  ةهبضش
ةدادحلا  يربلا روبعلا زكرم ربع ةيدودحلا صسنوت ةلود
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج  تا˘˘˘يلو ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
لحم ةبكرملا فيقوت مت ةمولعملل لثمألا لÓغتضسإلاب و
ةفلاضسلا تافضصاوملا صسفن اهيلع قبطنت يتلاو ةهبضش
رضصانع لبق نم يضصخضش فيلكت بجومب و  ،  ركذلا
ةرايضسلا صشيتفتل كرامجلا حلاضصم  ريخضست مت  ةطرضشلا
رو˘ث˘ع˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا تنا˘˘ك ن˘˘يأا

نازخ لخاد ماكحإاب ةأابخم اضسولهم اضصرق08821 ىلع
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت صشي˘ت˘ف˘ت˘لا تاءار˘جإا ما˘م˘تإا د˘ع˘ب  و  دو˘قو˘˘لا
ما˘م˘تإل ةداد˘ح˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
تاءارجإلا عيم˘ج لا˘م˘كت˘ضسإا˘ب  و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
نع ، امهيف هبتضشملل يئاضضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا

ةروطخلا نم ةجرد ىلع ةينلديضص داوم بيرهت  مرج
امدق، لقن ةليضسو لامعتضساب ةيمومعلا  ةحضصلا ددهت
قوضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا هبجومب
قيقح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘لا˘حأا هرود˘ب يذ˘لا ، صسار˘هأا
قح يف ردضص نيأا   ، ةمكحملا صسفنب ةيناثلا ةفرغلا
.صسبحلاب عاديإا رمأا امهيف هبتضشملا
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   ةملاق

ةسسرامملا ةمهتب سصخسش فيقوت
ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسشلا ريغ

ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج ةحفاكم راطإا يف
تايلمع رثإا ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرضضحلا طضسولا يف
ةطرضشلا تاوق تنكم˘ت ،م˘كح˘م˘لا د˘ضصر˘ت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا
ددضصب صسبلت ةلاح يف صصخضش فيقوت نم ، ةيئاضضقلا

،ةملاقب ميقم ةنضس22 رمعلا نم غلبي ةضسولهم ةيودأا عيب
روثعلا مت هنأاضشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب
نيلاباغيرب عون صسولهم ءاودل نيتلوضسبك ىلع هتزوحب

003 enilabagerbنم تاردخملا نم ةعطق ،غلم
روتيك عون نم قرولا عطاق كلذكو ،جلاعم فيك عون
تادئاع نم يلام غلبمو طاضشمألا عيطقت يف لمعتضسي
زكرم ىلإا هيف هبتضشملا ليوحت مت روفلا ىلع. جيورتلا
قيقحت حتف مت نيأا ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرضشلا
ةزايح نع يئاضضق فلم هدضض نوك ثيح ،ةيضضقلا يف
ةضسرامملاو يضصخضشلا كÓهتضسإلا صضرغل تاردخملا

ةينلديضص داوم عيزوتو ةلديضصلا ةنهمل ةيعرضشلا ريغ
ةينعملا حلاضصملا نم ةدمتعم ريغ ةضسضسؤوم قيرط نع
،يعرضش رربم نود صسداضسلا فنضصلا نم حÓضس لمحو
نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا كلذ رثا ىلع  مدق هيف هبتضشملا

ةيلام ةمارغ و ةذفان اضسبح ةنضسب مكح هقح يف ردضص

..ةذفان

∫.YõGdójø

نم ديزأا زجحت كرامجلا حلاسصم

ةمسش عبت سسيك فلأا064
كلهتضسملا ةحضص ةيامحو بيرهتلا ةحفاكم راطإا يف
ةيوهجلا ةقرفلا احابضص ةعبارلا دودح يف صسمأا تطبحأا
بيرهت ةيلمع ربكأا ةضسبت كرامجل بيرهتلا ةحفاكمل

8.3 ةيلاملا اهتمي˘ق تقا˘ف ة˘م˘ضشلا صسا˘ي˘كأا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت

ةيريدملاب مÓعإلا ةيلخ نايب بضسحو , ميتنضس رييÓم
قيرط ىوتضسم ىلع تمت ةيلمعلا نإاف كرامجلل ةيوهجلا

غبت صسايكأا زجح نم يدودحلا طيرضشلاو ءاقرزلا نيع
ـب ردقت «لÓهلا ةلكم» ةمÓع نم ةدلقم  ةغراف ةمضشلا

نع ةدروتضسم ةيعفن ةرايضس نتم ىلع صسيك008064
ةينوناقلا ريغ تاضشرولل ةهجوم تناك بيرهتلا قيرط

.ةدلقملا ةمضشلا غبت قيوضست يف اهلÓغتضسإÓل

GCMªó.RgÉQ
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ه˘ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو
ةاضسأام يف نوقراغ ةيليملا ناكضس
لخدملاب يني˘ثÓ˘ث با˘ضش را˘ح˘ت˘نا
اديدحتو ةيدلبلا ةمضصاعل يبرغلا
يراو˘˘ه ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب
ةقلعم هتثج تدجو ثيح نيدموب
ةيناث ةثداحب ءلؤوه مدضص لبحب
ةيلمع نو˘كت نأا ح˘جر˘ي ة˘ه˘با˘ضشم
نم ةل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘ضس د˘ع˘ب را˘ح˘ت˘نا
ثيح ىلوألا ةثجلا ىلع روثعلا

وهو «ب/ب» ىعدي باضش ىمر
هضسفنب رمعلا نم تاينيثÓثلا يف
ةرا˘م˘ع˘ل صسما˘خ˘˘لا ق˘˘با˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
طضسو نع ديعب ريغ عقت ةينكضس
ىلإا ىدأا يذلا رمألا ةيليملا ةنيدم
. روفلا ىلع ريخألا اذه ةافو

نأا˘ب ردا˘ضصم˘لا صضع˘ب تد˘˘كأاو
هلزنم ةفرضش ىلإا جرخ ةيحضضلا
وهو هدضسج توضص عمضسي نأا لبق
ززقم دهضشم يف صضرألاب مطتري
هودهاضش نم لك ةدئفأا هل ترطُف
تدكأاو ، روفلا ىلع هفتح ىقليل

ناك ينعملا نأاب رداضصملا تاذ
ةريثك ةيضسفن لكاضشم نم يناعي
هب قحل ا˘م˘ي˘ف ا˘ب˘ب˘ضس تنا˘ك ا˘م˘بر
ة˘˘ي˘˘ضضر˘˘ف ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
اذ˘ه ي˘ف ةو˘ق˘بو ةدراو را˘ح˘˘ت˘˘نإلا
ح˘لا˘ضصم تح˘ت˘ف يذ˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا
تقولا يف هنأاضشب اقيقحت نمألا
ىلإا ةيحضضلا ةثج هيف تلقن يذلا

لجأا نم يروتنم ريضشب ىفضشتضسم
ل˘ظ ي˘ف ح˘ير˘ضشت˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘ضضخإا
ط˘ضسو ن˘ير˘ي˘˘ب˘˘ك ةر˘˘ي˘˘حو لو˘˘هذ
رضس مهفي مل يذلا يليملا عراضشلا

طضسو راحتنإلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لاو˘ت
هذه نأاو اضصوضصخ ةيدلبلا نابضش
ر˘ه˘ضشألا لÓ˘خ تد˘ه˘ضش ةر˘ي˘˘خألا
ن˘م ىر˘خأا ة˘ل˘ضسل˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا

تدوأا ي˘ت˘لا را˘ح˘ت˘نلا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
دقو ، نابضشلا نم ديدعلا ةايحب
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
ن˘˘م ءلؤو˘˘ه بل˘˘غأا نأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا

هنع بترتي امو نامدإلا اياحضض
ةيعا˘م˘ت˘جاو ة˘ي˘ضسف˘ن بعا˘ت˘م ن˘م
اذه ىلإا اهبحاضصب يهتنت ام ةداع
. موؤوضشملا ريضصملا

 ةانجلا ىلإا لوسصولل ققحت ةيليملاب نمأ’ا حلاسصم/ لجيج

 نويلم001 ةميقب سضارغأا ىلع نولوتسسيو نيلحم نومحتقي نولوهجم
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ط˘˘ضسو توأا02 يح د˘ه˘ضش

ةليل لجيج ةيلوب ةيليملا ةنيدم

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ع˘برألا ى˘˘لإا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

يهو نييراجت ن˘ي˘ل˘ح˘م˘ل ما˘ح˘ت˘قا

نولوهجم اهب ماق يتلا ةيلمعلا

ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ضس ي˘˘ف

تازيهج˘ت عا˘ي˘ضض ن˘ع تر˘ف˘ضسأاو

ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا

نويلم001 نم رثكأاب ةيلامجإلا

. ميتنضس

ةقطنملا نم رداضصم بضسحو

ةعاضس يف اومحتقا نيلوهجم ناف
ن˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
حÓضصإاو عي˘ب ي˘ف ن˘ي˘ضصضصخ˘ت˘م
ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘ضسم ة˘لا˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا
طوقضسو ةئيضسلا ةيوجلا فورظلا
ماح˘ت˘قلا اذ˘ه ح˘م˘ضسو ، را˘ط˘مألا
ه˘ي˘ف تكرا˘ضش ي˘ت˘لا ر˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةما˘ه تاد˘ع˘م ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضسإلا˘ب
ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘هو
، ميتنضس نو˘ي˘ل˘م ة˘ئا˘م ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب
اقيق˘ح˘ت ن˘مألا ح˘لا˘ضصم تح˘ت˘فو
هذه ءارو نوفقي نم ةيوه ةفرعمل
ناهذألا ىلإا تداعأا يتلا ةيلمعلا

اهتدهضش يتلا تاقرضسلا لضسلضسم
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ا˘ه˘ضضع˘ب تم˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ضضا˘م˘لا

ةيدويلوهلا مÓفألا ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
مايأا ىلوأا يف تعقو يتلا كلتك
يضضاملا ل˘ب˘ق ا˘م نا˘ضضمر ر˘ه˘ضش
عيبل Óحم نومث˘ل˘م م˘ح˘ت˘قا ن˘ي˘ح
حضضو يف ةيب˘هذ˘لا تا˘غو˘ضصم˘لا
قيرط » ىّمضسملا ناكملاب راهنلا
ام ىل˘ع م˘ه˘ئÓ˘ي˘ت˘ضساو «ة˘ي˘لاوّز˘لا
نأا لبق يلحلا نم رايلملا براقي
ل˘حار˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ير˘˘ج˘˘ي
صصخضشو ةأارما مهنيب نم تناكو

نأا ىلإا ةراضشإلا ردجت امك. قاعم

تدهضش لجي˘ج ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م

ة˘˘جو˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ما˘˘˘يألا لÓ˘˘˘خ

لا˘ح˘م ةد˘ع تفد˘ه˘ت˘ضسا تا˘قر˘ضس

، ر˘ضصن˘ع˘لا ا˘˘ضصو˘˘ضصخ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت

لجيج ةيلولا ةمضصاعو ةفقضشلا

ةديدج ةقرضس ةضضوم تفرع يتلا

تا˘يلو˘لا˘˘ب لإا فر˘˘ع˘˘ت ن˘˘كت م˘˘ل

جاجز رضسك يف لثمتتو ةريبكلا

ة˘قر˘ضسو ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا

نيلوهجم ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘ح˘م

. ةيران تاجارد نولقتضسي

 يديهم نبب ينمأا زجاح يف /فراطلا

وروأا00051 امهتزوحبو نييسسنوت فيقوت
¯hd«ó S¢

ة˘˘طر˘˘ضشلا ح˘˘لا˘˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت
يديهم نبا ةرئاد نمأل ةعباتلا

ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘م فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘يلو
اغلبم Óخدأا نييضسنوت نيحئاضسب
ىلإا ةيعرضش ريغ ةقيرطب ايلام
ينطولا بارتلا

˘ما˘ي˘ق ر˘ثإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تءا˘˘جو
ةبكرم صشيتف˘ت˘ب ن˘مألا ر˘ضصا˘ن˘ع
نÓمحي نيذلا امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
دحأاب كلذو ةيضسنوتلا ةيضسنجلا
ىلع ةدجاوتملا ةينمألا زجاوحلا

ر˘ث˘ع˘ي˘ل ،يد˘ي˘ه˘م ن˘با ىو˘˘ت˘˘ضسم
ىلع امهضشيتفت دعب نمألا لاجر
ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ردا˘˘ضصم بضسح رّد˘˘ق ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضصلا

يأا وروأا فلأا51 ـب «ةعاضس رخآا»

ميتنضس نويل˘م003 برا˘ق˘ي ا˘م

بارتلا ىلإا اهلاخدإا ّمت يرئازج
امم ةينوناق ريغ ةقيرطب ينطولا

˘˘مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘طر˘˘ضشلا تاو˘˘ق ل˘˘ع˘˘ج
رقم ىلإا امهلقن عم امهفيقوتب

ذاخّتا عم امهلاوقأا عامضسل نمألا
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘˘ك
ّفلم زاجنإاو امهّقح يف ةمزÓلا
،ةلادعلا مامأا هب Óثميل يئاضضق

مويلا امّدقي نأا بقترملا نم نيأا
ةيروهمجلا ليكو مامأا صسيمخلا

ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضاقو
  .امهتيضضق يف لضصفلل ناعرذلا

يقاوبلا مأا

ةلاقنلا فتاوهلا ةقرسس يف نيطروتم سصاخسشأا ةعبرأل دح عسضو
ḠCMªó.RgÉQ

ن˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ضصم تع˘˘˘˘˘ضضو

ادح يقاوبلا مأاب لوألا يرضضحلا

مهرامعأا حوارتت صصاخضشأا ةعبرأل

مأاب نيميقم (ةنضس42و02) نيبام

اياضضق يف مهيف هبتضشم يقاوبلا

، فنعلاب ةلاقنلا فتاوهلا ةقرضس

يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘˘ج˘˘˘لاو بر˘˘˘ضضلاو

متيل .ءاضضيب ةح˘ل˘ضسأا لا˘م˘ع˘ت˘ضسإا˘ب

ن˘يأا ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘˘لإا م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قا
نع ةيئازج تا˘ف˘ل˘م م˘ه˘ل تز˘ج˘نأا
يف فن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘ضسلا» :ي˘ت˘ي˘ضضق
ةيعمج نيوكت» و «ماعلا قيرطلا
ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘ضسلاو رار˘˘˘˘ضشأا
ع˘م صضي˘بأا حÓ˘˘ضس لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق «دو˘˘ع˘˘لا
تلضصف يتلا ةيئاضضقلا تاهجلا
مهتمكاحم نيح ىلإا .مهرمأا يف
يتلاو اهب نيعباتملا لاعفألا ىلع

ةيلخ نايب  بضسح اهعئاقو دوعت
نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاضصتلا

ن˘ي˘مو˘ي˘لا ى˘لإا ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو
ح˘لا˘ضصم ل˘ي˘ج˘ضست ر˘ثا ن˘ير˘ي˘خآلا
˘˘˘مأا˘˘˘ب لوألا ير˘˘˘ضضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا
دضض يوا˘كضش ة˘ضسم˘خ˘ل ي˘قاو˘ب˘لا
ةثÓث قلعتت نيلوهجم صصاخضشأا

ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ة˘قر˘ضسب ا˘ه˘ن˘م
ةقلع˘ت˘م ا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثإاو  ف˘ن˘ع˘لا˘ب
يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘˘ضضلا˘˘˘ب

، ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘ضسأا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب

يف قيقحتلا ةح˘ل˘ضصم˘لا ر˘ضشا˘ب˘ت˘ل

،تا˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كتو ا˘يا˘ضضق˘˘لا

ةثيدحلا تاينقتلا ىلع دامتعلاو

نم نكمتتل يطرضشلا لمعلا يف

م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

غلبم عاجرت˘ضسإا ع˘م ، م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو

هتقرضس مت جد0005 ةردق يلام

. اياحضضلا دحأا نم

نيدموب يراوه ةيوناث نم برقلاب رخآا راحتنا نم ةليلق تاعاسس دعب

 لجيجب ةيليملاب سسماخلا قباطلا نم هسسفنب يمري ينيثÓث
دقعلا يف باسش اهتيحسض بهذ ةيناث راحتنا ةثداح عقو ىلع ةدودعم تاعاسس فرظ يفو اددجم لجيج ةي’وب ةيليملا ةنيدم تزتها
ةقلعم رخآا باسش ةثج ىلع روثعلا دعب دحاو موي فرظ يف ىرحأ’اب وأا زيجو نمز يف اهعون نم ةيناثلا ةثداحلا ةراسشإلل يهو ثلاثلا

. ةنيدملا تاذب نيدموب يراوه ةيوناث نم برقلاب ةرجسش نسصغ يف
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فراطلاب روفضصع ةيدلب نم ردحني ةيحضضلأ

 ةرامع نم ينيشسمخل تيمم طوقشس

ينوبلاب زاجن’ا روط يف
ثداح ىلإا ءاعبرألا ضسمأا ةحيبسص «ينيسسمخ » نطاوم ضضرعت

ثلاثلا قباطلا نم هطوقسس بقع هفتح هرثإا ىلع يقل يواسسأام

ديربلا زكرمل ةلباقملا ةيانبلاب ديدحتلابو زاجنلا روط يف ةرامعل

نإاف ربخلا تدروأا يتلا انرداسصم بسسحو .زكرم ينوبلاب (قيلÓعل)

يلوسش) وعدملا طوقسس ةظحل ىلإا دوعت ثداحلا اذه ليسصافت

روفسصع ةيدلب نم ردحنملا رمعلا نم ضسماخلا دقعلا يف ( جاحلا

ةيدلب طسسوب ةرامعلا ىلعأا نم ثلاثلا قباطلا نم فراطلا ةيلوب

فلتخم ربع ةريط˘خ حور˘جو رو˘سسكب ة˘ي˘ح˘سضلا با˘سصي˘ل ي˘نو˘ب˘لا

فاعسسإا ةرايسس لبق نم ةعرسسلا حانج ىلع هلقن متيل مسسجلا ءاحنأا

ةيبطلا تلاجعتسسلا ةحلسصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل ةعبات

ناك ردقلا نأا لإا هتايح ذاقنإل ةلواحم يف دسشر نبا ىفسشتسسمب

يبطلا مقاطلا مايق ءانثأا ةريخألا هسسافنأا ةيحسضلا ظفل نيأا اقابسس

نمألا حلاسصم تماق ميلألا ثداحلا اذه عوقو بقعو هفاعسسإاب

ةفرعمل هباب˘سسأا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف و ثدا˘ح˘لا حر˘سسم ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب

بر وه يذلا ةيحسضلل تيمملا طوقسسلا ءارو ةيقيقحلا بابسسألا

ىدل ةيروهمجلا ليكو رمأا نيح يف اهلمكأاب ةلئاع نيعيو ةرسسأا

.ةافولا بابسسأا ةفرعمل ةثجلا حيرسشتب راجحلا ةمكحم
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فرجب ةرايضس بÓقنإأ ةثداح يف

تاباشصإ’ ناشضرعتي ةاتفو باشش

 ىشسيع يديشسب ةددعتم
يديسس يح ةربقم بناجب فرج يف اهبÓقنإاو ةرايسس فارحنإا ىدأا

يف باسش ضضرعت ىلإا ضسمأا لوأا ةليل فسصتنم ةبانع ةيدلبب ىسسيع

تاباسصإل رمعلا نم ةنسس71 يف ةاتفو رمعلا نم ثلاثلا دقعلا

احابسص ةدحاولا دودح يف عقو ثداحلا .ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم

ةيريدمب لاسصتإلاو مÓعإلاب فلكملا هلقن ام بسسح قئاقد عسضب لإا

ءادن ةيندملا ةيامحلا تقلت نيأا ةعاسس رخآا ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

ةربقم بناجب فرج يف اهطوقسسو اهبÓقنإاو ةرايسس فارحنإا هدافم

نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ،ةبانع ةيدلبب ىسسيع يديسس يح

ضضرعت فلخ ثداحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا

رمعلا نم ةنسس71 يف ةاتفو ةنسس43 رمعلا نم غلبي باسش

نيع يف امهفاعسسإا تعدتسسا ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباسصإل

ةيبطلا تلاجعتسسإلا ىلإا ةعرسسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا

اهتهج نم مزÓلا جÓعلا يقلتل يعماجلا دسشر نبا ىفسشتسسمب

نيأا ناكملا نيع ىلإا تلقنت ايميلقإا ةسصتخملا ةينمألا حلاسصملا

يتلاو هل ةيدؤوملا بابسسألاو ثداحلا تاسسبÓم يف اقيقحت تحتف

فلخ مويلا ضسفن يفو رطسسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت ل

نم برقلاب44 مقر ينطولا قيرطلاب ةنحاسشب ةرايسس مادطسصإا

ىلإا ةراسشإلا ردجتو ةمدسص ةلاحب ةنسس84 يف لجر ةباسصإا راطملا

مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح نأا

ةريطخلا تازواجتلاو ةطرف˘م˘لا ة˘عر˘سسلاو رور˘م˘لا نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا

باهرإا تايئاسصحإا يما˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا با˘ب˘سسألا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

.تاقرطلا

LªÉ∫.Ω  

ةطحم يف حورجب باششو خيشش ةباشصإا

 ميهاربإا يديشسب تÓفاحلا
راتمأا3 يلاوح ولع نم رمعلا نم76 يف خيسش ضسمأا لوأا طقسس

هتافو ىلإا ىدأا امم ةنيدملا طسسوب دوجوملا ايديمون لامعألا زكرمب

ىلإا لقن نيأا ضسأارلا ىوتسسم ىلع هتباسصإاب ارثأاتم ناكملا نيعب

رسصانع فرط نم دسشر نبا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم

ةثداحلا يف اقيقحت تحتف نمألا حلاسصم اهتهج نم ةيندملا ةيامحلا

ةسضماغ لازت ل يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسألاو اهتاسسبÓم ةفرعمل

لوأا ءاسسم ةيندملا ةيامحلا تافاعسسإا تلخدت ةلسص يذ قايسس يفو

ةيدلبب ميهاربا يديسس تÓفاحلا ةطحمب نيحيرج لجأا نم ضسمأا

يف ةباسصإا هل ةنسس16 رمعلا نم غلبي خيسشب رمألا قلعتيو ةبانع

هجولا يف ةباسصإا هيدل ةنسس72 رمعلا نم غلبي باسشو ىنميلا ديلا

ىلع Óقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا امهل تمدق نيأا

ىقبيو اذه ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسإلا ىلإا روفلا

هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم حورجب باسشلاو خيسشلا ةباسصإا ببسس

.رطسسألا
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ة˘ن˘ج˘ل˘لا تع˘˘م˘˘ت˘˘جا ثي˘˘ح

تاباختنإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘فر˘غ˘ل

ربوتكأا51 ي˘˘ف فر˘˘ح˘˘˘لاو

ءاسضق˘نا د˘ع˘ب كلذو يرا˘ج˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘˘جآلا

مهتافلمل نيحسشرتملا عاديإا

ربوتكأا41 موي ةددح˘م˘لاو

ة˘سسارد م˘ت عا˘م˘ت˘جإلا د˘ع˘˘بو

نيأا ةعدوملا تافلملا عيمج

اميف ا˘ف˘ل˘م27 لو˘ب˘ق م˘ت

رفوت مدعل تافلم8 تسضفر

اذه ةبولطملا طورسشلا مهيف

تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نإا ةدا˘˘عإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

ربوتكأا92 مو˘ي ة˘فر˘˘غ˘˘ل˘˘ل
تايدلبب متي˘سس ن˘يأا يرا˘ج˘لا
هنع فسشك ام بسسح ةيلولا

تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘فر˘˘غ ر˘˘يد˘˘م
يف ةبانعب فرحلاو ةيديلقتلا
يذلاو ةعاسس رخآا ـل حيرسصت

4219 نو˘سصح˘ي م˘ه˘نأا لا˘ق
ربع نيعزوم ةيفرحو ايفرح
تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ضسابللا رارغ ىل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘ل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘سص يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

تايولح˘لا را˘خ˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص
ن˘ف ة˘ير˘سصع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
 ... ةدادحلا

تاسصسصختلا نم اهريغو
قاسسيلا تاذ يفو ةحوتفملا

نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ف˘˘سشك
ىلع نوسسفانتي ني˘ح˘سشر˘م˘لا

يف دعاقم8 اهنم دعقم72

دعاقم5 و  ةي˘ن˘ف تا˘عا˘ن˘سص

ادعقم41و داوملا جاتنإا يف
ا˘ي˘عاد تا˘مد˘خ˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا
رايتخإل تاباخ˘ت˘نا ي˘ف ةو˘ق˘ب

ربوتكأا92 موي م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ىلإا ةراسشإلا ردجتو يراجلا
ميظنتل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘يد˘ج˘ت با˘خ˘ت˘نا
ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘فر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
م˘سضت فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘فر˘غو ة˘حا˘ي˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلا

و ينهملا نيو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م
و ليغسشتلا ةيريدم نيهمتلا

نوؤوسشلاو مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةفر˘غ نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا

فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلا
ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘ه رود ا˘˘ه˘˘ل
تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م ن˘ي˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
مهتلاغسشنإا عفرو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ن˘ع عا˘فد˘لاو م˘ه˘تا˘حار˘ت˘˘قاو
ةيلو نإاف ريكذتلل مهقوقح
نيجوتنم تكراسش دق ةبانع
ةينطولا ةزئاجلا ةقباسسم يف
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلل

ناذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي تي˘˘˘˘˘ح
ضسا˘ب˘ل˘لا ي˘ف تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيديلقتلا يلحلاو يدي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيئلولا تايفسصتلا تمت نيأا

ميركت راظتنا يف ةيوهجلاو

ربمفون9 موي موي نيزئافلا
ينطولا موي˘لا و˘هو ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل

.   فرحلاو

 مهت’اغضشن’ عمتضسأو مهنع نيلثمم ةرئأدلأ ضسيئر لبقتضسأ اميف

 ةمئاقلاو ةينكشسلا مهتشصح نع جارفإ’اب نوبلاطي2 برح يديشس ناكشس
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نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسس ضسمأا بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط

يحب ة˘يو˘سضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا

ةرورسضب2 بر˘ح يد˘˘ي˘˘سس

م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سصح ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘فإلا

اذ˘هو م˘ئاو˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا

رقم مامأا ةفقوب مهمايق لÓخ

نا˘˘كسسلا نأا ثي˘˘˘ح ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا

نم اومئسسو دوعولاب اوددن

مهنأا ة˘سصا˘خ را˘ظ˘ت˘نلا لو˘ط

اهب مدعنت تانكسس نونطقي

ةميركلا ةايحلا طورسش ىندأا

ل م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا نآلا م˘˘˘هو

ة˘˘سصا˘˘خ ءا˘˘سصحإلا نود˘˘ير˘˘ي

تاونسس ذنم نو˘ن˘ط˘ق˘ي م˘ه˘نأا

مهنكلو ءا˘مد˘ق م˘هو ي˘ح˘لا˘ب
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ن˘˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘سس
ن˘ع جار˘˘فإلا˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
م˘ه˘ي˘ح˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا

مت دق ةمئاقلا نإاف مهبسسحو
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو
تايعمج فرط نم ةينعملا
قيقحتلا متي نأا ىلع يحلا
م˘ت د˘ق م˘ه˘نأا ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
اذهل ةتافتلإلا متي نأاب مهدعو
ربتعي يذلا يوسضوفلا يحلا

ءاهتنلا دعب ءايحألا ربكأا نم

0007 نم نيديفتسسملا نم
ةبانع ةيدلبل يعامتجا نكسس
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘˘ح تءا˘˘˘˘ج د˘˘˘˘قو
رق˘م ما˘مأا هذ˘ه ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا

ةلباق˘م˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ةر˘ئاد˘لا
ىلإا عامتسسإÓل ةرئادلا ضسيئر
د˘˘ع˘˘ب كلذو م˘˘ه˘˘˘تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنا
ةفقوب ني˘ن˘ثإلا مو˘ي م˘ه˘ما˘ي˘ق
متو ةيلولا مامأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ضسيئر فرط نم مهلابقتسسا
ة˘ي˘سضق˘لا نأا د˘˘كأاو ناو˘˘يد˘˘لا
اذهلو ةرئادلا ضسيئر ضصخت
ى˘لإا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ه˘جو˘ت د˘ق˘˘ف
راسسفتسسÓل ةرئادلا حلاسصم
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت ا˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ق˘فر تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سسؤور
فرط نم نينطاوملا ضضعب
عمت˘سسا يذ˘لا ةر˘ئاد˘لا ضسي˘ئر
ةيقي˘سسن˘ت ع˘م م˘ه˘تلا˘غ˘سشنل
ي˘˘هو بر˘˘˘ح يد˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ح

تا˘ي˘ع˘م˘ج ع˘برأا ن˘م نو˘كت˘ت
ثيح ديدحوبو برح يديسسل
نأاب تايع˘م˘ج˘لا ءا˘سسؤور د˘كأا
ا˘ه˘ع˘سضو م˘تو م˘ئاو˘ق م˘ه˘يد˘ل

اذهلو ةيلولا ىوتسسم ىلع
نأا ة˘سصا˘خو ا˘ه˘ت˘سسارد بج˘ي
ىمادق اناكسس مسضت مئاوقلا

8002 و7002 ةنسس نم يأا
ءا˘˘سصحإلا نود˘˘ير˘˘ي ل م˘˘˘هو
دقف اذهلو رث˘كأا نور˘ظ˘ت˘ن˘يو
هئاطعإا ةرئادلا ضسيئر بلاط
امك اهيف رظنلل مئاوقلا كلت
ءا˘˘˘سصحإا كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ا˘ب˘ير˘˘ق نو˘˘كي˘˘سس
ى˘ل˘ع ة˘يو˘سضو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا

.ةبانع ةيدلب ىوتسسم

ينوبلاب ةلئاع003 وحن ناضسحتضسأ يقل رأرقلأ

ايئاهن7002 ءاشصحإا فلم ةيوشستب رمأاي يلاولا
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ضسمأا (ةيلحم) رداسصم تدافأا
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘لاو نأا ءا˘ع˘برألا
تاميلعت ىطعأا «دوهزم قيفوت»
لجا نم ينوبلا ةرئاد يلوؤوسسمل

7002 ءا˘سصحإا ف˘ل˘م ة˘˘يو˘˘سست

ةلئاع003 و˘ح˘ن د˘سشا˘ن˘ت ثي˘ح
ةينكسس تاعم˘ج˘ت ةد˘ع˘ب ن˘ط˘ق˘ت
ديدحتب يلاولا ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ضسيئر نأا ركذيو اهليحرتل دعوم
يف لبق˘ت˘سسا نا˘ك ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م تا˘ب˘سسا˘ن˘˘م ةد˘˘ع

لكب7002 ءا˘سصحإا با˘ح˘˘سصأا
«يراد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب» ءا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘˘˘م
ءايحألا نم اهريغو «ةرسضخوب«و
ىلإا عامتسسلا لجأا نم ىرخألا
ي˘ت˘لا ة˘حور˘ط˘م˘لا م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ا˘سسا˘˘سسأا
نكمم تقو برقأا يف ليحرتلاب

لسصف لولح بارتقا عم ةسصاخ
نإا˘ف ا˘نردا˘سصم بسسحو.ءا˘˘ت˘˘سشلا

ى˘˘ط˘˘عأا نا˘˘˘ك ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر

ناب نينطاوملا ءلؤوهل تانيمطت

7002 ءا˘سصحإا ه˘ل ن˘طاو˘م ل˘ك

نم ةدافتسسلا طورسش هيف رفوتت

نكمتيسس ضشهلا نكسسلا جمانرب

نأا ركذي .نكسسلا يف هقح نم

زواجتي ددع اهب ينوبلا ةيدلبب

ةسشه اتويب نطقت ةلئاع003لا

ءايحأا ةدع ىوتسسم ىلع ةعزوم

يحب نطقت ةلئاع19 رارغ ىلع

يح˘ب ة˘ل˘ئا˘ع96و ةر˘˘سضخو˘˘ب

ةلئاع61 نع ةدايز «يراديب»

33و دو˘˘˘ه˘˘˘سشلا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب

ناطيل يحب ةلئاع22و جوعموب

يحب72و كا˘تو˘كي˘ل˘ب81و

ءاقرزلا ةكرب˘لا˘ب32و ةي˘با˘سشلا

براسشوب نم لكب تÓئاع01و

43 وحنو ةرابج نيعو ليعامسسإا
ل˘سصي˘ل ق˘ي˘لÓ˘ع˘ل ي˘ح˘ب ة˘ل˘ئا˘˘ع
تÓئاعلا هذهل يلامجإلا ددعلا

003 نم رثكأا ى˘لإا ة˘ي˘سصح˘م˘لا

ردا˘سصم˘لا تاذ بسسحو .ة˘ل˘˘ئا˘˘ع

ةيرادإلا تاب˘ي˘تر˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج نإا˘ف

م˘˘ئاو˘˘ق ة˘˘ل˘˘بر˘˘غ˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

مت ةينطولا ةيقاطبلل اهعاسضخإا

ةر˘ئاد ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا

ىلع عيقوتلا راظتنا يف ينوبلا

ةرئادلا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م م˘ئاو˘ق˘لا

. ةسصتخملا

يراجلأ ربوتكأأ92 يف تاباختنإ’أ ىرجتضس اميف

ةعانشصلا ةفرغ تاباختنإ’ حششرتلل ’وبقم ايفرح افلم27
 فرحلاو ةيديلقتلا

افلم08 ـل اهلابقتضسأ نع فرحلأو ةيديلقتلأ ةعانضصلأ ةفرغل ةماعلأ ةيعمجلأ ديدجت تاباختنإأ ميظنتل ةيئ’ولأ ةنجللأ تنلعأأ
.ةبولطملأ طورضشلأ ىلع اهرفوت مدعل تافلم8 ضضفر اميف افلم27 لوبق مت ةضسأردلأ دعبو حضشرتلأ يف نيبغأرلأ نييفرحلل

 ةيضضق02نم رثكأأ يف طروتم

دارم ششوديد يف بعرلا عرزي باشش
يذلا (ضس.ر) ـب رمألا قلعتيو ضضيبألا حÓسسلاب ريطخ ءادتعإا ىلإا يئاهنلا مسسقلا يف ذيملت ضضرعت

امو كلمي ام لك هميلسستب هبلاطيو هتبقر يف اداح احÓسس عسضي ةنسس91 رمعلا نم غلبي باسشب ئجوف
يتلا بعرلا نم ةلاح طسسو يدتعملل ةباجتسسإلا لإا يئاهنلا مسسقلا يف ضسردي يذلا بلاطلا نم ناك
ةعاسس رخآا رداسصم بسسحو ،ضصتخم بيبط ىلإا هلقن تعدتسسإا ةيسسفن ةلاحب ةيحسضلا ةباسصإا تعدتسسإا
مهتملا نإاف رداسصملا تاذ بسسحو ،ضسماخلا يرسضحلا نمألا ىدل ىوكسشب اومدقت ةيحسضلا ءايلوأا نإاف

02 نم رثكأا لحم وهو ،ايعامتجإا اذوبنم هلعج ام .كولسسلا ءوسسو فارحنإلاب يحلا يف فورعم
فاقيإل اهتاقيقحت ضسماخلا يرسضحلا نمألا حلاسصم رسشابت نأا رظتنيو ةقرسسلاو ءادتعإلا لوح ىوكسش

h.Ω.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا هليوحتو هيف هبتسشملا
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ريخأ’أ أذه هجأوي تاب ثيح
دأدعأ’أ باعي˘ت˘صسأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص
نيدفأوتملأ نينطأومل˘ل ة˘ل˘ئا˘ه˘لأ

نم ايموي هنودصصقي نيذلأ هيلع
قئاثولأ فلتخم جأر˘خ˘ت˘صسأ ل˘جأأ

تأداهصشب ةقلعتملأ اهنم ةصصاخ
تاقاطبو تأداه˘صش ع˘م دÓ˘ي˘م˘لأ
يتلأ قئاثولأ نم اهريغو ةماقإ’أ

ميظنتلأ ةيريدم كيبابصش تلعج
ي˘˘ف ّج˘˘ع˘˘ت ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘صشلأو
طغصضلأ ةجيتن ةمراع ىصضوف
جتانلأو هنم يناعت يذلأ لئاهلأ

نينطأوملأ ف’آ’ اهلابقتصسأ نع
حلاصصم لعج ام ،يموي لكصشب
ة˘˘صسأرد ي˘˘ف عر˘˘صشت ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ
ط˘صسو د˘يد˘ج ر˘ق˘˘م سصي˘˘صصخ˘˘ت
«أز˘ي˘ل˘يإأ» عرا˘صشب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
ةيرور˘صضلأ طور˘صشلأ ي˘فو˘ت˘صسي
ىلع ط˘غ˘صضلأ ل˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘جأأ ن˘م
فورظ نيصسحت عم ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

ةفاك ريفوت ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘ل˘م˘ع
ة˘ير˘صشب˘لأو ة˘يدا˘م˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لأ
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ
،نينطأو˘م˘لأو لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘مد˘خ˘لأ

ر˘ّب˘ع د˘ق˘ف ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ح˘لا˘صصم˘لأ لا˘م˘ع ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لأ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ

تّبرق˘ت ن˘ّم˘م ة˘ما˘ع˘لأ نوؤو˘صشلأو
مهجاعزنأ نع «ةعاصس رخآأ» مهنم
ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن د˘˘يد˘˘صشلأ
لابقتصس’ ة˘مزÓ˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإ’أ
ىلع ةدفأوتملأ ةيلايخلأ دأدعأ’أ
يتلأو يمو˘ي ل˘كصشب ح˘لا˘صصم˘لأ
نا˘ي˘حأ’أ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ي˘ف ل˘صصت
كيهان ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ئ˘م ى˘لإأ

رقملأ ةحاصسم رغصص نع
ّ

مأدعنأو 
راظتنإ’أ ةعاقب ةيفاكلأ نكامأ’أ
سضرغلاب يفت ’ تحصضأأ يتلأ

ةرصشابم ةقيرطب مهاصس ام وهو
دأز ر˘ي˘ب˘ك ظا˘ظ˘ت˘˘كإأ ق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف
ة˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘م هرود˘˘˘ب
كل˘ت˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ
لÓخ أورا˘صشأأ ن˘يذ˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ

ى˘لإأ «ة˘عا˘صس ر˘˘خآأ«ـل م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ي˘عو با˘ي˘غو ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ مأد˘ع˘˘نأ
نو˘ل˘صضف˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ةنيدملأ ةلاحلأ قئاثو جأرختصسأ
ميظنتلأ ةيريدم نم مهب ةصصاخلأ

ىلع ةدجأوتملأ ةماعلأ نوؤوصشلأو
ةنئاكلأو ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم
ود نو˘صش» ي˘ح ي˘ف د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دو˘جو ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع «سسرا˘م
ةع˘با˘ت˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ىلع ةعّزو˘م˘لأو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل

يدي˘صس ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ءا˘ي˘حأأ ةد˘ع

أزيلي˘ل ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 ،رو˘˘صشا˘˘˘ع
تقبصس يتلأ ءايحأ’أ نم اهريغو
ةقباصس تاقوأأ يف تدافتصسأ نأأو
ة˘لا˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم˘ل تأر˘˘ق˘˘م ن˘˘م
ءايحأ’أ ينطأوم نأأ ’إأ ،ةيندملأ
تايدلبلأ ناكصسو ركذلأ ةفلاصسلأ
ل˘ق˘ن˘ت˘لأ نو˘ل˘صضف˘˘ي ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ

مهتاجاح ءاصضقو ةنيدملأ طصسو

قئاثولأ فلت˘خ˘م جأر˘خ˘ت˘صسأ ي˘ف
ةيلاخ هبصش مهح˘لا˘صصم ن˘ي˘كرا˘ت
ثأدحإأ يف مهرودب نيمهاصسمو
مهدفأوتل أر˘ظ˘ن ة˘مرا˘ع ى˘صضو˘ف
ة˘ير˘يد˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه دأد˘˘عأا˘˘ب
ردجت ،ةماعلأ نوؤوصشلأو ميظنتلأ
نأأ ىلإأ ةيناث ةيحان نم ةراصشإ’أ

ف˘ير˘ع˘ت˘لأ تا˘قا˘ط˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم

ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب˘لأ ر˘ف˘صسلأ تأزأو˘˘جو
ىر˘˘خأ’أ ي˘˘ه د˘˘ه˘˘صشت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
اهلعج ام وهو أر˘ي˘ب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كأ
لكاصشملأ نم ة˘ل˘م˘ج˘ب مد˘ط˘صصت
ن˘م ف’آ’أ ما˘ي˘˘ق ا˘˘هزر˘˘بأأ ل˘˘ع˘˘ل

ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب˘لأ ق˘ئا˘ثو˘لأ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
تأزأوجو مهتاقاطب نع يّلختلاب
عأد˘يإأ ن˘م ةّد˘˘م د˘˘ع˘˘ب م˘˘هر˘˘ف˘˘صس

اهيل˘ع لو˘صصح˘لأ ي˘ف م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط

نأاب أوفصشك انيثّدحم نأأو املع

جأردأا˘˘ب ة˘˘صسّد˘˘كم˘˘لأ ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لأ

دق ةروكذملأ ةحلصصملأ بتاكم

ةقيثو ف’آأ0005 اهددع غلب

لبق نم اهبحصس متي مل ةيرتمويب

.اهباحصصأأ

اهبحسس ّمتي مل ةيرتمويب ةقيثو ف’آا5نم ديزأاو حلاسصملا فلتخم هدهسشت ريبك ظاظتكا

ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدمل ديدج رقم ضصيشصخت ةشسارد ةيلمع نم يهتنت ةبانع ةيدلب حلاشصم
 هنم يناعي يذلا لئاهلا طغسضلا نم ميدقلا رقملا صصيلختو ةمدخلا نيسسحت صضرغب كلذو ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ةيريدمل ديدج ّرقم صصيسصخت ةسسارد ةيلمع نم ةبانع ةيدلب حلاسصم تهتنا

 ةينعملا تاهجلا فلتخم عم ئراط عامتجا دقع لÓخ

ةيومنتلا عيراششملا زاجنإا لاغششأا يف رخأاتلا كرادت ىلع ددششي يلاولا
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» ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ سسمأأ لوأأ د˘˘˘ق˘˘˘ع
ة˘با˘ن˘ع ي˘˘لأو «دو˘˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةصشقانمل اعصسوم ايئ’و اعامتجأ

ج˘˘مأر˘˘ب˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ة˘˘˘صسأردو
نأو˘ن˘ع˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لأ ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ز˘كر˘م˘م˘لأ ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘˘لأ

ط˘ط˘خ˘م˘لأو ز˘˘كر˘˘م˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غو
تايلمعلأ أذكو ةيمنت˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ
ينطولأ قودنصصلأ نم ةلومملأ
تاعامجلل نامصضلأو نما˘صضت˘ل˘ل

ىلع يلأولأ دكأأ ثي˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
قÓطنإأ ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لأ ةرور˘صض
لاغصشأ’أ لام˘كت˘صسأو ع˘يرا˘صشم˘لأ
ةرورصض ىلع ددصشو زاجنإ’أ ديق
اصسمتلم لجصسم˘لأ ر˘خأا˘ت˘لأ كرأد˘ت
قئأوعلأ ةجلاعمل ريبأد˘ت˘لأ ذا˘خ˘تأ

د˘ن˘ع ةردا˘ب˘م˘لأ با˘ي˘غ أد˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘م
رأرقلأ يف مزحلاب ابلاطم سضعبلأ

.ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘مأر˘˘˘صصلأو
ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
ءأردملأ فلتخ˘م ع˘م عا˘م˘ت˘جإ’أو
ةنجل مايق رثإأ اهب ءاج تاهجلأو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘˘لأ ةرأزو ن˘˘˘م ة˘˘˘يرأزو
ةئيهتلأو ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
ىلإأ ةينأديم تأرايزب ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

لجأأ نم ةي’ولأ حلاصصم فلتخم
لاغصشأأ مدقت ىدم ىلع فوقولأ

ا˘م˘ي˘صس ’ ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘صشم
قود˘ن˘صص ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘لو˘م˘˘م˘˘لأ
تاعامجلل نام˘صضلأو ن˘ما˘صضت˘لأ
عو˘˘ب˘˘صسأ’أ لÓ˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
.مرصصنملأ

ةنياعم ىلع ةنجللأ تفقو دقو
فوقولأ اه˘ن˘م ع˘يرا˘صشم˘لأ سضع˘ب

ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م˘لأ لا˘غ˘صشأ’أ ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘صسرد˘م˘لأ م˘عا˘ط˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم

أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ سسرأد˘˘م˘˘˘لأو

˘ما˘˘ع˘˘طإ’أو سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لأ فور˘˘ظ

ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘صسرد˘م˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأو

لÓخ نم رامع يديصسو راجحلأ

ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘صشي˘ت˘ف˘ت˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ

لا˘غ˘صشأ’أ مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م

اهريغو ةيوبر˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب

يف يتلأ ةيومنتلأ عيراصشملأ نم

.زاجنإ’أ روط

ةطايخلا ميلعتل ليجسستلا باوبأا تحتف اميف

 مسسرلاو ةقÓحلاو

 ينابششلا روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا

 حرشسملاب لافطأÓل Óفح مظنت

تبشسلا اذه يوهجلا
ةبانع ةي’ول ينابصشلأ نماصضتلأو روطتلل ةيئ’ولأ ةيعمجلأ مظنت

يهيفرتلأ لاجملأ يف ةطصشانلأ قيفر ومع ةقرف عم قيصسنتلاب

«لافطأأ انلك » راعصش تحت لافطأ’أ ةدئافل اينف Óفح يهاكفلأو

ةطصشنأأ ةدع سضرعلأ مصضيو يبوجم نيدلأ زع يوهجلأ حرصسملاب

لافطأÓل ةيرحصس باعلأأ اهنيب نم تآاجافملأ نم ديدعلأو ةينأولهب

لÓخ مهجأرخإأو لافطأ’أ نع هيفرتلأ ىلإأ لفحلأ أذه فدهيو

نوكيصس لفحلأ أذ˘هو ة˘صسأرد˘لأ ءأو˘جأأ ن˘ع ة˘ي˘عو˘ب˘صسأ’أ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ

 .يوهجلأ حرصسملاب تبصسلأ موي ةحيبصص

نماصضتلأو روطتلل ةيئ’ولأ ةيعمجلأ تنلعأأ ىرخأأ ةهج نمو

يف تابغأرلل تÓيجصستلأ بأوبأأ حتف نع ةبانع ةي’ول ينابصشلأ

مي˘ل˘ع˘ت رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لأ تأرود˘لأ را˘طإأ ي˘ف ة˘فر˘ح م˘ل˘ع˘ت

أذكو ةيرصصعلأو ةيديلقتلأ اهعأونأأ فلتخمب ةطايخلأو ليصصفتلأ

بناج ىلإأ ديلاب زرطلأو لابانلأو لولصسملأو باصسحلأو ةلتفلأ

ءاصسنلأ ةقÓحو جاجزلأو راخفلأ ىلع مصسرلأ لاجم يف نيوكتلأ

ةيعمجلأ رق˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ ن˘كم˘ي تأرود˘لأ ن˘ع را˘صسف˘ت˘صسÓ˘لو

ن˘ما˘صضت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ةأذا˘ح˘م˘˘بو ن˘˘ي˘˘صسح دأرزو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلأ

قيرط نع ةيعمجلأ عم لصصأوتلأ وأأ ةميدقلأ «سسأد’ » يعامتج’أ

.كوبصسيافلأ يعامتج’أ لصصأوتلأ عقومب ةيمصسرلأ اهتحفصص
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ةفاقثلأ رأدب تبصسلأ أذه قلطني

سضرعم ةبانعب فايصضوب دمحم
نوكيصس يذلأ ةيليكصشتلأ نونفلأ
«ةنوب بلق يف نونانف» هراعصش
ةياغ ىلإأ هتايلاع˘ف ل˘صصأو˘ت˘ت˘صسو

نوكيصسو يرا˘ج˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ12
راصسم˘ل نا˘فر˘عو ر˘يد˘ق˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب
مجان ريب˘كلأ ي˘ل˘ي˘كصشت˘لأ نا˘ن˘ف˘لأ
ة˘ير˘يد˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م و˘هو دأر˘صش
ةفاقثلأ رأدو ةبانع ةي’ول ةفاقثلأ

أذه زيمتيصسو ،فاي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م
نينانفلأ زربأأ ةكراصشمب سضرعملأ
ى˘ل˘عو ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م˘˘لأ
م˘ه˘لا˘م˘عأا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ
روهمجلل نكميو ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ
نو˘˘ن˘˘ف˘˘لأ قا˘˘˘صشعو ي˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ
أذ˘˘ه أوروز˘˘ي نأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لأ

مايأأ3 ـل موديصس يذلأ سضرعملأ
نم ل˘ك ه˘ي˘ف كرا˘صشي˘صسو ة˘ل˘ما˘ك
،ةحا˘صسو˘ب ن˘صسح ،سسي˘مد د˘م˘ح˘م
مصساقلب ،مجان دأرصش ،لاهد ةيهز
ةزم˘ح ،ما˘ت˘م˘ت د˘يزو˘ب ،ي˘ح˘لا˘صص
دولي˘م ،ة˘ن˘يدو˘ب د˘م˘ح˘م ،ف˘ن˘صشم
لا˘م˘ج ،ي˘ب˘ل˘صش ق˘ي˘فو˘ت ،طا˘مر˘˘ق
ةرون ،لهاصسم قحلأ دبع ،ماتمت
ةينم ،ي˘لذا˘صش لا˘م˘ج ،ي˘صسا˘ب˘ع˘لأ

،رايدب ةدنيل ،مجان ماهصس ،نايز
ةزمح ،لاجعلأ نيصساي ،دايع ةايح
نير˘صسن ،رودرد ر˘جا˘ه ،ي˘ف˘ل˘صشح
رمع ،سشأوصشو ناهمصسإأ ،يلصصيف
با˘˘˘˘هو˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ن˘˘يرد ءا˘˘جر ،تا˘˘˘صشو˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘تو˘˘˘ب
ةي˘م˘صس ،و˘ج˘ح ة˘ن˘ي˘ث˘ب ،ف˘ي˘صصو˘ل
،ن˘يد˘لأ ر˘صصن لا˘ب˘ح˘لو˘˘ب ،خ˘˘ي˘˘صش
،نايز دمح˘م ،ي˘صضا˘مو˘ب ة˘ي˘م˘صس
،ة˘ي˘م˘صسأو˘ق ءا˘ن˘صس ،نا˘ن˘˘ع د˘˘لا˘˘خ

ر˘ثو˘ك ،فو˘ل˘خ˘م را˘ي˘ن˘م ةر˘˘يز˘˘ج
،ي˘فو˘˘صش نا˘˘ه˘˘ي˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘صشيا˘˘صشع
،بيا˘ع ءا˘ن˘ه ،ة˘يد˘يا˘ب˘ع بي˘˘ع˘˘صش
ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ،يوا˘صسي˘ع ة˘ج˘يد˘خ
ة˘ي˘ن˘غ ،لا˘م˘ج ءا˘˘ن˘˘ه ،يوا˘˘صسي˘˘ع
ءا˘فو ،سصف˘حو˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘صش ،د˘˘يوز
مير˘ك ،ة˘صشو˘خ ف˘صسو˘ي ،ي˘لد˘ن˘ج
ل˘يد˘˘ه ،ي˘˘بر˘˘ع سسد˘˘ن˘˘صس ،دأو˘˘ج
.ةينماثع ةنيهج ،يرهم

دارسش مجان نانفلا راسسمل انافرعو اريدقت

فايشضوب دمحم ةفاقثلا رادب ةيليكششتلا نونفلل مخشض ضضرعم

رامع يديسسو لاحرب يف ةريبك ةمهادم ةيلمع يف

روظحم ضضيبأا حÓشس هتزوحب باشش فيقوت و قئاثو نود ةيران تاجارد5 زجح
عاطق تلمصشو ليللأ نم ةرخأاتم تاعاصس ةياغ ىلإأ ءاصسم ةصسماخلأ ةعاصسلأ نم تقلطنأ قاطنلأ ةعصسأو ةيطرصش ةيلمعب سسمأأ لوأأ ءاصسم ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق

،لاحرب نكصسم005 ،لاحرب ةلخنلأ ،لاحرب يلع يديصس ،ةزأرخ ،ةصسوتيلاكلأ ءايحأأ نم لك تصسم نيأأ رامع يديصس يجراخلأ يرصضحلأ نمأ’أ و لاحرب ةرئأد نمأأ سصاصصتخأ

111 ةلاح سصحف ىلإأ تصضفأأ نيأأ رامع يديصس نكصسم005 ،رامع يديصس «31 يفوأأ» ،رامع يديصس انكصسم029 ،ةبيعصشلأ ،رامع يديصسب «ةيرقلأ» ،لاحرب نكصسم0041

روظحم سضيبأأ حÓصس ةزايح لجأأ نم سصخصش فيقوت ،قئاثولأ مأدعن’ ةيران تاجأرد5 فيقوت ،قئاثو نودب نيترايصس فيقوت ،ةيران ةجأرد22 و ةبكرم85 ةبقأرم ،اصصخصش

eÉRhR.Ü                                   .نيفلاخملأ دصض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ متو ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةيمك زجح عم تأردخملأ ةزايح لجأأ نم رخآأ و
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لج˘ي˘ج˘ب ن˘جأود˘لأ و˘بر˘م م˘ه˘تأو

راغسص قوسس ركتحت يتلأ تاهجلأ

ناسصيسصلاب ىمسسي ام وأأ نجأودلأ

اهب نونومي يتلأو ةيبرتلل ةهجوملأ

تاي’و نم اقÓطنأ ةي’ولأ نجأدم

سضي˘˘ب˘˘لأ ودرو˘˘ت˘˘سسم أذ˘˘كو ىر˘˘خأأ

قوسس باهلإا˘ب سسي˘ق˘ف˘ت˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لأ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘جأود˘˘˘لأ
راكتحأو را˘ع˘سسأ’أ ي˘ف ة˘برا˘سضم˘لأ
يبرم لعج ام ةيلك ةفسصب قوسسلأ
تحت نوسشيع˘ي ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘جأود˘لأ

تسسي˘ل ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘مو ء’ؤو˘˘ه ة˘˘م˘˘حر
يف مهمكحت لÓخ نم ةريسصقلاب

ةيلمع سصخت ةدرأوو ةدراسش لك

أذكو سسيقفتلأ سضيب عيزوتو عيب
لخأد ةيبرتلل ةهجوملأ ناسصيسصلأ
ىلع سسكعنأ يذلأ رمأ’أ نجأدملأ
.ةي’ولاب نجأودلأ راعسسأأ

لÓخ ةيكلف اماقرأأ تغلب يتلأو
اهزواجت لÓخ نم ةريخأ’أ مايأ’أ

مأرغوليكلل أرانيد083 ـلأ زجاحل
ي˘˘بر˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘كأأو .د˘˘˘حأو˘˘˘لأ

قايسسلأ تأذ يف لجيجب نجأودلأ
هجوملأ دحأولأ توكتكلأ رعسس نأاب

امم أرا˘ن˘يد051 ـلأ غلب ةي˘بر˘ت˘ل˘ل
ةاناعملأ نع ةحسضأو ةروسص يطعي
ءان˘ت˘قأ ي˘ف نو˘بر˘م˘لأ ا˘هد˘ج˘ي ي˘ت˘لأ
ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ نا˘˘سصي˘˘ّسصلأ

نجأدملأ ىوتسسم ىلع نيمسستلأو
اسصوسصخ ةي’ولأ ميلقإاب ةرسشتنملأ
سشماه عجأرت يف كلذ ببسست امدعب
ايندلأ هدودح ىلإأ مهب سصاخلأ حبرلأ

را˘ع˘سسأأ ع˘فر ة˘يرا˘ب˘˘جإأ ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو
عفدي ي˘ت˘لأ ةدا˘يز˘لأ ي˘هو ن˘جأود˘لأ
ةياهن يف اهنمث يلحملأ كلهتسسملأ
رابتعإ’أ نيع˘ب ذ˘خأ’أ ع˘م فا˘ط˘م˘لأ
ا˘هد˘ب˘كت ي˘ت˘لأ ة˘حدا˘ف˘لأ ر˘ئا˘سسخ˘˘لأ
ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ نو˘بر˘م˘لأ
تدأأ يتلأ ديدسشلأ رحلأ ةجوم لعفب
نأأ ركذي .تيكاتكلأ ف’آأ قوفن ىلإأ

نع لقي ’ ام يسصحت لجيج ةي’و

اهبلغأأ اهميلقإأ ربع ةنجدم0051
بسسح ةيعرسش ريغ ةقيرطب طسشنت
ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خأ’أ ءا˘˘˘سصحإ’أ
طا˘سشن نأا˘سشب ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
.ةي’ولاب نجأودلأ ةيبرت

داعسس ليلخ¯

ةعباتلأ ةرامعإأ ةلاث ةيرق نوكتسس
وزو يز˘ي˘ت˘ب د˘سشأر يز˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ـلأ ىركذلأ ءايحإأ عم دعوم ىلع

ليعامسسإأ» يفحسصلأ لايتغ’62
يدايأأ لبق نم ليتغأ يذلأ «حسصفي

دعب،3991 ربوتكأأ81 مويردغلأ

باب يبعسشلأ يحلاب هل تدسصرت نأأ
نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب رأوز˘˘لأ
ه˘ل˘م˘ع ر˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل د˘ع˘˘ت˘˘سسي
نا˘ك ن˘يأأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا˘ب
ردجت امك و . رابخأ’أ ةرسشن مدقي
ليعامسسإأ لحأرلأ نإاف ةراسشإ’أ هيلإأ
ديحولأ يمÓعإ’أ نكي مل حسصفي
هنكل ،نيفرطتملأ ردغ هلاط يذلأ
اياحسض نييفاحسصلأ ةنوقيأأ ىحسضأأ
لÓ˘˘خ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لأ تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
م˘˘˘كح˘˘˘ب ،«ءأدو˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘˘لأ»
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ي˘ف ا˘مد˘ق˘م ه˘لا˘غ˘ت˘˘سشأ
لايتغأ ةثداح تناك امك يرئأزجلأ
يف لوحت ةطقن حسصفي ليعامسسإأ

ة˘ن˘ه˘م ت’ا˘جر ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ةا˘ي˘˘ح
أوررق نيذلأو ،رئأزجلأ يف بعاتملأ

تا˘˘ه˘˘جو و˘˘ح˘˘ن ن˘˘طو˘˘لأ ةردا˘˘غ˘˘˘م
امك .هتايناكمإأ بسسح لك ةفلتخم
يهو «ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ» تببسست
ةيومدلأ يسضاملأ نرقلأ تاينيعسست
نم ةبسسانملأ تناكو .رئأزجلأ يف
داعتسست يتلأ ةردا˘ن˘لأ تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ

مهتلتقً اّيفاحسص021 سصسصق اهيف
بنا˘˘ج ى˘˘لإأ » ة˘˘ي˘˘مأر˘˘جإ’أ يدا˘˘يأأ »
نيفقثم˘لأ ن˘مً أدد˘ع ،ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلأ

بوطعم نانفلأ مهني˘ب ،ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأو
ةيرسشعلأ» لÓخ لتق يذلأ سسانولأ
ى˘˘لإأ ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو .ًا˘˘سضيأأ «ءأدو˘˘سسلأ

تقلطنأ3991 ر˘م˘ج˘لأ ة˘˘ير˘˘سشع
ة˘ل˘حر ي˘˘ف ى˘˘لوأ’أ تا˘˘سصا˘˘سصر˘˘لأ
.ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلأو با˘ت˘كلأ ة˘ي˘ف˘˘سصت
ًا˘ع˘ير˘سص ط˘ق˘سسي بتا˘ك لوأأ نا˘كو
ي˘˘فا˘˘ح˘˘˘سصلأ و˘˘˘ه ، سصا˘˘˘سصر˘˘˘لا˘˘˘ب
يذ˘لأ ،تووا˘ج ر˘ها˘ط˘لأ ي˘ئأور˘˘لأو
ر˘يد˘م بسصن˘م كأذ˘نآأ ل˘غ˘˘سشي نا˘˘ك
«يرو˘˘ت˘˘بر» ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
لمحت يذلأو ،ةيسسنرفلاب ةرداسصلأ
د˘قو .ًاّ̆ي˘لا˘ح ه˘م˘سسأ ة˘فا˘ح˘˘سصلأ رأد
يف ،هنكسسم رداغي ناك امنيب ليتغأ

ةيبرغلأ ةي˘حا˘سضلأ ي˘ف ،ما˘ن˘يا˘ب ي˘ح
ه˘لا˘ي˘ت˘ِغأ نا˘كو .ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘˘ل

هتاباتك تناك د˘ق˘ف دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘مد˘سص
ةطلسسلل ةدقتنم و ةعذ’و ةيريونت
.هسسفن تقولأ يف نييمÓسسإÓل و
أذإأ» :ترهتسشأ يتلأ هتأرابع نمو
أذإأ و ،تو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس كنإا˘˘˘˘ف sتم˘˘˘˘سص
و كتملك ْلُق ً،أذإأ ،تومتسس َتملكت
تق˘ل˘ط˘نأ تقو˘لأ كلذ ذ˘ن˘مو .«ْت˘ُم
نييفاحسصلأ لتق نم ةليوط ةجوم
نم رثكأأ طقسسف ،ةفاحسصلأ لامعو
ةلمج نم ةي˘ح˘سض ن˘ي˘سسم˘خو ة˘ئا˘م
رئأزجلأ يف نيعدبملأو نييمÓعإ’أ
تلخدو ،ىرخأأ تاي’وو ةمسصاعلأ
لايتغأ مت امك .مد مامح يف دÓبلأ
نويزفلتلأ ي˘ف ل˘ما˘ع˘لأ ي˘فا˘ح˘سصلأ

ي˘فو ل˘ي˘ت˘˘غأ ا˘˘م˘˘ك .ي˘˘تا˘˘نز ح˘˘بأر
ةدا˘ب˘ع ى˘ف˘ط˘سصم ه˘˘سسف˘˘ن ر˘˘ه˘˘سشلأ

.ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ئر
،ي˘ت˘ب˘سس ف˘سسو˘ي م˘هد˘ع˘ب ل˘ي˘ت˘˘غأو
ن˘بأ و˘ه يذ˘لأ ،سسبا˘ي˘لأ ي˘لÓ˘˘ي˘˘جو
ملسسي مل رخآ’أ وه سسابعلب ةنيدم

سسرام61 ي˘ف مÓ˘ظ˘لأ ىو˘ق ن˘م

هنييعت مت لحأرلأ ،ةبقلأ يف3991

مث1991 ماع تاعما˘ج˘ل˘ل أر˘يزو
ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل أر˘˘يزو

ةدع لغسش امك2991. ماع يملعلأ
يفو ،ةرأزولأ يف ىرخأأ بسصانم

أريدم نيع2991 ماع نم سسرام
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ تا˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
ةزبخوب دمحمو .تايجي˘تأر˘ت˘سس’أو
دب˘عو ،د˘ي˘ع˘لو˘ب ن˘ب با˘هو˘لأ د˘ب˘ع،
،يزودنق رامعو ،ةدومح نب قحلأ

نم مهريغو ،ةدومح رداقلأ دبعو
.دÓبلأ يف ةرونتم˘لأ ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ءا˘ن˘بأأ

تا˘ي˘سصخ˘سش ا˘يا˘ح˘سضلأ ن˘ي˘ب نا˘كو
يحرسسملأ لاث˘مأأ ن˘م ة˘ع˘م’ ة˘ي˘بدأأ

يتخب رعاسشلأو يبوجم نيدلأ زع
،ينسسح باسشلأ ينغملأو ةدوع نب
ي˘ن˘غ˘م˘لأ ز˘يز˘ع با˘سشلأ بنا˘ج ى˘لإأ
ع˘با˘ط˘لأ ي˘ف سصت˘خ˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
ه˘˘م˘˘سسأ ،يوا˘˘سشلأو ي˘˘ف˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘سسلأ
ةنسس دلو يريسشب ةعمجوب يقيقحلأ

رئأزجلأ قرسش ةني˘ط˘ن˘سسق˘ب8691
تا˘عا˘م˘ج˘لأ ه˘ت˘لا˘ت˘غأو ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ

6991 ربمتبسس02 يف ةيباهرإ’أ
لفحل هئاي˘حإأ د˘ع˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ي˘ف
ة˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح ،جأوز
ة˘ع˘برأأ ن˘م ة˘˘نو˘˘كم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’أ

،جراخلأ يف هراظتنأ يف سصاخسشأأ
ةرجه يف اببسس هلايتغأ ناك دقو
جراخلأ وحن نييرئأزجلأ ن˘ي˘ن˘غ˘م˘لأ

ةمئاق تناك أذإأو اسسنرف اسصوسصخو
فرطتلأ سصاسصر˘ب أو˘ط˘ق˘سس ن˘يذ˘لأ
لوأأ نإاف ،ىسسنت ’و ةريبك ىمعأ’أ

دعن نح˘نو ،ن˘هذ˘لأ ى˘لإأ ردا˘ب˘ت˘ي ا˘م
يداهلأ ،سسبايلأ يلÓيج ـك ءامسسأأ
دمح˘م ،تووا˘ج ر˘ها˘ط˘لأ ،ي˘سسي˘ل˘ف
حبأر ،يسسبسسوب ظوفحم ،ةزبخوب
ليعامسسإأ ،ةدابع ىفطسصم ،يتانز
با˘سشلأو ي˘ن˘سسح با˘سشلأ ،ح˘سصف˘˘ي

أو˘ع˘فد ا˘ع˘ي˘م˘ج ء’ؤو˘ه نأأ ... ز˘يز˘˘ع
طوقسس نود لوؤوحلل انمث مهتايح
نم˘سض.رأر˘ق Ó˘ب ل˘ي˘ل ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ

بيهر ططخم يف ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ل˘م˘ح
نم اهردأوك ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ غ˘ير˘ف˘ت˘ل
ن˘ي˘نا˘ن˘فو ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصو ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘˘م
ل˘ع˘ج ع˘قأو˘˘لأ أذ˘˘ه.ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو
نو˘ل˘سضف˘ي ة˘ن˘ه˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ
.رئأزجلأ لخأد ءاقبلأ ىلع ةرجهلأ

رثكأأ ةرجه ىلإأ تأريدقتلأ ريسشتو

،ًةيفاحسصوً اّي˘فا˘ح˘سص051 نم
ةيبنجأأ تاعأذإأو تأونقب مهقاحتلأو
قرسشملأ لودو ندنلو سسيراب يف
.جيلخلأو

 ارانيد051 اهنم دحاولا رعسس غلب اميف/لجيج

 جأجدلا رأعسسأا بأهلإأب نأسصيّسصلا اذكو سسيقفتلا سضيب ةعأب نومهتي نوبرملا

وزو يزيتب دسشار يزيتب ةرامعأا ةلاث ةيرقب هسسأار طقسسمب مظنت ةرهاظتلا

 عوبسسأ’ا اذه دوعي «حسصفي ليعأمسسإا» لحارلا يفحسصلا
هلأيتغ’ ةنسس62 ـلا ىركذلا يف

ةدمسسأ’ا ملسست دعوم رخأأت
ةملأقب نيحÓفلا قرؤوي ةيتوزآ’ا

ظوحلملأ رخأاتلأ نم ةملاق ةي’وب نوحÓفلأ يكتسشي
مغر أذهو ،ةيتوزآ’أ ةد˘م˘سسأ’أ م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست د˘عو˘م ي˘ف
ثرح˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يأد˘ب ن˘ع ر˘ه˘سشلأ برا˘ق˘ي ا˘م رور˘م
ةينواعتب ةدمسسأ’أ عيزوت ةيلمع نأأ ’إأ ،ةي’ولاب رذبلأو
ن˘م نوؤوا˘ت˘سسم م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ءط˘ب˘ب ر˘ي˘سست بو˘ب˘ح˘لأ
نم رثكأأ كانه نأأ مهب انئاقل لÓخ انل نيدكؤوم ،عسضولأ

ن˘م ه˘ت˘سصح م˘ل˘سست ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ل˘ج˘سسم حÓ˘˘ف0071
نيأأ أريبك أرخأات فرعت ميلسستلأ ةيلمع نأأ ’إأ ةدمسسأ’أ

مغر لأوحأ’أ نسسحأأ يف اموي51 ىلإأ هتدم لسصت
أريبك أرخأات لكسشي ام تدجو نإأ أذه أدقن هنمث ديدسست
نيمئاقلأ نيعأد جاتنإ’أ ةيلمع ددهي ام ةيلمعلأ يف
ةدمسسأ’أ ريفوت ي˘ف عأر˘سسإ’ا˘ب بو˘ب˘ح˘لأ نأو˘يد ى˘ل˘ع
،ةي’ولأ ميلقإأ ربع نيزخت طاقن ةدع حتفو ةبولطملأ

مهيسضأرأأ ةعأرزب مايقلأ نيحÓفلأ عيمجل ىنسستي ىتح
دكأأ هعم انلاسصتأ يفو هتهج نم ،فورظلأ نسسحأأ يف
لكسشم نأأ «يديدحل رامع» ةيحÓفلأ ةفرغلأ سسيئر
طغسضلأ ببسسب تأونسس ةدع ذنم مئاق ةدمسسأ’أ ميلسست
فرط نم بو˘ب˘ح˘لأ نأو˘يد ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ
ةدمسسأ’أ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
ايلاح ةدوجوملأ أدعام نيزختلأ طاقن بايغ ببسسب
تاعدوتسسملأ دحأأ حت˘ف را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ر˘ي˘خ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،ةيبرغلأ ةهجلأ يحÓف ةمهم ليهسستل ةكولمات ةيدلبب
قلخ ام و˘هو نأو˘يد˘لأ ىد˘ل ة˘ي˘م˘كلأ سصق˘ن˘ب ا˘فر˘ت˘ع˘م
تماق هحلاسصم نأأ افيسضم نيحÓفلل ةمج لكاسشم
داجيإأ ىلع لمعلل ةينعملأ تاهجلأ عيمج ةلسسأرمب

يذلأ مئاقلأ لاكسشإ’أ أذهل دح عسضول ةعيرسس لولح
ام ىلع عسضولأ رمتسسأ أذإأ بعسص يحÓف مسسومب ددهي
ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ ا˘ي˘عأد ،ىر˘خأأ ما˘يأ’ ه˘ي˘ل˘ع و˘ه
رخأات لكو ،نأوأ’أ تأوف لبق عيزوتلأ ةيلمع عيرسستب
.جاتنإ’أ يف سصقن ينعي ةدمسسأ’أ رثن يف
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نم ةياقولا ةلمح دعب/جيريرعوب جرب
ةيمسسوملا راطمأ’او تاناسضيفلا رطخ

 نأسضيفلا ططخم ليعفت
ةيناديم ةروأنمب

ةيندملأ ةيامحلأ ريدم ديسسلأ سسمأأ ةحيبسص فرسشأأ
رقمب راطنق دمحم :مد˘ق˘م˘لأ ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘ي’و˘ل
ططخمب ةينعملأ سسيياقملأ ءاسسؤور روسضحب ةيريدملأ
ةروانم ريسضحتل قيسسنتلأ راطإأ يف يئ’ولأ ناسضيفلأ

ىلع جيرير˘عو˘ب جر˘ب يدأو نا˘سضي˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو
قرتفم رسضخل يبيرع جهن يبانتجإ’أ قيرطلأ ىوتسسم
ةمسصاعل يلامسشلأ جرخملا˘ب نا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘ي˘ع قر˘ط˘لأ
ةيسسيسسحتلأ ةلمحلأ دعب ةروانملأ هذه يتأاتو ةي’ولأ
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سشا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
راطمأ’أو تا˘نا˘سضي˘ف˘لأ ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ تأد˘حو تل˘م˘سش ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لأ
زكأرمو ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ تسسم يتلأو ةي’ولاب
ةبلطلل تاحورسش اهلÓخ نم تمدق ينهملأ نيوكتلأ

رطخلاب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ةذ˘تا˘سسأ’أو ن˘ي˘يرأدإ’أو
ةيفيكب قلعتت ةمÓ˘سسل˘ل ح˘ئا˘سصن م˘يد˘ق˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ
عيزوت مت امك تاناسضيفلأ دعبو -ءانثأأ - لبق فرسصتلأ

ةه˘جأو˘م˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ح˘ئا˘سصن˘لأو ة˘مÓ˘سسلأ تا˘يو˘ط˘م
نم ةياقولل ةمÓسسلأ حئاسصن تمدق يزأوتلاب .رطخلأ

فيرعتلل يقابتسسأ ءأرجإاك ةقورحملأ تأزاغلأ رطخ
هسضأرعأأو هرداسصم ،نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ رطخب
دأدعتسس’أ راطإأ يف لخدت يتلأو فاعسسإ’أ ةقيرطو

.يوتسشلأ مسسوملل
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وبرم مهتا ةقباسسلا ماقرأ’ا لك ةمطحم لجيج ةي’و تÓحمو قاوسسأاب تفÓلا اهعافترا جاجدلا راعسسأا هيف لسصاوت يذلا تقولا يف
قوسسب بعÓتلاو ضشحافلا ءÓغلا اذه يف ببسستلاب ضسيقفتلل هجوملا ضضيبلاو ناسصيّسصلا «تايبولب » مهومسسا نم ةريخأ’ا هذهب نجاودلا

 .ةليوط ةرتف ذنم رارقتسسإ’ا فرعي مل يذلا ضشينروكلا ةمسصاعب نجاودلا

ةسشيعملا فورظ نيسسحتب ةبلاطملل

 سسارهأا قوسس ةي’و و ةتاردسس ةرئاد نيب طبارلا ينطولا قيرطلا قلغ
كلذو ةنعأرقل ةامسسملأ ةقطنملاب ،طبسضلاب و سسأرهأأ قوسس و ةتأردسس نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع سسمأأ لوأأ نونطأوم مدقأأ
اميسس ريسسلل حلسصت ’ تحبسصأأ يتلأ تاقرطلأ ةئيهتب لفكتلأ ةرورسضب ء’ؤوه بلاطي ثيح ،اهنوسشيعي يتلأ ةيسشيعملأ فورظلأ ببسسب
زاغلاب دوزتلأ يف مهقحب نونطأوملأ بلاط كلذ ىلإأ ،تأرايسسلأ لبق نيلجأرلل لقنتلأ بعسصي ام وه و بأوبأ’أ ىلع ءاتسشلأ لسصف نأأ و
 .ةقطنملاب ةيخانملأ فورظلأ ةواسسقل أرظن يعيبطلأ زاغلاب طبرلاب ةينعملأ ةيناكسسلأ تاعمجتلأ نمسض مهجأردإأ لÓخ نم يعيبطلأ
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

70859ددعلا9102 ربوتكأا71  سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ناعنصصي يفولخمو «غنيكلوصس»
رصضخلا ءاقل يف ثدحلا

ةقفر «غ˘ن˘ي˘كلو˘شس» ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘غ˘م˘لا ع˘ن˘شص
ةشصنملا يف ثد˘ح˘لا ي˘فو˘ل˘خ˘م ق˘ي˘فو˘ت ءاد˘ع˘لا
ةيشسنرفلا «ليل» ـب اوروم رايب بعلمل ةيفرششلا
ايبمولوك ـب رشضخلا عمج يذلا يدولا ءاقللا يف
يف نيمجن˘لا د˘جاو˘ت ر˘شضخ˘لا را˘شصنأا ل˘غ˘ت˘شساو
ةرخفم عم ةيراكذت روشص ذخأا لجأا نم بعلملا
ينغملا راز دقو ،ةشضايرلاو نفلا يف رئازجلا
اوماقأا يذلا قدنفلا يف زرحم قافر «غنيكلوشس»
بحاشص يظ˘ح ثي˘ح ةارا˘ب˘م˘لا د˘عو˘م ل˘ب˘ق ه˘ي˘ف
لا˘ب˘ششأا ن˘م را˘ح لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب «ا˘ي˘ير˘غل» ة˘ي˘ن˘˘غأا
 .يشضاملب بردملا

ةعاصشإا درجم «ةجامرف»

ءادتعا يأا ليجشست ةبانع ةيلو نمأا حلاشصم تفن
عقاوم ربع هلوادت متي املثم لافطأÓل فاطتخا وأا
Óيشصفتو ةلمج تدنف امك يعامتجلا لشصاوتلا

يدشصتلا ىلع اهمزع تدكأاو تاعاششإلا هذه
نينطاوملا ةحلشصمب صساشسملا هنأاشش نم ام لكل
حلاشصم نع رداشصلا نايبلا اذهبو ،مهتمÓشسو
«ةجامرف» وعدملا ةياكح نأا نم دكأاتلا مت نمألا

ةلاح دعب تÓئاعلا حيريشس ام وهو ةعاششإا درجم
تاذلف ىلع افوخ مهتباشصأا يتلا علهلاو فوخلا
.مهدابكأا

اريثأات رثكألا ةأارما001 نيب نم نايزم ءاجر
9102 ةنصس يف

ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا تف˘˘ن˘˘شص
نايزم ءاجر ةدرمتملاو ةقلأاتملا

اريثأات رثكألا ةأارما001 نيب نم
ا˘˘م بشسح9102 ةن˘شس لÓ˘خ
«ي˘شس ي˘ب ي˘ب» ةا˘˘ن˘˘ق ه˘˘ت˘˘ف˘˘ششك
«ولأا» اهتينغأا لشضفب ةيناطيربلا
ةريبك ةدهاششم بشسن تلان يتلا
نويلم53 تقافو بوتويلا يف
اهي˘ف تم˘ج˘ه˘ت ي˘ت˘لاو ةد˘ها˘ششم
ترجفناو ةقيلفتو˘ب ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع
نطقتو ،داشسفلاو ملظلا هجو يف
غار˘ب ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح نا˘˘يز˘˘م ءا˘˘جر
 .كيششتلا ةيروهمجب

نولوازي يرئازج نويلم
ينآارقلا ميلعتلا

فشسوي ،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو ف˘ششك
نولوازي صصخشش نويلم ةبارق دوجو نع يدهملب
ىلع ةلودلا صصرح ادكؤوم ،رئازجلاب ينآارقلا ميلعتلا
ةيداملا لئاشسولاب ينآارقلا ميلعتلا ريوطتو ميعدت
صشماه ىلع يدهملب حشضوأاو .ةمزÓلا ةيونعملاو
ىلع اهلÓخ فرششأا ةمشصاعلا يف ةيناديم ةرايز
لوخدلا ةب˘شسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘نآار˘ق صسراد˘م ثÓ˘ث ن˘ي˘ششد˘ت
.ينآارقلا ميلعتلل يونشسلا

قوفتي رهاطلا ششتفملا
رابوكصسإا ولباب ىلع

رئازجلاب ةر˘يد˘ت˘شسم˘لا ةر˘كلا قا˘ششع عد˘بأا
يذلا صضيرع˘لا زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘كه˘ت˘لا ي˘ف
ثيح ايبمولوك مامأا حاجنوب قافر هققح
تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘شص را˘˘˘ششت˘˘˘نا م˘˘˘ت
يهاكفلا ل˘ث˘م˘م˘لا ر˘ه˘ظ˘ت «كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا»
تاباشصعلا لجرو رهاطلا صشتفملا لحارلا
هبشش دجوي ثيح رابوكشسإا ولباب ريهششلا

ةباتك متو نيلجرلا هجو حمÓم يف ريبك
قوفت يتلاو ةرو˘شصلا ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
 .ةفيظن ةيثÓثب رشضخلا اهيف

رمألا يف لصصفي ينايز
ىلع لدجلا نم ريثكلا ةريخألا تاونشسلا تدهشش
لثم ل˘ي˘ج ل˘شضفأا صصو˘شصخ˘ب يور˘كلا ىو˘ت˘شسم˘لا
نيب ةنراقملا لÓخ نم كلذو ينطولا بختنملا
وهو تانينامث˘لا تاو˘ن˘شس ق˘ير˘فو ي˘لا˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ـل قباشسلا مجنلا ينايز ميرك هيف لشصف يذلا رمألا
لÓخ نم رثكأا تيزلا هيلع بكشس امبر وأا «رشضخلا»
قيرفلا نأا˘ب ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا بق˘ع هد˘ي˘كأا˘ت
.لشضفألا وه يلاحلا
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هجئاتن ةلضسلضس يرئازجلا ينطولا بختنملا لضصاو
ثي˘ح ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا د˘ه˘ع ي˘ف ةر˘ه˘ب˘م˘˘لا

3- يبمولوكلا هريظن باضسح ىلع ايخيرات ازوف ققح
لوا ةرهضس ،امهت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف،0
ل˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ““اورو˘˘˘م را˘˘˘ي˘˘˘ب““ بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع صسما
داد˘غ˘ب ن˘م ل˘ك ر˘ضضخ˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث ل˘ج˘ضسو ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘˘لا

ي˘˘˘ف زر˘˘˘ح˘˘˘م صضا˘˘˘˘يرو (51) ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب

لامج بردملا لابضشأا مدقو،(56و02) نيتقيقدلا
ةرا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ضسب ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
،بعلملا ةيضضرأا قوف اولاجو اولاضص ثيح ،ةيقيرفإلا

لامج دكأاو ،ةعئار ةينف تاضسملب روضضحلا اوعتمأاو
ةجاحب لازي ل هقيرف نأا ،رضضخلا بردم ،يضضاملب
˘مدا˘ق˘لا ه˘فد˘ه ق˘ق˘ح˘ي ىت˘ح ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ىلإا
،2202 رطق ملاعلا صسأاك تايئاهن غولب يف لثمتملا

بقعأا يذلا يفح˘ضصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘ف ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘قو
ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف تب˘ل˘غ˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ليل ةنيدم˘ب صسمأا لوأا ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك
ملاعلا صسأاك ىلإا لهأاتلا وه نآلا انفده““ ،ةيضسنرفلا
رمي اذهو ملاعلا صسأاك ىلإا لهأاتلا نم دبل،2202
تق˘˘ل˘˘خ ا˘˘ناو˘˘ضستو˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف صسمألا˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ب˘˘ع
،““ةريغضص تابختنم دجوت ل ،رضصمل ةريبك تابوعضص
قو˘ف ن˘ضسحألا ا˘ن˘كو ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م ا˘ن˘ضضخ““ :فا˘˘ضضأاو
نيضسحت ةلضصاوم ىلع نآلا لمعنضس ،ناديملا ةيضضرأا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘ث˘˘˘كأا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ءادألا
عم تقفتا ،ريبك لمع انرظتني لازي ل ،تازاجنإلا
صشماه انيدلو نضسحأÓل روطتلا لجأا نم نيبعÓلا

نأا ديرن ،ةيلاثملا نع ادج نيديعب انلز ل ،كلذل
،““ن˘ضسحأا نو˘ك˘˘ن ىت˘˘ح تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ضضفأا ه˘˘جاو˘˘ن
بختنملا ةهجاوم يف هتبغر نع يضضاملب برعأاو
ر˘ي˘ضست˘ضس رو˘مألا نأا اد˘كؤو˘م ،م˘لا˘ع˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا

د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘ضشب
ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسا هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م نأا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
تاكر˘ح˘ت ل˘ضشي ف˘ي˘ك فر˘ع ه˘نأا ا˘ح˘ضضو˘م ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك

دييحت ىلع هرضصانع عم لمع هنأاو ،صسفانملا يبعل

ىضسيع عافدلا طضسو يئانثب داضشأا امك ،مهتوق طاقن
لماكتم يئانث هنإا لاقو ،يرمعلا نب لامجو يدنام
:ع˘˘با˘˘تو ،تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لاو عا˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ضسح˘˘˘ي
يف ةير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ن˘ضص ي˘ت˘لا ءاو˘جألا““
دادعألا هذهب اهد˘جاو˘ت ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا تنا˘ك بع˘ل˘م˘لا
،انيدل ام لضضفأا مدقن انلعجو اريثك انزفح ةريفغلا

ةقيرط قيبطت ىلع انتدعاضس بعلملا ةيضضرأا ىتحو
.““ينفلا بعللا ىلع اريثك دمتعت يتلا انبعل
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ازو˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ق˘˘ّق˘˘ح
لوأا ةر˘ه˘ضس ،ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ىل˘ع ار˘ي˘˘ث˘˘م
يدو ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف ،در نود ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘ب ،صسمأا

دّكؤويل ،ةي˘ضسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘ب ير˘ي˘ضضح˘ت
م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ““ءار˘˘ح˘˘ضصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘˘م““ كلذ˘˘˘ب
صساك تايئاهنل ةلهؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا لو˘خد˘ل

ءÓ˘˘مز ع˘˘فرو .ةو˘˘ق˘˘ب1202 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
مامأا يدحتلا يحلوبم باّهو صسيار صسراحلا
ريبك يريهامج روضضح طضسو ،نييبمولوكلا

ةيرئازجلا ةي˘لا˘ج˘لا ن˘م ““ر˘ضضخ˘لا““ را˘ضصنأا ن˘م
حاجنوب دادغب رظتني ملو ،اضسنرفب ةميقملا

51 ـلا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ضست˘لا با˘ب حا˘˘ت˘˘ت˘˘فل Ó˘˘يو˘˘ط

كرتت مل ارتم02 يلاوح نم ةيوق ةفذقب
دوعي نأا لبق ،يبمولوكلا صسراحلل ةضصرف ةيأا
صضا˘ير يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
د يف ،نييملاع نيفده ىلع مضصبيو زرحم

ينطولا بخانلا لابضشأا زوف انلعم،56و02
اه˘ب او˘لدا˘ع ّدر نو ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

ىلع ةارابم51 ـب ““رضضخلا““ ـل يضسايقلا مقرلا
ايبمولوك ءاقل ناكو .ةميزه يأا نود يلاوتلا
رظنلاب ““ رضضخلا““ ةبيتكل ةيقيقح ارابتخا
زكرملا يف دجاوتي يذلا صسفانملا ةوق ىلإا
بع˘˘ضصي ا˘˘عا˘˘فد كل˘˘م˘˘يو ،ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع ع˘˘˘ضسا˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘ف لوألا ل˘جر˘لا˘ب ع˘فد ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘قار˘˘ت˘˘خا
جزل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لـل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا

ي˘ئا˘ه˘ن تضضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضسا˘ضسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا˘˘ب
ةضصا˘خ ،ر˘ضصم˘ب ةر˘ي˘خألا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك
وبراحم““ هلجضس يذ˘لا بي˘خ˘م˘لا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب
صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي و˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ““ءار˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
ءادألا ببضسب ةريثك تاداقتنا طضسو يضضاملا
،زوفلا اذه د˘ع˘بو .ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘حÓ˘ل بي˘خ˘م˘لا

ر˘˘˘خآا ع˘˘˘ضضو د˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا ىل˘˘ع تا˘˘ضشو˘˘تر˘˘لا
تايئاهنل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘ضس
نور˘ي˘ما˘ك˘لا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘ك

ةارابملا عم دعوم ىلع نوكيضس ثيح،1202

مامأا لبقم˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن41 موي ةيحات˘ت˘فلا
ةهجاومل اناوضستوب ىلإا لقنتي نأا لبق ايبماز

با˘ضسح˘ل ر˘ه˘ضشلا صسف˘ن ن˘م81 موي اهبخت˘ن˘م
.تايفضصتلا نم ةيناثلا ةلوجلا

ةلضسلضس يرئازجلا ينطولا بختنملا لضصاوو
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

يضسايقلا مقرلا كلذب لداعم ،يضضاملب لامج
ح˘ج˘نو .ة˘م˘يز˘˘ه نود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف
ناك يذلا يضسايقلا مقرلا ةلداعم يف يضضاملب
،يلامرك ديمحلا دبع لحارلا مضساب Óجضسم

ةارابم51 ي˘ف هدو˘م˘ضص د˘ع˘ب ،ة˘ن˘ضس82 ذنم
˘˘ما˘˘مز ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘مو .ة˘˘م˘˘يز˘˘ه نود ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ك

يناثلا يف ““ءارحضصلا يبراحم““ ىلع فارضشإلا

ازيم˘م اراو˘ضشم ي˘ضضا˘م˘ل˘ب ق˘ق˘ح،8102 توأا

يأا نود ةارابم31 نم ةلضسلضسب هعبط ادج

نأا لبق ،طقف رهضشأا01 نوضضغ يف ةراضسخ
نم رضشاع˘لا ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘م˘ه˘م˘لا ل˘م˘ك˘ت˘ضسي
،ةيطارقميدلا وغ˘نو˘ك˘لا ما˘مأا يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ضشلا

ةهجاوم يف ايبمولوك بختنمب ةحاطإلا مث
بختنم˘لا قا˘ضشع ه˘ئÓ˘مزو زر˘ح˘م ا˘ه˘ي˘ف ع˘ت˘مأا
يدا˘˘ف˘˘ت نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضسو .ر˘˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

41) ايبماز ءاقل يف ةميزهلا معطل ““رضضخلا““
صسأاك تايفضصت له˘ت˘ضسم ي˘ف (مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ي˘ف ىر˘˘ج˘˘ت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘˘مأا
ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب تÓ˘˘ف˘˘نل ة˘˘ضصر˘˘˘ف ،نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لا

ة˘ل˘حر˘لا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘لا˘˘مر˘˘ك م˘˘قر ه˘˘م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو
ا˘ناو˘ضستو˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘ل نورو˘˘با˘˘غ ىلإا ة˘˘قا˘˘ضشلا

.(لبقملا ربمفون81)
يبرا˘ح˘م ىل˘ع ه˘فار˘ضشإا ذ˘ن˘م ي˘ضضا˘م˘ل˘ب ح˘ج˘نو
ىل˘˘˘ع ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ضش صضر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا
بعل ن˘˘ي˘˘ب قرا˘˘ف ل نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

لوذبملا دهجلاب ىوضس فرتحم رخآاو يلحم
ح˘˘ن˘˘م ا˘˘ضضفار ر˘˘˘ضضخألا ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا قو˘˘˘ف
ةليكضشتلا يف دجاوتلل ةنامضض يأا نيبعÓلا
ن˘ك˘م˘تو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسألا
يتلا ةعومجملا ةرادإا نم كنحملا بردملا
ىل˘ع ا˘هر˘فو˘ت م˘غر ،د˘يد˘ضش ءا˘كذ˘ب ا˘هرا˘ت˘˘خا

ي˘ف نو˘ط˘ضشن˘ي ن˘ي˘يرا˘ه˘مو ن˘˘يزرا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ةدعاق اخضسرم ،ةيبوروألا تايرودلا ىربك
فارتعا ل هنأا اهدافم يبيردتلا هضسوماق يف
قو˘ف ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘نإاو مو˘˘ج˘˘ن˘˘لاو ءا˘˘م˘˘ضسألا˘˘ب
ةملك رثكأا ةراضسخلا ربتعتو ،ناديملا ةيضضرأا

،ير˘ئاز˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا صسو˘˘ما˘˘ق ي˘˘ف ةذو˘˘ب˘˘ن˘˘م
لوحت ةم˘يز˘ه˘لا نإا˘ف ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م بضسح˘بو
ىلع صصر˘ح˘ي ا˘م˘ك ر˘خآا صصخ˘ضش ىلإا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
هيجوتل ناديملا ةيضضرأا نم برقلاب ءاقبلا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘ئا˘ضصن˘لاو تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ق˘ق˘حو .تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ضضفأا

ا˘برد˘م ه˘ف˘ضصو˘ب ةد˘يد˘ع تازا˘ج˘نإا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
هتايح أادب ذنم ةيرطقلا تابختنملاو قرفلل

يرودب زوف˘لا ا˘ه˘ن˘م،9002 ماع ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا
،نييلاتتم نيمضسوم يف ايوخل عم رطق موجن
بخ˘ت˘ن˘م كن˘ح˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا دا˘˘قو

ىلوألا4102 ي˘ف ن˘ي˘ت˘لو˘ط˘ب˘ب زو˘ف˘ل˘ل ر˘ط˘ق
هتاكراضشم خيرات يف ىلوألا ةرملل ايضسآا برغ
تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
جيلخلا صسأاكب رفظلل ““يبانعلا““ ةدايق ةيناثلا

ةارابملا يف زوفلا دعب،““22 يجيلخ““ يبرعلا
(فيضضتضسملا دلبلا) ةيدوعضسلا ىلع ةيئاهنلا

ىلا ““رضضخلا““ دوقي نأا لبق،(2-1) ةجيتنب
عم يقيرفإلا بقللاب جيوتلاب يخيرات زاجنا
.ينطولا بختنملا

يسايقلا يريهامجلا روضحلاو ةجيتننلاو ءادفاب

ةفيظن ةيثÓثب ايبمولوك نورهقي رشضخلا

يفولخم ءادعلا لبقتسي يوانرب ريزولا
ةريخألا ملاعلا ةلوطب يف ةيضضف ةيلاديم ىلع لوضصحلا يف هحاجن دعب اذهو يفولخم قيفوت ءادعلا فرضش ىلع لابقتضسا يوانرب فوؤورلا دبع ةضضايرلاو بابضشلا ريزو جمرب

ةعاقلاب هلابقتضسإا مت اهلبقو ،ءاعبرألا صسمأا ةرازولا رقمب يوانرب ىلع افيضض لح يفولخم نأا ““كوبضسيافلا““ ىلع ةرازولل ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو .ةيرطقلا ةحودلاب
هروضضح ةحودلا يف ىوقلا باعلأا لايدنوم لÓخ ةيضضفلا بحاضص يفولخم قيفوت لجضسو .ةرازولا رقمب Óفح هفرضش ىلع اهدعب ميقي نأا ىلع ،نيدموب يراوه راطمل ةيفرضشلا

رضضح يذلا وهو ينطولا بختنملاب هقلعت ددجيل ةضصرفلا هذه توفي نأا لإا ىبأا يفولخم ،ايبمولوك مامأا مهئاقل يف رضضخلا ةدناضسم لجأا نم ةيضسنرفلا ليلب اوروم رايب بعلمب
.اقباضس ةديدع تاءاقل
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راـــــبخأ
ةضايرلا

:يضاملب

““ريهامجلل ركششلا لكو روطتلا نم ديزم ىلإا ةجاحب انلزام““

باهو صسيار ،““رضضخلا““ لوألا صسراحلل ةضصرف ايبمولوك ةهجاوم تناك
نم ،ةرقوب ديج˘م ق˘با˘ضسلا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ن˘م بار˘ت˘قÓ˘ل ،ي˘ح˘لو˘ب˘م

ي˘ما˘ح ل˘ضصو ثي˘ح ،لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م تا˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا دد˘˘ع ثي˘˘ح

يأا ،ينطولا بختنملا صصيمقب07 مقر ةهجاوملا ىلا ““رضضخلا““

عفادم˘لا ن˘ع4 ـبو ،““كي˘جا˘م˘لا““ ن˘ع ةد˘˘حاو ةارا˘˘ب˘˘م قرا˘˘ف˘˘ب

حاتفم ناديملا طضسو نع ةلماك7و زودنق دومحم قباضسلا
ةبخن˘لا ناو˘لأا˘ب ة˘ه˘جاو˘م77 ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا ن˘يد˘لا ي˘˘ح˘˘م
صصيمقب ““صسيارلا““ ـل ةكراضشم لوأا نأا راضشي .ةينطولا
يتلا،0102 ملاعلا صسأاك تايئاهن يف تناك ““رضضخلا““

يحلوبم صسراحلا لجضس نيأا ،ايقيرفإا بونج يف ترج
لوألا رودلا نم ةيناثلا ةهجاوملا يف هل روهظ لوأا

81 ـلا خيراتب ارتلج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ة˘ق˘با˘ضسم˘لا ن˘م
يبل˘ضسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،ناو˘ج
،ةمقلا يف ةارابم يحلوبم اهموي ىدأا ثيح ،هلثمل رفضص
امدعب ،نادع˘ضس ح˘بار برد˘م˘لا ة˘ق˘ثو ة˘ل˘ما˘ك˘لا ة˘مÓ˘ع˘لا لا˘ن
““ةرو˘ط˘ضسألا““ نأا ر˘كذ˘ي .رار˘ي˘جو ي˘نور تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘ك صضه˘˘جأا
ةكراضشم رثكألا نيبعÓلا بيترت ةرادضص لتحي يمولب رضضخل
مث،68 ـب رجام حبار هيلي ،ةارابم001 ـب ينطولا بختنملا عم
اهدع˘بو ،ة˘كرا˘ضشم97 ـب دا˘ن˘˘م لا˘˘م˘˘ج˘˘ف،18 ـب ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب
حلاضصف07 ـب يحلوبمو ةرقوب مث زودنقو حاتفمو توافضصات

.امهيلكل ةارابم86 ـب ةيراغم ليضضفو داضصع
بيجن.ج

 ةهجاوملا
07 مقر
 يحلوبمل
”رضخلا“ عم

اضضيأا ايبمولوك ةارابم تفرع
و˘هو ،د˘˘يد˘˘ج م˘˘قر ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ه مد˘˘˘ع
ىلع رضشع ةضسماخلا ةارابملل
ر˘˘خآا دو˘˘ع˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا

يضضاملا ربوتكأا رهضشل ةميزه
(0/1) ن˘ي˘ن˘ب˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا

،9102 نا˘˘˘ك““ تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘ف
““ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا““ ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘ق˘˘˘˘حو
ىلع اوزاف ثيح ةرهبم جئاتن
(1-4) تايفضصتلا يف وغوطلا

ىل˘ع م˘ث ،ي˘مو˘˘ل ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،(1-0) ةيدو ةارابم يف رطق
(1-1) ا˘ي˘ب˘ما˘غ ما˘مأا او˘لدا˘ع˘تو
،اي˘ق˘ير˘فا صسأا˘ك تا˘ي˘ف˘ضصت ي˘ف
(1-0) صسنو˘ت ىل˘ع زو˘ف˘لا م˘˘ث
ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو ،يدو ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ف

(1-1) يدنرو˘ب ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا
زو˘˘ف˘˘لا ا˘˘هÓ˘˘تو ة˘˘حود˘˘لا ي˘˘ف
ي˘˘˘˘ف (3-2) ي˘˘˘لا˘˘˘م ىل˘˘˘ع ا˘˘˘يدو
ليجضست لبق .اضضيأا ةحودلا
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تارا˘˘ضصت˘˘نا تضس
ىلع رضصمب ايقيرفا ممأا صسأاك
(1-0) لاغنضسلاو (0/2) اينيك
تو˘ك م˘˘ث،3-0) ا˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘ت و
ح˘ي˘جر˘ت˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘ب راو˘˘ف˘˘يد
ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن رو˘ضسن ىل˘ع زو˘ف˘لاو
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م رود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف (1-2)
اددجم زوفلا اريخأاو يئاهنلا

رود˘˘˘لا ي˘˘˘ف لا˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضسلا ىل˘˘˘˘ع
ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ىل˘˘˘ع ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ميتي فدهب نينبلا بختنم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ما لدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ث

فده ةيطارقميدلا وغنوكلا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ك˘˘ب˘˘ضش ل˘˘ك ي˘˘ف
ار˘˘ي˘˘خأاو ،ة˘˘ير˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت ة˘˘يدو
ايبمولوك بخت˘ن˘م ىل˘ع زو˘ف˘لا

.در نود ةلماك ةيثÓثب
معطل رضضخلا يدافت نوكيضسو
41) ايبماز ءاقل يف ةميزهلا
ّلهتضسم ي˘ف (مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا صسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘ضصت
ي˘ف ىر˘˘ج˘˘ت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا1202
تÓفنل ةضصر˘ف ،نور˘ي˘ما˘ك˘لا

م˘قر ه˘م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ةقاضشلا ةلحرلا لبق ،يلامرك
ة˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل نورو˘˘˘˘با˘˘˘˘غ ىلإا

ربمفون81) ا˘˘˘ناو˘˘˘ضستو˘˘˘ب
.(لبقملا

ج .بيجن

”رضخلا“ صيمقب حاجنوبل31 مقر فدهلا

،ةوقب هضسفن صضرف نم نكمت نيأا ،ةريخألا تايرابملا يف هقلأات دعب ،ينطولا بختنملا يف ابعضص امقر حاجنوب دادغب مجاهملا حبضصأا
،زيجو فرظ يف رضضخلا يفاده ةمئاق لخدي هلعج يذلا رمألا ،ةينفلا ةضضراعلا مامز يضضاملب لامج يلوت ذنم ةيضساضسأا ةناكمب رفظو
.رجام حبار قباضسلا بخانلا دهع يف تناك ،بختنملا ىلإا هتدوع نأا رابتعا ىلع ،فضصنو ةنضس لÓخ افده31 ليجضست يف حجن امدعب
زاراكلأاو صشتيزوليلح ةروضص يف نيقباضسلا نيبردملا دهع يف هتضصرف ىلع لضصحتي مل حاجنوب مجاهملا نوك ،هيلإا ةراضشإلا بجوتي امو
يف دحاو مقر مجاهملا دادغب ربتعي هنأاب ،اراركتو ارارم دكأا يذلا ،يضضاملب لامج بردملا عم ايلاح هب ىظحي ام صسكع ،صسنكيلو
رضضخلا اهيف زاف يتلا ،ةيدولا ةارابملا لÓخ ،ايبمولوك بختنم ىمرم يف هفده لضضفب حاجنوب عفر ،هتاذ قايضسلا يفو .هتبيتك
اهردضصتي يتلاو ،ينطولا بختنملا يفاده ةمئاق يف90ـلا ةبترملا يف  حبضصيل،31 مقرلا ىلإا هفادهأا دادع رضشؤوم،(0/3) ةجيتنب
بيجن.ج.افده53 ديضصرب توافضسات ظيفحلا دبع قبضسألا يلودلا

مويلا ،مدقلا ةركل يلحملا ينطولا بختنملا متتخي
نينثلا ذنم هلخد يذلا ،قلغملا يدادعإلا هركضسعم
،تابخت˘ن˘م˘لا داد˘عإل ىضسو˘م يد˘ي˘ضس ز˘كر˘م˘ب طرا˘ف˘لا

مضساحلا رود˘لا با˘يإا ةارا˘ب˘م صضو˘خ˘ل اداد˘ع˘ت˘ضسا كلذو
،نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا صسأاك تايئاهنل لهؤوملا
يت˘لاو ،ا˘ي˘بو˘ي˘ثإا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ما˘قإا ع˘مز˘م˘لا
مويلا ريطي ثيح ،يبرغملا بختنملا اهيف هجاويضس
لجأا نم ةيبرغملا ناكرب ةنيدم ىلا يليتاب لابضشا
هجوو ،صسلطألا دوضسا ةهجاومل تادادعتضسلا مامتإا
32ـل ةوعدلا ،يليتاب صشتيفيدول ،يضسنرفلا بردملا

بغري يتلاو ،ةارابملا هذه صضوخ لجأا نم ابعل
بقللا لماح ءاضصقإاو ةأاجافملا قلخ يف اهلÓخ نم

رخآا ،يليتا˘ب ع˘ضضيو ،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل لو˘ضصو˘لا قا˘ب˘ضس ن˘م
ةزهاج نو˘ك˘ت ىت˘ح ،ر˘ضضخ˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت ىل˘ع ه˘تا˘ضسم˘ل
نأا بقتري ثيح ،ناكرب ةنيدمب دوضسألا ةعراقمل
مويلا ،ةيبرغملا يضضارألاب ةيرئازجلا ةثعبلا لحت
ءاقفر ميقيضس نيأا ،ةارابملا دعوم نم نيموي لبق يأا

بختنملا ةارابم يرجتضسو ،ةدجو ةنيدمب ةكبد نب
،يبرغملا هريظن دضض ،نييلحملا نيبعÓل ينطولا

يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘ضضرأا ىل˘ع ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘ضسلا مو˘˘ي
ةعماج˘لا تن˘ل˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م كي˘با˘ب˘ضشب ،نا˘كر˘ب˘ب
يتلا ركاذتلا ذافن نع مدقلا ةركل ةيبرغملا ةيكلملا

ينطولا بختنملا ثحبيو ،ةارابملا هذهل اهحرط مت
بردم ،ةتومع نيضسح بردملا لابضشأا ةتغابم ىلع

تايئاهن ىلإا لهأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ه˘˘ضس نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،““نا˘˘ضشلا“
ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ل˘م˘ح ءد˘ب يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةنضس علطم ،ةريخألا ةخضسنلا يف هزرحأا يذلا بقللا
ةكلمملا بعÓمب اهتايئاهن ترج ةرود يف،8102
اهتنضضتحا يتلا ،باهذلا ةارابم نأا ركذي ،ةيبرغملا
ربمتبضس رهضش ةديلبلاب ركاضشت ىفطضصم بعلم ةيضضرأا
لعجي ام وهو ،فادهأا نود لداعتلاب تهتنا ،يضضاملا
ة˘ضصا˘خ ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘ضص ة˘يرو˘مأا˘م˘لا

هجوب رهظت مل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
.باهذلا ءاقل لÓخ عنقم

ديلو.ف

يضاملب عم ةميزه نود ”رضخلل“ ةيلاتتم ةهجاوم51

ةارابم تناك دقل“ :زرحم

مهناكمإب نويرئازجلاو ةيخيرات
”انب راختفقا

يدو˘لا زو˘ف˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘ضس ن˘ع ر˘ضضخ˘لا د˘ئا˘ق ،زر˘ح˘م صضا˘ير بر˘˘عأاو
امدعب ىضسنت ل ةارابم اهنأا اربتعم (3-0) ايبمولوك ىلع ريبكلا
،صضير˘ع˘لا را˘ضصت˘نÓ˘ل ءار˘ح˘ضصلا ي˘برا˘ح˘م دو˘ق˘˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘ضس
انرظتنا““ :ةيفحضص تاحيرضصت يف ،يتيضس رتضسضشنام مجن فاضضأاو

ةرطيضسلا انعطتضساو ،تايرابملا نم عونلا اذه لثم صضوخ اعيمج
يف لضضفألا نم ربتعي ،يوق مضصخ ىلع زوفلا انققحو ،ءاقللا ىلع

را˘ي˘ب بع˘ل˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا تنا˘ك ءاو˘جألا““ :ع˘با˘تو ،““ا˘ي˘لا˘ح م˘لا˘ع˘˘لا
،انراضصنأا نم افلأا04 مامأا هلعف عيطتضسن ام ةيؤور ديرن انك ،اوروم
ةمق يف نآلا مهنأا دقتعأا ،زوفلا مهيدهن نا اقح اعئار ارمأا ناكو
اذه نأا ةيؤور كناكمإاب““ :زرحم فدرأاو ،““مهدÓب بختنمب رخفلا

لاتقلا ةلضصاوم ديرن امئاد ،ادبأا ملضستضسن ل نحن ،ريثكلا انل ينعي
بعضشلل ر˘ي˘ث˘ك˘لا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه نأا م˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘نأل ،تارا˘ضصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ىلع ةارابملا صضوخب ادج ءادعضس انك““ :هلوقب متأاو ،““يرئازجلا
نم انأاو ،انه اوعرعرت نيبعÓلا نم ديدعلاف ،ةيضسنرفلا يضضارألا

.““ادبأا مويلا اذه ىضسنن نلو ،خيراتلل ةارابم تناك دقل ،مهنيب
ديلو.ف

 ”ةلصاوتم ةكرعملاو مدقلا ةرك خيرات انلخد“ :يلوغيف
نأاب ““رتيوت““ ىلع صسما اهرضشن ةديرغت لÓخ نم يلوغيف نايفضس يرئازجلا ينطولا بختنملا بعل دكأا
نم ةيملاعلاو ةيرئازجلا مدقلا ةرك خيرات تلخد دق يرئازجلا ينطولا بختنملل ةيلاحلا ةليكضشتلا
ءاثÓثلا ةرهضس يخيراتلاو قحاضسلا زوفلا بقع كلذو ،يضضاملب لامج ينطولا بردملا عم باوبألا عضسوأا
:يلوغيف بتكو،0 –3 ةجيتنب افيفلا بيترت يف عضساتلا زكرملا بحاضص ايبمولوك بختنم ىلع يضضاملا
ركضشو ،““يرئازجلا خيراتلا يف انئامضسا ةباتك لضصاون نحن ،ةلضصاوتم ةكرعملاو ةميزه نودب ةارابم61““

ىوضس همقاطو يضضاملب هب موقي يذلا لمعلا فضصو نكمي ل““ :بتك ثيح ينفلا همقاطو يضضاملب يلوغيف
اركضشو رئازجلا ايحت ،ءانثلاو ةداضشإلا قحتضسيو ىوتضسم ىلعا يف تبعل ةعومجملا““ :لضصاوو ،““قراخلاب

ديلو.ف.““انراضصنل

 لبقملا تبضسلا برغملا ماما بايإلا ءاقلل ابضسحت /0202” ناضش““ تايفضصت

ةدجو ةنيدمب ةماقإلاو برغملا ىلإا مويلا نوريطي نويلحملا

”سوردلا نم ريثكلا هنم انملعتو اريثك روطت رئازجلا بختنم“ :شوريك
رمتؤوملا لÓخ ،صشوريك لاقو،9102 ايقيرفإا لطب ،رئازجلا مامأا (3-0) ةيدولا ةميزهلا دعب هلمأا ةبيخ نع ،يبمولوكلا بختنملا بردم ،صشوريك صسولراك ربع

انملعت دقل ،ريثك انديفيضس اذهو ،ةينيتÓلا اكيرمأا جراخ نم ابختنم انهجاو اننأا مهألا ،ةليمج مدق ةرك قبطي ،يوق بختنم مامأا انبعل دقل““ :ءاقللا دعب يفحضصلا
بختنملا نأا يفخي ل اذه نكل ،ةيدو تناك ةارابملا نأا ىضسنن نأا بجي ل““ :عباتو ،““ةلبقملا تايرابملا يف ءاطخألا حيحضصت ىلع لمعنضسو ،صسردلا اذه نم ريثكلا
ءادأا““ :ناريإل قباضسلا بردملا فدرأاو ،““كلذ ىلع مهئنهأا انأاو ،ةجيتنلا هذهب زوفلا قحتضساو ،ةقيقد نيعضستلا ةليط انم لضضفأا ناكو ،ديج لكضشب بعل يرئازجلا

.““لكاضشملا نم ديدعلا انل تببضس ةيموجه ةقيرطب بعلي هنأا امك ،ريبك يكيتكت طابضضناب عتمتيو ،ةيرضصع مدق ةرك مدقي حبضصأاو ،اريثك روطت رئازجلا بختنم
ديلو.ف

 ”بيرقلا لبقتسملا يف ايدو اسنرف هجاونس اننا ديكفا نم“ :يشطز
متي ملو ةمئاق تلازام ملاعلا لطب اضسنرف بختنم ةهجاوم ةركف نأاب يضشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا صسيئر لاق
،رئازجلا صضرا يف ةمظنم نوكتضس اهنا امك بيرقلا لبقتضسملا يف نيبختنملا نيب ةلاحم ل ةارابم كانه نوكتضس ثيح ،اهنع يلختلا

ةيثÓثب رضضخلا زوفب ىهتنا يذلاو ايبمولوكو رئازجلا ءاقل بقع صسما لوا ةرهضس نييفحضصلل قباضسلا وداراب قيرف صسيئر حرضصو
دعوملا صصخي اميف ةقيقد ليضصافت نع فضشكلا نود نكل ،نوكتضس انضسرفو رضضخلا نيب ةارابملا نا دكؤوملا نم هنا ،ةفيظن ةيخيرات
صسيئر عم ديج لكضشب رملا يف انضشقانتو انثدحت دقل ،بيرقلا لبقتضسملا يف اضسنرف بختنم هجاونضس اننأا ديكألا نم““ :لاقو ،ناكملاو
يف اضسنرف هجاونضس““ :فاضضأاو ،““ةارابملا ميضسرت نم نكمتن ىتح ددضصلا اذه يف ثيدحلا لضصاونضسو ،تيرغول ليون يضسنرفلا داحتلا
ديلو.ف.““كلذ نود لوحي دق لكضشم يأا كانه صسيلو ،رئازجلا

يبرعلا لثمملا رئازجلا
 ةمئاق يف ديحولا

ايملاع ابختنم03 ىلغأ
ي˘ن˘طو˘لا ه˘برد˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت

03 لضضفأا بيترت يف ةوقب لوخدلا نم ،يضضاملب لامج
لÓخ هيبعÓ˘ل ة˘ي˘قو˘ضسلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ريفضسنارت““ عقوم هرضشن امبضسح كلذو ،ةيلاحلا ةرتفلا

لتحيل ،نيبعÓلا راع˘ضسأا˘ب صصت˘خ˘م˘لاو ي˘م˘لا˘ع˘لا ““تكرا˘م
ةرا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ثلا˘˘ثو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ةراد˘˘ضصلا كلذ˘˘ب
بختنم مو˘ج˘ن˘ل ة˘ي˘قو˘ضسلا ة˘م˘ي˘ق˘لا تع˘ف˘تراو ،ءار˘م˘ضسلا
12ـلا زكرملا يف (وروأا نييÓم302) يلاوح ىلإا رضضخلا

،ايبرع لوألاو يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا ىل˘ع ثلا˘ث˘لاو ا˘ي˘م˘لا˘ع
صسأاك بقلب هخيرات يف ةيناثلا ةرملل زوفلا دعب كلذو
يف تمي˘قأا ي˘ت˘لا،23ـلا اهتخ˘ضسن ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فألا م˘مألا
غلبت تناك اهنأا ام˘ل˘ع ،ة˘نا˘ن˘ك˘لا صضرأا˘ب ي˘ضضا˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا

،ةقباضسملا هذ˘ه قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق (ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م53.281)
،زرحم صضاير ،يزيلجنإلا يتيضس رتضسضشنام مجن ربتعيو
نويلم06) ة˘م˘ي˘ق˘ب ر˘ضضخ˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘˘ضشت ي˘˘ف بعل ىل˘˘غأا
ي˘ضسنر˘ف˘لا صسي˘ن بعل لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘ضسو˘˘ي م˘˘ث ن˘˘مو ،(وروأا

باعلأا عناضص يميهارب نيضسايو ،(وروأا نويلم52) ةميقب
رضصان نب ليعامضسإاو ،(وروأا نويلم12) يرطقلا نايرلا
عفادم يدنام ىضسيعو ،(وروأا نويلم71) نÓيم مجن
ع˘قو˘م˘لا بضسح ،هر˘ع˘ضس غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لا صسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن
يف يبر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘حو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م61 ،ا˘م˘ئاد
ي˘ف صسدا˘ضسلاو ي˘بر˘ع˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةمي˘ق˘ب صسنو˘ت م˘ث ن˘مو ،(وروأا نو˘ي˘ل˘م421)ـب ايقير˘فأا

24 ىلإا اهتميق تعجارت يتلا رضصمو ،(وروأا نويلم56)
حÓضص دمحم لوبرفيل مجن داعبتضسا ببضسب ،وروأا نويلم
وهو ةيلودلا تايرابملا نم يلاوتلا ىلع يناثلا رهضشلل
.وروأا نويلم051 ىلإا هتميق لضصت يذلا

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ثأرت˘لأ ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ““ة˘ن˘يد˘م““ ة˘ي˘ع˘م˘ج كرا˘صشت˘صس
ي˘ف ا˘حا˘ب˘صص ةر˘صشا˘ع˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب تب˘صسلأ أذ˘ه ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لأ
ةيئا˘صسف˘ي˘صسف˘لأ حأو˘لأ’أ م˘ي˘مر˘تو ة˘ي˘ط˘غ˘ت ةدا˘عإأ لا˘غ˘صشأأ
ةبانعب نوبيه يرثأ’أ عقوملأ ىوتصسم ىلع ةدجأوتملأ

تاكلتمملأ رييصست نأويدو نوبيه فحتم عم قيصسنتلاب
ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘مو ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘˘كأأ فأر˘˘صشإأ تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
،نوبيه راثآ’ ةينأديم ةجرخ اهيلت ةيرثأ’أ ةصسدنهلأ

رخآأ““ ـل سشقر˘ل م˘ير˘ك˘لأ د˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ف˘صشكو
ةرأون رام˘ع نو˘ب˘ي˘ه ف˘ح˘ت˘م ر˘يد˘م˘ب ىق˘ت˘لأ ه˘نأأ ““ة˘عا˘صس
ثدحلأ أذه يف اهئاصضعأأو ةيعمجلأ ةكراصشم هل دكأأو

يذلأ نوبيه يرثأ’أ عقوملاب قلعتي رمأ’أ نأأ ةصصاخ
تبثت يتلأ زومرلأ نمو نييبانعلأ ةرخفم ةباثمب ربتعي

““ة˘ن˘يد˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ة˘˘قأر˘˘ع
،يفاقث عباط اهيد˘ل ي˘با˘ن˘ع˘لأ ثأر˘ت˘لأ ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
با˘ب˘صش ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج ا˘ه˘ئا˘صضعأأو ي˘م˘ل˘عو ي˘ئ˘ي˘ب ،ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس

يعيبطلأ و يفاقثلأ تأرثلأ ةيامحل فدهت و ،نينطأومو
ن˘مو ،ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو ة˘با˘ن˘ع ه˘ب ر˘خز˘ت يذ˘لأ ّي˘˘ن˘˘غ˘˘لأ
،ةيفاقثلأ ةنيدم˘لأ را˘ثًا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ فأد˘هأأ
ىلع ظافحلأ يف ةم˘ها˘صسم˘لأ ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ّت˘لأو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ
لمعلأ و ةنيدملل يدام ريغلأ و يّداملأ يفاقثلأ ثأرتلأ

ةيفاقثلأ ةمأدتصسملأ ة˘حا˘ي˘صسلأ ة˘ي˘م˘ن˘ت ،ه˘ن˘ي˘م˘ث˘ت ىل˘ع
لمعلأو ةحايصسلأو ثأرتلأ نهم يف نيوكتلأ ،ةيئيبلأو

ة˘ّل˘ج˘م ر˘صشنو ف˘ي˘لأا˘ت ،با˘ب˘˘صشل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ جا˘˘مدإ’أ ىل˘˘ع
ميظنت ،اهخيراتو ةنيدم˘لأ را˘ثُا˘ب م˘ت˘ه˘ت بت˘كو ة˘يو˘ن˘صس
ةنيدم ثأرت لوح تايقتلم و تأودن ،ةريدتصسم دئأوم

ىل˘ع ة˘ي˘با˘ب˘صشلأ تا˘كر˘ح˘لأ ع˘ي˘ج˘صشتو ا˘ه˘خ˘يرا˘تو ة˘با˘ن˘ع
لدابت جمأر˘ب لÓ˘خ ن˘م ي˘لود˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ن˘يد˘ي˘ع˘صصلأ

ة˘ي˘م˘ن˘تو ثأر˘ت˘لأ ظ˘ف˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ل˘˘حو
.ةيحايصسلأ

 ر.ناميلصس

ةبانعل يحايصسلأ جيورتلأو يبانعلأ ثأرتلأ ةيامح اهفده

ءاسسفيسسفلا حاولأا ةيطغت ةداعإا يف كراسشت ““ةنيدم““ ةيعمج
تبسسلا اذه نوبيه يرثألا عقوملاب

مجانملأو ةعانصصلأ ةريزو هتصسأأرت ءاقل يف

تابورسشملا تاسسسسؤوم نيب لدابت ةيسضرأا ءاسشنا قافتا عيقوت
رومتلا جاتنإاو ةحايسسلاو كيناكيملاو ةنمقرلاو

تاصسصسؤومل زكرمت يف لثمتت يتلأ تÓتكتلأ عم أءاقل سسمأأ تريزامت ةليمج مجانملأ و ةعانصصلأ ةريزو تصسأأرت
و ةددجتملأ تاقاطلأ و ةقيقدلأ كيناكيملأ و ةنمقرلأ و تابورصشملأ لاجم يف ةطصشانلأ و ةيلماكت ةعيبط تأذ
تÓتكتلأ نيب لدابتلل ةيصضرأأ ءاصشنإأ لوح قافتأ ىلع عيقوتلاب ءاقللأ أذه جوت و ،رومتلأ جاتنإأ و ةحايصسلأ
عقو دق و ،ةكرتصشملأ اهتايدحت عفر لجأأ نم ايوصس لمعلأ ةيغب ةينطولأ قوصسلاب ت’اجملأ فلتخم يف ةطصشانلأ

عاطقلأ ةريزو روصضحب مجانملأ و ةعانصصلأ ةرأزو رقمب مظن ءاقل بقع تÓتكت تصس ولثمم قافت’أ أذه ىلع
ىلأ ةيمتنملأ ةيرئأزجلأ تÓتكتلأ نيب ةيدصضاعتلأ ميعدت ىلأ اصساصسأ ءاقللأ أذه فدهي و ،تريزامت ةليمج

،عيرصشتلأ و ليومتلأ و ةيابجلاب ةقلعتملأ لئاصسملأ سصخت ةكرتصشم تأردابمب مايقلأ و طاصشنلأ تاعاطق فلتخم
تايلآأ ثأدحتصسأ و ةكرتصشم عيراصشم ميمصصت و هئأرظن حلاصصل لتكت لك تÓهؤوم نيمثت ىلأ اصضيأأ يمري امك
و ،““تاجوتنملأ لقن و ةكرتصشملأ ةيتصسجوللأ و ءأرصشلأ تايلمعل ةيزكرملأ ةطحملأ““ فيلاكتلأ سصيلقتب حمصست
كير˘˘صشلأ ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت را˘˘˘طأ ي˘˘˘ف5102 ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ قو˘صسلا˘ب ةدو˘جو˘م˘لأ ة˘ت˘˘صسلأ تÓ˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لأ تأا˘˘صشن
ىصصوأأو أذ˘ه ،تÓ˘ت˘ك˘ت˘لأ هذ˘ه ح˘لا˘صصل ة˘يرأزو˘لأ ا˘ه˘˘تر˘˘ئأد مأز˘˘ت˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ةر˘˘يزو تد˘˘كأأو،““ZIG  ““ي˘نا˘˘م˘˘ل’أ
ايمومع ايداصصتقأ انايك اهرابتعاب ينوناقلأ بناجلأ نم تÓتكتلأ هذهل سسيصسأاتلاب ءاقللأ أذه لÓخ نوكراصشملأ

ىلعو ،ةينطولأ ةيمنتلأ ةيجيتأرتصسأ يف كيرصشك اهيلإأ رظنلاب عورفلل يئيبلأ ماظنلأ يف ةيلكيه أرأودأأ اهحنمو
ليدعت يلاتلابو ،يميظنت سصن ىلع دمتعي اصصاخ ايصساصسأأ انوناق تÓتكتلأ حنم ““ايرورصض““ ىحصضأأ ،سساصسأ’أ أذه
هذه تاحأرتقأ عمج ةرورصض ىلع نوكراصشملأ ددصشو ،تÓتكتلأ هذه تاطاصشن نينقت لÓخ نم ةراجتلأ نوناق
مجانملأو ة˘عا˘ن˘صصلأ ةرأزو مز˘ت˘ع˘تو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ سصو˘صصن˘لأ ي˘ف ا˘ه˘جأردإأ د˘صصق ا˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘تو تÓ˘ت˘ك˘ت˘لأ
 ر.ناميلصس                                      .تÓتكتلأ فلتخم نيب نواعتلأو قيصسنتلأ يتمهمب علطصضت ةيدايق ةنجل ثأدحتصسأ

قيلعت نود ةروصص

ةنتابب تاردخملا نم ةيمكو اسسولهم اسصرق096 نم ديزا زجح
عورصشملأ ريغ راجت’أ اهنم و اهعأونأأ ىتصشب ةميرجلأ ةحفاكم راطإأ يف راطأ يفو ةنتاب ةي’و نمأأ رصصانع نكمت
ىلو’أ نيتلصصفنم نيتيلمع يف كلذو ،تأردخملأو تاصسولهملأ نم ةيمك زجح نم ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو  تأردخملاب

عيبب سصخصش مايق ديفت تامولعم ةنتاب ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصملأ رصصانع يقلت دعب تءاج
رخآأ سصخصشو هب هبتصشملأ فيقوت نم ةمولعملل ديجلأ لÓغتصس’أ نكم ثيح ،تلوزات ةيدلبب تأردخملأ جيورتو
تأرثؤوملأ نم سصرق351 ىلع روثعلأ مت امهدحأأ نكصسم سشيتفتب نذإأ رأدصصتصساب ،ةنصس92 و62 رمعلأ نم ناغلبي
دعب ،جلاعم فيك تأردخملأ نم مأرغ06 و سصرق922 عومجمب لودامأرت عون سصرق67 و نيلاباقيرب عون ةيلقعلأ
نم .سسمأأ ةحيبصص ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ امهب هبتصشملأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجأ ءافيتصسأ

ةعومجم اهنتم ىلع ةبكرم دجأوت ديفت ةدرأو تامولعمل أدانتصسأو ةنتاب ةي’و نمأاب لخدتلأو ثحبلأ ةقرف اهتهج
فيقوت مت ةمزÓلأ ريبأدتلأ ذاختأ دعب ،ةلمح ينأرمعلأ بطقلاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتب نوموقي بابصشلأ نم
روثعلأ مت ةبكرملأ سشيتفت دعب ،ةنصس33 و82 نيب مهرامعأأ حوأرتت  سصاخصشأأ30 مهددع غلابلأ مهب هبتصشملأ

ءافيتصسأ دعب ،غلم003 نيلاباقيرب عون نم سصرق074 ـب اهددع ردقي ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك ىلع اهلخأدب
ح .ناصشوصش                     .لو’أ سسمأ ةنتاب ةمكحمب ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهب هبتصشملأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجأ

نأونع لمحي ديدج بيلك ““يتيت ورصصن““ نانفلأ ردصصأأ
جأر˘˘خإأ ن˘˘مو ““EINOMRAH““ جا˘ت˘نإأ ن˘م ““ل˘ها˘صس ي˘صشا˘˘م““

ثيح تاعقوتلأ لك لمعلأ حاجن قافو ،يظوفحم نيصساي
موي رورم دع˘ب ““بو˘تو˘ي˘لأ““ ي˘ف ةد˘ها˘صشم˘لأ ة˘ب˘صسن تل˘صصو
م˘˘تو ،ةد˘˘ها˘˘صشم نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ف˘˘صصن هر˘˘صشن ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف د˘˘˘حأو
امك ،ةيفأرتحأ تاينقتبو ةيلاع ةدوجب بيلكلأ ريوصصت
لو˘ح رود˘يو ي˘صسن˘˘مورو سسا˘˘صسح ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأ’أ عو˘˘صضو˘˘م نأأ

نأأ فاصشتكأ متي اهدعبو نيقهأرم نيباصش نيب بح ةصصق

اهلقنيو يعولأ دق˘ف˘ت ثي˘ح نا˘طر˘صسلا˘ب ة˘صضير˘م ةا˘ت˘ف˘لأ
ي˘ف ا˘هد˘نا˘صسيو ا˘ه˘ل ا˘ي˘فو ىق˘ب˘يو ىف˘صشت˘صسم˘لأ ىلإأ با˘صشلأ

ىصضرملل ءأدهإأ ة˘با˘ث˘م˘ب ل˘م˘ع˘لأ أذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ا˘ه˘ت˘ن˘ح˘م
ام وهو زيممو مكحم بيلكلأ ويرانيصس ناكو ،ناطرصسلاب
يصشام قأرفلأ““ هتاملك نيب نم يذلأ لمعلأ لامج نم دأز
ةباتكب ماقو ،““لها˘صس ي˘صشا˘م ير˘م˘ع ا˘ي˘ل˘ع كد˘ع˘ب ل˘ها˘صس
حاجنأ يف كراصش امك ،““وطيم““ ةينغأ’أ نيحلتو تاملكلأ

،يلع نب ريبز ““POD““ رأرغ ىلع ريبك مقاط لمعلأ أذه
ىل˘˘˘ع فر˘˘˘صشم˘˘˘لأ ،ي˘˘˘ندوأأ ةد˘˘˘يا˘˘˘ع جر˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم
ةفاصضإأ ،روصشاع نب رينم ،يمي˘هأر˘ب نا˘ي˘ف˘صس غ˘ن˘ي˘ت˘صسا˘ك˘لأ
م˘˘˘ت د˘˘˘قو ““YCNEGA SLEDOM ROMALG““ ىلإأ

ور˘صصن““ نا˘ن˘ف˘لأ ف˘صشكو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ي˘ف بي˘ل˘ك˘لأ ر˘يو˘˘صصت
هزجنأ يذلأ لمعلأ نع هثيدح يف ““ةعاصس رخآأ““ ـل ““يتيت
ىلع لمع˘لأ ي˘ع˘م ز˘ج˘نأأ يذ˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ل˘ك ر˘ك˘صشأأ»:Ó˘ئا˘ق
ج˘ت˘ن˘م˘لأو ظو˘ف˘ح˘م ن˘ي˘صسا˘˘ي فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ جر˘˘خ˘˘م˘˘لأ رأر˘˘غ

سضر˘˘م عو˘˘صضو˘˘م˘˘ل بي˘˘ل˘˘ك˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘قر˘˘ط˘˘˘ت ““ي˘˘˘نو˘˘˘مرا˘˘˘ه““
مهدعنو روه˘م˘ج˘لأ ا˘ن˘ل˘م˘ع بج˘ع˘ي نأأ ىن˘م˘تأأو نا˘طر˘صسلأ

ينعجصش نم لك ركصشأأ ،Óبقتصسم ةلثامم لامعأأ زاجناب
.““يتايأدب ذنم يعم فقوو

 سسافر ناميلصس

دحأو موي يف نويلم فصصن تقاف ““بوتويلأ““ يف ةدهاصشملأ ةبصسن

““يتيت ورسصن““ نانفلل ديدجلا بيلكلا”لهاس يشام“

رئأزجلأ يف ةحايصسلل جيورتلأ راطإأ يف

اينابسسإا نم نيمداق ايناطيرب احئاسس346 لبقتسست نارهو
““ريفاصس اغاصس سسأأ مأأ““ ةامصسملأ ““EREISIORC ED ERIVAN““ ةيحايصس ةرخاب عوبصسأ’أ أذه فصصتنم لابقتصسأ مت
عيجصشت راطإأ يف كلذو نأرهوب ةيديلقتلأ تاعانصصلأ ةحايصسلأ ةيريدمو نأرهوب ةيلحملأ تاطلصسلأ فرط نم
مهتيبلغأأ ايبنجأأ احئاصس346 اهنتم ىلع ناكو ةينابصسإ’أ املاب ةنيدم نم ةرخابلأ تمدقو ،رئأزجلأ يف ةحايصسلأ

ىوتصسملأ ىلع ةفورعملأ ةيحايصسلأ دصصاقملأ نم ربتعت يتلأ نأرهو ““ةيهابلأ““ أورأز ثيح ةيناطيرب ةيصسنج نم
قيصسنتلاب ““روت كيجام““ رافصسأ’أ و ةحايصسلأ ةلاكو فرط نم ةمظنم ةلحرلأ تناكو ،ةحايصسلأ عاطق يف يلودلأ

ةيلحاصسلأ ةيرئأزجلأ ندملأ نم ديدعلل نكميو ،نأرهو ةي’ول ةيديلقتلأ ةعانصصلأ و ةحايصسلأ ةيريدم عم
ةصصاخ ناصسملتو نأرهو ،لجيج ،ةياجب ،ةبانع ةروصص يف بناجأ’أ حايصسلأ بطقتصست نأأ رئأزجلأ يف ةريبكلأو
جيورتلأ بجي امك ،تاقورحملأ عاطق جراخ ينطولأ داصصتق’أ ىلع ةدئافلاب دوعيصس ةحايصسلأ عاطق كيرحت نأأ

ىلع بونجلأ يف ةفورعملأ ةيحايصسلأ قطانملأ يف سسقطلأ لأدتعأ ببصسب ةيوأرحصصلأ ةحايصسلل ةرتفلأ هذه يف
ر.ناميلصس.ىرخأ’أ ندملأ نم ديدعلأو نوميميت ،تناج ،تصسأرنمت رأرغ

نيقوفتملأ لئأوأ’أ ةبلطلأ ميركت ىلع فرصشأأ امدعب
سسي˘ل˘ي˘بو˘م ل˘صصأو˘ي ن˘طو˘لأ ر˘ب˘ع تا˘ع˘ما˘ج˘لأ سضع˘ب ي˘ف
موي، هتقفأرمب، نييعماجلأ ةبلطلل معأدلأ هجمانرب
00:41 ةعاصسلأ ىلع9102 ربوتكأأ51 ءاثÓثلأ، سسمأأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسرد˘م˘ل˘ل ل˘ئأوأ’أ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ جر˘خ˘ت ل˘ف˘ح˘˘ل،
 .ةعيلقلل يعماجلأ بطقلاب تنمجانملل ايلعلأ

تأدا˘ه˘صشلأ م˘ي˘ل˘صست ل˘ف˘ح ة˘ق˘فأر˘م˘ب رو˘خ˘ف سسي˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م
نيقوفتملأ (12) نورصشعلأو دحأولأ ةبلطلل زئأوجلأو
تاصصصصختلأ يف رتصساملأ ةبلطل ةعباصسلأ ةعفدلأ يف
 :ةيتأ’أ

 تامظنملأ تنمجانم -
 ةدوجلأ تنمجانم -
 ةيرصشبلأ درأوملأ تنمجانم -
- يتامولعملأ ماظنلأ و يجيتأرتصسإ’أ تنمجانملأ

 يقيوصستلأ تنمجانملأ -
ةيمومعلأ عيراصشملأو ةيتلواقملأ تنمجانم -
ةينورتكلإ’أ ةموكحلأ تنمجانم -
ميركت لÓخ نم دكؤوت ،ةنطأوملأ ةصسصسؤوملأ سسيليبوم
ي˘ف ا˘ه˘مأز˘ت˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘با˘صشلأ ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لأ

.ةباصشلأ تأءافكلأ عيجصشتو ةفرعملأ ةيقرت

 يوقرت نكسسم001 عورسشم لاغسشا مدهب رمأاي ةنتاب يلاو
ةينقتلا ريياعملل اهتقباطم مدعل

جاجتح’أ ةيفلخ ىلع ،سسمأ ةحيبصص اهب ماق يتلأ ةينأديملأ ةجرخلأ لÓخ ،يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلأو سسمأ ىطعأأ
نم اهباحصصأ تاناعم30 ةلمحب معدملأ يوقرتلأ ةغيصصب نكصسم001 عورصشم سصوصصخب هتدرو يتلأ ةديدعلأ يواكصشلأو
نأ لبق ،لوأ’أ سسمأ ةنتاب ةي’و رقم مامأ نوجتحي مهلعج يذلأ رم’أ وهو ،مهب بعÓتلأ أذكو لطامتلأو لاغصش’أ رخات
يقرملأو ،حنو نجورفأ قباصسلأ يراقعلأ يقرملأ هبحاصصل عورصشملأ ىلع عÓطÓل اينأديم جرخيو مهلاغصشن’ يلأولأ عمتصسي
ثيح ،هب لاغصش’أ مدقت ىدمو ،نييرصضحلأ نييراقعلأ رييصستلأو ميظنتلل ةيئ’ولأ ةلاكولأ يف ةلثمتملأ يلاحلأ يراقعلأ
ةناصسرخلأ ةيعون لوح ةربخ دأد˘عإأ  ةرور˘صض ىلأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأو ة˘يرأد’أ ح˘لا˘صصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ىط˘عأ
لمعلأو ةينقتلأ ريياعملل اهتقباطم مدعل ة˘م˘يد˘ق˘لأ لا˘غ˘صشأ’أ مد˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘صشا˘ب˘م  أذ˘كو ،ءا˘ن˘ب˘لأ لا˘غ˘صشأأ ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لأ

ةيئ’ولأ ةلاكولأ لبق نم ءانبلأ لاغصشأأ لامكتصسأو يصضاقتلاب ةقلعتملأ ةيرأد’أ تأءأرج’أ مامتأو ةيئاصضقلأ ةربخلاب
برقأأ يف عورصشملأ مÓتصسأ ىنصستي ىتح لامعلأو تايلآ’اب تاصشرولأ ميعدتو ،نييرصضحلأ نييراقعلأ رييصستلأو ميظنتلل
دعب اينأ ءاج هنأو اصصوصصخ هونصسحتصسأ يذلأ ءأرج’أ وهو ،مهتاناعم ءاهنأو تانكصسلأ هذه باحصصأ بلاطمل ةيبلت ،لاجأ’أ
تاميلعت قبطت نأ لمأ مهلكو ،زيجو فرظ يف هدعو دنع مهبصسح ناك يذلأو ةي’ولاب لو’أ لوؤوصسملل مهلاغصشنأ لقن
ح ناصشوصش.ددحملأ دعوملأ يف يلأولأ

ةليسسملا ةيلوب ماتلو ةيدلبب طيحملا فيظنتل ةيعوطت ةلمح ربكأا
ةفاظنلأ لامعو تاصشرولأ لامع نم تائفلأ ةكراصشمب ةليصسملأ ةي’و ماتلو ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ سسمأ ءاصسم مظن
ةيعوطت ةلمح ربكأ نينطأوملأو ةيمÓصس’أ ةفاصشكلأو ةيلحملأ تايعمجلأ ءاصسؤور ةكراصشم أذكو تايل’أو داتعلاب ةيدلبلل
راعصش تحت كلذو ةديجملأ ربمفون ةروث ع’دن’ نوتصسلأو سسماخلأ ىركذلاب لافتح’أ ةبصسانمب  أذهو طيحملأ فيظنتل
و64 ينطولأ قيرطلأ و ماتلو ةربقمو  تاخيبصسلأ ةقيدح فيظنتل ةيعوطت ةيلمع عيمجلأ ةيلوؤوصسم طيحملأ ةفاظن
عرأوصشلأ و  ةكوكط عبنمو يزكرملأ ماتلوب ءايحأ’أ لخأد عرأوصشلأو قيلعلاب يحايصسلأ قيرطلأو  قيلعلاب يصسيئرلأ قيرطلأ

ءÓطو ةيدلبلأ بعÓملأ ءÓطو ةيراكذتلأ بصصنلأ عيمج ءÓطو  حلاصص ماتلو عبنم و ماتلو قيرطو قيلعلاب ءايح’أ لخأد
يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر  ةعاصس رخأ’ حرصص ام بصسح أذهو ةيئأدتب’أ سسرأدملأ نييزتو ءÓط  هايملأ تانأزخ

أذهو ةدم ذنم ةيدلبلل رطصسملأ جمانربلأ راطأ يف ةيلمعلأ هذه لخدت  ةعيقر نيصساي ديصسلأ ةليصسملأ ةي’و ماتلو ةيدلبل
ةيلحملأ تايعمجلأ ءاصسؤورو ةكراصشم أذكو تايل’أو داتعلاب ةيدلبلل ةفاظنلأ لامعلأ و تاصشرولأ لامع نم تائفلأ ةكراصشمب
تايدلب يوتصسم يلع اهميمعت بلطن أذل ةبيطلأ ةردابملأ هذه نونطأوملأ نصسحتصسأ ثيح نينطأوملأو ةيمÓصس’أ ةفاصشكلأو
   خوصشخصش حلاصص.فيظن طيحم لجأ نم  ةليصسملأ ةي’ولأ

 تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسسردملاب نيقوفتملا لئاوألا مuرُكيسيليبوم
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