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نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘˘لأ نأأ د˘˘˘كأأ ثي˘˘˘ح
سسلجمل عا˘م˘ت˘جأ لوأأ سسأأر˘ت˘ي˘سس
ة˘مو˘كح˘لأ ءا˘سضعأأ ع˘˘م ءأرزو˘˘لأ
نأأ ل˘ب˘ق د˘حألأ مو˘ي˘لأ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
اهلمع يف ةموكحلأ هذه قلطنت
ا˘ه˘ل˘م˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م دأد˘˘عإأ ي˘˘ف و
سسل˘ج˘م ى˘ل˘ع أدد˘ج˘م ه˘سضر˘˘ع˘˘ل
سضرع˘ي˘ل ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصي˘ل ءأرزو
نا˘˘م˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب

نم49 ةداملأ سصنتو.هيت˘فر˘غ˘ب
ر˘يزو˘لأ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع رو˘ت˘سسد˘˘لأ
ةمو˘كح˘لأ ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م لوألأ
ينطولأ يبع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ ى˘لإأ
سسلجملأ يرجُيو .هيلع ةقفأوملل
ين˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ

ّ
سضرغلأ أذهل 

ريزولأ ن˘كم˘يو ،ة˘ّما˘ع ة˘سشقا˘ن˘م
لمعلأ ططخم فّيكي نأأ لوألأ

،ةسشقانملأ هذه ءوسض ىلع أذه
ةيروهمجلأ سسيئر عم رواسشتلاب
ا˘سضر˘˘ع لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ مّد˘˘ق˘˘يو.

ة˘مو˘كح˘لأ ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م لو˘ح
هيلع قفأو املثم ةّمألأ سسلجمل
امنيب. ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ

ةرورسض ى˘لإأ59 ةداملأ ري˘سشت
ة˘لا˘ق˘ت˘سسأ لوألأ ر˘يزو˘لأ م˘يد˘˘ق˘˘ت
يف ةيروهمجلأ سسيئرل ةموكحلأ

سسل˘ج˘م˘لأ ة˘ق˘˘فأو˘˘م مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح
ططخم ىلع ين˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ

سسيئر ني˘ع˘ي˘ل ،ة˘مو˘كح˘لأ ل˘م˘ع
لوأأ أريزو ديدج نم ةيروهمجلأ

مل أذإأو. اهسسفن تاّيفيكلأ بسسح
ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ل˘˘ُسصح˘˘˘ت
لحني ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ

ةمئاقلأ ةموكحلأ رمتسستو ابوجو
ىلإأ ةّيداعلأ نوؤوّسشلأ رييسست يف
يبعّسشلأ سسلجملأ باختنأ ةياغ

ّ
ينطولأ

ّ
هاسصقأأ لجأأ يف كلذو 

ةداملأ بسسح كلذو .رهسشأأ ةثÓث

نلعأأو.رو˘ت˘سسد˘لأ ن˘م69 ـلأ
ةسسائر م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لأ ن˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ريزولأ اهدوقي يت˘لأ ة˘ي˘مو˘كح˘لأ
ي˘ت˘لأو دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لوألأ

5 مهنم أوسضع93 نم نوكتت

4و ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م ءأرزو7 ،ءا˘˘سسن
تايدحت مهر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘لود با˘ت˘ك
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
كل˘ت تا˘يد˘ح˘ت˘لأ هذ˘ه ا˘هر˘˘ب˘˘كأأو
ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلأ
اهتثرو يتلأ تافلملأ نم ريثكلأ

لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح ن˘˘˘˘ع
ي˘ف ،يود˘ب ن˘يد˘لأ رو˘ن ق˘با˘˘سسلأ

ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘˘مزألأ ل˘˘ظ
لعلو ةدم ذنم ،دÓبلأ اهسشيعت
لعج دÓبلل ديدج سسيئر باختنأ
ىسشÓتت ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘ي˘با˘ب˘سضلأ
˘ما˘ع˘لأ د˘ه˘سشم˘لأ ن˘م ا˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
لقتنت نأأ رظتني نيح يف ،دÓبلل
فافتللأ ىلإأ ةيسصولأ تاطلسسلأ
يدا˘سصت˘قلأ ق˘سشلا˘ب ما˘م˘ت˘˘هÓ˘˘ل
رثأاتو ةريبك ةبسسنب راهنأ يذلأ
ةيأدب ذنم دÓبلل ماعلأ عسضولاب
هده˘سشت يذ˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ

يرهسش ن˘م22ـلأ ذنم ر˘ئأز˘ج˘لأ
د˘ج˘˘ت˘˘سسو .ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
مامأأ اهسسفن ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ

يتلأ اياسضقلأ نم ديدعلأ ةهجأوم
ةرتف˘لأ ي˘ف ح˘ط˘سسلأ ى˘ل˘ع تف˘ط
دÓبلأ ه˘ت˘سشا˘ع ا˘م ءأر˘ج ةر˘ي˘خألأ

ىهتنأ ،دقعمو بعسص عسضو نم
دبع ةيروهمجلأ سسيئر باختناب
نوعبتتملأ ىريو .نوبت ديجملأ
نأأ رئأزجلأ يف دئاسسلأ عسضولل
نع نلعأأ يتلأ ةديدجلأ ةموكحلأ
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت
ىلع ةدهاج لم˘ع˘ت˘سس ،ي˘سضا˘م˘لأ
تافلملأو اياسضقلل لولح داجيإأ
،نهأر˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ة˘حور˘ط˘م˘لأ

ةيئأرسشلأ ةردقلأ عفر رأرغ ىلع
ةبسسنب تراه˘نأ ي˘ت˘لأ ن˘طأو˘م˘ل˘ل

ببسسب ،ةريخألأ ةرتفلأ يف ةريبك
مخسضتلأو رانيدلأ ةميق سضافخنأ

ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لأ را˘ع˘سسألأ ل˘˘ع˘˘لو
را˘ن˘يد˘لأ ما˘مأأ ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ

ةريخألأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف را˘ه˘نأ يذ˘لأ
ةفاسضإلاب ،كلذ ىلع ليلد ريخ
ه˘عأو˘نأأ ل˘كب ن˘كسسلأ ف˘ل˘م ى˘لإأ
نيب ن˘م ر˘خألأ و˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ
ى˘ل˘ع نو˘كت˘سس ي˘ت˘لأ تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لأ

كلذو ،ةديدجلأ ةموكحلأ ةلواط
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ هد˘ه˘سشت ا˘˘م بب˘˘سسب
تا˘˘˘˘بأر˘˘˘˘سضإأ ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لأ

ميلسست ريخأات ببسسب تاجاجتحأو
رأرغ ىلع ةي˘ن˘كسسلأ ع˘يرا˘سشم˘لأ

تا˘ف˘ل˘م˘لأ ن˘ي˘ب ن˘مو.«2 لد˘˘˘ع»
فيظوتلأ فلم دجن كذك ةقلاعلأ
ةر˘ي˘خألأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف حر˘ط يذ˘لأ

ة˘مو˘˘كح˘˘لأ رأر˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
لبق ام دوقع باحسصأأ ميسسرتب
ي˘ت˘لأ ةو˘ط˘خ˘لأ ي˘هو ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ

نم نيديفتسسملأ فلأأ اهب بحر
بلاطم ىلإأ ةفاسضإلاب ،جامدإلأ
،يمسسرلأ فيظوتلأ يف ةذتاسسألأ

ن˘يذ˘لأ تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ج˘˘ير˘˘خو
لظ يف ةميتح ةلاطب نوهجأوي

تاسسسسؤوملاب فيظوتلأ باب قلغ
ريوطتو معد دعي امك. ةيمومعلأ
ة˘عا˘ن˘سصلأو ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإلأ
تايولوألأ مهأأ نيب نم ،ةيلحملأ
ةمو˘كح˘لأ ا˘ه˘ي˘ف عر˘سشت˘سس ي˘ت˘لأ
سسي˘˘ئر دد˘˘سش ثي˘˘ح ، ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
نوبت ديجملأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ينطولأ سضرعملأ حاتتفأ لÓخ
ر˘˘سصق˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ جا˘˘˘ت˘˘˘نإÓ˘˘˘ل
ةرورسض ىلع ،أرخؤوم سضراعملأ
جوتنملأ ةيقر˘ت ل˘جأأ ن˘م ل˘م˘ع˘لأ
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘عا˘ن˘سصلأو ي˘ن˘طو˘لأ
،دأريتسسلأ ةروتاف نم ليلقتلأو،

هيف دهسشت يذلأ تقولأ يف كلذو
ببسسب أدوكر ةيلحملأ ةعانسصلأ
أذه تمهتلأ يتلأ داسسفلأ اياسضق
فلمب قلعتي اميف ةسصاخ, عاطقلأ
تمهتلأ يتلأ تأرايسسلأ بيكرت
.ركذت ةجيت˘ن ة˘يأأ نود ر˘ي˘يÓ˘م˘لأ

يداسصتقإلأ حÓسصإلأ نوكيسسو
ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي يذ˘لأ ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ
مهأأ ني˘ب ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ

ةموكح رظتنت يت˘لأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ

لظ يف ةسصاخ, دأرج زيزعلأ دبع

طفنلأ نم ةريبك تأورث دوجو

ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تأور˘˘ث˘˘لأو زا˘˘غ˘˘لأو

نأأ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘سسلأو

أرود بعلت نأأ اه˘ن˘كم˘ي ر˘ئأز˘ج˘لأ

امب ،يحايسسلأ ديعسصلأ ىلع اماه

ه˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط تا˘مو˘ق˘م كل˘م˘ت ا˘ه˘نأأ

ا˘ه˘ئأر˘ح˘سص ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ةد˘ير˘˘ف

,ة˘بÓ˘خ˘لأ ا˘ه˘ل˘حأو˘سسو ةد˘ت˘م˘م˘لأ

عيرسسلأ لكآاتلأ لظ يف ةسصاخ

بب˘˘سسب فر˘˘سصلأ ي˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حل

ةرو˘˘تا˘˘ف˘˘ل ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلأ عا˘˘˘ف˘˘˘ترلأ

54 نيب تحوأرت يتلأ دأريتسسلأ

نيتنسسلأ يف رلود رايلم64و

ديدعلأ ىلإأ ةفاسضإلاب.نيتريخألأ

رأرغ ىلع ىرخألأ تافلملأ نم

حرطتسس يتلأ،ميلع˘ت˘لأو ة˘ح˘سصلأ

،يوق لكسشب اهسسفن ىرخألأ يه

ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘م نأل

هذ˘˘ه لو˘˘ح ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ز˘˘كر˘˘م˘˘ت˘˘ت

ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ،تÓ˘ج˘م˘لأ

ةقلاعلأ عيراسشملأ ةريتو عيرسست

بناجلأ نايسسن نود.ىرخأأ حتفو

حتف بجوت˘سسي يذ˘لأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ

كأر˘˘˘ح˘˘˘لأ ع˘˘˘˘م رأو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘ب

يت˘لأ لو˘ل˘ح˘لأ دا˘ج˘يإل ي˘ب˘ع˘سشلأ

لوسصو ،ةيسسايسسلأ ةمزألأ يهنت

نو˘نا˘قو رو˘ت˘سسد˘لأ ل˘يد˘ع˘ت ى˘˘لإأ

ةداعإأ ىلإأ ةفاسضإلاب تاباختنلأ

،يسسايسسلأ لمعلأ طبسضو ميظنت

نوكيسس ينمألأ فلملأ نأأ امك

م˘˘قا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘غا˘˘˘سشلأ ل˘˘˘غ˘˘˘سشلأ

ببسسب كلذو ،ديدجلأ يموكحلأ

ن˘˘م رأو˘˘ج˘˘لأ لود ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م

اهتمدقم يفو تلوحتو تامزأأ

نكمي يلاتلابو .ةيبيللأ ةيسضقلأ

لوألأ ريزولأ ةموكح نأاب لوقلأ

نوكتسس دأرج زيزعلأ دبع ديدجلأ

يف ةريبك تاحÓسصإأ ةسشرو مامأأ

.تلاجملأ عيمج
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دبع قباسسلأ ةلودلأ سسيئر رطخأأ

سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘لا˘˘˘سص ن˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

نوبت ديجملأ دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ىلع هتدهع ءا˘ه˘نإأ ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب

ي˘ف كلذو ة˘˘مألأ سسل˘˘ج˘˘م سسأأر

نايب بسسحو.هل اه˘ه˘جو ة˘لا˘سسر

سسيئر نإاف ةيروهمجلأ ةسسائرل

نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

ةلودلأ سسيئر نم ةلاسسر ىقلت،

،حلاسص نب رداقلأ دبع ،قباسسلأ

ءاهنإأ يف هتبغر˘ب ا˘ه˘ي˘ف هر˘ط˘خ˘ي

سسل˘˘ج˘˘م سسأأر ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘ع

ى˘ق˘ل˘ت«:نا˘ي˘ب˘لأ ي˘ف ءا˘جو.ة˘˘مألأ

دبع ديسسلأ ،ةيروهمجلأ سسيئر

سسيئر نم ةلاسسر ،نوبت ديجملأ

د˘ب˘ع د˘ي˘˘سسلأ ،ق˘˘با˘˘سسلأ ة˘˘لود˘˘لأ

اهيف هرطخي ،حلاسص نب رداقلأ

ىلع هتدهع ءا˘ه˘نإأ ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب

سسيئر درو.«ةمألأ سسلجم سسأأر

ىلع نوبت ديجملأ ةيروهمجلأ
د˘ب˘ع د˘ي˘سسلأ» Ó˘˘ئا˘˘ق ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لأ
سسلجم سسيئر حلاسص نب رداقلأ
نم متلسضفت ،زيزعلأ يخأأ ،ةمألأ

يف ةخرؤوملأ م˘كت˘ل˘سسأر˘م لÓ˘خ

يراطخإاب9102 ربم˘سسيد92
م˘كتد˘ه˘ع ءا˘ه˘نإأ ي˘ف م˘كت˘ب˘غر˘˘ب

سسل˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م سسأأر ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
مكركسشأأ «:Óئاق فاسضأأو.«ةمألأ

ي˘سصخ˘سشل م˘كسصي˘سصخ˘ت ى˘ل˘ع
م˘كرأر˘ق ى˘ل˘ع عÓ˘طإلأ ة˘يو˘لوأأ

ةحناسسلأ ةسصر˘ف˘لأ هذ˘ه م˘ن˘ت˘غأأو
نانتمأو يريدقت غلاب مكل ددجأل
ةمدخ يف مكينافت ريظن ةمألأ
ةلودلأو ةينام˘لر˘ب˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ

ديجملأ دبع فاسضأأو.«ا˘ن˘ب˘ع˘سشو
خ˘يرا˘ت˘لأ د˘ه˘سشي فو˘سس» :نو˘ب˘˘ت
امئأد متنك مكنأأ ةلاحم ل مكل

مكيلإأ جاتحأأ ىتم فقوملأ لجر
د˘˘ي˘˘˘سسلأ ،أو˘˘˘ل˘˘˘سضف˘˘˘ت, ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
تأرابع ىمسسأأ لوبقب ،سسيئرلأ
نب رداقلأ دبع ىلوتو .«ريدقتلأ

ة˘سسا˘ئر تقؤو˘م ل˘˘كسشب ح˘˘لا˘˘سص
سسيئرلأ ة˘لا˘ق˘ت˘سسأ د˘ع˘ب ،ة˘لود˘لأ
،ةقيلفتوب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘سسلأ

سسيئرلل أرخؤوم ةط˘ل˘سسلأ م˘ل˘سسو
.نوبت ديجملأ دبع بختنملأ

ءأرزو سسلجم لوأأ مويلأ سسأأرتي نوبت

دارج مقاط راظتنا يف ةليقث تافلمو ةيداصصتقا تايدحت

رئأزجلل اهمدق يتلأ ةليلجلأ تامدخلأ ىلع ةيروهمجلأ سسيئر هركسش اميف

ةمألا سسلجم سسأار ىلع هتدهع ءاهنإا يف هتبغرب نوبت رطخي حلاصص نب

هنع فسشك امبسسح ,ةديدجلأ ةموكحلأ ءاسضعأأ عم ءأرزولأ سسلجمل عامتجأ لوأأ مويلأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر سسأأرتي
ةموكحلأ ءاسضعأأ ةمئاق نع هنÓعإأ بقع «ديعسسوأأ دنحم ديعلب» ةيروهمجلأ ةسسائرل يمسسرلأ قطانلأ لاسصتÓل راسشتسسملأ ريزولأ

 .ةيروهمجلأ ةسسائر رقمب ةديدجلأ
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راعسسألأو ةرفولأ يف مكحتلأ وه هفده نإأ لاق

ينورتكلإلأ عفدلأو

ميدقتب دعي ديدجلا ةراجتلا ريزو

رهصشأا ةتصس لÓخ هلمع ةليصصح
ريزوك هبسصنم ايمسسر ملسست يذلأ قيزر لامك سسمأأ لاق

فوسس هلمع جئاتن نأأ بÓج ديعسس قباسسلأ ريزولأ نم ةراجتلل

مسسأرم لÓخ ،ق˘يزر لا˘م˘ك ه˘جوو .ر˘ه˘سشأأ ة˘ت˘سس لÓ˘خ ر˘ه˘ظ˘ت

نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئرل هركسش ،ماهملأ ميلسست

يف هنييعت لÓخ نم هيف اهاعسضو يتلأ ةقثلأ ىلع لوألأ ريزولأ

ريزولأ و وه هرظتني أريبك Óمع نأاب قيزر دكأأو .بسصنملأ أذه

لمعيسس هنأأ ىلإأ أريسشم ةيجراخلأ ةراجتلاب فلكملأ بدتنملأ

،قايسسلأ تأذ يفو دحأو قيرفك ةرأزولأ تأراطإأ لك عمو هعم

ةرأزولأ لمعو هلمع جئاتن راهظإأ ىلع لمعيسس هنأاـب قيزر دكأأ

فاسضأأو .ريدقت ىسصقأأ ىلع ةلبقملأ رهسشأأ6 لÓخ ةماع ةفسصب

ليكسشت ىلع لمعيسس و ةلود ةفاقثب تافلملأ ةجلاعم متيسس هنأأ

ةقطنملأ نأأ ىلإأ ،ثدحتملأ تأذ راسشأأ و .دحوم لمع قيرف

ىلإأ لوخدلأ ىلع لمعلأ متيسسو أدج ةمهم ةقطنم ةيقيرفإلأ

ةيلخأدلأ قوسسلأ اهسشيعت يتلأ لكاسشملأ نع Óسضف قوسسلأ هذه

مه ةرأزولأ هذه تأراطإأ نأأ قيزر فاسضأأو .رباخملأ لكسشمو

ريزولاب نيعتيسس هنأأ ىلإأ أريسشم اهلبقتسسم نوعنسصيسس نم

نع ىلختيسس هنأأ قيزر لامك لاق امكو .بÓج ديعسس قباسسلأ

نع ىلخت يذلأ ةيروهمجلأ سسيئرب ًءأدتقأ ريزولأ يلاعم بقل

هتأدانمب ةرأزولأ تأراطإأو نييفحسصلأ اعد نيأأ ،ةماخفلأ بقل

نإأ ،بÓج لاق كلذ عم ةأزأوملاب .رخآأ ءيسش يأأ وأأ ذاتسسأاب

و كلهتسسم نو˘ي˘ل˘م54 سصخي سساسسح عا˘ط˘ق ي˘ه ةرا˘ج˘ت˘لأ

يهو تاعاطقلأ لك نيب قيسسنتلأ طيسسو يف وهو ،نيلماعتملأ

ىلإأ ثيدحلأ مت هنأاب لاق نيأأ يرئأزجلأ داسصتقلأ ءاقتلأ ةطقن

مت هنأاب بÓج فاسضأأو .ىربكلأ تافلملأ لوح ددجلأ ءأرزولأ

ةي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسإلأو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ةر˘ح˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ لو˘ح ثيد˘ح˘لأ

5 ىلع دت˘م˘ت ي˘ت˘لأ تا˘قور˘ح˘م˘لأ جرا˘خ ر˘يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ءأرزولأ عم سشقانت هنأأ لوقلاب هثيدح بÓج متخو .تأونسس

يف مكحتلأو ميظنتلل جاتحت يتلأ ةيلخأدلأ قوسسلأ لوح ددجلأ

أذك و ينورتكلإلأ عفدلأ ىلإأ ةفاسضإلاب ،راعسسألأ و ةرفولأ

ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةيولوأأ كلهتسسملأ ةحسص نوكت ىتح رباخملأ

هنأأ يف دكأأ امك ،ةيراجتلأ ةسسايسسلأ يف تايعمجلأ كأرسشإأ

.عاطقلأ ةمدخ يف ىقبيسس

S°∏«º.±

تايناكمإلاب ةبلطلأ ديوزت ةرورسض ىلع ددسش

مهترجه ةرهاظ فيفختل

ينورتكلإلا بولصسألا جاهتنل وعدي روتيصش

ةيعماجلا سسوردلا ميدقت يف
نيدلأ سسمسش ،ديدجلأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو لاق

سسفنب عاطقلأ أذه رييسست يف ةلسصأوملأ نكمي ل هنأأ ،روتيسش

هماهمل هميلسست سشماه ىلع ،روتيسش دكأأو0002. ةنسس ةريتو

ةيولوألأ نأأ ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلل ريزوك ايمسسر

ريزولأ دكأأو0302. ةعماج قافأأ ديسسجت يف نمكت مويلأ

تايناكمإلأ لك ميدقت ةيرئأزج˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ل˘ع ه˘نأأ د˘يد˘ج˘لأ

أريسشم .جراخلل مهترجه ةرهاظ نم فيفختلل ،ةبلطلل ةمزÓلأ

ةريسسم ةلسصأوم لجأأ نم ةرأزولل مدق هنأأ ىلإأ هتأذ قايسسلأ يف

ةعماجلأ نيب ة˘ق˘ث˘لأ ةدا˘عإأ ل˘جأأ ن˘م أد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ي˘سسو ،ه˘ف˘ل˘سس

نكمي مويلأ ةيرئأزجلأ ةعماجلأ نأأ روتيسش فاسضأأ امك .ةبلطلأو

3 قوفي ل يذلأ ةبلطلأ ددعل ديجلأ ىوتسسملأ نمسضت نأأ

ىلع ةرأزولأ سسأأر ىلع ديدجلأ دفأولأ حلأأو .بلاط نييÓم

داجيإأو ،عاطقلل ةيلبقتسسملأ ةرظنلأ رييغت وحن هجوتلأ ةرورسض

ىلإأ روتيسش هونو .ةبلطلأ ىوتسسمب يقرلل ةمزÓلأ لولحلأ

سسوردلأ ميدق˘ت ي˘ف ي˘نور˘ت˘كلإلأ بو˘ل˘سسألأ جا˘ه˘ت˘نأ ةرور˘سض

نأأ بجي هنأأ لاقو .ةيديلقتلأ قرطلاب سسيردتلأ نع داعتبلأو

ةدعاسسمل ،نييرئأزجلأ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘سسأرد˘لأ تا˘قوأأ د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي

هنأأ روتيسش نلعأأو .تقولأ سسفن يف لمعلأ ةلوأزم ىلع ءلؤوه

،ةفلكت لقأاب ءا˘ي˘سشألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ زا˘ج˘نإل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لأ دد˘سصب

روتيسش رسصأأو .تاقورحملأ عاطق جراخ ةورث قلخ ةيفيكو

أدكؤوم ،عاطقلأ أذهل لولحلأ داجيإأ يف عأرسسإلأ ةرورسض ىلع

هبسشو .كلذ ديسسجتل ةلهؤوملأ تايناكمإلأ لكل عاطقلأ كÓتمأ

ىلإأ ةدوعلأ ةباثمب ،عا˘ط˘ق˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘ل ه˘تدو˘ع د˘يد˘ج˘لأ ر˘يزو˘لأ

ام قيقحتل عاطقلأ تأراطإأ لك ةدعاسسم جاتحي هنأأو ،لزنملأ

.هقيقحت بجي

S°∏«º.±

اموي51 لÓخ ةمألا سسلجمل ديدج سسيئر باختنا
دعب نيعوبسسأأ هاسصقأأ لجأأ يف ناملربلل ايلعلأ ةفرغلل ديدج سسيئر باختنإل ةسسلج ةمألأ سسلجم دقعي نأأ رظتني
سسأأر ىلع نم هماهم ءاهنإأ يف هتبغر اهيف ىدبأأ ةيروهمجلأ سسيئرل ةلاسسر هجو يذلأ حلاسص نب رداقلأ دبع ةلاقتسسأ

ببسسب ةمألأ سسلجم سسيئر بسصنم روغسش ةلاح يف هنأأ سسلجملل يلخأدلأ ماظنلأ نم6 ةداملأ ريسشتو.ةمألأ سسلجم
حلاسص نب رداغو.روغسشلأ نÓعإأ خيرات نم اموي51 هاسصقأأ لجأأ يف ةمألأ سسلجمل سسيئر باختنإأ متي ةلاقتسسإلأ

نم201 ةداملأ ماكحأأ ىلع ءانب ةلودلأ ةسسائر هيلوت دعب ةطرافلأ ةنسسلأ نم ليرفأأ9 موي ةمألأ سسلجم يف هبسصنم
هتفسصب ةباينلاب هبسصنم يف رهسشأأ9 رأدم ىلع ليجوق حلاسص يقبو هل ةفيلخ باختنأ متي مل هنأأ ريغ ،روتسسدلأ
متيو.ةيروهمجلل اسسيئر نوبت ديجملأ دبع باختنأ دعب ةمألأ سسلجمل اسسيئر دوعيل بتكملأ يف انسس ربكألأ وسضعلأ
ىلع لسصحتملأ حسشرتملأ زوف ن˘ل˘ع˘ي ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لأ دد˘ع˘ت لا˘ح ي˘فو ير˘سسلأ عأر˘ت˘قإلا˘ب ة˘مألأ سسل˘ج˘م سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نأ
ةقلطملأ ةيبلغألأ ىلع نيحسشرتملأ نم يأأ لوسصح مدع لاح يفو.ةمألأ سسلجم ءاسضعأأ تأوسصأل ةقلطملأ ةيبلغألأ

ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ ىل˘ع ن˘ي˘ل˘سصح˘ت˘م˘لأ ي˘نا˘ث˘لأو لوألأ ن˘ي˘ب سسفا˘ن˘ت˘لأ ه˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي نا˘˘ث رود ة˘˘عا˘˘سس42 ها˘سصقأأ ل˘جأأ ي˘˘ف ىر˘˘ج˘˘ي
يطأرقميدلأ ينطو˘لأ ع˘م˘ج˘ت˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ي˘بز˘ح ع˘ب˘ت˘ت ل˘ت˘ك ثÓ˘ث ة˘مألأ سسل˘ج˘م م˘سضيو.تأو˘سصألأ

±.S°∏«º.قباسسلأ ةيروهمجلأ سسيئر لبق نم نيعملأ يسسائرلأ ثلثلأ ةلتك ىلإأ ةفاسضإلاب
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غلب نيح يف رإوطألإ فلتخم ربع ذيملتلإ نم ددع ربكأل ةمسصاعلإ رئإزجلإ ليجسست نع تايئاسصحإلل ينطولإ نإويدلإ اهدعأإ تإرسشؤوم تفسشك
 .(8102-9102) ةيسضاملإ ةيسسإردلإ ةنسسلإ ةياهن للخ ذيملت نييلم2.9 نم رثكأإ ةيسسإردلإ رإوطألإ فلتخم يف نيسسردمتملإ ذيملتلإ ددع

¯ S°∏«º.±

نم ةئاملاب94 ثانإ’ا تلكششو
ه˘ب تءا˘ج ا˘م˘˘ب˘˘شسحو .دد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
ن˘ع Ó˘ق˘ن ،ناو˘˘يد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإا

،ةينطولا ةيبرت˘لا ةرازو تا˘ي˘ط˘ع˘م
ربكأا ةمشصاعلا رئازجلا تلجشس دقف
فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘م دد˘ع
يشساردلا ماعلا لÓخ هنإاف راوطأ’ا

دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب9102 ،مرشصنملا

9 نيشسردمتملا ذيمÓتلل يلامجإ’ا

اذيملت046 و فلأا112 و نييÓم

8 ل˘با˘ق˘م ,راو˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف

لÓخ032 و فلأا429 و نييÓم

ام7102-8102 يشساردلا ماعلا

يأا ةئام˘لا˘ب22.3ـب ةدا˘يز ل˘ث˘م˘ي

نم ,(اذيمل˘ت014 و ا˘ف˘˘لأا782)

4 يأا ثا˘نإا ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب94 مهن˘ي˘ب

123 و ف˘˘˘˘˘لأا005 و ن˘ي˘˘يÓ˘˘م

ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو.ةا˘˘ت˘˘ف
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ناو˘يد˘˘لا ا˘˘هرد˘˘شصأا
اروطت نإاف .ةينطولا ةيبرتلا عاطق
نم عاطقلا تارششؤوم هتفرع امهم
ةيميلعتلا راوطأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘خ
,ير˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا)
(يوناث˘لا و ط˘شسو˘ت˘م˘لا,ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

بناج ىلإا يجوغادي˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لاو
دقو .ةيشسردملا تاشسشسؤوملا ددع
يف نيلجشسملا ذيمÓتلا ددع غلب
ةمشصاعلا يف يري˘شضح˘ت˘لا رو˘ط˘لا

17.4 % يأا ،اذيملت243.32

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م

تا˘ي’و ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ت،(184.594)
فوشس داو و وزو يزيت و فلششلا

ةرادشصلا ةمشصاعلا لتحتو .ةنتابو
يف ذيمÓتلا ددعب قلعتي اميف اشضيأا

261.053 ـب ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘˘لا

لامجإ’ا نم67.7 % يأا ،اذيملت

تاذ˘˘˘˘˘ل (737.979.2) ي˘ن˘˘طو˘˘لا
مث فيطشس تاي’و اهيلت ،روطلا
اميفو .ةليشسملا و ةديلبلا و ةنتاب
رو˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي
مت˘ف ،تا˘ي’و˘لا بشسح ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك ز˘˘كر˘˘م˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست

يأا ذيملت362.642 ـب ةمشصاعلا

يلامجإ’ ة˘ب˘شسن˘لا˘ب62.8 %
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع رو˘ط˘لا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت

ا˘ه˘ي˘ل˘ت .(737.979.2) ي˘ن˘طو˘˘لا
ةديلبلا و نارهو و فيطشس تاي’و
ي˘ئ’و˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ا˘˘ما .ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب و
لتحتف ،يوناثلا رو˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ـب ةراد˘˘شصلا كلذ˘˘ك ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا

لداعي ا˘م يأا اذ˘ي˘م˘ل˘ت362.701

ينطولا يلامجإ’ا نم77.8 %

تا˘˘ي’و ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ت (376.222.1)
ريششت و .نارهو و ةنتاب و فيطشس

ف˘شصلا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت نأا تار˘˘ششؤو˘˘م˘˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت م˘ه˘ي˘ف ن˘˘م˘˘ب) ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

نييÓم5 مهددع قاف (يريشضحتلا

مهو (032 و ف’ا9 و نييÓم5)

ددعلا نم ةئاملاب45 كلذب نولثمي
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإ’ا
تايطعملا ريششتو .نيشسرد˘م˘ت˘م˘لا
رو˘ط˘لا˘ب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع نأا ى˘˘لإا

184 و افلأا594 غلب يريشضحتلا

ةنشسلا لÓخ86 افلأا215 لباقم,

يأا7102-8102 ة˘ي˘˘شسارد˘˘لا

ينعي ام ة˘ئا˘م˘لا˘ب32.3 عجار˘ت˘ب

785 و ف˘˘˘˘لأا61 ب ا˘شضا˘ف˘خ˘نا

يف نيشسردملا ددع نع امأا ،ذيملت

و افلأا71 غلب دقف روطلا ضسفن

,اذيملت03 و فلأا81 لباقم197

ةئاملاب3.1 ةبشسنب ضصقانت يف يأا

ددع غلبيوا .ملعم932 لثمي ام
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘خ˘˘شسم˘˘لا ما˘˘شسقأ’ا

مشسق109 و افلأا61 يريشضحتلا

امشسق342 و ف˘˘˘˘لأا71 لباقم
يأا ةيشضاملا ةيشساردلا ةنشسلا لÓخ

لثمي ام ةئا˘م˘لا˘ب20.2 ضصقانت˘ب

ددعل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا .ا˘م˘شسق243

فلأا005 برا˘ق˘˘ي˘˘ف ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘مأا.ذا˘˘˘ت˘˘˘شسأا
راوطأ’ا فلت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘ل˘ل

افلأا874 ىلإا لشصو دقف ةيميلعتلا

ةيشسارد˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ589 و

افلأا174 لباقم9102-8102 ,

ة˘ي˘˘شسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ95

لثمت ةدايزب يأا8102-7102 ,

ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ و .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب7.1

مت،8102-9102 ة˘ي˘˘شسارد˘˘لا

947.315.4 لدا˘ع˘ي ا˘م ل˘ي˘ج˘شست

لباقم يئادتب’ا روطلا يف اذيملت

ةنشسلا لÓخ اذيملت954.373.4

12.3 ـب ردقت ةدايزب يأا ،ةقباشسلا

اميفو. اذيم˘ل˘ت% )092.041
نيلجشسملا ددجلا ذيمÓتلاب قلعتي
˘ما˘ع˘لا لÓ˘˘خ ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف

غلب دقف8102-9102 يشساردلا

لباقم125.439 مهددع

7102-8102 ي˘˘˘ف217.488

ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ا˘˘م (36,5 % ةدا˘˘يز˘˘ب)

ةهج نم اديدج اذيملت908.94
رو˘ط˘لا ي˘م˘ل˘ع˘م دد˘ع غ˘ل˘˘ب ىر˘˘خأا

لباقم املعم058.991 يئادتب’ا

ةفيفط ةدايز لثمي ام،954.591

ا˘˘شضيأا م˘˘ت و .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب42.2ـب
ددع ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ةدا˘يز ة˘ظ˘حÓ˘م
ى˘˘لإا ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

618.331 و ةشسشسؤوم658.81

ام يأا Ó (+% 79.1)غتشسم امشسق

.ايفاشضإا امشسق895.2 لثمي

¯ S°∏«º.±
ةيرششبلا دراوم˘لا ة˘ير˘يد˘م تف˘ششك
ثحب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل

34ـلا ةرودلا حاتتفا نع يملعلا

ثيح ،ةينطولا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
نيرشضاحملا ةذتاشسأ’ا لكل نكمي
م˘ه˘ح˘ششر˘ت ف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت «أا» م˘˘شسق
˘مو˘ي خ˘يرا˘ت ةدد˘ح˘م ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘تر˘ل

وهو0202 يفناج03 ضسيمخلا

عاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يإ’ ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأا

ميلعتلا ةرازو تحشضوأاو .تافلملا

ي˘ف ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةرود˘لا حا˘ت˘ت˘فا نأا ا˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإا

ةيعماجلا ةنجلل ينيعبرأ’او ةثلاثلا

ةذ˘تا˘شسأ’ا فد˘˘ه˘˘ت˘˘شست ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ثي˘˘ح ، «ا» م˘˘شسق ن˘˘ير˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا

موشسرملا نم05 ةداملل اقيبطتو

خرؤوملا80-031 مقر يذيفنتلا

نمشضتملا8002 يا˘˘م3 يف
ثحابلا ذاتشسأÓل يشساشسأ’ا نوناقلا
نيرشضاحملا ةذتاشسأ’ا ناكمإاب هنإاف
تاونشس ضسمخل نيتبثملا »أا«مشسق
ميدقت ةفشصلا هذه˘ب ة˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘مد˘خ
نوو˘عد˘م م˘ه˘نأا ا˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ح˘˘ششر˘˘ت
حششرتلا فلم ميدقت ليلد بحشسل
ةرازو˘ل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قو˘م˘لا ن˘م
ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ميلعتلا ةرازو تحشضوأاو .يملعلا
تاذ يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ه˘˘جو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإ’ا

ربع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م
نيعتي هنأا نطولا تاي’و فلتخم
ن˘ير˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع

قئا˘ثو ل˘ك م˘ه˘ئ˘ل˘م د˘ع˘بو »أا«م˘شسق
لبق نم اهي˘ل˘ع ر˘ي˘ششأا˘ت˘لا ح˘ششر˘ت˘لا

ثح˘ب˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةد˘حو لوؤو˘شسم
تاذ تدد˘ششو .ا˘ه˘يد˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يرور˘˘شضلا ن˘˘م ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘شسرإ’ا
ع˘ي˘˘م˘˘ج مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ميدقت ليلد يف ةنيبملا تاداششرإ’ا

ف˘ل˘م عدو˘ي ثي˘ح, ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م
ةيقرو ةخشسن لكشش ىلع حششرتلا

ضصرق نمشض ةي˘نور˘ت˘كلإا ة˘خ˘شسنو
ة˘م˘ئاد˘لا ة˘نا˘مأ’ا ىد˘ل طو˘˘غ˘˘شضم
ةيريدمب ةينطولا ةيعماجلا ةنجلل
فرط نم ءاوشس ةيرششبلا دراوملا
ةفشصب وأا ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ىوشصقلا ةرورشضلا دنع ةيدارفنا

هاشصقأا لجأا يف ينعملا فرط نم

.يفناج03 ضسيمخلا موي
¯ S°∏«º.±

ضسل˘ج˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا ق˘شسن˘˘م˘˘لا ا˘˘عد

«ضسانكلا» يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا

عاطق ريزو «طÓيم ظيفحلا دبع

رهطي نأاب ديدجلا يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

هل ءيشست يتلا قئاوعلا نم عاطقلا

ىوتشسملا ىلع ءاوشس ،تاونشس دنم

قل˘ط˘ي نأاو ي˘ل˘ح˘م˘لا وأا يز˘كر˘م˘لا

ماظنلل ةقيمع تا˘حÓ˘شصإا ج˘ما˘نر˘ب

دنم روهدتملا يعماجلا يميلعتلا

ينطو˘لا ق˘شسن˘م˘لا ا˘عدو4002..

ميلعتلا ةذتاشسأ’ ينطولا ضسلجملل

مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو «ضسا˘ن˘كلا» ي˘لا˘ع˘لا
ديدجلا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
يف نوكي نأا روتيشش نيدلا ضسمشش
ةيعماجلا ةرشسأ’ا تاعلطت ىوتشسم
بلا˘ط˘م زر˘بأا ن˘مو .ا˘ه˘تا˘ي˘ح˘˘شضتو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا زز˘ع˘ي نأا طÓ˘˘ي˘˘م
يف يلاعلا ميلعتلا يف ةيزيلجن’او
راوح باوبأا حتف ىلع ديدششتلا لظ
ءا˘˘كر˘˘ششلا ع˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘فو ة˘˘˘يد˘˘˘ج
اجمانرب عشضي نأاو ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘حو ا˘˘حو˘˘م˘˘ط
ذات˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
.نيرمأ’ا يناعي يذلا يعماجلا

إريبك اعجإرت يريسضحتلإ ماسسقأإ يف تليجسستلإ تفرع اميف

اينطو ذيمÓتلا ددع ردصصتت ةمصصاعلا
ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا يف

«أإ» مسسق نيرسضاحملإ ةذتاسسألل اهتسصسصخ

34ـلا ةينطولا ةيعماجلا ةنجلل حصشرتلا باب حتفت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 كرامجلل ةماعلإ ةيريدملإ بسسح

 تاونصس3 نم لقألا تارايصسلا داريتصسا ةيلمع قيبطت تايفيك ددحي «بقترم «يرازو رارق
تارايشسلا داريتشسا ةيلمع قيبطت تايفيك هلÓخ نم ددحي هل ريشضحتلا يرجي كرتششم يرازو رارق نع كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تنلعأا

نايب بشسحو .يراجلا يفناج حتافلا نم ءادتبا ذيفنتلا زيح لخد يدلا0202 ةيلاملا نوناق يف ءاج ام بشسح تاونشس ثÓث نم لقأ’ا
متيشس يتلا ةلمعتشسملا ةيحايشسلا تارايشسلا ةقباطم ةبقارم ةيلمعو ءارجإ’ا اذه قيبطت تايفيك نإاف ضسمأا كرامجلل ةماعلا ةيريدملل
دادعإ’ا روط يف ايلاح وه يذلا و مجانملا و ةيلاملا و ةيلخادلا و ةيجراخلا نوؤوششلا تارازو نيب كرتششم رارق قيرط نع ددحتي اهداريتشسا

لقت يتلا ةيحايشسلا تارايشسلا داريتشساب حمشست011 ةداملا يف0202 ةنشسل ةيلاملا نوناق بشسحو.«ةيمشسرلا ةديرجلا يف اقح’ هرششن متيل
ةدجاوتملا ةشصاخلا مهلاومأا باشسح ىلع كلذو تاونشس ثÓث لك ةرم نيميقملا ضصاوخلا فرط نم ةدروتشسملاو تاونشس ثÓث نع
 YÉO∫ GCe«ø .رئازجلاب هحتف مت يذلا ةيبنجأ’ا ةلمعلاب مهديشصرب

 ايلاطيإإ ىلإإ روبعلإ ةلواحم ءانثأإ رحبلإ يف ايفوت امدعب

نادصشانت لجيج نم نيباصش اتلئاع
 امهينبا ينامثج ةداعإل لخدتلل تاطلصسلا

و لجيج ةي’و نم نيردحنملا ةزمحو نيمل نيباششلا اتلئاع تدششان
براقلا بÓقنا دعب رحبلا ضضرع يف ةريخأ’ا امهشسافنأا اظفل نيذللا
لجأا نم تاطلشسلا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ل˘حاو˘شسلا و˘ح˘ن ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ي نا˘ك يذ˘لا
نفدلاب امهماركإاو نطولا ضضرأا ىلإا امهينبا ينامثج ةداعإ’ لخدتلا
ىلع مايأا رورم دعب كلذو لجيج ةي’وب امهيشسأار طقشسم يف
يف اوشضق نيذلا نييرشسلا نيرجاهملا ثثج نيب امهيلع روثعلا

نم ىر˘خأ’ا ة˘ف˘شضلا ى˘لا رو˘ب˘ع˘لا م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م ءا˘ن˘ثأا ر˘ح˘ب˘لا ضضر˘ع
امهبراقأا اذكو نيروكذملا ن˘ي˘با˘ششلا ا˘ت˘ل˘ئا˘ع تع˘فرو . ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ةيلحملا تاطلشسلا ةبلاطم لÓخ نم ايلاع توشصلا امهئاقدشصأاو
ةداعإا ىلع مهتدعاشسمل لخدتلا لجأا نم ةينطولا ىتحو لجيجب

طقشسمب ام˘ه˘ن˘فد م˘ث ن˘مو ن˘طو˘لا ضضرأا ى˘لإا ن˘يد˘ي˘ق˘ف˘لا ي˘نا˘م˘ث˘ج
امهعرشصم ربخل ام˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘ع ما˘يأا رور˘م د˘ع˘ب ا˘م˘ه˘شسأار
ةقفر امهلقي ناك يذلا براقلا بÓقنا دعب ةيلاطيإ’ا لحاوشسلاب
ةيبوروأ’ا لحاوشسلا وحن نييرشسلا نيرجاهملا نم ةريبك ةعومجم
نم لك نم مهئاقدشصأاو مهبراقأا اذكو نيتيحشضلا اتلئاع تبلاطو.
ايدام ءاوشس لخدتلا نيديقفلا ينامثج ةداعإا ىلع ةدعاشسملا هناكمإاب
يف ةبهتلملا ةرمجلا ءافطإا ةمث نمو تاقÓعلا لÓخ نم ىتح وأا
نأا نوديري نيذلا امهترشسأا دارفأا ديدحتلابو نيتيحشضلا براقأا بولق
ينامثج لظي’ نأاو نÓخلاو لهأ’ا نيب نانفدي امهو امهينبا نوري
لجأا نم تاطلشسلا ء’ؤوه دششان امك ، رحبلا ءارو نم نايمرم امهينبا
نيتيحشضلا يتدلاو عومد ةفكفكو ةبغرلا هذه قيقحت يف ةدعاشسملا

نيب امهيتثج ىلع روثعلا ربخ نع غÓبإ’ا ذنم فجت مل يتلاو
. ةيلاطيإ’ا لحاوشسلاب رحبلا جاومأا اهب تمر يتلا ثثجلا عومجم
ةياهن اوعيشش دق لجيج ةي’ولا ةمشصاعب يباقعل ةقطنم ناكشس ناكو
ةلجاوجلا نابششلا نيب نم ناك يذلا قاحشسإا نب’ا نامثج عوبشسأ’ا
دعب ايلاطيإا ىلإا روبعلا ةلواحم ءانثأا رحبلا ضضرع يف اوشضق نيذلا
نيرجاهملا نم ةعو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر ه˘ل˘ق˘ي نا˘ك يذ˘لا برا˘ق˘لا بÓ˘ق˘نا
مايأ’ا لÓخ اوفوت نيذلا ةي’ولا نابشش ددع كلذب لشصيل نييرشسلا
طشسوتملا نم ىرخأ’ا ةفشضلا ىلإا روبعلا مهتلواحم ءانثأا ةريخأ’ا
ببشسب مويلا ىلإا امهنامثج ةداعتشسا متي مل مهنم نانثإا نابشش ةثÓث
ىلع ةريخأ’ا هذه ةردق مدعو امهيترشسأ’ ةئيشسلا ةيداملا فورظلا
. ليحرتلا تاءارجإاو فيراشصم لكب لفكتلا
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 ةينمألإ حلاسصملإ ىلإإ يواكسشب نيينعملإ مدقت دعب

ةئيصسم تاديرغت نأاصشب تاقيقحتلا لصصاوت
 لجيجب نييذيفنتلا ءاردملا نم ددعل

لجيجب ةينورتكلإ’ا ةميرجلا يف ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصم لشصاوت
ضضعب نم اهتقلت يتلا ىواكششلا ضصوشصخب ةقمعملا اهتاقيقحت
ءاردملا نم ددع نم اديدحتو ةي’ولاب يذيفنتلا زاهجلا ءاشضعأا

داور ضضعب لبق نم ء’ؤوه قح يف ةئيشسملا تاديرغتلا دعب كلذو
تح˘ت˘فو . ضشي˘نرو˘كلا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
Óماشش اقيقح˘ت ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

نم ددع لبق نم اهب تلشصوت يتلا ىواكششلا ضصوشصخب اعشسومو
يتلا تاديرغتلا ةيفلخ ىلع كلذو ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا
قلعتت ةريطخ امهت ء’ؤوهل اهلÓخ نم تهجو يتلاو ارخؤوم ترششن
ةئيشسم تربتعأا ىرخأا رومأاو ماعلا لاملاب بعÓتلاو كولشسلا ءوشسب
هذه يف نيطروتملا فششكب نوبلاطي نيذلا نيلوؤوشسملا ء’ؤوهل
هيوششت ةلواحمو مهشصخششل ةءاشسإ’ا ةمهتب مهتمكاحمو ةيشضقلا

كارحلا زع يف كلذو ةي’ولاب يلحملا ماعلا يأارلا ىدل مهتروشص
عيمج ربع نيدشسافلاو نيدشسفملا ةبشساحم ىلإا يعادلا يبعششلا
ءارو نوفقي ن˘م نأا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ضضع˘ب د˘كؤو˘تو. ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
عقاوم ربع لجيجب نيلوؤوشسملا ضضعب اهل ضضرعتي يتلا ةلمحلا
نأاو ء’ؤوه طي˘ح˘م ن˘م ضصا˘خ˘ششأا إ’ا م˘ها˘م ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
هلوادت متي ام مشضخ يف كلذو ةماه جئاتن ىلا يشضفت دق تاقيقحتلا

عاطق يف ةعشساو تارييغتل ريشضحتلا ضصوشصخب تامولعم نم
عم ايششامت ءاردملا نم ددع لقنو ةلاقإا لÓخ نم لجيجب ةرادإ’ا
ةموكح نييعتو دÓبلاب ةطلشسلا مره اهفرعي يذلا تادجتشسملا

. ةديدج
Ω.eù°©ƒO

4002 ةنسس ذنم يناعت ةيرئإزجلإ ةعماجلإ نإإ تلاق

 ديدجلا ريزولا وعدت «سسانكلا»
ةقيمع تاحÓصصإا قÓطإل يلاعلا ميلعتلل



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4785ددعلا0202 يفناج50  دحألا4
www.akhersaa-dz.com

نيتنصسلا غلبي عيصضر عزفملا ثداحلا ىلتق نيب نم /ةنيطنصسق

احيرج11 و نيليتق فلخي رصسج نم ةرايصس طوقصس
لكو ناميلصس يواصسيصس ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت
بابو سسودموب رودق و نامحرلإ دبع فنصصم ةمدقتملإ زكإرملإ نم
ةعباصسلإ ةعاصسلإ دودح يف سسمأإ لوأإ ،ةنيطنصسق ةيدلبب ةرطنقلإ

ثداح لجأإ نم كلذ و،املاب ةيعانصصلإ ةقطنملاب احابصص فصصنلإو
ىلعأإ نم امهإدحإإ طوقصس و نيترايصس نيب مإدطصصإ يف لثمتي

سسنج نم ناتيحصض ،نيصسنجلإ نم ةيحصض31 فلخ ثداحلإ ،رصسج

امهلقن مت ناكملإ نيعب ناتيفوتم ةنصس06 و20 يلإوح ناغلبي ىثنأإ

11 و ،ةنيطنصسق ريب˘لإ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لإ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإإ

مهل ،ةنصس75 ىلإإ50 نيبام مهرامعأإ نيصسنجلإ ىلك نم ةيحصض
ةيامحلإ فرط نم مهلقن و مهفاعصسإإ مت ،ةفلتخم و ةددعتم تاباصصإإ
ةيلمعلإ ،ةنيطنصسق سسيداب نبإ يعماجلإ ىفصشتصسملإ ىلإإ ةيندملإ

ةنيطنصسق ةيلول ةيندملإ ةيامحلإ ريدم ديصسلإ فإرصشإإ تحت تناك
.ايواصسأام اثداح اهرابتعاب و اهتروطخل إرصضن
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يقاوبلا مأا

ادح عصضي ءاصضيبلا نيعب يرصضحلا نمألا
ءاصضيب ةحلصسأاب نيججدم رارصشأا ةعومجمل
ن˘ي˘ع˘ب لوألإ ير˘صضح˘لإ ن˘مألإ ح˘لا˘صصم عو˘ب˘صسألإ ة˘يا˘ه˘ن تع˘صضو
ناك سصاخصشأإ ةثÓث نم نوكتت رإرصشأإ ةعومجمل إدح ءاصضيبلإ
مهتاكلتمم ةقرصسو نينطإو˘م˘لإ ى˘ل˘ع ءإد˘ت˘علإ نو˘فر˘ت˘ح˘ي ا˘هدإر˘فأإ
بصسحب ةيلمعلإ هذه يتأاتو .ةيران ةجإردو ءاصضيب ةحلصسأإ ةطصسإوب
يتلإو يقإوبلإ مأإ ةيلو نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاصصتلإ ةيلخ نايب
ام اهنمو يرصضحلإ مإرجإلإ لاكصشأإ لك ةبراحم راطإإ يف لخدت
ىلإإ اهعئاقو دوعت  سصا˘خ˘صشألإو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب سسا˘صسم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت
دعب Óيل فصصنلإ و ةعصساتلإ ةعاصسلإ دودح يف نييصضاملإ نيمويلإ
ءاصضيبلإ نيعب لوألإ يرصضحلإ نمألإ رقم ىلإإ ناصصخصش مدقت نأإ
نع غيلبتلل (ةرجأإ ةرايصس بحاصص رخآلإ و إرفاصسم ناك امهدحأإ)
امهصضإرغأإ سضعب ةقرصس و ءاصضيبلإ ةحلصسألاب ءإدتعÓل امهصضرعت
تامولعملإ ىلع دامتعلابو ، نيلوهجم سصاخصشأإ ةثÓث لبق نم
مهتاقيقحت ةطرصشلإ لاجر روفلإ ىلع رصشاب ناتيحصضلإ اهمدق يتلإ

ةيوه ديدح˘ت˘ب ز˘ي˘جو تقو ي˘ف تل˘ل˘ك ي˘ت˘لإ ة˘ف˘ث˘كم˘لإ م˘ه˘ثا˘ح˘بأإ و
ءاصضيب ةحلصسأإ زجح عم ةليللإ سسفن يف مهفيقوتو مهيف هبتصشملإ

نم نيكصس ، مجحلإ ريغصص رخآإ و مجحلإ ريبك روقاصش) يف ةلثمتم
يف تلمعتصسإ ميقرت ةحولو قئاثو نود ةيران ةجإردو (يباكوأإ عون

و91 نيب مهرامعأإ حوإرتت نيذلإ ةثÓثلإ مهيف هبتصشملإ . ةيلمعلإ

سضعب عاجرتصسإ عم نيتيحصضلإ لبق نم مهيلع فرعتلإ مت ةنصس02
يئإزج فلم زجنأإ نمألإ رقم ىلإإ مهدايتقإ دعبو ، تاقورصسملإ

، ةيانجل دإدعإلإ سضرغل رإرصشأإ ةيعمج نيوكت : ةيصضق نع مهدصض
ءاصضيب ةحلصسأإ لامعتصسإو ليللإ فورظب ةنرتقملإ ةقرصسلإ ةيانج
ميطحتلاب عوبتم بورهلإ ليهصستل ةبكرم راصضحتصسإ و «نيكاكصس»
يتلإ ةيئاصضقلإ تاهجلإ مامأإ مهميدقت مت ، ريغلإ كلمل يدمعلإ
.مهرمأإ يف تلصصف
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نميلا و ةدكيكصسو ةبانع نم بابصش مهنيب

ةموكحلا نÓعإا دعوم نولغتصسي اباصش31
توملا براق اوبكريل

ةيرصس ةرجه ةلواحم سسيمخلإ ةليل ةدكيكصسب لحإوصسلإ رفخ طبحأإ

اباصش11 مهنيب اباصش31 نأإ تامولعم تركذو،ةيلاطيإلإ اينيدرصس ىلإإ
إولغتصسإ نميلإ نم رخآإو .ةدكيكصس نم باصش و ةبانع نم نوردحني
ايبصشخ ابراق إوبكريل ةديدجلإ ةموكحلإ نÓعإاب ماعلإ يأإرلإ لاغصشنإ
مهيلع إوقلأإو مهتلواحم إوطبحأإ لحإوصسلإ رفخ نكل اينيدرصس هاجتاب
ىلإإ مهميلصست متي نأإ لبق،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ ها˘ي˘م˘لإ ي˘ف سضب˘ق˘لإ
تركذو،ةبصسانم˘لإ تإءإر˘جإلإ دا˘خ˘تإ ل˘جأإ ن˘م ة˘ي˘ن˘مألإ تا˘ط˘ل˘صسلإ

ةرجهلإ ىلع ةيقبلإ و قفتإ يعماج بلاط ينميلإ باصشلإ نأإ رداصصم
ةا˘ي˘ح نأإ ردا˘صصم˘لإ تإذ تد˘كأإو،ل˘صضفأإ ةا˘ي˘ح ي˘ف ا˘ع˘م˘ط ة˘ير˘صسلإ
اميدق ناك يبصشخلإ براقلإ نأإ رابتعإ ىلع ةددهم تناك بابصشلإ

ة˘ه˘ج˘لإ ى˘لإإ ه˘لو˘صصو تÓ˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لإ ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م ا˘˘صشهو إد˘˘ج
.هجإومأإ و هتإرايتو رحبلإ ةمحر تحت و ةدوصصقملإ
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ةدكيكصس

 ةبازعب ثداح يف ىحرج4
نم سسمأإ حابصص ةدكيكصس ةيلول ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلخدت
زجاحلاب ةرايصس مإدطصصإو فإرحنإ يف لثمت رورم ثداح لجأإ
و، ةبإزع ةيدلب برغ قرصش رايصسلإ قيرطلإ ىوتصسم ىلع يتنمصسإلإ

ةددعتم تاباصصإإ مهل ناتأإرمإو نÓجر مهنم ىحرج4 ثداحلإ فلخ

M«ÉI HƒOjæÉQ .ةبإزع ىفصشتصسم ىلإإ مهفاعصسإ مت نيأإ
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ةيلول نمألإ حلاصصم تلاحأإ
ة˘˘˘ن˘˘˘صسلإ لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘˘قإو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ مأإ

ىلع اصصخصش4576 ةيصضقنملإ
ة˘ع˘با˘ت˘لإ م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لإ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
˘مأإ ءا˘صضق سسل˘ج˘م سصا˘˘صصت˘˘خل
اياصضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل ي˘قإو˘ب˘لإ

اهلمجم يف تغلب تايانجو حنج

اهنيب نم  ةفلتخم ةيصضق6255

تإردخملاب قلعتت ةيصضق052

71 نم ديزأإ زجح نع ترفصسأإ
بنا˘ج ى˘لإإ ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘˘ك غ˘˘ل˘˘ك
امو نيياكوكلإ نم لطر فصصن

.سسولهم سصرق00125 قوفي
لا˘صصتلإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسحو
ةيلولإ نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو

ترد˘صصت ي˘ت˘لإ ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لإ نإا˘˘ف
اياصضق يه ةيون˘صسلإ ة˘ل˘ي˘صصح˘لإ
لإو˘˘˘˘˘مألإ د˘˘˘˘˘صض م˘˘˘˘˘ئإر˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لإ

ةيصضق4772 ـب تاكل˘ت˘م˘م˘لإو

مث، اصصخصش4672 اهيف طروت
:ـب سصا˘˘خ˘˘صشألإ د˘˘صض م˘˘ئإر˘˘ج˘˘لإ

ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق2871

مئإرجلإ يتأات مث اصصخصش8812

814 ـب يمومعلإ ءيصشلإ دصض

388 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق

تج˘˘لا˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،ا˘˘˘صصخ˘˘˘صش
تإردـخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘ب

052  :ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لإ تإر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لإو
ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ سصخ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق
طروت ةرجات˘م˘لإو كÓ˘ه˘ت˘صسلإو

نم تنكم اصصخصش634  اهيف

فيكلإ نم غلك168.71 زجح

مإرغ705 بناج ىلإإ جلا˘ع˘م˘لإ

ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صصلإ تإرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م

نم اصصرق28125و نيياكوك»

فلتخم نم ةيل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ

مئإرجلإ مث  اهفانصصأإو اهعإونأإ

631 ـب ةي˘لا˘م˘لإو ة˘يدا˘صصت˘قلإ

662 ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق

ة˘صسا˘م˘لإ م˘ئإر˘ج˘لإ م˘ث ،ا˘˘صصخ˘˘صش

031 :ـب ةماعلإ بإدآلإو ةرصسألاب

اصصخصش871 اهيف طروت ةيصضق

م˘˘˘˘ئإر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألإ ي˘˘˘˘˘فو ،

طروت ةيصضق63 ـب ةيتامولعملإ

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ا˘صصخ˘صش93 ا˘ه˘ي˘ف

ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لإ

642  عوقو تصصحأإ يمومعلإ

ىحرج903 تفلخ ايرورم اثداح

دوعت امئإد بابصسألإ ، Óيتق72و
˘مد˘عو ير˘˘صشب˘˘لإ ل˘˘ما˘˘ع˘˘لإ ى˘˘لإإ
ىلع إذه رورملإ نوناق مإرتحإ
ةطلصسملإ تابوق˘ع˘لإ ن˘م م˘غر˘لإ

تلصصو يتلإو نيفلاخملإ ىلع

ةفلتخم ةفلاخم5468  دودح

.ةيرورم ةحنج755و ،تاجردلإ
ة˘يا˘م˘حو نإر˘م˘ع˘˘لإ ة˘˘طر˘˘صش ا˘˘مأإ

3551ـب تما˘˘ق د˘˘ق˘˘ف :ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لإ
نإر˘˘م˘˘ع˘˘لإ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘˘ت

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘ت7732و

6201 ،ةيعر˘صشلإ ر˘ي˘غ ةرا˘ج˘ت˘لإ
ةفاظ˘ن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف Ó˘خد˘ت
نيح ي˘ف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ح˘صصلإو
تÓ˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ب˘قإر˘م تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اهنأاصشب تل˘ج˘صس د˘ق˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ

.ةيلمع233
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ىلإإ دوع˘ت ة˘ي˘صضق˘لإ تا˘ي˘ث˘ي˘ح

اعبت71/21/9102 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ة˘˘˘كر˘˘˘˘صشلإ بحا˘˘˘˘صص ىو˘˘˘˘كصشل
مايق سصوصصخب ركذلإ ةفلاصسلإ
نيم˘ث˘ل˘م ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م سصا˘خ˘صشأإ
نم ربتعم دج يلام غلبم ةقرصسب
دعب ةكرصشلل ةحفصصملإ ةنإزخلإ
سسرا˘˘˘ح˘˘˘لإ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءإد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علإ

ي˘ت˘لإ تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لإ ،هزا˘˘ج˘˘ت˘˘حإو
لخدتلإ و ثحبلإ ةقرف اهترصشاب
دي˘ج˘لإ لÓ˘غ˘ت˘صسلإ د˘ع˘ب تن˘كم
نيعب ةتبثملإ ةبقإرملإ تإريماكل
ةيامحلإ تإريماك إذكو ناكملإ

ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ ة˘ب˘قإر˘م˘لإو
ديدحت نم ينطولإ نمأÓل ةماعلإ

مت ريخألإ إذه ،هيف هبتصشم ةيوه
امك ،ةفثكم ثاحبأإ دعب هفيقوت
ف˘لا˘صسلإ ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ى˘˘صضفأإ
هئاكرصش ةيوه ديدحت ىلإإ ركذلإ

80 مهددع غلابلإ و ةيلمعلإ يف
مهف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يذ˘لإو سصا˘خ˘صشأإ
ن˘كا˘˘مأإو تا˘˘قوأإ ي˘˘ف و ا˘˘عا˘˘ب˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م ءا˘˘ح˘˘نأإ ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اهل ةرواجم ةيلو و ةنيطنصسق

رئإزجلإ ىلإإ قيقحتلإ دتمإ دقو
هتداق يذلإ قيقحتلإ ،ةمصصاعلإ
دعب نكم لخدتلإ و ثحبلإ ةقرف

اموي51 يلإوح تمإد تايرحت
غلبملإ نم ماه ءزج عاجرتصسإ نم
ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب قور˘صسم˘˘لإ

داتعلإ ىلإإ ةفاصضإلاب ةيبنجألإو
ةقرصسلإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘غ˘ت˘صسم˘لإ

،ةيئا˘بر˘ه˘ك ة˘ع˘طا˘ق  ن˘ع ةرا˘ب˘ع
ميحلت زاهج و ةيئا˘بر˘ه˘ك ة˘ب˘قا˘ث
زجح مت امك ،ريبكلإ مجحلإ نم

«ويل˘ك و˘نور» عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م
تإراي˘صسلإ ءإر˘ك ة˘لا˘كو˘ل ة˘ع˘با˘ت
ة˘قر˘صسلإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف تل˘غ˘ت˘˘صسإ
نم ىرخأإ ةبكرم ىلإإ ةفاصضإلاب

ف˘تإو˘هو »802 وجي˘ب عو˘ن
تايرجم نم ءاهتنلإ دعب ،ةلاقن
مهيف هبتصشملإ ميدقت مت قيقحتلإ
ةيصضق نع ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ
سضرغب رإر˘صشأإ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
د˘صض ة˘يا˘ن˘˘ج با˘˘كترل دإد˘˘عإلإ
ةقرصسلإ ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لإ و دإر˘فألإ

،قلصستلإ ، ليللإ فورظ رفإوت عم

،ةا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘صسكلإ

كرحم تإذ ةب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صسإ

بورهلإ ةيلمع ليهصست سضرغب

،بور˘˘ه˘˘لإ ل˘˘ي˘˘ه˘˘˘صست سضر˘˘˘غ˘˘˘ب

نم نذإإ نودب سصخصش زاجتحإ

ةلئاط تحت ةصصتخملإ ةطلصسلإ

ف˘ن˘ع˘لإ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لإ

ليصسم زاغ ةروراق لامعتصسابو

.عومدلل
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تإءإر˘جإلإ ز˘يز˘ع˘ت را˘˘طإإ ي˘˘ف

ة˘صصا˘خ˘لإ ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألإ

ةيدÓيم˘لإ ة˘ن˘صسلإ سسأإر ن˘ي˘مأا˘ت˘ب

حلاصصم  تنصش،0202 ةديدجلإ

تايلمع يقإوبلإ مأإ ةيلو نمأإ

ططخم ذيفنت لÓخ نم ةيطرصش

يف مكحم ينإد˘ي˘م ي˘ن˘مأإ ل˘م˘ع

ة˘ير˘صشب˘˘لإ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلإ ة˘˘فا˘˘ك

عا˘ط˘ق ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘يدا˘˘م˘˘لإو

لÓخ نم يقإوبلإ مأإ سصاصصتخإ

سشيتف˘ت و ة˘ب˘قإر˘م طا˘ق˘ن ع˘صضو

نيأإ ، ةلجإر و ةبكإر تايرود
بصسحب تايلمعلإ هذه ترفصسأإ
تاقÓعلإو لاصصتلإ ةيلخ نايب
فيقوت نع ةيلولإ نمأاب ةماعلإ

مهني˘ب ن˘م سصا˘خ˘صشألإ تإر˘صشع

ىدل نو˘بو˘ل˘ط˘م سصا˘خ˘صشأإ90
يف مهطروتل ةيئاصضقلإ تاهجلإ
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ,ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘يا˘˘˘صضق
ةبكرم نتم ىلع اناك نيصصخصش
ةعاصضب ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع
نع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘ب˘ن˘جأإ أا˘صشن˘م تإذ

: يف ةلثمتم ، بيرهتلإ قيرط

فلتخم نم رئاجصس ةبلع044

ةدام نم سسيك001 ، عإونألإ

قرو نم ةمزح002 ، ةمصشلإ
سصخ˘صشل د˘ح ع˘صضوو ق˘صشر˘ت˘˘لإ

40 ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘˘ب  تر˘˘˘ث˘˘˘ع

ةصصاخ61 را˘˘ي˘˘ع سشي˘˘طإر˘˘˘خ
ناك رخإ سصخصشو.ديصص ةيقدنبب

ىلع زوحيل ةبكرم نتم ىلع
ةيمك هتزوحبو ةقايصس ةصصخر
ـب تردق ةيلقعلإ تإرثؤوملإ نم

ةعط˘ق و ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق02
،تإرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صص

هتزوحب)10( ر˘خآإ ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
ةراجيصسو راتيك عون نم نيكصس

دح عصضو ،تإردخملاب ةجوزمم

ةبكرم نتم ىلع اناك نيصصخصشل

ةدحو54 امهتزوحب ةيحا˘ي˘صس

ىلإإ ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم

ن˘م ةد˘˘حو731 ز˘ج˘ح بنا˘ج

ن˘م ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلإ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لإ

906 عاصضخإإ - .عإونألإ فلتخم

ءÓ˘خإإو ة˘لا˘ح ة˘صسإرد˘ل سصخ˘˘صش

ةبكرم824 طيقنت - . مهليبصس

ةيرا˘ن تا˘جإرد30 زج˘ح ع˘م

33 ر˘ير˘ح˘ت, ق˘ئا˘˘ثو˘˘لإ مإد˘˘ع˘˘نل

.ةيرورم ةفلاخم

 يقاوبلا مأا نمأل  ةيونصسلا ةليصصحلا يف

نيياكوكلا نم لطرو فيك غلك71 نم ديزأا  زجح

 رايلم2 نم رثكأا اوقرصس و ةيودأÓل عنصصم ىلع وطصسلاب اوماق امدعب /ةنيطنصسق

نيمثلملا ةكبصش ككفت و ةميرجلا زغل لحت «يرايبلا»
دارفأا9 نم ةنوكملا ةينطولا

ةيلوحك تابورصشمو ةيران سشيطارخو رئاجصسلا نم ةيمك تزجح

  ةعصساو ةلمح نصشت يقاوبلا مأاب نمألا حلاصصم

نيطروتملا فيقوت و وطصس ةيلمع زغل كف نم ةنيطنصسق ةيلو نمأل لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت ةيلاع ةيفارتحابو ةيعون ةيلمع يف
اذكو ةينويزفلتلا تاونقلا سضعب ىلع ويديف طيرصشل عصساو لوادت مت هنأا ثيح ، ةنصس72 و91 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا90 مهددع غلابلا

 .ةيودألا عيزوت تاكرصش ىدحإاب حفصصم قودنصص ىلع وطصسلاب نيمثلم نيلوهجم مايق نيبي يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم

.0202 ةديدجلا ةيدÓيملا ةنصسلا سسأار نيمأاتب ةصصاخلا ةيطرصشلا تايلمعلا ةليصصح ^
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يف تكراسش ةمظنملا نأا دافأاو
ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا د˘يد˘ع
ةقفر ةيئاذغلا تاممسستلا لوح
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘سصم
جمانرب قفو ةيسضاملا ةيفيسصلا

راجت˘لا سسي˘سسح˘ت د˘سصق ع˘سسو˘م
خيسسرت ةرورسضب نيكلهتسسملاو
ن˘م ن˘مآلا كÓ˘ه˘ت˘سسلا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث

را˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةفاظنلا طورسش مارتحا ةرورسضب
ةهج نم ديربتلا ةلسسلسس اذكو
سسي˘˘سسح˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ءا˘ن˘ت˘قا يدا˘ف˘ت ن˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا
ر˘ي˘غ ن˘كا˘˘مأا ن˘˘م تلو˘˘كأا˘˘م˘˘لا

سسفن هبن اميف ،ةفيظنو ةدمتعم
ميظنت ةرورسض ىلإا  ثدحتملا
م˘˘سضب كلذو ن˘˘جاود˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ءا˘˘ط˘˘عإاو را˘˘غ˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا د˘سصق تاز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت
ىلع ءا˘سضق˘لاو جا˘ت˘نإلا ة˘ب˘قار˘م
وعدت امك ،ي˘ئاو˘سشع˘لا طا˘سشن˘لا
نيذلاو نيبرملا سضعب ةمظنملا

ةيحسصلا  طورسشلا نومرتحي ل
ةرورسضب ةيذغتلا ىتح وأا حبذلل
تادا˘سضم˘لا ح˘ن˘م لا˘˘جآا مار˘˘ت˘˘حا

لبق مايأا8 لقألا ىلع ةيويحلا
رطاخم˘لا سضع˘ب يدا˘ف˘ت˘ل ح˘بذ˘لا

.كلهتسسملا ىلع
نوبزلا عادخ متي اذكه

ةباقرلا ةزهجأا ةغوارمو
طقف حبرلا لجأ’

سضعب ىلإا ان˘لز˘ن ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘مو
مكل لقننل نجاودلا ةيبرت عقاوم
اهملعي ل ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا سضع˘ب
اسضرعم ىقبي يذ˘لا كل˘ه˘ت˘سسم˘لا

هكÓهتسسا ةجيتن ةيحسص راطخأل
ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا
لو ري˘طا˘ن˘ق˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي قاو˘سسألا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م هر˘سضي د˘ق ا˘م ي˘˘ع˘˘ي
يرا˘سس ل˘م˘ع˘لا نا˘ك نإاو م˘˘غر˘˘لا

دنع ةيميظنتلا تاءارجإÓل اقفو
،قيوسستلا ةل˘حر˘م جا˘ت˘نإلا لو˘خد
ني˘بر˘م˘لا سضع˘ب˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لا ثي˘ح
ةم˘سصا˘ع قر˘سش ة˘يرا˘كب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ملك01 يلاوحب ةسسبت ةيلولا
ةيبرتب ةفورعملا ةقطنملا يهو
ةنيع وأا اجذومن اهانرتخا نجاودلا
ا˘ن˘˘ل ف˘˘سشك ثي˘˘ح ، طا˘˘ق˘˘سسإÓ˘˘ل
املع ةعنقملا ج˘ج˘ح˘لا˘ب سضع˘ب˘لا
رسشن يف ةبغرلا مهل نكت مل مهنأا
عوسضوملا ةيسساسسحل م˘ه˘ئا˘م˘سسأا
ةيمهأل ةحلم تناك مهتبغر نكل
سضعب انل اورسسف ذإا عوسضوملا
سضرغب ةجهتن˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
اقÓطنا هاوسس نود حبرلا قيقحت
يرطي˘ب˘لاو ج˘ت˘ن˘م˘لا حÓ˘ف˘لا ن˘م
نينومملا وأا قّوسسملاو حبذملاو
انل ليق ام ةقيقحلا يف  قاوسسأÓل
ىد˘ل ر˘ي˘م˘سضلا ماد˘˘ع˘˘نا ف˘˘سشكي
وه ةيحسضلاو ءلؤوه نم سضعبلا
سسيلو يردي ل يذلا كلهتسسملا
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل ه˘˘˘ف˘˘˘سشك ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب
بحاسص حÓف لوقيف مهتÓياحت
تاثداح˘م ي˘ف تاو˘ن˘سسل ة˘بر˘ج˘ت
نأا ةدير˘ج˘ل˘ل ة˘ق˘م˘ع˘مو ة˘ل˘سصف˘م
ةد˘ع ى˘ل˘ع م˘ت˘ي ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت
تا˘ي˘نا˘˘كمإل جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ل˘˘حار˘˘م
يفو ومنلل هجاتحي ام هل رفويو
ه˘ل ر˘فو˘ي ةر˘ي˘خألا ة˘ط˘ق˘ن˘˘لا هذ˘˘ه

ن˘م عاو˘نأا3 ل˘حار˘م3 لÓ˘˘خ
جسضنلا ةرتف ةياغ ىلإا فÓعألا

ةر˘ت˘ف ن˘ي˘بو ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت و˘˘م˘˘ن˘˘يو
حيقلتلاو ةيودألا هل حنمت ىرخأاو
اذ˘˘ه ل˘˘˘ك ع˘˘˘مو سضار˘˘˘مألا ن˘˘˘م
في˘ك ا˘ن˘ل ح˘ي˘سضو˘ت˘لا م˘ت حر˘سشلا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصب بعÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘كي
حوبيف حبرلا لجأا نم كلهتسسملا
ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي ن˘م كا˘ن˘ه نأا حÓ˘ف˘لا
سضرع لوأا يف هجوتنم قيوسست
لاجآا نأا ةيارد ىلع وهو حبرم
دعب هتنت مل ةداسضملا داوملا لاوز
لولحملا وأا ءاودلا عون بسسحب
قوسسلا راعسسأا نأا يعادب ذوخأاملا

ه˘نإا˘ف لإاو ه˘ع˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘ب˘˘ج˘˘ت
سسÓفإلا وأا ةرا˘سسخ˘ل˘ل سضر˘ع˘ت˘ي

ةفقسسم ري˘غ را˘ع˘سسألا نأا ا˘م˘لا˘ط
عا˘ف˘ترإلا ن˘ي˘˘ب ح˘˘جرأا˘˘ت˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف
نع انرسسف˘ت˘سسا ا˘ن˘هو يوا˘ه˘ت˘لاو
حنم يف يرطيبلا بيبطلا رود
ق˘˘يو˘˘سست˘˘ل ة˘˘سصخر˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘˘ت
عراز˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا لوق˘ي˘ف ح˘باذ˘م˘لا ى˘لإا ه˘ت˘ي˘بر˘ت
نم حÓفلا عم لماعتي بيبطلا
انوبز حبسصيف هجاتنإا ةلحرم ةيادب
ه˘ن˘م ى˘سضا˘ق˘ت˘ي و˘ه˘ف ه˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ة˘يودألاو سصح˘ف˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم
هجاعزا ىدافتيف هومن ةرتف ةليط
ح˘˘ير˘˘سشت˘˘ب ه˘˘ل نو˘˘بز ةرا˘˘سسخ وأا
يفتكيو ق˘يو˘سست˘لا د˘ن˘ع ه˘جا˘جد
ة˘ب˘قار˘م نود ة˘سصخر˘لا ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ب

سضعببو كÓهتسسÓل هت˘ي˘حÓ˘سص
سضعب نم ريسصقت كلانه حباذملا
كانه نمو هتاذ ببسسلل ةرطايبلا
لكسشب ءاسضيب˘لا مو˘ح˘ل˘لا قو˘سست
ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
م˘ه˘ن˘ع با˘غ ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘ه˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصأاو ر˘˘ي˘˘م˘˘سضلا
تÓسصحتم يه مهيدل ةبسسنلاب
ل ةراجت يأاك ةيلام حابرأاو ةيدام
كلذ ناك نإاو ةراسسخلا اهيف لبقت
سسانلا سضيرعت يف ارسشابم اببسس

هدكأا ام بسسحب ةريطخ سضارمأل
ةيودألا نأا ةرطيبلا يف ءابطأا انل
ىر˘خأاو ة˘يو˘ي˘ح˘لا تادا˘˘سضم˘˘لاو
ه˘˘نزو ةدا˘˘يز ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست
دعب اهسضارعأا رهظتو ةنطرسسم
كÓهتسسإلا نم تاونسس وأا ةدم
كÓهتسسÓ˘ل ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت نإا اذ˘ه
نم ه˘ئا˘ق˘ن تار˘ت˘ف ءا˘سضق˘نا ل˘ب˘ق
ن˘كم˘يو ،ل˘ما˘ك ل˘كسشب ة˘يودألا
سضع˘ب ا˘ن˘˘ل هر˘˘سسف ا˘˘م نأا لو˘˘ق˘˘لا
قبطنيو ايقطنم لوبقم نيبرملا

ةطرسشلا حلاسصم انايحأاف ايعقاو
ةربتعم تايمك زجحت كردلا وأا

ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘سصا˘خ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
تا˘يلو˘لا˘ب ا˘كÓ˘ه˘ت˘˘سسا ر˘˘ث˘˘كألا

ن˘˘م كو˘˘كسش د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ة˘ي˘قاد˘سصم م˘˘غر ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص
ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا خ˘˘يراو˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
دكؤوت رباخملا نأا لإا  قيوسستلا
اهيلإا تازوجحم˘لا ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘ب

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإل
كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘سسب
لعفلاب نيبتي ذإا سسكعلا ثدحيف
هفÓتإا كلذ دعب متيو دسساف هنأا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ر˘سضا˘ح˘˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘تو
نكميو ،اه˘با˘ح˘سصأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
يف ةينمألا تايلمعلا نأا لوقلا

ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا نو˘˘˘˘سضغ
ةدسساف ا˘نا˘ن˘طأا تقر˘حأاو تز˘ج˘ح
ى˘ل˘ع لد˘ت ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا ما˘˘قرألاو
ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا دو˘˘جو
،ن˘مألا ةز˘ه˘جأا فر˘ط ن˘م سشغ˘˘لا

تاهجلا لك ىلع دبل هنأا ريغ
تا˘يو˘ت˘سسم ع˘فر ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا تاذ
ةيئاقو تايجهنم عابتاو ةباقرلا
ة˘قÓ˘ط˘نإلا نو˘كت نأا ن˘م د˘بÓ˘˘ف
قمعأا ن˘م ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
لحار˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
هل ةيحسصلا ة˘ب˘قار˘م˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

هقيوسست ل˘ب˘ق ظ˘ف˘ح˘لا طور˘سشو
اذهل ةيدجب مامتهإلا لك ءÓيإا عم
ةدارإل جات˘ح˘ي يذ˘لا عو˘سضو˘م˘لا

سضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ب˘˘ج
قاوسسألا يف ةئيندلا تاسسرامملا
لÓخ نم نكم˘يو ل˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تاقوعملا لك نع ثحبلا كلذ
نيسصتخملا نيحÓفلا هجاوت يتلا
لك مهل ةحاتإاو بناجلا اذه يف
قازرأا م˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘م˘˘˘سضل م˘˘˘عد˘˘˘لا
يف نوثهل˘ي م˘ه˘كر˘ت ل لÓ˘ح˘لا˘ب
ىلع دوعتلاو اهل جرخم ل ةماود
سسÓ˘فإلا وأا ط˘ق˘ف ح˘˘بر˘˘لا ةر˘˘كف
.نيبرملا نم ريثكلل ثدح امثم

ريغ نجاودلا يبرم بلغأا
ةيودأا نومدختسسي نيدمتعم

 نجاودلا نيمسستل ةبرهم
ـل ةيناديملا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا تف˘سشك

تازوا˘ج˘ت كا˘ن˘ه نأا ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا
، نجاودلا وبرم اهب موقي ةريطخ
بوبحل مهمادختسسا ببسسب كلذو
تا˘˘يوا˘˘م˘˘ي˘˘كلاو ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘م
كلذ ن˘م ة˘يو˘ي˘ح˘لا تادا˘سضم˘˘لاو
ل˘جأل بير˘ه˘ت˘لا ا˘هرد˘سصم ة˘يودأا
مجح˘ب ه˘ل˘ع˘جو جا˘جد˘لا ن˘ي˘م˘سست

ترهظأا امك ،حبرلا قيقحتل ريبك
نأا عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘سسارد˘لا
ر˘ي˘غ ن˘جاود˘˘لا ي˘˘بر˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

مهطاسشن نوسسرام˘يو ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م
مهنكمت مد˘ع˘ل يو˘سضو˘ف ل˘كسشب
ثيح ،طورسشلا رتفد قيبطت نم
ةباسصإا يف داوملا هذه ببسستتسس
ل ناطرسسلا سضارمأاب كلهتسسملا

ىلإا رمألا بل˘ط˘ت˘ي ا˘ن˘ه˘ف ،ة˘لا˘ح˘م
رتفد ءابعأا نم فيفختلا ةرورسض
يبرم دامتعاب سصاخلا طورسشلا
نع مهتلاغسشنا ةعباتمو نجاودلا

ههجاوي ام سضعب ةجلاعمل بثك
ل˘يا˘ح˘ت˘لا اذ˘ه ح˘˘ب˘˘كل نو˘˘بر˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا كلذ˘˘ك ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ظ˘ف˘ح بتا˘كم را˘ق˘ت˘فا ة˘ي˘لا˘كسشإا
ر˘با˘خ˘م˘ل˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا
ف˘˘سشكلا ةز˘˘ه˘˘جأا˘˘ب ةز˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب˘˘لا م˘˘عدو ر˘˘ي˘˘نا˘˘˘كسسلاو
ي˘ت˘لا مو˘م˘˘سسلا نو˘˘ك سصاو˘˘خ˘˘لا

تايواميكلاو نجاودلا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ت
نكم˘ي ل ة˘يو˘ي˘ح˘لا تادا˘سضم˘لاو
ةدر˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘سصي˘˘خ˘˘سشت
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘˘سصي˘˘خ˘˘سشت بج˘˘يو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘لإا ي˘ق˘تر˘ت ر˘با˘˘خ˘˘م
ي˘ف با˘غ يذ˘لا ر˘مألا ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘بر˘م ما˘ي˘ق بب˘سس كلذو ،ا˘ندÓ˘˘ب
يتلا رمأا تاقورخلا هذهب نجاودلا

لو˘ل˘ح˘لا ن˘عو ا˘هرا˘كنإا ن˘كم˘يل
رطخلا اذه ةهجاوم˘ل ة˘حور˘ط˘م˘لا
بج˘ي كل˘ه˘ت˘سسم˘لا˘ب سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا
طورسشلا رتفد ءابعأا نم فيفختلا
نجاودلا يبرم دام˘ت˘عا˘ب سصا˘خ˘لا

ةيرودلا ةبقارملا نم نكمتت ىتح
داوملاو ةيودألا لوادت عنم اذكو
ة˘ي˘بر˘ت˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يوا˘˘م˘˘ي˘˘كلا
.نجاودلا

زيزعتب ىرخأا بلاطم
ىلع ةباقرلا تايوتسسم

فÓعأ’او ةيودأ’ا
دوع˘سسم ي˘قو˘سش ا˘ن˘ل ثد˘ح˘تو

يقوقح طسشانو ينوناق راسشتسسم
هذ˘˘˘˘˘ه ءازإا هذ˘˘˘˘˘ه سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ب
ماعلا دهسش دقل لوقيف فواخملا
مجح يف اًديدسش اًروهدت يلاحلا
نجاودلا نم ريثك قوفنو ،هتراجت
نأا امك يسضاملا ءاتسشلا ةيادب عم
سضع˘˘ب ي˘˘ف تا˘˘م˘˘م˘˘˘سست كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ا˘ه˘ن˘م ةد˘ع با˘˘ب˘˘سسأل ن˘˘جاد˘˘م˘˘لا
فÓعألا يف ىرخأا داوم تافاسضإا
ل˘ب˘ق ه˘ع˘ي˘بو ن˘جاود˘لا ن˘ي˘م˘سست˘ل
رظن˘لا وأا ما˘م˘ت˘هلا نود د˘عو˘م˘لا
يعد˘ت˘سسي ا˘م˘م ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصل˘ل
نم ريبادت ذاختل لجاعلا لخدتلا
ع˘سضو˘لا  كراد˘تو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘جأا

اذه نمكيو ،كلهتسسملا ةيامحل

بيبطلا ىلإا ءوجل˘لا ي˘ف ر˘ي˘بد˘ت˘لا

دنع ،عسضولا سصيخسشتل يرطيبلا

نأا هد˘ج˘ن بي˘ب˘ط˘لا ى˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ةلمج مزل˘ت˘سست جÓ˘ع˘لاو ة˘يا˘قو˘لا

يسشفتل تاحاقللاو تاءارجإلا نم

نم جاجدلا نيسصحتل وأا سضرملا

اهنم ركذ˘ن » ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مألا

.» روب˘م˘ج˘لا ، ل˘سسكنو˘ي» سضر˘م

عسضخت ل تاحاقللا نأا دجن نكل

وأا ةبقار˘م ر˘ي˘غ ا˘نا˘ي˘حأاو ة˘با˘قر˘ل˘ل

يه يلاتلابو رد˘سصم˘لا ة˘مو˘ل˘ع˘م

نأا سسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘سشو˘˘˘سشغ˘˘˘م

ل˘ف˘كت˘ت م˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م

ةيلمعلاو هتبقارمو ءاودلا بلجب

. ة˘ظ˘ح˘م ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كب م˘ت˘˘ت

لكسشت تاحاقلل حبسصت يلاتلابو

قحلتو ةماعلا ةحسصلا ىلع ارطخ

هلوانت ءارج كل˘ه˘ت˘سسم˘لا˘ب ارر˘سض

ريغ نوكي حاقللا نأا امك ، جاجدلل

بب˘˘سسب ىر˘˘خأا ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا يد˘˘˘ج˘˘˘م

ةلمعتسسملا داوملا يف تافاسضإلا

ىلإا يدؤوي امم . ماعنألا ةيذغتل

يلاتلابو. هممسست وأا جاجدلا قوفن

ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصت

ةماعلا ةحسصلاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا

ىلإا يدؤوي امم ماعلا ماظنلا نم

،دارفألا ةايح ىلع ةيقيقح ةثراك

ةلودلا وأا ةرادإلا لفكت بجو اذهل

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘مو فÓ˘˘عألا بل˘˘ج˘˘˘ب

ه˘˘عو˘˘سضخ ع˘˘˘م ءاود˘˘˘لا كلذ˘˘˘كو

ىلع ظافحلا ىنسستي ىتح ةباقرلل

 .ةماعلا ةحسصلا

 طقف حبرلا لجأ’ ةباقرلا ةزهجأا ةغوارمو نوبزلا عادخ متي اذكه

 ةحسصلل ةرمدملإ هراثآإو جاجدلإ موحل ةراجت يف ششغلإ فسشكتو ىرحتت ةعاسس رخآإ
بابسسأ’ا لوح ةراجتلاو ةحسصلا حلاسصم نم قيقحتلا جئاتن راظتنا يف هنأا ةفلجلا ةي’وب ةلئاع ممسست ةيسضق لوح ةعاسس رخآا ـل يرداق كلاملا دبع كلهتسسملا داسشرإاو ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لثمم حسضوأا

.ةافولل يدؤوت دق ةداح تاممسست ىلإا يدؤوي يبوركيم ثولت داوملا هتاه ظفح ءوسس نع جتني ةداعف فلتلا ةعيرسس ةدام هرابتعإاب جاجدلا دبك ظفح ءوسس نع جتان هنأا حجري يذلاو ةلماك ةلئاع ممسست ءارو ةيقيقحلا

ةسسبت

 ةعيرسشلاب دسسافلإ جاجدلإ نم ريطانق01 نم ديزأإ فÓتإإ
نم ريطانق زجح نم ةبقارم ةيرود رثإا ىلع ،سسمأا لوأا راهن ،ةسسبتب ةعيرسشلا ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع تنكمت

ةنسس05 رمعلا نم غلبي سصخسش اهدوقي ناك يادنويه عون نم ديربت ةنحاسش فيقوت دنع كلذ ءاج دسسافلا جاجدلا
لحم اهنتم ىلع ةلمحم جاجدلا موحل نم تايمك دوجو نيبت ةنحاسشلا ةبقارمو ةبكرملا ريسس قئاثو بلط دعبف
دربملا ليغسشت ةنحاسشلا قئاسس نم اوبلطو جوتنملل ةيحسصلا ةيبطلا ةداهسشلا ةبقارم متف اهتيحÓسص مدعب كوكسش
ةحسصلا ظفح ةنجل ءاعدتسسا متو رقملا ىلإا ةنحاسشلا ليوحت مت سساسسألا اذه ىلع لغتسشي ل هنأا  مهل نيبت نيأا

ةيمك زجح دعب اميف ةنجللا تررق ثيح ةنياعملاب يرطيبلا بيبطلا فيلكتو ةعيرسشلا ةيدلبل ةعباتلا ةياقولاو

مارتحا مدع ةفلاخم ببسسب غلك65 و ريطانق01ـب يلامجإلا هنزو ردقملا ةبكرملا نتم ىلع دوجوملا جوتنملا
فÓتإا مت دقو كÓهتسسÓل ةلباق ريغو ديربتلاو ظفحلا طورسشب ةقلعتملا ةيحسصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا ةيمازلا

.ةيسضقلا يف قيقحت حتف عم ةنيدملا تاذب قاوسسألا لخاد كÓهتسسÓل ةهجوم تناك يتلا جوتنملا ةيمك
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ةليسسملا

كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ءاسضيبلإ موحللإ نم غلك714 زجح
 ةداعسسوبب يرسشبلإ

موحللا نم ةيمك زجح نم ةليسسملا ةيلو نمأاب دعاسسما لبج ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع سسمأا لوأا ءاسسم نكمت
داوملا هذه لثم لقنل ةأايهم ريغ ةنحاسش نتم ىلع ةلوقنم تناك يرسشبلا كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ءاسضيبلا
ىوتسسم ىلع ةبقارم ةيلمعب حلاسصملا تاذب ةطرسشلا رسصانع مايق رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا هذه ةيكÓهتسسلا
ءاسضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم ةنحاسش مههابتنا تفل نيأا ،دعاسسما لبج ةنيدمل يلامسشلا لخدملا

موحللا هذه نأا نيبت ةسصتخملا حلاسصملا عم قيسسنتلابو غلك714:ـب تردق (كÓهتسسÓل ةدعم جاجد فارطأا)
عم قيسسنتلاب متيل ،جوتنملل ةيحسص ةداهسش ىلع زوحي ل اهبحاسص نأا امك يرسشبلا كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
ليكو مامأا هميدقت راظتنا يف فلاخملا دسض يئاسضق فلم زاجنإا عم اهفÓتإاو ةيمكلا هذه زجح  ةيلحملا ةباينلا
يئلولا نمألاب مÓعلاب فلكملا ةعاسس رخآل هب حرسص ام بسسح اذهو ةداعسسوب ةمكحم يدل ةيروهمجلا

U°Édí T°îû°ƒñ.ةليسسملاب

فيطسس ناملو نيع

يئإذغ ممسستب اسصخسش02  ةباسصإإ ليجسست
ةفلتخم تÓكأل مهلوانت رثإإ

02 ،فيطسس بونج نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم ،لوألا سسمأا ة˘ل˘ي˘ل ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

،ةنسس75و نيتنسسلا نيب مهرامعأا حاورتت ،يئاذغ ممسستل اوسضرعت اسصخسش

ةيدلب ، ناملو نيع  لÓق تايدلب نم نوردحني و تÓئاع4 نم نوباسصملا
نيب ةفلتخم تÓكأا اولوانت ، فيطسس ةيلو بونج ةعقاولا ياب حلاسص
.جاجدلا ردسصو دبك اذكو جاجدلاب ةخوسشخسشلا قبطو «يافليم» تابطرملا

نيعب ةيئافسشنتسسلا حلاسصملا ناف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسحو

نيتفلتخم نيتلئاع نم اسصخسش31 ىلوألا ةلهولا يف تلبقتسسا ،ناملو
دراو حيرسصت ىلع اءانبو ،لاهسسإاو عادسص ،ىمح ،نطبلا يف ملآا نم نوناعي
مسست تلاح دوجو اهدافم ىفسشتسسملل ةيبطلا تلاجعتسسلا فرط نم
ةقرف تلفنت هيلعو ،رذعملاو لÓق يتقطنم نم نيتلئاعل يعامج يئاذغ
اولوانت نيتلئاعلا دارفأا نأا هلÓخ نم ّنبت يذلاو ،يئابو قيقحت ءارجإل ةياقولا

رهظت تأادبو ،ةوهقو بيلحو «يافليم» تابطرملا نم ةنوكتم روطفلا ةبجو
نيع ىفسشتسسم ىلإا اولقنت ثيح ،ءاسسم ةسسماخلا دودح يف سضارعألا مهيلع
ليلاحتلا ءارجإا متو ،مهب لّفكتلا مت دقو ،مزÓلا جÓعلا يقلت لجأا نم ناملو
بتكم ةيعمب ةياقولا ةقرف تلقنت اهدعب .ةيبطلا ةبقارملا تحت مهو ةمزÓلا

،تابطرملا نوباسصملا اهنم ىنتقا يتلا ةزبخملا ىلإا يدلبلا ةحسصلا ظفح
،ديربتلا ةلسسلسسو نيزختلا طورسش مارتحإا مدعو ةفاظنلا مادعنإا ظحول ثيح
ىلإا لقنتلا مت ريخألا يفو ،ةيبلسس جئاتن ىطعأا يذلا رولكلا ليلحت مت امك
تانيع ذخأا مت ثيح ،ةكبسشلا ءام نم نادوزتي امهنأا ّنيبتو ،نيتلئاعلا يتيب

جئاتن راظتنإا يف ،ةيبلسس جئاتن تطعأا يتلا ةيرتمورولكلا ليلاحتلا ءارجإل
امك.نايراج يئابولا قيقحتلاو ةبقارملا ىقبت اميف ،ةيجولويرتكبلا ليلاحتلا

حوارتت ي˘ئاذ˘غ م˘م˘سست˘ب نور˘خآا سصا˘خ˘سشأا5 اسضيأا ىفسشتسسملا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

رسص ،ةنسس67و تاونسس01 نيب مهرامعأا
ّ

ةخوسشخسشلا قبط اولوانت مهنأا اوح
يرطيبلاو ةحسصلا ظفح بتكم ةيعمب ةياقولا ةقرف تلقنت ثيح ،جاجدلاب
عم،ديربتلا ةلسسلسس مارتحا عم ةطسسوتم ةفاظنلا نأا ظحول ثيح ،لحملا ىلإا
ظحول ثيح ،بÓحلا لحم ىلإا ةقرفلا تلقنت امك  ،ءاملا ردسصم مادعنا
ءارجإل تانيع ذخأا عم مهتيب ىلإا لقنتلا مت امك  ةفاظنلا طورسشل همارتحا
نم نيرخآا نيسصخسش اسضيأا ىفسشتسسملا لبقتسساو .ةيجولويرتكبلا ليلاحتلا

سضارعأا امهيلع رهظ ثيح جاجدلا ردسصو دبك لوانت ،ممسستب حلاسص ةنيدم
يف مهثوكم ىعدت˘سسا ا˘م ،ن˘ط˘ب˘لا ي˘ف ملآاو لا˘ه˘سسإلاو ئ˘ي˘ق˘ت˘لاو ى˘م˘ح˘لا

نم ةمزÓلا ةيبطلا ةياعرلا نوباسصملا لك ىقلت دقو ،ناملو نيع ىفسشتسسم
لخدت ليجسست عم ،ناملو نيع ىفسشتسسمب يبطلا هبسشو يبطلا مقاطلا فرط

GCjªø.Q.بابسسألا ديدحتو ليلاحتلا ءارجإل ةينعملا حلاسصملا فلتخم
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لافطألا بط حلاصصم تلجصس
نير˘ثأا˘ت˘م ن˘ي˘ل˘ف˘ط ةا˘فو ة˘با˘ن˘ع˘ب
نيتزوللا باهتلل داح ضسوريفب
حلاصصم Óصصو نأا دعب قلحلاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا
ةصسيدق˘لا لا˘ف˘طألا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
.ادج ةجرح ةلاح يف ازيريت

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا بصسحو
قلعتي رمألا نإاف ربخلا تدروأا
نب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي لوألا ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘ب
ةلفطلاو فراطلا ةيلوب يديهم
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘ت  ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ضسارهأا قوصس ةيلوب ضشوروادم
ىف˘صشت˘صسم ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت
لافطألا بطل از˘ير˘ي˘ت ة˘صسيد˘ق˘لا

تفقوت ثيح ادج ةجرح ةلاح يف

تب˘ي˘صصأاو ي˘صشم˘لا ن˘ع ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لا

داحلا ضسور˘ي˘ف˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ل˘صشب

د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف بل˘ق˘لا م˘˘جا˘˘ه يذ˘˘لا

ةمدقتملا اهتلاح ببصسب يفوتتل

نأا دعب اهب لفكتلا بعصصي يتلا

ىلع رطيصس دق ضسوريفلا نوكي

ا˘هد˘ع˘ب ل˘صصيو م˘صسج˘لا ءا˘صضعأا

.بلقلا ىلإا

نأا ردا˘صصم˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘صضتو

ة˘با˘ن˘ع˘ب لا˘ف˘طألا بط ح˘˘لا˘˘صصم

بب˘˘صسب ئراو˘˘ط ة˘˘لا˘˘ح تن˘˘ل˘˘عأا

ةريبك ةعرصسب ضسوريفلا راصشتنا

ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن لا˘˘ف˘˘طألا طا˘˘صسوأا ي˘˘ف

ذ˘ن˘م ةد˘ئا˘صسلا ة˘يو˘ج˘لا لاو˘˘حألا

ةدوربلاب ةزيمتملاو عيباصسأا ةدع

تاعاصس لÓخ ةصصاخ ةديدصشلا

ه˘جو˘ت د˘عو˘م ى˘˘لوألا حا˘˘ب˘˘صصلا

ضسرادملا وح˘ن لا˘ف˘طألا م˘ظ˘ع˘م

ضسوريفلا راصشتنا يف مهاصس دقو

ثي˘˘ح را˘˘ط˘˘مألا ماد˘˘ع˘˘نا دا˘˘ح˘˘لا

ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع  ة˘˘عر˘˘صسب ر˘˘صشت˘˘ن˘˘ي

.ءاوهلا

ح˘لا˘˘صصم تد˘˘ه˘˘صش د˘˘قو اذ˘˘ه

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا

ةصسيدق˘لا لا˘ف˘طألا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب

لا˘˘ف˘˘طألا بط اذ˘˘˘كو از˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت

اريبك لابقإا ينوبلا ىفصشتصسمب

مهئانبأاب اومدقت نيذلا ءايلوأÓل

جÓعلا لجأا نم حلاصصملا تاذل

دا˘ح ضسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘صصإا د˘˘ع˘˘ب

املع قلحلاو نيتزوللا  باهتلل

نور˘ب˘ت˘ع˘ي ءا˘ي˘˘لوألا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا

ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت ي˘ف لوألا بب˘صسلا

ى˘ل˘ع م˘ه˘ماد˘قإا بب˘صسب م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا

تايلديصصلا  نم ةيودألا ءارصش

نود  مهءانبأا جÓع ىلع لمعلاو

ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيداع باهتلإا ةلاح اهنأا نيدقتعم

ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت ى˘لإا ىدأا ا˘˘م و˘˘هو

ىلإا لصصتل لافطألا نم ديدعلا

وأا ضسوريفلا مجاهي نأا دعب ةافولا

نم ةيادب مصسجلا لماكب رصشتني

فقوتيل فارطألا ىلع ةرطيصسلا

اهدعب لصصيل ةكرحلا نع لفطلا

.بلقلا ىلإا
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تا˘˘ن˘˘كصسلا و˘˘ن˘˘طا˘˘ق د˘˘˘صشا˘˘˘ن
ةفرغلا تاذ ةيراجيإلا ةيمومعلا
م˘لا˘صس يد˘˘ي˘˘صس ي˘˘ح˘˘ب ةد˘˘حاو˘˘لا
ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
ايلعلا تاط˘ل˘صسلا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب
ضسي˘ئر ا˘ه˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
«نوبت ديجملا دبع» ةيروهمجلا

ل˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض
ة˘يو˘صست لÓ˘خ ن˘م م˘˘ه˘˘فا˘˘صصنإاو
تاونصس ذنم ةقلاعلا مهتيعصضو
مقت مل ةبا˘ن˘ع˘ب تا˘ط˘ل˘صسلا ثي˘ح
مهتانكصس ليدب˘ت رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
تاذ ة˘˘ق˘˘ئل ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ن˘˘˘كصسب
ضسيئر رارق بصسحب فرغ ثÓث
تاونصس عبرأا ذن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘يو˘صست˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ما˘˘ق د˘˘ق˘˘ف

ةصصاخو نكصسلا هاجتا ةيعصضولا

كلت ءارصشب اوماق نيذلل ةبصسنلاب

ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا

ةيماعلاب فرعي ام˘ك ن˘ي˘ي˘ل˘صصألا

اهئامصسأاب اهعاجرإا متو «حاتفم»

ا˘ه˘با˘ح˘صصأا لزا˘˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

ل˘ك ع˘˘فد˘˘ب او˘˘ما˘˘قو ة˘˘ي˘˘ل˘˘صصألا

ديدصستو ةمزÓلا  تاقحتصسملا

ذنم ةق˘با˘صسلا تاو˘ن˘صسل را˘ج˘يإلا

ىدل تانكصسلا كلتل مهلÓغتصسا

اوؤوجافتيل ي˘ي˘ج˘ي˘بوألا ح˘لا˘صصم

ليدبتلاب نيين˘ع˘م او˘صسي˘ل م˘ه˘نأا˘ب

ىد˘ل مد˘ق˘ت˘لا د˘ن˘عو ل˘ي˘حر˘ت˘˘لاو

بلطي ةبانعب ييجيبوألا حلاصصم

نولءاصستي مهو اهكي˘ل˘م˘ت م˘ه˘ن˘م

مه˘كي˘ل˘م˘ت م˘ت˘ي ضسا˘صسأا يأا ى˘ل˘ع

كانهف ةدحاو ةفرغ تاذ تانكصس

نم نوكتت اهب نطقت تÓئاع

ددع مهنأا م˘ه˘م˘لا˘ف دار˘فأا ة˘ع˘ب˘صس

نيدرف قوفي تÓئاعلا كلت دارفأا

اذهلو قيصضلا ءارج نوناعي مهو

متي مل نيذلا نينطاقلا ددع نإاف

مهتانكصس لادب˘ت˘صساو م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت

ةصصاخو فرغ ةثÓث تاذ ىرخأاب

ةينكصس ةصصح ضصيصصخت مت هنأا

ةين˘كصس ةد˘حو263 ـب رد˘ق˘ت

ينكصسلا جمانربلا نم ةيعامتجا

ةيباصشلا ةقطن˘م˘ب ن˘كصسم005

ةدئافل3102 ناوج رهصش لÓخ

تانكصسلاب ةم˘ي˘ق˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

يحب1F ةدحاولا ةفرغلا تاذ

ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘لا˘صس يد˘ي˘˘صس

ليدبتلاو ليحرتلا ةيلمع نكلو

امنيبو ةبانع ةيلوب اهديمجت مت

رارق ديصسجت مت تايلولا يقاب

ةدحاولا ةفرغلا تانكصس ليدبت

م˘تو فر˘˘غ ثÓ˘˘ث تاذ ىر˘˘خأا˘˘ب

ىوتصسم ىلع لإا اهيلع ءاصضقلا

نوينعملا نإاف اذهلو ةبانع ةيلو

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نود˘˘صشا˘˘ن˘˘ي

ل˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض

مهتيعصضو ةيو˘صستو م˘ه˘فا˘صصنإل

تاذ مهتانكصس ليدبت لÓخ نم

ة˘ثÓ˘ث ىر˘خأا˘ب ةد˘حاو˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا

قيصضلا ءارج نوناعي مهف فرغ

.ةيرزم افورظ يف نوصشيعيو

فرغ ثÓث تأذ ىرخأاب مهتانكسس ليدبتو مهتيعسضو ةيوسست مدعو رأرقلأ ديمجت ببسسب

لخدتلاب نوبت نوبلاطي ملاصس يديصسب1F تانكصسلا ونطاق
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ي˘ف ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تعر˘˘صش
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوألا

ةعباتلا ةحصصلا ظفح تايريدم
ةلمحب ةبانع ة˘يلو˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
تلواط ى˘ل˘ع قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘صساو
ي˘˘ف ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءاو˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘˘ب
ام ةماع˘لا تا˘قر˘ط˘لاو عراو˘صشلا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح ضضر˘ع˘ي تا˘ب
تلوكأاملا كلت ببصسب رطخلل
ةفاظنلا طورصش اهيف مدعنت يتلا

. موحللا ردصصم لهجيو
ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘فو

تلوكأاملل يعرصشلا ريغ عيبلا
نود ماعلا قيرطلا يف ةفيفخلا

ةفاظنلاو ةحصصلا طورصش ةاعارم

ن˘˘مأل ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تما˘˘ق ،

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،را˘ج˘ح˘لا ةر˘˘ئاد

ضسمأا لوأا راجحلا ةيدلب حلاصصم

عا˘ط˘ق˘˘ب ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ،

ن˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا ،ضصا˘˘˘صصت˘˘˘خإلا

ز˘ج˘˘حو ، ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ةي˘جا˘جز ة˘ه˘جاو تاذ ن˘ي˘ت˘جÓ˘ث

،م˘ح˘ف ضسا˘ي˘كأا ،ءاو˘صش ي˘ت˘˘لوا˘˘ط

ةيكيتصسÓ˘ب تلوا˘طو ي˘صسار˘ك

ة˘يزا˘˘غ تا˘˘بور˘˘صشم،ة˘˘ي˘˘ب˘˘صشخو

را˘صشت˘نا ةر˘ها˘ظ فر˘ع˘تو . ز˘˘ب˘˘خ

ىوتصسم ى˘ل˘ع ءاو˘صشلا تلوا˘ط

نم د˘يد˘ع˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘ي˘حألا

اريبك لابقإا ةيصسي˘ئر˘لا راو˘ح˘م˘لا

ةئف ةصصاخ نينطاوملا فرط نم

لوانت نولصضفي ن˘يذ˘لا با˘ب˘صشلا

تار˘ه˘صسلا ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ءاو˘˘صشلا

ةناب˘ج ءا˘ي˘حأا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘لا

دارم ضشوديدو نولوكلو دوهيل

راجحلاو يبرغلا لهصسلا ءايحأاو

ثيح ينوبلاب يصسيئرلا جهنلاو

فلتخي (ءاوصشلا دوع) رعصس نأا

يو˘صشم˘لا م˘ح˘ل˘لا ة˘ي˘عو˘ن بصسح

زاقرم » ، «بولكصس» ناك ءاوصس

ن˘ي˘با˘م حوار˘ت˘يو «ةد˘ب˘كلا» وأا »

بب˘˘صسبو جد03و جد01لا

نينطاوملا نإاف هرعصس ضضافخنا

طوركصسك» ءان˘ت˘قل نو˘ت˘فا˘ه˘ت˘ي

ة˘عا˘ب˘لا ءلؤو˘ه د˘ن˘ع ن˘م «ءاو˘˘صش

نود ن˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ىلإا ةباقرلا بايغ لماعل  ةاعارم

موحللا كلت ردصصم لهج بناج

باصصي نايحألا ضضعب يف اذهلو

قا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘طأا و˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم

ىقبيل ةيئاذغ تاممصستب ءاوصشلا

ع˘فد˘ي ن˘م و˘ه هد˘حو ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ه˘ي˘ف يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ث˘˘لا

نا˘˘خد˘˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘˘طألا

امو ءاوصشلا ةيل˘م˘ع˘ل بحا˘صصم˘لا

ىلع ةريبك ةروطخ نم هلكصشي

يوتحي هنوك نينطاوملا ةحصص

ةر˘ي˘ط˘خ ة˘يزا˘غ تا˘ب˘كر˘م ى˘ل˘ع

دق ماصس رصصنع001 ىلإا لصصت

 .ناطرصسلاب ةباصصإلا ىلإا يدؤوت

ةيحسصلأ اهرطاخم مغر نينطأوملأ نم لابقإأ فرعت

ةماعلا تاقرطلا يف ءاوصشلا عيب ت’واط ىلع ةلمح

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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 لافطألأ تايفسشتسسمب ئرأوط

نيلفط ةافو فلخي قلحلاو نيتزوللا باهتل’ داح ضسوريف
ةريبك ةيدام رئاسسخ نينطأوملأ تدّبك

 يئابرهكلا رايتلل ةرركتم تاعاطقنا
 ينوبلاب ءايحأا ةّدع يف

رركتملا عاطقنلا لكصشم نم ينوبلا ةيدلبل ةعبات ءايحأا ةّدع ناكصس يكتصشي
ةريثك باطعأا ثود˘ح ي˘ف ّبب˘صست ا˘م˘م ما˘يألا هذ˘ه لÓ˘خ ي̆ئا̆بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت̆ل̆ل
«ةعاصس رخآا«ـل مهثيدح يف نونطاوملا فصشك دقو اذه ةيلزنمورهكلا مهتزهجأاب
ةلمجلاب ةيدام رئاصسخ مهّدبك مهتويب لخاد يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ويرانيصس نأا

مهتزهجأا تّصسم ةفلتخم رارصضأل مهليجصست لظ يف ةيقيقح ةمزأا مهل ّلكصشو
ارظن لاغت˘صشإلا ن˘ع تفّ̆قو˘ت ي˘ت̆لا تا˘جÓ˘ث̆لا ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي̆لز˘ن˘مور˘ه˘كلا

ءايحأا ةّدعب ةريخألا ةنوآلا لÓخ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةرهاظ لاحفتصسل

مهريغو ةردصسوب يح ىلإا ةفاصضإا ملاصس يديصسو3 ةرصضخوب يح اهنم ينوبلاب
ركتم تاعاطقنا اهلاطت –مهتاحيرصصت بصسح– تحصضأا يتلا ءايحألا نم

ّ
رايتلل ةر

نيذلا ناكصسلا ضسوفن يف ءايتصسإلا نم ةعبوز قلخ يذلا رمألا وهو ،يئابرهكلا
مهرمذت نم دازو ةريبك ةيدام رئاصسخ مهدبك يذلا لكصشملا اذه ىلع اورّصسحت

رارصضألا ةجيتن ةيلزنمورهك ةزهجأا ةّدعب ةناعتصسإلا نع نوزجعي مهلعج امك
قايصس يفو ،مهلزانم يف يئابرهكلا رايتلا عاطقنإا لكصشم ءازإا اهتّصسم يتلا

ةريخألا تاقوألا لÓخ ةّدصشب نوناعي اوراصص مهنأاب انوثّدحم حصضوأا دقف لصصتم
رايتلل ابايغ تدهصش دق ءايحألا نم ضضعبلا نأاو ةصصاخ ،ةرهاظلا هذه ببصسب
تاهجلا لخدت ءلؤوه هيف بلاط تقو يف ،ةليوط تاعاصسل عطقنملا يئابرهكلا
مهتزهجأا نم ددع فقوت عم ترجفنا يتلا مهتاناعمل دح عصضول ةيصصولا
رايتلا عاطقنا دنع رارصضألا نم ةلمجل ضضرعتت ام اريثك يتلا ةيلزنمورهكلا
طغصضلا ىلإا رمألا تعجرأا تاهجلا ضضعب نأاو املع ،ديدج نم هتدوعو ئجافملا
يئاوصشعلا طبرلا ةرهاظ مقافتب اهرثأات ةجيتن ةيئابرهكلا تاّدلوملا هدهصشت يذلا

نع كيهان ،تاكبصشلا بيرخت يف ةلاعف ةفصصب ببصستت يتلا ءابرهكلا ةقرصسو
يئاوصشع لكصشب اهطبرو قطانملا ضضعب يف ةيوصضوفلا تاعصسوتلا لاحفتصسا

عاطقنا ىلإا يدؤوي للخ عوقو ىلإا لوؤوي ماظنلاب للخ ثودح يف ببصستي امم

¢hd«ó S.افلاصس ةروكذملا ءايحألا ناكصس قّرؤوي راصص يذلا يئابرهكلا رايتلا

يفو اهجراخو ةبانع نم ايفرح04 يلأوح ةكراسشمب
ةسشأرفلأ ةيعمج نم ةردابم

تاعانصصلا ضضرعم تايلاعف ماتتخا

slc ـب ةيديلقتلا
هيفرتلا زكرمب ةيديلقتلا تاعانصصلا ضضرعم تايلاعف عوبصسألا ةياهن تمتتخا

ةصشارفلا ةيعمج هتمظن يذلاو ةبانع ةنيدم طصسوبslc «حلاصص ضسيار» يملعلا
راوزلا فرط نم اريبك لابقإا فرع ضضرعملا نأا ثيح «ةيهز يتلاخ» فارصشإاب
ةصصاخ ةيديلقتلا تاجوتنملا ضضعب ءانتقاب اوماق مهرودب نيذلا نينطاوملاو

ايفرح04 يلاوح ضضرعملا يف كراصش امك ضساحنلاو ةيصضفلا تاراوصسصسكلا
ةيلو لخاد نم ةيفرحلاو ةيديلقتلا تاعانصصلا نيدايملا فلتخم يف ةيفرحو
نييفرحلا نيب نمو ةنيطنصسقك تايلولا نم اهجراخ نم نيمداقلا ىتحو ةبانع
وهو ةنيطنصسق نم «رتنع ضشيورد» باصشلا يفرحلا مهتاجوتنمب اوكراصش  نيذلا

دهصش دقو اهعاونأا فلتخمب ةيصضفلا تاراوصسصسكلا ةعانصص يف ضصصصختم
ةبصسنلاب ةصصاخو مهتايجاح ءانتقل ضضرعملا راوز فرط نم اريبك لابقإا هحانج
ةميق اهيدل ةيديلقتلا تاغوصصملا ةصصاخ ةصضفلا تابحم نم ةوصسنلاو تايتفلل
يف تÓيدوملا ريوطت ىلع لمعي يفرحلا اذه نأا ةصصاخ يرئازجلا انعمتجم يف
تاذ يهف طارقألاو متاوخلاو لصسÓصسلاو رواصسألا نم تاراوصسصسكلا لاجم
بناج ىلإا هقوذ ضصخصش لكلو ةيديلقتلا عاونأا كانهو ةروطتمو ةديدج ةلح
تاطلخلاو هعاونأا فلتخم̆ب ل˘صسع̆لا ع˘ي̆ب ي˘ف ضصصصخ˘ت˘م̆لا ن˘ي˘صسح ي˘فر˘ح̆لا
يف لخدي يتلا نولوقلاو ةيصساصسحلاو وبرلاك ضضارمألا فلتخمب ةصصاخلا
ضساحنلا ةعانصص يف ضصصصختملا يفرحلا اذكو هتاقتصشمو لصسعلا اهبيكرت
ةعانصص يف ةصصصصختملا ةبانع نم «ءايمل يجاهنصصً» ةيفرحلاو .هيلع ضشقنلاو
نم اهريغو رعصشلل كاصسمو نو̆با˘صصلا˘ك ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط̆لا داو˘م̆لا̆ب ل˘ي˘م˘ج˘ت̆لا داو˘م
ةيفرحلا تكراصش امك ةرصشبلل ةراظنلا ةداعتصسا ىلع دعاصست يتلا تابيكرتلا
ةيعيبط داومب تاجوتنملا ةعانصص يف اصضيأا ةصصصصختملا «ةيكم حماوج»
ةيفرحلاو ورصضلا تيزك اهعاونأا فلتخمب تويزلاو نوتيزلا تيزو لصسعلاو
ضضرعملا رمتصسا دقو اذه يماركملاب رواصسألاو بئاقحلا ةعانصص يف ةكوربم
راكفألا لدابتل ةصصرف ناك دقو ةيوتصشلا ةلطعلا عم نمازت نيأا لماك عوبصسأا ةدمل
بابصشلا نم نيكراصشملا نييفرحلا مظعم امك نيصضراعلاو نييفرحلا نيب ام
راهظإاو اهريوطت ىلع امود نو̆ل˘م˘ع˘يو م˘ه˘ت˘فر˘ح نورد˘ق˘ي ن˘يذ̆لا ن˘ي˘حو˘م˘ط
لاجم يف ةصصاخ  يرئازجلا جوتنملا زيزعت وه ديحولا فدهلاو ةيوديلا مهتاراهم
بصسحب روطتلاو ةيرصصع تاصسمل ءافصضإا ىلع لمعلاو ةيديلقتلا تاعانصصلا
ةزيملاو ةلاصصألا ىلع ظافحلا ع˘م »ةدو˘م̆لا» ة˘ب˘كاو˘مو ة˘ي˘م̆لا˘ع̆لا تارو˘ط˘ت̆لا
ضضرعملا اذه ىقل دقف هتهج نمو .ةيرئازجلا ةيوديلا تاجوتنملل ةيديلقتلا

MƒQjá aÉQì.تقولا ضسفن يف راوزلاو نيصضراعلا ناصسحتصسا

 سسوريفلأ راسشتنأ يف تمهاسس وجلأ ةلاح¯

ملاسس يديسسب نيلجأرلل يولع رمم تيبثت لاغسشأأ ببسسب

فراطلاو ةبانع نيب44 مقر ينطولا قيرطلا قلغ
ليوحت مت ثيح ةقطنملاب نيلجارلل يديدحلا يولعلا رمملا تيبثت ضضرغب ملاصس يديصس يحل يذاحملا رطصشلا ىوتصسم ىلع طبصضلابو ايلك «راطملا قيرط» قرصش44 مقر ينطولا قيرطلا قلغب ةبانعب ينوبلا ةرئادل ةيمومعلا لاغصشألا حلاصصم تماق

رمملا تيبثت لاغصشأاب مايقلل ةمزÓلا ريبادتلا لك ةينعملا حلاصصملا تذختا دقف ضصوصصخلا اذهبو401+002 ةيرتموليكلا ةطقنلا يف ملاصس يديصس رصسج اذكو701+002 ةيرتموليكلا ةطقنلا يف ىصسيع يبرغ لوحم ىوتصسم ىلع ريصسلا ةكرح
قيرطلا عطقل ذيمÓتلا رطصضي ثيح ةطصسوتم دجوت ةلباقملا ةهجلا يف هنأا امك ةيداع ريغ  ةيكرح ايموي فرعي قيرطلا اذه نأا ةصصاخو ةيناثلا ةهجلا ىلإا رورملل عيرصسلا قيرطلا عطق ىلإا نوؤوجلي نيذلا ةراملا ىلع ةاناعملا فيفخت فدهب يولعلا

دحلاو مهتاناعم نم فيفختبل يولع رمم زاجنإا ةرورصضب اوبلاط دق تابصسانملا نم ديدعلا يف ناكصسلا نإاف ةراصشإÓل نينصسملا وأا لافطألا نم مهبلغأاو رورملا ثداوح ةيحصض بهذت يتلا حاورألا نم ديدعلا دصصحب ةرم لك يف قيرطلا اذه نأا امك
قيرطلا فرع دقو اذه.قيرطلا كلذ ىوتصسم ىلع رورملا ثداوحل اياحصض طوقصس ةجيتنلاو هب ةعرصسلا  مرتحت ل هنأا لإا تÓهمملا دوجو نم مغرلا ىلعو قيرطلا اذه ةقئاف ةعرصسب رمت يتلا تارايصسلاو تابكرملا تÓجع  تحت توملا ةرهاظ نم

MƒQjá aÉQì.ملاصس يديصس يح ىوتصسم ىلع يولعلا نيلجارلا رمم تيبثت لاغصشأا زاجنا ضضرغب44 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ةجيتن راصسملا رييغت ببصسب اماحدزا ضسمأا ةحيبصص
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نأا ة˘ق˘با˘ط˘˘ت˘˘م ردا˘˘شصم تد˘˘كأا

ةلطعملا ةيجيتارتشسإ’ا عيراششملا

ةيوق ةقÓط˘نا فر˘ع˘ت˘شس ل˘ج˘ي˘ج˘ب

اديدحتو ةلبقم˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا لÓ˘خ

دعب كلذو لخادلا ماعلا ةيادب عم

لبق نم ةذختملا ةماهلا تارارقلا

سصوشصخب دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا

ةرورشضو عيرا˘ششم˘لا هذ˘ه ر˘ي˘شصم

ح˘م˘شسي ل˘كششب ا˘ه˘كير˘ح˘˘ت ةدا˘˘عإا

وكششت يذلا حدافلا رخأاتلا كرادتب

ذفنم عورششم اهتمدقم يفو اهنم

ةملعلا ن˘ج ن˘ج ع˘ير˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا

تو˘يز˘لا ع˘˘ن˘˘شصم عور˘˘ششم اذ˘˘كو

رداشصملا تدكأاو .لوزاب ةقطنمب

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا نأا ةرو˘كذ˘م˘˘لا

عيراششملا سضعب تفنشص دق دÓبلل

دومج ةلحر˘م˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ما˘ه˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع  ر˘ه˘ششأا ذ˘ن˘م ة˘ح˘شضاو

يذ˘لا ع˘˘ير˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م
قيرطلاب نج ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م ط˘بر˘ي˘شس
عنشصم اذكو برغ قرشش رايشسلا
ةعبات˘لا لوزا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تو˘يز˘لا
عيراششملا ةناخ يف ريهاطلا ةيدلبل
سصا˘خ ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ت˘شس ي˘ت˘˘لا

د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا لÓ˘˘خ
كلذو دÓبلل  ديدج سسيئر باختنا

هذ˘˘ه كير˘˘ح˘˘ت ةدا˘˘˘عإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةيكيمانيدلا اهئاطعإاو  عيراششملا
رخأاتلا كرادت لجأا ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
دعب كلذو هنم وكششت يذلا ريبكلا
ن˘يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا لا˘˘جر لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
وحن اهرجو اهليطعت يف اومهاشس
لامعأ’ا لجر رارغ ىلع لوهجملا

ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب اذ˘˘˘كو داد˘˘˘ّح ي˘˘˘ل˘˘˘ع
عيراششملا هذه يف امهشسأا نوكلمي

ةوخإÓل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك
ةشصحلا نوكلمي نيذلا فانينوك
تو˘˘يز˘˘لا ع˘˘ن˘˘˘شصم ي˘˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘كأ’ا
يذلاو لوزاب ةقطن˘م˘ب ف˘قو˘ت˘م˘لا

دعب رهششأا ذنم امات ادومج فرعي

با˘ح˘شسناو ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ف˘˘قو˘˘ت

موقت تناك يتلا ةينيشصلا ةكرششلا

بل˘ج م˘غر ع˘ن˘شصم˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب

ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت م˘˘ظ˘˘ع˘˘م

نج ءانيمب تايواح يف ةشسدكملا

002 ـلا اهرعشس زواجتي يتلاو نج

ردا˘شصم˘لا د˘كؤو˘تو .ر’ود نو˘ي˘ل˘م

هذ˘ه˘ب تدر˘ف˘نا ي˘ت˘لا ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م˘˘لا

ليكششت يرجيشس هنأاب تامولعملا

تارازو ةدع نيب ةكرتششم ناجل

ةشسائرل رششابم فارششا تحت كلذو

رظتني ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا  ة˘مو˘كح˘لا

ل˘خاد˘لا ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ا˘ه˘ل˘ي˘˘كششت

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ششأ’ا كير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘عإ’

ةلطعملا ةيجيتارتشسإ’ا عيراششملاب

تاعامتجا دقع نع كيهان لجيجب

هذهب لاقتنإÓل ىوتشسم ىلعأا ىلع

ىلا دوعولا ةلحرم نم عيراششملا

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م

قيرطلا ذفنمل ةبشسنلاب اشصوشصخ

يذ˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا / ن˘ج ن˘ج ع˘ير˘شسلا

تشس وحن دعب هناكم حواري لاز’

مدع  ليلدب هقÓطإا نم تاونشس

دود˘ح ه˘ب زا˘ج˘نإ’ا ة˘ب˘شسن  زوا˘ج˘˘ت

لبقتشسم لعج ام ةئاملاب نيعبرأ’ا

ا˘شضو˘˘م˘˘غ دادز˘˘ي عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه

هيلع نيمئاقلا ءوجل دعب اشصوشصخ

ةر˘م˘ل˘لو م˘هد˘˘عو˘˘ب فÓ˘˘خإ’ا ى˘˘لإا

سصوشصخب يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا

ذفنملا اذه نم لوأ’ا ءزجلا ميلشست

ـلا براقت ةفاشسم ىلع دتمي يذلاو

نجنج ءانيم نم اقÓطنا ملك02

ةنشسكات ة˘يد˘ل˘ب دود˘ح ة˘يا˘غ ى˘لإاو

ن˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا و˘˘˘هو

ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق م˘ل˘شسي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا

ق˘˘ب˘˘شس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا

هميلشست˘ب تد˘عو نأاو تا˘ط˘ل˘شسل˘ل

.8102 ماع ةياهن

ةيمصسر ت’وادم ليطعت ببصسب

اهترئاد شسيئرو ةدكيكسس ريم نيب حاجحلا فيسس

 سضومغلاو بقرتلا نم رهصشأا دعب

عيراسشملا كيرحتل ةكرتسشم ناجلو ىوتسسم ىلعأا ىلع تاعامتجا
 لجيجب ةلطعملا ةيجيتارتسسإ’ا

ت’وادم ىلع ةرئادلا سسيئر ةقداصصم مدع نأا ربتعإا امدعب،هترئاد سسيئر نم بصضغو ةباينلاب ةدكيكصس ةيدلب سسيئر ةظيفح تراثأا
.لاكصشإ’ا سضفل يراجلا عوبصسأ’ا ةيادب ةدكيكصس يلاو ىلإا يرادإا ملظت لاصسرإا ررق ثيح ، ةيومنتلا عيراصشملل ريخأات يه سسلجملا

جيريرعوب جرب

يسسارد موي يف راكتب’او ةدوجلل ةيرئازجلا مايأ’ا
¯ ´.eƒS°≈

مجانملاو ةعانشصلا ةيريدم تمظن
مايأ’ا ةرهاظت جيريرعوب جرب ةي’ول
ي˘ف را˘كت˘ب’او ةدو˘ج˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ةراجتلاو ةعانشصلا ةفرغ اهتنشضتحا
ةريخ’ا هذه عم كار˘ت˘شش’ا˘ب نا˘ب˘ي˘ب˘لا

ة˘ي’و˘لا˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو
ةينوناقلا ةشسايقلل ينطولا ناويدلاو
ةيعمجو يميهارب’ا ريششبلا ةعماجو
ةشسيئر ةكراششمب كلهتشسملا ةيامح
لوح ةيداشصت˘ق’ا تا˘شسارد˘لا ر˘ب˘خ˘م
لثمم بشسحو ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

اذه نإا˘ف م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يد˘م
ةي˘عو˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ي ي˘شسارد˘لا مو˘ي˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘˘شصأا

تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا وأا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا  ةدو˘˘ج
يف را˘كت˘ب’ا رود اذ˘كو ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا
نوكي ىتح هريوطتو جوتنملا رييغت
يف نأا ىلإا اريششم ةيلاع ةيشسفانت اذ

ءانغتشس’ا م˘ت0202 ةيلاملا نونا˘ق

اظافح هب˘شسح15/94  ةد˘عا˘˘ق ن˘˘ع
يأا نأا  هبشسح ينطولا جوتنملا ىلع
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شست ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ةدوجلا موهفم ىلا بهذت نأا اهيلع
ىلع ظافحلا فدهب جوتنملا ةيقرتل
ةدوجلا قيرط نع ةشسشسؤوملا ةموميد

ة˘فا˘ف˘ث ر˘ششن ن˘م مو˘ي˘لا نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو
تاشسشسؤوم˘لا ي˘ف را˘كت˘ب’او ةدو˘ج˘لا

تاراط’ا نيوكت قيرط نع كلذو
ةدمتعملاو ةجتنملا لئاشسولا ةدوجو
يف م˘ها˘شست ل˘ماو˘ع˘لا هذ˘ه نأا ه˘ب˘شسح
نم كلهتشسملا حلاشصل جوتنملا ةدوج
ةراجتلاو ةعانشصلا ةفرغ ريدم هتهج
ميظنت نأا دكأا دياح رداقلا دبع ديشسلا

ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ي مو˘ي˘لا اذ˘ه
يلحملا جوتنملا ةيقرت  لجأ’ ةفرغلا

ىلا جولولاو ايشسفانت اجوتنم هلعجو
ةي’و˘لا نا را˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘يد˘شصت˘لا م˘لا˘ع
هيلعو زايتماب ايعانشص ا˘ب˘ط˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ت

تاجتنم˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا بج˘ي ه˘ب˘شسح

ةي’ولا نأا ادكؤوم ايلحم ةعونشصملا
دعب ريدشصتلا يف ةريبك ةوطخ تطخ
ىر˘خأ’ ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘م ما˘˘قر’ا عا˘˘ف˘˘ترا

71 غلب ريدشصتلا غلبم نأا فششك  نيأا

غلب اميف9102 ةنشس ر’ود نويلم

ةيشضام˘لا ة˘ن˘شسلا ر’ود نو˘ي˘ل˘م03
ر˘˘بو˘˘ت˘˘كا ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

نويلم12 ةبارق ةيلاحلا ةنشسلا  نم
يذلا عشضولا نم مغرلا ىلع ر’ود
ي˘شسارد˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا  .دÓ˘˘ب˘˘لا هد˘˘ه˘˘ششت
د˘يد˘ع م˘يد˘ق˘ت فر˘ع اذ˘ه رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
لو˘ح ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا ن˘م تÓ˘خاد˘م˘لا
ة˘مد˘خ˘ل را˘كت˘ب’او ةدو˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
.هتيقرتو ينطولا داشصتق’ا

سسارهأا قوصس

ينهملا جامدإ’ا تاءارجإاب نوينعم بابسش0144
¯GC.T¢

ةياغ ىلإا سسارهأا قوشس ةي’وب مت
ءاشصحإا مرشصنملا ربوتكأا رهشش ةياهن

تاءارجإاب نو˘ي˘ن˘ع˘م با˘ب˘شش0144
ارخؤوم اهترقأا يتلا ينهملا جامدإ’ا

نامشضلاو لي˘غ˘ششت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو
نم دد˘ع˘لا اذ˘ه نأا ثي˘ح ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ينهملا جامدإ’اب نيين˘ع˘م˘لا با˘ب˘ششلا

لوأ’ا دوقعلا نم نيعون نيب عزوم

ي˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل جا˘˘مدإ’ا دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ

جامدإ’ا دو˘ق˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لاو تادا˘ه˘ششلا

نم ينهملا نيوكتلا دهاعم يجيرخل

امف تاونشس8ب ةربخ نوكلمي نيذلا

ة˘˘يرا˘˘شس م˘˘هدو˘˘ق˘˘ع لاز˘˘ت ’ و قو˘˘˘ف

ةيلمعلا هذه مشسرب مت دق و «.لوعفملا

ميلشست عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا و

ىوتشسم ىلع جامدإا ةداهشش8311

د˘يد˘ع ةد˘ئا˘ف˘ل ل˘ي˘غ˘˘ششت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا لاز˘˘ت ’ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تارادإ’ا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ما˘م˘لإ’ا د˘ي˘ق ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ت ثي˘˘ح تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

رهشست ةيئ’و ةنجل ليكششت ددشصلا

فلتخمب جامدإ’ا ةي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘شس ى˘ل˘ع

جا˘مدإا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م نا˘˘م˘˘شضو تارادإ’ا

جا˘مدإ’ا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

اشضيأا لفكتتو يعامتج’او ينهملا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘شسارد˘˘˘ب

ةدعاشسملا يزاهج نم نيديفتشسملل

يعامتج’او ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع

يف تبلاو تاداهششلا يلماح بابششلل

يزاوتلابو .ةلشصلا تاذ لئاشسملا لك

ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا م˘˘˘ت كلذ ع˘˘˘م

ةشصاخلا ةميلعتلا قيبطت يف عورششلا

يعامتج’ا جا˘مدإ’ا دو˘ق˘ع ل˘يو˘ح˘ت˘ب

جامدإ’ا دوقع ىلإا تاداهششلا يلماحل

م˘ئاو˘ق˘لا ط˘ب˘شض م˘ت ثي˘ح ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

504ـلا نيينعملاب ةشصاخلا ةيمشس’ا

طاششنلا ةيريدم عم قيشسنتلاب كلذو

  .ةي’ولاب نماشضتلاو يعامتج’ا

SPGراظتن’ا راطق ربع روهمجلاب لحرت
حرشسم˘لا جا˘ت˘نإا ن˘مSPG يحرشسملا سضر˘ع˘لا ر˘فا˘شس
قاششعب لاششر˘شش د˘م˘ح˘م جر˘خ˘م˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نع اثحب ناشسن’ا اهششيعي يتلا ةماودلا ىلإا ،حرشسملا

دجيل  تقولا رورمب رعششي نأا نود هلبقتشسمو هتاحومط
نم اطيشسب اءزج اققحي ملو نشسلا يف انعاط اخيشش هشسفن
عتمتشسا ثيح . لعاف لعفب وأا ةتحبلا هتدارإاب همÓحأا

هيف دمتعا يذلا سضرعلاب ،يوهجلا ةنتاب حرشسم روهمج
ادهج اولذب نيذلا نيلثمملل ةيندبلا ةقايللا ىلع جرخملا

يف ةيريبعتلا تاكرحلاو تاءامي’ا ىلع نيدمتعم اريبك
ةدم ةليط مÓكلاب راوحلا نع هيف اونغتشسا يذلا تقولا
اهنأا ’إا ،ايمÓك ةتماشص تناك اهنأا مغر يتلا ،ةيحرشسملا

نم امك توتحا ثيح ،اريبعت غلبأاو ةيكرح رثكأا تناك
يف تناكو ،روهمجلل تهجو يتلا راكفأ’او لئاشسرلا
ا˘ه˘˘ح˘˘مÓ˘˘م د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تذ˘˘خأاو ة˘˘شضما˘˘غ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب

،سصÓخلا ىلا زمريSPG ةيحرشسم يف راطقلا  .حشضتت
نا لدبف ،دحا هلقتشسي ’ نكل اراركتو ارارم رمي وهف
مهشضعبب نيلغ˘ششن˘م م˘هد˘ج˘ن ،م˘ه˘شسف˘نأا˘ب با˘كر˘لا م˘ت˘ه˘ي
لكششب ريكفتلا يف نوبغري ةشصرف لوأا يفو ،سضعبلا

نيرداق ريغ ،نيزجاع اخويشش مهشسفنا نودجي بئاشص
روكيد ىلع جرخملا دمتعا دقو اذه . فوقولا ىلع ىتح
ةطحم يف دشسجت رظنم ىلعو سضرعلا ةيادب يف كرحتم
،سساوحل دمحم نم لك سضرعلا راودأا سصمقت اميف ،راطق
رونلا دبع ،يبرغ ةراشس ،ةعرقوب ةنيربشص ، ملاوشس ةليدع
امأا ،يمهارب نيشساي ،مومحوب دومحم ،مارجم دارم ،دعشسي
دبعل ايفارغونيشسلاو ،ةرمامعل لداع ـل يهف ىقيشسوملا
يقل دقو ،يفا˘شسم˘لا ي˘قو˘ششل ةءا˘شض’او ى˘ي˘ح˘ي كلا˘م˘لا
اشصوشصخ ،روهمجلا فرط نم اريبك ’ابقا اذه سضرعلا

،اريبك اروهمج ةنتاب ةي’وب حرشسملل حبشصأا دق هنأاو
نيحلا ن˘ي˘ب ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘لاو ة˘ي˘كر˘ح˘لا ل˘شضف˘ب
ءاوشس ،يوهجلا ةنتاب حرشسم اهنشضتحي يتلاو رخآ’او
رابتعاب ،رابكلل ةهجوملا كلت وأا لافطأ’ا ةئفل ةهجوملا
ينتابلا روهمجلا هيف دجي يذلا سسفنتملا وه حرشسملا نأا

.ةليدب ةيهيفرتو ةيفاقث تاطاششن بايغ لظ يف هتلاشض
T°ƒT°É¿.ì 

رهصشل ةيرهصش ةليصصح يف /جيريرعوب جرب
يراجلا ربمصسيد

اسصخسش851 طروت ليجسست

ماع نوناق مئارج ةيسضق861 يف
جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصح تف˘˘˘˘˘ششك
ةحلشصملا نأا مرشصنملا ربمشسيد رهشش لÓخ  جيريرعوب

861 تلجشس ةــي’ولا نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا
تل˘˘ح ما˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف  ة˘˘˘ي˘˘˘شضق

اشصخشش851 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ي˘ت˘لاو  ة˘ي˘شضق121 اهن˘م

عدوأا ثي˘ح ا˘ي˘ئا˘شضق م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م م˘ت ثا˘˘نإا90  م˘ه˘˘ن˘˘م

نيرخآا31 ةدافتشساو تقؤوملا سسبحلا اشصخشش32   مهنم

نم رخأا اشصخشش72 دافتشسا امك رششابملا ءاعدتشس’ا نم

سصاخششأا (50 ) ةشسمخ عشضخأا  اميف تقؤوملا جارفإ’ا
ةلاح يف نانثا  ناشصخشش  يقب نيح يف ةيئاشضقلا ةباقرلل

.ةباينلا ىلإا ايئاشضق افلم88 لاشسرإاو رارف
´.eƒS°≈

ةدكيكصس

نوؤواتسسم يدومح ششورمح ناكسس
نم يدومح سشورمحب انكشسم441 يح ناكشس يناعي
ثعبنت يتلا مهلزانم نم برقلاب ةرذقلا هايملا راششتنا

،ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح و˘ف˘شص تر˘كع ة˘ه˘ير˘ك ح˘ئاور ا˘ه˘ن˘م
عفرب اوماق مهنإاف تارا˘م˘ع˘لا ي˘ن˘طا˘ق سضع˘ب˘ل ادا˘ن˘ت˘شساو
لجأا  نم لخدتلا ةرورشضب ةيلحملا تاطلشسلل مهبلاطم
اهلك مهبلاطم نأا ’إا ،يحشصلا فرشصلا تاونق حÓشصإا
،اهديشسجت متي مل ادوعو ’إا اوقلتي ملو ،لششفلاب تءاب
مهعشسوب دعي مل نيذلا نينطاوملا ءايتشسا راثأا يذلا رمأ’ا
.ةيرزملا ةيعشضولا هذه لمحت

ì.HƒOjæÉQ

¯ M«ÉI HƒOjæÉQ

˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘كت˘˘ششيو
ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘قدا˘˘شصم
هبتكم ىلع ةدجاوتملا ت’وادملا
قداشص دق سسلجملا نأا دكأا  امدعب
ت’وادملا كلت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب
ا˘ه˘نأا˘ششب فÓ˘خ يأا ل˘شصح˘˘ي م˘˘لو
احشضوم  يدلبلا سسلجملا  لخاد
اهشضفر مت يتلا عيراششملا هذه نأا

نمشضتت اهيلع ةقداشصملا مدع و
يح نيب طبارلا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت)

ءادهششلا ةحاشس ىلإا ’وشصو لمأ’ا

˘مودا˘قو˘ب ر˘˘ي˘˘ششب عرا˘˘ششب ارور˘˘م

ي˘ح ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا اذ˘˘كو

ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا ة˘حا˘شسو تار˘م˘˘م˘˘لا

دار˘˘˘م سشود˘˘˘يد عرا˘˘˘˘ششب ارور˘˘˘˘م

(سساو˘˘˘˘قأ’ا ي˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ’و˘˘˘˘˘شصو

ق˘ششب ة˘شصا˘˘خ ىر˘˘خأا ع˘˘يرا˘˘ششمو

ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘شصيإاو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا

متت مل يتلا ءايحأ’ا سضعب ةئيهتو

ر˘˘كذ نود ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘˘لا

ةباينلاب ريملا حشضوأاو  .بابشسأ’ا

نآ’ا سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا

فر˘ط ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘طو˘˘غ˘˘شض

اورا˘˘شص ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

مدع ىلع موي دعب اموي نوجتحي

مدقتتشس و عيراششملا هذه ذيفنت

مÓعإ’ا ةيلخ نايب بشسح ةيدلبلا

دعب ةدكيكشس ة˘يد˘ل˘ب˘ل لا˘شصت’او

ت’وادم ىلع ةقداشصملا سضفر

ى˘˘لإا يرادإا م˘˘ل˘˘ظ˘˘ت˘˘ب سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ةداملل اقب˘ط ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

زيجي يذلا يدلبلا نوناقلا نم16

يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئرل

ي˘لاو˘˘لا ى˘˘لإا يرادإا م˘˘ل˘˘ظ˘˘ت ع˘˘فر

سضفر ةر˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر نو˘˘˘˘كل

ت’واد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘˘لا

نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ل˘˘شسر˘˘˘م˘˘˘لا

تاءار˘جإ’ا ة˘م˘ي˘ل˘˘شس ت’واد˘˘م˘˘لا

نوناق˘ل ا˘ق˘فو ا˘عو˘شضو˘مو Ó˘كشش

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ي˘ل˘خاد˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

 .سسلجملل



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

47859ددعلا0202 يفناج50  دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ىلع ةيرئازج ةرطيسس
يرطقلا يرودلا

ة˘ح˘شضاو ةر˘ط˘ي˘˘شس ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا د˘˘ه˘˘ششي
ثيح نيفادهلا ةمئاق ىلع نييرئازجلا نيبعÓل
لÓشص مأا كابشش يف يميهارب نيشساي كيرتاه دعب
نم لك هفلخ فادهأا01 ديشصرب فادهلا حبشصأا،
9 ـب ينه ناي˘ف˘شس ه˘ن˘طاو˘م و حا˘ج˘نو˘ب حا˘ف˘شسلا
ينعي ام وهو،فادهأا8 ديشصرب وطي نب مث فادهأا
يذلا يعابرلا نيب ةشسرشش نوكتشس ةشسفانملا نأا
يرود˘لا ن˘م ىو˘قأا م˘ه˘نا ر˘خآل مو˘ي ن˘˘م د˘˘كؤو˘˘ي
تا˘يرود˘لا د˘حا ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم نأاو ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

.ىربكلا

؟ضضار ريغ ةبانع يلاو

قيفوت ةبانع يلاو نأا ةقباطتم رداشصم تفششك
رئاودلا ءاشسؤور سضعب ءادأا ىلع سضار ريغ دوهزم
رارغ ىلع ةشساشسحلا تافلملا اوجلاعي مل نيذلا
تفاشضأاو .ةين˘ي˘حو ة˘فا˘ف˘شش قر˘ط˘ب (51-80) ـ˘لا

غلبأا دق نوكي يلاولا نأا لاقلاو ليقلا رداشصم
.رئاودلا ءاشسؤور ءلؤوه سسعاقتب ةيلخادلا ةرازو

ةحسصلا ةرازو ىلإا «موديق» ةدوع
نييعتب ةحشصلا عاطق لامع رششبتشسإا
ديزوب نب نامحرلا دبع روشسيفوربلا

ماظعلا بط ةحلشصم سسيئر
هنوك اريخ نونكع نبا ىفششتشسمب
موديق ىيحي قبشسألا ريزولا هبششي
اذكو طابشضنإلاو ةمارشصلا يف
،عاطقلا ثاروكب ةقيقدلا هتفرعم
رداشصم بشسح ديدجلا ريزولا نأا امك
ةريبكو ةريغشص لك فرعي هنم ةبرقم
عاطقلا نإاف يلاتلابو ،عاطقلا يف
.ةيرذج تارييغت ىلع لبقم

9102 يف ةيربلا تاطحملا ربع اورفاسس يرئازج  نويلم37
تاطحم ربع اولقنت نيذلا نيرفاشسملا ددع براق
لÓخ رفاشسم نويلم37 ـلا رئازجلاب يربلا لقنلا
يتلا ماقرأÓل اقفو،9102 ةمرشصنملا ةنشسلا
لÓغتشسا ةكرششل ماعلا ريدملا سسيئرلا اهردق
.(لارغوشس) رئازجلل ةيربلا تاطحملا رييشستو
نيرفاشسملا ددع ّنأا ،ةديهششوب نيدلا زع حشضوأاو
يربلا لقنلا تاطحم ةكبشش ربع اولقنت نيذلا
ديزأا) اهرييشست ىلع لارغوشس ةكرشش فرششت يتلا

تايلو فلتخم ربع ةعزوم (ةطحم08 نم
ةنشس لÓخ رفاشسم نويلم37 براق نطولا
ةنشس رفاشسم نويلم17 ليجشست لباقم9102

8102.

 ةديدجلا ةيموكحلا ةليكسشتلا يف ةوقب ةرسضاح لجيج
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت تي˘˘ظ˘˘ح
طقف ةعاشس84 لبق اهنع نلعملا ةديدجلا
سسي˘ل ة˘ل˘جاو˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م غ˘لا˘ب ما˘م˘ت˘˘ها˘˘ب
اهيلع هقلعيامو ي˘طار˘قو˘ن˘كت˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط˘ل
تاع˘ل˘ط˘ت ن˘م سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘شصا˘ع ءا˘ن˘بأا
ام˘نإاو بشسح˘ف م˘ه˘تا˘ي˘ح فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل
ءارزو ة˘˘ثÓ˘˘ث ءا˘˘م˘˘شسأا تل˘˘م˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘كل
رمألا قلعت˘يو81 ةيلولا ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
ةناوعلا ةيدلب نبا رميحلب رامع نم لكب
اذكو لاشصتإلاو مÓعإÓل اريزو نيع يذلا

ةيلخادل˘ل ار˘يزو ن˘ي˘ع يذ˘لا دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك
ةيروشصنم ةمايز ةيدلب نم  ردحني يذلاو
موداقوب يربشص ةيجراخلا ريزو ىلإا ةفاشضإا
،ة˘ف˘ق˘ششلا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م هرود˘ب رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لا

تانيي˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ل˘جاو˘ج˘لا ن˘هار˘يو
نينثا ةيلولا ءانبأا تحنم يتلاو ةيعونلا

ىو˘ت˘شسم ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ةدا˘ي˘شسلا تارازو ن˘م
دوقع دعب سشينروكلا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

. دوكرلاو لامهإلا نم ةليوط

ة’ولا ىلع طخاسس نوبت
ديدجلا يموكحلا مقاطلا نع فششكلا دعب
ةمئاق يف يلاو يأا دجاوت نم هولخو
نيمخت درجم ناك ام دكأات ددجلا ءارزولا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر نأاب
ةلولل ةقحاشسلا ةيبلغألا نم طخاشس

مايألا هتاه ةعقوتملا  ةكرحلا نإاف يلاتلابو
ةقباطتم رداشصم ةدع بشسح دهششتشس
نم ةقحاشسلا ةيبلغألا ءافعإاب ايقيقح لازلز
.ةمييقت ىرخأاو ةيشسايشس بابشسأل مهماهم
نأا لاقلاو ليقلا رداشصم تفاشضأاو
ةباشش تاراطإا لمششتشس ةديدجلا تانييعتلا
.يموكحلا مقاطلا يف ثدح ام عم ايششامت



دادغب يرئازجلا يلود˘لا م˘ج˘ن˘لا سضر˘ع˘ت˘ي
ي˘ف ة˘عذل تادا˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
ةيادب ذن˘م هاو˘ت˘سسم ع˘جار˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ،ر˘ط˘ق
،يرطقلا دسسلا هيدان عم يراجلا مسسوملا

ن˘˘ع ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘سسلا يدا˘˘ن را˘˘˘سصنا ر˘˘˘ب˘˘˘عو
ع˘˘جار˘˘تو ر˘˘سضخ˘˘لا بعل ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا

ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م م˘˘غر هاو˘˘ت˘˘˘سسم
ءازج ةبرسض عيسض امدعب كلذو ،قيرفلل

،يرطقلا يرودلا نم ةيسضاملا ةلوجلا يف

ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ،م˘˘˘ه˘˘˘فاد˘˘˘ه را˘˘˘سصنألا ل˘˘˘م˘˘˘حو
ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘لا
لÓخ هتيلا˘ع˘ف˘ل هدا˘ق˘ت˘فا ن˘م م˘ه˘بار˘غ˘ت˘سسا
تاسسفانملا فلتخم يف ،ةيسضاملا رهسشألا
دا˘ح˘تا بعل ىف˘ت˘كإا ،ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

فادهأا01 ل˘ي˘ج˘سست˘ب ،ق˘با˘سسلا سشار˘˘ح˘˘لا
نع دعبلا لك ةديعب ةليسصح يهو ،طقف
ة˘˘ن˘˘سس ر˘˘ط˘˘ق ىلا ه˘˘لو˘˘سصو ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘تلد˘˘ع˘˘م

ن˘ي˘ير˘ط˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ظ˘˘ن نأا˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ي،6102

سسأاك نم تريغت دق ،اماع82ـلا بحاسصل

ه˘ت˘سصر˘ف د˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ير˘˘˘˘ت˘˘˘˘نو˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سضلا

نم دسسلا جورخ يف ببسست ام ،يكيسسكملا

نم ري˘ث˘ك˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ة˘يد˘نألا لا˘يد˘نو˘م

نوبلقني ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ىت˘حو يدا˘ن˘لا را˘سصنا

.نارهو ةنيدم نبا ىلع

±.hd«ó

يسضايرلا يجرتلا بعل ربع

يرئازجلا ،ديد˘ج˘لا ي˘سسنو˘ت˘لا

ن˘˘˘ع يا˘˘˘غو˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘مأا د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

د˘جاو˘ت˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘تدا˘˘ع˘˘سس

باب قير˘ف فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح

ةيرسصنلا بعل لاقو ،ةقيوسس

عقوملل تاحيرسصت يف قباسسلا

ن˘سس ذ˘ن˘م““ :ي˘جر˘ت˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا

ر˘˘˘سصن ىلإا تم˘˘˘˘م˘˘˘˘سضنا41ـلا

عم تبعل كانهو ياد نيسسح

تززع امك بابسشلاو نيئسشانلا

،““لوألا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سص

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا““ :ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو

ي˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأا

،ي˘˘باد˘˘ت˘˘نا د˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح قد˘˘سصأا م˘˘ل ة˘˘حار˘˘سصو

تلا˘˘˘˘سصتلا تدد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل

انأاو ،ةعر˘سسب ة˘ق˘ف˘سصلا تم˘تو

سضو˘خأا˘سس ي˘ن˘نأا˘ب اد˘ج د˘ي˘˘ع˘˘سس

قيرف يف ةي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت

دقل““ :يا˘غو˘ت فا˘سضأاو ،““ر˘ي˘ب˘ك

سصي˘م˘ق تيد˘ترا نأا ي˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس

ن˘ي˘ئ˘سشا˘ن˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م

ىلإا ح˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘طأاو با˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلاو

ة˘باو˘ب ن˘˘م لوألا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا
قلأاتلا نأل ،يسضايرلا يجرتلا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه فو˘˘˘ف˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
قيقحت نم يننكمي˘سس ر˘ي˘ب˘ك˘لا

تئ˘˘˘˘˘ج““ :ا˘˘˘˘˘˘سضيا لا˘˘˘˘˘˘قو ،““كلذ
ل˘جأا ن˘م ي˘سضا˘ير˘لا ي˘جر˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لو با˘˘˘ق˘˘˘لألا د˘˘˘سصح
مسضي قيرفلا اذه نأا امب يئادأا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا ه˘فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف
تسسم˘ح˘ت د˘قو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا ي˘˘ف
م˘ل˘ع˘ت˘لاو م˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ىلإا بع˘˘ل˘˘ل
د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ا˘˘نأا““ :ل˘˘م˘˘كأاو ،““م˘˘ه˘˘ن˘˘م

نييرئازج نيبعل4 دوجوب
كلذ نأل يجرتلا فوفسص يف
ةعرسسب ملقأاتلا يلع لهسسيسس
نأاو ا˘سصو˘سصخ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م

ل ي˘سسنو˘ت˘لا بعÓ˘لا  ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
:متخو ،““انتيلقع نع فلتخت
ريبك بي˘حر˘ت˘ب تي˘ظ˘ح د˘ق˘ل““

كلذلو ،يجرتلا ريهامج نم
يأا ر˘˘خدأا ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘نأا˘˘˘ب ا˘˘˘هد˘˘˘عأا

ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
.““قيرفلل ةوجرملا
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،ةي˘ق˘ير˘فألا ةر˘ك˘لا قا˘سشع بقر˘ت˘ي

ي˘ق˘ير˘فألا دا˘ح˘˘تلا ز˘˘ئاو˘˘ج ل˘˘ف˘˘ح

ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا اذ˘˘ه ،““فا˘˘ك““

نÓ˘˘˘عإل ،ة˘˘˘ير˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قدر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

ماعلا يف لسضفألا بق˘ل˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا

ةراقلا ديعسص ىلع9102 يسضقنملا

ي˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ىع˘˘˘˘˘سسيو ،ءار˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سسلا

م˘˘ج˘˘˘ن زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م

ي˘˘ل˘˘هألا م˘˘˘ج˘˘˘ن ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘يو

بردم يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘جو يدو˘ع˘سسلا

ل˘ف˘ح ز˘ئاو˘ج حا˘سست˘كا ىلا ر˘سضخ˘˘لا

ي˘ثÓ˘ث˘˘لا سصر˘˘ف ود˘˘ب˘˘تو ،““فا˘˘ك˘˘لا““

باقلألا قيقحت˘ل ة˘يو˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘قدر˘غ˘لا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ي˘ف ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

سسأا˘ك بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ

يف9102 ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا م˘˘˘مألا

د˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘˘سصلا ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا

،ءارحسصلا يبراحمل ةعئار سضورع

سضاير يتيسس رتسسسشنام مجن مدقو

بختنملا عم ةع˘ئار ة˘لو˘ط˘ب زر˘ح˘م
يقيرفألا بقللا ققحو يرئازجلا

ر˘مألا و˘هو ،ة˘ن˘سس92 ذنم بئا˘غ˘لا
ةو˘ق˘ب ا˘ح˘سشر˘م زر˘ح˘م ل˘ع˘ج˘˘ي يذ˘˘لا
ناك هنأا ةسصاخ ،ةزئاجلاب جيوتتلل

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق

مها˘سسو فاد˘هأا3 لج˘سسو ة˘يرا˘ق˘لا
يئاهنلل رورملا يف ةريبك ةيلعافب
ناكلا زاجنإا معديو ،بقللا دسصحو

جيوتتلا قاب˘سس ي˘ف زر˘ح˘م ة˘ل˘ي˘سصح
باقلألا لك دسصح نأا دعب يراقلا
يف يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
و˘يدا˘سسو حÓ˘سص د˘م˘ح˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

يسضاملب لامج ة˘ف˘ك ود˘ب˘تو ،ي˘نا˘م
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م
لسضفأا قابسس يف حجرألا يرئازجلا

ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م دا˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب برد˘˘˘˘˘م
لقأا دعب ،يراقلا زاجنإÓل ءارحسصلا

سسأاك زا˘ج˘نإا ،ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م ة˘ن˘سس ن˘م
يسضاملب لعج˘ي ،ة˘ي˘ق˘ير˘فألا م˘مألا

هيسسيسس ويلأا يلاغنسسلا ىلع اقوفتم
هنأاو ةسصاخ ،اغناريتلا دوسسأا بردم
دا˘عأاو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا مز˘˘ه

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل حور˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
،طبختلا نم ةرتف دعب ،يرئازجلا

را˘ب˘ك ما˘مأا ،ة˘ع˘˘ئار ا˘˘سضور˘˘ع مد˘˘ق˘˘ف
ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا

نيعم يسسنو˘ت˘لا ىل˘ع ا˘سضيأا ا˘قو˘ف˘ت˘م
يذ˘لا ،ي˘جر˘ت˘لا برد˘م ي˘نا˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود بق˘ل ق˘ق˘˘ح
،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
احسشرم اسضيأا يليÓب فسسوي ىقبيو
بعل لسضفأا ةزئاجب جيوتتلل ةوقب
ةزيمم˘لا ه˘ت˘م˘ها˘سسم ل˘سضف˘ب ي˘ل˘ح˘م
بقلب رئازجلا بخت˘ن˘م ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف
نا˘ك˘لا زا˘ج˘نإا د˘ع˘يو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا
ل˘سضفأا عار˘سص ي˘ف ة˘م˘سسا˘˘ح ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

ف˘سسو˘˘ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘م بعل
دماح قراط عم ةنراقملاب يليÓب

يدا˘نو ر˘سصم بخ˘ت˘˘ن˘˘م ط˘˘سسو بعل
م˘˘ج˘˘ن يرد˘˘ب˘˘˘لا سسي˘˘˘نأاو ،كلا˘˘˘مز˘˘˘لا
م˘غر ،سسنو˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘مو ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
ىل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ل˘˘˘ل يرا˘˘˘ق˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا

مهاسسو ،ةيدنألا تلوطب ىوتسسم
ي˘جر˘ت˘لا ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف ا˘سضيأا ي˘ل˘يÓ˘ب
ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
لبق ،يلاوتلا ىلع ينا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

ةد˘˘˘ج ي˘˘˘ل˘˘˘هأا يدا˘˘˘ن ىلإا ه˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
.يدوعسسلا

ةزئاجب زوفلل يصضاملب حصشري اموبم
ىلع ينام لصضفيو بردم لصضفأ

زرحمو حÓصص
اموبم كيرتاب ىنوريما˘ك˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي

زوفي12 نر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف بعل لوأا
ايق˘ير˘فأا ي˘ف بعل ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب

0002 ما˘ع ةز˘ئا˘ج˘لا ق˘ق˘ح ا˘مد˘˘ن˘˘ع

بخ˘ت˘ن˘˘م ع˘˘م ل˘˘هذ˘˘م˘˘لا ه˘˘ئادأا د˘˘ع˘˘ب
ج˘يو˘ت˘ت˘لاو ة˘سضور˘م˘لا ر˘ي˘غ دو˘سسألا

ة˘ق˘فر˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘˘مأا سسأا˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب
دعاولا عم ايموجه هداق زيمم ليج
اموبم ىريو ،وت˘يإا ل˘يو˘ما˘سص ا˘ه˘ت˘قو
و˘˘ه ىنا˘˘م و˘˘يدا˘˘سس ي˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سسلا نأا˘˘˘ب
ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘˘ب ق˘˘حألا

امل9102 ماع ايقيرفأا يف بعل
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م تازا˘ج˘نإا ن˘م ه˘ق˘ق˘ح
سسأا˘ك ىئا˘ه˘ن ىلإا لا˘غ˘ن˘˘سسلا ةدا˘˘ي˘˘قو
دم˘ح˘م را˘ت˘خاو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فألا م˘مألا

م˘˘ث ،ىنا˘˘ث˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف حÓ˘˘˘سص
ة˘ب˘سسن˘لا˘˘بو  ،ا˘˘ث˘˘لا˘˘ث زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير

˘ما˘ع˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ي˘˘ف برد˘˘م ل˘˘سضفأل

برد˘م˘لا ا˘مو˘ب˘م را˘ت˘˘خا˘˘ف،9102

بردم ىسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ىر˘ئاز˘ج˘لا

دا˘˘˘ق ىذ˘˘˘لاو ءار˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ىبرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

ممأا سسأاك ةلوطبب جيوتتلل رسضخلا

ةر˘م لوأل ،ةر˘ها˘ق˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا

و˘ي˘لأا را˘ت˘خا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب،0991 ذ˘˘ن˘˘م

زكرملا يف لاغنسسلا بردم هيسسيسس

ممأا ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لا ه˘ئادأا د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا

اهيف لح ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خألا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘ما ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب ا˘ي˘نا˘ث

ن˘ي˘ع˘م ءا˘ج ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف

يسسنوت˘لا ي˘جر˘ت˘لا برد˘م ىنا˘ب˘ع˘سش

ه˘تارا˘ي˘ت˘خا˘ب ثلا˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

يرود˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘˘ن ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب

ىلع يناثلا مسسوملل ايقيرفأا لاطبأا

م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لاو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

مغر يوق قيرف ميدقتو ،ةيدنأÓل

يف هموجن نم ةريبك ةعومجم عيب

ماقي نا رظتنملا نمو ،نيتنسس رخآا

اذ˘ه فا˘ك˘˘لا ز˘˘ئاو˘˘ج ع˘˘يزو˘˘ت ل˘˘ف˘˘ح

““ة˘˘قدر˘˘غ˘˘لا““ ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

.ةيرسصملا
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ةسسفانم يف61 رودلا تايرابم تدهسش
سسمأا موي تبعل يتلا ةيروهمجلا سسأاك
ة˘لو˘ه˘سسب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ل˘هأا˘˘ت ،تب˘˘سسلا
ه˘ب˘ل˘غ˘ت بق˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا ىلإا

لمأا مامأا ديحو فده لباقم ةيسسامخب
ل˘مأا ل˘هأا˘ت ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا مو˘˘غ˘˘ل˘˘سش
ىلع هقوفت بقع رودلا تاذل ةداعسسوب
ا˘م˘ك ،در نود ن˘ي˘فد˘ه˘ب ة˘˘يواز˘˘لا با˘˘ب˘˘سش
ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش كت˘˘فا
ه˘ب˘ل˘غ˘ت بق˘ع ة˘بو˘ع˘سصب ي˘لاو˘م˘لا رود˘ل˘ل

فد˘ه˘ب ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ه˘سسفا˘ن˘م ىل˘˘ع
ن˘م ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘ت ح˘ج˘ن ا˘م˘ي˘˘ف ،در نود
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
يئاهنلا ن˘م˘ث رود˘ل˘ل ل˘هأا˘تو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

هزوف بقع ةنتاب ةيدولوم باسسح ىلع
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘˘ه˘˘ب
ةيعمج هفيسض ةبقع جربلا يلهأا زواجت
عطتقيل در نود فده ةجيتنب بورخلا

ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل ل˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشأا˘˘˘ت

.ةيروهمجلا سسأاك ةسسفانم

:تبصسلأ ضسمأأ تايرابم جئاتن
5 –1 فيطسس قافو – ديعلا موغلسش لمأا

1 –2 ةنتاب ةيدولوم – ةملاق يجرت

2- 0 ةيوازلا بابسش – ةداعسسوب لمأا

1 –0 دادزولب بابسش – ةيدملا يبلموأا

1 - 0 بورخلا ةيعمج – جربلا يلهأا

ةضايرو بابش ةرازو سأر ىلع هماهم ملستي يدلاخ يلع ديس
روسضحب ، ماهملا ميلسست لفح لÓخ ،يوانرب ميلسس فوؤورل افلخ ،ةديدجلا هماهم ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةرازولا رقمب تبسسلا سسمأا ،يدلاخ يلع ديسس،ديدجلا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو مّلسست

ىلع هتعانقو ةسضايرلا نع دسسافلا لاملا““ داعبإا يف هتدارإا نع ديدجلا ريزولا ربع ،عاطقلا اذه سسار ىلع ،رهسشا ةينامث لÓخ زجنملا لمعلا ىلع قباسسلا ريزولا ركسش نا دعبو ،عاطقلا تاراطإا
ملسست ،لفحلا اذه فرعو ،““ةسضايرلا تايقÓخأاو نيناوقلا  مرتحت يتلا ةيطارقميدلا ةيروهمجلا يف نيينعملا نيلعافلا لك عم قيسسنتلاو ،رارقتسسلا نامسض راطإا يف جهنلا سسفن يف ريسسلا

.ةبخنلا ةسضايرب فلكم ةلودلا بتاكك هماهم يلسسرم نيدلا رون ، م0051 قابسسل يبملولا لطبلا اسضيأا

´.Q
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61 رودلا / ةيروهمجلا سأك

61 رودلا /رئازجلا سأك

ةلوهصسب لهأاتي قافولأ
حاجنب هتريصسم لصصأوي ““دوصسألأ برصسلأ““ و

ءاعبرألأ يف ةراثإلأو ةنيطنصسق يف ةمقلأ

 يناميلصس ىلع ناصسفانتي ةيليبصشأو ديردم وكيتيلتأأ
ةينابسسلا ““اكرام““ ةفيحسص تفسشك
ن˘ي˘ب ق˘با˘سست كا˘ن˘ه نأا˘ب ةر˘ي˘ه˘سشلا
ديردم وكيت˘ي˘ل˘تاو ة˘ل˘ي˘ب˘سشا ي˘يدا˘ن
تامدخ ىلع لوسصحلل نيينابسسلا

و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘نو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا فاد˘˘˘ه
كلذو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسا ي˘سسنر˘ف˘˘لا

،يلاحلا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ
تف˘ل˘م ل˘˘ك˘˘سشب ه˘˘ق˘˘لا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو

رود˘˘لا ن˘˘م لوألا ف˘˘˘سصن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
نم ءاو˘سس ،ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ي˘سسنر˘ف˘لا

وا فاد˘˘˘˘˘هألا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سست لÓ˘˘˘˘˘˘خ
يف هعجارت مغر كلذو ،اهتعانسص

،وكانوم هيدان عم ةريخألا ةرتفلا
ة˘ب˘غر دو˘جو ىلا ““ا˘كرا˘م““ ترا˘سشأاو
ديردم وكيتيلتا بردم نم ةيوق
ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ي˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس و˘˘غ˘˘يد

معدل يرئازجلا بعÓلا تامدخ
ابسسحت قيرفلل ةيماملا ةرطاقلا
بعل ر˘˘ي˘˘عاو ،با˘˘يإلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘ل
ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘ن ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
مسسوم ودمل وكانوم ىلا يزيلجنإلا

يف يرئازجلا لسشف امدعب ،دحاو
ي˘ف ا˘سضيأاو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ه˘ت˘ب˘جر˘ت
ديدج نم ههجوت نأا ريغ ،ايكرت
ه˘ن˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو م˘˘ه˘˘سسا ن˘˘م ع˘˘فر د˘˘ق
ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه

.ةيبوروألا
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 ءاثقثلا اذه ”فاكلا“ زئاوج نع فشكلا نوبقرتي نويرئازجلا

““فا˘ك““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فألا دا˘ح˘تلا ه˘˘جو

بختنملا بعل ،يمولب رسضخل مجنلل ةوعدلا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تامارهألا حفسس تحت ماقتسس يتلا ،ريطاسسألا

بعÓلا نم برقم ردسصم دكأاو ،نينثلا اذه

ةرهاقل˘ل رو˘سضح˘لا˘ب فا˘ك˘لا ر˘ط˘خأا ي˘مو˘ل˘ب نأا˘ب

ل˘˘سصي˘˘سس ثي˘˘˘ح ،ةو˘˘˘عد˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لاو

تناكو ،ةارابملا يف ةكراسشملل مويلا ةرهاقلا

،رسصمل يرئازجلا بعÓلا اهب ماق ةرايز رخأا

د˘˘سض ر˘˘سضخ˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم ءا˘˘ن˘˘˘ثأا

يئاهنلا رودلا بايإا يف،9891 ماع ةنعارفلا

اه˘ب زا˘ف ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘سصت˘ل

،لايدنوملل مهلهأا˘ت حا˘ت˘ف˘م تنا˘كو ة˘ن˘عار˘ف˘لا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘حأا ىعد˘˘ي ير˘˘˘سصم بي˘˘˘ب˘˘˘ط م˘˘˘ه˘˘˘تاو
ءادتعلاب يمولب يرئازجلا بعÓلا ،معنملا

نأا دعب ،هب ة˘م˘يد˘ت˘سسم ة˘ها˘ع ثاد˘حإاو ه˘ي˘ل˘ع
لوبرتنإلا ىلإا ةي˘سضق˘لا لو˘ح˘ت˘ت˘ل ،ه˘ن˘ي˘ع أا˘ق˘ف
رئازجلا ةرداغم نم يمولب عنم يذلا ،يلودلا

بيبطلاو يمولب نيب حلاسصتلا متو ،اماع02
،ةوارور د˘م˘ح˘م ا˘ه˘ب ما˘ق ةرا˘يز ي˘ف ،ير˘˘سصم˘˘لا

ة˘يا˘عر˘ب ،ق˘با˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘˘ئر
ير˘˘سصم˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر ر˘˘هز ر˘˘ي˘˘م˘˘˘سس
نع يرسصملا بيبطلا اهلÓخ لزانتو ،قبسسألا
.يمولب نع ةمهتلا طاقسسإا متيل ،هاوكسش
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اماع13 ذنم ةرم لوأل رصصم ىلإأ دوعي يمولب

 يوقلأ حÓصسلأ ““ناكلأ““ ةقرو
  يرئأزجلأ يثÓثلأ دي يف

¯ ê.fé«Ö

ةارا˘ب˘م ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي
دا˘ح˘تإا سضرألا بحا˘سصل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘خ˘خ˘ف˘مو ة˘ب˘ع˘سص

،ةلسشنخ داح˘تإا ه˘م˘سصخ ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس يذ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةعو˘م˘ج˘م ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا

23 ـلا رودلا نع ةرخأاتملا ةارابملا راطإا يف ،قرسشلا

ىو˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘لا م˘˘غرو .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘˘ك ن˘˘˘م
ةارابملا نأا لإا ،بناوجلا لك نم نيقيرفلا ةيعسضوو
ةلحرمب رمت يتلا ““ةراطسسوسس““ ىلع ةلهسس نوكت نل

ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خ ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ةطبارب ةريخألا ةراسسخلا اذكو ،ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يريزد لÓب كردتسسي نأا لبق ،ةيقيرفإلا لاطبألا

رخأاتم ءاقل يف وداراب يدان ىلع ريثم زوفب هلابسشأاو

مقاطلا اه˘ل˘غ˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ي˘هو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
مهتمدسص نوبعÓلا زواجت نيأا ،ةوقب لوخدلل ينفلا

ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ظ˘˘˘حل ا˘˘˘م و˘˘˘هو ا˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن اورر˘˘˘ح˘˘˘تو
حاتفم عيبر مرسضخملا ءاقفر دكأا ثيح ،تابيردتلا

ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ر˘سصن˘ع كر˘ت مد˘عو زو˘ف˘لا ىل˘ع م˘˘ه˘˘مز˘˘ع
مرتحم يدان ىقبي يذلا ةلسشنخ داحتإا مامأا مهتغابي
فر˘ع˘˘ت˘˘سسو اذ˘˘ه .با˘˘سسح ف˘˘لأا ه˘˘ل بسسح˘˘ي سسفا˘˘ن˘˘مو
ءامسسأا ةد˘ع ن˘م ا˘هو˘ل˘خ ي˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإلا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت

نايناعي نلازي ل نيذلا يفÓلاو يراوز رارغ ىلع
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةليحتسسم امهتكراسشمو ةباسصإلا نم
ناك هنأا ولو دعب هاوتسسم دعتسسي مل يذلا تيسش ةماسسأا

يريزد لÓب نأا د˘ي˘ب ،ة˘كرا˘سشم˘لاو لو˘خد˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م
ـلا يف ةقثلا ديدجتل هجتيو ،ةرماغملا مدع لسضف

،طرا˘ف˘˘لا ““كا˘˘ب˘˘لا““ ءا˘˘ق˘˘ل اوؤود˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘ب˘˘عل11
يراوز ةفÓخل ةرسشموبو ةدومح نب ىلع دامتعلاب

ذخأل يردوك هيف دوعيسس يذلا تقولا يف ،يفÓلاو

˘مو˘ج˘ه˘لا نو˘ك˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف ه˘ب˘سصن˘م

ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ن˘سسح ىل˘بأا يذ˘لا ،سسو˘ي˘ح˘م ن˘م˘يأا ةدا˘ي˘ق˘˘ب

افيسض مويلا لزني ةلسشنخ داحتإا هتهج نم .وداراب

ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ““ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس““ ىل˘˘ع

““سسأا˘ك˘لا ةد˘˘ي˘˘سسلا““ ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو

و˘ب˘عل د˘كأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ط˘ح˘م د˘ع˘بأا ىلإا با˘˘هذ˘˘لاو

ةدقع يأا نودب ءاقللا نو˘سضو˘خ˘ي˘سس م˘ه˘نأا ““ا˘ك˘ما˘سسا˘ي˘ل““

ىقبي يذلا مهسسفان˘م م˘ج˘حو م˘سسل ن˘ي˘ثر˘ت˘ك˘م ر˘ي˘غ

ن˘ل اذ˘ه نأا لإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأا قر˘عأا ن˘مو ا˘مر˘ت˘ح˘م

لكب يمرلاو مهل بيطلا هجولا ميدقت نم مهعنمي

رودلا ةريسشأاتب ةمسصاعلا نم ةدوعلا ليبسس يف مهلقث

61. ـلا

ةلصشنخ داحتإأ – ةمصصاعلأ داحتإأ

ضضرألأ باحصصأل ةخخفم ةهجأوم

(23 رودلا) / ةيروهمجلا سسأاك

9102

 ““يجرتلأ ةبأوب نم لوألأ ينطولأ بختنملأ غولبل ىعصسأأ““ :ياغوت

¯ ê.fé«Ö

رودلا تايلاعف ،مويلا ةيسشع لسصاوتت

،ر˘ئاز˘ج˘لا سسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘˘م ن˘˘م61 ـلا
ةنيطنسسق بابسش ةارابم نوكتسس يذلاو
ة˘ه˘جاو ي˘ف ةورا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ه˘ف˘ي˘˘سضو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘هو ،ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
نم ةبخنلا قرف دحأا جورخ دهسشتسس
ر˘ي˘˘ث˘˘مو يو˘˘ق ماد˘˘سص ي˘˘ف ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘ط˘بار˘لا م˘ع˘ط˘بو ة˘ق˘ي˘˘سض تا˘˘با˘˘سسح˘˘ب
امب ،““يرأاث““ عباطب اسضيأاو ،ةفرتحملا
يف تزاف دق تناك ةرواسسلا ةبيبسش نأا
يرا˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ىلوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

ريغ ،راسشب يف ةنيطنسسق بابسش ىلع
تر˘ي˘غ˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ط˘ع˘˘م نأا

ي˘˘ف ه˘˘با˘˘سشت˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
با˘ب˘سش .ا˘ي˘لا˘ح ة˘ل˘ي˘ك˘˘سشت ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
يف ةرقم مجن زواجت يذلا ةينطنسسق

رمي ،دحاو˘ل ة˘ي˘عا˘بر˘ب23 ـلا رود˘˘لا
بردملا ليحر دع˘ب ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ةر˘ت˘ف˘ب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ن˘م نا˘˘فل سسي˘˘ن˘˘يد

ةليكسشتلا نأا ريغ ،جئاتنلا ءوسس ببسسب
ةدايق تحت ا˘ع˘ير˘سس ا˘ه˘نزاو˘ت تدا˘ع˘ت˘سسا
ىع˘˘سسي يذ˘˘لا ،ةدو˘˘خ م˘˘ير˘˘ك برد˘˘م˘˘˘لا
ن˘م˘ث ىلإا ل˘هأا˘تو زو˘ف ي˘نا˘ث ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل
هذ˘˘ه ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
دحل ةهباسشم تايطعم يهو ،ةقباسسملا

ةرواسسلا ةبيبسش ةليكسشتل ةبسسنلاب ام
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر بق˘˘˘˘ع
افلخ ليغيإا نايزم نييعتو ،ةرارغوب
لجأا نم ريخألا اذه ىعسسي ثيح ،هل
ةقروب ةدوعلاب ةعجسشمو ةيوق ةيادب
يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘˘م ن˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

نوكتسس يتلا ةمهملا يهو ،ةنيطنسسقب
ة˘ب˘ي˘ب˘سش نأا ر˘˘كذ˘ُ̆ي .ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصو ةد˘˘ق˘˘ع˘˘م

امدعب61ـلا رود˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصو ،ةروا˘˘˘˘سسلا
ةيثÓثب تنانجات عافد ةبقع زواجت

ي˘˘فو .را˘˘سشب˘˘˘ب توأا02 هبع˘ل˘م ىل˘ع
،اهتقباسس نع ة˘ي˘م˘هأا ل˘ق˘ت ل ة˘ه˘جاو˘م
بي˘تر˘ت ثلا˘ث ءا˘ع˘برألا ل˘مأا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسي
نيسسح رسصن هفيسض ،ةيناثلا ةطبارلا

ةيندمب فولخم ليعامسسإا بعلمب ياد
ةريثمو ة˘يو˘ق ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،ءا˘ع˘برألا

لمألا اهاسضق يتلا مسساوملا تايركذب
نأا نم مغرلابو ،لوألا فرتحملا يف
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘˘سشت ل˘˘˘ك فاد˘˘˘هأا

ثيحب ،ةينطولا ةلوطبلا لوح زكرتت
ىلإا ادد˘˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ““ا˘˘قرز˘˘˘لا““ ىع˘˘˘سست

،ادد˘˘ج˘˘م دو˘˘ع˘˘سصلاو را˘˘ب˘˘ك˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ح
يذلا دي˘ج˘لا راو˘سشم˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ

ةدوعلا ““ةيرسصنلا““ ديرت اميف ،همدقت
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘تر˘م ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ه˘˘جاو˘˘لا ىلإا
ءاقب قيقحت لجأا نم ،ماعلا لودجلا

رطسشلا يف ةبي˘خ˘م ج˘ئا˘ت˘ن د˘ع˘ب ح˘ير˘م
قيرف لك نأا ريغ ،مسسوملا نم لوألا

ةيروهمجلا سسأاك يف طيرفتلا سضفري
ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ مو˘˘˘ي˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسو
،ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل ة˘˘يد˘˘ن˘˘لاو ةرا˘˘ثإلا
ن˘م اد˘ج د˘˘ي˘˘ف˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأاو ا˘˘ما˘˘سسل
يقاب يف ةيسسفنلاو ةيونعملا ةيحانلا

ر˘ي˘خألا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘فو .م˘سسو˘م˘˘لا راو˘˘سشم
ىسسرملا يدان لبقتسسي ،مويلا جمانربل
داحتا هفيسض ،ةاوهلا مسسق يف طسشانلا

ثيح ،يدلبلا ىسسرملا بعلمب ةركسسب
رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو سضرألا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ىع˘˘˘سسي

دحأاب ةحاطإلاو ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ثاد˘حإل
قراف نم مغرلاب ىلوألا ةطبارلا قرف
ىع˘سسي ثي˘ح ،تا˘ي˘نا˘ك˘مإلاو ىو˘ت˘سسم˘لا
راركت لجأا نم يرئازجلا برغلا ءانبأا
حاطأا يذلا نلزغلا روسس يدان ويرانيسس
ةرماغملا ةلسصاوم˘ل ،بع˘ل˘م˘لا تاذ˘ب ه˘ب
هنأاو ةسصاخ ،ةسسفانملا نمسض ءاقبلاو
هل سسيلو طغسض يأا نع اديعب نوكيسس
ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘بأا سسك˘˘˘˘˘ع ،هر˘˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘˘˘ي ءي˘˘˘˘˘˘سش يأا
ميدقت ىلع نونهاري نيذلا ““نابيزلا““

سسأا˘˘˘ك˘˘˘لا ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف بي˘˘˘˘ط راو˘˘˘˘سشم
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘لاو

ن˘م ة˘م˘ئÓ˘م نو˘ك˘ت˘سس فور˘ظ˘لا ع˘ي˘م˘ج
سسفانملل رظن˘لا˘ب ،كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا
،قرولا ىلع لوانتملا يف ودبي يذلا

ةتغاب˘م˘لاو ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ل˘ما˘ع نأا ر˘ي˘غ
ةليكسشت لعج ام وهو ،احورطم ىقبي
عم لماعتلا ةرورسض ىلع دكؤوت داحتلا
ةركسسب داحتا ناكو .ةيدج لكب ءاقللا

با˘ح˘سس ىل˘ع رود˘لا اذ˘ه ىلإا ل˘هأا˘˘ت د˘˘ق
نيفد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب جو˘ج˘ف˘لا ر˘سصن يدا˘ن
.دحاول

تاسسفانم نمسض ،مرسصنملا ةعمجلا ،ةفيظن ةيعابرب لÓسص مأا هفيسضم ىلع ريبك زوفل ،نايرلا هقيرف يميهارب نيسساي يرئازجلا داق
يف متاح زيزعلا دبع هليمزل لوألا فدهلا عنسص نأا دعب يميهارب قلأاتو ،مدقلا ةركل رطق موجن يرودل رسشع ةيناثلا ةلحرملا
وغيردور ينابايلا رادهإا ةارابملا تدهسشو ،ءازج ةلكر نم76و45 و33 قئاقدلا يف فادهأا ةثÓث لجسسي نأا لبق ،ةسسماخلا ةقيقدلا

ىلإا هديسصر نايرلا عفرو،46 ةقيقدلا يف ءارمحلا ةقاطبلا لÓسص مأا عفادم زياف يمار ىقلت امك،12 ةقيقدلا يف ءازج ةلكرل اتابات
يف طاقن سسمخ دنع لÓسص مأا ديسصر دمجت اميف ،بيترتلا ردسصتم ليحدلا فلخ ةدحاو ةطقن قرافب ،يناثلا زكرملا يف ةطقن82
.بيترتلا يف ريخألاو رسشع يناثلا زكرملا

Ω.T¢

 ةعصسأو تأداقتنأ ةلمح هيلع نونصشيو حاجنوب ىلع نوبلقني يرطقلأ دصسلأ راصصنأأ

لقص مأ حاستكق نايرلا دوقيو ةيثقث لجسي يميهارب



وسساف انيكروب يف موجه يف ذيمÓت مهمظعم Óيتق41
برغ لامسش يف ةلفاح رورم ىدل عنسصلا ةيودي ةوبع راجفنا يف تبسسلا ذيمÓت مهنيب لقألا ىلع ايندم41 لتُق
ترجفنا كرتسشم لقن ةيلآا““ نأا سسرب سسنارف ةلاكول ردسصملا حسضوأاو.ةينمأا رداسصم تدافأا ام ىلع ،وسساف انيكروب
41 يه ةتقوملا ةليسصحلاو (يلامل ةيذاحملا وروسس ةظفاحمب) ناغوت-ينيوت روحم ىلع عنسصلا ةيودي ةوبعب
اوناك ذيمÓت يسساسسأا لكسشب مه اياحسضلا““ نإا رخآا ينمأا ردسصم لاق اميف ،““ةريطخ مهتاباسصإا ىحرج ةعبرأاو Óيتق
.““مهتÓئاع عم ةنسسلا ةياهن دايعأا اوسضق امدعب مهتسسارد ةقطنم ىلإا نودوعي
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مويلا اذهلثم يف ثدح

فيطسسب شسولهم شصرق024 زجح
و، سسولهم سصرق024 زجح نم ،فيطسسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رسصانع نكمت
ذنم ةذختملا تاءارجلا عم  انمازت اذه ءاجو،«ايك» عون ةرايسسو ةنسس63 رمعلا نم غلبي سصخسش  فيقوت
فيثكتب كلذو يئاقو ينما ططخم ليعفت ىلإا ةعومجملا ةدايق تدمع نيأا، ةيدÓيملا ةنسسلا سسأار  ةيادب
هيفرتلا نكامأا اذكو ينطولا كردلا سصاسصتخا ميلقإل ةعسضاخلا تاقرطلا ةكبسش ربع يناديملا دجاوتلا

.نينطاوملا ىدل ةنينأامطلا عرز فدهب تÓئاعلا دسصقم نوكت يتلا مامجتسسلاو

GCjªø.Q

قيلعت نود ةروصص

¯hd«ó gô…
يف ةيسضاملا مايألا يف ةيوجلا لاوحألا لادتعا مهاسس
نم ديدعلا سسوفن يف ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ران لاعتسشا
نيذلا اهل ةرواجم˘لا تا˘يلو˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب با˘ب˘سشلا

ةر˘˘يز˘˘ج ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب تو˘˘م˘˘لا براو˘˘ق م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بكر
ةرار˘ح˘لا تا˘جرد لاد˘ت˘عا ل˘ك˘سش .ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘ي˘ن˘˘يدر˘˘سس
ةدوع لجأا نم ةيلاثم افورظ حايرلا ةلقو رحبلا ءودهو

ةيديلقت براوق نتم ىلع ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ةرهاظ
تنلعأا ثيح ،ةيلاطيإلا اي˘ن˘يدر˘سس ةر˘يز˘ج و˘ح˘ن ع˘ن˘سصلا
ةبانع ةيلوب ئطاوسشلا سسارحل ةيميلقإلا ةعومجملا

ةرجه ةلواحم مرسصنم˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘طا˘ب˘حإا ن˘ع

وحن م˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف او˘نا˘ك سصا˘خ˘سشأا01 ـل ة˘ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
نأا ريغ ،طسسوتملا سضيبألا رحبلا نم ةيلامسشلا ةفسضلا

م˘غر ا˘ه˘ت˘ه˘جو ىلإا لو˘سصو˘لا ي˘ف تح˘ج˘˘ن ىر˘˘خأا تÓ˘˘حر
ةيلاطيإلا تاط˘ل˘سسلا تف˘سشك ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا

يرئازج يعرسش ريغ ارجاهم041 براقي ام لوسصو نع
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘قوأا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ن˘˘يدر˘˘سس ل˘˘حاو˘˘سس ىلإا
سضر˘ت˘ف˘ي براو˘ق ةد˘ع ن˘ت˘م ىل˘عو مر˘سصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
تايلولا لحاوسسو ةبانع ةيلو لحاوسس نم اهقÓطنا

44 لو˘˘سصو ع˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ىلع اوناك اهنم01 ،«وكويتنأا تناسس» لحاوسس ىلإا «قارح»
نأا لبق ،»وينيسسيب» ةقطنم نم برقلاب ىسسر براق نتم

مث ،يعرسش ريغ ارجاهم02 هنتم ىلع رخآا براق لسصي

عفد يذلا رمألا وهو «قارح»41 هنتم ىلع براق لسصو
نÓعإا ىلإا ةروكذملا ةريزجلا يف ةيلاطيإلا تاطلسسلا

ام وهو «ةقارحلا» نم تارسشعلا لابقتسسل بهأاتلا ةلاح
ن˘م د˘يد˘ع˘لا سضار˘˘ت˘˘عا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ثد˘˘ح

ل˘حاو˘سس ي˘ف ا˘عا˘ب˘ت تسسر ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا براو˘˘ق˘˘لا
تناسس ، ادلوت ،ونيب وتروب رارغ ىلع اينيدرسس ةريزج

ريغ رجاه˘م001 اهنتم ىلعو يترو˘فو˘لرا˘كو  و˘كو˘ي˘ت˘نأا
مت دقف براوقلا ةرثك ىلإا رظنلابو ءاسسن مهنيب يعرسش
ةيندملا ةيامحلاو ةينمألا تادحولا فلتخم رافنتسسا

ـب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
نانئمطÓل ةيبط تاسصوحفل اوعسضخ نيذلا «ةقارحلا»

ىلإا مهلقنو مهتايوه ديدحت لبق ةيحسصلا مهتلاح ىلع
اذه ،ريتسسنملا  ةقطنم يف نيرجاهملا لابقتسسا زكرم
اهعقوت اينيدرسس ةريزج يف ةيلحملا تاطلسسلا تنلعأاو
لاح يف نييعرسشلا ريغ نيرجاهملا نم ديزم لابقتسسا

.ةيوجلا لاوحألا لادتعا لسصاوت

رحبلا قسشو توملا براوق بوكرل سسقطلا نسسحت اولغتسسا

ءاسسن مهنيب«اقإرح»441
اينيدرسس ةريزج يف لاحرلإ نوطحي

ةريخألا ةرتفلا يف ةيلحملاو ةينطولا قوسسلا فرعت
ةيلزنم˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو ي˘ناوألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘سشت˘نا
ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘مو ل˘˘ك˘˘سسر˘˘˘م كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سص ىل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘سشت ا˘˘˘م م˘˘˘غر رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ةباقرلا ةزهجأا كر˘ح˘ت بجو˘ت˘سسي تا˘ب ا˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
لثمل دح عسضول تايلولاب ةراجتلا تايريدمل ةعباتلا

ايقÓخأاو انوناق ةعونمملا ةيراجتلا تازواجتلا هذه
ة˘يرود˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘ك˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةعانسصو ةلكسسرلا تاسشروو تاعدو˘ت˘سسم˘لاو تÓ˘ح˘م˘ل˘ل
فيطسس ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت .ةيلزنملا يناوألا
راطإا يف جردنت ةيعون ةيلمع يفو طرافلا عوبسسألا
سشغلا لاكسشأا فلتخم ةح˘فا˘ك˘م ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ا˘ه˘ت˘ط˘سشنأا

جاتنإا يف ةسصتخم ةيرسس ةسشرو كيكفت نم ديلقتلاو
قعÓ˘مو باو˘كأا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ةد˘ل˘ق˘م ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘سسÓ˘ب داو˘م
اهتدوجب ة˘فور˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘مÓ˘ع˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ناوأاو

فلأا021 ـلا قو˘ف˘ي ا˘م ز˘ج˘ح ع˘م ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘سسلا˘˘ب
ن˘م ة˘قر˘ف˘لا تاذ تن˘ك˘م˘ت ا˘م˘ك ،ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةز˘ها˘˘ج ةد˘˘حو

ةعانسص يف لمعتسست ،نم˘ث˘لا ة˘ظ˘ها˘ب تا˘ن˘ي˘كا˘م ز˘ج˘ح
ي˘ف ل˘غ˘ت˘سست ىر˘خأا بنا˘ج ىلإا كي˘ت˘سسÓ˘ب˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ط˘˘سشنأا ن˘˘م هر˘˘ي˘˘˘غو مو˘˘˘عز˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘لا ع˘˘˘سضو
نم نمألا حلاسصم دكأات رثإا تءاج ةيلمعلا .ةينوناق
د˘ي˘ف˘ت م˘ه˘م˘ل˘ع ىلإا تدرو د˘ق تنا˘˘ك تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ة˘˘ح˘˘سص

عاو˘نأا سضع˘ب د˘ي˘ل˘ق˘ت فر˘ت˘ح˘ت ة˘˘ير˘˘سس ة˘˘سشرو د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب
ةيراجت ةمÓع لمحت يتلا ةيك˘ي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو.ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
ةيكيتسسÓبلا يناولا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ىع˘سست ة˘ي˘ب˘ن˘جلا

يف بئانلا ناكو ةيديلقتو ةيرخف يناوأاب اهسضيوعتو
ه˘نأا لا˘ق فو˘سسÓ˘ف ي˘ل˘ي˘˘سسا˘˘ف ي˘˘سسور˘˘لا ا˘˘مود˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
ثاد˘ح˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م سسل˘ج˘م˘لا ىلإا حار˘ت˘قا˘ب مد˘ق˘ت˘ي˘˘سس
ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ناوألا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ر˘˘ظ˘˘ح˘˘ي نو˘˘˘نا˘˘˘ق
.دÓبلا ي˘سضارأا ىل˘ع د˘حاو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

يتهج نم» لوؤوسسملا تاذ لاق ةيفحسص ةلباقم يفو
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا قا˘ب˘طألاو تاودألا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأا
لسضفأا ند˘ع˘م˘لا وأا فز˘خ˘لا وأا جا˘جز˘لا ن˘م ة˘عو˘ن˘سصم˘لا

ميدقت يف ةيكيتسسÓبلا تاودألا لامعتسسا نم ريثكب
ةراسضلا تايافنلا مجح نم للقيسس رمألا اذه ماعطلا

ءاذ˘غ˘لا تا˘كر˘سشو م˘عا˘ط˘م˘لا ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
تا˘ب˘جو˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ا˘˘سصو˘˘سصخو
ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ا˘ي˘سسور ر˘ب˘ت˘ع˘ت لو ة˘ع˘ير˘˘سسلا

قا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
رظحي اًنوناق تردسصأا دق تناك ةيسسنرفلا تاطلسسلاف
ماعلا لولحب ةيكيتسسÓبلا قابطألاو يناوألا مادختسسا

.0202 يراجلا
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تاجتنملا عاونأا سضعب ديلقت فرتحت ةيرسس ةسشرو ككفي فيطسس نمأا

ةينطولإ قوسسلاب ردسصملإ ةلوهجم تامÓعل ةيكيتسسÓب ينإوأإ

لسصاوتي يلاوتلا ىل˘ع ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل

ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا ما˘سصت˘˘عا

ةيرادإلا ةعطاقملا ةيدلبل يدلبلا

قرسش بون˘ج م˘ل˘ك03 سشا˘سشر دلوأا

لخاد ةلسشنخ ةيلولا ةمسصاع رقم

مهنم اديدنت ةيدلبلا سسيئر بتكم

ي˘˘ف يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ب

ة˘سسرا˘م˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لا نوؤو˘˘سش ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست

ءا˘˘˘سضعألا ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘سصقإلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سس

ةيدلبلا سسيئر دسض اوكرحت نيذلا

بسسحو  . ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سس تا˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف

ة˘ي˘ب˘ل˘غأا فر˘ط ن˘م ع˘قو˘م˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ءاسضعأا01 يدلبلا سسلجملا ءاسضعأا

سسي˘˘ئر نإا˘˘ف ، او˘˘˘سضع91 ل˘سصأا ن˘م

يف ميقي يذلا سشاسشر دلوأا ةيدلب

ذنمو ، ةدم ذنم رئازجلا ةمسصاعلا

موق˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسأار ىل˘ع ه˘ب˘ي˘سصن˘ت

سشيمهت و ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يدر˘ف ر˘ي˘ي˘سست˘ب
يف هكارسشإا مدعو يدلبلا سسلجملا
و ةيدلبلاب ةيومنتلا جماربلا دادعإا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك ، ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘ل
يف هباوبأا قلغأا «ريملا» نأا ءاسضعألا

وهو نينطاوملاو نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘جو
يفو ةيدلبلا رقم نع بايغلا مئاد
هل بئان فلكي تاقوألا نم ريثكلا

يذلا بايغلا وهو ، ةيدلبلا رييسستب
˘مد˘عو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا در˘˘م˘˘ت ىلإا ىدأا

ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ن˘سسح تا˘مد˘خ م˘يد˘˘ق˘˘ت
ىتح هتيدلب يف اريثك يناعي يذلا

دقو. قئاثولا جارختسسا تايلمع يف
عرزب ةيدلبلا سسيئر ءاسضعألا مهتا
نينطاوملا طسسو ةنت˘ف˘لا و ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا

هابقع دمحت لام ثودحب رذني امم
هولمحو ، مهيبختنمو نينطاوم نيب

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم

ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ر˘ث˘˘كأا تدادزا و ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ىل˘˘ع سصخ˘˘سشلا اذ˘˘ه بي˘˘سصن˘˘˘ت ذ˘˘˘ن˘˘˘م

» نأا ءلؤوه فسشكو ، ةيدلبلا سسأار

ريغ ةقيرطب لز˘ع «ة˘يد˘ل˘ب˘لا خ˘ي˘سش

و ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاسضعأا ةرسشابم

˘مد˘ع ل˘ي˘لد˘ب م˘ه˘لا˘م˘عأا ن˘ع نا˘ج˘ل˘لا

ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف تا˘ي˘حÓ˘سص يأا م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م

اذ˘ه . هد˘ن˘ع ا˘هرا˘ك˘ت˘حاو سسل˘ج˘˘م˘˘لا

ةيلولا يلاو نم نوبختنملا بلاطو

ع˘سضو ل˘جأا ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب

، ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ط˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘ل د˘˘˘ح

بتكم لخاد مهماسصتعا نأا نيدكؤوم

نأا ىلإا ل˘سصاو˘ت˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا سسي˘˘ئر

. ةينعملا تاطلسسلا لخدتت
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ةمسصاعلا يف هتماقإا دعب ةيدلبلا نوؤوسش لامهإاب ةيدلبلا سسيئر نيمهتم

ششاسشر د’وأاب  نومسصتعي نوبختنم
ةلسشنخ يلإو لخدتو نوناقلإ قيبطتب ةبلاطملل

نم ةبخن ءارآل ًاقفو““اكريمأا فوأا سسيوف““ ـل ريرقت دكأا
يناميلسس مسساق لا˘ي˘ت˘غإا نإا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ءار˘ب˘خ
ر˘ث˘كأا ي˘نار˘يإلا يرو˘ث˘لا سسر˘ح˘لا ي˘ف سسد˘ق˘لا ءاو˘ل د˘ئا˘˘ق
ندل ن˘ب ه˘ما˘سسأا ل˘ت˘ق˘م ن˘م ًار˘ي˘˘ثأا˘˘تو ةرو˘˘ط˘˘خو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

يداد˘غ˘ب˘لا ر˘ك˘بو˘بأاو ،ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ي˘عزو سسسسؤو˘م
نو˘˘سسي˘˘ج د˘˘كأاو .ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘لود˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘˘ي˘˘˘عز
دسض نود˘ح˘ت˘م““ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل تا˘سسا˘ي˘سسلا ر˘يد˘م ي˘ك˘˘سسدور˘˘ب
از˘مر در˘ج˘م ن˘ك˘˘ي م˘˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس نأا““ينار˘يإلا يوو˘ن˘لا

ة˘ط˘ل˘سسلا ي˘ف ذ˘فا˘ن سصخ˘سش و˘ه ل˘ب ،ا˘ي˘سسا˘ي˘سس وأا ا˘ير˘ك˘سسع
ةرادإا يف ة˘ير˘هو˘ج تا˘ط˘ل˘سسب ع˘ت˘م˘ت˘ي نا˘كو ،ة˘ي˘نار˘يإلا
يتلا““اكري˘مأا تو˘سص»ـل ي˘ك˘سسدور˘ب فا˘سضأاو.نار˘يإا نوؤو˘سش
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘عاذإلا د˘ع˘˘ت
قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘نا˘ك˘م ق˘ق˘ح ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس»:
ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا  ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كألا ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘سسإلا نا˘˘˘كو ،ط˘˘˘سسوألا
لجرو ،ناريإا يف ريبك زمر وه ،ةيناريإلا ةيركسسعلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا˘ب م˘ك˘ح˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف ة˘ع˘سساو ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس كل˘˘م˘˘ي
ةظحل سشيعت ناريإا لعجيل هلايتغا ءاجو ،ةيمÓسسإلا

ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةو˘ط˘خ تتأاو ،ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘˘جر˘˘ح
للخ ثودح عنمل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسل ًا˘ف˘ل˘خ ي˘نآاا˘ق
ذ˘ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسل ًا˘مزÓ˘م نا˘˘ك ي˘˘نآاا˘˘ق نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
د˘ه˘ع˘م ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ر˘ي˘ب˘ك نارود ل˘ك˘يا˘م ا˘مأا.““ةيادبلا

يموقلا نمألا سسلجم يف قباسسلا لوؤوسسملاو ،نوسسدوه
دقف ،سشوب جروج قباسسلا سسيئرلا دهع يف يكريمألا

ندل نب لايتغا نم ةيمهأا رثكأا يناميلسس لتقم نأا دكأا

م˘ك˘ح ة˘ب˘ق˘ح ي˘ف يداد˘غ˘ب˘لا ر˘ك˘بو˘بأاو ،ا˘ما˘بوأا د˘ه˘˘ع ي˘˘ف

ل˘ت˘ق˘م»: نارود ع˘با˘تو.بمر˘ت د˘لا˘نود ي˘لا˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا

لاح يف ةيمهأا رثكألاو ربكألا ثدحلا لظي يناميلسس

ندل ن˘ب لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك

ةيجيتارتسسإÓل ًاسسدنهم يناميلسس ناك دقف ،يدادغبلاو

عيمج يف ةحلسسم تايسشيليم معدو نيوكت يف ةيناريإلا

نمأا ددهت ل تايسشيليم يهو ،ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأا

ديده˘ت ىل˘ع ةرد˘ق˘لا كل˘م˘ت ا˘ه˘نإا ل˘ب ،بسسح˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

لتقم نإا لوقلا نك˘م˘يو ،ا˘ه˘ئا˘ف˘ل˘حو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا

ةيميلقإلا تاسسايسسلا ريغت يف ًاببسس نوكي فوسس يناميلسس

ندل نب لايتغإا ببسستي مل يذلا تقولا يف ،لماكلاب

نإا لوقلا نكميو.““ريثأاتلا سسفن ثادحإا يف يدادغبلاو

لوؤوسسم هنأل سسيل ،يملاع مامتهاب ىظحت نارود ةيؤور

لب ،بسسحف نيثحاب ريبكو ،سشوب ةرادإا يف قباسس ينمأا

هنأا ىريو.ينا˘م˘ي˘ل˘سس ل˘ت˘ق˘م ر˘ي˘ثأا˘تو ة˘ي˘م˘هأا د˘كؤو˘ي ه˘نأل

ةيطغت تيظح يذلا ندل نب لايتغا نم ةيمهأا رثكأا

يف ةيرابخإا ة˘سصق ر˘ب˘كأا ثلا˘ث ا˘ه˘ل˘ع˘ج ما˘م˘ت˘ها˘ب ه˘ل˘ت˘ق˘م

ركذ درو دقف ،نيرسشعلاو يداحلا نرقلا لÓخ ملاعلا

مÓعإلا لئاسسو يف ةرم نويلم48 هنيح يف ثدحلا اذه

،ةينورتكلإلا وأا ةعوبطملا ة˘فا˘ح˘سصلا ءاو˘سس ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو كلذكو

““اكريمأا فوأا سسيوف““ ـل نارود ليلحتل اًقفو

يدإدغبلإو ند’ نب لتقم نم ةيمهأإ رثكأإ يناميلسس لايتغإإ
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