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تعفترإا انوروكلاب تاباسصإ’ا»
ناسضمر نم لوأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ
«نــينطاوملا راتهتسسا بــبسسب
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نيزنبلا ةطحم زاجنإ عورشم فقوو لخدتلا ةبانع يلاو اوبلاط

مـهجاجتحا نوددجي مــيرلا يح ونطاوم
ةيمحملا ةعرقلا ةقطنم ىلـع يدعتلا ببسسب
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ددعلأ عفتريل انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإأ ةلاح471 ليجشست نع تايفششتشسملأ حÓشصأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تنلعأأ
 .رئأزجلأ يف ةيشضاملأ ةعاشس42ـلأ لÓخ ةلاح564 ىلأ يلامجإ’أ ددعلأ لشصيل ةديدج تايفو20 تلجشس اميف ةلاح8464 ىلإأ يلامج’أ

ةئاملاب03 ةبشسنب تعجأرت ةيلمعلأ

ددعي بوبحلل ينطولا ناويدلا
«ةنيرفلا» ةدامل عيزوت سضيفخت بابسسأا
هعيزؤت مجح نم بؤبحلل ينهملا يرئازجلا ناؤيدلا سضفخ

رهشش ةيادب ذنم زبخلا ةعانشصل هجؤملا نيللا حمقلا ةدامل

عاط˘ق˘ب ة˘ي˘م˘شسر ع˘جار˘م تع˘جرأاؤ.%03 ةبشسن˘ب نا˘شضمر

عيزؤت تايمك سضيفخت بابشسأا ،ةيفيرلا ةيمنتلاؤ ةحÓفلا

نم زبخلا ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع ن˘طاؤ˘م˘لا فؤز˘ع ى˘لا ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا

ةيمؤمعلا نحاطملا ىؤتشسم ىلع داشسك ةلاح قلخ ام ةزبخملا

نم ةئاملاب03 نع لقي ل ام ليجشست نع كيهان .ةشصاخلاؤ

يلامجإا نم ناشضمر رهشش لÓخ ةلطع نم تدافتشسا نحاطملا

ةلا˘ح بب˘شسب ي˘ن˘طؤ˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ط˘ششن˘ت ة˘ن˘ح˘ط˘م825

تايؤل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘شص تÓ˘ح˘م ف˘قؤ˘ت ا˘ه˘ي˘لإا فا˘شضت ،دا˘شسكلا

قلعتي اميف امأا .تاطلشسلا نم رمأاب طاششنلا نع ةيديلقتلا

ةيلمع نإاف ،ةيئاذغلا نئاجعلا ةعانشصل هجؤملا بلشصلا حمقلاب

فرعي بؤبحلل ينهملا ناؤيدلا فرط نم جؤتنملا عيزؤت

هششيعت تناك يذلا بيهرلا طغشضلا نأاؤ رارقتشسلا نم ةلاح

ةيادب ذنم ىفتخا د˘ق ة˘فا˘ج˘لا لؤ˘ق˘ب˘لاؤ بؤ˘ب˘ح˘لا تا˘ي˘نؤا˘ع˘ت

ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ع˘شضؤ˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘م سسكع نا˘˘شضمر

ثيح,رئازجلا يف «انؤرؤك» سسؤريف يششفت ببشسب يحشصلا

ريبكلا لابقلا ببشسب ةياغلل اريبك ةداملا هذه ىلع بلطلا ناك

.كادنأا نينطاؤملا فرط نم هيلع
S°∏«º.±

رأرقب جورخلأ ةرورشض ىلع ددشش

ملاعلأ ربع ةيئأدعلأ لامعأ’أ لك فقول

ىلإا وعدي ةيروهمجلا سسيئر
يلودلا نمألا سسلجمل لجاع عامتجإا

ىلإا ،نينثلا سسمأا ،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا سسيئر اعد

سسيئرلا ةكراششم لÓخؤ .يلؤدلا نمألا سسلجمل لجاع عامتجا

ةرؤرشض ىلع دد˘شش ،ةزا˘ح˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ ناد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘ق ي˘ف نؤ˘ب˘ت

اميشسل ،ارؤف ملاعلا يف ةيئادعلا لامعألا فقؤ رارقب جؤرخلا

لÓتحلا سشيعت يتلا يشضارألا لافغإا نؤد ايبيلؤ نميلا يف

ةيرؤهمجلا سسيئر حرتقاؤ .ةيبرغلا ءارحشصلاؤ نيطشسلف لثم

نم تاجردلا ىشصقأا ىلإا للقت ،ةطخ ةرؤلب يف نآلا نم ادبلا

ددج امك.ةيقيرفإلا لؤدلاؤ ،ةيمانلا لؤدلا ىلع ةحئاجلا راثآا

مدع ةكرح ءاؤل تحت ةيؤشضنملا يعاشسملا لكب رئازجلا مازتلا

نمثؤ.ةحئاجلا ةهبا˘ج˘م˘ل فؤ˘ف˘شصلا سصر ل˘جأا ن˘م زا˘ي˘ح˘نلا

ةهباجمل ةكرحلا لؤدل لمع جؤف ليكششت رارق نؤبت سسيئرلا

سسيئر دكأاؤ .تاربخلا لدا˘ب˘تؤ تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘لا م˘شسا˘ق˘تؤ ءا˘بؤ˘لا

ةكرحلا حاجن رارمتشسا نأاب ،ةعانق ىلع رئازجلا نأا ةيرؤهمجلا

.نيلعافلا اهئاشضعأا نيب عؤنتلل اهمارتحاؤ اهتدحؤب نؤهرم
S°∏«º.±

انوروك ءابو نم ةياقولل ينطولأ ماظنلل أذيفنت

هراششتنإأ نود ةلوليحلأ و

تاسسلجلا ليجأات ررقي ةلودلا سسلجم

قحل خيرات ىلإا يام41 و7 يموي ةررقملا
تاشسلجلا ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع ،ن˘ي˘ن˘ثإلا سسمأا ،ة˘لؤد˘لا سسل˘ج˘م ن˘ل˘عأا

ةفرغلاب ةشصاخلا يراجلا يام7 سسيمخلا مؤي اهداقعنإا ررقملا

اهيمشسقب ةيناثلا ةفرغلا تاشسلج اذكؤ ةثÓثلا اهماشسقأاب ىلؤألا

نايب يف ءاجؤ .قحل خيرات ىلإا يام41 مؤي اهداقعنا ررقملا

02-96 مقر يذيفنتلا مؤشسرملا ىلع ءانب» هنأا ،ةلؤدلا سسلجم

ةياقؤلا ريبادتب قلعتملا0202 ةنشس سسرام12 يف خرؤؤملا

،هتحفا˘كمؤ (91-ديفؤك) ا˘نؤرؤ˘ك سسؤر˘ي˘ف ءا˘بؤ را˘ششت˘نا ن˘م

70 يف ةخرؤؤملا97 مقر لؤألا ريزؤلا ديشسلا ةميلعتب Óمعؤ

نم ةياقؤلل ينطؤ ماظن ذيفنت ىلإا ةيمارلا0202 ةنشس سسرام

لمعلا ديدمتل ارظنؤ هراششتنا نؤد ةلؤليحلا ؤ انؤرؤك ءابؤ

ةقفارملا ةيئاقؤلا ريبادتلا لمجم اذكؤ ،يحشصلا رجحلا  ماظنب

فرط نم اهنع نلعملا0202 يام41 ةياغ ىلا اذهؤ هل

هيقفترمؤ هيمدختشسم ةفاك ةلؤدلا سسلجم ملعي ,لؤلا ريزؤلا

7 سسيمخلا مؤي اهداقعنا ررقملا تاشسلجلا ليجأات ررقت هنأا

اذك ؤ ةثÓثلا اهماشسقأاب ىلؤألا ةفرغلاب ةشصاخلا0202  يام

ةفرغلاب ةشصاخلاؤ يام41 مؤي اهداقعنا ررقملا تاشسلجلا

.«قحل خيرات ىلا اذهؤ اهيمشسقب ةيناثلا
¥.h

¯  S°∏«º.±

يمشسرلا قطانلا سسما فششك ؤ
سسؤريف ةعبا˘ت˘مؤ د˘شصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل

رارؤف لام˘ج رؤ˘ت˘كد˘لا ,ا˘نؤرؤ˘ك
ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا دد˘˘˘ع نأا ى˘˘˘لا

8991 ىلا عفترا ءافششلل تلثامت

42ـلا لÓخ ةلاح26 اهنيب نم
تاذ ر˘ب˘ت˘عاؤ .ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘عا˘شس
سضعب سصيلقت رارق نأا لؤؤؤشسملا
ذختا يحشصلا رجحلا نع دؤيقلا
ةيعامتجلا راثآلا نم فيفختلل
,نينطاؤملا ةدئافل ةيداشصتقلاؤ
اذه يششفت نم دحلا نأا ادكؤؤم
نينطاؤملا لك بجاؤ نم ءابؤلا

ثي˘˘ح ,تا˘˘˘يلؤ˘˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘عؤ
˘مرا˘˘شصلا مار˘˘ت˘˘حلا ي˘˘عد˘˘ت˘˘شسي
ةفاشسمؤ ةماعلا ةفاظنلا دعاؤقل
قاؤ˘شسألا ي˘ف ة˘شصا˘خ د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ةازاؤملاب .ةيراجت˘لا تÓ˘ح˘م˘لاؤ
د˘ب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،نؤ˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ما˘شضت تا˘ي˘لآا ةد˘ع تع˘شضؤ
˘ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل «ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘شسا»
عمتج˘م˘لا ن˘م ة˘ششه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب
را˘ثآا سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ط˘خ دا˘˘م˘˘ت˘˘عاؤ
داشصتقلا ىل˘ع ا˘نؤرؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
سسي˘˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘قؤ .ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘˘˘لا
ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

ةيشضارتفلا ةمقلا لاغششأا لÓخ

ةكرح تامؤكحؤ لؤد ءاشسؤؤرل
«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا زا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘نلا مد˘˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ما˘شضت تا˘ي˘لآا ةد˘ع تع˘شضؤ
ةررشضتملا تائفلل ةيلاجعتشساؤ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ع˘˘شضؤ˘˘لا اذ˘˘ه ءار˘˘˘ج
لفكتلل ةيلام تادعاشسم دشصر
ن˘˘م ة˘˘ششه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا˘˘ب ما˘˘˘ت˘˘˘لا
سصيلقتل ةطخ دامتعاؤ عمتجملا
دا˘شصت˘قلا ى˘ل˘ع ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا را˘˘ثُأا
ةدؤ˘ع˘لا˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
جا˘ت˘نلا ةر˘ي˘˘تؤ ى˘˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلا
ريخ˘شست ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ءÓجإل ةحاتملا تايناكملا ةفاك
لؤد فلتخم يف نيقلاعلا اياعرلا
سسؤرد˘م ط˘ط˘خ˘م ق˘فؤ م˘لا˘ع˘˘لا

ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا ه˘˘م˘˘عد˘˘ت

سسي˘ئر˘لا ح˘شضؤأاؤ «. ة˘يرؤر˘شضلا

رئازجلا نأا راطلا سسفن يف نؤبت

تاءار˘˘جا ةد˘˘ع ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب تما˘˘ق»

نم ىلثملا ةداف˘ت˘شسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاؤ ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا دراؤ˘˘م˘˘لا

سصشصخت ذإا ،«ةحاتملا ةينطؤلا

رثكأا« فاشضأا امك ايؤنشس رئازجلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘تاد˘˘ئا˘˘ع ثل˘˘ث ن˘˘م

ه˘نا˘شش ن˘م ا˘م ؤ˘˘هؤ » ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا

تاردقلا ميعدت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا

راششتنا سصيلقت د˘شصق ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

نم د˘ح˘لاؤ91 ديفؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

.«اهتايعادت

¯  S°∏«º.±

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا سسي˘˘ئر دد˘˘شش
ثحبلا ريؤطتؤ ةح˘شصلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ىلع يطايخ ىفطشصم ،يملعلا

ةمارشصب نؤناقلا قيبطت ةرؤرشض
رج˘ح˘لا تاءار˘جإا ي˘ف˘لا˘خ˘م د˘شض
را˘ت˘ه˘ت˘شسا نأا˘ب ار˘ي˘ششم ،ي˘ح˘شصلا
لؤألا عؤبشسألا لÓخ نينطاؤملا
ءابؤ راششتنا ءارؤ ناشضمر رهششل

يف ةديدج رؤؤب رؤهظؤ انؤرؤك
رؤشسيفؤر˘ب˘لا د˘كأاؤ.تا˘يلؤ ةد˘ع
ةيفحشص تاحيرشصت يف يطايخ

مهرادشصإاؤ ةلؤلا كرحت نأا سسمأا
ةشسرامم نم راجتلا عنمي رارقل
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا سضع˘˘ب

تقؤ˘˘لا ي˘˘ف يرؤر˘˘شضؤ بئا˘˘˘شص
ى˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م نأاؤ ة˘˘شصا˘˘خ,ن˘˘هار˘˘لا
اعافترا دهشش ءابؤلاب تاباشصلا

رمألا ،يشضا˘م˘لا عؤ˘ب˘شسألا لÓ˘خ
رؤؤب رؤهظ ةي˘نا˘كمإا˘ب أا˘ب˘ن˘ي يذ˘لا

ةرؤر˘شض ى˘ل˘˘ع ادد˘˘ششم ،ةد˘˘يد˘˘ج
د˘شض ة˘مار˘شصب نؤ˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا
تاب عشضؤلا نأاؤ ةشصاخ يحشصلا
ة˘˘ح˘˘˘شص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كششي

ةئيهلا سسيئر دكأاؤ .ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ريؤطتؤ ةحشصلا ةيقرتل ةينطؤلا
يذلا ءارجإلا نأا ،يملعلا ثحبلا
عؤبشسا لبق ةمؤكحلا هيلا تأاجل
طا˘˘ششن˘˘لا ةدؤ˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘لاؤ
فدهي نا˘ك ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘يدا˘شصت˘قلا ءا˘ب˘عألا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘ل
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘ن˘˘˘كل,
سسف˘ن ي˘ف را˘ج˘ت˘لاؤ ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ةمؤكحلا عفد يذلا رمألا ،تقؤلا
بشسحؤ.رارقلا اذ˘ه ن˘ع لؤد˘ع˘ل˘ل
يطايخ ىفط˘شصم رؤ˘شسي˘فؤر˘ب˘لا
نييفرحلاؤ را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج نإا˘ف

ةيعؤت يف مهم رؤد بعلب ةبلاطم
نم تÓحملا باحشصأاؤ راجتلا
نأل ةياقؤلا تاءارجا مارتحا لجأا
مامأا مؤ˘ي˘لا م˘ه م˘لا˘ع˘لاؤ ر˘ئاز˘ج˘لا

ةطيحلا بلطتي فؤرعم ريغ ؤدع
ع˘˘قؤ˘˘ت ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘˘ب .رذ˘˘˘ح˘˘˘لاؤ
،يطايخ ىفطشصم رؤ˘شسي˘فؤر˘ب˘لا
قيبطتل ةمؤكحلا ءؤجل ةيناكما
لاح ي˘ف ة˘مار˘شص ر˘ث˘كأا تاءار˘جإا
ةدكؤؤ˘م˘لا تلا˘ح˘لا دد˘ع ر˘م˘ت˘شسا
«ا˘نؤرؤ˘ك» سسؤر˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘شصم˘˘لا
لÓ˘خ عا˘ف˘ترلا ي˘ف د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا
.ةلبقملا ةليلقلا مايلا

ةديدج ةلاح26 يفاعت دعب8991 ىلإأ ءافششلأ ت’اح عافترإأ

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا471 و ةافو اتلاح

:يطايخ ىفطشصم روشسيفوربلأ .. ةمأرشص رثكأأ تأءأرجإأ قيبطتل ءوجللأ عقوت

«نينطاوملا راتهتسسا ببسسب ناسضمر نم لوألا عوبسسألا لÓخ تعفترإا انوروكلاب تاباسصإلا»
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ءا˘شسؤؤر ىد˘ت˘˘ن˘˘م سسي˘˘ئر ف˘˘ششك
سسمأا يلقع يماشس تاشسشسؤؤملا

08 نأا ة˘ي˘عاذإا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف
تررشضت تاكرششلا نم ةئاملاب
يما˘شس د˘كأاؤ .ا˘نؤرؤ˘ك ة˘مزأا ن˘م
ة˘ق˘فار˘م ةرؤر˘شض ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
تاشسشسؤؤملاؤ تاكرششلل كؤنبلا
ثيح,انؤرؤك ءابؤ نم ةررشضتملا
دئاؤف Óب سضؤرق دامتعا ىلإا اعد

لغششلا بشصان˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
ىلع اددششم ،تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا هذ˘ه˘ب

ىلا باهذلا يف عارشسإلا ةرؤرشض
كلذؤ. د˘يد˘ج يدا˘شصت˘قا جذؤ˘م˘ن

دؤيق عفرؤ رامثتشسلا ريرحت ربع
عاطقلا ةن˘م˘قرؤ ة˘ي˘طار˘قؤر˘ي˘ب˘لا

.ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا حÓ˘شصإاؤ
ةبلاطم ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ي˘ل˘كآا لا˘قؤ
حÓ˘˘˘˘شصإا ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘شسإلا˘˘˘˘ب نآلا
باطقتشسل ةيكنب˘لا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا
قؤ˘شسلا ن˘م ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘كلا

06 نيب ام اهردق يتلا ةيزاؤملا

نأا افيشضم ،رلؤد رايلم08 ىلإا

حتفؤ ةيداشصتقا ةيكيمانيد ثعب

كؤ˘ن˘ب˘لا كي˘با˘ب˘˘شش ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

ةداعتشسا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘ي˘مÓ˘شسإلا

اهرؤدب حمشستشس يتلا ةلتكلا هذه

نم هجارخإاؤ دا˘شصت˘قلا ل˘يؤ˘م˘ت˘ب

راعشسأا رايهنا اهببشس يتلا هتمزأا

«91 د˘ي˘فؤ˘ك» ءا˘˘بؤؤ ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا

«ؤيشسفألا» سسيئر اعدؤ .يملاعلا

را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا سصر˘˘ف ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘˘لإا
ةيطارقؤريبلا ءاهنإا˘ب ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘مؤ
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا حÓ˘˘شصإا ع˘˘ير˘˘شستؤ
تازا˘ي˘ت˘˘ما م˘˘يد˘˘ق˘˘تؤ ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا

لاؤ˘˘مألا سسؤؤؤر˘˘ل ة˘˘ب˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
نأاب افيشضم ،ةيبنجألاؤ ةيرئازجلا

ثعبل احارتقا03 تمدق هتمظنم
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج يدا˘˘شصت˘˘قا جذؤ˘˘م˘˘ن
انؤرؤك ةحئاج ءاهتنا دعب رئازجلا
م˘لا˘ع˘لاؤ ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

.لكك

ءابولأ ببشسب تررشضت تاكرششلأ نم ةئاملاب08 نأأ دكأأ

انوروك ةحئاج نم ةررسضتملا تاسسسسؤوملاو تاكرسشلل كونبلا ةقفارم ىلإا وعدي «ويسسفألا»
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ديازتو تازوجحلا ءاغلإا دعيو
تاقحتسسملا عاجر˘ت˘سسا تا˘ب˘ل˘ط
دو˘ق˘ت ،ىر˘خأا ن˘ي˘ب ن˘˘م ل˘˘ماو˘˘ع
را˘ف˘سسأ’ا ت’ا˘كو ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل
تادحولا ا˘سضيأا ل˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نم ،ناريطلا تاكرسشو ةيقدنفلا
يحايسسلا عاطقلا يف ني˘ل˘عا˘ف˘لا
ن˘ه˘كت˘لا ن˘كم˘ي ’ ق˘ير˘ط و˘ح˘ن
خانم لظ يف ة˘سصا˘خ ،ه˘ت˘يا˘ه˘ن˘ب
ع˘م تادار˘يإ’ا طو˘ب˘˘ه˘˘ب م˘˘سست˘˘ي
ثي˘˘ح ،نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش لو˘˘˘خد
هيف عجارت˘تو لا˘ب˘قإ’ا سضف˘خ˘ن˘ي
،ع˘سضو˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأاو .را˘˘ع˘˘سسأ’ا
ت’ا˘كو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تردا˘˘ب
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘لإا ،ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا

ّ
ا˘ه˘تا

ة˘يرا˘ب˘جإا ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف لو˘˘خد˘˘لاو
،اهيراجم ىلإا هايملا ةدوع ىتح
دقتعت تناك ت’اكولا سضعبف
ع˘˘م ن˘˘كل.لو˘˘ط˘˘ي ن˘˘ل ر˘˘مأ’اّ نأا
يف ةديدج ت’اح روهظ عراسست
مت ،رئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ند˘م
دوفولاو تÓحرلا م˘ظ˘ع˘م ءا˘غ˘لإا
ةجمربم تناك ي˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
يتلا ةيرئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘سصلا و˘ح˘ن
ذÓملا نوكت نأا سضرتفملا نم
دعب ت’اكولاو حاّيسسلل ديحولا

تÓ˘˘˘˘حر˘˘˘˘لاو ءاو˘˘˘˘جأ’ا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو .ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ديدعلا اهدا˘ق ي˘ت˘لا ت’وا˘ح˘م˘لا

لجأا نم ت’اكولا هذه كÓم نم
نم هذاقنا نكمي ام ذاقنا ةلواحم
ع˘˘سضو لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ت’ا˘˘˘كو
ىلإا ليرفأا نم تÓحرلا جمانرب

يف امب لبقملا توأا رهسش ةياهن
نأا ’إا ،ناسضمر رهسش ةرمع كلذ
مهططخ ل˘ك تط˘ق˘سسأا ا˘نورو˘ك
نيسسوق باق  مهتاكرسش تتابو
ة˘ن˘سس ي˘ف لو˘خد˘لا ن˘م ى˘˘ندأا وأا
هذ˘˘˘˘ه نأا ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ .ءا˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘ب
ناريط ةركذت عبت مل ت’اكولا

،يسضاملا سسرام01 ذنم ةدحاو
ذ˘ن˘م قدا˘ن˘ف˘لا ي˘ف ز˘ج˘˘ح˘˘ت م˘˘لو
رب˘ت˘ع˘تو .ه˘سسف˘ن ر˘ه˘سشلا ع˘ل˘ط˘م
ةر˘م˘عو يو˘ب˘ن˘لا د˘لو˘م˘لا ةر˘م˘ع
ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب نا˘˘سضمر
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ف˘˘˘سسلا ت’ا˘˘˘كو
كانه ّنأا لب ،لوأ’ا قزرلا ردسصم
،طقف ةرمعلاب سصتخت ت’اكو
سسÓفإ’ا ةفاح ىلع اهسسفن دجتل
’ ة˘يرادإا ل˘كا˘سشم ي˘ف ل˘˘خد˘˘تو
نيذلا نئابزلا عم ةسصاخ يهتنت
.مهلاومأا ةداعتسسا بلطل اوعراسس

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
،ة˘حا˘ي˘سسلا ت’ا˘كو˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
تا˘ع˘ي˘ب˘م ّنأا ي˘سسو˘ن˘سس سسا˘˘ي˘˘لإا
ر˘ه˘سشأ’ا ي˘ف توا˘ه˘ت ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

ىلإا06 دودحب ةريخأ’ا ةثÓثلا

د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع ،ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف08
تا˘ع˘ي˘ب˘مو ي˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘˘ق˘˘لا
يسسونسس لاقو .ناريطلا ركاذت
’ ةيلاحلا فورظلا لظ يف هنإا
بل˘ط˘لا نأا˘سشب ن˘ه˘كت˘لا ن˘˘كم˘˘ي

ءاسضقل ةيفيسصلا تازاجإ’ا ىلع
تارسشؤوملاف ةي˘حا˘ي˘سس تÓ˘ط˘ع
فسصتنم يف رهظت دق ةيئدبملا
ل˘قأا ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا يا˘م ر˘˘ه˘˘سش
ةباق˘ن˘لا سسي˘ئر فا˘سضأاو .ر˘يد˘ق˘ت
نأا ةحايسسلا ت’اكو˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

بقر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
يف ثدحت دق يتلا تاروطتلل
ًاددع كانه نأاو ،ةلبقملا ةرتفلا

نيبغارلا سصاخسشأ’ا نمً اريبك
دمتعي كلذ لك نأا ’إا ،رفسسلا يف
ةلود يف قيلعتلا تارارق ىلع
،ةدوسصق˘م˘لا ة˘ه˘جو˘لا وأا ر˘ف˘سسلا
ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
تاراطملا يف ة˘ع˘ب˘ت˘م نو˘كت˘سس
ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ع˘با˘تو .ن˘ي˘مدا˘ق˘لاو ن˘يردا˘غ˘م˘لا
انعفر» Ó˘ئا˘ق ه˘ث˘يد˘ح ي˘سسو˘ن˘سس
نماسضت قودنسص حتفل احرتقم
نع سضيوعتلل رفسسلا ت’اكول
هذه يف اهتقحل يتلا رارسضأ’ا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو ،ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا ذا˘ق˘نإا تا˘˘ي˘˘لآا سسرد˘˘ن

طسشنت ةيحا˘ي˘سس ة˘لا˘كو0021
ل˘ي˘غ˘سشت˘ب مو˘ق˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
لاق هتهج نم .نيلماعلا تائم
يرومرم نسسح ةحايسسلا ريزو
ع˘˘م ة˘˘يروا˘˘سشت ة˘˘˘سسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘˘ع ءا˘˘سضعأا
نم ددعو نييرئازجلا نييفرحلل
ةيديلقتلا ةعانسصلا فرغ ءاسسؤور
ل˘كسشي ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نأا فر˘ح˘لاو
رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو لدا˘ب˘ت˘ل ة˘سصر˘ف
تاحارتق’ا فل˘ت˘خ˘م ة˘سشقا˘ن˘مو
زواج˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ب˘سسلا لو˘ح
ةيعامتج’او ةيداسصتق’ا راثآ’ا
ءابولا اذه راسشتنا نع ةبترتملا
ذا˘˘خ˘˘تا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
ن˘م ن˘كم˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةادأا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو
ىلع ظافحلا اذك و ،يداسصتق’ا

.لمعلا بسصانم

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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انوروك صسوريف ءابو ةأاطو نم ،دÓبلاب ةيحايشسلا ةعانشصلا يف نيلعافلا يقاب رارغ ىلع رئازجلا يف رفشسلا تلاكو هجاوت
اميف ،فشصنو رهشش نم رثكأا ذنم اهباوبأا قلغ ىلإا تلاكولا نم ديدعلا ترطشضا ثيح ،ملاعلا ءاحنأا فلتخم يف رششتنملا دجتشسملا

.بوكنملا عاطقلل ةايحلا ةداعإاو ،حارجلا ديمشضتل ةبشسانم ةقيرط ىلع روثعلا لجأا نم ىرخأا حفاكت

ةيحايشس ةلاكو0021 ذاقنإا تايلآا ةشساردل ةيشصولا ةرازولا عم بقترم ءاقل

رئإزجلإ يف رافسسأ’إو ةحايسسلإ ت’اكو دراطي سسلفإ’إ حبسش
ةيئارششلا ةردقلا عفري نل لخدلا ىلع ةبيرشضلا ءاغلإا رارق نأا تلاق

ةداعإاب بلاطت «ويتنسسأ’إ»
روجألل ةينطولإ ةسسايسسلإ يف رظنلإ

ىندأ’ا دحلا عفر رارق «ويتنسسأ’ا» ةيبرتلا لامعل ةينطولا ةباقنلا تنمث

ىلع تحلا نكل رانيد فلأا02 ىلإا تاونسس8 ذنم ىلوأ’ا ةرملل روجأÓل

03 ىلإا يدعاقلا رجأÓل ىندأ’ا دحلا عفر عم روجأÓل ىندأ’ا دحلا عفر

ءاغلإا رارق نأا ةيبرتلا لامعل ةينطولا ةباقنلا تدكأا .يرئازج رانيد فلأا

ابتار نوسضاقتي نيذلا لامعلاو نيفظوملل  «GRI» لخدلا ىلع ةبيرسضلا

نلو نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا عفري نل رانيد فلأا03 نع لقي وأا يواسسي
ةبسسن عافترا نأا اهل نايب يف ويتنسسأ’ا تحسضوأاو .قÓطإ’ا ىلع اهنسسحي
نأا ى˘ل˘ع ةدد˘سشم ،ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا ي˘ند˘ت ءارو بب˘سسلا ي˘ه م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا

نوسشيعي يرئازج رانيد فلأا05 نم لقأا ابتار نوسضاقتي نيذلا نيفظوملا
روجأ’ا ةكبسش ةعجارمل ةباقنلا تاذ تعد قايسسلا يفو .رقفلا ةبتع تحت
ذنم روهدت ةيعسضو يف لازي ام يذلا ،مخسضتلا ت’Óتخا ةجلاعمو

تقو ي˘ف يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘˘غ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا رار˘˘قإا ةد˘˘ح هداز يذ˘˘لاو4102
كلذ «ويتنسس’ا» تنمث دقف روجأÓل ىندأ’ا دحلا رارق نأاسشبو .قباسس
ىندأ’ا دحلا عفر يف ةوطخلا هذه نمثن »:نايبلا تاذ يف تحسضوأاو

عقاوب ار’ود071 يلاوح وحن ىلإا تاونسس8 ذنم ىلوأ’ا ةرملل روجأÓل

نع ةديعب ىقبت ةدايزلا هذه نكل رانيد فلأا02 ىلإا لسصيل رانيد0002
هتاذ ردسصملا فاسضأاو .«ةيسشيعملا مهتردق نيسسحت يف لامعلا تاحومط
عفر سصوسصخب ءارزولا سسلجم عامتجا نم لسضف’ا رظتنن انك ةباقنك »:
رجأÓل ىندأ’ا دحلا عفر يف لثمتملاو انبلطم ددجنو روجأÓل ىندأ’ا دحلا

ةينطولا ةسسايسسلا يف رظنلا ةداعإا عم يرئازج رانيد فلأا03 ىلإا يدعاقلا

ىلإا54 نم اهعفرو ةيل’دتسس’ا ةطقنلا ةميق يفرظنلا ةداعإاو، روجأÓل

زيزعلا دبع ةموكح ةباقنلا تاذ تعد رخأا قايسس يفو .«يرئازج رانيد07
قلعتي اميف ةلقتسسملا تاباقنلا هاجت «ءاسصقإ’ا ةيلقع» ةسسرامم مدعل دارج
تاموكحلا لثم ةديدجلا رئاز˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا عا˘م˘ت˘جا˘ب
، «ايتيجول» نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحت’اب ىفتكت تناك يتلا ،ةقباسسلا

ا˘يدا˘ف˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ك ا˘ه˘ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘سسي˘ل لا˘م˘ع˘ل˘ل ل˘ث˘م˘م˘˘ك
نوبت ديجملا دبع ةسسائر تحت ءارزولا سسلجم عامتجا ناكو .سضوافتلل
ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ةيروهمجلا سسيئر
ةيلاملا ريزو سضرعب هلاغسشأا لهتسسا دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةينقتب
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا˘ب سصا˘خ˘˘لا
ةينازيم سضيفخت عفر ءارزولا سسلجم رقأا ،كلذ ءوسض ىلعو .ةيراجلا

ةلودلا تاقف˘ن سضي˘ف˘خ˘ت˘لا ل˘م˘سشيو،05% ى˘˘لإا03% نم ريي˘سست˘لا
وأا لقت يتلا ليخادملا ىلع ةبيرسضلا ءاغلإاو ،اهل ةعباتلا تاسسسسؤوملاو

ينطولا رجأ’ا عفرو ،مداقلا ناوج حتافلا نم ءادتبا جد فلأا03 يواسست

كلذو ،جد فلأا02 حبسصيل جد (0002) يفلأا ةدايزب نومسضملا ىندأ’ا
ىلع بقارملا حيرسصتلا ماظن ءاغلإا عم ،مداقلا ناوج حتافلا نم ءادتبا
ةقلعتملا مجانملاو ةعا˘ن˘سصلا ةرازو تا˘حار˘ت˘قا دا˘م˘ت˘عاو ،ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لا
سشاقنلا لامكتسسا سسيئرلا بلط ،كلذ دعبو .يعانسصلا عاطقلا سشاعنإاب

ءارثإا ىنسستي ىتح ،مداقلا عوبسسأ’ا يف يليمكتلا ةيلاملا نوناق لوح
.لسضفأا لكسشب يديهمتلا عورسشملا ليدعتو
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لبقملا ناوج رهشش ةياهن هءارجإا ىلإا ليمت

اهتاحرتقم مدقت ذيملتلإ ءايلوأإ ةيعمج
ايرولاكبلإ ةداهسش ناحتمإإ لوح

ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘˘ب سسمأا «ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تمد˘˘ق˘˘ت
ةداهسش ناحتما ءارجإ’ ةبسسانمو ةليفك اهارت يتلا ، تاحارتقإ’او  لولحلا
يف بلاطت ةريخأ’ا نإاف ةمظنملا بوسسنملا نايبلا بسسحو . ايرولاكبلا
،لبقملا ناوج رهسش ةياهن ايرولاكبلا ةداهسش ناحتمإا ءارجإاب لوأ’ا حارتقإ’ا

ءارجإا نأا ىرت ثيح «انوروك» ءابو ةعباتمل ةينطولا ةنجللا ةقفاومب كلذو
قلق ليزيو ذيمÓتلل ةيسسفنلا ةلاحلا يعاري ةرتفلا هذه لÓخ ناحتم’ا
تقولا اهحنم لÓخ نم ةيبرتلا ةرازو دعاسسي هنأا ىلإا ةفاسضإ’اب ءايلوأ’ا
لبقملا يسسردملا لوخد˘ل˘ل داد˘ع’ا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ح˘ي˘ح˘سصت˘ل˘ل ي˘فا˘كلا
ددع فيفختو زكارملا ةفعاسضمب نوكي ناحتم’ا ءارجا نأا امك ةيحيرأاب

يناثلا  حارتقإ’ا امأا .احسشرتم51 ىلإا01 نم تارجحلا لخاد نيحسشرتملا
ربمتبسس رهسش يف ايرولاكبلا ةداهسش ناحتما ءارجا يف اهبسسح لثمتيف
نأاب فيسضتل .تاقوعم نم هنع بترتي امل حارتق’ا ىلع ظفحتت اهنا مغر
يسسردملا لوخدلا رثعت يف ببسستيسس ةرتفلا هذه لÓخ ناحتمإ’ا ءارجإا
اسضيا هنع رجنيسس امم حيحسصتلاو ةسسارحلاب ةذتاسسأ’ا لاغسشناو لبقملا
رثأ’ا نع ثيدحلا نود نهملا نيوكتلا اذكو يعماجلا لوخدلا ليطعت
ةرتفلا هذهل ناحتم’ا ءارجا ريخأات نع رجني دق يذلا ئيسسلا يسسفنلا
.ةمظنملا فيسضت

YÉO∫ GCe«ø

 نيدقاعتملإ ةذتاسسأ’إ دوقع خسسف يفنت ةيبرتلإ ةرإزو
ن˘يد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةد˘˘تا˘˘سسأ’ا نأا سسمأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا

ريغ9102/0202 ةيراجلا ةيسساردلا ةن˘سسلا ناو˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لاو
ةئفلا هذهل هجوم يحيسضوت نايب يف تدكأاو . مهدوقع خسسفب نينعم
لكو سصوسصخلا اذهبو ددسصلا اذه يف ةميلعت يأا ردسصت مل اهنا ةيوبرتلا

تركذو .نايبلا بسسحب ةحسصلا نم هل سساسسأا ’ كلذ لوح عاسشي ام
اهردسصم نم نوكتسس نأاسشلا اذه يف ةحيحسص ةمولعم يأا نأاب ةرازولا
ي˘نور˘ت˘كل’ا ا˘ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع يرود˘˘لا عÓ˘˘ط˘˘سض’ا˘˘ب كلذو ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

رتيوتو كوبسسيف يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيمسسرلا اهتاحفسصو
YÉO∫ GCe«ø .اهريغو
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«كار˘طا˘نو˘˘سس» ة˘˘كر˘˘سش تع˘˘قو
«ليوكول» ةيسسور˘لا ة˘كر˘سشلاو
تاسشقانملا ءدبل مهافت ةركذم
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
كرتسشملا رامثتسسÓل ني˘فر˘ط˘لا
فا˘سشكت˘˘سس’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ي˘˘ف تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإاو
ة˘كر˘سشل˘ل نا˘ي˘ب د˘كأاو .ر˘ئاز˘ج˘لا
تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ع˘ي˘قو˘ت نأا سسمأا «كار˘طا˘نو˘˘سس»

تازيفحتلا لسضفب ءاج ةركذملا

تاقورحملا نوناق اهلمح يتلا

ةر˘كذ˘م˘لا نأا ار˘ي˘سشم ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

سصرف د˘يد˘ح˘ت سصح˘ف» ل˘م˘سشت

يلودلا جاتنإ’ا و فاسشكتسس’ا

تنا˘˘˘كو .«ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب

ماعلا علطم اتقفتا دق ناتكرسشلا

تاكارسشلا زيزعت ىلع يراجلا

دعتو .ام˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا

«ليو˘كو˘ل» ة˘ي˘سسور˘لا ة˘كر˘سشلا

طفنلا تاكرسش ربكأا نم ةدحاو

ةسصروبلا يف ةجردملا زاغلاو

،ملاعلا يف ايدومع ة˘ل˘ما˘كت˘م˘لا

جاتنإا نم2 نم رثكأا لثمت ثيح

نم1 يلاوحو يملاعلا طفنلا

زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا تا˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا

ةكرسش نايب زربأا املثم ،ةتبثملا

ةكرسشلا زوحتو .«كارطانوسس»

يف ةقÓمعلا ىرخأ’ا ةيسسورلا

ىلع «موربزا˘غ» ط˘ف˘ن˘لا جا˘ت˘نإا

لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه سصسصح

ي˘ف زا˘غ˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

دجاو˘ت˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘كر˘ب ي˘سسا˘ح

تناك و،6002 ةنسس ذنم كانه

«كارطانوسس» ني˘ب تاروا˘سشم˘لا

اريسضحت تأادب دق «ليوكول» و

و فاسشكتسس’ا ناديم اهلوخدل

بجومب رئازجلا يف لÓغتسس’ا

يف ةعقوملا ةكارسشلا تايقافتا

وكسسو˘م ة˘ي˘سسور˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ـلا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع

زاغلل ةرد˘سصم˘لا لود˘ل˘ل12

.يسضاملا ربوتكأا رهسش

نيفرطلا نيب يلودلا جاتنإلاو فاششكتشسإلا صصرف ديدحت صصحف لمششت

«ليوكول» ةيسسورلإ ةكرسشلإ عم مهافت ةركذم عقوت «كإرطانوسس»
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تاجتنملا داريتسسا ةروتاف تغلب

392.1 ،رئازجلا ي˘ف ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ن˘ير˘ه˘سشلا لÓ˘خ ،ر’ود را˘ي˘ل˘˘م

لباقم،0202 ةنسس نم نيلوأ’ا

سسفن لÓخ ر’ود رايلم043.1
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

78.64ـب ا˘سضا˘ف˘˘خ˘˘نا ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم

05.3-) ةبسسنب يأا ،ر’ود نويلم

ه˘˘˘تد˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسح كلذو (%
كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
تاذ ح˘˘˘سضوأاو .ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
دوعي عجارتلا اذه نأا ،ردسصملا

سضا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا ي˘سسا˘سسأا ل˘كسشب
رسضخلا و بوبحلا نم تادراولا

تاعانسصلا تايافن و تافلخم و
و ن˘˘ب˘˘لا تادراو و ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا
تادراو ا˘مأا .ل˘باو˘ت˘˘لا و يا˘˘سشلا
ةبترملا لتحتف ،ةيئاذغلا علسسلا
تازيهجتلا ع˘ل˘سس د˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ي˘ل˘كي˘ه ن˘م˘˘سض ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

01.12 ةبسسنب ،رئازجلا تادراو

و بو˘ب˘ح˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق تغ˘˘ل˘˘بو%.
يرهسش لÓخ قيقدلا و ديمسسلا

ن˘ير˘ي˘خأ’ا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف و ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج

و ،ر’ود نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م67.893

نم%13 يلاوح لثمت يلاتلاب

،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تادراو˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كي˘˘ه

ر’ود نوي˘ل˘م48.534 لبا˘ق˘م
ة˘ن˘سس ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ

ـب ردقي سضا˘ف˘خ˘نا˘ب يأا،9102

15.8 يأا ر’ود نويلم80.73

رسضخلا تادراو تفرع امك .% –

غلبتل،%02.21 ةبسسنب اعجارت

لÓ˘خ ،ر’ود نو˘ي˘˘ل˘˘م63.86
ة˘ن˘سسلا ن˘م ن˘ي˘لوأ’ا ن˘ير˘ه˘˘سشلا

نويلم68.77 لباقم ،ةيراجلا
ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘˘خ ،ر’ود
م˘ت ا˘م˘˘ك.ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
نم ،كلذك هجوتلا اذه ليجسست

جراخلا نم رئازجلا ءانتقا لÓخ

تاعانسصلا ا˘يا˘ق˘ب و تا˘ف˘ل˘خ˘م˘ل
ن˘ي˘ح˘ط ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ىر˘˘خأا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م و ا˘˘˘يو˘˘˘سصلا

ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘سص

لبا˘ق˘م ،ر’ود نو˘ي˘ل˘م92.06

يأا ،ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م96.801

امأا35.44 %. ةبسسنب سضافخناب
ياسشلا و نبلا ةعومجم تادراو
ي˘ه تل˘ج˘سس د˘˘ق˘˘ف ،ل˘˘باو˘˘ت˘˘لا و

،7.6 % يلاوحب اعجارت ىرخأ’ا

نويلم14.95 اهتميق غل˘ب˘ت˘ل

نويلم76.36 ل˘با˘˘ق˘˘م ،ر’ود
ةنسسلا نم ةرتفلا سسفن يف ر’ود
.ةيسضاملا

0202 ةنشس نم نيلوألا نيرهششلا لÓخ

ر’ود رايلم392.1 ىلإإ عجإرتت رئإزجلإ يف ةيئإذغلإ تاجتنملإ دإريتسسإإ ةروتاف



يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ةلاح51 ـب تنÓصسكات ةيدلبب تلجصس ةليصصح ربكا

ةنتابب ةدكؤوم ةلاح021 ىلإإ انوروك تاباسصإإ ددع عافترإإ
اؤناك ،مهتباصصا يف هبتصشم ناك اصصخصش11 ليلاحت جئاتن رؤهظ دعب كلذو ،ةدكؤؤم ةلاح021 ىلا ةنتاب ةيلو ىؤتصسم ىلع91 ديفؤكب اهتباصصا دكؤؤملا تلاحلا ددع داز

.ةباصصلا ةيباجيا ةيربخملا ليلاحتلا تفصشك ثيح ،ريناكصسلاو ةعصشلا قيرط نع ليلاحتلل اؤعصضخا نيذلاو مهتباصصا يف كؤكصشملا نمصض نيدجاؤتم
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تا˘يد˘ل˘ب ن˘م دد˘ع ر˘ب˘ع ن˘ي˘با˘سصم˘لا ء’ؤو˘ه عزو˘ت˘ي ثي˘ح

ت’اح50 ىلا ىلاح نم اهب تلجسس دق تناك ةي’ولا
نيباسصملل ددع ربكا هب لجسس يذلا تقولا يفاذه ،ةدكؤوم

ةدكؤوم ةلاح51 ليجسست لÓخ نم ،تنÓسسكات ةيدلبب
ىفسشتسسمب نودجاوتي ثيح ،نيوابينيت ةقطنمب تلجسس
ة˘لا˘ح لوا تنا˘ك د˘قو ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل صسوا˘˘ق˘˘ن
،رمعلا نم نيعسستلا يف زو˘ج˘ع˘ل تل˘ج˘سس د˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
،هيلا راسشملا ددعلا لمسشتو صسوريفلا ىودع كلذب لقتنتل
اوعسضو نيرخا صصاخسشا ليلاحت جئاتن روهظ راظتنا يف
ةلهملا ءاسضقناو مهت’اح نم دكاتلل يحسصلا رجحلا نهر

تقولا يف اذه ،ءابولا صضارعا روهظل اموي41 ـب ةددحملا
نين˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لا مد˘ع ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ي˘ف م˘ها˘سس يذ˘لا
لمح˘م رو˘م’ا ذ˘خاو ر˘ج˘ح˘لا طور˘سشو ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب
يف ةيسصولا ةرازولا رخأات اذكو ،ءازهتسس’او راتهتسس’ا
،ةنتاب ةي’وب ةلجسسملا تاباسصÓل ةيقيقحلا جئاتنلا نÓعا

نا مغر مايا ذنم ةلاح62 دنع مقرلا رقتسسا دق ناك ثيح

نم اعون عرز اموهو001 ـلا زواجت تاباسص’ا ددع
ىلع نوتفاهتي مهلعجو نينطاوملا صسوفن يف ةنينأامطلا

،ريبك لكسشب ةيذح’او ةسسبل’ا ،تايولحلا عيب تÓحم
ليجسستل ابنجت لو’ا صسما قبطملا قلغلا ةداعا رارق لبق
 .ىرخا ةباسصا ت’اح

111 لجسست ةليسسملإ ةي’و
تايفو9و اهب هبتسشملإ ت’احلإ

نع ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس رخا ةديرج تملع
را˘سشت˘ن’ ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ي˘ج˘˘سست

مت ثيح ةليسسملا ةي’وب91ديفوك انوروك صسوريف

صضعب ربع اه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘لا111 ليجسست
اهتدكا يتلا انرداسصم بسسح اذهو ةي’ولا تايدلبلا
ةلجسسم ت’احلا عومجم نع ةعاسس رخا ةديرجل

ءابولا ةيادب ذنم اهب هبتسشملا ت’احلا111 يهو

ءاسسن مهنيب نم تايفو9 ليجسست مت امك انوروك
ةي’ولا تايفسشتسسم ربع جÓعلل عسضخت يتلا امك

ىسسيع يديسس يفسشتسسم ربع ةعزوم ت’اح(01)

يوارهزلا يفسشتسسم اما ءاسسن2 +لاجر2 ت’اح4

ةداعسسوب ىفسشتسسمب اما ةارما+لاجر2) ت’اح(30)

جياتن راظتنا يف ةلاح10و لاجر3) ت’اح(30)
ءافسشلا ت’اح عومجم اما روتسساب دهعم ليلاحت

ت’احلل يلامج’ا ددعلا اما ةلاح (91 ) ةي’ولاب

خوسشخسش حلاسص.ةلاحلا25 ةيبلسسلا

نم ءافسشلل نيقيقسشو ةبيبط لثامت
نيعو لإزإ نيعب انوروك سسوريف

فيطسسب ناملو
انوروك صسوري˘ف ن˘م ءا˘ف˘سشل˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘ط تل˘ثا˘م˘ت
لازأا نيعب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم ترداغو
ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظ ا˘م˘ك ،ةد˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘سصب صسما لاوز
يف هبتسشملا ت’احلل ةبسسنلاب ةيبلسس ليلاحتلا
نيع ةيدل˘ب ن˘م ل˘جر˘ب ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ا˘ه˘ت˘با˘سصا
تاذ˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
مل ثيح ةيئابولا ةلاحلا يف رارقتسسا ىفسشتسسملا
ةيدلب نم ةارمإ’ ةدكؤوم ةدحاو ةلاح ىوسس ىقبت
مت امك ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ل ا˘يرادا ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ب˘سصق˘لا

مهنم ،امهتباسصا يف هبتسشي ت’اح5 ليجسست

ةيدلب نم ءاسسن3ـب قلعتت ةديدج ت’اح ثÓث
ليلا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رود˘سص را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف لازأا ن˘ي˘ع
نيعب فايسضوب دمحم ىف˘سشت˘سسم˘بو ،ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا

صسما موي لثامت دقف ،فيطسس ةي’و بونج ناملو
د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘سشل˘ل ن˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘سشت

جئاتن ترهظ امك ،جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب ا˘ه˘ما˘م˘تا
ارداغ دقو نيتلاحل ةيبلسس ةير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
ر نميا .صسما حابسص ىفسشتسسملا

نيتديدج نيتباسصإ ليجسست
ةملاقب91 ديفوك انوروك سسوريفب
ليجسست ،ةدكؤوم رداسصم نم ““ةعاسس رخا““ تملع

،صسما موي ةحيبسص ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا
انوروك صسوريفب امهتباسصا ةدكؤوم نيتديدج نيتلاح

07  رمعلا نم غلبي خيسشب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك
نم غلبت ةأارمإاو ،فولخم نيع ةيدلب نم ردحني ةنسس

،ةداقر ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ،ة˘ن˘سس95 رمعلا
ا˘ع˘سضو و ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا˘˘ف ،ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
زكرملاب يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
تب˘ث˘ت نا ل˘ب˘ق ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ل˘ف˘ط˘لاو مأ’ا ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا
جئاتنلا تءاج نا دعب ىودعلاب امهتباسصا ليلاحتلا
ةيحسصلا حلاسصملا ترسشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .،ة˘ي˘با˘ج˘يا
ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو قيقحت حتفب .ةينعملا

 .نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك نيذلا صصاخسشأ’ا لك
نيدلازع .ل
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لوأ’ا صسمأا موي ةلسشنخ ةي’و تلجسس

انوروك صسوريفب نيتديدج ةافو يتلاح

ىلإا ةي’ولا هذهب تايفولا ددع عفتريل

نايب هد˘كأا يذ˘لا م˘قر˘لاو˘هو تا˘ي˘فو5

ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ع ردا˘˘سص

ةكبسشب اهت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ر˘سشن ة˘ل˘سشن˘خ

ةا˘فو˘لا ي˘ت˘لا˘ح تل˘ج˘سسو ،كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

،تنايزواتو راسشسش يتيدلبب نيتديدجلا

ي˘ت˘لا˘ح ى˘لإا ةرازو˘لا ما˘قرأا ر˘ي˘سشت م˘˘لو

ءاسسم تمدق يتلا اهماقرأا يف ةافولا

نايب دحأ’ا موي ةياغ ىلإاو ثيح ،دحأ’ا

5 ليجسست د˘كؤو˘ي ي˘مو˘ي˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ةرازولا ماقرأا امنيب ،ةديدج ةافو ت’اح

 طقف ةافو يتلاح ىلإا ريسشي اهعقوم ربع

دحأ’ا موي ءاسسم عفترأا ىرخأا ةهج نم
يف انوروك صسوريفب تاباسصإ’ا ددع

دعب ،ةدكؤوم ةلاح64 ىلإا ةلسشنخ ةي’و

7 ل˘ي˘ج˘سست ة˘ح˘سصلا ةرازو تن˘ل˘عأا نأا
صسمأا لوأا مو˘˘ي ءا˘˘سسم ةد˘˘يد˘˘ج ت’ا˘˘˘ح
 .دحأ’ا

ةي’وب ةحسصلا ةيريدمل نايب حسضوأاو
م˘قر نأا د˘˘حأ’ا ءا˘˘سسم رد˘˘سص ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ليجسست دعب ةلاح64 ىلإا عفترا ةي’ولا

ت’اح3 اهنم مويلا كلذ يف ت’اح7

ةيدلبب ت’اح3 ،راسشسش ةيدلبب تلجسس
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةد˘˘حاو ة˘˘با˘˘سصإاو ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
تنا˘ك ة˘ع˘ب˘˘سسلا ت’ا˘˘ح˘˘لا ،تنا˘˘يزوا˘˘ت
نم غلبت ةديسسل ىلوأ’ا يتأ’اك ةعزوم

م˘ي˘ق˘م (ن ،ن ) ى˘عد˘ت ة˘˘ن˘˘سس84رمعلا

) ىعدي باسشلل ةيناثلاو راسشسش ةيدلبب

ميقم ةنسس63 رمعلا نم غلبي ( خ ،ن
ديسسلل ةثلاثلا ةلاحلاو ،راسشسش ةيدلبب

ةنسس07 رمعلا نم غلبي ( ب ،م )وعدملا
انردسصم بسسحو را˘سشسش ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ق˘م
ة˘˘با˘˘سصم˘˘لا جوز صصخ˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف
ةلاحلا امأا ،لÓج ةيدلبب ميقم ىلوأ’ا
( ع ،صس ) ىعدي صصخسشل يهف ةعبارلا

ةيدلبب ميقم ةنسس84 رمعلا نم غلابلا
ي˘ه˘ف ة˘سسما˘خ˘لا ة˘لا˘ح˘لا ا˘مأا ،ة˘ل˘˘سشن˘˘خ
رمعلا نم غلبي (م ،صس ) ىعدي صصخسشل

ةأار˘مإ’ ة˘سسدا˘سسلا ة˘لا˘ح˘لاو ،ة˘ن˘سس09

ةنسس57 رمعلا نم غلبت ( غ ،ك ) ىعدت
ةعباسسلا ةلاحلاو ةلسشنخ ةيدلبب ةميقم
رمعلا نم غلبي ( ع ،ب ) ىعدي صصخسشل

تنا˘يزوا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘ق˘م ة˘˘ن˘˘سس54

لوأا ة˘ل˘ي˘ل ي˘فو˘ت يذ˘لا صصخ˘˘سشلاو˘˘هو
،تنايزوات ة˘يد˘ل˘ب˘ب ه˘ن˘فد م˘تو ة˘حرا˘ب˘لا

ي˘طر˘سش ل˘غ˘ت˘سشي ي˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ثي˘˘ح
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘كو ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ةافو تلج˘سس ا˘م˘ك ،صسيا˘ق ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

67 رمعلا نم غلابلا ( ع ،ن ) باسصملا
ر˘ج˘ح˘لا˘ب اد˘جاو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘سس
 .راسشسش ىفسشتسسمب
نم ةمدقملا ماقرأ’ا ةسصÓخ بسسحو
ىلإاو ةلسشنخ ةي’و نإاف ةحسصلا ةيريدم

ةباسصإا64 يسصحت دحأ’ا ءاسسم ةياغ

5 اهنم ،روتسساب دهعم فرط نم ةدكؤوم
نيتلاح مه˘ن˘م ةرازو˘لا تن˘ل˘عأا ،تا˘ي˘فو
،دحأ’ا ءاسسم دح ىلإا اهعقوم ربع طقف

ءافسش ةلاح42 ةيريدملا تسصحأا امك

 .جÓعلا تحت ةلاح71و

رصشعلا لÓخ ةطرصشلل ةليصصح يف
ليصضفلا رهصشلا نم ىلوألا مايأا

اسصخسش313 ةعباتم
22 زجحو ايئاسضق
ةفلاخمل رجحملاب ةبكرم
ةسسبتب رجحلإ رإرق
يف ،ةسسبت ةي’و نما حلاسصم تلجسس
رهسش نم ىلو’ا مايأ’ا رسشعلا نوسضغ

تاعاسس لÓخ Óخدت4402 ناسضمر
ةبقارم اهلÓخ مت دقو ،يحسصلا رجحلا

313 مهنيب نم صصخسش0851
ةيئازج تافلم زاجنا مت صصخسش

مدعب قلعتت تافلاخم لوح مهدسض
ىلا ةفاسضإ’اب ،رجحلا تارارق قيبطت

اهنم22 زجح مت ةبكرم754 ةبقارم
ةقلعتملا تاءارجإ’ا ذاختا لجا نم
يف مت امك .رسشحملا يف عسضولاب

ةيران ةجارد25 ةبقارم قايسسلا صسفن

،رسشحملا يف اهنم60 تعسضو

91 يلاوح ليجسست ىلا ةفاسضإ’اب
رثكأ’ عمجتلا ةفلاخمب قلعتت ةيسضق

قلعتت ةيسضق31و ،نيسصخسش نم
ةفلاخمو نامأ’ا ةفاسسمب مازتل’ا مدعب
نينثا نيتيسضقو ،ةياقولا تايسصوتل
دعاوقب مازتل’ا نود عيبلاب ناقلعتت
 .ةمÓسسلا

هذه فلتخم نأا ىلا ةراسشإ’ا ردجتو
عم تازاوملاب تناك تايلمعلا

ةيوعوتلاب قلعتت ىرخأا تايلمع
نم برقتلا قيرط نع صسيسسحتلاو
رسشنو تÓحملا باحسصأاو نينطاوملا

عم قيسسنتلاب ،كلذب ةسصاخ تايوطم
ةيلحملا ةيرادإ’ا حلاسصملا فلتخم
عاطقب نيينمأ’ا ءاكرسشلاو
نما حلاسصم ىقبتو ،صصاسصتخ’ا
ةباجإÓل نطاوملا ةمدخ يف ةي’ولا

لخدتلل تابلطوا ت’اغسشنا يأا نع
نم ةرخسسملا ةيناجملا ماقرأ’ا ربع
نـمأÓل ةماعلا ةيريدملا فرط

)71(-)401(.-(84-51)ينطولا
نايفسس ةزمحلا

 ءافصش ةلاح42 اهنم ةدكؤؤم ةلاح64و تايفو5 ىلإا لصصت ةليصصحلا

 انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإإ7و ةافو يتلاح ليجسست
 ةلسشنخ ةي’وب ةيسضاملإ ةعاسس42 لÓخ
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ةداعب يشضاقلا ةي’ولا يلاو رارق نأا مغرو
اهبلغأا ىرحأ’اب وأا ةيراجتلا تÓحملا قلغ
يف لجشسملا عافترإ’اب هطبر متو ارربم ناك
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘ع
ديقت مدع نع كيهان ةي’ولا ميلقا ىوتشسم
نم ةياقولا دعاوقب مهنئابز اذكو راجتلا بلغأا
نم ةجوم هتلبق رارقلا اذه نأا ’ا سسوريفلا

راجتلا طشسو اميشس ةشضعتمملا لعفلا دودر
ةباثمب رارقلا اذه مهنم ريثكلا ربتعا نيذلا

زع يف ءاج هنأاو ةشصاخ مهل ةيعامج ةبوقع
قلغلا رارق نأاب ء’ؤوه دكأاو ، ليشضفلا رهششلا

سضيو˘ع˘ت˘ل اد˘ج ة˘م˘ه˘م ة˘شصر˘ف ن˘م  م˘ه˘مر˘˘ح
ق˘ل˘غ ءار˘ج ن˘م ا˘هو˘˘بد˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لا

اشصوشصخ رهششلا تقاف ةرتف لÓخ مهتÓحم
ةموكحلا رار˘ق ى˘ل˘ع نو˘ن˘هار˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘نأاو
مهيلع تشضرف يتلا دويقلا فيفختب يشضاقلا
لاملا سضعب ي˘ن˘ج˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘شسب

سسبÓملا راجت اشصوشصخ ناشضمر رهشش لÓخ
ةشصرف لÓغتشسا مث نمو  تايولحلا اذكو
ةدا˘عا ذ˘ن˘م م˘ه˘تÓ˘ح˘م ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا لا˘ب˘˘قإ’ا
ي˘ت˘لا ر˘ئا˘شسخ˘لا سضع˘ب سضيو˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ةداعا رارق نأا ريغ قلغلا ةرتف لÓخ اهودبكت

امك لتقم يف مهبرشض تÓحملا هذه قلغ
يتلا تÓئاعلا ف’آا لبقتشسم عشضوو نولوقي
فك ىلع تÓحملا هذه تادئاع ىلع تاتقت

ىرحأ’اب وأا لجيج راجت ناوتي ملو .تيرفع
ليمحت يف «ةعاشس رخآا » مهيلا تثدحت نم
تاءارجا قيبطت مدع ةيلوؤوشسم نئابزلا سضعب

قلغل ةعيرذك تاطلشسلا اهتذختا يتلا ةياقولا

09 نأاب نيدكؤوم ديدج نم ةيراجتلا مهتÓحم

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصأا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
م˘ه˘تÓ˘ح˘م ح˘ت˘ف ةدا˘عاد˘ع˘ب اود˘ي˘ق˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب
نمو انورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا طور˘ششب
ميقعتو تÓحملا لخادمب زجاوح عشضو كلذ
مازلا نع كيهان رمتشسم لكششب ةريخأ’ا هذه
راطا يف مهنيب اميف ةفاشسملا مارتحاب نئابزلا

سضعب نأا ريغ ، يعامتجإ’ا دعابتلا تاءارجا

هذ˘˘ه˘˘ب ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا سضر˘˘ع او˘˘بر˘˘شض ن˘˘ئا˘˘بز˘˘˘لا

تاءاشضفلا سضعبل مهلوخد ىدل تاميلعتلا

وأا ةعّمجملا ةراجتلا تÓحم ىوشس ةيراجتلا

ةمه˘ت  ل˘ع˘جا˘م و˘هو «تارازا˘ب˘لا˘ب» فر˘ع˘يا˘م

عيمجلا ىلع مّمعت ةمÓشسلا دعاوقب لÓخإ’ا

.ء’ؤوه لوقي

قاطنلأ ةعسسأو ةيوعوت تÓمح

 ةنيطنسسقب ةيعوتلأ رسشنو سسيسسحتلل
ةي’و نمأا حلاشصم تذختا ،انوروك ةحئاج راششتنا ةيادب ذنم

نطولا عوبر ربع تا˘ي’و˘لا ن˘مأا ة˘فا˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق

سسوريفلا اذه راششتنا ةعرشس نم دحلل ةيئاقو ريبادتو تاءارجإا

ظفح لاجم يف ةيمويلا اهماهم عم ةازاوملاب كلذو تيمملا

نينطاوملا نيمأاتو سشغلاو ة˘برا˘شضم˘لا ة˘برا˘ح˘م ،ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

سصاخلا فرظلا اذه يف يوعوتلا لمعلا ةرورشضل.مهتاكلتممو

تاجرخلا في˘ث˘كت˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ تما˘ق

نمأا حلاشصم تماق0202 ليرفأا رهشش لÓخ ثيح ةيناديملا

ةيناديم تاجرخ تلمشش ةيوعوت ةيشسيشسحت ةلمح84 ب ةي’ولا

نينطاوملا ىلع تامامك و ةيعوت تايوطم عيزوت اهلÓخ مت

و حئاشصن ميدقت اهلÓخ مت سصوشصخلا هجوب راجتلا ةئف و ةماع

ةفاشسم مارتحاك ةياقولا تاءارجإا عابتإا ةرورشض لوح تاداششرا

تاذ يف ،ةيراجتلا تÓحملا لوخد ىلع بوانتلا و دعابتلا

اهتايناكمإا عيمج و اهتايلآا ةي’ولا نمأا حلاشصم ترخشس قايشسلا

ريهطت و مي˘ق˘ع˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ششب˘لا و ة˘يدا˘م˘لا

و رئاودلا اذك و سصاشصتخ’ا عاطق عراوشش و ءايحأا فلتخم

ةنيطنشسق ةي’و نمأا حلاشصم لشصاوت ،ىرخا ةهج نم ،تايدلبلا

رششن لجأا نم ةيتايلمعلا اهقرف ةفاك ريخشستب ةيناديملا اهدوهج

تاربكم ربع ةيموي تاءادن ثب متي امك ،ةنينأامطلا و ةنيكشسلا

.يحشصلا رجحلا مارتحا ةرورشض ىلإا اوعدت توشصلا
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ةيوقلا تارايتلا هبحشست نأا لبق ديشصلا ةياوه سسرامي ناك

فراطلاب حاطبلأ ئطاسشب اقرغ باسش ةافو
ناك انيب حاطبلا ءيطاششب اقرغ ةفتح ثلاثلا دقعلا يف باشش يقل

موي نم برغملا نادا لبق ةعاشس يلاوح ديشصلا ةياوه سسرامي

يدلا باششلا ناف ربخلا تدروا يتلا رداشصملا بشسحو دح’ا

تارايت بدجت نأا لبق داطشصي ناك ةرواجملا ةيرقلا نم ردحني

جاوم’ا هوق نكل اهكاشسما لواح نيأا ةرانشسلا ةيوقلا رحبلا

ءيطاششلل ةدوعلاو ةحابشسلا نع زجع نيأا لخادلاد يلا هتبدج

ةحلشصمل اهليوحتو ةثجلا جارخا متي نأا لبق اقرغ هفتح يقليل

حاطبلا ءيطاشش نا املع سسابشسبلا يفششتشسمب ثثجلا ظفح

اهب لكششتت يتلا ءيطاوششلا رطخا نم دعي فراطلا ةي’وب

’اجم قلخت ةنشسلا لاوط ةقيمع رفح لكششت يلع لمعت تاماود

يلع نيدفاولا نم تاءملا ةايحل يدوت يتلا ةيوقلا تارايتلا نم

 .ةحابشسلا مشسوم ةيادب عم ةشصاخ ةحابشسلا

Qjº.Ω

يتبسسلأ ىفسشتسسم ريدم ماهم ءاهنإأ

 سسأرهأأ قوسس ةنيدمل رأرعك
خيراتب تايفششتشسملا حÓشصاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تهنأا

ىفششتشسم ريدم بيذ زيزعلا دبع ديشسلا ماهم يشضاملا ليربأا03

نييعت مت دق و سسارهأا قوشس ةي’ولا ةمشصاعب يتبشسلا رارعك

ةشسشسؤوم˘لا سسف˘ن˘ل اد˘يد˘ج ار˘يد˘م يا˘ن˘غ ن˘ي˘مأ’ا د˘م˘ح˘م د˘ي˘شسلا

ةحشصلا تنمجنامل ةينطولا ةشسردملا يجيرخ نم وهو ةيحشصلا

سصرف ءاطعإاو ةحشصلا عاطقل ديدح عفد ءاطعإا فدهب كلذو

 .ةحشصلا تنمجنامل ةينطولا ةشسردملا يجيرخ نم بابششلل

G.T¢

سسأرهأأ قوسسب رئأزجلأ ديرب

ةطرسشلأ بتأور بحسسل ةلقنتم ةلفاح رفوي
ة˘ل˘شسل˘شسو ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف

سسوريف راششتنإا حبك ليبشس يف ةذختملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

سسارهأا قوشس ةي’و نمأا حلاشصم تماق (DIVOC 91) انوروك

ديرب ةشسشسؤوم عم قيشسنتلاب ةي’ولا نمأا سسيئر  فارششإا تحت

ةشصشصخم ، ةلقنتم ةلفاح ريخشست ىلع لمعلاب ةي’ولاب رئازجلا

ا˘يدا˘ف˘ت ، ة˘ي’و˘لا ن˘ما ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘طر˘ششلا بتاور بح˘˘شسل

.انوروك ءابو راششتنإ’

G.T¢
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ةيراجتلا لاحملا بغأا قلغ ةداعاو ةيراجتلا تاطاششنلا نم ريبك ددع قيلعتب يشضاقلاو لاكلك رداقلا دبع لجيج يلاو رارق فّلخ
يف لجشسملا يخارتلا اذكو انوروك سسوريفب تاباشصإلا ددع يف لجشسملا عافترإلا ةيفلخ ىلع اهحتف نم ةليلق مايأا دعب ةيلولاب

مهشضعب لبقتي مل نيذلا ةيلولا ناكشس ىتحو راجتلا طشسو ةشضعتمملا لعفلا دودر نم ةجوم ءابولا اذه نم ةياقولا تاءارجا قيبطت
.يعامجلا باقعلاب هايا نيفشصاو رارقلا اذه

انوروك سسوريف نم ةياقولا تاءارجإاب مازتلإلا مدع ةيلوؤوشسم نئابزلا اولّمح

 ةيراجتلأ تÓحملأ قلغ ةداعإأ رأرق نم نوؤواتسسم لجيجب راجتلأ
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تاعاطقلا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ة˘ي˘ل˘خ ترر˘ق
انوروك سسوريف يششفت نم ةياقولاو ةعباتملل
ةفلاخملا تÓئاعلا لك ديدح نم ديب برشضلا

يئ’و رارق رادشصإا مت ثيح ةياقولا تاءارجإ’
ةيوارعبلا تاباغ يف تÓئاعلا عمجت عنمب
نم اهريغو ةباطششو سشحولا لبجو جيرملاو
ىرج يذلا عامتج’ا لÓخو.ةهزنلا تاءاشضف
يشساشس ديشسلا ،ةنيطنشسق يلاو ةشسائر تحت
نأاب  ةعاشس رخآا تملع ،ظيفحلا دبع دمحأا
يف ةمراشص تابوقع سضرف تررق ةريخأ’ا

ر˘ج˘ح˘لا ر˘شسك لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح

تاءاشضف ق˘ل˘خ لÓ˘خ ن˘م ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘شصلا

تاباغلاو ءارشضخلا تاحاشسملا وزغو عمجتلل

سسوريف راششتناو ةحئاجلا يششفت نم مغرلاب

تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تد˘˘ه˘˘˘ششو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

يف ةنيطنشسق ةي’وب ءارشضخلا تاحاشسملاو

تا˘جرد عا˘ف˘ترا ع˘م ة˘شصا˘خ ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا

تلشضف يتلا ،تÓئاعلل اريبك ادفاوت ،ةرارحلا

يف جورخلاو ،يحشصلا رجحلاب مازتل’ا مدع

رييغتو ةهزنلا نع اثحب ،هيمامجتشسا ت’وج

ةيحشصلا تاءارجإ’ا امامت ةيشسانتم ،ءاوجأ’ا

ديفوك سسوريف راششتنا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو

قرششلا ةمشصاعب ةيعون ةزفق لجشس يذلا،91

ةي’ولا تناك ذإا ،تاباشصإ’ا ددع ثيح نم

ىلع تاباشصإا عبرأاو ةباشصإا نيب ام لجشست

نم ريبك ددع دوجو لظ يفو ،ريدقت ىشصقأا

مل ،رجأ’ا ةعوفدم ةلطع يف تÓئاعلا بابرأا

هذه نم ىرخأ’ا ءارشضخلا تاحاشسملا لخت

،ءا˘بو˘لا ةر˘ت˘ف ز˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘مدا˘˘شصلا د˘˘ها˘˘ششم˘˘لا

قطانملا نم د˘يد˘ع˘لا ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا تجر˘خو

جيرملا ةباغو سشحولا لبج ةباغ رارغ ىلع

نبا ة˘يد˘ل˘بو ج˘ير˘م˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لاو

ثيح ،ةرامشسلا نيع ةيدلب قيرط اذكو ،سسيداب

تÓئاع اهلاطبأا ،رركتت دهاششملا سسفن تتاب

.مئاقلا عشضولا تشضفر

ةنيطنشسقب انوروك يششفت نم ةياقولل ةظقيلا ةيلخل ريخألا عامتجإلا دعب

ةهزنلأ تأءاسضف دسصقت يتلأ تÓئاعلأ قح يف ةيعدرلأو ةيمومعلأ ةوقلأ لامعتسسإأ
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لولح ذنم ةملاق ةي’و  دهششت
ةداح ةمزأا ميركلا ناشضمر رهشش
ىلإا ىدأا ام ،سسايكأ’ا بيلح يف
ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م ’ ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط ل˘˘ي˘˘كششت
ةهجلا ةشصاخ و هيلع لوشصحلل
د˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي’و˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

اررشضت رث˘كأ’ا ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع
،ةيلاعلا ةيناكشسلا اهتفاثك ببشسب
نطاوملاب عفد يذلا رمأ’ا وهو
هئايتشسا نع ريبعتلا ىلإا طيشسبلا
يتلا ةداملا هذه بايغ ءازإا ريبكلا
ره˘شش ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘شسا˘شسأا د˘ع˘ت
بلطلا رثكي نيا ميركلا ناشضمر
نوئجلي مهل˘ع˘ج ا˘م و˘هو، ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ا˘م وأا ةر˘ب˘غ˘لا بي˘ل˘ح ءا˘ن˘ت˘قا ى˘˘لإا
يذ˘لا فا˘ج˘لا بي˘ل˘ح˘لا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي
قاف ثيح ،ادج ايلاغ هنمث حبشصأا

ةبلعلل رانيد005 لا ةبتع هرعشس
عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘شس’ا بشسحو ،ةد˘˘حاو˘˘لا
نأا انفششتكا دقف  هب انمق يذلا
راجتلا ىلع عزوت يتلا ةيمكلا
ةيمك يبلت ’ نايحأ’ا بلاغ يف
تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بشسحو ،بل˘˘ط˘˘لا
ةطشسوتم ةلئاع يأا نإاف ةاقتشسملا
سسايكأا ةعبرأا ىلإا جاتحت دارفأ’ا

نأا نيح يف ،ايموي بيلحلا نم
ي˘˘ف ل˘˘قأا نو˘˘كت ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كلا هذ˘˘˘ه
ةي’ولل ةيبرغ˘لا ة˘ه˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘ب

يتانزلا يداو تايلب رارغ ىلع
ن˘ي˘ع طا˘ب˘شص جر˘˘ب ةدا˘˘قر ن˘˘ي˘˘ع
ثيدحلاو ، ةكو˘ل˘ما˘ت و فو˘ل˘خ˘م
دقعم ةمزأ’ا هذه عوشضوم لوح
براشضت دوجو ببشسب ،بعششتمو
ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ءارآ’ا ي˘˘˘ف
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لاو
طاقن فلتخم فرعت نيأا ،مهشسفنأا

سسايكأ’ا بيلحب ةشصا˘خ˘لا ع˘ي˘ب˘لا
رمأ’ا ،هب دوزتلا يف ةقناخ ةمزأا
ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب نا˘˘˘كشسلا مز˘˘˘لأا يذ˘˘˘لا
ةجردل ناكم يأا يف هنع يمويلا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘˘لإا ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ىلع لوشصحلا لجأا نم ةرواجملا

ةي’ولا سشيعتو، نيشسيك وا سسيك
هذهب دوز˘ت˘لا ي˘ف ا˘ح˘شضاو ا˘شصق˘ن
أاد˘˘ب يذ˘˘لا ،ة˘˘يرور˘˘شضلا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
حششرم وهو مايأ’ا رورمب مقافتي
لخدتت مل نإا ةمزأا ىلإا لوحتلل
كراد˘ت˘ت و ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو ،ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا

ةملاق ةي’وب نو˘ن˘طاو˘م˘لا  ل˘م˘ح
ةيويحلا ةداملا هذه ةردنو ةمزأ’ا
با˘˘ح˘˘شصأاو ن˘˘ي˘˘˘عزو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا
اوماق نيذلا مه˘ب˘شسح  تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا
فو˘لأا˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘كلا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب
ةبقار˘م˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ا˘ه˘ع˘يزو˘ت

يأاب ينعي ’ اذهو بيلحلا ةردوب
ل˘م˘ح˘ت˘˘ي نأا لا˘˘كششأا ن˘˘م ل˘˘كشش
ة˘مزأ’ا هذ˘ه تا˘ع˘˘ب˘˘ت ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
امك ، مهلوق دح ىلع ةلعتفملا
نم نينطاوملا نم ريثكلا فشسأات
زازت˘با ى˘لا را˘ج˘ت˘لا سضع˘ب ءو˘ج˘ل
نم سسيك ءارشش سضرفب، نئابزلا
وا ةر˘˘ق˘˘ب˘˘˘لا بي˘˘˘ل˘˘˘ح وا ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا
دج رعشسب بيلحلا عم تابراششلا

سسي˘ك ر˘ع˘شسب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
هربتعا يذلا رمأ’ا وهو، بيلحلا
عقاولا هشضرف ازازتبا نونطاوملا
، ةي’ولا يف بذبذتملا يعانشصلا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف و˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط ن˘˘˘يا
اهشسار ىلعو ةينعملا تاطلشسلا

لجاعلا لخدتلاب  ةراجتلا ةيريدم
تافرشصتلا هذه لثمل دح عشضوو
بي˘˘ج˘˘ب ةر˘˘شضم˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ششم˘˘˘لا
.طيشسبلا نطاوملا

  ةراجتلا ةيريدم لخدتب نوبلاطي نونطاوملا

ةملاقب سسايكألأ بيلح ةمزأأ ةدوع
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تاط˘ل˘سسلا ه˘ي˘ف ترذ˘ح يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
يا ن˘م ي˘لاو˘لا ر˘ماوا ي˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

قلغب ةقلعت˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ ة˘ف˘لا˘خ˘م
دق تناك يتلا تاطاسشنلا قيلعتو تÓحملا

ة˘لواز˘م˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘˘ل تسصخر
ق˘ل˘غ˘لا ةدا˘عا رار˘ق رد˘سصي نأا ل˘ب˘ق طا˘سشن˘لا
ةياقولا فورظ ةاعارمو مارتحا مدع ببسسب
نع رداسصلا قلغلا رارق نا املع ةيحسصلا

ي˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج سسم ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘لاو

ادكو .لمعلل ةدوعلاب لبق نم اهل سصخر
قلغلا اهسسمي مل يتلا ةيراجتلا زكارملا قلغ
ادكو راجحلا ةنيدم طسسوب ةسصاخ لبق نم
طاسشنلا سسرامن تناك يتلا تÓحملا سضعب
نم دحتو قلغلا ةيلمع عسسوتل ةيداع ةفسصب

تÓحم ءانثتسساب ةيراج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا دد˘ع
ثح مت اميف زباخملاو ةيءادغلا داوملا عيب
يلع يربكلا ةيراجتلا  تاءاسضفلا باحسصا
يدافتو نينطاوملا لابقتسسا ةيل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لبق نم لجسس يذلا ظاظتك’او قسصÓتلا

ردسصا نطولا تاي’و سضعب رارغ يلعو اده

تÓ˘ح˘م˘لا ق˘ل˘غ ةدا˘عإا˘ب ارار˘ق ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو
د˘ح’ا مو˘ي حا˘ب˘سص ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
اهل سصخر يتلا تاطاسشنلا عيمجل ةبسسنلاب
حتف عم رارقلا نمازت نا ’إا لبق نم ةدوعلاب
هل نولثتمي ’ راجتلا سضعب لعج تÓحملا
ةسصاخ نمأ’ا حلاسصم لخدتل يدا يذلا رم’ا
اريبك ’ابقا تÓحملا كلت تدهسش امدعب
قلغلا تارارق يلع نينطاوملا عÓطا دعب
نيريبك ظاظتكاو يسضوف قلخ يذلا رم’ا

ة˘سصا˘خ ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘سصÓ˘˘تو
 .لافطأ’ا سسبÓم تÓحملاب

 راجحلا طسسوب ةيراجتلا زكارملا لمسشتل قلغلا ةيلمع تعسسو اميف

  تÓحملأ قلغ ةداعإأ رأرق ذيفنتل ةيمومعلأ ةوقلأ
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دورــط˘˘لا ع˘˘يزوــت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘ت
فرـط ن˘م  ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم  ى˘ل˘ع  ة˘ي˘ئاذــغ˘لا

0504  ريسضحت مت ثيح ةينماسضتلا  ةلفاقلا

ىلع لبق˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي عزو˘ت˘سس  در˘ط
تا˘يد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
ه˘نأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ردا˘سصم تف˘سشك .ة˘ي’و˘لا
ة˘ل˘فا˘ق ل˘ب˘ق˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس

يئاذ˘غ در˘ط0504ـب  ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت

قطانمب ةنطاقلا ةزوعملا تÓ˘ئا˘ع˘لا ها˘ج˘تا˘ب
،ةي’و˘لا بار˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ل˘ظ˘لا

ل˘ظ ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا ه˘تا˘ه ةد˘عا˘˘سسم˘˘ل كلذو
دجتسسم˘لا ا˘نور˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ل˘سصاو˘ت

فرط  نم ةلفاقلا  هذه مظنتسسو اذه،انتي’وب
ر˘م˘ح’ا لÓ˘ه˘˘لاو  ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سس’ا  ة˘˘فا˘˘سشكلا
طاسشنلا ةيريدم  فارسشإا  تحت يرئازجلا
ىطعي  نا رظتنيو  اذه ،ةبانعب يعامتج’ا
رد˘ج˘تو ،ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو  ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا  ةرا˘˘سشا
يف تعزو ةينماسضتلا ةلفاقلا نا ةراسشإ’ا

يئاذغ  درط0002 نم رثكأا ةيسضاملا مايأ’ا

نم تايلمعلا فلتخ˘م˘ب ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم  ى˘ل˘ع
ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا تن˘سسح˘ت˘سسا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
دقو اذه ،ةينماسضتلا ةتافتل’ا هذه ةريقفلاو
ام ’إا مهل لـخد ’ نيذلا لامعلاب لفكتلا  مت
ل˘˘جا ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘مو˘˘ي ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ه˘˘نو˘˘ن˘˘ج˘˘˘ي
انوروك سسوريف راسشتنا لظ يف مهتدعاسسم
نع فقوتلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع سضر˘ف يذ˘لا

،تاطاسشنلاو نهملا نم ريثكلا يف لمعلا

اذهب ةباسصإ’ا يدافتل يئاقو ءارجإاك كلذو

انرداسصم تفاسضأا قايسسلا تاذ يفو ،ءابولا

اهيقحتسسم ىلع عزوتسس تادعاسسملا هذه نأا

،رئاودلاو تايد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

ةيلمعلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل

ة˘ير˘يد˘م لا˘م˘ع م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

يف ةريبك دوهج نولذبي يعامتج’ا طاسشنلا

علسسلا لقنو لمحو عدوتسسملاب ففقلا ءلم

ففقلا عيم˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ا˘ه˘ي˘سضح˘تو

لامعلا نمريثكلاب عـفد ام وهو ،يواسستلاب

دورطلا ريسضحتل ةي˘فا˘سضإا تا˘عا˘سس ل˘م˘ع˘ل˘ل

.نكمم تقو عرسسأا يف ةيئاذغلا

ةي’ولا تايدلب عيمجب لظلا قطانم ضسمتسس ةيلمعلا

اهيقحتسسم ىلع ةينماسضتلأ ةلفاقلأ اهعزوتسس يئأذغ درط0004 نم رثكأأ
لبقملأ سسيمخلأ

ةاّطغملا قوسسلاو باّطحلا قوسس تّسسم
ةيراجتلا تÓحملا ىلإا ةفاسضإ’اب

تاجرخ ميظنت لسصأوت نمألأ حلاسصم
نينطأوملأو راجتلأ ةدئافل ةينأديم

حلاسصملا لبق نم ةمّظنم˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ل˘سصاو˘ت˘ت
ىلع مهّثح سضرغب نينطاوملاو راجتلا ةدئافل ةبانعب ةسصتخملا

سسوريف ةبراحمل ةذخّتملا ةيزارتحإ’ا ريبادتلاب دّيقتلا ةرورسض
ةجرخ سسمأا ةحيبسص ةبانع نمأا حلاسصم تمّظن ثيح انوروك
يبعسشلا سسلجملاو ةبانع ةر˘ئاد ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةيامحلاو ينطولا كردلا حلاسصم ىلإا ةفاسضإ’اب ةبانعب يدلبلا
ةلمحب ءاثÓثلا سسمأا موي ةروكذملا حلاسصملا تماق نيأا ،ةيندملا
باطحلا قوسس نم لك تّسسم نينطاوملاو راجتلا ةدئافل ةّيوعوت
ةنيدملا ط˘سسو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ناد˘جاو˘ت˘م˘لا ةا˘ّط˘غ˘م˘لا قو˘سسلاو
،سصاسصتخ’ا عاطقب ةنئاكلا  ةيراجتلا تÓحملا ىلإا ةفاسضإ’اب
ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ا˘ه˘طا˘سشن˘ل ة˘مواد˘م˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ة˘فا˘ك ة˘ن˘يا˘ع˘م ع˘م
عاونأا فلتخمل ة˘سضرا˘ع˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘سضف˘لاو تا˘ب˘سصق˘م˘لا
نم اهريغو ةيئاذغلا داوملا عيب تÓحم عم عيبلا سضرغب موحّللا
نيأا ،ةروظحملا تاطاسشنلا ةناخ نمسض ةجردنملا ريغ ةطسشنأ’ا
ريباد˘ت˘لا˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لا ّثح ّم˘ت
ديكأاتلا عم ،انوروك سسوريف نم ةياقولل ةذختملا ةيزارتحإ’ا

ىوتسسم ىلع نيدجاوتملا راجتلا ىلع ةيناديملا ةجرخلا لÓخ
مازتل’ا ةرورسض ىلع ةاطغملا قوسسلاو باطحلا قوسس نم لك
يف جردني ام وهو ،ماحدز’ا يدافتل اذهو ةيحّسصلا ةفاسسملاب
حئار˘سش ة˘فا˘ك ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ة˘ل˘سصاو˘م را˘طإا
رهسشلا لولح عم اميسس’ انوروك سسوريف نم ةياقولل عمتجملا

دعاوقب  مازتلإ’ا ةرورسض ىلع مهتوعد ّمت ثيح ،كرابملا ناسضمر
ءابو ةبراحم لجأا نم ةلودلا فرط نم ةذخّتملا ةياقولاو ةمÓسسلا

.انوروك
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 مهل اهرهظ ةبانعب ةيلحملا تاطلسسلا ترادأا نأا دعب

  مهعورسشم اهمعد لمأأ ىلع ةموكحلل نوهجتي تايجمرب وسسدنهم
¯hd«ó gô…

تايجمربلا يسسدنهم نم ددع ررق
يف ةموكحلا عم لسصاوتلا ةبانع ةي’وب
يتلا جماربلاب فيرعتلل مهنم ةلواحم
ثادحإا اهنأاسش نم يتلاو اهريوطتب اوماق
ا˘سصو˘سصخ ة˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ةرو˘˘ث
دعب كلذو امومع ةيمومعلا تارادإ’او
ةي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ترادأا نأا

سسيئر د˘ي˘كأا˘ت م˘غر م˘ه˘ل ا˘هر˘هد ة˘با˘ن˘ع
هذه عيجسشت ةرورسض ىلع ةيروهمجلا

تايجمرب وسسدن˘ه˘م رر˘ق.تاردابملا

ةموكحلا نم برقتلا ةبانع ةي’و نم
ج˘مار˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضو˘˘ل
يتلاو اهريوطتب ماق يتلا ةينورتكلإ’ا
ةلقن ثادحإا˘ب ح˘م˘سست˘سس ا˘ه˘نأا˘ب اود˘كأا
يقاب ىتحو ةحسصلا عاطق يف ةيروث
اهدامتعا لاح يف ىرخأ’ا تاعاطقلا

د˘ه˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘˘بر لÓ˘˘خ ن˘˘م
،ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ءاو˘˘سس تقو˘˘لاو
ا˘م بسسحو ن˘ي˘˘يرادإ’ا وأا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
«ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل نو˘سسد˘ن˘ه˘م˘˘لا هد˘˘كأا
نم هل اولسصوت ام عسضو اولواح مهنإاف
ةي’ول ةيلحملا تاطلسسلا دي يف لمع
بتكم ارخؤوم اهنم برقت يتلا ةبانع
ةراسشتسس’ا يف سصتخملا تاسساردلا

ةمدخ» يلآ’ا مÓعإ’ا يف ريوطتلاو
نأا ريغ نيعوبسسأ’ا يلاوح لبق «كيت
راطإا يفف ،لسشفلاب تءاب مهتلواحم
نو˘˘ع˘˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘˘ل
يتلا انوروك ءابو ةمزأا ىلإا رظنلاب
ىلإا لوسصولا اولواح ،دÓبلاب فسصعت
ريغ ةي’ولا ماع نيمأا وأا ةبانع يلاو
ي˘ف ،ل˘سشف˘لا˘ب تءا˘ب م˘ه˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م نأا
ةلباقم نم هيف اونكمت يذلا تقولا

ف˘ل˘م˘لا ه˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م

،ليرفأا12 موي عور˘سشم˘لا˘ب سصا˘خ˘لا

عÓ˘ط’ا˘ب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه م˘هد˘عو ثي˘˘ح

نيمأا وأا يلاولا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘ي˘ل˘ع

نم در يأا تأاي مل نكلو ةي’ولا ماع

رر˘ق ع˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأا ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا

عم لسصاوتلا تاي˘ج˘مر˘ب˘لا و˘سسد˘ن˘ه˘م

ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو

دا˘سصت˘قاو ة˘ئ˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو

نأا لمأا ىلع ،ناديرج نيسساي ،ةفرعملا

م˘ه˘عور˘سشم د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف م˘هد˘عا˘˘سسي

نأاو ا˘سصو˘سصخ ،ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع

امل اقفوف ،ةر˘ي˘ب˘ك نو˘كت˘سس ه˘ت˘ع˘ف˘ن˘م

نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘˘طا

ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ن˘م˘سضت˘ي عور˘سشم˘˘لا

يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملا ةنمقر

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘بو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘ب

نم اقÓطنا تادايعلاو ةيئافسشتسس’ا
سصوح˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ارور˘م د˘ي˘عاو˘م˘لا

ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘لإا ’و˘˘˘˘˘سصوو ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشأ’او
يتلاو سضيرملاب ةقلعتملا تامولعملا
رز ةطغسضب جلاعملا بيبطلل رهظت
ح˘بر ي˘ف م˘ها˘˘سسي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ةد˘˘حاو
نم ر˘ث˘كأا نو˘كي˘سسو د˘ه˘ج˘لاو تقو˘لا
ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا ت’ا˘ح˘لا ي˘ف ي˘با˘ج˘يإا

ىلع عÓ˘طإ’ا بي˘ب˘ط˘ل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح
ةرسشا˘ب˘م ة˘ع˘سشأ’او ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ة˘فر˘غ و˘هو ى˘ت˘ح ا˘هرود˘سص در˘ج˘م˘˘ب
تامولعم˘لا ل˘ك نأا ا˘م˘ك ،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
اينورتكلإا نزخت سضيرم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

وأا رهسشأا دعب Óبقتسسم داع لاح يفو
ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي بي˘˘ب˘˘ط يأا نإا˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طإ’ا
ليسصافتلا ةفاك ةفرعمو ينورتكلإ’ا
عورسشملا نأا امك ،سضيرملاب ةقلعتملا

نع بطلا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘سصن˘م ن˘م˘سضت˘ي

عفدلا ةيناكمإا ىلع ىتح رفوتت دعب

ةفاسضإ’اب ،لاقنلا فتاهلا قيرط نع

ةردابملا هذه باحسصأا نإاف كلذ ىلإا

لمع ريوط˘ت˘ل عور˘سشم ا˘سضيأا م˘ه˘يد˘ل

ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ي˘نور˘ت˘كلإ’ا عور˘سشم˘لا اذ˘ه ن˘م˘سضي

فلتخم يف ةيفافسشلا نم ردق ربكأا

ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘يرادإ’ا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا

عم دعوم زجح نم نطاوملا نيكمت

ل˘مأا˘ي ثي˘ح ،ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا لوؤو˘˘سسم يأا

ل˘عا˘ف˘ت˘ي نأا ج˘مار˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ورو˘˘ط˘˘م

يباجيإا لكسشب مهعورسشم عم ريزولا

ع˘يرا˘سشم ه˘ب تي˘ظ˘ح ا˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ى˘ل˘ع ىر˘خأا تا˘ي’و ي˘˘ف ن˘˘يرو˘˘ط˘˘م

.ةنتابو وزو يزيت رارغ

رارق دعب قلغلا رماوأ’ لاثتم’ا اهباحسصا ضضفر يتلا تÓحملا قلغل ةطرسشلا حلاسصم راجحلاو ةبانع ةنيدم طسسوب ةيلحملا تاطلسسلا ترخسس
راجتلا رابجإاو نينطاوملا ريباوط قيرفت يلع نمأ’ا حلاسصم تمدقا دقو نينطاوملا لابقتسسا يف اورمتسساو يحسصلا رجحلا تاءارجا ديدسشت

.تÓحملاب تناك يتلا تايولحلا لك عيب نيح يلا ةلهم مهئاطعإاب وبلاط نيدلا ةيديلقتلا تايولحلاو تابطرملا عيب تÓحم ةسصاخ
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نيزنبلا ةطحم زاجنإا عورسشم فقو و لخدتلا يلاولا اوبلاط

مهجاجتحإا نوددجي ميرلا يح ونطاوم
ةيمحملا ةعرقلا ةقطنم ىلع يدعتلا ببسسب

مت يتلا ةسشرولا ماما مهجاجتحا ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا و ءانهلا ةيعمج ةقفر ةبانع ةيدلبب ميرلا يح ناكسس سسمأا حابسص ددج
 .نيزنب ةطحم زاجنا عورسشم لجا نم «يلازمت» ـب ىمسست امك وأا ةعرقلا ةقطنم ىوتسسم ىلع اهبسصن
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ةفقوب سسما يحلا ونطاوم ماق دقو
ىلوألا دعب ةيناثلا ربتعت ةيجاجتحا
يصضاملا عوبصسألا اهب اوماق يتلا
فيقوتب نيب˘لا˘ط˘م عور˘صشم˘لا ما˘ما

خرا˘صصلا يد˘ع˘ت˘لاو ة˘لز˘ه˘م˘لا هذ˘ه
ة˘ي˘م˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضرألا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ءانهلا ةيعمج اهتهج نم مهبصسح
ةرورصض ةبانع ةيلو يلاو تبلاط
اذ˘˘ه ف˘˘قو و ع˘˘ير˘˘صسلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
نامزلاو ناكملا نا ثيح عورصشملا

كانه نا ةصصاخ اتاتب نيبصسانم ريغ
يتلا ىرخألا قطانملا نم ديدعلا
بصسح هنأاو عيراصشم اذكهل حلصصت
متي نأا لوقعملا ريغ نم ةيعمجلا
ةيمحملا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا كر˘ح˘ت نا نود ي˘ح˘لا˘ب
ةجهللا ديعصصتب اودده امك انكاصس
وهام ىلع عصضولا لظ ام لاح يف
سشيمه˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ، ه˘ي˘ل˘ع

اهجهتنت يتلا ةلابمÓلا ةصسايصسو
مغر م˘ه˘ع˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ف˘˘ي˘˘صضتو، ةد˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا يوا˘˘˘كصشلا
عفنت مل نيلوؤوصسم˘لا نا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

لو يوا˘˘˘˘˘˘˘كصشلا ل م˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م
تا˘ب يذ˘˘لا ر˘˘مألا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
د˘يد˘صشتو ي˘لاو˘لا كر˘ح˘ت بل˘ط˘˘ت˘˘ي
يتلا ةينعملا تاهجلا عم ةجهللا

بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضت تلاز لو تبر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صض
ديزتل طئاحلا سضر˘ع تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لوا˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘˘لا ة˘˘صشرو˘˘لا
يحب ةلب نيطلا ة˘عر˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
متي مل لاح يف هنأا فيصضتو،ميرلا
فرط نم ةمراصص تاءارجا داختا
ةلابمÓلا ة˘صسا˘ي˘صس ف˘قو˘ل ي˘لاو˘لا

ني˘لوؤو˘صسم˘لا فر˘ط ن˘م يد˘ع˘ت˘لاو
نو˘ل˘صسار˘ي˘صس م˘ه˘نإا˘ف ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو
امك .لخدتلا لجا نم لوألا ريزولا

رخآا زوحت ىوكصش ةيعمجلا تهجو
يلاو ىلإا اهنم ةخصسن ىلع ةعاصس
ا˘ه˘ي˘ف دد˘ن˘ت ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو

ةامصسملا ةقطنم˘لا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا˘ب

ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘صشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب ي˘لاز˘˘م˘˘ت

برق44 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

لÓ˘خ ن˘م65 يا˘˘م91 بع˘ل˘م

ة˘ط˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘صشم قÓ˘˘طا

لامآÓل ابيخم هتربتعا يتلاو نيزنب

هذه نا ةصصاخ هعصضوم ريغ يفو

نينطاوملا سسفنتم ربتعت ةقطنملا

اذ˘كه ل˘ث˘مو ن˘ي˘صضا˘ير˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘قو

وهام لك ىلع يصضقتصس عيراصشم

ى˘قر˘ت م˘ل ا˘˘م˘˘ك ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘م˘˘ج

يطعت يتلا تاعل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم˘ل

بصصت مل اذكو ةيمنتلا ةلجعل اعفد

ا˘م و˘هو ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف

امك، Óيصصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ه˘نو˘صضفر˘ي

ىلإا ةيناث ىوكصش ةيعمجلا تهجو

لاغصشلا لطعت سصوصصخب يلاولا

ةيئاملا دراوملا ةيريدمب ةقلعتملا

لا˘˘غ˘˘صشا ر˘˘خأا˘˘ت ى˘˘لإا ىدا ا˘˘م و˘˘˘هو

ةريخألا هذه نوك يحلا˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ةيئاملا دراوملا ةيريد˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م

عم قيصسنتلاو كرحتلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

˘ماز˘ت˘˘للاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يتلا ةيئلولا تاطلصسلا تاميلعتب

نا ر˘ي˘غ ط˘ئا˘ح˘˘لا سضر˘˘ع تبر˘˘صض

اناذآا دجت مل يواكصشلا هذه عيمج

لئاصست امك، ةعاصسلا دحل ةيغاصص

رايلم03 ريصصم نع نونطاوملا

لجأا نم قباصسلا يلاولا اهحنم يتلا

ل هل˘ي˘حر ذ˘ن˘م ه˘نأا ثي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

نأا امك داعي ميدق لو ركذي ديدج

نيح يف ةفقوتم عيراصشملا بلغأا

اءوصس دادزت ميرلا يح ةيعصضو نا

م˘ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ر˘˘خآل مو˘˘ي ن˘˘م

ةرقحلاو ملظلا هجو يف نوصضفتني

لخدتلا ةبانع ةيلو يلاو ةدصشانمو

ى˘ل˘ع طا˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘صضو و ع˘˘ير˘˘صسلا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م فور˘˘ح˘˘لا

يأا م˘هر˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘لدا˘خ˘ت˘م˘˘لا

 .يواكصشلا مغر مامتها
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دوهصشلا ني˘ع ي˘ح ي˘ل˘ث˘م˘م د˘صشا˘ن

نم لكل ايرادإا نيعباتلا هيرطصشب

ةبانعب رامع يديصسو ينوبلا ةيدلب

ةيمومعلا لاغ˘صشألا ة˘ير˘يد˘م سسمأا

عور˘صشم ة˘ج˘مر˘ب˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

يصسيئرلا قيرطل˘ل را˘ب˘ت˘عإلا ةدا˘عإا

ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ح ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا

را˘م˘ع يد˘ي˘صس ط˘بار˘لا ي˘صسي˘ئر˘˘لا

كلذو ي˘نو˘ب˘لا˘˘ب م˘˘لا˘˘صس يد˘˘ي˘˘صسب

ر˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو تارا˘˘˘صسكنإلا بب˘˘˘صسب

ةرثك ةلب نيطلا داز امو ةريثكلا

تلوح يتلا برصشلا هايم تابرصست

نم داز ام ةيئام كرب ىلإا رفحلا

نم تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا ةا˘نا˘ع˘م

قيرطلاب نيرباعلل وا يحلا ناكصس

ىلإا اهنم تا˘ها˘ج˘تلا ل˘ك ها˘ج˘تا˘ب

ةلمجلاب ةينطولا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا قو˘صس

لور˘صصلا˘ب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل

قيرطلاو دي˘لو˘لا ن˘ب د˘لا˘خ ي˘ح˘لو

بصسحو .را˘م˘ع يد˘ي˘صسب ي˘ن˘طو˘لا
دوهصشلا نيع يح ينطاوم يلثمم
نو˘ن˘ط˘ق˘ي م˘ه˘˘نإا˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا سسمأا
ةيرامعتصسإلا ةدهعلا دنم ةهجلاب
عيرا˘صشم ةد˘ع د˘ه˘صش ي˘ح˘لا نا˘كو
يحلا ةدئافل قباصسلا يف ةيومنث
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كف˘˘ل
يحلا نكل يفيرلا ءانبلا عورصشم
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي لاز˘˘ي ل
بلطتت يتلا سصئاقنلاو لكاصشملا
نمصض هفينصصت مت هنوكل لخدتلا

نم رداصصم بصسحب لظلا قطانم
ةئيه˘ت ا˘هزر˘بأا و ة˘يلو˘لا ح˘لا˘صصم
يحلا نيكمتو يصسيئرلا قيرطلا

تا˘قر˘ط˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ط˘˘بر˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلاو تا˘˘كب˘˘صشلا
تف˘صشك ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ة˘ير˘يد˘م ن˘م ( ة˘ع˘ل˘ط˘˘م )ردا˘˘صصم
ةقÓطنإا نع ةبانع ةيلول نكصسلا
ءانبل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘صشم˘ل ة˘ب˘ير˘ق
يف اذه دوهصش نيع يحل يفيرلا

لاغصشألا ةيريد˘م ة˘ج˘مر˘ب را˘ظ˘ت˘نا
فÓ˘غ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

يصسيئرلا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل ي˘لا˘م
ا˘م˘ك را˘م˘ع يد˘ي˘صس ى˘لا يدؤو˘م˘˘لا
ةيريدم نم ناكصسلا يلثمم بلاطي
ةيلول فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا

د˘ج˘صسم زا˘ج˘نا عور˘صشم˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نأا ثيح ة˘ه˘ج˘لا ي˘ن˘طاو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل ر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صصلا ى˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا
ةدايز ببصسب نيلصصملا بعوتصسي
.يحلاب ةينكصسلا ةفاثكلا

  ةيريخلا مسستبإا ةعومجمو ماركإلا ةيعمج اهتنبت

هيب حرفت كريخ نم ةيوسش» ةلمح
ةركف صضوعت «كريغ

«DOOF 4 THGUOHT«

نم »كريغ هيب حرفت كريخ نم ةيوصش» ةلمح قÓطإا مت
يهو ةيريخلا مصستبا ةعومجمو ماركإلا ةيعمج فرط
متيصس يتلاو ةيئاذغلا داوملا عمجل ةلفاق ميظنت نع ةرابع
ةجاتحملا تÓئاعلا نم اهيقحتصسم ىلع اقحل اهعيزوت
ي˘ف ف˘صشكلا م˘تو ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لاو
» ةر˘كف ن˘م ة˘م˘ه˘ل˘ت˘صسم ا˘ه˘نأا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا

DOOF 4 THGUOHT«ةنصسلا اهميظنت مت يتلا
يداونلاو تاعومجملاو تايعمجلا فرط نم ةيصضاملا

نم تامارغوليك2 ـب سصخصش لك عربت يهو ةيملعلا
نم ةريبك ةيمك عمج مت ثيح ةيرورصضلا ةيئاذغلا داوملا
،اريبك احاجن تقلو «نوطاريصشلا» قدنف يف تاعربتلا

نكل ليصضفلا رهصشلا يف ةركفلا سسفن قيبطت متيصسو
انوروك ةحئاج ببصسب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا تاءار˘جإلا م˘كح˘بو
نأا ريخلا لعف ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لاو ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا˘ف

اولصصتي نأاو ةيئاذغلا داوملا نم تامارغوليك2 اوعمجي
م˘صست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م وأا مار˘كإلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘صضعأا˘ب ا˘ي˘ف˘تا˘ه
ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ما˘قرأا ر˘ب˘ع ا˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ثدحلا ربع وأا كوبصسيافلا يف نيتيمصسرلا نيتحفصصلا
يذلاو »كريغ ه˘ي˘ب حر˘ف˘ت كر˘ي˘خ ن˘م ة˘يو˘صش»  ج˘مر˘ب˘م˘لا
جا˘ت˘ح˘يو ،قرزألا ءا˘صضف˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي
دعب ةصصاخ ةرتفلا هذه يف ديلا يف ديلا عصضول نويبانعلا
تÓئاعلا ةدعاصسم لجأا نم ةيراجتلا تÓحملا قلغ ةداعإا
.ةجاتحملا رصسألاو قزر ردصصم يأا كلمت ل يتلا
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و «مكاعم» ةعومجم اهتقلطأا ةردابملا
نماسضتلا و ةثاغإلا لجأا نم لتكتلا ةيقيسسنت

بناجلا لوح ةيسسيسسحت ةلمح
ةحسصلا عاطق لامعل يسسفنلا
«انوروكلا» نم نيررسضتملاو

لجأا نم لتكتلا ةيقيصسنت و »مكاعم» ةعومجم تقلطأا
ةدئافل ةيصسيصسحت ةلمح ةبانع ةيلول نماصضتلا و ةثاغإلا
نم نيرر˘صضت˘م˘لا و ة˘ح˘صصلا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ة˘ح˘صصلا

ةحصصلا عاط˘ق ي˘ف لا˘م˘ع˘لا ه˘جاو˘يو ،»ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
رطخ ايموي نييرادإلا ىتحو نيصضرممو ءابطأا نم ةبانعب
ن˘ير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي ا˘م˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ـب ة˘˘با˘˘صصإلا

نم هبراقأاو هتلئاع نع داعتبÓل مهنم ريثكلا رطصضيو
،مهنم نيبرقملا ىلإا ىودعلا لقن يدافتو مهتمÓصس لجأا

متو ،يصسفنلا طغصضلا مجح دادزي ةيلوؤوصسملا ةدايزبو
ةعباتم˘ل ة˘جا˘ح˘ب ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع نأا ى˘ل˘ع عا˘م˘جإا
لجأا نم ةي˘فا˘صضإا ن˘ي˘ج˘صسكوأا ة˘عر˘ج م˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ة˘ي˘صسف˘ن
هذه تأار دقو ،ةصساصسحلا ةرتفلا هذه يف رثكأا دومصصلا
نم حÓصصإلا و داصشرإلا ةي˘ع˘م˘ج ر˘ق˘م˘ب رو˘ن˘لا ةردا˘ب˘م˘لا

ةيلوب بطلا ةيلك نم ةبلط و ءابطأا مصض عامتجا لÓخ
دعاصسم بيبط ميلصس لحكل روتكدلا مهصسأار ىلعو ةبانع
بيبط ةينصش نيدموب روتكدلا و سسفنلا ملع يف سصتخم
ةعومجم ةردابم لم˘ع˘ت˘صسو ،ةر˘كف˘لا هذ˘ه ي˘ب˘حا˘صص ما˘ع
لجأا نم لتكتلا ةيقيصسنت عم اهتاطاصشن راطإا يف »مكاعم»
سسي˘صسح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ن˘ما˘˘صضت˘˘لاو ة˘˘ثا˘˘غإلا
ةيبطلا مقاوطلل ةيصسفنلا ةحصصلا ىلع هابتنلا ةرورصضب
لجأا ن˘م ى˘لوألا فو˘ف˘صصلا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لاو ة˘ط˘بار˘م˘لا
اذه اياحصض ىلإا ةفاصضإا ،انوروك سسوريف هجو يف فوقولا
ىلا فدهت يتلا تاحارتقلا نم ةلمج ميدقت متو ،ءابولا
نأا نينطاوملل نكميو ،مهل ةمظتنملاو ةمئادلا ةعباتملا
ةياقولا ريبادت عابتاب ةحصصلا عاطقو ءابطألا اودعاصسي
.يحصصلا رجحلا طورصش مارتحاو
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ةنسس25 و91 نيبام مهرامعأا حوارتت

ةريخألا ةعاسس42 لÓخ رورم ثداوح يف صصاخسشأا ةثÓث ةباسصإا
ثداحل سضرعت ،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باصش فاعصسإا لعجأا نم ،ةبانع ةيدلب لخدمب ميهاربإا يديصس نارود روحم ىوتصسم ىلع سسما لوا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
ةحلصصمل ةعرصسلا حانج ىلع هلقن ىعدتصسا يذلا رمألا،مصسجلا ىوتصسم ىلع ةتوافتم تاباصصإا يف هل ببصست،ةيران ةجاردب ةيحايصس ةرايصس مادطصصا يف لثمت رورم

لجأا نم ،ينوبلا ةيدلبب ةرورعزوبب61 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع حلاصصملا تاذ تلخدت امك .مزÓلا جÓعلا يقلتل يعماجلا دصشر نبا ىفصشتصسمب تلاجعتصسلا

قايصسلا تاذ يف.ينوبلا ىفصشتصسمل هلقن لبق ةمدصص ةلاح هل فلخ ،ةيحايصس ةرايصسب ةنحاصش مادطصصا يف لثمت رورم ثداحل سضرعت ،ةنصس91 رمعلا نم غلبي باصش فاعصسإا
ثداحلا هل فلخ ثيح ،ينوبلا لخدمب ةيران ةجارد فارحنا يف لثمت رورم ثداحل هصضرعت رثإا مصسجلا ىوتصسم ىلع ةروطخلا ةتوافتم حورجب  ينيصسمخ ،سسمأا لوأا بيصصأا
U°Édí.Ü.مزÓلا جÓعلا يقلتل ينوبلا ىفصشتصسمل هلقن ىعدتصسا ،مصسجلا ىوتصسم ىلع ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإا

روكذملا يحلا يلثمم بسسح

رامع يديسس هاجتاب قيرطلل رابتعإلا ةداعإاب نوبلاطي دوهسشلا نيع ناكسس
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ةلششنخ ةي’و نمأأ حلاشصم تماق
ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لأ عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’أ لÓ˘˘˘خ
ةرتفلأ لÓخ ءأرجإ’أ أذه قيبطت

ليرفأأ62 موي خيرات نم ةدتمملأ

ةيأدب0202 يام20 ةياغ ىلإأ

(00:91 ) ةعباشسلأ ةعاشسلأ نم
ةعباشسلأ ةعاشسلأ ةياغ ىلإأ ءاشسم

سضر˘ف ن˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص (00:70 )
لÓ˘خ ن˘م ، ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘˘ت˘˘لأ

تافلاخملل ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ر˘ج˘ح˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لأ

596 ة˘ب˘قأر˘م م˘ت ن˘˘يأأ ي˘˘ح˘˘شصلأ
ةيئاشضق تافلم زاجنأ مت اشصخشش
ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘لا˘˘شسرإأ و م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
اهيف ثبل˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

جرا˘خ م˘˘هد˘˘جأو˘˘ت بب˘˘شسب كلذو
نودو ينوناق رربم نود مهلزانم
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ سصخر˘ل م˘ه˘تزا˘˘ي˘˘ح

ةبكرم75 ةبقأرم مت امك  لقنتلل
تايدلبلأ رششاحمل اهليوحت مت ،
ةيرشضحلأ تاعاطق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط كلذو ة˘ي’و˘لا˘ب
بناج ىلإأ مت امك ، هب لومعملأ

مت ، ةيران ةجأرد61 ةبقأرم كلذ

ر˘ششا˘ح˘م˘ل ةر˘ششا˘ب˘م ا˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

فلتخ˘م˘ب ةر˘ششت˘ن˘م˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

ةنراقملأ لÓخ نم و .تاعاطقلأ

اهليجشست مت يتلأ ةليشصحلأ نيب

ة˘ي’و ن˘˘مأ ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

سصاخششأ’أ ددع ثيح نم ةلششنخ
لÓ˘خ م˘ه˘ت˘ب˘قأر˘˘م تم˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ
ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو لوأ’أ عو˘˘ب˘˘˘شسأ’أ
ةز˘ف˘ق ظ˘حو˘ل ثلا˘ث˘لأ عو˘ب˘˘شسأ’أ

نيذلأ سصاخششأ’أ ددع يف ةريبك
ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ قر˘خ˘ب أو˘˘ما˘˘ق
ةريبك ةبشسنب عاف˘ترأو ي˘لز˘ن˘م˘لأ

تابكرملأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ أد˘ج
ددع يف اشضيأأ عافترأ لجشس دقف
اهباحشصأأ قرخ يتلأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ
ع˘ي˘با˘شسأ’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
عا˘ف˘ترأ ل˘ج˘شس ا˘م˘ك ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأأ دد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘شضيأأ
. ةيرانلأ تاجأردلأ
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ت’اجعتشسإ’أ ةحلشصم تلبقتشسأ
د˘ي˘ع˘شسلأ بود˘ج˘م ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ب
نم ددع لجيج ةي’و ريهاطلاب
لÓ˘خ أو˘ب˘ي˘شصأأ ن˘يذ˘لأ ى˘حر˘ج˘˘لأ

ةيشسمأأ تعقو ةي˘عا˘م˘ج ةر˘جا˘ششم
رهظ ةقطنمب ناشضمر نم رششاعلأ

. ريهاطلأ ةيدلبل ةعباتلأ فاشصو
نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘˘شصم بشسحو
ةعومجم نيب عقو ايراشض أراجشش
ر˘ه˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب سصا˘خ˘ششأ’أ ن˘م
ببشسب كلذو ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب فا˘شصو
نم ةعومجم بعل لوح فÓخ
ىد˘حأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع لا˘˘ف˘˘طأ’أ
ةدجأو˘ت˘م˘لأ ة˘يرأو˘ج˘لأ بعÓ˘م˘لأ
تشضرتعأ ثيح ، ةقطنملأ هذهب

خأر˘شص ى˘ل˘ع تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ىد˘˘حأ
بع˘ل˘م˘لأ ل˘˘خأد لا˘˘ف˘˘طأ’أ ء’ؤو˘˘ه
مهرهنل لخدتت نأأ لبق روكذملأ
ن˘م ه˘ي˘ف نو˘ب˘ب˘شست˘يا˘˘م ىو˘˘عد˘˘ب
ة˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل جا˘˘عزأ
ةلئاع ةظيفح راثأأ ام  بعلملاب
لا˘ف˘طأ’أ ن˘ي˘ب ا˘ه˘ن˘بأ نا˘˘ك ىر˘˘خأأ
يذلأ رمأ’أ  درطلل أوشضرعت نيذلأ
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةر˘˘جا˘˘˘ششم ي˘˘˘ف بب˘˘˘شست
تأوأر˘˘ه˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسأأ

رشسفيام ةبلشصلأ دأوملأ فلتخمو
ة˘شسم˘˘خ ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘م ة˘˘با˘˘شصأ
حورجب نيتل˘ئا˘ع˘لأ ن˘م سصا˘خ˘ششأأ

مهلقن مت ثيح ةروطخلأ ةتوافتم
ى˘˘˘لأ  ة˘˘˘عر˘˘˘شسلأ حا˘˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ي˘ع˘شسلأ بود˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
نم ثدا˘ح˘لأ د˘عو˘م ن˘م بير˘ق˘لأ

حتف يذلأ تقولأ يف جÓعلأ لجأأ
دعت يتلأ ةثداحلأ لوح قيقحت هيف
ر˘ه˘شش لÓ˘خ ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘˘لوأ’أ

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو . يرا˘˘ج˘˘˘لأ نا˘˘˘شضمر
ة˘ق˘شش تشضر˘ع˘ت ا˘م˘ئأد ر˘ي˘ها˘ط˘˘لأ
ى˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘شسو˘ب  ة˘ي˘ن˘˘كشس
لب˘ق ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ي˘ل و˘ط˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع
نأذآأ دعب ةرششابم كلذو نيلوهجم
ةيلحم رداشصم بشسحو ، راطفإ’أ
ماح˘ت˘قا˘ب أو˘ما˘ق ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م نا˘ف
ن˘م ة˘يوا˘خ تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ششلأ
، موجهلأ عو˘قو ءا˘ن˘ثأأ ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘شس
ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شسإ’ا˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح
لخأدب تناك تأزيهجتو تأدعم
يلام غل˘ب˘م ا˘ه˘ن˘مو ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه
ر˘˘مأ’أ فا˘˘ششت˘˘كأ م˘˘ت˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق

دقو أذه ، يلأوملأ مويلأ ةحيبشص

ريهاطلاب ةطرششلأ حلاشصم تقلت

ة˘ق˘ششلأ كÓ˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م ىو˘˘كشش

أذ˘˘ه سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لأ

اهتيفلخ ىلع حتف يتلأو ثداحلأ

ديدحت لجأأ ن˘م ع˘شسو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت

أذ˘˘ه ءأرو نو˘˘ف˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘ه

ةقرشسلأ ةيلمع نأأو املع ماحتقإ’أ

زيجو فرظ يف ةيناثلأ يه هذه

دحأأ مدقأأ امدعب ريهاطلأ ةنيدمب

ة˘جأرد ة˘قر˘شس ى˘ل˘ع سصا˘خ˘˘ششأ’أ

ا˘ه˘ب˘حا˘شص ل˘ح˘م ما˘مأأ ن˘م ة˘يرا˘ن

م˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘شسو˘˘ب

نم ةعوم˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت

هتدراطمب أو˘ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب نا˘ب˘ششلأ

. طأوششأ’أ راطم ةياغ ىلأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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ةعاسسلأ رابخأأ
   ةلسشنخ ةيلوب ثلاثلإ عوبسسألإ يف

رجحلا تاءارجإا اوقرخ اشصخشش596
 رششاحملل ةبكرم75 ليوحت و

  ماحتقإإ ةيلمع ىلإإ ةنيدملإ طسسو  ةينكسس ةقسش تسضرعت اميف

لجيجب ريهاطلاب يعامج راجشش يف حورجب سصاخششأا ةدع ةباشصإا

¯ Ω.eù°©ƒO

لجيج ةي’ول  ماعلأ نيمأ’أ عجرأأ
جمانرب ذيفنت يف لجشسملأ رخأاتلأ
دشصر يذلأو ةي’ولأ ليهات ةداعأ

0041ب رد˘ق˘˘ي ي˘˘لأ فÓ˘˘غ ه˘˘ل
ةكبششلأ فعشض ىلأ ميتنشس رايلم
سصق˘نو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ت’وا˘ق˘˘م˘˘لأ
ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لأ ت’وا˘ق˘˘م˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم˘لأ م˘ظ˘ع˘م زا˘ج˘˘نأ
ناك يذلأ جمانربلأ أذه اهنمشضتي
ة˘م˘شصا˘ع جأر˘خإ’ ه˘ي˘ل˘ع ن˘هأر˘˘ي
نم فلختلأ ةرئأد نم سشينروكلأ

ةيتحتلأ ا˘ه˘ت˘ي˘ن˘ب ن˘ي˘شسح˘ت لÓ˘خ
ل˘ع˘ف˘ب أر˘ي˘˘ث˘˘ك ترر˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لأ

ءأدو˘شسلأ ة˘ير˘ششع˘˘لأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م

» تأو˘˘˘ن˘˘˘شس ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هÓ˘˘˘˘تا˘˘˘˘مو

ثدحتملأ طبرو . «ج’وكيربلأ

رخأاتلأ  ةيفحشص تاحيرشصت يف

ةداعأ جمانرب ذيفنت هفرعي يذلأ

تدافتشسأ يذلأو ةي’ولأ ليهأات

نم سشينروكلأ ةمشصاع هبجومب

رايلم0041 ـب ردقي يلام فÓغ

كلذو نيتنشس وحن ل˘ب˘ق م˘ي˘ت˘ن˘شس

ريزول ةريهششلأ ةرايزلأ ةبشسانمب

ةيلحملأ تاعا˘م˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ة˘˘ل˘˘ق ى˘˘لأ ة˘˘ي’و˘˘˘لأ ى˘˘˘لأ كأذ˘˘˘نأأ

تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لأو ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

فلتخم زاجنأ يف ةشصشصختملأ

أذ˘ه ا˘ه˘ن˘م˘شضت ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم˘لأ

اهنم قلعتام اشصوشصخ جمانربلأ

رمأ’أ ةيتحتلأ ة˘ي˘ن˘ب˘لأ ع˘يرا˘ششم˘ب

ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لأ

نم ريثكلأ فر˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب˘لأأذ˘ه

لأومأ’أ نم م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ر˘خأا˘ت˘لأ

هذ˘ه˘ل تد˘شصر ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ينامثلأ ةي’ولأ تايدلب اهبجومب

ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لأو

002و رايل˘م02 ن˘ي˘ب تحوأر˘ت

د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك ، م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

ليهأات ج˘ما˘نر˘ب  نأا˘ب  ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

يذلأ رخأاتلأ ةجلاعمل ءاج ةي’ولأ

ةدع يف ةريخأ’أ هذه هنم يناعت

ةو˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘لأ كرأد˘˘˘تو ت’ا˘˘˘ج˘˘˘˘م

ةلماششلأ ةيمن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ج˘شسم˘لأ

يتلأو ةريخأ’أ هذه ىوتشسم ىلع
يتلأ رمجلأ تأونشس نع تمجن
تأو˘˘ن˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب تر˘˘˘م
ن˘م ا˘هÓ˘تا˘مو تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘شست˘˘لأ
يتلأ يئأوششعلأ رييشستلأ تأونشس
ءأرولأ ىلأ أدوقع ةي’ولأ تداعأأ

جمانربلأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأر˘ي˘غ
اهنم تدافت˘شسأ يذ˘لأ ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لأ
تمد˘ط˘شصأ ن˘ي˘ت˘ن˘شس و˘ح˘ن ل˘ب˘˘ق
ت’وا˘ق˘م˘˘لأ با˘˘ي˘˘غ ل˘˘كا˘˘ششم˘˘ب
رمأ’أ زاجنإ’أ يف ةشصشصختملأ
يتلأ عيراششملأ مظعم لعج يذلأ
ريشست جما˘نر˘ب˘لأ أذ˘ه ا˘ه˘ن˘م˘شضت˘ي
فرع˘تو ل˘ب ةا˘ف˘ح˘ل˘شسلأ ة˘عر˘شسب
تايدلب بلغأاب فقوتلأ نم اعون
. ةي’ولأ

  رايلم0041 ـلإ لداعي يلام فÓغ هل دسصر

 لجيجب ليهأاتـلا ةداعإا جمانرب لطعت ءارو ةشصشصختملا ت’واقملا سصقن

ةحئاج راسشتنإ ةبراحم لجأإ نم ةلسشنخ ةيلو ىوتسسم ىلع قبطملإ يئزجلإ يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ قيبطت يف اهنم ةلسصإوم
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91  ديفوك سسوريف راسشتنإإ حبك ليبسس يف

غيلبت يف عرششت فيطشس ةطرشش
 قلغلا تاءارجإاب نيينعملا راجتلا

نم ىلوأ’أ تاعاشسلأ ذنم ،فيطشس ةي’و نمأأ حلاشصم تعرشش
قلغلأ تأءأرجإاب نيينعملأ راجتلأ غيلبت يف سسمأأ لوأأ موي ةحيبشص
تا˘ب˘طر˘م˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘˘شصأأ ،ن˘˘ي˘˘قÓ˘˘ح˘˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،ةيلزنمورهكلأ ةراجتلأ ،ةيذحأ’أو ةشسبلأ’أ ،ةيديلقتلأ تايولحلأو
ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لأو ة˘˘ششم˘˘قأ’أ ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘نأوأ’أو تأودأ’أ را˘˘ج˘˘ت
ءاقبإ’أ عم روطعلأو ليمجتلأ تأرشضحتشسم راجت ،تاجوشسنملأو
فكعت و.»رأزابلاب» فرعي ام وأأ ةعمجملأ تاطاششنلأ ديمجت ىلع
ةيفرحلأو ةيراج˘ت˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ ة˘ب˘قأر˘م ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘شس ة˘طر˘شش
قباشس تقو ي˘ف تا˘ط˘ل˘شسلأ ا˘ه˘ل تشصخر ي˘ت˘لأو ،ا˘ه˘ي˘لإأ را˘ششم˘لأ
اهتجتنأأ يتلأ، ةيداشصتق’أو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’أ را˘ثأ’أ ف˘ي˘ف˘خ˘ت فد˘ه˘ب
حبك ليبشس يف ىرخأأ ةرم اهديمجت متيل يحشصلأ رجحلأ تأءأرجإأ

سضع˘ب تا˘كو˘ل˘˘شس بب˘˘شسب كلذ و،91  د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نأ
ةي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ تن˘هر ي˘ت˘لأ ة˘لوؤو˘شسم˘لأ ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
دأرفأأ، سسوريفلأ أذهب ىودعلأ ت’اح عجأرت نود تلاح و ةقبطملأ
راجتلأ ةوعدواهورطأ يتلأ ةبقأرملأ تايلمع بناج ىلإأو ةطرششلأ
فيقوت ىلإأ ةروكذملأ ةيراجتلأ ةطششنأ’أ فلتخمل نينهتمملأ
لج هاجت يشسيشسحتلأ مهطاششن فيثكت ىلإأ أودمع ،مهتطششنأأ
تاكولشسلأ حبك ىلإأ م˘ها˘يإأ ن˘ي˘عأد ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ت˘حو را˘ج˘ت˘لأ
،ءأدلأ أذهب ىودعلأ يششفت يف مهاشست ام ةداع يتلأ ةئطاخلأ

حبكت اهنأاب دأات ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ م˘ها˘ب م˘ها˘يإأ ن˘ير˘كذ˘م
رجحلأ تأءأرجإاب ديقتلأ اهمهأأو ،ءأدلأ أذه يششفت يئاهن لكششبو
نرجحلأ تاعاشس جراخو ةيحابشصلأ تأرتفلأ ءانثأأ ىتح يعوطلأ
ةفاقث سسيركت عم جورخلأ روف ةيقأولأ تامامكلأ عشضوبنجت
ىقلت اميف ،نيحو تقو لك يف يديأ’أ ميقعتو يعامتج’أ دعابتلأ
عطقلأ ميقعت ةرورشض سصوشصخب ةيمهأ’أ ةغلاب تاهيجوت راجتلأ

دأدعأأ لابقتشسإأ بنجت عم ةيراجتلأ  مهأءاشضفو ةيدقنلأ قأروأ’أو
نكمتشس يتلأ ةماهلأ تأداششرإ’أ نم اهريغو نئابزلأ نم ةريثك
.يشصعتشسملأ ءأدلأ أذه يششفت يدافت نم
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ةيبعسشلإ ءايحألاب اسصوسصخ هراسشتنإإ يدافتل
ةيرإوجلإ قإوسسألإو

ةيلمع ربكأا قلطت ةيندملا ةيامحلا
ةنتابب انوروك سسوريف دشض سسيشسحت

ةيلمع ربكأأ ،ةنتاب ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم ،سسمأأ تقلطأأ
عيمج ربع كلذو ،انوروك سسوريف راطخأأ نم ةيعوتو سسيشسحت
ىلع هذه ىربكلأ ةردابملأ موقت ثيح ،ةي’ولأ رئأودو تايدلب
قأوشسأ’أو ةيبع˘ششلأ ءا˘ي˘ح’ا˘ب ا˘شصو˘شصخ دو˘ه˘ج˘لأ ف˘ثا˘كت أأد˘ب˘م
ريبأدتلاب مأزتل’أ أذكو ةيلوؤوشسملأ حورب يلحتلأ فدهب ،ةيرأوجلأ

كراشش دقو،91 ديفوك سسوريف راششتنأ يدافتل ةمزÓلأ ةيئاقولأ
ناجل ،تايعمج نم تايلاعفلأ لك هذه ةيشسيشسحتلأ ةيلمعلأ يف
،ة˘ي˘مÓ˘شس’أ ة˘فا˘ششكلأ ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ تا˘ي˘م˘يدا˘كأ ،ءا˘ي˘حأ
ىربكلأ ةيشسيشسحتلأ ةلمحلأ فاشضتو ،نيعوطتملأ نيفعشسملأ
دوهجلأ ىلأ يندملأ عمتجملأ تايلاعف ديدع اهيف كراشش يتلأ
ةحئاج راششتنأ ذنم ةنيدملأ ةيامحلأ نأوع’ ةرمتشسملأ ةثيثحلأ

تايلمعب وأ ،ةيشسيشسحتلأ تÓمحلاب قلعت ام ءأوشس ،انوروك ءابو
ةيمومعلأ قفأرملأو ءايح’أ فلتخم تلمشش يتلأ ةعشسأولأ ميقعتلأ

يف كوكششملأو نيباشصملأ لقنو فاعشسأ بناج ىلأ ،ةشصاخلأو
فوفشصلأ يف نوفنشصي كلذ˘بو ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ى˘لأ م˘ه˘ت˘با˘شصأ
نيطبأرملأ ءاشضيبلأ رزآاملأ باحشصأو ءابط’أ بنج ىلأ ىلو’أ

91. ديفوك ةهباجمل تايفششتشسملاب
T°ƒT°É¿.ì 

ةليسسملإ

 ةبكرم54 عشضوو اشصخشش524 فيقوت

 يدلبلا رششحملاب ةيران ةجارد21 و
رئأودلأ نمأأ كلذ يف امب ةليشسملأ ةي’و نمأأ حلاشصم تنكمت

نينأوقلأ تأذب أومزتلي مل اشصخشش524 فيقوت نم اهل نييعباتلأ
تأءأرجإ’أ مهدشض تذختأ ثيح ،نأاششلأ أذه يف اهب لومعملأ

ةيران ة˘جأرد21 و ة˘ب˘كر˘م54 عشضو عم ةمزÓلأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
فلكملأ ةعاشس رخ’ حرشص ام بشسح أذهو ةيدلبلأ رششحملاب
ةيلمعلأ هذه يراخوب ديعشسلأ  ةليشسملأ ةي’و نمأ’اب مÓعأ’اب
أذيفنتو يئزجلأ يحشصلأ رجحلأ تأءأرجإأ قيبطت راطإأ يف  لخدت

0202 ل˘ير˘فأأ70 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ447 مقر ي˘ئ’و˘لأ رأر˘ق˘ل˘ل
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘يرأدإ’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ع˘شضو ن˘م˘شضت˘م˘لأ
ربع يئزجلأ يحشصلأ رجحلل ةفلاخملأ تابكرملأو سصاخششأ’اب
ىوتشسم ىلع انوروك سسوريف راششتنأ نم ةياقولل ةي’ولأ بأرت
U°Édí T°îû°ƒñ   .ةليشسملأ ةي’و



زرحم ىلع ينثي يناميلصس ليمز

سضاير يرئازجلا يلودلا ىلع ،ردي نب ماسسو ،يسسنرفلا وكانوم يدان مجن ىنثأا
يتلا ةقÓعلا تقولا تاذ يف افسشاك ،يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسسشنام مجن ،زرحم
«نسص اذ» ةفيحسص اهب سصخ تاحيرسصت يف ،ردي نب ماسسو حسضوأاو ،امهطبرت
سسفن نم ناردحني امهنأا مكحب ،ةلوفطلا مايأا ذنم ،زرحم فرعي هنأا ب،ةيناطيربلا
ةسسرامم أادب هنأاب ،وكانوم يدان مجن فاسضأاو ،ليسسراسس يح وهو اسسنرفب يحلا

يف امهتكراسشم لÓخ نم ،عراسشلا يف رسضخلا دئاق بناج ىلإا ،مدقلا ةرك
،يناميلسس مÓسسا يرئازجلا يلودلا ليمز ىنثأاو ،ءايحأ’ا نيب ةيوركلا تارودلا

هر˘خ˘ف تقو˘لا تاذ ي˘ف ا˘يد˘ب˘م ،زر˘ح˘م سضا˘ير ه˘ت˘لو˘ف˘ط ق˘يد˘سص ة˘ب˘هو˘م ى˘˘ل˘˘ع
.تاونسسلا كلت لك دعب ،ايلاح هاغلب يذلا ىوتسسملاب
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ةرثؤوم ةلاصسرب ريديإا ينغملا عدوي ناديز

يرئازجلا نفلا ةنوقيأا ةافول هنزح ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا نيز ىدبأا
لاقو ،ريديإا مسساب ريهسشلا تيرسش ديمح نانفلا ،ةيغيزامأ’ا ةينغأ’ا ةروطسسأاو
ليحرب انملع ،مويلا نيزح ربخ» :«مارغتسسنإا» ىلع هباسسح يف هل ةديرغت يف ناديز
:لحارلا نانفلا نع ثدحتي وهو فاسضأاو ،«يلاثمو عاجسش لجر ،ةدسشب هبحن لجر
ناكو ،«مÓسسب دقرأا ،انئاقل ادبأا ىسسنأا نل ،يتلئاع عم يتلوفط تزيم دقل»
دقفت هليحرب نإا لاقو ،ريديإا ةلئاع ىزع دق ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرلا
ءاسسم وزو يزيت ةي’و نبا ريديإا نانفلا يفوتو ،اهتامارهأا نم امره رئازجلا

17 زهان رمع نع سسيراب ةيسسنرفلا ةمسصاعلا تايفسشتسسم دحأاب ،يسضاملا تبسسلا
ةينغأ’ا ةروطسسأاو ايملاع انانف لحارلا دعيو ،سضرملا عم ليوط عارسص دعب ،اماع
ثارتلا نم ةاحوتسسملا يناغأ’ا نم ديدعلا ءادأاو فيلأات يف عرب ثيح ،ةيغيزامأ’ا
.تاغللا نم ديدعلل تمجرت يتلا «افوني اف افأا» اهرهسشأا يغيزامأ’ا
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ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘ت’ا تف˘ن
سسمأا لوأا ءاسسم مدقلا ةركل
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا
رود˘سص لو˘ح ،ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا˘˘ب
يلودلا داحت’ا لبق نم رارق
ىلع اهربج˘ي «ا˘ف˘ي˘ف» ة˘ب˘ع˘ل˘ل
نم رثكأاب يلام سضيوعت عفد
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘ل وروأا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ينابسسإ’ا ،قبسسأ’ا «رسضخلا»
ىلع كلذو ،زاراكلأا سساكول

يف ،هبسصنم نم هتلاقإا ةيفلخ

رهسشأا6 دعب،7102 ربوتكأا

لسشفلا رثإا ،ةمهملا هيلوت نم

م˘لا˘ع˘لا سسأا˘كل ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف

دا˘˘ح˘˘˘ت’ا لا˘˘˘قو،8102

ر˘ب˘ع ،نا˘ي˘ب ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأا˘˘ب ،ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م

نع تردسص يتلا تارارقلا

ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نوؤو˘˘سش ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

زاراكلأاب ةسصا˘خ˘لا ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا˘ب

ريغ ،هيد˘عا˘سسم ن˘م ن˘ي˘ن˘ثاو

لحم اهنإاو ،ةمزلم وأا ةيئاهن

ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

ةيلودلا ةيسضايرلا م˘ي˘كح˘ت˘لا

يأا نأا حسضوأا امك ،«سساك»

ة˘ه˘ج ة˘يأا ن˘ع رد˘˘سصي ،رار˘˘ق

نكمي ’ ،ةيسضاير وأا ةينوناق

د˘˘ع˘˘ب ’إا ،اذ˘˘فا˘˘˘ن هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا

،نعطلا ل˘ب˘سس ل˘ك دا˘ف˘ن˘ت˘سسا

يرئازجلا داحت’ا برغتسساو

لئا˘سسو ق˘با˘سست˘ب ه˘ف˘سصو ا˘م

نود ،ربخلا رسشن ىلإا مÓعإ’ا

،ه˘ت˘ي˘قاد˘سصم ن˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هسسفنل ظ˘ف˘ت˘ح˘ي ه˘نأا اد˘كؤو˘م
در˘ل ءا˘سضق˘ل˘ل ءو˘ج˘ل˘لا ق˘ح˘˘ب
رر˘˘˘سضلا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
قحل يذلا ريبكلا يونعملا
يرئازجلا داحت’ا ناكو ،هب
ريخ هسسيئر ربع ،مدقلا ةركل
خسسف ررق دق ،يسشطز نيدلا

ينابسسإ’ا ينفلا ريدملا دقع

،7102 ماع ،زاراكلأاسساكول
عجارت دعب ،دحاو بناج نم
وهو ،هئادأاو بختنملا جئاتن
«فافلا» ةنيزخ فلكي دق ام
تعراسسو ،اريبك ايلام اغلبم
لوا ة˘ي˘مÓ˘عا ل˘˘ئا˘˘سسو ةد˘˘ع
زو˘˘ف ر˘˘ب˘˘خ ر˘˘˘سشن ى˘˘˘لا سسمأا
ع˘˘م ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘ب سسارا˘˘˘كلا
اهيلع نيع˘ت˘ي ي˘ت˘لا «فا˘ف˘لا»
نو˘˘ي˘˘ل˘˘م هرد˘˘ق غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ع˘˘فد
نا لبق ،وروأا نويلم فسصنو
ديدسش نا˘ي˘ب˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’ا در˘ت
.ةجهللا

 مكاحملاب ربخلا يرصشان دعوتتو زاراكلا ةيصضقل اهتراصسخ يفنت فافلا
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نو˘كي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا
ىل˘ع ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا

فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا ع˘˘˘م د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
يسسآا هيدان ةقفر تابيردتلا

ةعمجلا نم اقÓطنا ،نÓيم
ةيئاقو تاءارجإا طسسو مداقلا

ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ةدوع نع ،ةيلاطيا ةيفحسص
،يلاطيإ’ا نÓيم يسسأا يدان
نم اقÓطنا ،تابيردتلا ىلإا
طسسو ،لبقملا ةعمجلا موي
،ة˘ي˘لا˘ع ة˘يزار˘ت˘˘حا تاءار˘˘جا

و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘˘م ف˘˘سشكو
نب نأاب ،يلاطيإ’ا «وتاكريم
،قيرفلا يف هؤوÓمزو ،رسصان
سسيمخلا مو˘ي نو˘ع˘سضخ˘ي˘سس
سصح˘ف را˘ب˘˘ت˘˘خ’ ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘تدو˘˘ع ل˘˘ب˘˘˘ق ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ير˘˘ج˘˘ت˘˘سسو ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يرينوسسورلا موجن تابيردت
،ةيجراخ بعÓم يفو ،ةيدرف

ت’ا˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غو ،ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
،يزارتحا ءارجإا˘ك ،سسبÓ˘م˘لا
عيمج فيقوت مت دق هنأا ركذي

ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘˘لا
،ويسشتلاكلا اهيف امب ،ايلاطيا

طرا˘ف˘لا سسرا˘م ر˘ه˘˘سش ذ˘˘ن˘˘م
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب

ي˘فو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك

يلودلا مسسإا داع ،رخآا قايسس

ن˘ب ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

دعب ،ثدحلا عنسصيل رسصان

نم مامتها دوجو ربخ راسشتنا

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب يدا˘ن

ةفيحسص تد˘كأاو ،ه˘تا˘مد˘خ˘ب

نأا˘ب «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘˘لا˘˘ك»

ه˘˘كسسم˘˘ت م˘˘غرو نÓ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

دق هنأا ’إا ،د˘عا˘سصلا ه˘م˘ج˘ن˘ب

ا˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ف˘قو˘م ر˘ي˘˘غ˘˘ي

تراسشأاو ،رغم حارتقا هلسصو

«يرينوسسورلا» ةرادإا نأا ىلا

بحا˘سص ع˘˘ي˘˘ب سضرا˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل

ةميق لباق˘م ىر˘سسي˘لا مد˘ق˘لا

فيسصلا يف وروأا نويلم03

امدع˘ب كلذ ي˘تأا˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

يجسسايبلا نم لك رسسفتسسا

ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘مو

ر˘˘سضخ˘˘لا بع’ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كماو

.نÓيم قيرف نم تامدخ

 ةعمجلا اذه تابيردتلا فانئتصسا عم دعوم ىلع رصصان نب
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ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ظ

،لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ن بع’
نÓيم يسس يإا يدان سصيمقب

اهرسشن ةروسص يف ،يلاطيإ’ا
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع
ديدعلا رسشن˘ت˘ل ،«مار˘غ˘ت˘سسنأا»

نأا˘ب تا˘ن˘ه˘كت ع˘قاو˘م˘لا ن˘˘م

،ةمداق˘لا ه˘تو˘ط˘خ د˘ق نÓ˘ي˘م

ةيدنأا نم بولطم هنأا ةسصاخ

،ةيبوروأ’ا ةراقلا يف ةزراب

عم ءاوسس عئارلا هاوتسسم دعب

عم وأا يسسنرفلا سسين هقيرف

،يرئازجلا ينطولا بختنملا

ي˘ت˘لا با˘ب˘سسأ’ا ن˘˘م ل˘˘ع˘˘لو

نÓيمل هلاقتنا ةركف لعجت

يرينيسسورلا ةجاح ،ةيقطنم

،لاع ىوتسسمب نميأا ريهظل

ي˘ف ه˘ل˘˘ي˘˘مز دو˘˘جو كلذ˘˘كو

رسصان نب ليعامسسإا بختنملا

ر˘يد˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م

نم غلابلا لاطع نأا ركذلاب

ىلإا مسضنا ،اماع32 رمعلا

،8102 ف˘ي˘˘سص ي˘˘ف سسي˘˘ن

ير˘ترو˘˘ك يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق

يجيرخ نم وهو ،يكيجلبلا

.وداراب ةيميداكأا

نÓيم لزاغي لاطع

ةيوركلإ ةئيهلل يمشسرلإ عقوملإ ىلع رششن نايب يف

راهششإإ
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لوأا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف رر˘˘ق
ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ بتاور ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ضسمأا

راثآ’ا نم دحلل ةئملاب05 ةبسسنب
حبسصيل ،انوروك ةحئاجل ةيبلسسلا
هذه ىلع مدقي يرئازج يدان لوأا
،رو˘سشا˘ع لو˘ل˘ج نا˘كو ،ةو˘ط˘خ˘˘لا

لماح ةمسصاعلا داحتا قيرف ضسيئر
دق ،يسضاملا مسسوملا ةلوطب بقل
يدانلا نأاب يسضاملا ةعمجلا موي
نيبعÓلا بتاور ضضيفخت مزتعي

اعد امنيب ،ةئملاب05و54 نيب ام
يدا˘ن ضسي˘˘ئر ،ي˘˘طاوزر د˘˘م˘˘ح˘˘م
لوبقل نيبعÓلا ،ةرواسسلا ةبيبسش
رظ˘ن˘لا˘ب ،ا˘عو˘ط م˘ه˘ب˘تاور ضضف˘خ
يتلا ةبع˘سصلا ة˘ي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘ل˘ل
تدادزا يتلاو ،ة˘يد˘نأ’ا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت
ءابول ةيبلسسلا راثآ’ا لعفب اديقعت

بابسش دعبتسسي ’ امك ،انوروك
عم قاف˘ت’ لو˘سصو˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ريغ ،مهبتاور ضضيفختل نيبعÓلا

هذه عابتا ديرت ’ ىرخأا ةيدنأا نأا
فر˘سصت م˘ل ا˘˘ه˘˘نو˘˘كل ،ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ذنم ةقلاعلا اهيب˘ع’ تا˘ق˘ح˘ت˘سسم

ةركلا داحتا نأا ركذي ،رهسشأا ةدع
،يسضاملا ضسيمخلا ،رقأا يرئازجلا

يوركلا مسسوملا لامكتسس’ ةطخ

رارق لاح يف،(9102 - 0202)
رجحلا عفرب ةيموكحلا تاطلسسلا
.يحسصلا

قا˘فو ق˘ير˘ف ةرادإا ضسل˘ج˘˘م رر˘˘ق
،ةيافلح د˘ه˘ف ة˘سسا˘ئر˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس
ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ط˘˘خ ح˘˘ت˘˘ف
ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ،ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
يذ˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل ،ي˘كو˘كلا
،يلاحلا مسسوملا ةياهن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي
نأا˘ب ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم ن˘م م˘˘ل˘˘عو
د˘يد˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘سصم ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح
،نكمم تقو برقأا يف ،يكوكلل
ة˘يد˘نأ’ا ه˘جو ي˘ف با˘ب˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘ل
ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا

تارسشؤوملا لك هجتتو ،هتامدخ
ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
قيرف˘لا ع˘م هراو˘سشم ل˘سصاو˘ي˘سس
ةيباجيإ’ا جئاتنلا دعب ،يفياطسسلا

ثيح ،همودق ذنم اهلجسس يتلا

ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن

دعب ،بقللا ةقرو ىلع ةسسفانملا

ن˘يدد˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م

ور˘ي˘سسم ى˘˘ع˘˘سسيو ،طو˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب

ديدجتلا ةيسضق مسسح ىلإا قافولا

ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا ل˘ب˘ق ،ي˘كو˘˘كل˘˘ل

ةسصاخ ،لبقملا مسسوملل دادعإ’ا

،ةيرسشبلا ةبيكرتلا ىوتسسم ىلع

يسسنوتلا ينقتلل لكوتسس ثيح

،نيحرسسملا ةمئاق ديدحت ةمهم

م˘عد˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا بسصا˘ن˘˘م˘˘لاو

.ديدجلا مسسوملل ابسسحت

ديلو.ف

يسضايرلا ريدملا در
يسس نارهو ةيدولومل

ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سش ر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ط
ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب ،ي˘نازو˘لا
،ي˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘˘لا

نايب لÓخ نم كلذو
ةرادإا هتردسصأا يمسسر
هنإا تلاق ““ةوارمحلا““
موقي يتلا ةلمحلل در
،فار˘طأ’ا ضضع˘ب ا˘ه˘˘ب

ةرادإ’ا تد˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح
ف˘ير˘سش نا˘سسل ى˘˘ل˘˘ع
تقو ي˘˘ف““ ي˘˘نازو˘˘لا
بعÓلا تيقتلا قباسس
يف كلاومأا ذخأات نأا كقح نم هل تلقو تاعازنلا ةنجل يف يحارف
تذخأا نإا نكلو ،نارهو ةيدولومب يكتسشا هل لقأا ملو يدان يأا
رمحأا طخ ةيدولوملا““ افيسضم ،““كقح نم رثكأا ذخأات Óف كلاومأا

نأا ىعسست يتلا فارطأ’ا ضضعب بسضغأا ام اذهو ،رابتعا لك قوفو
اهيلع ىسضم ةيسضقلا هذه نأا مغر قرطلا لكبو لكاسشم قلخت
فقوت ةرتف ي˘ف م˘تد˘ع ا˘م˘ل˘ف ،ه˘لاو˘مأا بعÓ˘لا ذ˘خأاو ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا ي˘ف لوأ’ا ل˘جر˘لا م˘ت˘خو .““م˘ل˘كت˘ل˘ل ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نوناقلا ىلع يسضم˘ي ’ ن˘م ة˘ح˘ي˘ت˘ن ي˘ه هذ˘ه““ Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘نار˘هو˘لا
قيرفلا ىقبيو ،تافرسصتلا هذه نم قيرفلا يمحي يذلا يلخادلا

 .““ديحولا رسساخلا وه
بيجن.ج

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

8795ددعلا0202 يام50 ءاثÓثلا 13ةضضاـيرلأ راـبخأأ

نارهو ةيدولومدادزوــــــلب باــــــبصش

ةيدولوملا نأاب دكؤوي ينازولا فيرصش
رابتعا لك قوفو رمحأا طخ

www.akhersaa-dz.com

 رئازجلا يف قيرف لوأا ””ةبيقعل””
 نيبعÓلا روجأا ضضيفخت ةصسايصس قبطي

ةياهن عم ةيقيقح ةمزأا ةملعلا ةيدولوم هجاوت
ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم يلاحلا مسسوملا
مسسوملا يبع’ نم ريثكلا ءوجل دعب ،ةيناثلا
ل˘جأا ن˘م ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘˘لإا طرا˘˘ف˘˘لا
نمكتو ،ةقلاعلا مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلا
ىلع اولسصحتي مل نيبعÓلا نوك يف ةاناعملا

نع Óسضف اذهو ،ةلماك رهسشأا6 تاقحتسسم

01 ـب ةردقملا يدانلا قتاع ىلع يتلا نويدلا

تاقح˘ت˘سسم ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م
اودد˘ه ن˘يذ˘لاو طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’
.ةفئا˘سصلا هذ˘ه ف˘قو˘م˘لا د˘ي˘ع˘سصت˘ب م˘هرود˘ب
يف اهتبغر ةملعلا ةيدولوم ةرادإا تددجو
هذه قيرف˘لا ر˘ي˘ي˘سست ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن با˘ح˘سسنإ’ا
ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا مد˘ع ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ،ة˘ف˘˘ئا˘˘سصلا
،نيريسسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل
نم ةيلام تاناعإا ىلع لوسصحلاب ةقلعتملاو
لامكإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط
نأا ضضورفم˘لا ن˘م نا˘كو ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
لÓ˘خ ا˘ه˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا عر˘˘سشت
اومدطسصا نيريسسملا نأا ’إا ،ةطرافلا مايأ’ا
يناعي ثيح ،ةيلاملا ةلويسسلل يلك بايغب
تقو˘لا ي˘ف ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

دراطت يتلا لكاسشملا قايسس يفوو .نهارلا
نل راغوز دوعسسم بعلم نأا دكأات ،““ةيبابلا““
هذ˘ه ه˘ت˘ي˘سضرأ’ د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع يأا د˘˘ه˘˘سشي
م˘سسو˘م˘لا بار˘ت˘قا ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ،ة˘ف˘ئا˘˘سصلا
بعلملا قلغ نع Óسضف ،هتياهن نم يلاحلا
راسشتنا نع ةمجانلا ةيلاحلا ةيعسضولا ببسسب
لا˘م˘كت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ثي˘ح ،مدا˘ق˘لا ناو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
تاونسس ىلإا ةيسضرأ’ا ديدجت ةيلمع تلجأات

ةيثراك ةلاح يف ةيسضرأ’ا دجاوت مغر ،ةقح’
ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘غر ،م˘سسو˘م˘لا تار˘˘ت˘˘ف بل˘˘غأا ي˘˘ف
،ةيسضرأ’ا اهل عسضخت يتلا ةيرودلا ةنايسصلا

ديهسشلا بعلمب ة˘يرا˘ج˘لا لا˘غ˘سشأ’ا برا˘ق˘تو
نأا رظتنملا ثيح ،ءاهتن’ا ىلع ضشراح رامع
م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م از˘ها˘ج بع˘ل˘م˘˘لا نو˘˘كي
يذلا رمأ’ا وهو ،هتيسضرأا ديدجت دعب ،ديدجلا
.هيف لابقتسس’اب ةيدولوملل حمسسيسس

بيجن.ج

ةملعلا ةيدولوم

””ةيبابلا””ـب فصصعت دق رييÓملاب نويدو ةقناخ ةيلام ةمزأا

سضرملا عم ةليوط ةاناعم دعب

ميرك قباصسلا يلودلا بعÓلا
هللا ةمذ يف فوصصوب

ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت
ةبانع داحتا قيرفل قباصسلا بعÓلاو
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب سسمأا فو˘˘˘صصو˘˘˘ب م˘˘˘ير˘˘˘ك

د˘˘˘م˘˘˘صص ثي˘˘˘ح سضر˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘˘ط
قرافي نأا لبق ةديدع رهصشأ’ فوصصوب
،ةنصس05 ز˘ها˘ن˘ي ر˘م˘ع ن˘ع ةا˘ي˘˘ح˘˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘˘ما˘˘صضت ىق’و
دا˘ح˘ت’ا قا˘صشعو را˘صصنأ’او ن˘ي˘ق˘با˘صسلا
فوصصوب ميرك اد˘ي˘ج نو˘فر˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ءار˘م˘ح ناو˘لأا ل˘م˘ح يذ˘لا

ىلإا م˘صضنا ا˘هد˘ع˘˘بو سسراد˘˘م˘˘لا ف˘˘ن˘˘صص
فا˘˘ن˘˘صصأا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا فو˘˘˘ف˘˘˘صص

رباكأ’او طصساوأ’ا ،لابصشأ’ا ،رغاصصأ’ا
سضيبأ’او رم˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا ل˘م˘ح ن˘يأا

ي˘ف ءا˘عد˘ت˘صسا ىق˘ل˘تو تا˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا ة˘ياد˘˘بو تا˘˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا ر˘˘خاوأا ي˘˘ف
بعل امك ،ةبانع نم يكرابيم زوزام ةقفر يبملوأ’ا ينطولا بختنملا

ةروصص يف نيفورعملا نيق˘با˘صسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م ة˘نو˘ب ي˘ف
ناولأا  فوصصوب ميرك لمحو ،ياطقو ينوتيز يزوف ،ينطÓصس دارم
يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م بع˘ل ثي˘ح تا˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م
ءا˘م˘صسأا م˘صضي نا˘ك يذ˘لاو ““ةوار˘م˘ح˘˘لا““ خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘صسحأ’ا˘˘ب ف˘˘ن˘˘صصي
دارمو يصسوف ،حابل ،كورام ميرك ،يمولب رصضخل رارغ ىلع ةيبهذ
ناك ثيح راجحلا داحتا فوفصص يف ةيوركلا هتريصسم متخو ،نايزم
ن˘م ““ة˘ي˘صصو˘م˘ح˘ق˘لا ءا˘ن˘بأا““ ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا دو˘ع˘صصلا ي˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
يف امأا،6991-7991 مصسوم يف يناثلا مصسقلا ىلإا ةيوهجلا ةلوطبلا
نييلودلا نيبعÓلا نم ديدعلا عم بعلف يبملوأ’ا ينطولا بختنملا
.لÓب يريزدو يزيزعل قراط ةروصص يف نيفورعملا

سسافر ناميلصس

فيطصس قافو

 يكوكلا نيصصحتل كرحتي ةيافلح
ةياجبب مدقلا ةرك مكح لتاق

 نمفا ةضبق يف يدايع ماسح
ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘˘م’ا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا

ةر˘ك م˘ك˘ح ل˘˘تا˘˘ق سسمأا لوأا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
د˘ع˘ب ،يدا˘ي˘ع ما˘˘صسح با˘˘صشلا مد˘˘ق˘˘لا
تاءارجإ’او تاقيقحتلا نم ةلصسلصس
،ةنيدملا نم نينطاوم ةدعاصسمبو
ر˘مأ’ا نأا˘ب ردا˘صصم˘لا سضع˘ب تف˘˘صشكو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا فرا˘˘ع˘˘م د˘˘حأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ةلفاح قئاصس لمعي يذلا هناريجو
هطروتب فورعمو ي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل

،زاز˘˘ت˘˘ب’او لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘ئا˘˘قو ي˘˘˘ف
يناجلا نأاب اهتاذ رداصصملا تحصضوأاو
ة˘ق˘فر ة˘ي˘ح˘˘صضل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ك بصصن د˘˘ق
ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ثلا˘˘˘˘ث سصخ˘˘˘˘صش
تناك يتلا لاومأ’ا ىلع ءÓيتصس’او

ةيحصضلا نأاب تاقيقحتلا لÓخ معز مهتملا نأا ىلإا ةراصش’ا عم ،هتزوحب
لاصشتنا متيل ةميرجلا ناكم ىلإا كردلاو ةطرصشلا لاجر داق امك ،رحتنا

.ادج ةبعصص فورظ يف مكحلا ةثج
ديلو.ف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يف ناعرشي يرئازجلا رمحفا لقهلاو يزاج
ةريقفلا تقئاعلا ىلع تادعاسملا عيزوت

ففقلا عيزوت يف0202 ويام3 دحألا موي يرئازجلا رمحألا لÓهلا ةقفر يزاج لاقنلا فتاهلا لماعتم عرضش
ةيحضصلا ةمزألاب ترثأات يتلا تÓئاعلا ةدعاضسمل ةعضساو نماضضت ةيلمع راطإا يف نيجاتحملل ةضصضصخملا
ةيئاذغلا داوملا ميلضست مت ثيح.انوروك ضسوريف راضشتنا ةحفاكمل ةينطولا ةلمحلا يف ةكراضشملاو ةيلاحلا
ضسيلبح نب ةديعضس ةديضسلا روضضحب ةمضصاعلا رئازجلاب ضسكفاضص ضضرعم ةحنجا دحا يف اهعيزوت متيضس يتلا
موقي نأا ىلع .يزاج يف ةماعلا تاقÓعلا ةريدم ، يديمح ةميهف ةديضسلاو يرئازجلا رمحألا لÓهلا ةضسيئر ،
تا˘ئ˘ف˘لا ةد˘عا˘ضسم˘ل دÓ˘ب˘لا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ىلإا ة˘ف˘˘ق0006 نم رث˘كأا ل˘ي˘ضصو˘ت˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لا
هذه نإاف ملعلل و.ميركلا ناضضمر رهضش لÓخ اميضس لو ،ةيحضصلا ةمزألا تافلخم ىلع بلغتلا ىلع ةررضضتملا
ةينماضضتلا ةلمحلا هذه ىلإا ةمداقلا مايألا يف ىرخأا تايعمج مضضنتضس ثيح اهتيادب يف لازت ل ةيلمعلا
تناك و    .نيجاتحملا ىلع ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمك عيزوت يف يزاج عم ةكارضش راطإا يف ةكراضشملل

نم ءارقفلا ةدعاضسمل ميتنضس رايلم8.5 هتميق ايلام افÓغ تضصضصخ اهنأا ليربأا42 يف اقباضس تنلعأا دق يزاج
ةكرضشك .ميركلا رهضشلا لÓخ دÓبلا ءاحنأا عيمج يف تادعاضسم ةفق00041 نم برقي ام عيزوت لÓخ

ةيبطلا تادعملا ءارضشل ميتنضس رايلم01 نم رثكأاب رئازجلا يف ءابولا ةيادب ذنم يزاج تمهاضس ةنطاوم
  .دÓبلا اهب رمت يتلا ةضساضسحلا ةرتفلا هذه يف ةضشاضشه رثكألا تائفلا معدو تايفضشتضسملل

ناضضمر رهضش يف ةيلولا اهدهضشت لتق ةميرج ثلاث

ةسسبتب ةسضفلأ نيع ةيرقب هدلأو ةايحل أدح عسضي ايلقع لتخم
يف لجر لتقم أابن عقو ىلع ،ةضسبت ةيلوب ةفولحب ايبعضش اهيلع قلطي يتلا ةضضفلا نيع ةيرق لوألا ضسمأا تزتها
جاتح˘ت با˘ب˘ضسأاو فور˘ظ˘ل ه˘حور ق˘هزأا نأا ىلإا بر˘ضضلا˘ب ه˘ي˘ل˘ع لا˘ه˘نا يذ˘لا ه˘ن˘با د˘ي ىل˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م ضسدا˘ضسلا د˘ق˘ع˘لا
ايريتضسهلاو ةيلقع تابارطضضا نم ةدمل يناعيو ايل˘ق˘ع ل˘ت˘خ˘م ي˘نا˘ج˘لا نأا ا˘نردا˘ضصم ا˘ن˘تدا˘فأاو ح˘ي˘ضضو˘ت˘لاو ر˘ي˘ضسف˘ت˘ل˘ل
بهذلا رئب ةيدلبب كردلا ةقرف نأا ركذيو هوبأا اهتيحضض بهذ ةميرجل هباكترل عاد نوكت دق اهدح نع ةدئازلا

هدلاو لتق نع كردلل غيلبتلل هضسفنب مدقت هنأاب هنع لاقي يذلا ةميرجلا بكترمل يئانج قيقحت رضضحم تحتف
،تامدكو حورج هبو هراد قاورب ةدماه ةثج هتدجو نيا لوتقملا تيب ىلإا ةيندملا ةيامحلل ةقرف تلقنت ثيح
يف هب لومعم وه امك قيقحتلا تاءارجإاب ديقم لتقلا ةميرج باكترا بابضسأا ركذ رطضسلا هذه ةباتك نيح ىلإاو
تزهو ةقطنملا ناكضسب تملأا يتلا ءاركنلا ةميرجلا تاضسبÓم تددحو تققح يتلا تاهجلا هنع فضشكتضس ام راظتنا
 نايفضس ةزمحلا.يعامتجإلا لضصاوتلا عقاوم ىلع ماعلا يأارلا

يتلا22 ةعومجم وضضعو دهاجملا مويلا يفوت
يدومعل رداقلا دبع ريرحتلا ةروث ريحفتل تقضسن

ةزانج عيضشتضسو.ةن˘ضس59 زهان˘ي ر˘م˘ع ن˘ع ن˘ع
.ةمضصاعلا قرضش ةيلاعلا ربقمب ءاثÓثلا ادغ ديقفلا

اهبو ،فوضس يداوب5291 ةنضس دلو  موحرملا دلو
ةركضسب ةنيدم ىلإا هلاقتنا ةياغ ىلإا عرعرتو أاضشن
يف هليمز ناكو يمل˘ع˘لا ل˘ي˘ضصح˘ت˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م˘ل
نم ناكو.يديهم نب يبرعلا دمحم مضسقلا سسفن
يف يداولاب ةروثلل ةيلخ لوأل نيضسضسؤوملا نيب

دحأا يدومعلا رداقلا دبع ناك امك4491 رخاوأا
تلفكت دقوةنيطنضسقب ةيرضسلا ةمظنملا يلوؤوضسم
،بزحلا لاومأاب ةحلضسألا ءارضشب ةيرضسلا ةمظنملا

تا˘ط˘ل˘ضسلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م ن˘˘كي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ك
ةيرحب كرحتلاو لقنتلا هنكم دقف ،ةيرامعتضسلا

ىقتلا رهضشأا ةعبرأا وأا ةثÓثب ةروثلا ريجفت دعبو
( سساوحلا يضس ) قازرلا دبع نب دمحأا يدومعلا
هفلك ديعلوب نب ىفطضصم نأا هنم ملعو ،ةركضسبب
لاضصتلا طبر ةلواحمل ةمضصاعلا ىلإا هجوتلاب
سساروألا د˘يوز˘ت˘ل ة˘ق˘ير˘ط دا˘˘ج˘˘يإاو ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لاو
( ىلفضسلا ةبضصق˘لا ) ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ي˘فو.تا˘نا˘عإلا˘ب
قاطنتضسلا دعبو يدو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ي˘ق˘لأا

ة˘ن˘ضس ي˘فو  .ي˘جا˘كر˘ضس ن˘ج˘ضس عدوأا بيذ˘ع˘ت˘˘لاو

دعبو ،ه˘حار˘ضس ق˘ل˘طأاو ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م تم˘ت6591
ة˘يلو˘لا ة˘عا˘م˘ج˘ب ل˘ضصتا ن˘ج˘ضسلا ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ
يضسل نيعباتلا طابضضلا دحأا رضضح ثيح ةضسداضسلا
ل˘ضصتا يذ˘لا ي˘نا˘ن˘˘م ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن و˘˘ه سساو˘˘ح˘˘لا

دمحمب لاضصتلا هل طبر ريخألا اذه ،يدومعلاب
ةيلولا ماهم حيضضوت لجأا نم يديهم نب يبرعلا
ةروثلا يرجفم ةيبلاغ ةراضشÓل.ةديدجلا ةضسداضسلا

ةرو˘ث˘لا لÓ˘خ اود˘ه˘ضشت˘ضسا22 ةعوم˘ج˘م ن˘م
نب ىفطضصم ،فضسوي دوغيز م˘ه˘ن˘م ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
م˘ه˘ضضع˘ب كردأا ا˘م˘ك ،دار˘م سشودو˘يد  ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب
،ةلودلا يف ةيماضس بضصانم اودلقتو لÓقتضسلا

امك ،فايضضوب دمحمو ،طاطيب حبار رارغ ىلع

ديلاوم نم22 ةعومجم نم نيدهاجم6 دجوي
دمحم ،فضسوي دوغيز ،طاطيب حبار مه ،ةنيطنضسق
،حÓ˘مو ،ي˘ل˘عو˘ب ،كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ،ي˘˘طا˘˘ضشم
موحرملا يف ةلثمملا ةيقرضشلا ةهجلا ةفاضضإلاب

نم ةعمجوب يناديوضسو ،ةبانع نم ةدوع نب رامع

نم نيزراب نييدايق22 ةعومجم تمضضو ،ةملاق
ن˘ير˘خآاو ،دار˘م سشود˘يد رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
دعب مهنم قبي ملو نطولا عوبر فلتخم نولثمي
ديق ىلع سسما راهن يدومعل  رداقلا دبع  ةافو
دلو    يذلا  دادزولب نامثع دهاجملا  لا ةايحلا

،ةمضصاعلا رئازجلاب «روكلب يحب»9291 ةنضس
Óضضانم ناك و ،رايغلا عطق نزخمل نيمأاك لمع
يذلا يروثلا هاجتلا ىنبتو ةضصاخلا ةمظنملا يف
ءا˘ه˘نإل ح˘ل˘˘ضسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘كف˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي نا˘˘ك
ةدحولل ةيروث˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ى˘لإا م˘ضضنأا.را˘م˘ع˘ت˘ضسلا

لوأا .جاجعو˘ب ر˘ي˘بوز ه˘ب ل˘ضصتإا ا˘مد˘ع˘ب ل˘م˘ع˘لاو

توأا72 يف ناك دادزولب نامثع هرضضح عامتجا

(ييبمولاضص-ولك )ةيندملاب دقعنا يذلا،4591
ديعلوب نب ةضسائر تحت عامتجلا ناكو اقباضس
طاطيب حبار ،يقوزرم دمحم نم لك روضضحبو
يف اوضضع دادزولب نامثع ناك.بيعضشوب جاحلبو

4591 ناوج يف تعمتجا يتلا22ـلا ةعومجملا

دادزولب نامثع ناكو.ةروثلا نع نÓعإلا تررقو

يف ابئاغو4591 توأا72 عامتجا يف ارضضاح

دادزولب ربتعي4591. ربوتكأا يف22ـلا عامتجا
«يروم لورتب » فدهتضسا يذلا موجهلا ربدم

ربمفون70 يف سضبقلا هيلع يقلأاف،4591 ةنضس

هءا˘ن˘ثأا سضفر سسا˘ق بيذ˘ع˘ت˘˘ل سضر˘˘ع˘˘تو4591

ةمكاحملا ءا˘ن˘ثأاو6591 ة˘ن˘ضس م˘كو˘ح˘ف مÓ˘كلا
ريرحتلا ةهبج بزحل هءامتنا دادزولب نامثع نلعأا
دادزولب نامثع لوتي مل لÓقتضسلا دعب .ينطولا
رئازجلاب ايلاح سشيعي وهو ةيضسايضس ةيلوؤوضسم ةيأا
ةداعضسوب ةحيتف . ةمضصاعلا

 دادزولب نامثع دهاجملا لإا22 ةعومجم نم قبي مل هتافوب

هللأ ةمذ يف يدومعل رداقلأ دبع دهاجملأ

غابد مامحب اسولهم اصرق211 طبضتو زجحت نمفا حلاصم
اهتقلت ةدكؤوم تامولعمرثإا ىلعو ،يرضضحلا طضسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج ةحفاكم راطإا يف
تاوق ترضشاب غابدلا مامح ةنيدمب ةضسولهملا بوبحلا عيبب هيف هبتضشم ضصخضش مايق اهدافم نملا حلاضصم
تهتنا يتلا ،يرحتلاو ثحبلا ةيلمع غابدلا مامحب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةلقنتملا ةقرفلاب ةيئاضضقلا ةطرضشلا

تاءارجإلا ذاختا دعبف.غابدلا مامحب ميقملا ،ةنضس13 رمعلا نم غلابلاو اضسبلتم هيف هبتضشملا فيقوتب
عون نم ضسولهم ءاود نم ةيمك امهب نيتبلع ىلع هتزوحب روثعلا مت ،هيف هبتضشملا نأاضشب ةمزÓلا ةينوناقلا

.ةضسولهملا ضصارقألاب راجتلا تادئاع نم يلام غلبمو ةلوضسبك211 هردق لامجإا ددعب غلم051 نيلاباغيرب
افلم هدضض نوك ،هنأاضشب ةينوناق˘لا تاءار˘جلا ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ،ة˘طر˘ضشلا ز˘كر˘م ىلا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل

ريغ ةضسضسؤوم قيرط نع ةينلديضص داوم عيزوتو ةلديضصلا ةنهمل ةيعرضشلا ريغ ةضسرامملا لعف نع ايئاضضق
..ةينعملا حلاضصملا نم ةدمتعم

نيدلازع.ل

 فيطسب دلقملا مقعملا لاجلا نم ةروراق0005زجح
مقعملا لاجلا نم ةروراق0005 زجح نم ،فيطضسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رضصانع نكمت
““ونور““ عون ةنحاضش مههابتنا راثأا نيأا، رورملا ةطرضشب ايميلقإا ةضصتخملا ةقرفلا مايق ءانثأا اذهو، دلقملا

ملضستو كلذب زجحتل ةدلقم ةعلضس اهنأاب نيبت قيقحتلا دعب و، مقعملا لاجلل بلع يف ةلثمتم ةعاضضبب ةلمحم
ر نميا.ةراجتلا ةيريدم ىلإا

 جد0002 ةئف نم ةروزم ةيدقن قاروأ زجحو..
نم ةروزم ةيدقن قاروأا عبرأا زجح نم، فيطضسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رضصانع تنكمت
ةيروهمجلا ليكو تاهجلا مامأا مهتملا ميدقت مت دق و،ةنضس02 رمعلا نم غلبي ضصخضش فيقوت عم ،جد0002 ةئف
ر نميا. ضصاضصتخلا ميلقاب

ةدكيكسسب يسشأوملأ ةقرسس ةباسصع ىلع ضضبقلأ
ةباضصعلا ناف تامولعم بضسحو ،لامج ناضضمرب يضشاوملا ةقرضس ةباضصع ىلع ةيئاضضقلا ةطرضشلا ضسمأا راهن تقلأا
بوضسنملا مرجلاب نيضسبلتم  مهيلع ضضبق دق و ريضشب  ينب ةيدلب نم ةلئاعلا ضسفن نم دارفأا ةثÓث نم ةنوكتم
تايلمع ةدع تدهضش ةقطنملا نأا ىلا راضشي تÓبطضسلا ىدحا نم يضشاوملا ةقرضس ددضصب اوناك ثیح، مهيلا
ىدم و اهطويخ فضشك ىلع مهيلع ضضوبقملا عم ةينمألا تاقيقحتلا لمعتضسو تÓبطضسا ةدع تلاط ةقرضس
رانيدوب ةايح.اهيف مهطروت

ريديإأ لحأرلأ يرئأزجلأ نانفلأ تاملك رخآأ هذه
اضسنرفب ةينملا هتفاو يذلا ريديا يرئازجلا ةيغيزاملا ةينغلا ةروطضسا تاحيرضصت رخآا نم تافطتقم رضشن مت

ثيح ةيضسنرف ةفيحضص عم ثدحت تيرضش ديمح يقيقحلا همضساو ريديا .ضضرملا عم عارضص دعب اماع07 نضس نع
تايركذ رخآا نوكتضس ةيرئازجلا تارهاظملا يف يضش لك تببحأا» :لاق امدنع هليحر لبق هضضرم ةيعون نع فضشك

باضصم انأاو اهجاتحا نيجيضسكوا تاحفنب ينتدم يرفيف22 ذنم ةقلطم ةداعضس ةلحرم تضشع انا.. اهدعضسأاو يتايح
.«يل ةبضسنلاب نيجيضسكوا تاحفن يرئازجلا بابضشلا ةيملضس ربتعا كلذل ...ملكتا امع اديج فرعاو يوئر فلتب

0202 ةيناضضمرلا ةيجيورتلا ضضورعلا

رثكأأ ىلع اًمتح نولسصحتتسسorPXxiP 0002 ضضرع عم
ىد˘ه˘م ضضر˘ع““ را˘ع˘ضش تح˘ت ا˘م˘ئاد
ضسيلي˘بو˘م ،““ىر˘ت˘ضشم ضضر˘ع ل˘ك˘ل
ه˘˘˘ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بز دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘ي
قÓطإاب تاضسضسؤوملاو نيفرتحملا

ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ي˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ضضر˘˘˘˘ع
.0002 orPXxiP

ديفتضسيضس ،ليضضفلا رهضشلا ةليط
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا، ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا

ي˘˘ف نو˘˘كر˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ني˘ضضر˘ع ن˘مorPXxiP ضضر˘˘˘ع

ليغضشت دنع ،نييناجم نييفاضضإا
orPXxiP 0002. ضضرع

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
0002 لباقمو،#006* ةمئاقلا

يجيورت˘لا ضضر˘ع˘لا ح˘م˘ضسي˘ضس ،جد
0002 orPXxiPعمتجملل
ةدع نم ةدا˘ف˘ت˘ضسإلا ن˘م ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
،تاملاكم˘لا ن˘م ة˘ّي˘خ˘ضس تازا˘ي˘ت˘ما
  :تنرتنلاو ةريضصقلا لئاضسرلا

 تنرتنإا اغيج501
ةينطولا تاكبضشلا عيمج وحن ةحلاضص تاملاكم جد00021
.ضسيليبوم وحن ةدودحم ريغو ةيناجم ةريضصق لئاضسرو تاملاكم
0202. يام13 موي يهتني ىدهملا ضضرعلا ةيحÓضص نأا ،ضسيليبوم ملعي

 مكناضضمر ةحضص !اوعتمتضسإا
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