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 تايولحلاو سبقملا عيب طاشن قيلعتو تقحملا قلغ ةداعا رارق دعب

رــيبك حاـيترإا
طاـــــشسوأا يف
  نــــينطاوملا
يقاوبلا مأ يلاوو ةنكاسلا ددهي رطخلا^

تاطاشن70 قيلعتب لخدتي

 لجيج تايفششتشسمب اهيلع ظفحتملا تلاحلا مظعمل ةيبلشس ليلاحت جئاتن^

 فيطشسب اهتباشصإا يف هبتششي لماح ةارماو انوروك سسوريفب خيشش ةافو^

ةنتابب ءافششلل ةديدج ةلاح لثامتو  نيباشصملا ددع يف رارقتشسا^

4-3-2 صص علاط

يهتنت نل ةيرئازجلا مدقلا ةرك حئاضف

ةــــيدنألا لــــيشسغ
نيب رششني ةيرئازجلا
““اـــفيفلا““و ““سساــــتلا““

““رــشضخلا““ ددــــهيو
31 صص علاط

ىقيضسوملإ ةروطضسأإ ةعمضش
 ئفطنت ةيغيزامألإ ةينغألإو

ةعئار ةبحاص
”افوني افافا“

 رــــــــــيديإ
هللا ةمذ يف

01 صص علاط

مداقلإ دحألإ ةيراجلإ ةيضسإردلإ ةنضسلإ ريضصم ديدحت متيضس اميف

âaS rehkA
يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج
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ةعاشس رخآا

 يهلد يناتيروملا بعÓل رلود فلأا053  ديدشستب ياد نيشسح رشصن رمأاي ““افيف““ ^ فلخي دمحمل رلود فلأا52 عفدب ةمشصاعلا داحتا مزلي ““سساطلا““ ^
““افيف““ ةقروأا يف ةيرئازجلا ةيدنلا ديمع رظتني ينوزاك بردملا فلم ^ ةيلاتتم لحارم ثÓثل تامادقتشسلا نم تنانجات عافد قيرف مرحي ““افيف““ ^

فـــلأا02 ىلإا ىندألا ينطولا رجألا عفر
مداــقلا ناوـــج رـــهشش نـــم ةـــيادب راـــنيد
جد فلأإ03 يواضست وأإ لقت يتلإ ليخإدملإ ىلع ةبيرضضلإ ءاغلإإ  ^

2 صص علاط05% ىلإإ03% نم رييضستلإ ةينإزيم ضضيفخت عفر ^



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
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جد فلأا03 يواشست وأا لقت يتلا ليخادملا ىلع ةبيرشضلا ءاغلإا ^
% 05 ىلإا% 03نم رييشستلا ةينازيم ضضيفخت عفر ^

ةيسضاملإ ةعاسس42 لÓخ

تايفو4 ةديدج ةباشصإا971

ءافشش ةلاح46و «انوروك» ءابوب
ةباسصإإ ةلاح971 رئإزجلإ يف ةيسضاملإ ةعاسس42ـلإ لÓخ تلجسس

،ةلاح4744 ىلإإ يلامجإلإ ددعلإ عفتريل انوروك سسوريفب ةدكؤوم

364 ىلإإ تايفولإ يلا˘م˘جإ ل˘سصي˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو ع˘برأإ تل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘ف
سسوريفل ةعباتملإو دسصرلإ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لإ ق˘طا˘ن˘لإ بسسحو .ة˘لا˘ح

7444 ىلإإ عفترإ تاباسصإلإ ددع يلامجإ نإاف ،رإروف لامج انوروك

42 لÓخ ةدكؤوم ةلاح971 ليجسست مت امدعب إذهو ،ةيلو84 ربع

4 يفوت امدعب ،ةافو364 ىلإإ تايفولإ ددع عفترإ و .ةريخألإ ةعاسس

لثامت نيح يف .ةريخألإ ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوريفب سصاخسشأإ

تلاحلإ ددع يلامجإ عفتريل ،ةرتفلإ سسفن لÓخ ةلاح46 ءافسشلل

ديإزت نم ةياقولإ تإءإرجإ نمسضو6391. ىلإإ ءافسشلل تلثامت يتلإ
تÓحملل تقؤوملإ قلغلإ ىلع تايلولإ ديدع تمدقإ نيباسصملإ ماقرإ
تايلولإ هذهل ةيلحملإ ةيذيفنتلإ ةزهجألإ ءاسسؤور نم رمأاب ةيراجتلإ

اهترقأإ يتلإ ةيئاقولإ ريبإدتلإ قيبطت يف خإرت ليجسست مت نأإ دعب
ديدع لبق نم انوروك سسوريف يسشفت نم ةياقولل ةيمومعلإ تاطلسسلإ
تايكولسسب رإرقلإ ةي˘ئلو˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ ترر˘بو .را˘ج˘ت˘لإو ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ
ر˘ي˘سصق˘ت˘لإو نوا˘ه˘˘ت˘˘لإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لإ ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
بقع ةماعلإو نئابزلإ لبق نم ةيئاقولإ تاكولسسلإ يف نيظحÓملإ
ىع˘سسم ي˘ف عو˘ب˘سسأإ ءا˘هز ذ˘ن˘م ة˘ط˘سشنألإ كل˘ت ن˘ع طور˘سشم˘لإ جإر˘˘فإلإ

ريبإدت اهتزرفأإ يتلإ ةيداسصتقلإ ةق˘ئا˘سضلإ ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ظ˘ف˘ح˘ت
.راجتلإو لامعلإ نم ةيعامتجلإ تائفلإ سضعب ىلع يحسصلإ رجحلإ

يف قلعي دجتسسُملإ انوروك سسوريف نأإ نوثحاب فسشتكإ دقف ةراسشإÓلو
ىلإإ رقتفت يتلإ فرغلإ وأإ ةمحدزملإ نكامألاب ةليوط تإرتفل ءإوهلإ
سضرم نأاب ةلئاقلإ ةركفلإ معدت ةسسإرد راطإإ يف كلذ ءاجو ،ةيوهتلإ

لÓ˘خ ن˘م ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ي نأإ ن˘˘ك˘˘م˘˘ي سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لإ ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لإ91-ديفوك
ءا˘ب˘ه˘لإ م˘سسا˘ب فر˘ع˘ت ي˘ت˘لإو ،إو˘ج ة˘لو˘م˘ح˘م˘لإ ة˘ق˘ي˘قد˘لإ تا˘˘م˘˘ي˘˘سسج˘˘لإ
سسوريفل ةيثإرو˘لإ ةدا˘م˘لإ ن˘م ءإز˘جأإ ىل˘ع نو˘ث˘حا˘ب˘لإ ر˘ث˘عو .يو˘ج˘لإ

تاحاسسم يفو ،تايفسشتسسملإ سضيحإرم نم ءإوهلإ يف وفطت انوروك
مقاط˘لإ ا˘ه˘ي˘ف سصل˘خ˘ت˘ي فر˘غ ل˘خإدو ،ةر˘ي˘ب˘ك إًدو˘سشح م˘سضت ة˘ي˘ل˘خإد
ل˘˘خإد ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ ة˘˘ي˘˘قإو˘˘لإ تإد˘˘ع˘˘م˘˘لإو تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لإ ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ

.نيسصلاب ناهوو يف نييفسشتسسم

S°∏«º.±

موسسرلإو بئإرسضلإ سضعب نم ايئزج مهئافعإاك

ةديدج تاءارجإا حرتقت راجتلا ةيعمج
نيررشضتملا نييفرحلاو راجتلا ىلع فيفختلل

˘مد˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأإ سسمأإ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لإو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ تد˘˘كأإ
را˘ج˘ت˘لإ ىل˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لإ ل˘˘جأإ ن˘˘م ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘حإر˘˘ت˘˘قإ

.ةيراجتلإ تاطاسشنلإ قلغ ةداعإإ رإرق نم نيررسضتملإ نييفرحلإو
عقوم ىلع ةسصا˘خ˘لإ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ه˘تر˘سشن ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘سضوأإو
تا˘طا˘سشن ع˘ن˘م ةدا˘عإإ رإر˘ق نأإ ،«كو˘ب˘سسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘لإ
˘مإز˘ت˘للإ ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لإ ر˘ها˘ظ˘م را˘سشت˘نإ د˘ع˘ب ءا˘ج فر˘ح˘˘لإ و ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ

لبق نم وأإ راّجتلإ فرط نم ءإوسس انوروك سسوريف نم ةياقولإ طورسشب
راجتلإ ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ع تإد˘سشم ىلإإ رو˘مألإ تل˘سصو ثي˘ح ،ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لإ

طرسشب نومزتلي لو تامامكلإ سسبل نو˘سضفر˘ي ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لإو
و بعاسصملإ مقافت دق رها˘ظ˘م˘لإ كل˘ت ّنأإ ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلإ د˘عا˘ب˘ت˘لإ

مامأإ و كلذل .تانطإوملإو نينطإوملإ ةايح دّدهت و امّزأات عسضولإ ديزت
ةّيداسصتقلإو ةيعامتجلإ ةايحلإ نيب ةنراقملابو ةبعّسصلإ ةّيعسضولإ

ةا˘ي˘ح ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘يو˘لوألإ ءا˘ط˘عإإ بج˘ي سسا˘˘ّن˘˘لإ حإورأإ ن˘˘ي˘˘ب و
راجتلإ راغسص ىلع قلغلإ رإرق ةبوعسص مغرو ،تانطإوملإو نينطإوملإ

هببسس قلغلإ ّنأإ املع هب مإزتللإو هلوبق بجيف ةّسصاخ نيّيفرحلإو
د˘عا˘ب˘ت˘ل˘ل م˘ه˘سضفرو ة˘يا˘قو˘لإ طور˘سشب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لإ مإز˘˘ت˘˘لإ مد˘˘ع ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ

نأإ«،رد˘سصم˘لإ تإذ فا˘سضأإو.«ا˘ه˘جرا˘خو تا˘ّل˘ح˘م˘لإ ل˘خإد ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلإ
فّفخت ىرخأإ تاحإرتقاب ةموكحلإ ىلإإ مّدقتلإ ىلع لمعتسس ةيعمجلإ

سضعب نم يئزجلإ ءاف˘عإلا˘ك ن˘يرّر˘سضت˘م˘لإ ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘لإ و را˘ج˘ت˘لإ ىل˘ع
م˘ه˘ل˘يو˘م˘ت˘ل سصا˘خ كن˘ب ءا˘˘سشنإإ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘لإ و مو˘˘سسر˘˘لإ و بئإر˘˘سضلإ

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلإ ي˘ف ة˘يو˘لوألإ م˘ه˘ح˘ن˘م ىل˘ع Ó˘سضف .ىر˘˘غ˘˘سص سضور˘˘ق˘˘ب
.ماعلإ عاطقلل ةعباتلإ تاّلحملإ

S°∏«º.±
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د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر رر˘˘ق
ءاغلإا ،دحأ’ا سسمأا نوبت ديجملا
يتلا لي˘خاد˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘ضضلا

ءادتبا جد فلأا03 يواضست وأا لقت
و˘هو.مدا˘ق˘لا ناو˘ج ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
تا˘ماز˘ت˘لا سسكع˘ي يذ˘لا رار˘ق˘˘لا
اهعطق يتلا دوعولا هاجت سسيئرلا

م˘غر ه˘ب˘ع˘ضش ها˘ج˘تا ه˘ضسف˘ن ى˘ل˘ع
بع˘˘ضصلا يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا فر˘˘ظ˘˘˘لا
رايهنا ةجيتن دÓبلا هب رمت يذلا
سسوريف يضشفت اذكو طفنلا رعضس
سسلجم لÓخ ررقت امك .انوروك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘جأ’ا ع˘˘فر، ءارزو˘˘لا

0002 ةدايزب نومضضملا ىندأ’ا

كلذو ،جد فلأا02 حبضصيل جد
ناو˘˘˘ج ح˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘با
دق ءارزولا سسلجم ناكو.مداقلا

تحت اعامتجا دحأ’ا سسمأا دقع
دبع ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘ضسا˘ئر
لضصاوتلا ةينقت˘ب نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
سسلجم لهتضساو.دعب نع يئرملا
ىلإا عامتضس’اب هلاغضشأا ءارزولا

لو˘˘˘˘ح لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا سضر˘˘˘˘˘ع
ة˘مو˘كح˘لا تا˘طا˘˘ضشن ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصح
مث ،نييضضاملا نيعوبضسأ’ا لÓخ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو سضر˘˘ع سشقا˘˘˘ن
يديهم˘ت˘لا عور˘ضشم˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
ةنضسلل يليمكتلا ةيلاملا نوناقل
فاطملا ةياهن يف ررقيل ةيراجلا

رييضستلا ةيناز˘ي˘م سضي˘ف˘خ˘ت ع˘فر

لمضشيو،05% ىلإا03% نم
ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا

.ا˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لاو
ة˘ب˘ير˘ضضلا ءا˘غ˘لإا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب

وأا ل˘ق˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

نم ءادتبا جد فلأا03 يواضست
عفر.مداقلا ناوج رهضش نم حتافلا
نومضضملا ىندأ’ا ينطولا رجأ’ا

02 ح˘ب˘ضصي˘˘ل جد0002 ةدايزب
حتافلا نم ءادتبا كلذو جد فلأا

ةفاضضإ’اب.مداقلا ناوج رهضش نم
ح˘˘ير˘˘ضصت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا ى˘˘˘لإا

عم ةرحلا نهملا ىلع بقارملا
ةعانضصلا ةرازو تاحارتقا دامتعا

سشا˘ع˘نإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
،كلذ د˘ع˘ب.ي˘عا˘ن˘˘ضصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر بل˘˘˘ط
نونا˘ق لو˘ح سشا˘ق˘ن˘لا لا˘م˘كت˘ضسا
عوبضسأ’ا يف يليمكت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ءار˘˘ثإا ى˘˘ن˘˘ضست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

يدي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ضشم˘لا ل˘يد˘ع˘تو
سسرد ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب.ل˘˘˘ضضفأا ل˘˘˘كضشب
ةيضسائر ميضسارم ءارزولا سسلجم
ةضصاخلاو ،اهيلع قيدضصتلا دضصق
رئازجلا اهتمربأا ةيلود تايقافتاب
يف ابوك ةيروهمج نم لك عم

يفناج03) ة˘˘ح˘˘ضصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق

يف دنهلا ة˘يرو˘ه˘م˘جو،(8102

91) ايجولونكتلاو مولعلا لاجم

كلذكو،(8102 ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ي˘˘تر˘˘كذ˘˘م
ةيروهم˘ج ن˘م ل˘ك ع˘م ة˘حÓ˘ف˘لا

يرفيف62 خيراتب ةمربم ،ايكرت

مت اي˘نو˘ت˘ضسإا ة˘يرو˘ه˘م˘جو،8102

ناوج32 يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا

ق˘ئا˘ثو ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب،9102
ن˘ير˘ضشع˘لاو سسدا˘ضسلا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا

60) يملاعلا يد˘ير˘ب˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل

د˘م˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ك.(6102 ر˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
موضسرم عورضشم ءارزولا سسلجم
ىلع ةقفاوملا ن˘م˘ضضت˘ي ي˘ضسا˘ئر
تاقورحملا نع ثح˘ب˘ل˘ل ق˘ح˘ل˘م
ة˘حا˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضساو
ة˘ل˘ت˘كلا) «تي˘˘ضسم˘˘ت» ةا˘˘م˘˘ضسم˘˘لا

يف مربملا ،يزيلإا ةي’وب (012

ةلاكولا نيب0202 سسرام90
دراو˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةكرضشلاو (طفن˘لأا) تا˘قور˘ح˘م˘لا
ة˘كر˘ضشو ،كار˘طا˘نو˘ضس ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.»ف .ب ير˘˘ي˘˘ج˘˘لأا رو˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كيإا»
هلاغضشأا ءارزولا سسلجم لضصاوو
ر˘يزو سضر˘ع ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘ضس’ا˘˘ب
ةيعضضو لوح ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةحئاجب هريضس رثأات يذلا عاطقلا

عم تارواضشملا جئاتنو ،انوروك

ءا˘ه˘نإ’ ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘ضشلا
نأاضشلا اذه يفو ،ةيضساردلا ةنضسلا
سشاقن دعب ءارزولا سسلجم ررق
تح˘ت ة˘ن˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كضشت ق˘˘م˘˘ع˘˘م
نم ةفلؤوم ،لوأ’ا ريزولا ةضسائر
ميلعتلاو ،ةينطولا ةيبرتلا ءارزو
،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

،نيينهملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لاو
ةمزÓلا تاحارتق’ا ميدقت ىلوتت

ا˘م˘ب ة˘ي˘ضسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا ءا˘˘ه˘˘نإ’
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم ن˘˘م˘˘ضضي
يئاهنلا رارقلا ذختُيضسو ،ةبلطلاو
ءا˘ن˘ثأا مدا˘ق˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ا˘ه˘لو˘˘ح
مدق مث.ءارزولا سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘ضضر˘ع ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
ةضصاخ˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب
داوملاب قوضسلا نيومت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لاو ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ةضصاخو ،انوروك ةحئاج يضشفت

نا˘˘˘˘˘˘˘ضضمر ر˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ضش لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ةموظنم˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو.م˘ير˘كلا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م كن˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘لإا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك سصي˘خ˘ضشت˘˘ل
داو˘م˘لا ع˘يزو˘تو جا˘ت˘نإا ن˘يدا˘˘ي˘˘م
د˘يد˘ح˘تو ،كÓ˘ه˘ت˘˘ضس’ا ة˘˘ع˘˘ضساو
قاطن ميظنتو ةيجاتنإ’ا تاردقلا
ةيرود ةعباتم نامضضو ،عيزوتلا
ى˘ل˘ع ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم˘˘ل
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
يفو.سصاخلاو ماعلا ني˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل
هذه ىلع سسي˘ئر˘لا ى˘ن˘ثأا ،ه˘ل˘خد˘ت
اهايإا اربتعم ةيمقرلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوأا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
ينطو داضصت˘قا ءا˘ن˘ب˘ل ح˘ي˘ح˘ضصلا

سصر˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ثحو ،ير˘˘ضصع
ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ت ى˘ت˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع
عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ةرو˘˘ضص
ل˘ك ي˘ف ة˘طو˘ب˘ضضم˘لا ما˘˘قرأ’ا˘˘ب
ىلع اه˘م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ا˘عدو ،تقو
˘مو˘م˘ع ي˘˘فو تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك
ر˘خآا لوا˘ن˘تو .ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

،ءارزو˘لا سسل˘ج˘م ه˘ضشقا˘ن سضر˘ع
م˘عد زا˘ه˘ج ثع˘ب ةدا˘عإا ج˘ما˘نر˘˘ب
لÓ˘˘خ ن˘˘م با˘˘ب˘˘ضشلا ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضشت

«ا˘ير˘ي˘ج˘لأا ترا˘ت˘ضسير» ج˘ما˘˘نر˘˘ب
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ر˘يزو ه˘مد˘ق يذ˘لا
ةئضشانلا تاضسضسؤوملاو ةريغضصلا

دعي يذ˘لاو ،ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘ضصت˘قاو
نوكت ةيومنت ةينطو ةطخ ةباثمب
ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘كر˘ح˘˘م
ةروضص ءاطعإاب حمضستو ،ةلماضشلا
ة˘ي˘ع˘ضضو لو˘ح ا˘˘حو˘˘ضضو ر˘˘ث˘˘كأا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘عد˘م˘لا ع˘يرا˘˘ضشم˘˘لا

ذ˘ن˘م ل˘ي˘غ˘ضشت˘لاو م˘عد˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج
ةنضسلا ةياهن ةياغ ىلإا هليكضشت

004 يلاوح اهددعو ،ةمرضصنملا

رايلم433 غلبمب عورضشم فلأا
رود˘˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘كذو.جد
ةفلتخملا اهلاكضشأاب تاضسضسؤوملا
سشا˘ع˘نإ’ا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا ي˘˘ف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل يدا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا
دعي مل تقولا نأاب لاقو ،ةديدجلا
م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘م˘˘نإاو قا˘˘فآ’ا م˘˘ضسر˘˘ل
سصلختلا ىلع حلأا انهو ،جئاتنلا

يتلا ةيطارقوريبلا بيلاضسأ’ا نم
،تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لاو تادارإ’ا ل˘˘ب˘˘كت

ديدحت يف عارضسإ’ا ىنضستي ىتح
ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضس’ا تاءار˘˘˘˘˘جإا
م˘˘˘عد˘˘˘ل سصا˘˘˘خ˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘˘ضصلا
.ةئضشانلاو ةريغضصلا تاضسضسؤوملا

سسيئر راثأا ,عامتج’ا ةياهن يفو
احلم ةحÓفلا ةلأاضسم ةيروهمجلا
يف عارضسإ’ا ىلع ةضصاخ ةفضصب
ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ناو˘˘˘يد ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كضشت
حÓضصت˘ضس’ ،ارو˘ف ة˘يوار˘ح˘ضصلا

ةيوارحضصلا تاراتكهلا نييÓم
امك .ةيعانضصلا ةعارزلا ريوطتل

يف عورضشلا ةموكحلا نم بلط
ل˘ي˘كضشت˘ل ة˘مزÓ˘˘لا تا˘˘ضسارد˘˘لا

،يندملا ناريطلل ة˘ي˘ن˘طو ة˘لا˘كو
ةلاكوو ،ةقاطلل ةينطو ةلاكوو
بنا˘ج ى˘لإا ،را˘كت˘˘بÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
،يحضصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا

عورضشلاب لوأ’ا ريزولا هجو امك
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا د˘ق˘ع˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ي˘ف
تاباقنلاو ،ةموكحلا نم ةفلؤوملا

عيبا˘ضسأ’ا لÓ˘خ ل˘م˘ع˘لا با˘برأاو
.ريدقت رثكأا ىلع ةمداقلا

مداقلإ دحألإ ةيراجلإ ةيسسإردلإ ةنسسلإ ريسصم ديدحت متيسس اميف

رانيد فلأا02 ىلإا ىندأ’ا ينطولا رجأ’ا عفر
مداقلا ناوج رهشش نم ةيادب
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ةداعإاب يضضقي ارارق تاي’و ةدع تنبت
ةظحÓم دعب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ق˘ل˘غ
نم ةياقولاو ةحضصلا ريبادت مارتحا مدع
دعابتلا دعاوقب لÓخإ’او انوروك سسوريف
ن˘م ل˘كب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو .ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

و ة˘م˘لا˘قو ة˘ل˘قرو رارد ة˘با˘ن˘ع  ،تا˘˘ي’و
،ةنيطنضسق ،ةل˘ضشن˘خ ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

سسادر˘مو˘بو ةد˘كي˘كضس ،ل˘ج˘˘ي˘˘ج ،نار˘˘هو
ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘م ع˘˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح,
لÓخ تدهضش يتلا ةيراجتلا تاطاضشنلا
،نينطاوملا نم اريبك ’ابقإا ةريخأ’ا ةرتفلا

ةا˘عار˘م نود ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك داد˘˘عأا˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت و
لبق نم،ةبو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا
وه و، ءاوضس دح ىلع نينطاوملا و راجتلا

و .تاباضصإ’ا ددع عافترا ءارو ناك ام
ةمضصاعلا رئازجلا ةي’و يلاو رارق بضسح

ددع ةضسرامم عنم مت دقف ةفرضش فضسوي
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ضشنأ’ا ن˘˘˘م
سسوري˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا

ة˘ي’و ح˘لا˘ضصم˘ل نا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فوو .ا˘˘نورو˘˘ك
ةحضص ةمÓضس ىلع اضصرح هنإاف رئازجلا
رمتضسملا ليعفتلا راطإا يفو نينطاوملا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل
لÓ˘خإا ل˘ي˘ج˘ضست ر˘ثإا ى˘ل˘ع و ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
رثؤوت نأا اه˘نا˘ضش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حإ’ا˘ب
عضضولا ىلع ةققحملا جئاتنلا ىلع ابلضس
ة˘˘ي’و ي˘˘لاو رر˘˘ق ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لاو ي˘˘ح˘˘ضصلا
ة˘˘ط˘˘ضشنأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع قÓ˘˘˘غإا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
دقف نايبلا يف ءاجا˘م˘ل ا˘ف˘قوو .ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
تÓ˘ح˘م ،ة˘قÓ˘ح˘لا تا˘عا˘ق ق˘ل˘˘غ رر˘˘ق˘˘ت
ةضسبلأ’ا تÓحم ،تايولحلا و تابطرملا

ةراجت ،ةيلزنمورهكلا ةراجتلا ةيذحأ’ا و
ةراجت ىلإا ةفاضضإ’اب ، تاودأ’ا و يناوأ’ا
تا˘جو˘ضسن˘م˘لا و ة˘طا˘ي˘˘خ˘˘لا و ة˘˘ضشم˘˘قأ’ا

تار˘ضضح˘ت˘ضسم ةرا˘ج˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
نأا نايبلا دكأا ا˘م˘ك .رو˘ط˘ع˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
سصخرم ريغ «رازاب» ةع˘م˘ج˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
ةمضصاعلا يلاو هجو امك ، طاضشنلاب اهل
ماحدزإ’ا يدافت ةرورضضب نينطاوملا ىلإا

هكاوفلاو رضضخلا تÓحم ىوتضسم ىلع
ظحول و .ةيئاذغلا داوملا عيب تÓحمو

ددحت ةطقن11 نم ةميلعت مارتحا دع
ذاختا اذكو نئابزلا عم لماعتلا طورضش
لامتحا نم ةيئاقولاو ة˘ي˘ح˘ضصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ن˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘نا
ةاطغملا تÓحملا ىلإا جورخلاو لوخدلا

،دعابتلا تايرورضضل مراضصلا مارتح’ا عم
تÓحم جراخ راظتن’ا ريباوط ميظنتو
نمأا مازح وأا طيخ عضضوب ةحوتفملا عيبلا
بوجو نمضضتت ةبوتكم تاتف’ لمحي
،ر˘ي˘بد˘ت˘لا اذ˘ه مار˘ت˘حا˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا

يراجتلا ل˘ح˘م˘لا ى˘لإا جو˘لو˘لا را˘ضصت˘قاو

رثكأ’ا ىلع طقف ةثÓث وأا نينوبز ىلع
سصخت ىرخأا تاءارجإاو تقولا سسفن يف
ةميلعت رارقلا بقعأاو .ميقعتلاو ةفاظنلا
تنمضضت ،يضضاملا سسيمخلا موي ،ىرخأا

لوخد نم ةنضس61 نم لقأا لافطأ’ا عنم
لا˘م˘ك ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأاو ،تÓ˘ح˘˘م˘˘لا

سضرعت ةميل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م يأا نأا ق˘يزر
ه˘ت˘قا˘ط˘ب وأا ه˘ل˘ج˘ضس بح˘˘ضسل ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘ضص
بلغأا بجتضست ملو .لحملا قلغو ةيفرحلا
ى˘ل˘ع ة˘ضضور˘ف˘م˘لا طور˘ضشل˘ل تÓ˘ح˘م˘لا
’ابقإا تÓ˘ح˘م˘لا تل˘ج˘ضس ثي˘ح طا˘ضشن˘لا

تويبلا تابر تمنتغاو ،تÓئاعلل اريبك
ن˘م ا˘هدا˘ف˘ن ل˘ب˘ق د˘ي˘ع˘لا سسبÓ˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
وحن تÓ˘حر˘لا ف˘قو˘ت بب˘ضسب تÓ˘ح˘م˘لا

ةضسبلأ’ا داريت˘ضسا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا لود˘لا د˘يد˘ع
ة˘عا˘ن˘ضص تÓ˘ح˘م تد˘ه˘ضش ا˘م˘ك .ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
اعفادتو ر˘ي˘باو˘ط ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا
نينطاوملا ناجهتضسا يقل ام وهو ،نئابزلل

سسوريف لاقتنا ةيناكمإا نم اوفوخت نيذلا

مارتحا مدع ببضسب عرضسأا لكضشب انوروك

دبع سسيئرلا قلعو .يعام˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا

نويزف˘ل˘ت˘لا ه˘ث˘ب ءا˘ق˘ل ي˘ف نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

هتدهضش يذلا ظاظتك’ا ىلع ،يمومعلا

ءوجللا متي دق هنأا ،ءابولا مغر تÓحملا

يتلا ةيراجتلا تÓحملا قلغ ةداعإا ىلإا

رهضش ةيادب طاضشنلا فانئتضساب اهل حمضس

ةدايز يف اهطاضشن ببضست ام اذإا ،ناضضمر

لو’ا ريزولا ناكو .انوروك ءابو يضشفت

ىلإا هترايز لÓخ لاق دق ،دارج زيزعلا دبع

رئازجلا» نإا ،فيطضسو ةنيطنضسق يتي’و

سسوريف يضشفت ببضسب ةبعضص ةلحرمب رمت

˘مار˘ت˘حا مد˘ع ي˘ف رار˘م˘ت˘ضس’او ،ا˘نورو˘˘ك

ى˘لإا يدؤو˘ي˘ضس ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا

نم فيفختلا رارق نع ةموكحلا عجارت

.«رجحلا

ةياقولإو ةحسصلإ ريبإدت مإرتحإإ مدع ببسسب

ديدج نم ةيراجت ةطششنأا ةدع عنم ةداعإا نوررقي ة’ولا نم ددع



¯ S°∏«º.±

ةردشصملا لودلا ةمظنم تبلاط و
نيجتنملا عي˘م˘ج «كبوأا» لور˘ت˘ب˘ل˘ل
اهجراخو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘شضعأ’ا
ل˘ما˘كلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
جاتنإ’ا ليدعت قافت’ طبشضنملاو
ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘لإا ل˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ليرفا يف نييرازولا ن˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ثيد˘ح ر˘ير˘ق˘˘ت ل˘˘ق˘˘نو .ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ريزو باقرع دمحم نع ةمظنملل
«كبوأا» ر˘م˘تؤو˘م صسي˘˘ئرو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ارار˘شصإا كا˘˘ن˘˘ه نإا ه˘˘لو˘˘ق
لماكلا ذيف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
اهيلإا لشصوتلا مت يتلا تايقافتÓل
ة˘ع˘شسا˘ت˘لا «كبوأا» تا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف
ة˘˘˘يدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ةر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
لود ع˘م ة˘يرازو˘لا تا˘عا˘م˘ت˘˘ج’او

21و9 يموي نيب «كبوأا» جراخ

.ويديفلا ةينقت ربع يشضاملا ليرفا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘نأا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘كذو
يتلا ةقوب˘شسم˘لا ر˘ي˘غ تا˘بو˘ع˘شصلا
ن˘م ح˘ب˘شصي ط˘ف˘ن˘لا قو˘شس ه˘جاو˘˘ت
عيمج ذف˘ن˘ت نأا ىو˘شصق˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا
ةيقاف˘تا ل˘ما˘كلا˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لا لود˘لا

ىلإا اتف’ ،يعوطلا جاتنإ’ا صضفخ

001 قفاوتلا نامشض وه فدهلا نأا
رئازجلا ءدب ىلإا تفلو .ةئاملا يف
ىرخأ’ا ةجتنملا لودلا نم ديدعو
عشساو لكششب جاتنإ’ا صضفخ ةطخ
نم ارابتعا ةيقافتÓل اقفو مازتل’او
نÓعإا ىلإا اهونم ،يراجلا يام لوأا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘شش
ططخ نع «راكوشس» ةيناجيبرذأ’ا

ماوعأ’ طفنلا جاتنإا ليدعتل ةشسيئر

نم ءزجك2202و1202و0202
ليدعت قافتاب ناجي˘برذأا تا˘ماز˘ت˘لا
لشصوتلا مت يذلا يعوطلا جاتنإ’ا

.يشضاملا (ليربأا) ناشسين يف هيلإا

جاتنإا صضفخ متي نأا ريرقتلا عقوتو

رادقمب ناجيبرذأا يف يمويلا طفنلا

يا˘م ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا69

فلأا36و لبقملا ناوجحو يراجلا

نم يناثلا فشصنل˘ل ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب

فلأا03و0202 يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا

يفناج ن˘م ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب

ركذو2202. ل˘ير˘فا ى˘لإا1202

يبظوبأا لورتب ةكرشش نأا ريرقتلا

اهبناج نم تغلبأا (كوندأا) ةينطولا

اهططخ ن˘ع ة˘لا˘شسر ي˘ف ا˘هءÓ˘م˘ع

ةيعاوط ماخلا طفنلا جاتنإا ليدعتل

ىلإا اريششم0202 ناوجو يام يف

يام يف ةي˘عو˘ط˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا نأا

نأا ىلإا راششأاو .ةئاملا يف51 غلبت

ىششامتت اهل ططخملا تÓيدعتلا

رارقتشساب تارامإ’ا ةلود مازتلا عم

مت يتلا تايقافت’او طفنلا قوشس
ني˘عا˘م˘ت˘ج’ا ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا
اتف’ ،يشضاملا ر˘ه˘ششلا ن˘ي˘يرازو˘لا
مه˘م ج˘ت˘ن˘م ي˘هو ج˘يور˘ن˘لا نأا ى˘لإا
نمو كبوأا ةمظنم جراخ نم طفنلل

فلا˘ح˘ت˘ل «نوا˘ع˘ت˘لا نÓ˘عإا» جرا˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘هرود˘˘˘ب تد˘˘˘كأا «+ كبوأا»
تا˘شضي˘ف˘خ˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا
نزاوتلاو رارقتشس’ا معدل ةمزÓلا
زوا˘ج˘تو ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قو˘˘شسلا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
نأا ريرقتلا ركذو .يملاعلا بلطلا
ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو تيو˘كلاو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا
جاتنإÓل ةركبم تا˘شضي˘ف˘خ˘ت تأاد˘ب
يراجلا يام رهشش ةيادب لولح لبق
للخلا جÓع ىطخ عيرشست فدهب
تاريثأاتلا نم دحلاو قاوشسأ’ا يف
تادادمإ’ا ةمختل ةعشساولا ةيبلشسلا
.قاوشسأ’ا يف ةيطفنلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
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نيماخلا Óك لجصسو ،ضسمأا عوبصسألا تÓماعت ةياهن يف ليمربلل ارلود62 تنرب ماخ زواجت نيح يف،%5 يكيرمألا طفنلا راعصسأا تعفترا
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 .انوروك ضسوريف ةمزأا

تاصضيفختلل لماكلا قافتإلاب مازتلإلا ىلإا نيجتنملا اعد باقرع

ليمربلل إرلود62 ىلإإ طفنلإ راعشسأإ عافترإإ
كبوأإ قافتإ نايرشس دعب

دعب نع ةمكاحملا نيمهتملا ضضفر ببصسب

ةمكاحم لجؤوت ةديلبلإ ةمكحم
يدـــششإرـبو لــــماـــهلإ

يراجلإ يام نم13 ـلإ ىلإإ
بقارم ةمكا˘ح˘م ،د˘حأ’ا صسمأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘م˘كح˘م تل˘جأا
،نيدلا رون يدششارب رئازجلا ةي’وب قبشسأ’ا ةطرششلا

ينغلا دبع ءاوللا ينطولا نمأÓل قباشسلا ماعلا ريدملاو

عجريو.يراجلا يام رهشش نم13ـلا خيرات ىلإا ،لماه
نع ةمكاحملا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا صضفر ى˘لإا ل˘ي˘جأا˘ت˘لا بب˘شس
ن˘ب ن˘ع جار˘ف’ا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘م˘كح˘م تشضفر ا˘م˘ك.د˘˘ع˘˘ب
رون يدششار ن˘ب ه˘جاو˘ي ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.ن˘يد˘لا رو˘ن يد˘ششار
لÓغتشساو ةيمومع لاوما د˘يد˘ب˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ن˘يد˘لا
ماعلا ريدملا ةقفر ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسا و ذوفنلا
يماحم ناكو.لماه ينغلا دبع ينطولا نمأÓل قبشس’ا
نيد˘لا رو˘ن ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ق˘با˘شس تقو ي˘ف د˘ق عا˘فد˘لا
ةحنجب ناعباتم نيذللا ،لماه ينغلا دبع و يدششارب
عفانم ىلع لوشصحلا صضرغب ةفيظولا لÓغتشسا ءوشس
ةظفاحملا يف لثمتت ينهم عباط تاذ ةقحتشسم ريغ
ىلعأا بشصنم وأا ينطولا نمأÓل ماع ريدم بشصنم ىلع

و داشسفلا نم ةياقولا نوناق نم33 ةداملا بجومب
تاذ اهمدق يتلا تاحيشضوتلا بشسحبو .امهتحفاكم
ءوشس ةيشضق يف عباتم يدششارب مهتملا ناف يماحملا
ىلإا ةطرشش رشصانع هدافيإا لÓخ نم هتفيظو لÓغتشسا
ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب صسيار دار˘م ر˘ئ˘ب˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا
ةم˘ئا˘ق صصخ˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع نذإا نود˘ب ،لو˘شصح˘ل˘ل
اهكلمي يتلا ةرامعلاب اققشش اونتقا نيذلا صصاخششأ’ا

.يخيشش لامك
S°∏«º.±

حنمب ةلوخملا تاطلصسلل اهليوحت دصصق
ةيلاملا تاناعإلا

بلطل بيجتشست نكشسلإ ةرإزو
نييرامعملإ نيشسدنهملإ ةباقن

ةباق˘ن ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا ةرازو تب˘ل˘ط
ةجاح يف مه نم ءامشسأاب ةمئاق نييرامعملا نيشسدنهملا

صصانك قودنشص يف نيل˘ج˘شسم˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘ئ˘ف ن˘م
تاناعإ’ا حنمب ةلوخ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘شصق
اعبتو هنأا ،اهل نايب يف نكشسلا ةرازو تدافأاو.ةيلاملا
نيشسدن˘ه˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن فر˘ط ن˘م هر˘ششن م˘ت يذ˘لا نا˘ي˘ب˘ل˘ل
هداقعنا مت يذلا عا˘م˘ت˘ج’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

ىلإا فداهلاو.ةرازولا رقمب0202 ليرفأا12خيراتب
ةبشسنلاب يحشصلا رج˘ح˘لا ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا را˘ثآ’ا ة˘شسارد
تبلط.مهيدل نيفظوملا اذكو نييرامعملا نيشسدنهملل
نم ةجاح يف مه نم ءامشسأاب ةمئاق ةباقنلا نم ةرازولا
ينطولا قودنشصلا ىدل ني˘ل˘ج˘شسم˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘ئ˘ف
اذهو.«صصانك» ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
تاناعإ’ا حنمب ةلوخ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘شصق
نع فقوتلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ رو˘جأ’ا ع˘فد˘ب صسي˘لو ة˘ي˘لا˘م˘لا
دحلل دÓبلا هفرعت يذلا يحشصلا رجحلا ببشسب لمعلا

.انوروك صسوريف راششتنا نم
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يمشسرلا قطانلا لاشصت’ا ريزو فششك
راوح يف «رمي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع» ة˘مو˘كح˘ل˘ل

ةبشسانمب ,يرئازجلا نويزفلتلا هب صصخ
نع ةفاح˘شصلا ة˘ير˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا
عا˘˘ط˘˘ق حÓ˘˘شصإا تا˘˘ششرو ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا
رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘شضق˘نا در˘ج˘م˘ب مÓ˘عإ’ا
ايلعلا تاطلشسلا هتررق يذلا يحشصلا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل
م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ر˘يزو˘لا ف˘ششكو.د˘ج˘ت˘شسم˘لا
رجحلا ةر˘ت˘ف ءا˘شضق˘نا در˘ج˘م˘ب عور˘ششلا
تا˘˘ششرو ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ,ي˘˘ح˘˘شصلا
نÓع’ا مت يتلا «مÓع’ا عاطق حÓشصإا

حشضوأاو.مرشصنملا يف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ا˘ه˘ن˘ع
ي˘ت˘لا تا˘حÓ˘شصإ’ا هذ˘ه نأا ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
اهب دهعت يتلا تامازتل’ا نمشض جردنت

نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
راو˘ح˘لا ى˘ع˘شسم˘ل ا˘ق˘˘ب˘˘ط ا˘˘شضيأا ي˘˘تأا˘˘ت
رميحلب ركذو.يحماشستلا و يكراششتلا
مشضت ةردابملا هذه نأا راطإ’ا اذه يف
يرفيف رهشش مت هنأا املع تاششرو رششع
تشصشصخ ة˘ششرو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
قرط˘ت˘ت˘شسو.ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘فا˘ح˘شصلا˘ب
لاشصت’ا ريزو بشسح ىلوأ’ا ةششرولا
ة˘ير˘ح˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا عو˘شضو˘˘م ى˘˘لإا

ناونع تحت .ةي˘مÓ˘ع’ا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لاو
ةشسرام˘م ل˘جأا ن˘م ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م عا˘م˘جا»
هذه طلشستشس «ةفاحشصلا ةيرحل ةئداه
قيفوتلا» ةلأاشسم ىلع ءوشضلا ةششرولا
ةشسرامملا يف ةيلوؤوشسملا و ةيرحلا نيب
تايقÓخأاب ماتلا ديق˘ت˘لا ع˘م ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا
ةيناثلا ةششرولا امأا .«يفحشصلا لمعلا
قحلا نامشض» ة˘لأا˘شسم ى˘لا قر˘ط˘ت˘ت˘شسف

ةقلخأا و يددعت راطإا يف ةمولعملا يف
ادا˘ن˘ت˘شسا اذ˘هو.ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ة˘شسرا˘م˘م˘˘لا
تافرشصتلا مرجت يتلا ةماعلا ماكحأÓل
اهيلع صصوشصنملا و ةيددعتلل ةيداعملا
و ةشسفانملا ينوناق يف صصاخ لكششب
ىلا اشضيأا ةششرولا فد˘ه˘تو.تا˘بو˘ق˘ع˘لا
عيمجتلا ت’اح راكتح’ا ةلأاشسم لوانت
ءام˘شسأ’ا ر˘طا˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م و ة˘ه˘ج ن˘م
.ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

لكششمل ةثلاثلا ةششرولا صصشصختشسو
عاطق هنم يناعي يذلا ينوناقلا غارفلا
ر˘مأ’ا و˘هو ا˘مو˘م˘ع مÓ˘عإ’او لا˘شصت’ا
ميظنت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا
,ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ,ة˘بو˘ت˘كم˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا
,ةشصاخلا ةينويزفل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا طا˘ششن
ي˘˘ف ةرا˘˘ششت˘˘شس’ا ت’ا˘˘كو م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
.راهشش’ا لاجم طبشض اذكو لاشصت’ا

ركذ ,ةبوتكملا ةفاحشصلا صصوشصخبو
ىلا اهطبشض ةمهم لكوتشس هنأا ريزولا
لÓخ نم ةفاحشصلل ينطولا صسلجملا
تايقÓ˘خأ’ا زا˘ه˘ج ي˘هو ةز˘ه˘جأا ة˘ثÓ˘ث
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا زا˘ه˘ج ,ة˘طا˘شسو˘لاو
قرطتت˘شس ا˘م˘ك.ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا صسا˘ي˘ق زا˘ه˘جو
ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا ى˘˘لا ة˘˘ث˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ششرو˘˘˘لا
ي˘ت˘لا تنر˘ت˘ن’ا ة˘كب˘ششو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
احوتفم ءاشضف ريزولا بشسح تحبشصأا
ةقيشضلا ح˘لا˘شصم˘لا با˘ح˘شصأا ه˘ل˘غ˘ت˘شسي
ةيبلشسلا قÓخأ’او ةيئادعلا فقاوملاو
ةدايشسبو رخآ’ا فرششو ةمرحب صساشسملل
ةشسراممل ’اجم هلعج لÓخ نم لودلا
ةطولغم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ر˘ششنو فذ˘ق˘لا

تاءادتع’او فنعلا ى˘ل˘ع صضير˘ح˘ت˘لاو
ا˘˘مأا.ا˘˘ه˘˘لا˘˘كششأاو ا˘˘هرو˘˘شص ى˘˘ت˘˘شش ي˘˘ف
لاشصتÓل صصشصختشسف ةعبارلا ةششرولا

هل يئاهنلا لاقتن’ا ةرورشضو يمقرلا

ت’اشصتÓ˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا نأا ا˘م˘ل˘ع

لجأا رخأاك0202 ناوج71 خيرات ددح

يلثامتلا يعاذإ’ا ماظ˘ن˘لا ن˘م لو˘ح˘ت˘ل˘ل

ي˘فو .ي˘م˘قر˘لا ي˘˘عاذإ’ا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا

ى˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت ر˘˘خأا عو˘˘˘شضو˘˘˘م

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا

ةشصشصختملا ةفاحشصلاو تايعوبشس’ا

ةيلاملا ليقارعلا ءارج لاوزلاب ةددهملا

لهأا ا˘ه˘ششقا˘ن˘ي˘شس ي˘ت˘لا ة˘لأا˘شسم˘لا ي˘هو

يتلا ةرششاعلا ةششرولا يف صصاشصتخ’ا

ىلا رظنلاب تايرودلا صشاعنا صسردتشس

ا˘˘ه˘˘يدؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو رود˘˘˘لا

يداونلاو ثحبلا ربا˘خ˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل

ةلماكلا ةيان˘ع˘لا ءÓ˘يإا بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو

.ةبوتكملا ةفاحشصلا نم فنشصلا اذهل

:فصشكي رميحلب رامع لاصصتإلا ريزو

«انوروك ةمزأإ ءاشضقنإإ دعب مÓعإلإ عاطق حÓشصإإ تاششرو ثعب ةداعإإ»
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  ةيليملا ىفسشتسسمب تيفوت  ةينيعبسس لوح كوكسشلا تماح اميف

 لجيج تايفششتشسمب اهيلع ظفحتملا ت’احلا مظعمل ةيبلشس ليلاحت جئاتن
لزعلا ماسسقأاب نيدجاوتم اوناك نيذلا ىسضرملا نم ددعب ةسصاخلا ليلاحتلا جئاتن روهظ دعب ءادعسصلا ثÓثلا لجيج تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةيبطلا مقاوطلا تسسفنت

سصاخسشأا ةينامث ةايح ىهنأا امك ةي’ولا ميلقا ربع اسصخسش64 نع  لقي’ام لاط يذلا انوروك سسوريفب مهتباسصا ةيناكما لوح كوكسشلا تماح نيذلاو تايفسشتسسملا هذهب
. دحأ’ا سسمأا دودح ىلا  نيرخآا

Ω / eù°©ƒO 

نم ددعب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘جو
تايفصشتصسمب يحصصلا رجحلا نهر اوناك نيذلا ىصضرملا

لوح موحت كوكصشلا تناك امدعب ةيبلصس ثÓثلا لجيج
ىصضرم ةعبرأاب رمأ’ا قلعتيو ريطخلا سسوريفلاب مهتباصصا

ىفصشتصسمب نيرخآا ةثÓثو لجيج ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع
وهو ةيليملا ىفصشتصسمب ن˘ي˘صضير˘م ى˘لا ة˘فا˘صضا ر˘ي˘ها˘ط˘لا
مهلزانم ىلا سصاخصشأ’ا ء’ؤوه حيرصستب حمصس يذلا رمأ’ا
نم دكأاتلا مت امدعب ةيداعلا جÓعلا ماصسقأا ىلا مهتداعا وأا

ةثج ىلع ظفحتلا ىرج كلذ ىلا. سسوريفلل مهلمح مدع
ريصشب ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع عباصسلا دقعلا يف ةأارما

ل˘خد˘م˘ب ا˘ه˘صسا˘ف˘نأا تظ˘ف˘ل ا˘مد˘ع˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘˘م
ةرثأاتم ت’اجعتصسإ’ا ةعاقب اديدحتو روكذملا ىفصشتصسملا
ةيحصضلا ةلئاع حنم متي مل ثيح ، فورعم ريغ سضرمب
ىلع فرصشأا يذلا يبطلا مقاوطلا ءادبا دعب نفدلا ةصصخر
ةا˘فو˘لا با˘ب˘صسأا نأا˘صشب تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ة˘ن˘يا˘ع˘˘م
، انوروك سسور˘ي˘ف˘ل ة˘ل˘ما˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نو˘كت نأا لا˘م˘ت˘حاو
لبق ليلاحتلل اهنم تانيع عاصضخا ىلع رصصي هلعجام
ثدح يذلا ويرانيصسلا  يدافت مث نمو اهنفدب سصيخرتلا

ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ اوفوت نيذلا سصاخصشأ’ا نم ددع عم
اوناك مهنأاب مهفد دعب دكأات نيذلاو ةي’ولا نم ةدع قطانمب
ءارو اوناك مهنأاو مهداصسجأا يف انوروك سسوريف نولمحي
مهوراز نيذلا سصاخصشأ’ا نم ددع نيب سضرملا يصشفت
يف اوكراصش نيذلا كئلوأا سضعب ىتحو مهصضرم ةرتف ءانثأا
. ريخأ’ا مهاوثم ىلا  مهلقنو مهزئانج عييصشت
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و ةحÓف˘لا ي˘عا˘ط˘ق ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ايÓخلا نم يدعاق لمعب و ةراجتلا
ةيعامتجإ’ا ةيمنتلا ةلاكول ةيراوجلا
يعامتجإ’ا طاصشنلا ةيريدم لصصاوت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا ما ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
قطانمب تفصصوام ربع ةينماصضتلا

تايدلب40 نم ةيادب ةي’ولاب لظلا
ءاد˘ه˘صشلا ر˘ئ˘ب ي˘هو ارر˘صضت ر˘ث˘كأ’ا
ةرار˘˘غو˘˘ب، ي˘˘ن˘˘غ˘˘˘مو˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ه،
تدافتصسإا يتلا و قرزلا و يدوعصسلا

تاصضمر ةفق نم تابهلا ديدع نم
و ةصشرفأا و ةيبط هبصش تازيهجت و

791 ةيلم˘ع˘لا تصسم ثي˘ح ة˘ي˘ط˘غأا

ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘م˘صش ا˘م˘ك ة˘ل˘˘ئا˘˘ع

لدعمب ةيدل˘ب02 ةيناثلا اهت˘ل˘حر˘م

ددعلا لصصيل ة˘يد˘ل˘ب ل˘كل ة˘ف˘ق04

لمكتصست نأا راظتنإا يف ةفق008
ىربكلا تا˘يد˘ل˘ب سسم˘خ˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

دكأا ام˘ك، ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ا˘ه˘ن˘مو
ةيريدمب تاي˘ع˘م˘ج˘لا بت˘كم سسي˘ئر
ديزيلا دي˘صسلا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا طا˘صشن˘لا

تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ن˘˘ي˘˘م˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م و تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م،
تاناعإ’ا نأا و ةيحÓفلا حلاصصملا

اذ˘ك و تازو˘ج˘ح˘م˘لا ن˘م˘صض تنا˘ك
يه و تاهجلا فلتخم نم تابهلا

تÓئاعلا ىلع تعزو ةينيع تابيه
ايÓخلا نم هدامتعإا مت ءاصصحإا قفو
ةيريدملا نم مات فارصشإا و ةيراوجلا

تا˘˘نا˘˘عإ’ا ل˘˘صصت ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
ىلع ايناديم فوقولا و اهيقحتصسمل
ةديفتصسملا تÓئاعلا ةيعصضو ىدم
ةثدحتصسملا ةحنملا ديعصص ىلع و
ةصصاخلا ميتن˘صس نو˘ي˘ل˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ريباد˘ن ن˘م ةرر˘صضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب

نأا حلاصصملا تاذ تدكأاف انوروك
ريغ ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا طا˘صشن˘لا ة˘ير˘يد˘م
ر˘ي˘باد˘ت˘لا وأا ءا˘صصحإ’ا نأا و ة˘ي˘ن˘ع˘˘م
ن˘م ي˘˘ه سصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا
نم ةيميلقإ’ا تاعامجلا سصاصصتخإا
ددعلا نأا ر˘كذ˘ن ا˘م˘ك ة˘ي’وو ة˘يد˘ل˘ب
رداصصملا سضعب بصسحب ىصصحملا

رظتنت ةلئاع007 و فلأا54 وه
يلاو نأا امك روكذملا غلبملا خصض
دحأ’ا سسمأا موي خيرات ددح ةي’ولا

ن˘م˘صض م˘ئاو˘ق˘لا عاد˘يإ’ ل˘جأا ر˘خأا˘˘ك
نم اهحلاصصم ىدل طوغصضم سصرق

تاعاط˘ق˘لا اذ˘ك و تا˘يد˘ل˘ب˘لا فر˘ط
ةفرغ و ةراجتلا ةيريدم نم ةينعملا
.فرحلا
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˘˘مأا ة˘˘ي’و هد˘˘ه˘˘صشت بي˘˘هر عا˘˘ف˘˘ترإا
تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصحإا ن˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘˘صصإ’ا

ت’ا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جإا ل˘صصي˘ل ا˘نورو˘ك

تايفو70 اهنم ةلاح68 ةدكؤوملا
ةيريدمب لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحب
ل˘˘ج˘˘صس ثي˘˘ح نا˘˘كصسلا و ة˘˘ح˘˘صصلا

ناصضمر نم لوأ’ا عوبصسأ’ا لÓخ
ديمجتلا عفر امبر ةظوحلم تادايز
نا˘ك ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ن˘˘ع
ءارأا بصسح˘˘˘˘˘ب كلذ ي˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘صسلا
ريبك رمذت لجصس ثيح نينطاوملا

هتظحÓم متام ةصصاخ سضعبلا نم
قاو˘صسأ’ا د˘يد˘ع˘ب عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن

و ةي’ولا ةمصصاعب يتيصس’ ةصصاخ
و ءاصضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ن˘ي˘م˘يا˘صصلا دور
ةيداع ريغ ةكرح نوركف نيع قوصس
و يعامتجإ’ا دعابتلا مارتخإا مدعو
ةلاح اتاتب ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل دو˘جو’
نود قو˘صست و ق˘ل˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع ثع˘˘ب˘˘ت
و نطاوملا ةحصصل ةيامحلا ةاعارم
تفلخ ةرو˘صص دد˘ه˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا تا˘ب
تدا˘عأا و ت’ؤوا˘صست˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
ي˘ه و ر˘ف˘صصلا ة˘ط˘ق˘ن ى˘لإا ة˘˘ي’و˘˘لا
ةرصشعلا بيترت تلخد يتلا ةي’ولا
ددع ثيح نم رئازجلا يف لئاوأ’ا
ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘ماز˘˘ل نا˘˘ك و تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا
تردصصأا يتلا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

قيلعتب يئ’و رارق دحأ’ا ةحيبصص

رارقلا نمصض ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ط˘صشنأا70

يام30 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب868 م˘˘˘˘˘قر

˘مو˘صسر˘م˘˘لا ن˘˘ع بتر˘˘ت˘˘م˘˘لاو0202

نم ةياقولا ريبادتب قلعتملا07/02

ةقباصس تارارقل ممتمو انوروك ءابو

و067و647و316 و675 و877

62 يف خرؤوملا068 رارقلل اءاغلإا

سضعب حتف نمصضتملا0202 ليرفأا

نم اهقلغب كاردتصسإ’ا متيل ةطصشنأ’ا

ةوطخ يلاولا ديصسلا ذختيل  ديدج

تناك و نطاوملا ةيامح حلاصص يف

هتظحÓم متام دعب ديد˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط˘م

ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ قر˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م

اددجم قلغلاب ةينع˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘لا،

تÓ˘˘ح˘˘م و ة˘˘قÓ˘˘ح˘˘لا تعا˘˘ق ي˘˘˘ه

ةيديلقتلا تايو˘ل˘ح˘لا و تا˘ب˘طر˘م˘لا

ةراجت، ةيذحأ’ا و سسبÓملا تÓحم،
و ةيلزنملا و ةينورتكلإ’ا ةزهجأ’ا
ةطايخلا و ةصشمقأ’ا، يناو’ا ةراجت

70 ي˘ه ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا داو˘م ةرا˘ج˘ت و

نم ديدعلا اهبلج ةظحÓم مت ةطصشنأا
ىقبتل تÓحملاب ظاظتكإا و نئابزلا
رصضخلا قاوصسأا يه ءادوصسلا ةطقنلا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘يا˘˘صصلا دور ة˘˘صصا˘˘خ
ىر˘˘˘خأ’ا قاو˘˘˘صسأ’ا و ءا˘˘˘˘صضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةريبك ةكرح د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب
ل˘كصشت د˘ق و ر˘ي˘باد˘ت˘لا ةا˘عار˘م نود
ذاختإا متي مل نإا ءابولا راصشتنإ’ رؤوب
ى˘ل˘ع˘ف ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صشب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ن˘م قو˘صسلا ط˘ب˘صضت نأا تا˘ط˘ل˘صسلا

تاوف لبق ةيلمعلا ميظنت و ديدج
.ناوأ’ا

لظلا قطانمب ةيدلب42 ىلع ةفق0001  تعزو اميف /يقاوبلا مأا

سسيئرلا ةحنم نم ةدافتشسإلل  تايدلبلا ناجل نم ةلئاع فلأا54 ءاشصحإا

رئازجلا انوروكnet pot  يقاوبلا مأا لوخد

تاطاششن70 قيلعتب لخدتي يلاولاو ةنكاشسلا ددهي رطخلا
نيباشصملا ددع يف رارقتشسا
 ءافششلل ةديدج ةلاح لثامتو

ةنتابب91 ديفوك نم
ةي’و ىوتصسم ىلع نيدمعتملا نيربخملاب لصصاوتت

ديكات لج’،91 ديفوك سسوريف نع تفصشكلل ةنتاب
مت يتلا كلت وا ،اهيف كوكصشملا ت’احلا يفن وا
دقو ،ريناكصسلاو ةعصش’ا قيرط نع اهنع فصشكلا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا سسما تفر˘˘ع
يتلا ىدع ةدكؤوم ت’اح يا لجصست مل ذا ،ارارقتصسا
ءافصشلا ت’ا˘ح تفر˘ع ا˘م˘ي˘ف اذ˘ه ،ل˘ب˘ق ن˘م تل˘ج˘صس
يلع ىفصشتصسم اهترداغمو ةباصصم ءافصشب اعافترا
ني˘با˘صصم˘لا نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج اذ˘ه ،ة˘ناور˘م˘ب ر˘م˘ن˘لا
ةعباتلا ةي’ولا تايفصشتصسم نم ددعب جÓعلا نوقلتي
ءابولل ةلجصسملا قطا˘ن˘م˘لا ق˘فو م˘ه˘ت˘ما˘قا تا˘يد˘ل˘ب˘ل

ةيمومعلا ةصسصسؤوملاب تلجصس ةلاح05 اهنم ،ةنتابب
ةنيدمب ةيردصصلاو ةيدعملا سضارمÓل ةيئافصشتصس’ا

مهلثامت دعب ةحلصصملا اصصخصش02 مهنم رداغ ةنتاب

نوع˘صضخ˘ي ا˘با˘صصم03 دجاو˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ءا˘ف˘صشل˘ل
ريدج .ةرقتصسم مهتلاحو دمتعملا جÓعلا لوكوتوربل
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ تل˘ج˘صس د˘ق ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و نا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب

ةنصسلا نم يصضقنملا ليرفأا92 ىلا32 نم ةدتمملا

ددعلا اهلÓخ نم عفترا ةدكؤوم ةلاح54 ةيراجلا

ةباصصا001 ـلا فقصس زواجتيل نيباصصملل يلماج’ا
ءار˘جا ن˘ي˘ح ى˘لا عا˘ف˘ترÓ˘ل ة˘ح˘صشر˘م ة˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لاو
اوناك نيذلا مهيف كوكصشملا سصاخصشÓل ليلاحتلا

.مهتلاح ةدكؤوملا نيباصصملاب لاصصتا ىلع
ح ناصشوصش

فيطسس

يف هبتششي لماح ةارماو انوروك سسوريفب خيشش ةافو
 انوروكب  اهتباشصإا
ةنسس17 رمعلا نم غلبي خيسش ،فيطسس ةي’و لامسش عقاولا ةعاقوب ىفسشتسسمب سسما يفوت

ةحلسصمب جلاعي يقب و مايا7 ذنم هتباسصا تدكأات انوروك سسوريفب ىورلا نيع ةيدلب نم

لماح ةارما ةافو فيطسس ةي’و بونجب ناملو نيع ىفسشتسسم لجسس امك ،يحسصلا لزعلا

و ليلاحتلا اهل تيرجا ثيح، انوروك سسوريفب اهتباسصا يف هبتسشي ةنسس52 رمعلا نم غلبت

ر نميا.دعب اهجئاتن رهظت مل و روتسساب دهعم ىلا تلسسرا
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هذ˘ه نأا˘سشب ة˘لود˘ت˘م˘لا تا˘ياور˘˘لا بسسحو
وجيب » عون نم ةيراجت ةرايسس ناف ةثداحلا

ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست ي˘هو ا˘ه˘ل˘مار˘˘ف تد˘˘ق˘˘ف «404
ةيدلبلا ةمسصاعل يسسيئرلا  عراسشلا ىوتسسم
ن˘ع ا˘ه˘جور˘خ ي˘ف بب˘سست ا˘م˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

اوناك نيذلا نابسشلا نم ددع مدسصو اهراسسم
تنا˘ك يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا بنا˘ج˘ب  نور˘˘ما˘˘سست˘˘ي
عبنملا بناج˘ب اد˘يد˘ح˘تو ة˘ب˘كر˘م˘لا ه˘كل˘سست
راتمأا  دعب ىلع دجاوتملاو فورعملا يئاملا
اذه بب˘سست د˘قو ، ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ةسسمخ نع لقي ل ام ةباسصا يف ثداحلا
روسسك يف تلثمت ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب نا˘ب˘سش
تب˘ل˘ط˘ت تا˘جرد˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م حور˘˘جو
ريهاطلا ىفسشتسسم ىلإا مهنم نينثا ليوحت
ةروطخ ببسسب لجيج ىفسشتسسم ىلإا رخآاو
تحتف يذلا تقولا يف ةيحسصلا مهتيعسضو
ثداحلا يف اقيقحت ةينمألا حلاسصملا هيف
.لمارفلا يف ئجافم  للخ ىلا عجرأا يذلا

نا˘ب˘سشلا ن˘م دد˘ع ن˘كم˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةجارد قراسس فيقوت ن˘م ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
كلذو طاوسشألا ةقطنم ىوتسسم ىلع ةيران
اذه فيقوتب تهتنا ةيدويلوه ةدراطم دعب

بسسحو ، نمألا حلاسصمل هميلسستو ريخألا
ف˘ط˘خ˘ب ما˘ق قرا˘سسلا نا˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم
يراجتلا لحملا مامأا نم ةروكذملا ةجاردلا
اهب رفيل ريهاطلا ةنيدم طسسوب اهبحاسصل
نم ةعوم˘ج˘م نأا ر˘ي˘غ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م و˘ح˘ن

هتدراطمب اوماق رمأÓل اونطفت نيذلا نابسشلا
يف اوح˘ج˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘ل˘يو˘ط ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
متيل طاوسشألا راطم نع ديعب ريغ هفيقوت
اقيقحت تحتف يتلا نمألا حلاسصمل هميلسست
.ثداحلا يف

ةدكيكسس

ةدسسافلأ ءأرمحلأ موحللأ نم غلك342 زجح
يف ةراجتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ثلاثلا يرسضحلا نمألا حلاسصم تنكمت
طسسو ينÓيتروا يكم جهن ىوتسسم ىلع ةيراجتلا تÓحملا ةباقر راطإا

ءارمحلا موحللا نم غلك521 ـب ردقت ةيمك طبسض نم ةدكيكسس ةنيدم

كÓهتسسÓل ةحلاسصلا ريغ جاجدلل ةيلخادلا ءاسشحألا نم غلك01  اذكو
ىوتسسم ىلع عيبلل ةسضورعم تناك يتلا  ةهيرك حئاور اهنم ثعبنت يتلاو
نيفلاخملا لايح ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا و اهفÓتإا و اهبحسس متيل نييلحم
راطإا يف ميظنتلا و ةماعلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملا تنكمت اهتهج نم.
نم ،ةرطيبلا و ةراجتلا ، ةطرسشلا حلاسصم نم ةنوكم ةباقرلل ةطلتخم ةنجل

ريغ ءاسضيبلا و ءارمحلا موحللا نم غلك811 نم رثكأاب ردقت ةيمك طبسض
ىلع عيبلل ةسضورعم ةهيركلا حئاورلا اهنم ثعبنت  كÓهتسسÓل ةحلاسصلا

ذاحتاو اهفÓتإا و اهزجح متيل ، ةدكيكسس ةنيدمب تÓحم ضسمخ ىوتسسم
M«ÉI HƒOjæÉQ.ةينوناقلا تاءارجإلا

فيطسسب ةنخسسلإ مامح

يئأذغ ممسستب اسصخسش12 ةباسصإأ
تابطرملأ و تايولحلأ ضضعبل مهلوانت رثإأ

ضضعبل مهلوانت رثإا يئاذغ ممسستل اسصخسش12 ضسمأا لوأا ءاسسم ضضرعت
و ، فيطسس ةيلوب ةعقاولا ةنخسسلا مامح ةيدلبب ،تابطرملا و تايولحلا
حانج ىلع مهلقن مت نيباسصملا ناب اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا ريسشت
تافاعسسلا مهل تمدق نيأا تامدخلا ةددعتم ةيبطلا ةدايعلا ىلا ةعرسسلا
ردجت، ةديج ةحسصب اعيمج ىفسشتسسملا اهدعب اورداغيل،ةمزÓلا ةيبطلا
يف ممسستلاب نيباسصملا ةجلاعم نم نكمت يبطلا مقاطلا نا ىلإا ةراسشلا

ءارجإل ةنيعك ذخات يتلا »دهاسشلا» ةيجو بايغ نم مغرلاب و ريسصق فرظ
GCjªø.Q      .يئاذغلا ممسستلا تببسس يتلا ةدسسافلا ةداملا نم دكأاتلا و ليلاحتلا

ةدكيكسس

 يحسصلأ رجحلل ةلمجلاب تافلاخم
يحسصلا رجحلا رارق قيبطت ةيادب ذنم ةدكيكسس ةيلو نمأا حلاسصم تلجسس

تابكرملا  امأا،رارقلل اسصخسش3814 ةفلاخم اهسصاسصتخا ميلقإا ةفاك ربع

فلاخ امك،ةيران ةجارد76و ،ةبكرم217 ل اهددع لسصوف اهفيقوت مت يتلا

مايألا لÓخ دادعلا هذه عفترت نأا رظتنملا نم و .ايراجت Óحم31 قلغلا رارق
يتلا يعولا ةلق رثإا ىلع ةيراجتلا تÓحملا قلغ  ةداعإا دعب اميسسل ةمداقلا
و ،نيباسصملا ددع تعفر يتلا ةياقولا تاءارجا لهاجتب نونطاوملا اهرهظأا
رجحلا مارتحا ىلإا نينطاوملا ةدكيكسسب نمألا ةيريدم تعد ببسسلا اذهل
 M«ÉI HƒOjæÉQ     .ضسوريفلا نم ضصلختلا لجأا نم ةياقولا دعاوق و يحسصلا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج5
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راطفإلإ نإذآإ دعب دعب عقو رورم ثداح يف كلذو ةروطخلإ ةوتافتم حورجب ةنسس92و22 نيب مهرامعأإ حوإرتت نابسش ةسسمخ بيسصأإ
.لجيج ةيلوب ةيلبجلإ رهطلإ جرب ةيدلب ىوتسسم ىلع تبسسلإ مويل

ريهاطلاب ةيدويلوه ةدراطم ةيلمع يف ةيران ةجإرد قراسس فيقوت مت اميف

ةريطخ حورجب نابسش ةسسمخ بيسصتو اهلمأرف دقفت ةرايسس
 لجيجب رهطلأ جربب
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دمحمأا يديسس ةيدلب لامع و يفظوم مدقأا

رقم مامأا ةيجاجت˘حا ة˘ف˘قو˘ب  ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو
ةيرهسشلا مهتابترم ضصوسصخب  اذهو ةيدلبلا

و بسضغ رهسشأا ةثÓث ةدمل ةيدودرملا ةحنمو
مهتابترم ديد˘سست مد˘ع ءار˘ج ن˘يد˘يد˘سش ر˘مذ˘ت
ة˘ح˘ن˘م ع˘م ر˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا
تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘غرو ،ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
لÓخ بتاورلا ديدسست اهدافم يتلا ةينطولا
ناسضمر رهسش لولح مث يلزنملا رجحلا ةرتف

دهسشت مل ةيداملا مهتيعسضو نأا لإا ، كرابملا

ةيعامتجلا مهتيعسضو لعج امم جارفنا يأا

لجأا ىلإا ةقلعم مه˘تÓ˘ئا˘ع تا˘ي˘جا˘ح ر˘ي˘فو˘ت˘ب

عيرسستلا مت ناسضمر ةفق ةناعإا نأا مغر قحل

تاقحتسسم و ةيدلبلا باسسح يف اهبسص و اهيف

مهروجأا يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

نيعب اهل رظني مل مهدلوأا توق و ةيرهسشلا

ريطأات ةيلمع ىلع نوفرسشي نم مه و رابتعلا

ةفسصب  ىرخألا مهماهم نوسسرامي و ةناعإلا

ةهجاوم يف ةفاظ˘ن˘لا لا˘م˘ع اذ˘ك و ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م

و ةيداع ةف˘سصب م˘ه˘ل˘م˘ع نو˘سسرا˘م˘ي و ءا˘بو˘لا

يتلا ديفوك ةحنم لوخد راظتنإا يف اوناك

هنأا لإا مهتادوهجملً اميمسصت ةموكحلا اهترقأا

ةثÓث ةدم˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م تا˘ق˘ح˘ت˘سسم او˘مد˘ط˘سصا

ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ءلؤو˘ه د˘سشا˘ن˘ي ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،ر˘˘ه˘˘سشأا

لجأا نم ةيسصولا تاطلسسلا لخدتب لامعلاو

راعسشإاك ءادنلا اذه ربتعي و لاكسشإلا اذه لح

ىتح حوتفم بارسضإا يف مهلوخد لبق قبسسم

تاطلسسلا ةلسسارم و ةيداملا مهتيعسضو جرفنت

.ةلودلا يف ايلعلا

 رهسشأإ ةثÓث ةدمل ةيرهسشلإ مهتابترمل مهيقلت مدع بسسسسب /ةليسسملإ

   ةيجاجتحأ ةفقو يف دمحمأأ يديسس ةيدلب لامع
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ةيمارلا اهدوه˘ج ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘م
فلتخمب ةميرجلل يدسصتلا ىلا
ج˘˘يور˘˘ت ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘كسشأا
،ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ن˘م ل˘˘ك تن˘˘كم˘˘ت

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لاو (IRB) ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو
املاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا
ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘˘ب
فيقوت نم نيتلسصفنم نيتيسضق

ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا30

ناقلعت˘ت ة˘ن˘سس04و32 نيب
تارثؤوملاو تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
اهتجلاع ىلوألا ةيسضقلا .ةيلقعلا
يرايب˘لا ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف
تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تءا˘˘جو

نم ردحني ضصخسش مايق اهدافم
ج˘يور˘ت˘˘ب د˘˘ي˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت˘ي˘ل ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا

فيقوتب ترمثأا ةم˘كح˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م

«91 و˘نور » عو˘ن ن˘م ة˘ب˘˘كر˘˘م
نارود˘لا رو˘ح˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع د˘ي˘ب˘ع ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ل˘خد˘م
ناينعملا ،امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ا˘ه˘ن˘ت˘م
ة˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ق˘فر ا˘م˘ه˘عا˘سضخإا˘˘بو
مت ةينونا˘ق˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘سض

متيل غ242 ـب تردق تاردخملا
ىلإا تازوجحملا ةقفر امهليوحت
ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘سسل ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘ق˘˘م
ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ،تاءار˘˘جإلا

ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا اهتجلاع
ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

د˘حأا ما˘ي˘ق˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ب ضصا˘خ˘سشألا

يح تارامع ىدحإا ىوتسسم ىلع
فيثكت مت هيلع ، نادعسس ةليسضف
دسصر عم تايرحتلا و ثاحبألا
م˘ت˘ي˘ل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا تا˘كر˘˘ح˘˘ت
ق˘يو˘ط˘ت د˘ع˘ب ه˘ن˘كسسم ة˘م˘˘هاد˘˘م
) باينألا ةقرف نم معدب ناكملا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت و ( برد˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘كلا
مت نكسسملا ضشيتفتب و ينعملا

تاردخملا نم نيتحيفسص زجح

11 ، غ061 ـب امه˘نزو رد˘ق˘ي

غ74 نزو˘ب تارد˘خ˘م ة˘ع˘˘ط˘˘ق

نم ةلوسسب˘ك771 ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
و ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و ة˘يودألا

ةرابع روظحم ضضيبأا حÓسس اذك

و21 لانيبوا عون نم نيكسس نع

تادئاع نم هنأا حجري يلام غلبم
هبتسشملا ليوحت متيل . جيورتلا
رقم ىلإا تازوجحملا ةقفر هيف
ة˘˘فا˘˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسل ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ،تاءار˘˘˘˘جإلا
نم لك امهتداق يتلا ناتلسصفنملا

(IRB) ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لاو
زجح نم اتنكم املاب ةيئاسضقلا

771 ،تارد˘خ˘م˘لا ن˘م غ944
تار˘ثؤو˘م˘لاو ة˘يودألا ن˘˘م ضصر˘˘ق
ونور » عون نم ةبكرم ،ةيلقعلا

ةروظح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا،91
نم ءاه˘ت˘نلا د˘ع˘ب ،ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا

مامأا مهميدقت مت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح
.ةيلحملا ةباينلا

ةنيطنسسق

ةلطزلأ نم غلك فسصن نم رثكأأ زجحو نيجورم فيقوت

راهسشإإ

ةدكيكسس

ةركركب تÓيزعل دجسسم نومحتقي نولوهجم
فدهب هتايوتحم ةرثعبب اوماقو لوألا ضسمأا ةليل نولوهجم همحتقا ثيح ،بيرخت و ةقرسس ةيلمعل  ةركرك ةيدلبب تÓيزعل ةيرق دجسسم ضضرعت

ةميرجلا فاسشتكا روفو ،ةاكزلا قودنسص يف دوجوملا لاملا اودخأاي نأا لبق ،ضضرألا ىلع فحاسصملا اومر و  اهتقرسسل ةميق ءايسشأا نع ثحبلا

ناسضمر رهسش زع يف هللا تويب نم تيب ةمرحب اهسساسسمل ماعلا يأارلا تراثأا يتلا ةميرجلا يف اقيقحت تحتف يتلا ةينمألا تاهجلا غÓبا مت

M«ÉI HƒOjæÉQ        .ءاعبرألا ىلإا ءاثÓثلا ةليل ةميرجلا ضسفنل ضضرعت  ةركرك نع اريثك ةديعبلا ريغ ةزلت دجسسم نأا ىلإا راسشي،
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  نينطاوملا طاشسوأا يف ريبك حايترإا

¯Qjº.Ω

ةبانع يلأو سسمأأ حابشص ردشصأأ
عيمج ق˘ل˘غ ةدا˘عإا˘ب ي˘شضق˘ي أرأر˘ق
تاطا˘ششن˘لأ ف˘ي˘قو˘تو تÓ˘ح˘م˘لأ
دن˘م ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر م˘ت ي˘ت˘لأ
˘˘مأز˘˘ت˘˘ل’أ مد˘˘ع بب˘˘شسب عو˘˘ب˘˘˘شسأأ
ني˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لأو .ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ب
ددهي تاب يذلأ رم’أ سصاخششأ’أ

نودفأوتي نيدلأ نينطأو˘م˘لأ ةا˘ي˘ح
ةد˘حأو ة˘ع˘˘فد تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ع
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘˘خ
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م أد˘كو تا˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ
نايب بشسحو ةيذحأ’أو سسبÓملأ

ةيأدب سسم رأرقلأ ناف ةبانع ةي’و
ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م سسمأأ را˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘م
تÓحم تابطر˘م˘لأو تا˘يو˘ل˘ح˘لأ
ت’’أ تÓحم ةيذحأ’أو ةشسبل’أ
ي˘نأو’أ ةرا˘ج˘ت ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘˘ه˘˘كلأ

ةرا˘ج˘ت ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأو
تاجوشسنملأو ةطايخلأو ةششمق’أ

ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ أد˘˘˘˘كو

روطعلأو ليمجتلأ تأرشضحتشسم
دق وناك ةي’ولأ ناكشس نأ املع
تÓحملأ قلغ ةداعأ ةيلمعب أودان
ةشصاخ تاطاششنلأ سضعب قيلعتو
ةيديلقتلأ تايولحلأ عيب تÓحم
سسبÓملأ عيب تÓ˘ح˘مو ة˘ي˘ب’ز˘لأ

رأرق دعب تلوحت يتلأ ةيدح’أو
تÓحملأ حت˘ف ةدا˘عا˘ب ة˘مو˘كح˘لأ
تأءأرجأ نم راجتلأ ررشضت ةجيتن
ءأر˘ج ءأدو˘شس طا˘ق˘ن ي˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ع˘فأد˘تو ى˘شضو˘ف˘لأو ظا˘ظ˘˘ت˘˘ك’أ
ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
دبعلأ سسبÓ˘مو تا˘يو˘ل˘ح˘لأ ءأر˘شش
يف ةياقو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت مأر˘ت˘حأ مد˘عو
ةح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م تأر˘يذ˘ح˘ت ل˘ظ
يلأولأ تاح˘ير˘شصت أذ˘كو ة˘با˘ن˘ع˘ب
ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب دد˘ه د˘ق نا˘ك يذ˘لأ
اهباحشصأ مزتلي مل يتلأ تÓحملأ
بيشستلأ ةلاح ءأرج ةياقولأ ريبأدتب
امهي˘ل˘ع ا˘ف˘قو ن˘يد˘ل˘لأ ما˘حدز’أو
هتداق يتلأ ةينأديملأ ةرايزلأ لÓخ
تده˘ششو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو˘ل

طرا˘ف˘لأ عو˘ب˘شسأ’أ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و

ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عأ رأر˘˘ق ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘مأز˘˘˘ت

وأ ا˘عا˘ف˘ترأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ

ددعل ةلجشسملأ ماقر’أ يف ةزفق

سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ ت’ا˘˘ح

يذلأ ر˘م’أ91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك

بأونو تايعمجو نينطأوم لعج

قلغ ةداعإاب نوبلاطي ناملربلأ يف

يشضوفلأ عنمل ةيراجتلأ تÓحملأ

ي˘ششف˘ت˘ب دد˘ه˘˘ي يذ˘˘لأ ما˘˘حدز’أو

ي˘لأو رأر˘ق ءا˘˘ج د˘˘قو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

ن˘طو˘لأ ت’و رأر˘غ ي˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع

ر˘ي˘بأد˘ت˘ب قر˘خ ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست بب˘˘شسب

نينطأوملأ فرط نم ءأوشس ةياقولأ

دح يلع تÓحملأ باحشصأ أدكو

.ءأوشس

ةبانعب قلغلإ  ةعشسإو ةباجتشسإ

 رإرقلإ ميمعت راظتنإ يف
سضع˘˘ب سسمأأ حا˘˘ب˘˘شص با˘˘ج˘˘ت˘˘شسأ

ي˘ت˘لأ ق˘ل˘غ˘لأ تأءأر˘˘جإ’ را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

رمتشسأأ اميف ة˘با˘ن˘ع ي˘لأو ا˘هذ˘خ˘تأ

ةشصاخ علشسلأ سضرع يف سضعبلأ

تابطرملأ عيب تÓحم باحشصأ

أوناك نيدلأ ةيديلقتلأ تايولحلأو

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ دأو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ أور˘˘˘˘شضح د˘˘˘˘ق

بجو˘ت˘يو ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘نو˘شضر˘ع˘˘ي

طاششنلأ نع فقوت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘ه˘ع˘ي˘ب

سسمأأ حابشص لجشس دقو ايجيردت

عم انمأزت تÓحملأ سضعب قلغ

هميمعت راظتنأ يف رأرقلأ رودشص

سضع˘ب نأ ا˘م˘ل˘ع مو˘ي˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب

ةبانع ةنيدم طشسوب ةشصاخ راجتلأ

مغر مهتÓح˘م بأو˘بأ و˘ح˘ت˘ف˘ي م˘ل

ة˘يأد˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ رأر˘˘ق رود˘˘شص

أورذ˘˘ت˘˘عأو طرا˘˘ف˘˘˘لأ عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’أ

ع˘قأو˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل

قيلعت أدكو يعامتج’أ لشصأوتلأ

تÓ˘ح˘م˘لأ بأو˘بأ ي˘ل˘ع تا˘ت˘˘ف’

ظاظت˘ك’أ ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لأ

ل˘ظ ي˘ف ما˘حدز’أو ي˘˘شضو˘˘ف˘˘لأو

دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت

91.

تايولحلإ عيب تÓحمب اشساشسأإ ةقلعتملإ تاطاششنلإ قيلعتو ةيراجتلإ تÓحملإ قلغ ةداعإإ رإرق ةبانع ةيلو ناكشس سسمأإ يقلت
 .طرافلإ عوبشسألإ تÓحملإ حتف ةداعإ رإرق دعب ةيلولإ اهتفرع يتلإ ىشضوفلإو بيشستلإ ةلاح دعب بحر ردشصب سسبÓملإو
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را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ ن˘˘˘م ردا˘˘˘شصم تف˘˘˘ششك
وحن هنأأ سسمأأ ةبانعب  نييرئأزجلأ نييفرحلأو

باحشصأو رجاتو ةرجأأ ةرايشس قئاشس4346
عأديإاب أوماق ةي’ولاب ةقايشسلأ ميلعت سسرأدم
ةيشصولأ حلاشصملأ ىدل ةناعإ’أ بلط ةرامتشسأ
بتكملأو ةراجت˘لأ وأ ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ءأو˘شس
ةلبرغلأ ةيلمع راظتنأ يف  داحتÓل يذيفنتلأ
ةل˘ب˘ق˘م˘لأ تأرا˘م˘ت˘شسإ’أ ن˘ي˘كم˘تو تا˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ةلودلأ فرط نم ةررقملأ ةناعإ’أ نم اهباحشصأأ

ةدملأ هيف تهتأ يدلأ تقولأ يف أذه يتأايو .

تابلط لوبقل ةموكحلأ فرط نم ةددحملأ

تأريشس باحشصأو نييفرحلأو راجتلل ةناعإ’أ

ناكو.يحشصلأ رجحلأ نم نيررشضتملأ ةرج’أ

نييفرحلأ و راجتلأ داحتÓل يذيفنتلأ بتكملأ

تÓفاحلأ باحشصأأ ة˘فا˘ك ا˘عد ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل

ميل˘ع˘ت سسرأد˘م با˘ح˘شصأأو ةر˘جأ’أ تأرا˘ي˘شسو

وأ لقنلأ ةيريدم حلاشصم ىلإأ برقتلأ ةقايشسلأ

ةرا˘˘م˘˘ت˘˘شسأ بح˘˘شسل أذ˘˘˘هو دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ بت˘˘˘كم

نيذلأ رشسأ’أ بابرأ’ ةشصشصخملأ تامولعملأ

رجحلأ ببشسب م˘ه˘طا˘ششن ة˘لوأز˘م ن˘ع أو˘ف˘قو˘ت

دحلل ةفداهلأ ريبأدتلأ راطإأ يف ذختملأ يلزنملأ

يف دكأأو .انوروكلأ سسوريف ءابو راششتنإأ نم

خيرات لبف أذهو ةلجعتشسم ةيلمعلأ نأأ هل نايب

راجت˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ثي˘ح0202 يام10

ة˘ب˘شسن˘لا˘بو ةرا˘ج˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب نو˘˘ل˘˘شصت˘˘ي

يفرح ةقاطب ىلع نيلشصحتملأو نييفرفحلل

فرحلأ و ةيديلقتلأ ةعانشصلأ ةفرغب نولشصتي

وأأ ةئيهلأ بشسح ىلع لشصتي لماعتم لك و

.اهل ةعباتلأ ةيريدملأ

ةينعملإ حلاشصملإ ىوتشسم ىلع ايمشسر تهتنإ ةيلمعلإ

ةلودلا ةناعإا نم ةدافتشسإÓل راجتلاو ةرجأ’ا تارايشس يقئاشسل بلط4346

ةيراجتلإ تÓحملاب  اهجيورت ددشصب إوناك

جد0001 ةئف نم ةروزم ميتنشس نييÓم01 زجحيو صصاخششأا3 فقوي ةملعلا كرد
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را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ أا˘˘˘ج˘˘˘ل
ةبانع ةنيدمب ةشصا˘خ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةكبشش ر˘ب˘ع تا˘ح˘ف˘شص ءا˘ششنأ ى˘لإأ
ل˘جأأ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘شصأو˘˘ت˘˘لأ

مهعلشس فيرشصت و نئابزلأ بذج
يتلأ ةرا˘شسخ˘لأ كرأد˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘شسو˘ك
يلزنملأ رجحلأ رأرق ءأرج اهودبكت
عنمل ةلودلأ هتشضرف يذلأ يئزجلأ
رب˘ت˘ع˘تو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘ت
رهششو يفناج رهشش نيبام ةرتفلأ

سضيفختلاب عيبلل ةددحم ةرتف يام
فيشصلأ ل˘شصف لو˘خد˘ل أدأد˘ع˘ت˘شسأ

ه˘ب دو˘ج˘ت˘شس ا˘م د˘يد˘ج لا˘ب˘ق˘ت˘شسأو

ميماشصتلأو سضرعلأ رود فلتخم

ةيذحأ’أو ةشسبلأ’أ عأونأأ فلتخمل

نأأ ريغ،ةفلتخملأ تأروشسشسك’أو

ام تاباشسح˘لأ ط˘ل˘خأ91 ديفوك

ةرا˘ج˘ت˘لأ ي˘ف نور˘ي را˘ج˘ت˘لأ ل˘ع˘ج

ةيداعلأ ةراجتلل ليد˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘ك’أ

يتلأ ةيلاحلأ ةلحرملأ مدخت اهنأأو

ديدعلأ رأرغ ىلع رئأزجلأ اهششيعت

اهيف ترهظ يتلأ ملاعلأ لود نم

عيبلأ عقأو نأأ امك.انوروك ةحئاج

هده˘ششت تنا˘ك يذ˘لأ سضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب

هذ˘ه ي˘ف تÓ˘ح˘م˘لأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

ءأرجإأ لÓخ يدجي دعي مل ةرتفلأ

ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لأ وأأ ي˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘ب˘ق ن˘م سضور˘ف˘˘م˘˘لأ

سضعب أاجل كلذ لÓخ نمو،ايلعلأ

تاحفشصلأو عقأو˘م˘لأ ى˘لإأ را˘ج˘ت˘لأ

يف،مهعئاشضب سضرعل ةينورتكل’أ

ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل قا˘˘ي˘˘شسلأ تأذ

يف رشصحنت رئأزجلاب ةينورتكل’أ

ةراجتلل ة˘شسرا˘م˘م˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

تائم نأأ ثيح طقف ةينورتكل’أ

اهتاجوتنم عيب حرتقت يتلأ عقأوملأ

يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم ىلع

يفرتحم دجنف.كوبشسيافلأ ةشصاخ

رأر˘غ ى˘ل˘ع ط˘خ˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

ةراجتلل ة˘شسرا˘م˘م˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

ةفاشضإأ رجا˘ت˘م أذ˘كو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’أ

تايلمعب نومو˘ق˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘م ى˘لإأ

ن˘ي˘حر˘ت˘ق˘م كو˘ب˘شسيا˘ف ر˘ب˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب

اهب أوشسفاني ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘جو˘ت˘ن˘م

نم.اينوناق طششنت يتلأ عقأوملأ

أأدب يرئأز˘ج˘لأ كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ ه˘ت˘ه˘ج

ديدجلأ طمنلأ أذهب ايجيردت متهي

رثكأاف رثكأأ هجوتلاب تÓماعملأ نم

تامدخلأو تاجوتنملأ بلط وحن

ر˘ط˘خ˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت تنر˘˘ت˘˘نأ’أ ر˘˘ب˘˘ع

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘˘شصإ’أ

ل˘ث˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ةا˘ي˘ح˘لأ تا˘ق˘ششمو

ة˘شصا˘خ سضا˘˘شضت˘˘ك’أو ما˘˘حدز’أ

 .ةشساشسحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ

ةراشسخلإ  كرإدت لجأإ نم مهعلشس فيرشصت و نئابزلإ بذجل

يعامتج’ا لشصاوتلا تاشصنم ربع قيوشستلا ىلإا نوؤوجلي راجت
 يحشصلا رجحلا ببشسب

ايودي اهعإديإل لقنتلإ رطاخم مهنع ففختشس تإءإرجإإ يف

عاديإا نم ليغششتلا لبق ام لامع نيكمت
اينورتكلإا روشضحلا تافوششك

عورفلأ يقاب رأرغ ىلعو ةبانع ةي’وب ليغششتلل يئ’ولأ عرفلأ عشضو
جامدإ’أ دوقع نم نيديفتشسملأ فرشصت تحت نطولأ تاي’و يف ةرششتنملأ

روشضحلأ تافوششك عأديإأ نم ةئفلأ هذه نيكمت لجأأ نم ةينورتكلإأ طبأور
ليغششتلل يئ’ولأ عرفلأ دكأأ .ليغششتلأ ت’اكو ىلإأ لقنتلل ةجاحلأ نود
نم اشصرحو دÓبلأ هب رمت يذلأ يلاحلأ يحشصلأ عشضولل أرظنو هنأأ سسمأأ
راششتنأ نم دحلأو ةياقولأ يف ةمهاشسملأ ىلع ليغششتلل ةينطولأ ةلاكولأ
نيديفتشسملأ عيمج فرشصت تحت عشضو هنأاب ،دجتشسملأ انوروك سسوريف
عأديإ’ ةينورتكلإأ ةيلمع ينه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لأ ج˘ما˘نر˘ب ن˘م

ىلإأ لقنتلل ةجاحلأ نود كلذو0202 ليرفأأ رهششل روشضحلأ تافوششك
ىلع أرطخ لكششي دق ام وهو اهعفدل ليغششتلل يئ’ولأ عرفلأ قحÓم
رفوت مدعو يعامتجإ’أ دعابتلأ تأءأرجإ’ مهمأرتحأ مدع لاح يف مهتحشص
يئ’ولأ عرفلأ رششن ثيح ،تامامكو تأزافق نم ةياقولأ لئاشسو ىلع
سصا˘خ لوأ’أ ط˘بأر˘لأ ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإأ ط˘˘بأور ة˘˘ثÓ˘˘ث
راطإأ يف نيلماعلأ عيمج تافوششك عأديإأ نم مهنكمي ثيح ،نيمدختشسملاب

سضعب ئلم طقف هيلع نوكيشس ذإأ ،ةدحأو ةعفد ينهملأ جامدإ’أ دوقع
ددع ،(يداشصتقإأ – يرأدإأ) عاطقلأ عون ،مدختشسملأ مشساب قلعتت تانايبلأ
عيمجب ةشصاخلأ روشضحلأ تافوششك عفرو رهششلأ ديدحت ،نيديفتشسملأ
ىلع أودوعت يذلأ نيديفتشسملاب سصاخ وهف يناثلأ طبأرلأ امأأ ،نيديفتشسملأ
ةقحلملأ طبأرلأ لÓخ نم نوحشضوي ثيح ،مهشسفنأاب تافوششكلأ عأديإأ
مشسأ ،رهششلأ ،دقعلأ عون ،دÓيملأ خيرات ،مشسإ’أ ،بقللأ ،اهل نومتني يتلأ
مدختشسملأ فرط نم ةيشضمملأ روشضحلأ ةقرو ليمحت مث مدختشسملأ

طبأرلأ نإاف روشضحلأ ةقرو نم ةخشسن ىلع رفوتي ’ نم امأأ ،اهلاشسرإأو
ديفيشس ديج نم رثكأأ ءأرجإأ وهو اهليمحت نم مهنكمي هرششن مت يذلأ ثلاثلأ
دح ىلع ليغششتلأ عورفو جامدإ’أ ىلع ةدعاشسملأ دوقع نم نيديفتشسملأ
…hd«ó gô.دهجلأو تقولأ رفوي هنأ’ ءأوشس

يديإرشس ةيدلبب اينإديم تاجرخ ميظنتب ةقÓطنإلإ

ادادعتشسا تارمملل ةنياعم يف تاباغلا ناوعأا
قئارحلا مشسومل

تعرشش تاباغلأ قئأرح مشسوم و0202فيشصلأ لشصف لولحل ابشسحت
فوقولل ةبقأرم ت’وجب مايقلأ يف ةبانع ةي’ول تاباغلأ ةظفاحم حلاشصم
ةيباغلأ ةورثلأ ىلع ظافحلأ لجأأ نم ةيباغلأ تأرمملأو كلاشسملأ ةلاح ىلع
دأو ةيدلبب ةيلبجلأ تاعفترملأو غودي’أو يديأرشسو يبياطشش لابج يف
نأوعأ’ ةيشسيئرلأ ةظفاحملأ نأأ اهل نايب يف ةظفاحملأ تدكأأو. بنعلأ
نأوعأأ  دحأ’أ سسمأ ماق ةيباغلأ ةورثلأ ىلع ظافحلأ يف ةلثمتملأ و تاباغلأ
ةبقأرمل رون يديشس زوح ىلإأ ةيدقفت ةيرودب يديأرشس تاباغلأ ميلقإأ
أدأدعتشسأ أذهو ةيجأرحلأ تأرمملأ ةلاح ىلع فوقولأو ةيباغلأ تافلاخملأ
نولشصأوي ةبانع ةي’وب تاباغلأ ةرأدإأ لامع نأأ ردجيو.قئأرحلأ مشسومل
عوبشسأ’أ نكمت ثيح ةيباغلأ ةورثلأ ةيامح راطإأ يف مهب ةطونملأ ماهملأ
ىلع يدعت يتفلاخم ديدحتب بنعلأ دأو ةيدلبب تاباغ ميلقإأ نأوعأأ طرافلأ
نودب يباغ دروم لÓغتشسأ و عطق يف نيتلثمتم ةينطولأ ةيباغلأ كÓمأ’أ

سضرأأ ةعطق ةزايح لحم جايشس عفر ىلإأ ةفاشضإأ ،ميحفتلأ سضرغل سصخر
عفر و عزن ،نيتمحفملأ فÓتإأ نم دكأاتلأ مت نيأأ ،ةشصخر نودب ةيباغ
YÉO∫ GCe«ø     .لاحرب تاباغلأ ةعطاقمب تاباغلأ ةرأدإأ عدوتشسم ىلإأ جايشسلأ
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كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘ق’أ ة˘قر˘ف˘لأ سسمأأ لوأأ تح˘ج˘ن
كيكفت يف ،ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

حوأرتت سصاخششأأ3 نم ةنوكتم رأرششأ ةيعمج

نيقوبشسم ةنشس84و ةنشس62 نيب ام مهرامعأأ

ة˘ئ˘ف ن˘م ةروز˘م ن˘ي˘يÓ˘˘م01 زجحو ،اي˘ئا˘شضق

هنع تفششكام بشسح تتأ ةيلمعلأ .جد0001
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب لا˘شصت’أو مÓ˘ع’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لأ

،ةعاشس رخآأ ـل ةبانعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ
كردلأ دأرفأأ ىلأ تدرو تامولعم ىلــع أءانب
سصا˘خ˘ششأأ دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
اهحر˘طو ةروز˘م ة˘يد˘ق˘ن قأروأأ ى˘ل˘ع نوزو˘ح˘ي
ىلع،ةي’ولأ بأرتب ةيراجتلأ تÓحملاب لوأدتلل
يرحتلأو مÓعتشس’أ رشصنع ليعفت مت روفلأ
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لأ ي˘شضف˘م˘لأ

تباثلأ دشسلاب مهفيقوت متيل،مهتاكرحل دشصرتلأو
ةبكرم نتم ىلع ةدرابلأ نيعب ينطولأ كردلل
مهتزوحب روثعلأ مت مهششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو،ة˘ي˘حا˘ي˘شس

ميتنشس نييÓم01ـب ردقي روزم يلام علبم ىلع

نأأ نيبت قيقحتلل  ’امكتشسأو ،جد0001 ةئف نم

ىلع لايتح’أو بشصنلأ ددشصبأوناك نيفوقوملأ

لبق مهطبشض نيأأ ،ةيراجتلأ تÓحملأ راجت دحأ

˘ما˘مأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأأ ،م˘ه˘ت˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

رمأأ يذلأو راجحلأ ةمكحمب  ةيروهمجلأ  ليكو

ن˘يو˘كت ي˘ت˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت˘ب  سسب˘ح˘لأ  م˘ه˘˘عأد˘˘يإأ

ةروز˘م دو˘ق˘ن حر˘طو ةزا˘ي˘حو ،رأر˘ششأأ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج

                                .لوأدتلل

راهششإإ



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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اهطسسو كلسسم زاجنإ’ ةيمومعلا ةقيدحلا قسش رارق ءاغلإاب نيبلاطم

 قيرطلا قلغب نوشضفتني راجحلاب نكشسم051 يح ناكشس
راجحلا ةيدلب حلاسصم رارقل عطاقلا مهسضفر نع اريبعت قيرطلا قلغب اوماقو راجحلاب نكسسم051 يح ناكسس ضسمأا ةحيبسص ضضفتنا

يف ةلثمتملاو  ةسصاخلا نكاسسملا دحأ’  لخدم اهلعج لجا نم  يحلا ادهل ةيمومعلا ةقيدحلا ىوتسسم  ىلع قيرط قسشو زاجناب يسضاقلاو
 .اهيلإا يدؤوي كلسسم زاجناب مايقلا ضضرغبو ارخؤوم اهدييسشت مت Óيف

¯  MƒQjá aÉQì

ربتعي رمآ’إ إده نإ نم مغرلابو

كلت نإ ةشصاخو نينإوقلل فلاخم

تإونشس دن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ق˘يد˘ح˘لإ

ونطإومو تÓئاعلإ آاجلم ربتعتو

ناكمو مهشسفنأإ نع هيفرتلل يحلإ

ن˘ع إد˘ي˘ع˘ب م˘ه˘لا˘ف˘طأإ بع˘ل˘ل نا˘مآإ

زاجنإ نكلو تاقرطلإو تإرايشسلإ

ح˘ب˘شصي ا˘ه˘ط˘شسو ق˘ير˘ط˘لإ ق˘˘ششو

نإ امكو مهلا˘ف˘طأا˘ب قد˘ح˘ي إر˘ط˘خ

ناكشسلل هيفرتلل د˘ي˘حو˘لإ نا˘كم˘لإ

د˘ق˘ف سصو˘شصخ˘لإ إذ˘˘ه˘˘بو ي˘˘ح˘˘لإ

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ ل˘˘ك نا˘˘˘كشسلإ ل˘˘˘شسإر

ىوتشسم ىلع ةيل˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ
ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ن˘م را˘ج˘ح˘لإ

ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’إ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لإو ةر˘˘ئإد˘˘لإو
رإر˘ق ءا˘غ˘لإإ ةرور˘شضب ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
ق˘ششو زا˘˘ج˘˘نإ لا˘˘غ˘˘ششأا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لإ
ةيمومعلإ ةقيدحلإ لخإد قيرطلإ

ةيغاشص ينإدإ إودجي مل مهنكلو
مهئايتشسإو مهبشضغ راثأإ ام إدهو
تاطلشسلإ تمشص ءإزإإ نيديدششلإ
ن˘˘كشسم˘˘لإ بحا˘˘شص رإر˘˘شصإإ ما˘˘مأإ
قيرطلإو كلشسملإ زاجناب ديدجلإ
ط˘˘شسوو ل˘˘˘خإد ه˘˘˘ي˘˘˘لإإ يدؤو˘˘˘م˘˘˘لإ
ةدجإوت˘م˘لإ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ق˘يد˘ح˘لإ
ةهجلإ كانه نأإ نم مغرلابو يحلاب

كل˘شسم˘لإ زا˘ج˘ن’ ق˘ي˘ل˘˘ت ىر˘˘خأ’إ
هده نأإ امكو هنكشس ىلإإ يدؤوملإ
نينطإوملل اشسفنتم دعت ةقيدحلإ

نونطإوملإ بلاطو يحلإ ناكشسو
رإرقلإ إذه نع عجإرتلإ ةرورشضب
ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘م م˘ه˘˘مر˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لإ
دقتفي ي˘ح˘لإ  نأإ ة˘شصا˘خ ه˘ي˘فر˘ت˘لإ
تا˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لإو ق˘˘˘فإر˘˘˘م˘˘˘لإ ى˘˘˘لإإ
بع˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لإ ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘ع إد˘˘ي˘˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘˘طأ’إ
رمأ’إ إده سصوشصخبو تاقرطلإ
م˘ه˘نأا˘˘ب نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ د˘˘كأإ د˘˘ق˘˘ف
عطا˘ق˘لإ م˘ه˘شضفر ى˘ل˘ع ن˘ير˘شصم
ق˘ير˘ط˘لإو كل˘شسم˘لإ ق˘شش رإر˘ق˘ل˘˘ل

يحلل ةيمومعلإ ةقيدحلإ طشسوب

تا˘ه˘ج˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘مو

يف رظنلإ ةداعإإ  ةرورشضب ةينعملإ

زا˘ج˘نإ رإر˘ق ءا˘غ˘لإإ و عو˘شضو˘˘م˘˘لإ

يحلل ةيمومعلإ ةقيدحلاب قيرطلإ

مدع ةلاح يف ديعشصتلاب إوددهو

نأإ ةشصÓخو مهبلطمل ةباجتشس’إ

يحلإ ناكشس اهيلإ ئجلي ةقيدحلإ

نم لافطأإ و ءاشسنو ريغشصو ريبك

لافطأ’إ و هيفرتلإو سسفنتلإ لجإ

ن˘م فو˘خ˘لإ نود ا˘ه˘˘ب نو˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي

.ثدإوحلإو تاقرطلإ
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ةنيدمب ءايحأ’إ نم ديدعلإ دهششت
ت’اح اهنم ةيبعششلإ ةشصاخ ةبانع
يذلإ يئزجلإ رجحلإ ةلاحل قرخ
راطإ يف ايلعلإ تاطلشسلإ هتشضرف

91 ديفوك ة˘ح˘فا˘كم˘ل ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ

ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م بع˘ل ن˘ع كي˘ها˘ن.
ةرو˘ط˘˘خ˘˘ب ة’ا˘˘ب˘˘م˘˘لإ نود مد˘˘ق˘˘لإ
ةيعوتلإ تÓمح مغر إذه .عشضولإ

ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م سسي˘شسح˘ت˘˘لإو

ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لإو ن˘˘˘مأ’إ
˘مإز˘ت˘ل’إ ةرور˘شضب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لإو
نم ةياقولإ تإءإرجإو تاهيجوتلاب
ءاقبلإ لÓخ نم انوروك سسوريف
’إإ جور˘خ˘لإ مد˘عو لزا˘ن˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف
عم تاعمجتلإ يدافت و ةرورشضلل
سصاخششأ’إ نيب نامأ’إ ةفاشسم كرت
لك نكل ىود˘ع˘لإ ل˘ق˘ن˘ت بن˘ج˘ت˘ل
حايرلإ جإردإ تبهذ تÓمحلإ هذه
و ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ سضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م
ي˘عو˘لإ ه˘شصق˘ن˘˘ي يذ˘˘لإ با˘˘ب˘˘ششلإ

ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘ح˘˘ي م˘˘هد˘˘ج˘˘˘ت ثي˘˘˘ح،
ي˘˘ف و مد˘˘˘ق˘˘˘لإ ةر˘˘˘ك تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
فرعت يت˘لإ ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ
ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك سضا˘˘˘شضت˘˘˘كإ و م˘˘˘حإز˘˘˘˘ت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ر˘˘شسك ى˘˘لإإ ة˘˘فا˘˘شض’ا˘˘˘ب
دعب جور˘خ˘لإو ي˘ئز˘ج˘لإ ي˘ح˘شصلإ
انوروكلإ ةحئاج نيشسانتم راطف’إ
نم تائملإ كÓه ىلإإ تدإ يتلإ
نم ديدعلإ عفد يذلإ رمأ’إ، دإرفأ’إ
ةبانع ةي’و يلإو رإرغ ىلع ة’ولإ
قلغ و تاباشسحلإ ةعجإرمل يميرب

لÓخ اهح˘ت˘ف م˘ت ي˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ

ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لإ ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لإ

،تا˘يو˘ل˘ح˘لإ و ة˘شسب˘لأ’إ تÓ˘ح˘˘م

،ةيلزنمورهكلإ ةزهجأ’إ ،ة˘قÓ˘ح˘لإ

هجورخو عشضولإ م˘قا˘ف˘ت ل˘ب˘ق إذ˘ه

قا˘ي˘شسلإ تإذ ي˘ف ،ةر˘ط˘ي˘شسلإ ن˘˘ع

ي˘با˘ن˘ع˘لإ ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب

تإءإر˘˘ج’ا˘˘˘ب مإز˘˘˘ت˘˘˘ل’إ ةرور˘˘˘شض

نأإ ة˘شصا˘خ ي˘˘عو˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لإو

 .جÓعلإ نم ريخ ىقبت ةياقولإ

يحلا بابسشو يندملا عمتجملا  ميظنت نم

 ةيئاذغلا داوملا نم دورط عيزوت
لورشصلا يحب نيزوعملا ىلع

تماق يتلإ ةينماشضتلإ ةردابملإ نينطإوملإ نشسحتشسأإ
نم نيعوطتم عم قيشسنتلاب لورشصلإ يح تايعمج اهب
ةيئإذغلإ دإوملإ نم دورط عيزوت نمشضتت يحلإ بابشش

رهششلإ يف ةزوعم ةلئاع001 نم رثكأإ ىلع ةماعلإ
كتنامأإ كيجت كرإد يف كيلخ » راعشش تحت و . ميركلإ
نيجاتحملإ ةمدخل ءاطعو لذب تايعمجو بابشش . كرإدل
لورشصلإ يحل ةلث˘م˘م˘لإ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ ي˘ل˘ث˘م˘م فر˘ششأإ »
ةيلمع ىلع سسمأإ لوأإ بابشش نيعوطتم نم قيشسنتلاب
، تيزو ديمشس يف لثتمت يتلإ ةيئإدغلإ دورطلإ عيزوت
لورشصلإ ءايحأإ فلتخم ربع كلذو ةوهق ، مطامطو ركشس
تا˘ح˘ير˘شصت بشسحو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ثي˘ح ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسإإ نود˘˘ب
يحلل ةينكشسلإ تاعمجتلإ عيمج تشسم اهيلع نيمئاقلإ
يحلإ ينطإوم لبق نم ريبك باحرت تيقل ةردابم يف
مايإ يف و مظعملإ ناشضمر رهشش يف يتأات اهنأإو ةشصاخ
ةزوعم˘لإ تÓ˘ئا˘ع˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ن˘يأإ ي˘ح˘شصلإ ر˘ج˘ح˘لإ

هذه لثمل ةشسام ةجاح يف رجحلإ راثأإ نم ةررشضتملإو
عمتجملإ اهب رداب يتلإ ةبيطلإ ةينماشضتلإ تإدعاشسملإ
طشسو ةقطنملاب نيريخلإو نينشسحملإ نم معدب يندملإ
ةيريخلإ ةيلمعلإ هذه ىلع نيفرششملإ ىدل ريبك لؤوافت
تإردابملإ هذه لثم ةل˘شصإو˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لإ رإر˘م˘ت˘شسإا˘ب
دي دم سضرغب كرابملإ ناشضمر رهشش ةليط ةينماشضتلإ
دإرفأإ نيب يعامتج’إ لفاكتلإ راطإإ يف نيزوعملل نوعلإ
. دحإولإ يحلإ ءانبإو عمتجملإ

YÉO∫ GCe«ø

دمحم نب ميلسسو ريخ ةمسسن ةيعمج نم ةردابمب

ةشسشسؤومل ةفاظنلا لامع ميركت
ةفيظن ةبانع

دجشسم مامإإ فإرششإابو ةبانع (ريخ ةمشسن )ةيعمج تماق
لامع ميركتب »دمحم نب ميلشس »ينوبلاب ةرجهلإ رإد
ينوبلإ نم ل˘كب (ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع) ة˘شسشسؤو˘م˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘لإ

ىلع تاميركتو ايإده عيزوت مت ثيح زكرم ةبانعو
ةيعمجلإ ءا˘شضعأإو ةر˘ج˘ه˘لإ ةرإد ما˘مإإ ل˘ب˘ق ن˘م لا˘م˘ع˘لإ

يف ةفاظنلإ لامع لبق نم ةلوذبملإ تإدوهجملل انافرع
ي˘ششف˘ت ن˘مز ي˘ف م˘ه˘تا˘يا˘ح˘شضت ن˘˘عو نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش
ةثافتل’إ هذه تي˘ق˘ل ثي˘ح د˘ج˘ت˘شسم˘لإ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نم ريبك ناشسحتشسإإ ةبانع ( ريخ ةمشسن) ةيعمجل ةبيطلإ
ميلشس »رإرغ ىلع نيرششابملإ مهيلوؤوشسمو لامعلإ لبق

ةيزيفحتلإو ةيعيجششتلإ ةردابملإ يتأات ثيح » يراشص
ببشسب ناشضمر يف لمعلإ فعاشضتي يذلإ تقولإ يف
ثيح نينطإوملإ فرط نم ةيلزنملإ تايافنلإ يمر ةدايز

ام ايموي نط001 ىلإ ايموي ةمامقلإ عفر لدعم لشصي
ام ةيداعلإ مايأ’اب ةنراقم كلذو ةريبك تإدوهجم بلطتي
تايافنلإ عفر لدعم نوكي نيأإ ناشضمر رهشش لولح لبق

مامإإ داششأإ هتملك لÓخو .انط06 دودح يف ةيلزنملإ
» د˘م˘ح˘م ن˘ب م˘ي˘˘ل˘˘شس »ي˘˘نو˘˘ب˘˘لإ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لإ رإد د˘˘ج˘˘شسم
ةلإزإإ يفو ءايحأ’إ فيظنت يف ةفاظنلإ لامع تإدوهجمب
ةعفنمو ريبك رجأإ نم كلذ يف امل نينطإوملإ نع ىذأ’إ

نع ربعي نأإ نيح يف يزمرلاب ميركتلإ ربتعم ،ةماع
.ةبانع  ريخ ةمشسن ةيعمج نم مههاجتإ ريبكلإ نافرعلإ
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يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم تعر˘شش

ةفق ةناعإإ فرشص يف ةبانعب رامع

جد ف’أإ01 ـب ةردقملإ ناشضمر

ةزوعملإ تÓئاعلل ةشصشصخملإو

يف اهتافلم عإديإاب تماق يتلإ و

.ةيدلبلإ بشسحب9102 ربمتبشس

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لإ سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

يديشس ةيدلب˘ل يد˘ل˘ب˘لإ ي˘ب˘ع˘ششلإ

اعد ناك سسمأإ يلع دايشص رامع

نم نيديفتشسملإ نيلجشسملإ ةفاك

رهششب ةشصاخلإ نماشضتلإ ةحنم

+ جد000.6) ة˘˘شصح نا˘˘شضمر

بشص م˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘˘نأإ (جد000.4
تاباشسح˘لإ ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘نا˘عإ’إ
ةردقملإ و مهب ةشصاخلإ ةيديربلإ

هذه نأاب إدكؤوم .جد000.01  ـب
نيذلإ سصاخششأ’إ سصخت ةحنملإ
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ي˘ف م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م إو˘عدوأإ

مت و ،رامع يديشس ةيدلبب9102
ــب اهيف ةيئاهنلإ ةمئاقلإ طبشض

اعد هيل˘عو  .(د˘ي˘ف˘ت˘شسم4223)
يدلبلإ يبعششل سسلجملإ سسيئر
بتاكم ن˘م بر˘ق˘ت˘لإ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ
بوجو عم ةحنملإ بحشسل ديربلإ

ةيامحلإ و ةمÓشسلإ ريبإدتب ديقتلإ

˘- ) ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ر˘ط˘˘خ ن˘˘م

91 divoc) . ةيبلاغ نأإ ردجيو

يف ترخأات ةبانع ةي’و تايدلب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لإ ة˘˘نا˘˘عإ’إ فر˘˘˘شص

ةزوعملإ تÓئاعل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لإ

ةجمرب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإو

نأإ ’إإ ناشضمر رهشش لولح لبق

قإروأإ تطلخأإ ةيفاشضإ’إ ةحنملإ

بشص ةيلمع تل˘جأا˘تو تا˘يد˘ل˘ب˘لإ

رهششلل ىلوأ’إ مايأ’إ ىلإ ةناعإ’إ

.ليشضفلإ

ةيلمعلا نم ديفتسست ةجاتحم ةرسسأا ف’آا3 نم رثكأا

ةزوعملا تÓئاعلل جد فلآا01 ةحنم فرشصت رامع يديشس ةيدلب

  يئزجلا يحسصلا رجحلل ارسسك

 ةيبعششلا ءايحألاب مدقلا ةرك يف تايرابم



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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 ئفطنت ةيغيزامألا ةينغألاو ىقيضسوملا ةروطضسأا ةعمضش

«افوـنـي اـفاـفا» ةــعئار بــحاسص
 هــللا ةــمذ يــف رــيديإا

زهان رمع نع »ريديإا» ـب فورعملا تايرضش ديمح نانفلا تبضسلا ةليل هللا ةمحر ىلإا لقتنا
 .اضسنرف يف سسيرابب رانرب دولك ناضس اضشيب ىفضشتضسمب ةنضس17
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ربع تبسسلا ةليل هتافو ربخ نع هتلئاع تنلعأاو
هنأا تفسشكو كوبسسيافلا يف ةيمسسرلا هتحفسص
تدقفو ،Óيل فسصن˘لاو ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘فو˘ت
ةيقيقح «ةنوقيا» ةيملاعلا ةقيسسوملاو رئازجلا

وهو «ودنسسا«و »افوني افافأا» يتعئار بحاسص

نيسسحل تيأا ة˘ير˘ق˘ب9491 ةنسس دي˘لاو˘م ن˘م
ريفسس ريدإا نانفلا  شسردو ، وزو يزيت ةيلوب
ماع يفو ايجولويجلا ملع ةيغيزامألا ةينغألا

رئازجلا ةعاذإا يف نيينغملا دحأا ناك3791
افونأا افافأا»  ةعئار لّجسسو ،لافطأÓل ةينغأا ءادأل

avuonI avaV A» ة˘مد˘خ˘ل˘ل ه˘با˘هذ ل˘ب˘˘ق
ةر˘ه˘سش ة˘ي˘ن˘غألا كل˘ت تق˘ق˘ح د˘قو ة˘ير˘كسسع˘لا

اهقسشعيو ةيملاع ةينغأا تحبسصأا يتلاو ةريبك
ل˘غ˘سش ا˘م˘ك ،ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘قاوذ˘˘لا ل˘˘ك
ه˘ب˘ح ،ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسأا بسصن˘˘م
ةلآا ىلع فزعلاو نفلا ىلإا هعفد ىقيسسوملل
يف نكل ،ةعسساتلا دعب زواجتي مل هرمعو راتيقلا

9791 ةنسس يفو ـهبابسش ةيادب ىتحو هتلوفط

نم ةعوم˘ج˘م˘ل ه˘ت˘با˘ت˘كب ة˘بر˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘يإا دا˘عأا
لمح يذلاو ينا˘ث˘لا ه˘مو˘ب˘لأا ا˘ه˘م˘سضت ي˘نا˘غألا

داع3991 ةنسس يفو ،«غانإا ششارايأا» ناونع
عم ةيفارتحلا ملاع هلخدأا ديدج لمعب نانفلا
ةيقيسسوم تاعاقيإاب لمع »يريفليسس ولب» ةقرف
ةفاسضإا ،قروألاو ،يانلا ،ةراتيقلا ةلآا نمسضتت
ةيبرع ةيسصوسصخب درفنت يتلا ةكوبردلا ىلإا

نافيتسس نلآا ع˘م و˘يد ل˘ي˘ج˘سسو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب ة˘ئا˘م
بر˘ط˘م˘لا ن˘م˘سض اذ˘ه˘بو «ن˘ي˘ت˘لا˘سسا» ه˘ناو˘ن˘˘ع

ةبسشخ ىلع فوقولا ريديإا برتغملا يرئازجلا
يلاوتلا ىلع مايأا ةثÓ˘ث ة˘ي˘سسيرا˘ب˘لا ا˘ي˘ب˘م˘لوألا
امك ،شضحم يرئازج نفب يبرعلا ملاعلا هجاويل
نم دعي ثيح ،مÓسسلا ةاعد نم ريديإا نانفلا نأا
ةينفلا تارهاظتلل نيسسمحتم˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘ي˘ب
،ة˘ي˘مو˘ق˘لاو ة˘ي˘نا˘سسنإلا ا˘يا˘سضق˘˘ل˘˘ل ةد˘˘نا˘˘سسم˘˘لا

يفناج22 ي˘ف د˘لا˘خ با˘˘سشلاو و˘˘ه كر˘˘ت˘˘سشاو

نم شصخسش0006 هرسضح لفح يف5991
لفح يف ريديإا كراسش امك ،تايسسنجلا فلتخم
ةنسس ليتغا يذلا شسانولا بوطعمل يميركت

نانفلل ةبسسنلا˘ب9991 ةنسس رب˘ت˘ع˘تو،8991
ةيمهأا اهرثكأاو اينف تاونسسلا بسصخأا نم ريديإا

عمج عاطتسسا نيأا ،تاموبلألا جاتنإا ثيح نم
نييملاعلا نييقيسسوملاو نينانفلا نم ريبك ددع
يتسسروف ميسسكامو واسش ينام يسسنرفلا لثم

ةوا˘˘ن˘˘˘ق»و نو˘˘˘سسي˘˘˘تا˘˘˘م نرا˘˘˘ك يد˘˘˘ن˘˘˘لر˘˘˘يإلاو
ةقرف لمعلا كلذ يف عمج امك ،«نويسسيفيد
،تافريسس ليج نييزيلجنإلاو ،نييرئازجلا ةديز
،ا˘م˘يروأا ير˘فو˘ي˘ج يد˘ن˘غوألاو ،زار˘ب˘مرا نادو

افافا»  ةي˘ن˘غأا ل˘ي˘ج˘سست˘ل اذ˘هوbno»» ةقر˘فو
لجسس دق ريديإا برطملا نوكي اذهبو «افوني
ناك امك ،ةنسس نيثÓث فرظ يف تاموبلأا ثÓث
لو˘كيإا» ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف طر˘خ˘ن˘م ر˘يد˘يا نا˘ن˘˘ف˘˘لا
ةعيبطلل رابتعلا ةداعإل ىعسست يتلا »نوسسكأا

راجسشألا شسر˘غ ع˘ج˘سشيو ،تا˘با˘غ˘لا شصخألا˘بو
نم فلآلا ريديإا كلميو ،لافطألا فرط نم
اسسنرف ،برغملا ،شسنوت ،رئازجلا يف نيبجعملا

نأاو قبسس امك ،ةيبروألا لودلا نم ديدعلا يفو
ىلإا هلامعأا تلسصوو ادنك يف تÓفح ييحأا
 .ةيملاعلا
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راهضشإا

ةبانعب يلزنملا مليفلل يضضارتفإلا ناجرهملا

ششلسش فيسصانل «مألا» يروسسلا مليفلا
يبهذلا زابورألا ةزئاجب جوتي

زابورألا ةزئاجب ششلسش فيسصانل »مألا» ريسصقلا يروسسلا مليفلا جوت
هتايلاعف تراد يذلا يلزنملا مليفلل يسضارتفلا ةبانع ناجرهمل يبهذلا

نايب نم ملع ام بسسح مرسصنملا ليربأا03 ىلا5 نم قرزألا ءاسضفلا ىلع
اتزئاج تداع و.  ةيسضارتفلا ةينفلا ةرهاظتلا هذهب لاسصتلا لوؤوسسمل
ةليسسول » وكيسش تاينوروك» مليف نم لكل يزنوربلاو يسضفلا زابورألا
نيمل دمحم و روتسسم ىمسشاهل » زوجي ششلك » و تيوكلا نم يلÓيف
نأاب حسضوأا يذلا نايبلا تاذ بسسح يلاوتلا ىلع رئازجلا نم يديزوب
ةيسضارتفا مسسارم لÓخ مت نا˘جر˘ه˘م˘لا ز˘ئاو˘ج˘ب ن˘ي˘جو˘ت˘م˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا
تزاف امك.كوبسسيافلا ربع ناجرهملل ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع تمظتنا
ةنامج يلزنملا مليفلل يسضارتفلا ناجرهملا يف يئاسسن رود نسسحأا ةزئاجب
تداع اميف » تقؤوملا رجحلا» مليف يف اهرود نع رئازجلا نم يفسسوي

» مليف يف هرود نع مجر نب نيدلا رسصنل يلاجر رود لسضفأا ةزئاج
مليف يف اهرود نع يبق ىحسضل داع دقف دعاو رود نسسحأا امأا »امراكل
يدارغ ميسسو يرئازجلا جرخملا روهمجلا ةزئاجب جوتو «.نويسسيربيد»
فيسصانل تداع دقف ويرانيسس نسسحأا ةزئاج امأا » انيتنوروك» همليف نع
ناجرهملا اذهل يبهذلا زابروألا ةزئاجب جوتملا » مألا » همليف نع ششلسش
ميكحت ةنجل فينسصت بسسح ىلوألا ةبترملا يف يتأاي يذلا و يسضارتفلا
ةيسضارتفلا ةعبطلا هذه يف ةكراسشم مÓفأا ةرسشع شسحأا ةمئاقل ناجرهملا
ردسصملا تاذل ادانتسسا و.هحاسضيإا مت ام بسسح رئازجلاب اهعون نم ىلوألا
» ةيعمج نم ةردابمب يلزنملا مليفلل يسضارتفلا ناجرهملا ميظنت ءاج دقف

ةكارسشبو ةيلولاب ةفاقثلا ةيريدم عم نواعتلاب ةبانعب » طسسوتملا ءوسض
و شسنوتب ةاوهلا امنيسسل ةيبيلق ناجرهم و امنيسسلل يرئازجلا زكرملا عم
ءاسضف˘لا˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘سشم˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل كلذو ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا ق˘سشمد ما˘يأا
رارغ ىلع رئازجلا اهسشيعت يتلا يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ يسضارتفلا
ةيفاقثلا ةرداب˘م˘لا هذ˘ه تي˘ق˘لو.ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ءار˘ج م˘لا˘ع˘لا لود ي˘قا˘ب
جراخو لخاد نم تÓئاعلا اذكو عباسسلا نفلا ةاوه بواجت ةركتبملا

نم اريسصق ايئامنيسس اينف اجاتنإا65 ناجرهملا لبقتسسا ثيحب نطولا
ةينيوكت تاءاقل طيسشنت ناجرهملا فرعو.ىرخأا لود ةعبسسو رئازجلا
نفلا يفرتحم نم ددع لعافت ىلإا ةفاسضإلاب امنيسسلا نهم يف ةيسضارتفا
ةينقتلا ةقفارملا ريفوت لÓخ نم ناجرهملا يف نيكراسشملا عم عباسسلا
تاذ بسسح ةريسصقلا ةيلزنملا ةيئامنيسسلا مهلامعأا زاجنإا نم مهنيكمتل
¢eÉjÉ.S.نايبلا



ةيدنألإ ةمئاق يف لخدي ونيروت
 سسراف دمحم ديرت يتلإ

ينطولا بختنملا يبعل رثكأا دحأا ،سسراف ميلسس دمحم ،يرئازجلا مجنلا لظي
هتاناكمإاو هنسس رغسصل ارظن ،يلاطيإلا تلاقتنلا قوسس يف ابلط يرئازجلا
رسضخلا عم اذكو ،رسسيألا ريهظلا زكرم يف لابسس قيرف عم اهنع نابأا يتلا ةديجلا

ريهسشلا يلاطيإلا يفحسصلا فسشكو ،رسصم يف ةريخألا ايقيرفإا سسأاك لÓخ
لبقتسسم سصخت ةديدج تاروطت نع ،يمسسرلا هعقوم ربع ،«لوديب وديرفلأا»

همسض قابسس ونيروت يدان لوخد دكأا ثيح ،اماع32 بحاسص باسشلا بعÓلا
هفسصو ربخ يف يفح˘سصل˘ل ا˘ق˘فوو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
بعÓلا مسضب هل حمسست ةمهم ةقرو بسسكيسس ونيروت يدان نإاف ،يرسصحلاب
ريدملا بسصنم يف يتنغاف ديفاد نييعت نم ادج ابيرق تاب ذإا ،سسراف دمحم
يذلا ،لابسس يدان نم مداق امهÓكو ،اينف اريدم يسشتيلبميسس ودرانويلو يسضايرلا

ونيروت يدان لوخدبو،2202 ماع ىتح دتمي دقعب سسراف كلذك هل بعلي
ريراقت تناك ثيح ،ةيلاطيإا ةيدنأا نيب عارسصلا دتسشي ،سسراف مسض تلواحم
بعÓلا مسض يف ويسستلو انيتنرويف نم لك ةبغر تدكأا دق ةقباسس ةيمÓعإا
سسراف نأاب كلذك لوديب وديرفلأا يفحسصلا دكأاو ،يسسنرفلا ودروب يدانل قباسسلا

،ةيسضاملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف يف نÓيم رتنإا ىلإا لاقتنلا نم ادج ابيرق ناك

21 اهتميق تغلب يتلا ةقفسصلا سصخي ام يف ءيسش لك ىلع قافتلا مت نيح
مسسوملا تاريسضحت يف بعÓلا اهل سضرعت ةريطخ ةباسصإا نكل ،وروأا نويلم
.ةوطخلا كلت ميسسرت يف هلامآا لك تمطح
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 دويعسس ديري يدوعسسلإ كمسض

حبسصأا دق دويعسس ريمأا دادزولب بابسش قيرف بعل نأاب ةيفحسص ريراقت تفسشك
ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ كلذو نيفرتحملل يدوعسسلا يرودلا رادار ىلع

طخ زكرم يف بعللا اماع92 رمعلا نم غلابلا دويعسس ريمأا ديجيو ،ةمداقلا
يلهألا ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا م˘ث ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ع˘م ه˘تا˘ياد˘ب تنا˘كو ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘سسو˘لا

باعلأا عناسص دويعسس ريمأا نأاب رداسصملا سضعب تحسضوأاو،8002 ماع يرسصملا
امك ،يدوعسسلا يرودلا يف طسشانلا كمسض يدان يف بولطم دادزولب بابسش
هنأل رملا هديب سسيل ةمسصاعلا داحتر قباسسلا بعÓلا نأاب اهتاذ رداسصملا تفاسضأا

نأا امك1202 ناوج يف يهتنيو رخآا مسسومل دتمي ةبيقعل قيرف عم دقعب طبترم

.ةمداقلا ةرتفلا يف هعم ديدجتلل ىعسست يدانلا ةرادإا
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يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج
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ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ح
،رجام حبار قباسسلا يرئازجلا

نإا ي˘ب» ةا˘ن˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض
ولأا» جمانرب يف «سستروبسس
ع˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح ،«نإا ي˘˘˘ب
ناك ا˘مد˘ن˘ع ه˘ق˘لأا˘ت تا˘ير˘كذ

ينطولا بختنملا عم ابعل
،يلاغتربلا وتروب يدان عمو
نم ديدعلا هعم ققح يذلا
با˘˘˘ق˘˘˘لألاو تا˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
زربأا نمسض هتلعج ،ةيخيراتلا
ةركلا خ˘يرا˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هتكراسشم نع رجام ثدحتو
يف يرئازجلا بختنملا ةقفر

امدنع،2891 ملاعلا سسأا˘ك
هزو˘ف˘ب ،ار˘ي˘ب˘ك ازا˘ج˘نإا ق˘ق˘ح
،ةيبرغلا ايناملأا بختنم ىلع
ي˘˘ت˘˘لا سسي˘˘لاو˘˘كلا ف˘˘˘سشكو
:لاق ثيح ،ةهجاوملا تقبسس
لبق ا˘ب˘ي˘هر ا˘ط˘غ˘سض ا˘ن˘سشع»
ا˘نر˘ع˘˘سشو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ل˘يد˘ب˘ت فر˘غ ي˘ف فو˘خ˘لا˘˘ب
هجاونسس انك اننأل ،سسبÓملا

م˘لا˘ع˘لا ي˘ف بخ˘ت˘˘ن˘˘م ىو˘˘قأا
تناك د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو ،«ا˘ه˘ت˘قو
ىلوألا ةكراسشملا يه كلت
،رئازجلا بخت˘ن˘م خ˘يرا˘ت ي˘ف
ة˘عر˘ق˘˘لا نأا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ح ءو˘˘سسلو
بختنم ىو˘قأا ما˘مأا ا˘ن˘ت˘ع˘قوأا
،هيلع انزف اننكل ،ملاعلا يف
يف لوألا رودلا ةأاجافم يف

قلعو،«2891 ملاعلا سسأاك
ل˘˘سشف بب˘˘سس ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘جا˘˘˘م
ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ءا˘م˘سسألا م˘غر ،ة˘ق˘حل راودأا
اهكلتمت تناك يتلا ةزيمملا
رسضخل رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
،دا˘˘سصع ح˘˘لا˘˘سصو ي˘˘مو˘˘ل˘˘˘ب
ءاسصقإا يف انببسست» :فاسضأاف
ةارابم انلخد نأا دعب انسسفنأا
،اسسمنلا مامأا ةيناثلا ةلوجلا
ر˘ثإا سسفا˘ن˘م˘لا را˘غ˘سصت˘˘سسا˘˘ب
،ةيبرغلا اينام˘لأا ى˘ل˘ع ا˘نزو˘ف
جور˘˘خ˘˘لا ا˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ك ا˘˘م و˘˘هو
ى˘لإا ر˘جا˘م دا˘عو ،«ر˘˘كب˘˘م˘˘لا

يخيراتلا هفده نع ثيدحلا
يئاهن يف وتروب عم بقعلاب
˘ما˘مأا ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
،يناملألا خنويم نرياب قيرف

ينربخأا» :لاقف،7891 ماع
،يئاهن˘لا ة˘ل˘ي˘ل ي˘ف ا˘ن˘سسرا˘ح
نأل فو˘خ˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي ه˘˘نأا˘˘ب
ا˘ب˘عر˘م نا˘ك خ˘نو˘ي˘م نر˘˘يا˘˘ب
نأا تعقوتو هتنأامط يننكل
لباقم نين˘ثا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب زو˘ف˘ن
،يفده سصوسصخب امأا ،فده
،ةيئاقلت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ءا˘ج د˘ق˘ل˘ف
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘سس نا˘˘كو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا دا˘˘سشأاو ،«بق˘˘ل˘˘˘لا
،يلاو˘سشلا ما˘سصع ي˘سسنو˘ت˘لا

ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘سصتا لÓ˘˘˘˘خ
،رجا˘م تارد˘ق˘ب ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب
،ةيم˘لا˘ع ةرو˘ط˘سسأا هر˘ب˘ت˘عاو
ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك رد˘˘ق˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت
ثيح ،لاغتربلا يف ةيمهألا
،لاغتربلا ترز امدنع» :لاق
ر˘˘جا˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تف˘˘˘سشت˘˘˘كا

وهو ،كانه ةريبكلا هتعمسسو
ةقÓمع ةروسص يف دسسجت ام
.«واغارد بعلمب هل

28 لايدنوم يف ايناملأإ ىلع «رسضخلإ» زوف سسيلإوك فسشكي رجام
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ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تدا˘˘فأا
نيب عارسص دوجوب ةيزيلجنإا

يرودلا ةيدنأا رابك نم ددع
دقاعتلل زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ديعسس يرئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ع˘م
،دروفتنيرب مجاهم ،ةمحر نب
هيلإا راظنألا بذج ةمحر نب

ةقفر يراجلا مسسوملا لÓخ
يرودب سسفاني يذلا يدانلا
ةيزي˘ل˘ج˘نإلا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا

فادهأا01 ل˘ج˘سس ا˘مد˘˘ع˘˘ب
،ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث ع˘˘ن˘˘سصو
رت˘سسسشنا˘م» ع˘قو˘م بسسح˘بو
،«دراد˘˘˘نا˘˘˘ت˘˘˘سس غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإا
ركف˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ف
بعÓلا عم دقاعتلا يف ايدج
هفوفسص مي˘عد˘ت˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت

ةم˘ئا˘ق ن˘م˘سض ل˘خد بعÓ˘لا
ءا˘˘˘م˘˘˘سسألا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
هفوفسص ميعد˘ت˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘لا
م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘لا

م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ،و˘˘˘˘سشنا˘˘˘˘سس نودا˘˘˘˘غ
يذلاو ،دنومترود ايسسوروب

امامتها رثكألا رتسسسشنام دعي
ةمئاق نأا ركذ ريرقتلا ،همسضب
م˘ج˘ن˘لا˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
ا˘˘˘سضيأا م˘˘˘سضت ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،ل˘˘˘سسا˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘نو ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا

ا˘˘سضيأاو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘لو

42 ،ةمحر نب ،Óيف نوتسسأا
اراوسشم هسسفنل عنسص ،اماع
،سسين عم اسسنرف يف احجان
ل˘ب˘ق ،و˘ي˘سسكا˘جأاو ،ر˘ي˘˘ج˘˘نأاو
ع˘˘م ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا

.8102 يف دروفتنيرب

 ةمحر نب ىلع يزيلجنإلإ يرودلإ ةيدنأإ رابك نيب عإرسص
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يرودلا ءاغلإا رارق ببسست
يف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا

نويل كيبملوأا يدان نامرح

تاقباسسملا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا ن˘م

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا

حت˘ف˘ي د˘ق ا˘م اذ˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا با˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ي˘˘قر˘˘سش نا˘˘ير ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
تلاقتنلا قوسس يف ليحرلل
ىدبأاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
ينابسسإلا ديردم لاير يدان
تا˘مد˘خ˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ما˘م˘ت˘ها

61)ـلا بحاسص باسشلا مجنلا
،ةريخألا رهسشألا لÓخ (اماع
تاسسفانملا ءاغلإا هدعاسسيسسو
ببسسب ،اسسنرف يف ةيوركلا
مام˘تإا ي˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
،ةر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا

«سسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تح˘˘سضوأاو
رداسصم نع Óقن ،ةينابسسإلا
،يقر˘سش نا˘ير نأا˘ب ،ة˘ي˘سسنر˘ف
˘مو˘ج˘ن زر˘بأا ن˘م دد˘˘ع ل˘˘ث˘˘م
هيد˘ل ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن
هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ئاز˘˘˘ج طر˘˘˘سش
مل اذإا ةردا˘غ˘م˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘سسي
ىد˘حإا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي

نايرو ،ةيبوروألا تلوطبلا
بعل ر˘˘غ˘˘سصأا و˘˘ه ي˘˘˘قر˘˘˘سش
يدان خيرات يف افده لجسسي
يف عر˘ب˘يو ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا

ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا بعل ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
ءو˘˘سضلا لا˘˘نو ،م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘سضخألا
ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا
قÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل
هد˘ق˘ع نأا م˘غر ،يد˘˘يرد˘˘م˘˘لا

،2202 ىتح هقيرف عم دتمي
ةقلح يقرسش ناير نوكي دقو
بهاوملا ةلسسلسس يف ةديدج
لاير اهم˘سضي ي˘ت˘لا ةد˘عاو˘لا

ءا˘ن˘ب˘ل ه˘فو˘ف˘سص ى˘لإا د˘يرد˘م
،لبقتسسملا يف ةيوق ةليكسشت
ن˘م ا˘سضيأا ه˘ب ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ي د˘˘قو
ي˘˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘˘˘لا
م˘ج˘ن˘لا ،ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘˘كودراودإا
قيرف يف دعاسصلا يسسنرفلا

.نير

لايرلإ نم يقرسش برقي يسسنرفلإ يرودلإ ءاغلإإ

«سستروبضس نإإ يب» ةانق ىلع افيضض هلوزن لÓخ
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ن˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ح˘ئا˘سضف ل˘سسل˘سسم تا˘ق˘ل˘ح
لغسشت ةديدج دهاسشم ره˘ظ˘ت ة˘ق˘ل˘ح ل˘ك ي˘فو ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت
نيسسح رسصن ناديم طسسوتم ةسصق اهرخآا ،ماعلا يأارلا
هتكرعم بسسك يذلا ،يه’د يلاي دمحم يبيللا ،ياد
يذلا در˘ط˘لا د˘ع˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
نود ،ولحل دارم ،قباسسلا ضسيئرلا نم بعÓلا هل ضضرعت
دا˘ح˘تإ’ ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ة˘ي˘سضق ا˘ه˘ل˘ب˘قو ،راذ˘نا ق˘ب˘˘سس
يداونلا ىنغأا دحأ’ نيدي يذلا فلخي دمحم رئازجلا

1102 ةنسس ذنم ميتنسس نويلم024 غلبمب ةيرئازجلا
ةياجب ةيدولوم قيرف نوكيسسو ،ةقلعلا هتاقحتسسم لثمت
نم امورحم ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف طسشني يذلا

فيسصلا تÓيوحتلا قوسس لÓخ تامادقتسس’ا ةيلمع
تاق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست˘ب ةرادإ’ا م˘ق˘ت م˘ل لا˘ح ي˘ف ،مدا˘ق˘لا

أاجل امدعب كلذو ،يروت كيلام قباسسلا يلاملا اهمجاهم
““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
،““بوملا““ ـل اهب ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ه˘لاو˘مأا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل

،8102-9102 يوركلا مسسوملا لÓخ هل بعل امدعب
قا˘˘فو ناو˘˘لأا ضص˘˘˘ّم˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ءاو˘˘˘جأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
يف لوجت لازت ’ ،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا حئاسضف،فيطسس
ةمارسصلا مغر ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإ’ا رقم ةقورأا
يف مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا اهسضرف يتلا ةينوناقلا
ديدسستب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘لا

تفلملاو ،مهنم بناجأ’ا ةسصاخو ،نيبعÓلا تاقحتسسم
’ اهنأا ،ةيرئازجلا قرفلا اهسشيعت يتلا تاعارسصلا يف
يف ةئيه ىلعأا ىلإا لسصتو ،اهليودت متي امدعب ’إا لحُت
دجتو ،ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملاو ،( افيف ) ،ةبعللا

يدامت مامأا اهسسفن يسشطز نيدلا ريخ ضسيئرلا ةئيه
نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسست مدع يف ةيرئازجلا ةيدنأ’ا
ىلع ددسشت ““افيفلا““ نأا رابتعا ىلع ،قزأام يف ،بناجأ’ا

ةسصاخ ،تارارقلا قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ا˘هر˘ه˘سسب ة˘يدا˘ح˘تا ل˘ك
،اهنع عجارتلا وأا ءاغلإ’ا لبقت ’ يتلا““ طاقنلا مسصخب

نكمي امنيب ،““لاجآ’ا دعب نويدلا ديدسست لاح يف ىتح
ءاغلإا ،اهل ةعباتلا طابسضن’ا ةنجل قيرط نع ““افيفلا»ـل
هد˘يد˘سست يدا˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘ت لا˘ح ي˘ف باد˘ت˘ن’ا ع˘ن˘م رار˘˘ق
امنيب ،ةينونا˘ق˘لا نا˘ج˘ل˘لا رار˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘تو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل˘ل
ةينطولا تادا˘ح˘ت’ا ل˘ّم˘ح˘ُت ي˘هو ،““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ ضصر˘ح˘ت

ةئيهل˘ل طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل را˘ع˘سشإا ،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ما˘ك
ايلحم بادتن’ا عنمو طاقنلا مسصخ تاءارجإاب ،ةيلودلا

ر˘ع˘ي““ ،كلذ˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ّيأا نو˘ك ،ا˘ي˘لودو
ّ

ةيداح˘ت’ا ضض
.““طاسشنلا ديمجت ةبوقع ىلإا ةيلحملا

نم ةياجب ةيدولوم مرحت”افيفلا“
يلاملا ببسب ةيفيصلا تامادقتسقا

يروت

ةيلمع ن˘م ا˘مور˘ح˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف نو˘كي˘سس
،مداقلا فيسصلا تÓيوحتلا قوسس لÓخ تامادقتسس’ا
اهمجاهم تاقحتسسم ةيوسستب ةرادإ’ا مقت مل لاح يف
ريخأ’ا أاجل امدعب كلذو ،يروت كيلام قباسسلا يلاملا
ىلع لوسصحلل ““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا ىلإا
لÓخ هل بعل امدعب ،““بوملا““ ـل اهب نيدي يتلا هلاومأا

ءاوجأ’ا ريغي نأا لبق،8102-9102 يوركلا مسسوملا
.فيطسس قافو ناولأا ضصّمقتل
رهسش ةدم ةيواجبلا ةرادإ’ا ةبعلل يلودلا داحت’ا لهمأاو

،مداقلا ناوج رهسش نم5 ـلا ةياغ ىلإا يأا ،رهسش فسصنو
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘ك ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘لا م˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ل

ةلسسارم يف كلذو ،ميتنسس نويلم042 ـب ةردقملاو
ةرادإا ىلإا ونيتافنأا نايج يرسسيوسسلا ةئيه اهب تثعب
نوؤوسش ىلع نيمئاقلا مامأا نوكيسس هنأا راسشي ،يدانلا

لبق نم ذختملا رارقلا يف نعطلل ،مايأا01 ةدم قيرفلا
بجوتي هنإاف ’إاو ،يلاملا مجاهملا فاسصنإ’ ““افيفلا““

هاجت مهنويد ديدسست مث نمو ،رارقلل خوسضرلا مهيلع
كيلام يلاملا مجاهملا نأا ،هركذب ريدج ،يروت كيلام
طو˘ق˘سس بق˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ردا˘غ د˘ق نا˘ك يرو˘ت
مسسوملا يف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا
’ يناثلا مسسقلا يف هب لومعملا نوناقلا نوك ،طرافلا
.هيف بعللاب بناجأ’ا نيبعÓل حمسسي

عفدب ةمصاعلا داحتا مزلي ”ساطلا»
فلخي دمحمل رقود فلأ52

““ضساطلا““ ةيلودلا ةيسضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تح˘ن˘م ا˘م˘ك
فلم لامكتسس’ ،ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن˘ل ةد˘يد˘ج ه˘ل˘ه˘م
،قباسسلا هبع’ تاقحتسسم عفد رارق دسض مدقملا نعطلا

تمزلأا دق ،ةيسضايرلا ةمكحملا تناكو ،فلخي دمحم

ميتنسس نويلم004 غلبم عفدب ةمسصاعلا داحتا يدان
ةنسس ذنم ةقلاعلا هتاقحتسسم ةميق لثمت ،فلخي بعÓل

،1102 فيسص يمسصاعلا يدانلل ،فلخي مسضناو،1102
ناوج ىلإا دتم˘ي د˘ق˘ع˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ن˘م ه˘ي˘لإا ا˘مدا˘ق

نم هدقع خسسفب ةراطسسوسس ةرادإا موقت نأا لبق،4102
ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ة˘با˘˘سصإ’ ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت بب˘˘سسب ،د˘˘حاو فر˘˘ط
ءوجللا ىلا  بعÓلا عفد ام وهو ،ةليوط ةرتفل نيدايملا
ةبلاطملل ،““ضساطلا““ ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا ىلإا
،داحتÓل قباسسلا بعÓلا ،ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتسسمب

هطبري ناك يذلا دقعلا نم ةخسسن نمسضتي افلم زهج
هردق ضضيوعت ىلع لوسصحلاب هتيقحأا دكؤوي ام ،يدانلاب

ةنسسل ةيرهسشلا هبتاور ةميق لثمي ،ميتنسس نويلم022
ى˘لإا ،دا˘ح˘ت’ا ةرادإا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تعدو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ميدقتو ،اهتلواط ىلع حورطملا نعطلا فلم لامكتسسا

يماحم ليكوت كلذ يف امب ،ةبولطملا تادنتسسملا ةفاك
““ضساطلا““ تربتعاو ،ةيسضقلا يف ةعفارملل يدانلل عبات
،مدقملا نعطلا ضضفر لبق ةوطخ رخآاك ةديدجلا ةلهملا

ةلماك بعÓلا تاقحتسسم عفد ىلع يدانلا رابجإا عم
.دقعلا هيلع ضصني املثم

ياد نيسح رصن رمأي ”افيف»
بعقل رقود فلأ053 ديدستب

يهقد يناتيروملا

ةفرتحملا  ةطبارلا يف طسشانلا  ياد نيسسح رسصن ةرادا
رودسص دعب ،ةيوق ةمدسص ىرخأ’ا يه تقلت ىلوأ’ا

يسضقي ،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا نم مكح
حلاسصل ،فسصنو تارايلم ةثÓث غلبم يدانلا ديدسستب

دوعتو ،يه’د يلاي دمحم ،قباسسلا يناتيروملا هبع’

رسصن ةرادإا تدقاعت نيح9102 ةنسسل ةيسضقلا لوسصف
يناتيروملا بختنملا ناديم طسسوتم عم ،ياد نيسسح
ررقي نأا لبق ،تنانجات عافد يدان نم امداق ،نيمسسومل
قباسس نود بعÓلا درط ،ولحل دارم ،قباسسلا ضسيئرلا
ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا دد˘هو ،هاو˘ت˘سسم ي˘ند˘˘ت بب˘˘سسب ،راذ˘˘نإا
دق ،يرئازجلا يدانلا قح يف ةيسساق ةبوقع طيلسستب
ءارجإا نم هعنمو ،هديسصر نم طاقنلا مسصخ ىلإا لسصت
يف غلبملا ديدسست نع هفلخت لاح يف ،تادقاعت ةيأا
مزأات يف ““افيف““ ةبوقع مهاسستسسو ،ةددحملا لاجآ’ا

يدانلا نأاو ةسصاخ ،ةيداملا ةيحانلا نم ةحÓملا ةيعسضو
.مسسوملا قÓطنا ذنم ةقناخ ةيلام ةمزأا ضشيعي

تاقحتسم ددسي ةيدملا يبملوأ
دعوملا لبق يليبميد يلاملا بعقلا

ددحملا

ة˘جرد˘لا يرود بي˘تر˘ت د˘ئار ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا تل˘˘فأا
مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا ةبوقع نم ،ةيناثلا ةفرتحملا
ديدسست يف يدانلا ةرادإا ضسلجم حاجن دعب ،““افيفلا““
،يلبميد يريسسام يلاملا هعفادمل ،ةقلاعلا تاقحتسسملا
دده دق افي˘ف˘لا نا˘كو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا ءا˘سضق˘نا ل˘ب˘ق
يف ،نيمسسومل تادقاعت يأا ءارجإا نم نامرحلاب ،يدانلا

01 غلبت يتلاو ،بعÓلا تاقحتسسم هديدسست مدع لاح

يلبم˘يد بع˘لو0202.ليرفأا42 ل˘ب˘ق ،ورو˘˘ي ف’آا

لبق،9102/8102 مسسوم يف ،ةيدملا يبملوأا حلاسصل
يدا˘ن˘لا طو˘ب˘ه د˘ع˘ب ،ي˘لآا ل˘كسشب هد˘ق˘ع خ˘سسف م˘˘ت˘˘ي نأا
ءاهنإا يف ،يب˘م˘لوأ’ا ةرادإا تعرا˘سسو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘ل˘ل
يكنبلا باسسحلا يف غلبملا بسصب تماقو ،لاكسشإ’ا
.““افيف““ نم ةمرا˘سص ة˘بو˘ق˘ع كلذ˘ب ىدا˘ف˘ت˘ت˘ل ،بعÓ˘ل
نم وجني يرئازج قيرف يناث ةيدملا يبملوأا ربتعيو
يذلا رئازجلا داحتا دعب ،ةليلق مايأا لÓخ ،افيفلا ةبوقع
.يلاغتربلا اريدام يدان دسض ،هتيسضق بسسك يف حجن

نم تنانجات عافد قيرف مرحي ”افيف»
ةيلاتتم لحارم ثقثل تامادقتسقا

عا˘فد يدا˘ن (ا˘ف˘ي˘ف) مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ع˘˘ن˘˘م
ةيلاتتم لحارم ثÓثل نيبعÓلا بادتنا نم تنانجات
ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع““ كلذو ““ى˘سصقأا د˘ح˘ك““
يلودلا هبع’ تاقحتسسمل هعفد مدع ببسسب ““يلودلاو
بسسح ،ينادوسس هللا دبع دمحم يناتيروملا قباسسلا
ةركل ةفرتحملا ةيناثلا ة˘ط˘بار˘لا ى˘لا ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا يدا˘ن˘لا

خيراتب افيفلا نم ةلسسارم تنانجات يدان ىقلتو ،مدقلا

قئاثولا ميدقتب اهلÓخ نم هبلاطت ،طرافلا يرفيف21
تاقحتسسملا ديدسست ةيمازلإا مرتحا قيرفلا نأا تبثت يتلا

يف تاعازنلا ةيوسست ةنجل لبق نم ذختملا رارقلاب Óمع

افيفلا ىدل نيبعÓلا ةنجل تدكأاتو،9102 ربمسسيد5
ةردقملاو هتاقحتسسم ملتسسي مل يناتيروملا بعÓلا نأا

هتامولعم مدق هنأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب, م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م5.3ب
يرئازجلا داحت’ا افيف عدو ،يرئازجلا يدانلل ةيكنبلا
عا˘فد ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لا (فا˘ف)

لاح يف عفرتسس يتلاو ““ةيلعف““ تتاب اهنوك ،تنانجات
بعÓلا تاقحتسسم ““ضضيب’او قرز’ا““ يدانلا عفد ام
.يناتيروملا

ديمع رظتني ينوزاك بردملا فلم
”افيف“ ةقروأ يف ةيرئازجلا ةيدنقا

ةلسضعم ي˘ف ع˘قو ،ر˘خآ’ا و˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
را˘نر˘ي˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم بب˘سسب ،ةر˘ي˘ب˘ك
ةركل يلودلا داحت’ا حتفي نأا رظتني ثيح ،ينوزاك
تلسشف نأا دعب لاقملا يسسنرفلا بردملا فلم مدقلا
ةيدولوم ةرادإا ضسلجم ضسيئرب هتعمج يتلا تاسضوافملا
يسسنرفلا ينقتلا ضضفر امدعب ،ينورطب روسشاع رئازجلا
بلا˘ط ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو .ي˘سضار˘ت˘˘لا˘˘ب هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف
زو˘ف˘لا ح˘ن˘مو ة˘ق˘لا˘ع˘لا ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ل˘˘كب ي˘˘نوزا˘˘ك
ىلع ةيلام تاسضيوعتب بلاطيسس هنأا دكأاو ،تايرابملاب
ريدملا فرط ن˘م ا˘ي˘ف˘سسع˘ت ه˘ت˘لا˘قإا د˘ع˘ب ا˘ف˘ي˘ف ىو˘ت˘سسم
يتلا ةقيرطلا لبقتي مل ثيح ،يرخسص داؤوف يسضايرلا
ةيلاملا هبلاطمب كسسمتو ،ةينفلا ةسضراعلا نم اهنم دعبأا
اهتلوج يف لسشفت ينورطب عم تاسضوافملا تلعج يتلا
وهف ،نآ’ا دحل ةرفوتملا تايطعملل رظنلابو ،ىلوأ’ا
هتاقحتسسم ةفاك يقلت نود ليحرلا ةركف ةدسشب ضضفري
يدانلا ةنيزخ فلكيسس ام وهو هدقع ةرتف ةياهن ةياغ ىلإا
ىلإا هدقع فرسشي مل هنأا ينوزاك فسشكو .ةمخسض ’اومأا

ضضع˘ب بب˘سسب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ع˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ
هل اوقلخ ،ينف˘لا ه˘م˘قا˘ط ي˘ف او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا

.قيرفلا ضسأار ىل˘ع ه˘نا˘كم ذ˘خأ’ تا˘بو˘ع˘سصو ل˘كا˘سشم
مل رئازجلا ةيدولوم قيرف عم عئار لمعب تمق““ :لاقو
امدنع ،اسسنرف يف يتريسسم لÓخ ةبرجتلا هذه فرعأا
ىلإا مهعم لسصتو كلمع ةقيرط عم نوبعÓلا بواجتي
ثحبي يتلا ةجيتنلا يه هذه ،هرظتنت تنك يذلا فدهلا

تفقوت دقل““ :ا˘ف˘ي˘سضم .““ه˘ي˘سضر˘تو برد˘م ل˘ك ا˘ه˘ن˘ع
بابسسأ’ لب ةينهم بابسسأ’ ضسيل ديمعلا عم يتريسسم
يل اوقلخ يمقاط دارفأا نم ةرماؤومل تسضرعت ،ىرخأا

ضسأار ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘كم ذ˘˘˘خأ’ تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصو ل˘˘˘كا˘˘˘سشم
بعسصلا نم هنأا يرطقلا روخلا بردم ربتعاو.““يدانلا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ن˘سس ةد˘م˘ل دو˘م˘سصلا برد˘˘م يأا ى˘˘ل˘˘ع
ءاقبلا““ :هل ازاجنإا ربتعي ماع ةدم هءاقب نأاو ةيرئازجلا
ةيرئازجلا ةلوطبلا يف قيرفلا ضسفن يف لماك مسسومل
،يل زاجنإا هنإا ،رئازجلا ةيدولوم يف ةسصاخ بعسص رمأا

تريغ01 كانه اقيرف61 نم مسسوملا اذه اورظنا

ضسيل جرفتم فلأا05 مامأا بعلن رئازجلا يف ،اهيبردم

.““اسصخسش03 مامأا رطق يف لاحلا يه املثم

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
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يهتنت نل ةيرئازجلا مدقلا ةرك حئاضضف
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““رسضخلأ““ ددهيو ““افيفلأ““و ““ضساتلأ““ نيب رسشني ةيرئأزجلأ ةيدنألأ ليسسغ

 ةيرئأزجلأ مدقلأ ةرك ةرسسأأ
ضضرعت ةثداح دعب ةمدسص يف

 لتقلل يدايع مكحلأ
هذه تلثمت ةريبك ةمدضصو ةعجافل ةيرئازجلا ةركلا تضضرعت
بحاضص يدايع ماضسح باضشلا مكحلا ةثج ىلع روثعلا يف ةرملا
دوعتو ،ةيا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب تا˘با˘غ˘لا ىد˘حإا ي˘ف ’و˘ت˘ق˘م ،ا˘ما˘ع42ـلا

ةرك ةطبار˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا م˘ك˘ح˘لا ءا˘ف˘ت˘خا ىلإا ،ة˘ي˘ضضق˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت
ام ،يضضاملا ليرفأا03 موي نم راظنأ’ا نع ،ةياجب ةي’وب مدقلا
ةثج ،هيلع روثعلا متي نأا لبق ،هيبرقمو هتلئاع ت’ؤواضست راثأا

لاجر ىلإا ةفاضضإا ةيندملا ةيامحلا لاجر ناكو ،ةفيلخوبو يضشيت تاباغ يلاعأاب نيل’وغيت ةقطنمب ةدماه
يف هتثج ىلع روثعلا متي نأا لبق ،يدايع نع ثحبلل ةعضساو طيضشمت تايلمع اورجأا دق ينطولا كردلا

تاضصوحف تاءارجإ’ عوضضخلل ةياجب ةي’و ىفضشتضسم ىلإا هلقن ىرجو ،ةباغلا كلتب ارتم03 يلاوحب ردحنم
ةي’و رابخأا يف ةضصضصختملا يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم تاضصنم يف هلوادت مت امل اقفوو ،يعرضشلا بطلا

دجاوت ناكم نع فضشك نم وه لتاقلاو ،هلمحي ناك يلام غلبم ىلع وطضسلاو لتقلل ضضرعت ،يدايع نإاف ،ةياجب
ديلو.ف.نمأ’ا حلاضصم ىدل هبكترا يذلا مرجلاب هفارتعا دعب ،ةيحضضلا ةثج
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°71ةبانع

°71 ةدكيكصس

°41سسأرهأأ قوصس

°51ةملاق

ربع اهلاصسرإأ ىجري ةعاصس رخآأ ةديرج يف مكتانÓعإأ رصشنلو ،دÓبلأ هب رمت يذلأ يحصصلأ رجحلأ ببصسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللأ ديربلأ
        ريدقتلأ و مأرتحلأ قئاف انم أولبقت

ريرحتلأ ةصسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

عبأرلأ ليجلأ ةكبصش ةمدخ ةدوجو ةيطغتلأ تابلطتمل لاثتملأ سضرغب

لاقنلإ فتاهلإ يلماعتمل تإرإذعإ هجوت طبسضلإ ةطلسس

ةنصس ويام01 يف خرؤوملأ81-40 مقر نوناقلأ بجومب اهيلإأ ةلوخملأ ماهملل اهتصسرامم راطإأ يف

رتافد ماكحأ’ اقبطو ،ةينورتكلإ’أ ت’اصصت’أو ديربلاب ةقلعتملأ ةماعلأ دعأوقلأ ددحي يذلأ،8102

يلماعتم رأذعإاب طبصضلأ ةطلصس تماق ،لاقنلأ فتاهلأ يلماعتمب ةصصاخلأ (G4) عبأرلأ ليجلأ طورصش
ت’اصصتأو (وديروأأ) رئأزجلأ ت’اصصت’ ةينطولأو (يزيج) رئأزجلأ موكيليت موميتبوأأ :لاقنلأ فتاهلأ
ةكبصش ةمدخ ةدوجو ةيطغتلأ تابلطتمل لاثتم’أ سضرغب كلذو (سسيليبوم) لاقنلأ فتاهلل رئأزجلأ

،0202 سسرام2 يف خرؤوملأ اهنايب يف هنع تنلعأأ امك ،طبصضلأ ةطلصس تماق ثيح.عبأرلأ ليجلأ
موميتبوأأ نولماعتملأ اهمدقي يتلأ ةمدخلأ ةدوجو عبأرلأ ليجلأ ةكبصش ةيطغت مييقتو ةبقأرم ةيلمعب
لاقنلأ فتاهلل رئأزجلأ ت’اصصتأو (وديروأأ) رئأزجلأ ت’اصصت’ ةينطولأو (يزيج) رئأزجلأ موكيليت

(5) سسمخ ةيلمعلأ تصسمو،0202 سسرام21 ةياغ ىلإأ ريأربف61 نيب ام ةرتفلأ لÓخ ،(سسيليبوم)
فداصصت يتلأ راصشتن’أ نم ةثلاثلأ ةنصسلأ نأونعب (ةنيطنصسقو رأردأأ ،ناصسملت ،ةفلجلأ ،ةديلبلأ) تاي’و

ةيطغتلأ تابلطتم سضعب ةيبلت مدع نع ةيلمعلأ هذه جئاتن تزرفأأ دقلو9102. ربمتبصس3 خيرات
.ثÓثلأ نيلماعتملل ةبصسنلاب اهركذ فلاصسلأ تاي’ولأ يف عبأرلأ ليجلأ ةكبصش ةمدخ ةدوجو

؟ ببسسلإو .. ““زيراكلأإ»ـل ميتنسس رايلم72 عفدب ةمزلم ““فافلإ““
،لباقملاب.مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ة˘يدا˘ح˘تلأ ع˘م ه˘ت˘ي˘صضق˘ب ،ز˘يرا˘ك˘لأأ ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘صسلأ برد˘م˘لأ زا˘ف
لاقأأو.زيراكلأأ ينابصسإلأ بردملل ميتنصس رايلم72 يلأوح اهردق ةيلام ةميق عفدب ةمزلم ““فافلأ““ نوكتصسو
7102ربوتكأ يفيرئأزجلأ بختنملأ بيردت نم زأراكلأأ سساكول ينابصسإلأ بردملأ مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتلأ

ريخ »فافلأ» سسيئر حرتقأ كأذنأو لايدنوم ىلإأ ةلهؤوملأ ايقيرفإأ تايفصصت يف ةبيخملأ جئاتنلأ ةلصسلصس دعب
،زأراكلأأ سساكول ينابصسإلأ لاقملأ ينطولأ بردملل (ميتنصس رييÓم7) يلأوح ،وروي فلأأ063 عفد ،يصشطز نيدلأ

بختنملأ جئاتن ءوصس ةيفلخ ىلع ،زأراكلأأ لمع ءاهنإأ   تررق دق ،»فافلأ» تناكو يصضأرتلاب دقع خصسف لباقم
دقع نأاب املع،8102 ملاعلأ سسأاك تايئاهن ىلإأ لهأاتلأ قابصس نم ءأرحصصلأ يبراحمل ركبملأو نيهملأ هجورخو
فصصن عفدب لفكتلأ  ررق يذلأ يصشطز سضرع ىلع كأذنآأ  قفأو زأراكلأأ و9102 نأوج ىتح       رمتصسيصس بردملأ
6 بتأر ىلع بردملأ لوصصح يف لثمتملأ     ،سصاخلأ هلام نم ،ينابصسإلأ ينقتلأ اهيلع لصصحيصس يتلأ تاصضيوعتلأ
غلبملأ وهو ،وروي نويلم ىلع لوصصحلاب ةيأدبلأ يف بلاط امدعب ،وروي فلأأ063 لداعي ام وهو ،سضيوعتك رهصشأأ
سضيوعت ىلع لصصحيل ةيئاصضق ىوعد عفر و قافتلأ نع عجأرت هنكل ةلماك ةيلاملأ هتاقحتصسم لثمي يذلأ

 .ميتنصس رايلم72 هتميق

ريغو أداح اعافترأ ،دحأ’أ سسمأ ،ةيدوعصسلأ تلجصس
سسوريف ىودعب ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ يف قوبصسم
ةلي˘صصح˘لأ هذ˘ه تدأدزأ ثي˘ح ،د˘ج˘ت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘ك

ةلاح2551 عقأوب ةيصضاملأ42ـلأ تاعاصسلأ لÓخ
دبعلأ دمحم ،ةحصصلأ ةرأزو مصساب ثدحتملأ دافأأو

ةباصصإأ2551 دصصرب ،يفحصص رمتؤوم لÓخ ،يلاعلأ
دجتصسملأ انوروك سسوريف ىودعب ةديدج ةدكؤوم

””91-DIVOC”” خÓةيصضاملأ42ـلأ تاعاصسلأ ل،

11072 ىلإأ نيباصصملل يلام˘جإ’أ دد˘ع˘لأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل

نم18%و نييدوعصسلأ نم91% مهنم ،اصصخصش

61% نأأ ىلإأ يلاعلأ دبعلأ تفلو نييدوعصسلأ ريغ

48%و ثانإأ ىدل تلجصس ةديدجلأ ت’احلأ نم
أديدج ايصسايق امقر مويلأ لدعم لثميو.روكذ ىدل
ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘با˘صصإÓ˘ل ي˘مو˘ي˘˘لأ عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل

92 ةيئاصصحإأ يف رصشؤوملأ غلب نأأ دعب ،ةيدوعصسلأ

ويام1 يفو،1531 ليربأأ03 يفو،5231 ليربأأ

مصساب ثدحتملأ ددصشو2631. يام2 يفو،4431

نأأ ىلع قايصسلأ أذه يف ةيدوعصسلأ ةحصصلأ ةرأزو

سسكعي انوروك سسوريفـب ةيمويلأ تاباصصإ’أ ددع

يلاعلأ دبعلأ ركذ امك.عمتجملأ يف دصصرلأ ةيلمع

ةطصشن ربتعت ةلجصسملأ ت’احلأ نم39622 نأأ

يحصصلأ لوؤوصسملأ دافأأو.ةجرح دعت931 اهنمو

دعب ،سضرملأ نع ةمجان ةديدج تايفو8 ليجصستب

يف ت’اح7 ىوتصسم ىلع لدعملأ أذه ناك نأأ

سسوريف اياحصض ددع لصصيل ،ويام2 و1 ةيئاصصحإأ

نلعأأ امك.ايفوتم481 ىلإأ ةكلمملأ يف انوروك

،ةديدج ءافصش ةلاح963 دصصر نع يلاعلأ دبعلأ

ىلإأ سسوريفلأ نم نيفاعتملل يلامجإ’أ ددعلأ لصصيل

.اصصخصش4314

انوروك سسوريفب تاباسصإلإ يف قوبسسم ريغ  اعافترإ لجسست ةيدوعسسلإ

ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ  ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ك مو˘ي˘لأ مو˘ق˘ت
ةفاصشكلأ نم رصصانعو ةطرصشلأو  ينطولأ كردلأو
ةعصسأو  ة˘يو˘عو˘ت  ة˘ل˘م˘ح˘ب  ة˘با˘ن˘ع˘ب  ة˘ي˘مÓ˘صس’أ
لجأ نم  ةبانعب ودوجوملأ ةظتكملأ قأوصس’اب
ءأو˘صسلأ ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘لأ و ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ سسي˘˘صسح˘˘ت
نم  دحلل  ةيئاقولأ تأءأرج’أ  ذاختأ  ةرورصضب
ة˘ي’و˘لأ نأو ا˘م˘ي˘˘صس،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نأ

ءا˘بو˘لأ أذ˘ه˘ب  با˘˘صصم76 ل˘ج˘صست  تح˘ب˘ب˘˘صصأ

،سسوريفلأ يصشفتل رؤوب6 نع  لقي’ام يصصحتو
ميظنتب  ركذلأ ةفلاصسلأ  حلاصصملاب  عفدام أذهو
ىلع نوكتصس نوكت يتلأ  ةيوعوتلأ ىةلمحلأ هذه

ثيح ،تايدلب ةدع سسمتصس يتلأو ،مايأ3 رأدم
حئاصصنلأ نم ةلمج ةلمحلأ ىلع نومئاقلأ  مدقيصس
مأرتحأ  ةرورصضب  اصساصسأ  ةقلعتملأ تأداصشر’أو
انوروك را˘صشت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ  تأءر˘ج’أ

مدعو   سصاخصش’أ نم  دعابتلأ يف  ةلمثتملأو
ءأدترأو ،ةيراجتلأ تÓحملأ مامأ ريبأوط  عنصص
ةرورصض عم مأرتحأ عم قوصستلأ ءانثأ تامامكلأ
ىلأ  ةدعلأ ءان˘ثأأ تا˘ير˘ت˘صشم˘لأ ر˘ي˘ه˘ط˘تو  م˘ي˘ق˘ع˘ت
مقع˘م˘لأ  لو˘كلأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ن˘ع كي˘ها˘ن ،لز˘ن˘م˘لأ
ن˘˘كا˘˘˘م’أ سسم˘˘˘ل د˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ
لاخدأ مدعل راجتلأ ةوعد ن˘ع كي˘ها˘ن،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ىلع ظافحلأو ني˘صصخ˘صش ن˘م ر˘ث˘كأ م˘ه˘تÓ˘ح˘م˘ل
ةفاصضإأ ،نئابزلأ لك نيب لقأ’أ ىلع رتم ةفاصسم
ةرورصضل˘ل ’أ جور˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ح˘صصن ى˘لأ
،ءابولأ  أذه نم راجتلأو مهتيامح كلذو ،ىوصصقلأ

تÓمحلأ  هذه  لثم نأ ىلأ  ةراصش’أ ردجتو
ةي’وب انوروك ةحئاج ةحفاكم راطأ يف ةيوعوتلأ

 .ةبانع
ةصشيعوب زوزاـم

نم’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ تفصشك
تأءأرجإ’أ ةليصصح نع حيريرعوب جرب ةي’و
دصض  ةي’ولأ  نمأأ حلاصصم فرط نم ةذختملأ

تايلمع أذكو يئزجلأ يحصصلأ رجحلأ يفلاخم
تأءاصضفلأ فلتخم ربع ةدصسجملأ ماظنلأ ظفح
يف انوروك سسوريف لاقتنأو راصشتنأ نم دحلل
ظفح تايلمع  أذكو هلاقتنأو هراصشتنأ ةبراحم
طا˘ق˘ن˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘صسج˘˘م˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ىلأ سسرام  حتفلأ نم أءأدتبأ أذهو تأءاصضفلأو

ذنم يأأ  ةيراجلأ ةنصسلأ نم ليرفأ03 ةياغ ىلإأ
مت ثيح ةي’ولاب يئزجلأ يحصصلأ رجحلأ ةيأدب

ىوتصسم ىلع ماطنلأ ظفح ةيلمع083 ليجصست

ىلع ةيل˘م˘ع283 و دير˘ب˘لأ ز˘كأر˘مو كو˘ن˘ب˘لأ

ةيلمع15و ديمصسلأ ةدام عيب طاقن ىوتصسم

ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لأ قو˘صسيو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأ

تÓحملأ ىوتصسم ىلع ةيلمع971 و هكأوفلأو

تأءاصضف ربع ةيلمع705 ىلأ ةفاصضأ ةيراجتلأ

يفلاخم دصض ةلجصسملأ تافلاحملأ امأ  ىرخأ

يئاصضق  فلم1651  ريرحت مت يحصصلأ رجحلأ

و  ةبكرم613 عصضو مت امك نيفلاخملأ دصض

ةفلاخم07 ىلأ ةفاصضأ  رصشحملاب ةجأرد911

(70) عبصسو ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م با˘ح˘صصأ د˘صض

يعامجلأ لقنلأ تابكرم يقئاصس دصض تافلاخم

طاصشنلأ ةلوأزم مدع رأرقل نيفلاخملأ

 ىصسوم/ع

 ةبانعب ةطرصشلأو ينطولأ كردــلأ  ةــيندــملأ ةياـــــمحلأ ةكراــــصشــــــمب

 نينطإوملإو راجتلإ ريذحتل قإوسسلاب ةيسسيسسحت ةلمح
ةيئاقولإ تإءرجلإ مإرتحل مهتوعدو ظاظتكلإ نم

   ريبعتلإ ةيرحل يملاعلإ مويلاب لفتحت وزو ىزيتب ةيمÓعلإ ةرسسلإ
سسوريف ةحئاج راصشتنأ لظ يف ةيئانثصسأ ءأوجأ ، يفو سسمأ وزو يزيت ةي’وب ةيمÓعإ’أ ةرصسأ’أ تيحأ

نيذلأ ةنهملأ ءأدهصش ىلع محرت ةفقو ميظنتب كلذ و ، يف ريبعتلأ ةيرحل يملاعلأ مويلأ ، انوروك
يملاعلأ مويلأ يف وزو يزيتب ةيمÓعإ’أ ةرصسأ’أ تمظن دق و .ءأدوصسلأ ةيرصشعلأ لÓخ أردغ أوليتغأ

كلذ و ةنهملأ ءأدهصشل ةيراكذت ةفقو ميظنت مت ، ، ةنصس لك نم يام30   فداصصملأ ةفاحصصلأ ةيرحل

حأورأ’ أديلخت ميقأأ يذلأ ةيليوج50 يح ىوتصسم ىلع دجأوتملأ يراكذتلأ بصصنلأ مامأأ عمجتلاب
نم ليلكأ عصضو دعبف .ءأدوصسلأ ةيرصشعلأ لÓخ ةيباهرإ’أ تاعامجلأ مهتلاتغأ نيذلأ نييفحصصلأ
سسولصسل ريمصس ةي’ولاب ةيمÓع’أ ةرصس’أ ةيعمج سسيئر ”” ىقلأ ،ةنهملأ ءأدهصش ىلع امحرت روهزلأ

دعاصصلأ ليجلأ ابلاطم ةصصاخ ةيلحملأ و ةماع ةينطولأ ةفاحصصلأ عقأو ىلإأ اهلÓخ نم قرطت ةملك
 . ةلقتصسم و ةرح ةفاحصص ةماقإأ لجأأ نم لاصضنلأ ةلصصأومب

داعصس ليلخ

ةرخأاتملأ مهبتأور بصصب ةبلاطملل /وزو يزيت

ةدخ نب عإرذب جيسسنلإ عنسصم لامع نم تإرسشعلإ
 قيرطلإ  نوعطقي

ةكرحوزو ىزيتب  ةدخ نب عأرذ ةيدلبب دجأوتملأ جيصسنلأ عنصصم لامع نم تأرصشعلأ سسمأ مظن

ينب ””ىمصسملأ ناكملاب21 مقر ينطولأ قيرطلأ عطق ىلع مهمأدقأ لÓخ نم ةمراع ةيجاجتحأ
ةيلحم رداصصم بصسح و . ةرخاتملأ  مهبتأور بصص يف لجصسملأ رخأاتلأ ىلع مهنم اجاجتحأأ أذه””يفيصس
ةيرهصشلأ مهبتأور بصص ةيلمع هتفرع يذلأ رخأاتلاب نوددني مهنأاب أودكأأ نيجتحملأ لامعلأ نإاف ةقوثوم
. ةينهملأ مهعاصضوأأ نيصسحت ةرورصضب ةيجاجتح’أ ةفقولأ هذه لÓخ نوجتحملأ بلاط امك .

  داعصس ليلخ

جيريرعوب جربب   يئزجلأ يحصصلأ رجحلأ يفلاخم دصض ةذختملأ تأءأرجإÓل ةليصصح يف

رسشحملاب ةبكرم613 عسضوو يئاسضق  فلم1651ريرحت

انوروك ببسسب اسسنرف ىلإإ رإوفيد توكلإ ءإرزو سسيئر لقن
يف مكاحلأ بزحلأ حصشرم ،يلابيلوك نوج ودامأأ ،ءأرزولأ سسيئر نإأ رأوفيد توكلأ يف ةصسائرلأ تلاق
مويلأ ،نايبلأ فاصضأأو.ةيبط سصوحف ءأرجإ’ اصسنرف ىلإأ تبصسلأ سسمأأ لقن ،ربوتكأأ يف ةيصسائرلأ تاباختن’أ
سسيئر ماهم ىلوتيصس ،يصضاملأ رهصشلأ انوروك نم ىفاعت يذلأ ،وكوياكاب دماح عافدلأ ريزو نأأ ،دحأ’أ
عصضولأ لوح ةيفاصضإأ ليصصافت يأأ بصضتقملأ نايبلأ مدقي ملو.يلابيلوك نوج بايغ يف اتقؤوم ءأرزولأ

هابتصش’أ ببصسب سسرام رخأوأأ يف يتأذلأ لزعلل (اماع16) يلابيلوك عصضخو .يلابيلوك نوجل يحصصلأ
نوج ، رأوفيد توكلأ سسيئر ،أراتأو نصسحلأ راتخأو.هتباصصإأ دكأاتت مل نكل ،انوروك سسوريفل هصضرعتب

وه مجحأأ نأأ دعب ةمداقلأ ةيصسائرلأ تاباختن’أ يف مكاحلأ بزحلل احصشرم طرافلأ سسرام يف يلابيلوك

،انوروكب ةباصصإأ ةلاح0031 نم رثكأأ رأوفيد توكلأ تلجصسو.ةثلاث ةي’ول حصشرتلل يعصسلأ نع هصسفن

.ةافو ةلاح51و ،ايقيرفإأ برغ يف ت’دعملأ ىلعأأ نم يهو

فيطسسل لوألإ ريزولإ ةرايز ةيطغت نم ةعاسس رخآإ ةديرج ءاسصقإإ
ىلإأ ةحصصلأ ريزوو لوألأ ريزولأ اهب ماق يتلأ ةرايزلل ةيمÓعإلأ ةيطغتلأ نم ““ةعاصس رخأأ““ ةديرج تيصصقأأ
وه و، ىرخألأ نود رئأرجلأ سضعبل حامصسلاب ةرايزلأ هذه ىلع نيفرصشملأ ماق ثيح، سسمأ لوأأ فيطصس ةيلو
ةيط˘غ˘ت˘لا˘ب حا˘م˘صسلأ م˘ت د˘ق ه˘نأأ م˘ل˘ع˘لأ ع˘م، را˘ي˘ت˘خإلأ ة˘ي˘ف˘ي˘ك و ة˘ق˘ير˘ط ن˘ع تلؤوا˘صست ةد˘ع حر˘ط˘ي  يذ˘لأ ر˘مألأ
سضعب بناج ىلأ،ةيصسنرفلأ ةغل˘لا˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لأ و ة˘بر˘ع˘م˘لأ و، ة˘صصا˘خ˘لأ و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ د˘ئأر˘ج˘لأ سضع˘ب˘ل ة˘ي˘مÓ˘علأ
.ةيمÓعلأ تأونقلأ

ةدكيكسسب رورم ثداح يف ىحرج5
ةبأزعب لاطب’أ لزنمب نيتيحايصس نيترايصس مأدطصصأ يف لثمت رورم ثداح سسمأأ راهن ةحيبصص عقو

ةبأزع ىفصشتصسم ىلأ مهفاعصسأ متيل ، ةنصس65 و تأونصس80  نيب مهرامعأ حوأرتت ىحرج50 فلخ
ثداحلأ يف اقيقحت ةينمأ’أ تاهجلأ تحتف اميف،جÓعلأ يقلتل

رانيدوب ةايح
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