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:دارج ..ةيعوسضوم لكب ةحئاجلا اهتببسس يتلا راثإ’ا مييقت ةرورسض ىلع دكأا

«انوروك ءابو ببصسب بعصص يداصصتقإا فرظب رمت رئازجلا»
صضرغب نييداسصتق’ا نيلماعتملاو نييعامتج’ا ءاكرسشلا عم هئاقل لÓخ اهاقلأا ةملك يف تبسسلا صسمأا دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا دكأا

ةجيتن قوبسسم ريغ اعسضو دهسشت رئازجلا نأا ينطولا داسصتق’ا ىلع انوروك ةحئاج تاسساكعنا مييقتب لفكتتسس يتلا ةيامحلا ةنجل ءاسشنإا
 .ةيحسصلا ةمزأ’ا و طفنلا راعسسأا رايهنا و ةقباسسلا تاموكحلل ةيلكيهلا ةمزأ’ا

¯ S°∏«º.±

هنأا دارج دكأا ،قايصسلا صسفن يفو
لبق ن˘م ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ا˘ماز˘ل نا˘ك
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘عإ’ ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لا
في˘ف˘خ˘ت تاءار˘جإاو ن˘يرر˘صضت˘م˘لا
ة˘لود˘لا نأا ى˘لإا را˘˘صشأاو. بئار˘˘صضلا
ذخ˘ت˘ن˘صس و ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ت
ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت تارار˘ق
تاردقلا ةيامحو لغصشلا بصصانم
اهتفرع ةمزأا رطخأا نم ةيجاتنإ’ا
ةذختملا ريبادتلا نأاب دافأاو .اندÓب
يف تببصست انوروك راصشتنا حبكل
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رار˘˘صضأا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’او ة˘قد˘ن˘ف˘لاو
عم هعامتجا لوحو. ءانبلا عاطقو
،نييداصصتق’او نييعامتج’ا ءاكرصشلا
ةلمجب جورخلا متيصس هنأا دارج لاق

تارارق بناج ىلإا ، تايصصوتلا نم
بصصانم ىلع ظافح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت
ةيجاتنإ’ا تاردقلا ةيامحو لغصشلا

امك .دÓبلا اهتفرع ةمزأا رطخأا نم
ةرورصض ىلع لوأ’ا ريزولا ددصش
انوروك ةحئاج راثآا مييقت متي نأا

نكمم ردق ربكأا ىخوتي وحن ىلع
ة˘ل˘ما˘ج˘م نود ة˘ي˘عو˘صضو˘م˘لا ن˘˘م
لوأ’ا ريزولا حصضوأاو .تاديازمو
ثحبلاب قلعتت ’ مييقتلا ةيلمع نأا

دراوملا ىلإا لوصصولا ةصصرف نع
لوصصحلا وأا لباقم نود ةيمومعلا

لب ،ةقحتصسم ريغ تازايتما ىلع
’ ةيلمعب قلعتي ىرحأ’اب رمأ’ا نإا
حنم هيجوتب ح˘م˘صسي ا˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م د˘ب
فد˘ه˘˘ب ،ل˘˘صضفأا ل˘˘كصشب دراو˘˘م˘˘لا
ةيحصصلا ةمزأ’ا دعب امل ريصضحتلا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو

ي˘ف يو˘ق ماز˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
م˘يو˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريزولا ر˘قأاو. ا˘ندÓ˘ب˘ب يدا˘صصت˘ق’ا
صشا˘˘ع˘˘˘نإ’او م˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا نأا لوأ’ا
ن˘˘ل يدا˘˘صصت˘˘ق’او ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
تاصسصسؤوم فرط نم ’إا ادصسجتي
ر˘صسأÓ˘ل ة˘ي˘ئار˘صش ةرد˘قو ة˘نزاو˘ت˘˘م
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك
،لوأ’ا ريزولا ركذو .ةيداصصتق’ا
دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر د˘ي˘كأا˘ت˘ب
نيب قرف ’ هنأا نم ،نوبت ديجملا
لب ،ةصصاخلاو ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

ةيصسفانتو ةجتنم تاصسصسؤوم كانه
نم ،دÓبلا ةيمنت لجأا نم لمعت

بصصا˘˘ن˘˘مو ةور˘˘ث˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘خ لÓ˘˘˘خ
ىو˘صس ا˘ه˘م˘ه˘ي ’ ىر˘خأاو ،ل˘م˘ع˘لا

با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع تاور˘˘˘ث˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ج
نم.ةماعلا ةحلصصملاو رام˘ث˘ت˘صس’ا

ة˘˘مزأا نأا دار˘˘ج را˘˘صشأا ،ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج

ىد˘م تف˘˘صشك ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف

يف ني˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ي˘ل˘م˘ع˘لا صسح˘لا

لجصسو .ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م

نماصضتلل ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘كر˘ح دار˘ج

،ناكصسلا نم ن˘ي˘ف˘ع˘صضت˘صسم˘لا ع˘م

اهريظن لق ةيرقبع تفصشك املثم

نيثحابلاو ةبلطلا نم بابصشلا ىدل

لجأا نم راكتب’ا يف نيلواقملاو

دصصق ،ةيبط ةزهجأاو ةيودأا ةعانصص

ةيمومعلا تايفصشتصسم˘لا ةد˘عا˘صسم

ةيفرظلا تابوعصصلا يطخت ىلع

ةح˘ئا˘ج ة˘مزأا ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لا

د˘ج˘ت˘˘صسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف

رئازجلا برصضت يتلا «91ديفوك»

.طرافلا صسرام رهصش ذنم

بونجلا يف ندعملل يحطسسلا لÓغتسسإ’ا صصخي

بابصشلل تاينواعت ليكصشت ةيناكمإا

بهذلا نع بيقنتلل
بابصشلا لّكصشت ةيناكمإا باقرع دمحم ،مجانملا ريزو دكأا

لÓغتصس’ا صصخي اميف بهذلا نع بيقنتلل تاينواعت يف

ءاصضقلاب حمصسيصس امم بونجلا يف ندعملل يحطصسلا

لاقو.ةيمجنملا ةورثلا هذهل يئاوصشعلا لÓغتصس’ا ىلع

يتلا مويلا رئازجلا ةصصح ىلع افيصض هلوزن لÓخ باقرع

بهذلا مجانم نع هثيدح يف يمومعلا نويزفلتلا اهثب

قداصص دقل» تصسارنمتب «اصسامصسما«و «كاريت» يتقطنمب

لÓغتصسا نم ىلوأ’ا ةلحرملا ىلع ريخأ’ا ءارزولا صسلجم

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لاو تنا˘جو تصسار˘ن˘م˘ت˘ب بهذ˘لا م˘جا˘˘ن˘˘م

ةقطنملا بابصشل نكمي ثيحب بهذلل يفرحلا لÓغتصس’ا

˘مو˘ق˘ت تا˘ي˘نوا˘ع˘ت ي˘ف ل˘كصشت˘لا ةر˘˘ب˘˘خ م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

ر˘يزو˘لا فا˘صضأاو.» ند˘ع˘م˘ل˘ل ي˘˘ح˘˘ط˘˘صسلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’ا˘˘ب

بهذلا نع بيقنتلل تاينواعتلا هذهل تاحاصسم حنمتصس«:

نم هجارختصسا مت ام ةجلاعم و عيمجت متي مث ةيفرح قرطب

(رونيا) بهذلا مجانم لÓغتصس’ ةيرئازجلا ةكرصشلا فرط

اذه» لوقلاب عباتو.»مهتاقحتصسم نيينعملا بابصشلا حنمو

ءاصضقلاب حمصسيصسو ةينوناق ةقيرطب نوكيصس لÓغتصس’ا

ادكؤوم ، هبيرهت ىلعو بهذلل يئاوصشعلا لÓغتصس’ا ىلع

مهنيوكتو با˘ب˘صشلا ء’ؤو˘ه ة˘ق˘فار˘م˘ب مو˘ق˘ت˘صس ة˘لود˘لا نأا

’ يفرحلا لÓغتصس’ا «نأ’ ةمزÓلا ايجولونكتلاب مهدمو

صسيئر بلط «باقرع فاصضأاو.»ةيديلقتلا ةقيرطلا ينعي

انيدلو ةيلمعلا هذه يف ةعرصسب قÓطن’ا ينم ةيروهمجلا

امأا.»اهيف يلعفلا قÓطنÓل ربمتبصس رهصش ىلإا انه نم

لÓغتصس’ا يف لثمتتف لÓغتصس’ا نم ىرخأ’ا ةلحرملا

ديصسلا بصسح ،نوكيصس يذلاو بهذلا مجانمل يعانصصلا

ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي طور˘˘صش ر˘˘ت˘˘فد ق˘˘فو ،با˘˘˘قر˘˘˘ع

ناكو.بهذلل ينطابلا لÓغتصس’ا صصخي اميف ،ءاكرصشلا

ىطعأا دق ،نوبت ديجملا دبع ديصسلا ،ةيروهمجلا صسيئر

حارتقا ىلع هتقفاوم ريخأ’ا ءارزولا صسلجم عامتجا لÓخ

ة˘صصخر˘م˘لا صصو˘صصن˘لا ة˘غا˘ي˘˘صص ى˘˘لإا ي˘˘عاد˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا

فرط نم تصسارنمتو تناجب بهذلا مجانم لÓغتصس’

لÓغت˘صسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘غ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب با˘ب˘صشلا

م˘جا˘ن˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب تا˘˘كار˘˘صش قÓ˘˘طإا و ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

يرو˘ف˘لا داد˘عإ’ا ا˘صضيأا نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘صسلا بل˘˘طو.ىر˘˘ب˘˘كلا

لÓغتصسÓل ةلباقلا لوقحلا ةفاك مصضت ةيجولويج ةطراخل

تافصسوفلاو ني˘ت˘صسغ˘ن˘ت˘لاو ةردا˘ن˘لا ندا˘ع˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف

راصشأا ،صصوصصخلا اذهبو.نداعملا نم اهريغو تيرابلاو

يف ةريثك تاريخ كلمت رئازجلا نأا ىلإا باقرع ديصسلا

لغصش بصصانم قلخب اهلÓغتصسا حمصسيصس نداعملا لاجم

دا˘صصت˘ق’ا ع˘يو˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا و ة˘˘فا˘˘صضم ة˘˘م˘˘ي˘˘ق و

نداعملل ةيجولويج ة˘طرا˘خ كا˘ن˘ه نأا˘ب فا˘صضأاو.ي˘ن˘طو˘لا

يف عيصسوتلا و اهيف قيقدتلا نم دب’ نكل ةدوجوملا

يتلا قيرطلا ةطراخ نأا ىلإا راصشأاو.فاصشكتصس’ا لاجم

رواحم ةعبرأا ىلع زكترت ءارزولا صسلجم اهيلع قداصص

رئازجلا يف ةدوجوملا نداعملا ىلع فرعتلاو دكأاتلا اهلوأا

ام وهو ةدوجوملا نماكملا يف رامثتصس’ا مث ةقيقد ةفصصب

روحملا امأا. ةيلاع ايجولونكت مادختصسا و ةكارصش بلطتي

اذهب مت دق و يرصشبلا رصصنعلا ريوطتب قلعتيف ثلاثلا

نيدجاوتملا نييرئازجلا ءاربخلاب لاصصت’ا» صصوصصخلا

روحملا نأا نيح يف ،»مهتقفاوم اوطعأا نيذلاو جراخلاب

نوناق دون˘ب صضع˘ب ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ر˘ي˘خأ’ا

«ةيبذاج ر˘ث˘كأا» ه˘ل˘ع˘ج˘ي ل˘كصشب4102 ةن˘صسل م˘جا˘ن˘م˘لا

رثكأا ىلع يوتحت رئازجلا نأا باقرع ركذو. نيرمثتصسملل

ريغ ه˘ن˘مو ف˘صشت˘كم˘لا ه˘ن˘م ي˘ند˘ع˘م درو˘م0071 نم

هذه نم ة˘عو˘م˘ج˘م04 كا˘ن˘ه« نأا ا˘ف˘ي˘صضم ف˘صشت˘كم˘˘لا

رايلم ةروتاف اهل صصصصخت جراخلا نم ةدروتصسم دراوملا

راغ مجنم لÓغتصسا صصوصصخبو .»عافترÓل ةلباق ر’ود

ءاصشنإا ىلوأ’ا ةلحرملا يف متيصس هنأا ريزولا لاق ،تÓيبج

امم1202 ن˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ي˘جذو˘م˘ن ع˘ن˘˘صصم

يتنصس يأا ،دعب اميف باهذلل تانايبلا عمجب حمصسيصس

ةلحرم يهو ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ى˘لإا،4202 و3202

اذه يف ةيبنجأ’ا ة˘كار˘صشلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف و.لÓ˘غ˘ت˘صس’ا

نيكير˘صشلا ع˘م ة˘كار˘صشلا ثح˘ب م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا لا˘ق ،لا˘ج˘م˘لا

كنزلل روزيما داو مجنمل ةبصسنلاب امأا.يصسورلا و ينيصصلا

متيصس هنأاو ةيهتنم تاصساردلا نأا ريزولا دكأا صصاصصرلاو

.نيمداقلا نيماعلا لÓخ لÓغتصسÓل ينمز جمانرب عصضو
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دبع ن˘ب ن˘م˘يأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو د˘كأا

ةملكلا يف تبصسلا صسمأا نامحرلا

لوح ءاقل حاتتفا لÓخ اهاقلأا يتلا

ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صشنإا

ةيجاتنإ’ا ةردقلاو لغصشلا بصصانم

قلغو ةيو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا ءا˘غ˘لإا نأا

د˘ب˘ك ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل يو˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

نأاو ،رانيد را˘ي˘ل˘م3.61 رئازج˘لا

ـب رئاصسخ دبك يرحبلا لقنلا ءاغلإا

نب نميأا حصضوأاو .رانيد نويلم09

وه لقنلا طاصشن نأا نامحرلا دبع

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت ر˘˘ث˘˘كأ’ا

نأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو دا˘فأاو .ي˘ح˘صصلا

ءاغلإاب تما˘ق ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا

صسرام يرهصش نيب ةلحر7534

رئاصسخ اهفلك يذلا رمأ’ا ،ليرفأاو

ركذو .رانيد رايلم3.61 ـب تردق

ةينطولا ةكرصشلا رئاصسخ نأا ريزولا

نويلم09 تغلب يرحبلا لق˘ن˘ل˘ل
ءاكرصشلا نأا ريزولا دافأاو   رانيد
صصيصصخت اوحرتقا ني˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

رانيد فلأا03 اهتميق ةيفازج ةرجأا
ةزهجأ’ا ن˘م صصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل
ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
هذ˘ه زوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزأ’ا

يتلا رئاصسخلا نعو .لكك ملاعلاو

ءار˘ج تا˘كر˘صشلا صضع˘ب ا˘ه˘تد˘ب˘كت

ةكر˘صش را˘صسخ تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘مزأ’ا

،ران˘يد ر˘ي˘يÓ˘م5.6 زا˘غ˘ل˘نو˘صس

،رانيد راي˘ل˘م742 كارطا˘نو˘صسو

عقوت امك.رانيد رايلم02 لاطفنو

طاصشنلا صضا˘ف˘خ˘نا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو

تايداصصتق’ا نم%7 ـب يداصصتق’ا

ةيحصصلا ةمزأ’ا ببصسب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.دÓبلا اهب رمت يتلا
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ةنصسلا نم لوأ’ا يصسادصسلا فرع

فلأا03 نم ديزأا ريدصصت ةيراجلا

ءاني˘م ر˘ب˘ع ءا˘ن˘ب˘لا د˘يد˘ح ن˘م ن˘ط

تاي’و˘لا ن˘م ل˘ك ى˘لإا م˘نا˘غ˘ت˘صسم

اد˘˘ن˘˘كو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ملع امبصسح ،ةدحت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو

هذ˘ه˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م

تاذ حصضوأاو.ةيئانيملا ةصسصسؤوملا

ر˘يد˘صصت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا رد˘صصم˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘˘ت ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

ةصسصسؤوم نيب تمربأا يتلا ةيقافت’ا

ديدحلا عمج˘مو م˘نا˘غ˘ت˘صسم ءا˘ن˘ي˘م
ةو˘ي˘ط˘ب) «ي˘لا˘˘ي˘˘صسو˘˘ت» بل˘˘صصلاو
ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘صش (نار˘˘هو ة˘˘˘ي’و

055 دار˘ي˘ت˘صسا ج˘مر˘بو ي˘صضا˘م˘˘لا
ةيديدح˘لا كئا˘ب˘صسلا ن˘م ن˘ط ف˘لأا

ديدح نم نط فلأا001 ريدصصتو
متو.تاهجو ةدع ىلإاو نم ءانبلا

تاذ ف˘ي˘صضي ،ةر˘ت˘ف˘˘لا تاذ لÓ˘˘خ

797.251 داريت˘صسا م˘ت ،رد˘صصم˘لا
ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا كئا˘˘ب˘˘صسلا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ط
ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ن˘˘م (ذ’و˘˘ف˘˘لا كئا˘˘ب˘˘صس)
ىلع ايناركوأاو ايصسورو جيورنلاو

نم انط064.71و ةرخاب21 نتم

ف˘˘ئا˘˘ف˘˘ل) ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘˘لا كÓ˘˘˘صسأ’ا
نيترخاب ربع ا˘ي˘كر˘ت ن˘م (د˘يد˘ح˘لا
ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا صسف˘˘˘ن با˘˘˘صسح˘˘˘ل
ءا˘˘ن˘˘ي˘˘˘م لو˘˘˘ح˘˘˘تو .يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا

يصضاملا ماعلا نم ةيادب مناغتصسم
ديدح ريدصصت˘ل يو˘ي˘ح ذ˘ف˘ن˘م ى˘لإا

بيبا˘نأ’او (ن˘ط004.58) ءان˘ب˘لا

امي˘صس’ (ن˘ط723.2) ةيديد˘ح˘لا
ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا وحن
فلتخم داريتصساو اكيجلبو ادنكو

1 تزواجت يتلا ةيديدحلا داوملا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ ن˘˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م

،(9102و8102) نيت˘ي˘صضا˘م˘لا

مجح غلبو.هصسفن ردصصملا بصسح

مناغ˘ت˘صسم ءا˘ن˘ي˘م ر˘ب˘ع تاردا˘صصلا

هذ˘ه ن˘م لوأ’ا ي˘˘صساد˘˘صسلا لÓ˘˘خ

نم اهب˘ل˘غأا ن˘ط038.44 ةن˘صسلا

˘مو˘ي˘ل˘ي˘ه˘لاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

هكاوفلاو رصضخلاو (نط951.3)

علصسو (نط556) ةيئاذغلا داوملاو

04 هردق عجارتب ىرخأا عئاصضبو

صسف˘ن ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا ي˘˘ف

تمت امك يصضاملا ماعلا نم ةرتفلا

.لبق نم هيلإا ةراصشإ’ا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو ته˘˘جو

تايريدم ىلإا ةمرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

رئازجلا˘ب ة˘ي’و84 ربع ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ةرورصض ىلع اهلÓخ نم تدكأا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا ءا˘˘صصحإا

ن˘يذ˘لا يأا ة˘ن˘صسلا هذ˘ه م˘ي˘صسر˘ت˘لا˘ب

تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ م˘˘هزا˘˘ي˘˘ت˘˘جا ر˘˘خأا˘˘ت

ىلع ةرازو˘لا تدد˘صشو ،م˘ي˘صسر˘ت˘لا

ةيعصضوب ةياصصولا ةافاوم ةرورصض

عي˘م˘ج او˘فو˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا ةذ˘تا˘صسأ’ا

ا˘م˘ي˘˘صس’ ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا طور˘˘صشلا

ليهأاتلا مئاوق يف مهؤوامصسأا ةدراولا

متي ىتح تاي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

صصنت ام بصسح ،مهتيعصضو ةيوصست

مهنيكمتل ةينو˘نا˘ق˘لا ر˘طأ’ا ه˘ي˘ل˘ع

ي˘ف ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘صس’ا ن˘˘م

.ةيدودرملا ةح˘ن˘م ن˘مو تا˘جرد˘لا

تفرع مهميصسرت تايلمع نأا املع

ببصست يذلا ءابولا ببصسب اريخأات

تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ف

ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا لا˘˘م˘˘عأ’او

ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب

ةرازولا تعد امك .نيمدختصسملل

ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا نا˘˘صسل ى˘˘ل˘˘ع

بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صصحإا ةرور˘˘˘˘صض

بار˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘˘غا˘˘˘صشلا

ة˘ما˘نزر ع˘صضو˘˘ل كلذو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

فيظوت ةيفيك يف ةعجان ةطخو

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا

ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع نود˘˘˘جو˘˘˘ي

ة˘لود˘لا نأاو ة˘صصا˘˘خ .ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

دعاقت لظ يف جامدإ’اب مهتدعو

ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘صس’ا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

عاطقلل ةعبا˘ت˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو

ى˘ق˘ب˘يو ، ن˘ي˘يرادإ’ا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

انوروك ةحئاج وه مئاقلا لاكصشأ’ا

عيمج ةرازولا بصسح تلطع يتلا

ىلإا ة˘فا˘صضإا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

صسرادملا ني˘ب تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

’ اذه نكل ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا بصسح ع˘˘ن˘˘م˘˘ي

لبق تافلملا عيمج زرف ةرورصضب

لبقم˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش ن˘م ع˘بار˘لا

ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا خ˘يرا˘˘ت و˘˘هو

.مداقلا

يرحبلا لقنلا عاطقل رانيد نويلم09 تغلب رئاسسخب انوروك ةحئاج تببسست اميف

رانيد رايلم61ـلا تزواجت رئاصسخ تدبكت ةيرئازجلا ةيوجلا
رانيد رايلم02 لاطفنو رانيد رايلم742 كارطانوصس ،رانيد رييÓم5.6 ترصسخ زاغلنوصس ^

ةدحتملا ةكلمملاو ادنكو ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا نم لك ىلإا

ديدحلا نم نط فلأا03 ردصصت رئازجلا

لبقملا يسسردملا لوخدلا دعوم لبق مئاوقلا دادعإاب مهتبلاط

ميصسرتلاب نيينعملا ةذتاصسألا ءاصصحإا اهئاردمل ةمراصص تاميلعت هجوت ةيبرتلا ةرازو



يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

G’CMó  91Lƒj∏«á 0202Gd©óO 0406 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

انوروك صسوريف يصشفت راثآإ ةهجإومل رانيد رايلم6.56ـب ردقي غلبم صصيصصخت

ةرجألا تارايسس يقئاسسل رانيد فلأا03 ـب ةحنم
نييفرحلل رانيد فلأا02 و سصاوخلا نيلقانلاو

دبع نب لاقو .انوروك صسوريف يصشفت راثآإ ةهجإومل رانيد رايلم6.56 ـب ردقي غلبم صصيصصخت نع نامحرلإ دبع نب نميأإ ةيلاملإ ريزو دكأإ
ةيئانثتصسإ ةلاطب ةحنم صصيصصخت حإرتقإ مت هنإإ نييداصصتقلإو نييعامتجلإ ءاكرصشلاب لوألإ ريزولإ ءاقل لÓخ ةملك يف نامحرلإ

. ءابولإ نم إوررصضت نيذلإ رإرحألإ لامعلل
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ةرازو تح˘˘ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لا نأا ى˘˘لإا را˘˘˘ششأاو

ةيودألا ءانتقل رانيد رايلم21 ةحشصلا

رايلم42 تشصشصخو ،يبطلا دا˘ت˘ع˘لاو

ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘ل˘ل را˘ن˘يد

ءÓ˘جإل را˘ي˘ل˘م71.3 و تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

نع ريزولا نلعأا امك .جراخلاب نيقلاعلا

172 ـب ردقت ةمهاشسم ر˘ئاز˘ج˘لا م˘يد˘ق˘ت

يلودلا نواعتلا يف يرئازج رانيد نويلم

ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘˘مزألا م˘˘غر

دبع نب لاق ،كونبلا عاطق لوحو .دÓبلا

اشضورق تحنم ةريخألا هذه نإا نامحرلا

تاكر˘ششل˘ل د˘ئاو˘ف نود ر˘ه˘ششأا6 ةدمل

.ع˘فد˘لا ن˘ع ر˘خأا˘ت˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع ءا˘˘غ˘˘لإاو

حار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا ن˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘ششكو

ـب ردقت ةيفازج ةرجأا سصيشصخت ءاكرششلا

تارايشس يقئاشس حلاشصل رانيد فلا03

ةحنملا هذه .سصاوخلا نيلقانلاو ةرجلا

نيمأاتلا قودنشص نم عفدت ةيئانثتشسلا

نمب سصاوخلا نيلقانلا لكل ةلاطبلا نع

نأا ريزولا لاقو . ةرجألا يقئاشس مهيف

03 نم رثكا غلب سصاوخلا نيلقانلا ددع

ةرجا ةرايشس فلأا61 لباقم قئاشس فلا

يفاز˘ج بتار حار˘ت˘قا م˘ت ا˘م˘ك .ة˘ل˘ج˘شسم

.نييفرحلل ةبشسنلاب رانيد فلا02 هردق
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ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ع˘˘جرأا
ريششبلا دمحم ،را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نيلاوملا حابرأا فقشس عجارت يتباث

ةيادب ذ˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 ةبشسنب
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ى˘لإا ا˘نورو˘˘ك
ةرد˘˘ق˘˘لا ع˘˘جار˘˘تو تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ا˘ع˘قو˘ت˘م ،ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئار˘˘ششلا
د˘˘ي˘˘ع ع˘˘م را˘˘ي˘˘ه˘˘نلا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا
قاوشسألا ءاقب لظ يف ىحشضألا

ديفوك» ءابو يششفت ةجيتن قلغم

ةيعمجلل ماعلا نيمألا لاقو.«91

تاحيرشصت يف راج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ذنم تلجشس هحلاشصم نإا ةيفتاه
يف اريبك اعجارت يشضاملا سسرام
بب˘شس ا˘ع˘جر˘م ،ة˘ي˘˘ششا˘˘م˘˘لا قو˘˘شس
ءار˘شش ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فوز˘˘ع
تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘ل ي˘ششاو˘م˘˘لا

دهششت تناك يتلا حارفألا ءاغلإاو
.مو˘ح˘ل˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسا

لماوع ةدع نأاب ثدحتملا فاشضأاو
ة˘شصرو˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م تر˘˘ثأا
ةردقلا رايهنا اهنيب نم يششاوملا
هتايولوأا ريغتو نطاوملل ةيئارششلا
ماد يذلا يحشصلا رجحلا ةجيتن

اعقوتم ، رهششأا ةعبرأا نم رثكأل
ل˘˘˘ج˘˘˘شسي نأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
لÓخ مهل ةراشسخ ربكأا نولاوملا

يف دعي ناك يذلا ىحشضألا ديع
ءلؤوهل ةقيقح ةشصرف قباشس تقو
ىلع ةظفاحملاو حبرلا قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
يتباث دمحم دنتشسيو .مهلام سسأار
اهنيب نم بابشسأا ةدعل هتاعقوت يف

ةيششاملا قاوشسأا قلغب رارق رودشص
سسوريف يششفت نم يئاقو ءارجإاك
هذه نينطاوم˘لا فو˘خ˘تو ا˘نورو˘ك
رايهنا ىلإا ةفاشضإا حبذلا نم ةنشسلا
ل˘ماو˘ع ي˘هو ة˘ي˘ئار˘ششلا م˘ه˘ترد˘ق

نيلاوملا حبر يف ةرششابم رثؤوتشس

تاونشس يف لشصت تناك تاعيبمو

.منغ سسأار نييÓم5 ىلإا ةيشضام

را˘ج˘ت˘لا ل˘ث˘م˘م بلا˘ط ل˘با˘ق˘م˘˘لا˘˘ب

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا

ةبخت˘ن˘م˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ي˘لوؤو˘شسمو

يحاشضأÓل ةنمآا عيب طاقن ديدحتب

مهتباقرو مهتيلوؤوشسم تحت نوكت

وأا كا˘كت˘حا يأا ع˘ن˘م˘ل ةر˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا

«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘ششف˘˘˘ت

.«91ديفوك» دجتشسملا

¯ YÉO∫ GCe«ø
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تهجو
ةلول ةيميلقإلا ةئيهتلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا
يف ةخرؤوم ةيلا˘شسرإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

سصوشصخب0202 ةي˘ل˘يو˘ج31
عاطق˘ب ة˘شصا˘خ˘لا جا˘مدإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
و تايدلبلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
ة˘ي˘˘لا˘˘شسرإلا تاذ بشسحو.ر˘˘ئاود˘˘لا
(ةعاشس رخأا) اهيلع تعلطشضا يتلا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ه˘˘نإا˘˘ف تب˘˘˘شسلا سسمأا

ـلا يف ةخرؤوملا939 مقر ةيقربلا

ديكأاتب ةقلعتملا0202 ةيليوج9

تانا˘ي˘ب˘لا ر˘ج˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع ما˘ت˘ت˘خا

ةزهجأا نم نيديفتشسملاب ةشصاخلا

زاع˘يإلا م˘ت ه˘نإا˘ف ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإلا

ةيلمعلا ةعباتمب ةينعملا حلاشصملل

تايدلبلاو ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ىدم ة˘ع˘جار˘م ةرور˘شض لÓ˘خ ن˘م

بشصانملا حارت˘قا تا˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإا

لكل ةبشسنلاب جامدإÓل ةشصشصخملا

رجح ةيلمع تمت نيذلا نيينعملا

م˘ه˘يد˘ل ن˘يذ˘لا اد˘ع ا˘م م˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب

دوجوم ريغ سصشصختلا وأا ىوتشسم

متيشس نيذلاو عاطقلا لخاد ايئدبم

ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م ق˘فو ا˘ق˘حل م˘ه˘ج˘لا˘ع˘˘م

ي˘ف كلذ ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ

نييعت ناكمل ةشصشصخملا ةيملعلا

مهتانايب ز˘ج˘ح م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ناو˘عألا

نكامأا ديدحت ابوجو يغبني ثيح

يميظنتلا لمعلا يف ةقدب لمعلا

عيمجل ةبشسنلاب ةيلولا وأا ةيدلبلل

ى˘لإا ة˘ي˘لا˘شسرإلا ته˘˘ب˘˘نو ناو˘˘عألا

ةقدب ةشصاخ ةيانع ءاطعإا ةرورشض

تاه˘ي˘جو˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘مار˘شصو

د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأل ار˘˘ظ˘˘ن

بجاو˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةئي˘ه ل˘كل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘شسا

طبترملا يلاملا رثألاو ةمدختشسم

ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإلا تاذ تد˘˘˘كأاو . ا˘˘˘ه˘˘˘ب

نأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘ل

ةباجتشسÓل ةدنحم ىقبت اهحلاشصم

ءاوشس ددشصلا اذهب تلاغششنا ةيأل

نع وا ةيمشسرلا تÓشسارملا ربع

.ينورتكللا ديربلا قيرط

¯ S°∏«º.±
ن˘˘˘ع سسما ،ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا

سسوريفب ةديدج ةباشصإا106 ليجشست

ةعاشس42 لÓخ ،دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
سسيئر هنع فششك ام بشسحو .ةريخألا
انوروك سسوريف دشصرو ةع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل

عفترا تاباشصإلا ددع نإاف ،راروف لامج

سسوريفب ةدكؤو˘م ة˘با˘شصإا94522 ىلإا
دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا .انوروك

دعب ،ةافو8601 ىلإا يلامجإلا عفترا

ةعاشس42 لÓخ تايفو11 ليجشست

413 هيف لثامت يذلا تقولا يف ةريخألا

تثدحتشسا ةازاوم˘لا˘ب .ءا˘ف˘ششل˘ل ا˘شضير˘م
ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘شصم

,ةرواجملا ةيحشصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ىو˘ت˘شسم

سصحفلا يف ةشصتخم زكارم (9) ةعشست

د˘ع˘ب ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا وأا ي˘˘لوألا ف˘˘ششكلا وأا

ةيمارلا ريبادتلا راطإا يف كلذ و ,جÓعلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

نم ملع امبشسح،(91-ديفوك) دجتشسملا

ح˘لا˘شصم˘لا هذ˘ه ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘يو .ة˘يلو˘˘لا

رئاود م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

تر˘˘ق˘˘تو دو˘˘ع˘˘شسم ي˘˘شسا˘˘˘حو ة˘˘˘ل˘˘˘قرو

نم ةيحشصلا زكارملا بيرقت ,تابيطلاو

فيفختو ظاظتكلا يدافتو نينطاوملا

ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا

تاشسشسؤوملاب91-ديفوكل ةشصشصخملا

نايب بشسح ,ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ىلع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ه˘تر˘ششن
«كوبشسيف‘‘ يعامتجلا لشصاوتلا عقوم
,يلوألا سصحفلا زكارمب رمألا قلعتيو .
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب تح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب و ة˘مدا˘خ˘م˘لا ي˘ح˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
جÓعلا دعب ةبقارملا زكرمو تاشسيورلا
روث ينبب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب
يلوألا سصحفلا زكرمو ,(ةلقرو ةرئاد)
ةلزنلاب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
ةعا˘ق˘ب جÓ˘ع˘لا د˘ع˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا ز˘كر˘مو
قلعتي امك .(ترقت) ةجهبلا يح جÓعلا
ي˘لوألا سصح˘ف˘لا ز˘كر˘م˘˘ب ا˘˘شضيأا ر˘˘مألا
ي˘ح˘ب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘˘لا˘˘ب
جÓعلا دعب ةبقارملا زكرمو تايموتلا
دبع ريمألا تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب

ز˘˘كر˘˘م و ،(دو˘˘ع˘˘شسم ي˘˘شسا˘˘ح) ردا˘˘ق˘˘˘لا

ةيدلبب ،تابيطلا ةرئادب يلوألا سصحفلل

جÓعلا دعب ةبقار˘م˘ل˘ل ز˘كر˘مو ،ر˘ق˘ن˘م˘لا

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ترا˘ششأاو .تا˘ب˘ي˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شسإلا

ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘شست ى˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم

ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو ة˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإلا

لثمأا لفكت نامشض لجأا نم ةيرورشضلا

يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب

ةحفاكمل ةيمومعلا تاطلشسلا اهتعشضو

تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك91.-د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

حورب يلحتلا ةيم˘هأا ى˘ل˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب

ريبادتب مراشصلا ماز˘ت˘لإلاو ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

نم دحلا يف ةمها˘شسم˘لا ة˘ي˘غ˘ب ة˘يا˘قو˘لا

يف ددرتلا مدعو ,ةحئاجلا هذه راششتنا

يف ةيحشصلا زكارملا هذه نم برقتلا

ة˘˘با˘˘شصإلا سضار˘˘عأا˘˘ب رو˘˘ع˘˘ششلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح

.ةمزÓلا تاشصوحفلا يقلتل سسوريفلاب

ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘قرو ة˘يلو نأا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت

ر˘ث˘كألا تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ف˘˘ن˘˘شصت

تا˘˘با˘˘شصإلا دد˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ارر˘˘˘شضت

ريرشس003 و˘ح˘ن ي˘شصح˘ت ،ىود˘ع˘لا˘ب

ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل سصشصخ˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسا

نيعزوم ،انوروك سسوريفب نيباشصملاب

ي˘شسا˘حو ة˘ل˘قرو تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

بشسح ،تا˘ب˘ي˘ط˘لاو تر˘˘ق˘˘تو دو˘˘ع˘˘شسم

ناكشسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تا˘ي˘ط˘ع˘م

.تايفششتشسملا حÓشصإاو

:ررقت ةيمÓصسلإ ةفاصشكلإ

تلحرلاو تاميخملا ميظنت عنم
ةنسسلل ةيفيسصلا ةلطعلا للخ

انوروك تايعادت ببسسب ةيراجلا
لظ يف ةيرئازجلا ةيمÓشسإلا ةفاششكلل ةماعلا ةدايقلا تررق
سسوريفلا يششفت ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا ةمزألا
لÓخ تÓحرلاو ةيفيشصلا تاميخملا ميظنت عنم ،يجاتلا
ءارجإاك ،رخا راعششإا ىلإا ةيراجلا ةنشسلل ةيفيشصلا ةلطعلا
ي˘ئر˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘ير˘ششب˘لا ود˘ع را˘ششت˘نا ة˘ه˘جاو˘م˘ل يزار˘ت˘حا
نأا اهعامتجا يف ةهجلا تاذ تحشضوأاو . انوروك سسوريف
ةلطعلا لÓخ تÓحرلاو ةيفيشصلا تاميخملا ءاغلإا ببشس

يجاتلا سسوريفلا راششتنا ىلا عجري0202 ةنشسل ةيفيشصلا

سصخشش2501 ن˘م ر˘ث˘كأا ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأا يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف

بجوتشسي يذلا رمألا وهو ،ةلاح55312 نم رثكأا ةباشصإاو
نم ةريبك ادادعأا بطقتشست يتلا تاطاششنلا ءاغلإا فيقوت
تاءاشضفلا رطخأا نم دعت يذلا تاميخملا اهنم ،نينطاوملا
ةفا˘ششكلا تلا˘قو اذ˘ه. ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا
ديفوك راششتنإا رارمتشسا مامأا ،هنأا اهل ةميلعت يف ةيمÓشسلا

انم اشصرحو اهرارقب مت يتلا ةيئاقولا ريبادتلا اذيفنتو91
مكملعن اننإاف ،ةيفششكلا ةمظنملل نيبشستنملا ةمÓشس ىلع
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘شسلا ة˘فا˘ششكل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘لا نأا

تررق دق0202 ,  ةيليوج51 خيراتب41 ، مقر اهعامتجا
ةلطعلا لÓخ تÓحرلاو ةيفيشصلا تاميخملا ميظنت عنم

.رخا راعششإا ىلإا0202 ةنشسل ةيفيشصلا
S°ÉQI.T¢

رئإزجلإ ديرب ةصسصسؤوم تانيمطت مغر

ةلويسسلا سصقن نم نوكتسشي نئابزلا
 دوقنلل ةيلألا تاعزوملاب

ةريخألا مايألا هذه يف ةبانعب رئازجلا ديرب نئابز يكتششي
تاعوزوملا نم ديدعلا نع ةيلاملا ةلويشسلا سصقن نم
ءا˘ي˘حألا˘ب د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع دو˘ق˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لألا

دوقنلل نييلآلا نيعزوملا نم اددع نأا نيح يف تايدلبلاو

ةدحاولا ةيملعلا يف نئابزلل جد فلا02 نم رثكأا حنمت ل

ريغ رمأا نيابزلا هربتعا يدلا رمألا جد فلا05 نم لدب
كرابملا ىحشضألا ديع لولح بارتقا عم ةشصاخ لوبقم
ع˘م (ة˘عا˘شس ر˘خا )ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘شسا ة˘لو˘ج لÓ˘خو.

قيلÓعل يديربلا زكرملا ىلإا تبشسلا سسمأا راهنلا فشصتنم
ىلع فوقولا مت نيأا ةنيعك اهدخأا زكرم ينوبلا طشسوب
بايغ ببشسب يئاهن لكششب يلألا عزوملا لمع فقوت
مهنادجو نينطاوملا نم ددع انل هدكأا ام بشسح ةلويشسلا
يديربلا زكرمل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘مألا كلذ˘ك و نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب
روبا˘ط ى˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو ن˘يأا ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘لا˘ب م˘يد˘ق˘لا ي˘نا˘ث˘لا
عزوملا نإاف مهنم ديدعلا تاحيرشصت بشسحو نينطاوملل

تانيمطت مغر اذه لك يتأايو جد فلأا03 نم رثكأا حنمي ل
ةلويشسلا رفوت نع رئازجلا ديرب ةشسشسؤوم اهتقلطأا تناك
ندملاب ةيشسيئرلا تاشضابقلا و ديربلا زكارم يف ةيلاملا

نيدعاقتملا تاششاعملا بشص ة˘ياد˘ب˘ل ا˘ب˘شسح˘ت تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
رطاخم يدافتل كيبابششلا ىلع طغشضلا فيفختل كلذكو
نيلوؤوشسملا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه بلا˘ط˘ت˘ي و ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

نم يفاكلا مكلاب دوقنلل ةيلألا تاعزوملا ديوزت ةرورشض
ىلع لوشصحلا نم مهنيكمتل ايرورشض ةيلاملا ةلويشسلا

مامأا ريباوطلا يداف˘ت˘لو نا˘شصق˘ن نود ة˘ل˘ما˘ك م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م
YÉO∫ GCe«ø.ديربلا زكارم باوبأا

موحلل إريبك اكÓهتصسإ دهصشت تناك يتلإ حإرفألإ ءاغلإإو تابصسانملإ ليجأات ببصسب

 رئازجلا يف «انوروك» ةحئاج ةيادب ذنم ةئاملاب08 ةبسسنب نيلاوملا حابرأا فقسس عجارت

تايدلبلإو رئإودلإ يف ةقدب لمعلإ نكامأإ ديدحت ىلإإ تعد

ينهملا جامدإلل ةسصسصخملا بسصانملا حارتقإا مامتإل ةلولا لسسارت ةيلخادلا
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انوروك سسوريفب تاباسصإلا ددعل ديدج يسسايق مقر
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تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ه˘˘جأو˘˘ت
ىلعو ةبانع ةيلو بأرت ربع ةرسشتنملأ

نطولأ ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘تÓ˘ي˘ث˘م رأر˘غ
ليجسست ذنم كلذو أريبك ايحسص ايدحت
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل ى˘لوألأ تلا˘ح˘˘لأ

وهو رهسشأأ ةعبرأأ يلأوح لبق انوروك
ةرطاخمو هتبوعسص تدأز يذلأ يدحتلأ
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلأ دد˘˘ع˘˘˘لأ ح˘˘˘ب˘˘˘سصأأ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
يف اهنع نلعملأ ةدكؤوملأ تاباسصإÓل

كه˘˘نأأ ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘با˘˘سصإأ053 دودح
ىتحو يبطلأ هبسشو يبطلأ نيمقاطلأ
ي˘ف˘ف ،ن˘ي˘يرأدإلأو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ لا˘م˘ع˘لأ
تايحسضتلأ هيف نومدقي يذلأ تقولأ
ةحيرسش ثأرتكأ مدع لباقملأ يف نوري

ةياقولأ ريبأدتب ةيلولأ ناكسس نم ةريبك
ىلعو هتحفاكمو انوروك سسوريف نم
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘ترأ ا˘˘ه˘˘سسأأر
مرتح˘م˘لأ ر˘ي˘غ ر˘مألأ و˘هو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

دفأوتي يت˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ي˘ف ى˘ت˘ح
نينطأوملأ نم تأرسشعلأ ايموي اهيلع
دد˘ع ي˘عأر˘ي نأأ نود ى˘سضر˘م˘لأ ةرا˘يز˘ل
تفقو ثيح ،ةياقولأ ريبأدتل مهنم ربتعم
لÓخ نم عسضولأ أذه ىلع «ةعاسس رخآأ»
يتلأ تايفسشت˘سسم˘لأ ن˘م دد˘ع˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت
لماع˘ت ة˘ق˘ير˘ط ا˘ه˘ي˘ف ع˘سضو˘لأ سصخ˘ل˘ي
انوروك سسوريف عم يبانعلأ نطأوملأ
أءبع لكسشت هتافرسصت تحبسصأأ يذلأ

.تايفسشتسسملأ يف نيلماعلأ ىلع
ديلوتلأو تلاجعتضسلأ اتحلضصم

ربكألأ طغضضلأ نÓمحتت «دضشر نبأ» يف
نبأ» ىفسشتسسم تناك ىلوألأ انتهجو
ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لأ «د˘˘سشر
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم أد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ
ر˘ث˘كأأ ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلأ
عاطق يف طغسضلأ نم ةاناعم حلاسصملأ
ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘˘ح˘˘سصلأ
ن˘م تأر˘سشع˘لأ ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘فأو˘˘ت
،ةرواجملأ تايلولأ نم ىتح ىسضرملأ

لÓ˘خ ما˘مأأ ،ة˘يدا˘ع˘لأ فور˘ظ˘لأ ي˘ف أذ˘ه
عوبسسألأ تناك يتلأ ةحلسصملل انترايز
طغسضلأ عجأرت ىلع انفقوف ،مرسصنملأ

نم ددع ةداهسشب ةحلسصملأ هذه ىلع
تلسصأوت نيذلأ ني˘سضر˘م˘م˘لأو ءا˘ب˘طألأ

نإاف كلذ مغر نكل ،«ةعاسس رخآأ» مهعم
ةحلسصملأ لخأد ةري˘ب˘ك تنا˘ك ة˘كر˘ح˘لأ

أونوكي مل مهيوذو ىسضرملأ نم أددعو

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ ا˘˘مأأ ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ نود˘˘تر˘˘˘ي
ىلإأ لسصي مل رمأأ هنأأ ودبيف يعامتجلأ

أريبك أرطخ لكسشي ام وهو دحأأ عماسسم
ىسضرملأ ،ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لأ ،ءا˘ب˘طألأ ى˘ل˘ع
سسولجلأ مهسضعب لسضف نيذلأ مهيوذو
نود ن˘كلو ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لأ ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع
هذ˘˘ه ل˘˘كو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت ةا˘˘عأر˘˘م
نيمقاطلأ قاهرإأ نم تدأز تاسسرامملأ
،نيينهملأ لامعلأو يبطلأ هبسشو يبطلأ
ي˘قا˘ب تنا˘كف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ت˘˘ه˘˘جو ا˘˘مأأ
تقو دنع كلذو ةيئافسشتسسلأ حلاسصملأ
،أر˘ه˘ظ ةد˘حأو˘لأ ة˘عا˘سسلأ ى˘ل˘ع ةرا˘يز˘لأ
،ةري˘خألأ هذ˘ه ى˘لإأ ا˘ن˘لو˘سصو ل˘ب˘ق ن˘كل
تأرا˘ي˘سسل˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ دد˘ع˘لا˘ب ا˘˘ن˘˘ئ˘˘جو˘˘ف
ىفسشتسسم˘لأ ل˘خد˘م د˘ن˘ع «ة˘سسد˘كم˘لأ»
أذه ىلإأ اهب لوخدلأ يف اهباحسصأأ ةبغرل
نأوعأأ نأأ ريغ ،مهاسضرم ةرايزل ريخألأ
ر˘˘˘خآأ» ـل أود˘˘˘كأأو كلذ أو˘˘˘سضفر ن˘˘˘مألأ
ر˘مألأ أذ˘ه ن˘م نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘˘سس
ن˘˘م رأر˘˘سصإا˘˘ب نو˘˘مد˘˘ط˘˘سصيو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
مهو لوخدلأ ىلع تأرايسسلأ باحسصأأ

أذ˘˘ه ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ى˘˘ت˘˘˘ح نود˘˘˘تر˘˘˘ي ل
ي˘ف ح˘لا˘سصم˘لأ ي˘قا˘ب ى˘لإأ ا˘ن˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘بو
ة˘ما˘ع˘˘لأ ة˘˘حأر˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ةرو˘˘سص
عسضولأ نإاف ماظع˘لأ ة˘حأر˘ج ة˘ح˘ل˘سصمو
ةل˘ق ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ةر˘ط˘ي˘سسلأ تح˘ت تنا˘ك
مهسضعب نأأ مغر ،ىسضرملأ يوذ ةكرح
يذلأ تقولأ يف ،تامامكلأ نوداتريل

د˘ي˘لو˘ت˘لأو ءا˘سسن˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم تل˘˘م˘˘ح˘˘ت
يوذ دد˘ع ثي˘ح ن˘م ر˘ب˘˘كألأ ط˘˘غ˘˘سضلأ
˘مأز˘˘ت˘˘لأ مد˘˘عو ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ تا˘˘سضير˘˘م˘˘لأ
ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘˘ترا˘˘ب م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
مغر كلذو يعامتجلأ دعابتلأ مأرتحأو
نأوعأأو تاسضرمملأ ،ءابطألأ تاهيجوت
كلذ ي˘˘ف نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،م˘˘ه˘˘ل ن˘˘مألأ
هذ˘˘ه ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ح˘˘سصل د˘˘يد˘˘ه˘˘ت
ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي فر˘سشت ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لأ
نم تامداقلأ ةوسسنلأ نم ديدعلأ ديلوت
امك ،ةرواجملأ تايلولأو ةبانع ةيلو
ةحلسصملأ هذه يف اندجأوت لÓخ انفقو
ميقعت ةيلم˘ع˘ب نأو˘عألأ د˘حأأ ما˘ي˘ق ى˘ل˘ع
حلاسصملأ يقاب ىتحو ةحلسصملأ لماكل
يتلأ ةيلمعلأ يهو سشر ةلآأ لامعتسساب
ر˘ي˘بأد˘˘ت را˘˘طإأ ي˘˘ف يرود ل˘˘كسشب م˘˘ت˘˘ت
،هتحفاكمو انوروك سسوريف نم ةياقولأ
ةرأدإلأ ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘˘ف
اهسسأأر ىلعو ةياقولأ ل˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م
 .ريهطتلأ مÓهو ةيبطلأ تامامكلأ

تايفضشتضسملأ يقاب يف هباضشم عضضولأ
ءانثتضسأ لكضشي «نابرضض ميكحلأ»و

ةحلسصم ةرايزب «ةعاسس رخآأ» تماق امك
«انيسس نبأ» ىفسشتسسمب تلاجعتسسلأ
نع افلتخم اهيف عسضولأ نكي مل يتلأ
«د˘سشر ن˘بأ» ى˘ف˘سشت˘سسم ي˘ف ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
ةيبطلأ حلاسصملأ يقاب يف هتأذ رمألأو
روكذم˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لأ

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ي˘ف ى˘ت˘حو
ةيدلبب «ةيروأون هللأ دبع» ةسصسصختملأ
«زأر˘ي˘ت نا˘˘سس» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

،ة˘يرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘سصلأ تأدا˘˘ي˘˘ع سضع˘˘بو
سضرفو تامقعملأ اهسضعب ريفوت مغرف
نأأ لإأ ،اهلخدي نم ىلع ةمامكلأ ءأدترأ
هلوخد درجمب ةمامكلأ عزني مهسضعب
سسفنتلأ يف قيسض هل ببسست اهنأأ ةجحب
ا˘مأأ ،«ة˘عا˘سس ر˘خآأ» ـل هود˘كأأ ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ىفسشتسسم يف افلتخم ناك دقف عسضولأ
هي˘ف د˘جأو˘ت˘ت يذ˘لأ «نا˘بر˘سض م˘ي˘كح˘لأ»

لفكتت يتلأ ةيدعملأ سضأرمألأ ةحلسصم
،انوروك سسوريفب نيباسصملأ ةجلاعمب

ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ أذ˘˘ه م˘˘سسأ ح˘˘ب˘˘سصأأ ثي˘˘ح
ناكسس لعج ام وهو ريخألأ أذهب اطبترم
ول ىتح هوحن هجوتلأ نودافتي ةيلولأ
م˘ه˘ئا˘بر˘قأأ د˘حأأ د˘جأو˘˘ت˘˘ب ر˘˘مألأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ةحلسصم يف ءافسشتسسÓل هيف ىسضرملأ
ىودعلأ لاقتنلأ نم افوخ كلذو ىرخأأ
أذه ىلع طغسضلأ ففخ ام وهو مهل
لامعلأو يبطلأ هيسشو يبطلأ نيمقاطلأ
.ىفسشتسسملأ أذه يف نيينهملأ

ىضضرملأ ةرايز ميظنت
 ةرورضض نم رثكأأ حبضصأأ تايفضشتضسملأ يف
،ءا˘ب˘طألأ ع˘م˘جأأ ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
نيذلأ نوينهملأ لام˘ع˘لأو نو˘سضر˘م˘م˘لأ
لÓ˘خ «ة˘عا˘سس ر˘خآأ» م˘ه˘ع˘˘م تل˘˘سصأو˘˘ت
ىلع تايفسشتسسملأ فلتخم نيب اهلقنت

ىلعو ةيسصولأ تاهجلأ كرحت ةرورسض
لجأأ نم ةحسصلأ ريدمو يلأولأ اهسسأأر
لبق نم ىسضرملأ ةرايز ةيلمع ميظنت
دد˘ع د˘يد˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘˘م كلذو م˘˘ه˘˘يوذ
لك ةرايزب مهل حومسسملأ سصاخسشألأ

وأأ سصخسشب ةرايزلأ تاقوأأ يف سضيرم
ءأدترأ سضرف عم رثكألأ ىلع نيسصخسش
ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح كلذو ة˘ما˘˘م˘˘كلأ
نم انوروك سسوريفب ةباسصإلأ لامتحأ

فلتخم ىلع طغسضلأ ف˘ي˘ف˘خ˘تو ة˘ه˘ج
،ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ

تذ˘خ˘تأ لد˘ع˘˘لأ ةرأزو نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ
لوخد˘ب ي˘سضق˘ي ا˘ه˘با˘سشم أرأر˘ق أر˘خؤو˘م
.نيجسسلأ ةرايزل طقف سصخسش

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
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ةمÓضسلأ تايضصوتل ىضضرملأ يوذ مأرتحإأ مدع فضشكت «ةعاضس رخآأ» ـل ةلوج

ةيئابولا ةمزألا مقافتب ددهت تايفسشتسسملا يف ىسضرملا ةرايز
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نم ديزملأ قلغ لسصأوتي
ةيويحلأ ماسسقألأو حلاسصملأ
ثÓثلأ لجيج تايفسشتسسمب
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذو
انوروك سسوريفب نيباسصملأ
عافترلأ لظ يف دجتسسملأ
ىل˘ع تا˘با˘سصإÓ˘ل د˘يأز˘ت˘م˘لأ

ة˘م˘سصا˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ددع ءÓخإأ دعبف. سشينروكلأ

اهسصيسصخ˘تو ق˘بأو˘ط˘لأ ن˘م
قلغو سسوريفلاب نيباسصملل
ة˘يو˘ي˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ سضع˘˘ب

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم رأر˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘˘سصلأ سضأر˘˘˘˘˘˘˘مألأ
ءا˘ج ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب
ةحأرجلأ ةحلسصم ىلع رودلأ

ي˘ت˘لأو ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لأ تأذ˘˘ب
ىر˘خألأ ي˘ه ا˘ه˘ق˘ل˘˘غ رر˘˘ق˘˘ت
لابقتسسل حانجك اهليوحتو
انوروك سسوريفب نيباسصملأ
ة˘ح˘ن˘جألأ ل˘ك ءÓ˘ت˘˘مأ د˘˘ع˘˘ب
رمألأ ةئفلأ هذهل ةسصسصخملأ
ى˘ل˘ع ا˘م˘ت˘ح ر˘ثؤو˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لأ

ىسضرملا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
يف نوهجوي نيذلأ نييداعلأ
ح˘لا˘سصم˘لأ هذ˘ه ى˘لإأ ةدا˘˘ع˘˘لأ
كلذ نع بترتي دق ام لكب
نوكت دق ةيحسص ةمزأأ نم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ثرا˘ك بقأو˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
تأذ نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ ءلؤو˘˘ه
ن˘م ل˘ك ا˘هد˘ه˘سشي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ةيليملأ و لجيج ييفسشتسسم
حلاسصم ةدع قÓغإأ مت ثيح
م˘ت ا˘م˘ك ن˘ير˘ي˘خألأ ن˘يد˘˘ه˘˘ب

ةح˘ن˘جأأو ق˘بأو˘ط ةد˘ع ءÓ˘خإأ
نيروكذملأ نييف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘سس ل˘كسشب ر˘ثأأ ا˘م
ىسضرملا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
تاجÓعلأ مهحنمو نييداعلأ
سضعب نأأ ليلدب ةيرورسضلأ
ى˘لأ م˘ه˘تدا˘عإأ م˘ت ى˘سضر˘م˘˘لأ
ن˘م تا˘عا˘سس د˘ع˘ب م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب
تايفسشتسسملأ هذه ىلإأ مهلقن
ر˘˘سسأ دو˘˘جو مد˘˘ع˘˘ل أر˘˘˘ظ˘˘˘ن

ّ
ة

مهعسضو مغر اهيلع نوماني
نأوتي ملو. جرحلأ يحسصلأ
يحسصلأ نأاسشلل نو˘ع˘با˘ت˘م˘لأ
تاطلسسلأ ةوعد يف لجيجب
ن˘ع ف˘˘كلأ ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

ح˘لا˘˘سصم˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ
ي˘˘˘˘ف عأر˘˘˘˘سسإلأو ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ

ر˘ث˘كأأ لو˘ل˘ح ي˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لأ
ة˘ح˘ل˘سصم ي˘˘عأر˘˘ت ة˘˘عا˘˘ج˘˘ن

لÓخ ن˘م ى˘سضر˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لأ ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
قدا˘ن˘ف˘˘لأ ى˘˘لأ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘ما˘قإلأ ى˘ت˘حو
ىلإأ مهليوحت سضوع ةغرافلأ
ة˘يو˘ي˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ سضع˘˘ب
م˘ث ن˘مو تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب

فلآأ ل˘˘˘ب تا˘˘˘ئ˘˘˘م نا˘˘˘مر˘˘˘ح
ىوعدب جÓعلأ نم ىسضرملأ

نأأ املاط حلاسصملأ هذه قلغ
يهام ىلع رومألأ لسصأوت

ءلؤو˘ه ةا˘ي˘ح ع˘سضي˘سس ه˘ي˘ل˘˘ع
د˘قو ر˘ط˘˘خ ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م˘˘لأ
نيريثكلأ توم يف ببسستي
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ىر˘˘˘˘خأأ سضأر˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ب
.انوروكلأ

 اهيلع نوماني ةرضسأأ دوجو مدع ببضسبو جرحلأ يحضصلأ مهعضضو مغر /لجيج

 تايفسشتسسملاب ىسضرملا تارسشع حيرسست ىلع ةيحسصلا حلاسصملا ربجي انوروك طغسض

هانضسمل ام وهو ءابولأ أذه نم ةياقولأ ريبأدتل ناكضسلأ نم ةعضسأو ةحيرضش مأرتحأ مدع طضسو كلذو ةريخألأ عيباضسألأ يف أريبك اعافترأ ةبانع ةيلو يف انوروك شسوريفب نيباضصملأ ددع فرع
ةرأدإلأ اهب موقت يتلأ تلواحملأ مغر كلذو ةيئابولأ ةمزألأ ةدح نم مقافي دق ام مهيوذ لبق نم ىضضرملأ ةرايز تاقوأأ يف ريبك طغضض نم يناعت يتلأ تايفضشتضسملأ نم ددع يف حضضأو لكضشب

.ريبأدتلأ فلتخمب مأزتللأ شضرفل

ةقلقم ةيعضضولأو شضيبألأ ششيجلأ فوفضص يف ةيحضض لوأأ ربتعي

ةضسبت يف ةباضصإأ008 وحنب

ارثأاتم ايلاع ىفسشتسسمب لمعي ضضرمم ةافو
انوروك ضسوريفب هتباسصإاب

يف انوروك سسوريفب نيباسصملأ اياحسض لوأأو دحأأ ةعمجلأ سسمأأ لوأأ ءاسسم يفوت
ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملاب لماعلأ دمحأأ نينه سضرمملأ سضيبألأ سشيجلأ فوفسص
يذلأ ربخلأ وهو دجتسسملأ سسوريفلأ عم هعأرسص دعب حلاسص ايلاع ةيمومعلأ
لسصأوتلأ تاكبسش ىلع عسسأو قاطن ىلع هلوأدت دعب بولقلأ هل تمدأأو ترثأات
يف يحسصلأ عسضولأ لاح ىقبيو ،هنفد دعبو هتافو نع نÓعإلأ ءانثأأ يعامتجلأ
ةيعجرم˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘لأ غو˘ل˘ب د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس أد˘ج ق˘ل˘ق˘م ءا˘بو˘لأ را˘سشت˘نأ ع˘م ة˘سسب˘ت
يبطلأ قيرفلأ ةاناعم نم دأز ا˘م˘م ة˘ي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسلأ ا˘ه˘ت˘قا˘ط ة˘يرا˘كب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

راسشتنأ ذنم ةدكؤوم ةلاح008 فقسس غولب نم برتقت يتلأ تلاحلاب لفكتملأ
ةردق يف ةمزأأ قلخ ام ايموي اهيف هبتسشملأ تلاحلأ تائم لابقتسسأ عم ءابولأ
لسصأوتتو ،ةيئافسشتسسأ تاسسسسؤوم ةدعب ديفوكلأ حلاسصم ىوتسسم ىلع لفكتلأ
ةيئاقولأ دعأوقلأ سضرفب سسيسسحتلأو سسوريفلأ راسشتنأ رطاخمب ةوعدلأ تأءأدن
دعب ةيلحملأ تاطلسسلأ نهأرتو اهابقع دمحي ل ةيئابو ةثراك ةسسبت بينجتل
ىودعلأ لقنت حبكل يسسبتلأ نطأوملأ يعو ىلع ،ةيئاقو تأءأرجإأ ةدعل اهسضرف
لبق ةلحرملأ هذه يف ديحولأ لحلأ ريخألأ يف يهف ةياقولاب مراسصلأ همأزتلأ دنع

¿GdëªõI S°Ø«É      .داسضم حاقلو ءأود قÓطإأ

ةملاق بتكم نييرئأزجلأ نيملضسملأ ءاملعلأ ةيعمج

ةدعاسسملل ةيبط ةبيقح02 نم ةبه مدقت
91ديفوك يعجرملا ىفسشتسسملا ةدئافل ضسفنتلا ىلع

ءابو ةمزأ ةيأدب ذنم ةيلولأ اهتدهسش يتلأ ةعونتملأ ةينماسضتلأ تابهلأ راطإأ يف

يلأو0202 ةيليوج81 تبسسلأ مويلأ حابسص لبقتسسأ،91 ديفوك انوروك
ةيعمج يلثمم، ةيلحملأ ةرأدإلأ ريدم و ناكسسلأ و ةحسصلأ ريدم ةقفر ةيلولأ

ةبيقح02 نم ةبه ميدقت مت نيأأ ،-ةملاق ةبعسش-نييرئأزجلأ نيملسسملأ ءاملعلأ

-91ديفوك يعجرملأ ىفسشتسسملأ ةدئافل ملسست سسفنتلأ ىلع ةدعاسسملل ةيبط
امك ،ةبيطلأ ةردابملأ هذهل هنانتمأ و هركسش قيمع نع برعأأ يلأولأ ديسسلأ ،ةملاق
لÓخ نم ةيعمج˘لأ دأر˘فأأ ى˘ع˘سسي يذ˘لأ يرأو˘ج˘لأ و ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ن˘م˘ث
ماك، ءابولأ راسشتنأ ةحفاكمل نينطأوملل ةيوعوت لئاسسر ثعبل ربانملأ فلتخم
ءأدترأ و يدسسج دعابت نم ةيئاقولأ ريبأدتلاب مأزتللأ ىلإأ قايسسلأ سسفن يف ىعد
دفأوت فرعت يتلأ نكامألأ سضعب يف ةسصاخ رهمجتلأ يدافت و ،ةيقأولأ ةمامكلأ

Yõ Gdójø .∫.ةيئاسسملأ ةرتفلأ ءانثأأ ةسصاخ نينطأوملل ريبك
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ءا˘ب˘طأا ن˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا لا˘˘م˘˘ع

ءادن اؤهجو مهريغو نييبط هبسشو
،دؤهزم قيفؤ˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘لاؤ˘ل
بعلت يتلا ةيسصؤلا ةيريدملا اذكو
ير˘ج˘ي ا˘م˘ع م˘ه˘ب˘سسح بئا˘غ˘لا رود
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
لÓخ نم نيبلاطم ،طاسشنلا ةيتفلا
د˘˘يوز˘˘تو ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت اذ˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘ئاد˘˘˘ن
تامزلتسسملا فلتخمب ىفسشتسسملا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م ا˘˘سصؤ˘˘سصخ ة˘˘يرور˘˘سضلا
مامأا ،سسوريفلا لاقتنا نم ةيامحلاب
ي˘ف تا˘با˘سصإÓ˘ل ة˘ل˘ئا˘˘ه˘˘لا داد˘˘عأ’ا

ةلجسسملا ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا فؤ˘ف˘سص
تامامكلا ريفؤت كلذ نمو ،اينطو
سسبÓم اذكو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تازا˘ف˘ق˘لاو
ىلإا ،ةيلؤحكلا تامقعملاو ةياقؤلا

ةرسساو ،ني˘ج˘سسكوأ’ا ة˘ع˘ن˘قا بنا˘ج
ن˘ي˘ج˘سسكوأ’ا ةز˘ه˘جأ’او سشا˘˘ع˘˘ن’ا
،تارورا˘ق˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
فيظنتلا تامزلتسسم ىلإا ةفاسضإ’اب
ةرور˘˘سض ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تتا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مئÓملا ؤجلا ريفؤتل ىفسشتسسملاب
.ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا يدا˘ف˘تو ل˘م˘ع˘ل˘ل

ة˘ي˘ن˘ث ى˘ف˘سشت˘سسم سصئا˘ق˘ن نأا ثي˘ح

ةيبطلا مقطأ’ا دنع فقؤتت مل دباعلا
خبطملا لمسشتل تدتمأا لب ،بسسحف
تابو ،رؤمأ’ا ديد˘ع˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ي يذ˘لا
تا˘قد˘سص ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاؤ˘˘ي
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا تا˘˘عر˘˘ب˘˘تو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف ه˘˘نودوز˘˘ي
.ىسضرملل ةمزÓلا ةيئاذغلا داؤملا

ةيئافسشتسس’ا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا نأا م˘غرو
ةلاح لوأا تلبقتسسا دق دباعلا ةينثب
رهسش فسصتنم ةنتاب ةي’ؤب ةباسصإا

يفو ،برتغم بيبطل تئافلا سسرام
نكمت دقف ،تايناكمإ’ا سصقن لظ
يئاهنلا ءا˘سضق˘لا ن˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

لج ةرداغم لÓخ نم ءابؤلا ىلع
مهلثام˘ت د˘ع˘ب ةر˘سسأÓ˘ل ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ةجؤم برسضت نأا لبق ،اعابت ءافسشلل
أÓتما نيأا ،ىلوأ’ا نم ىتعأا ،ةيناث
فلتخم ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ى˘سضر˘م˘لا˘ب
يداو رارغ ىل˘ع ،ة˘ي’ؤ˘لا تا˘يد˘ل˘ب
،ةعنمو ةنيزؤب ،دباعلا ةينث ،ةقاطلا
رث˘كأا ة˘تا˘ف˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘م’ا
فلتخمب اهديوزتو ةسسسسؤؤملا هذهل
’ ي˘ت˘لا ،ة˘يرور˘سضلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ط˘غ’او ة˘سشر˘ف’ا د˘ن˘ع ف˘قؤ˘ت˘ت
ةيادب دنع اهب تدوز دق تناك يتلا

لا˘م˘ع بلا˘ط ا˘م˘ك .ءا˘بؤ˘لا ي˘˘سشف˘˘ت
ي˘ف ع˘ير˘سست˘لا  ا˘سضيأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
لكو ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا ذا˘ق˘نإا

ىلع نيرهاسسلا ىفسشتسسملا لامع
نم ءابؤلا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ة˘مد˘خ
ةياقؤلا تامزلتسسمب مهديوزت لÓخ
م˘ه˘سضر˘ع˘ي ا˘م ؤ˘هو ه˘ب ة˘مد˘ع˘ن˘م˘لا
سصقنلا لظ يف ،ةباسصإ’ا رطاخمل
ءابطأ’او ءابط’ا ددع يف لجسسملا
نم رطسضي يذلا رمأ’ا ،نيسصتخملا

ل˘ما˘ع˘لا ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ
ى˘سضر˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
ى˘لإا ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا

ا˘م ؤ˘هو ،ةروا˘˘ج˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
سضفر ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،مهب ل˘ف˘كت˘لا ىر˘خأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
ىفسشت˘سسم˘لا ه˘سشا˘ع ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ا˘ت˘لؤ˘ح ن˘ي˘ت˘لا˘˘ح˘˘ل
اذ˘ه ،ا˘م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت˘ي م˘لو سسيرأا
م˘سسق˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
نم ددع ليؤحت مت ثيح ،لافطأÓل
ى˘لإا ءا˘بؤ˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا لا˘ف˘˘طأ’ا

،يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسم ةحلسصم
˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل

ه˘م˘قا˘ط د˘با˘كي يذ˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
جÓ˘˘ع ة˘˘عا˘˘ق تاد˘˘ع˘˘م˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

اهيلع حلي يتلاو سشاعنإا ةحلسصم
ةيسصع˘ت˘سسم˘لا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ ه˘لا˘م˘ع
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘˘ع نود م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح
ى˘ف˘سشت˘سسم وأا ،ة˘ي’ؤ˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ةر˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا سسيرأا
دهسشي امك .سشاعنإÓل ةسصسصخملا
لامع يف احداف اسصقن ىفسشتسسملا
رمأ’ا ،نيينهملا لام˘ع˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ىلإا يبطلا ا˘ه˘م˘قا˘ط ر˘ط˘سضي يذ˘لا
،ريخأ’ا اذهب فيظنتلا ةمهم يلؤت

ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ب اؤ˘ب˘لا˘ط ثي˘˘ح
،بنا˘ج˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘˘ي˘˘لا˘˘ب

با˘ب˘˘سش ن˘˘م ادد˘˘ع نأاو ا˘˘سصؤ˘˘سصخ
يف ةري˘ب˘ك ’ا˘مأا اؤ˘ق˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘غ˘˘سش بسصن˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘لا
ثي˘ح ،ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا د˘ن˘ع ة˘سسسسؤؤ˘م˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا لا˘م˘ع ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
فدهب لجاعلا بيرقلا يف مهبلاطم

91 ديفؤك يباسصمب لثم’ا لفكتلا
تايفؤلا ت’اح ماما ،رارسضأ’ا لقأاب
اهنم ةسسسسؤؤملا اهلجسست تتاب يتلا

ردحني سضيرمل سسمأا تلجسس ةافو
.ةقاطلا يداو ةيدلب نم

ةديدج ةهبتسشم ةلاح731 تيفسش اميف /يقاوبلا مأا

 تايفو50و انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةلاح13
ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خ’ا ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘قاؤ˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘˘سس

سسوريفب اسصخسش13 لابقتسسا ةسسمخلا ةيعجرملا تايفسشتسسملا

ىلا تسضفا (RCP) ةدكؤؤم ةيباجي’ا ليلاحتلا تؤبث دعب انورؤك

82و ةديدج ةهبتسشم ةلاح731 ءافسشتسسا مت امنيب ت’اح50 ةافو

ةيريدم تايئاسصحا بسسحو ,ةيبلسس اهجئاتن تءاج ةهبتسشم ةلاح

يسشفت ذنم يلام˘ج’ا دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘ي’ؤ˘لا˘ب نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا

ىقبتو. ةلاح78 اهنم ةبجؤم ةلاح017 دودح ىلا انورؤك ةحئاج

ماو ةليلم نيعو ءاسضيبلا نيعو نوركف نيع نم لكب ديفؤك حلاسصم

عسضؤلا هيف فرعي تقو يف اذه .ةديدج ت’اح ايمؤي لجسست يقاؤبلا

اؤتاب نيذلا نينطاؤملا فرط نم اراتهتسساو اريبك ابيسست يحسصلا

تاءادنلا نم مغر˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘قؤ˘لا تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م ر˘ي˘غ

رارغ سسارع’او ءازعلا سسلاجمو مئ’ؤلا ةماقا عنمت يتلا ةرركتملا

ةيعامتجا تابسسانم نم يعامتج’ا لسصاؤتلا لئاسسو ىلع هثب مت ام

تاباسص’ا ىلإا تاعمجتلا هذه مهسضرعت دق امم كانهو انه ماقت

مدع ءارج ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اسسرسش تاب يذلا كاتفلا سسوريفلاب

بسسحو. .تامامكلا ءادترا مدعو يدسسجلا دعابتلا تاءارجإاب ديقتلا

ةسسايسسلا بايغ يف قلقلل ؤعدي رم’ا نإاف نينطاؤملا نم ددع ءارا

ن˘م’ا ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا بجاؤ˘لا ة˘˘ي˘˘عدر˘˘لا

ةمÓسس ىلع ارطخ نؤلكسشي اؤتاب نيذلا نيفلاخملا عم لهاسستلاو

حبك هناسش نم يذلاو. ديدح نم ديب برسضلاب نيدانم. نينطاؤملا

ريطخلا سسوريفلا اذه يسشفت
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ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو

ةيبطلا مقطأ’ا عم ةينماسضت ةلمح قÓطإا

انوروك ةهجاوم ىلع ةرهاسسلا
عم ةينماسضت ةينطو ةلمح ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤؤسشلا ةرازو تقلطأا

ينهملا مهبجاؤب مايقلل مهدهج ىراسصق نؤلذبي نيذلا ةيبطلا مقطأ’ا

فورظلا هذه يف دجتسسملا انورؤك سسوريف ةبراحمل يناسسنإ’او

لوؤؤسسملا لاق قايسسلا اذه يفو.عيمجلا رفاظت بلطتت يتلا ةيحسصلا

لمعت هترازو نأاب ،يدهملب فسسؤي ةينيدلا نوؤؤسشلا ةرازؤب لوأ’ا

مهيف نمب ةيحسصلاو ةيبطلا مقطأ’ا عم ةينماسضت ةلمح قÓطإا ىلع

ديفؤك ةبراحمل ةيمامأ’ا فؤفسصلا يف نودجاؤتي نيذلا نؤسضرمملا

نؤسضرعي ثيح˘ب ،ءا˘بؤ˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ى˘سضر˘م˘لا جÓ˘عو91

ءانثلا قحتسسي ام ؤهو نيباسصملا جÓع ليبسس يف ريطخلل مهحاورأا

ىلع هتاذ لوؤؤسسملا ددسشو. هنؤمدقي يذلا لمعلا ىلع ركسشلاو

عمتجملا فورظل ىؤتفلا ةاعارم لؤح ةيملعلا ةينطؤلا ةودنلا سشماه

لكو ءاملعلا نأاب ادكؤؤم ،مهسسفنل نينطاؤملا ةيامح ةرورسض ىلع ،

ةيئاقؤلا تاءارج’ا ةفاك ذاخت’ تاهيجؤتلا ةفاك نؤمدقيسس ةمئأ’ا

ة˘يرازؤ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه نأا فا˘سضأاو.سضر˘م˘لا ن˘م ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ة˘مزÓ˘˘لا

ىسشامتي امب ههيجؤ˘تو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رؤ˘ط˘ت ل˘حار˘م ع˘ي˘م˘ج بكاؤ˘ت˘سس

ميدقت ىلع اسضيا لمعتسس ةنجللا نأاب لؤقلا عباتو ،ةيؤبنلا ةنسسلاو

.ةحئاجلا ةهجاؤمل حئاسصن
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انروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا34 ليجسست

فيطسس ةي’وب
34 ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ فيطسس ةي’و تايفسشتسسم تلجسس

ةنجل˘لا ه˘ي˘ل˘ع تن˘ل˘عا ا˘م بسسح ،ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا

نؤكي اذهب و. ةحسصلا ةرازو ىؤتسسم ىلع ءابؤلا ةعباتمب ةفلكملا

سضفخنا دق فيطسس ةي’و ىؤتسسم ىلع سسوريفلاب تاباسص’ا ددع

سسيمخلا مؤي يا مؤيب اهلبق و ةلاح85 سسمأا لوأا ليجسست مت امدعب

ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا تسصحأا امك ،ةدكؤؤم ةلاح29 مرسصنملا

،فيطسس ةي’و بؤنج ةعقاؤلا لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي فسسؤي

انورؤك سسور˘ي˘ف بب˘سسب تا˘ي˘فو7 ةيسضام˘لا ة˘عا˘سس42ـلا لÓ˘خ

،ةماحلا ،ةدادح رئب تايدلب نم نوردحني و ةنسس06 مهرامعأا زواجتت

اياحسضلا نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامؤلعملا بسسحو ،لازا نيع

ةدكؤؤم مهتاباسصإاو ديفؤ˘كلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل نؤ˘ع˘سضخ˘ي اؤ˘نا˘ك

تاذ بسسحو ،ريناكسسلا زاهج ةطسساؤب ىرخأا و ةيربخملا ليلاحتلاب

رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا يسصحت لزعلا ةحلسصم نإاف حلاسصملا

 .اهتاباسصإا يف هبتسشم و ةدكؤؤم نيب ةلاح021
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

0406ددعلا0202 ةيليوج91 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
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ةيامحلا ىلع رفوتت ل فورظ يف مهلمع نوسسرامي اوتابو ،ءابولا يسشفت مامأا ،اهلظ يف نولمعي يتلا سصئاقنلا نم ةلمج ةنتاب ةيلوب دباعلا ةينث ىفسشتسسم لامع يناعي
.ةطيسسب تايناكما قفو بعرملا يملاعلا سسوريفلا دسض مهداهج نولسصاويو يدحتلا نوعفري مهلعج سصقنلا اذه نأا مغر ،مهلمع ةلسصاوم ىلع مهعيجسشتل ،ةمزÓلا

ةمئÓملا فورظلا ةئيهتب اوبلاط

ءابولا ةهباجم ىلع مهمعدل نوثيغتسسي دباعلا ةينث ىفسشتسسم لامع
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طباسض ةباسصإا يف هابتسش’ا دعب
تؤتلا ةيبودن˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا
انورؤك سسوريفب ةنيطنسسق ةي’ؤب
رر˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضار˘˘˘عأ’ا رؤ˘˘˘ه˘˘˘ظو
ن˘˘م ءز˘˘ج ق˘˘ل˘˘غ لو’ا لوؤؤ˘˘˘سسم˘˘˘لا

مايقلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
دقو.قاطنلا ةعسساو ميقعت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

سضار˘عأا نأا˘˘ب بر˘˘ق˘˘م رد˘˘سصم د˘˘كأا
د˘ق ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا

ىلع ،عؤب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م تر˘ه˘ظ
فلكم˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ط˘با˘سض
دÓيملا تاداهسش ىلع ةقداسصملاب
تادا˘˘ه˘˘سشلاو ة˘˘ما˘˘قإ’ا تادا˘˘ه˘˘سشو
اهنأا اح˘سضؤ˘م ،ة˘يدر˘ف˘لاو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
بلط ثيح ،ماكزلا سضارعأا هبسشت
ءار˘جإاو ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف لؤ˘خد˘˘لا ه˘˘ن˘˘م

ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا تارا˘ب˘ت˘˘خ’ا
ءز˘ج˘لا قÓ˘غإا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘مأ’ا
عم ،ةحلسصملا نم هب لمعي يذلا
كي˘با˘ب˘سشلا ي˘ف طا˘سشن˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا
.اهريغو يرتمؤ˘ي˘ب˘لا ل˘ث˘م ،ىر˘خأ’ا

ةحلسصم نأا ردسصملا سسفن فاسضأاو
ن˘م ءاز˘جأا ةد˘عو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل تع˘سضخ د˘ق ة˘ي˘بود˘ن˘˘م˘˘لا
ثي˘ح ،سسمأا مؤ˘ي ة˘ل˘ما˘˘سش م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت

قلغملا ءزجلا حتف داعي نأا بقتري

فرعت ةيبودنملا نأا حسضوأا نيح يف

لÓخ نينطاؤم˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا

ى˘ل˘ع ا˘سصؤ˘سصخ ةر˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

نأا دعب ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘سصم

ة˘ح˘ن˘م تا˘ف˘ل˘م داد˘عإا ي˘ف اؤ˘عر˘˘سش

لؤ˘˘خد˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا

.مداقلا يسسردملا

انوروكب ةيندملا ةلاحلا طباسض ةباسصإا يف هابتسشإلا دعب /ةنيطنسسق

مويلا ةحيبسص اهحتف ةداعإا وحنو توتلا ةيبودنم نم ءزج قلغ
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لا˘م˘ج ة˘با˘ن˘ع ي˘˘لاو سسمأا ا˘˘عد

ةرورسض ىلإا ةي’ؤلا ناكسس يميرب
يلحتلاو ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا مارتحا
راسشتنا نم دحلل ةيلوؤؤسسملا حورب
هذ˘ه نإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ا˘نورؤ˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
اهفده اهل نكل ،ةطيسسب تاءارجإ’ا

ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك
تقؤلا تاذ يف ازربم سصاخسشأ’ا
فلتخم هب مؤقت يذلا لاعفلا رودلا

ثيح .ءابؤلا اذه ةبراحمل تاهجلا
نأا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘ي’و نأا ي˘˘م˘˘ير˘˘ب لا˘˘ق
ي˘ف ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع ا˘ه˘ب ع˘جار˘ت˘˘ي

ام اذإا ،رثكأ’ا ىلع نيعؤبسسأا فرظ
ن˘م ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا تاءار˘جإ’ا تمر˘ت˘˘حا

دعابتلا رارغ ىلع نينطاؤملا فرط
،ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا سسا˘˘ب˘˘ل ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا

ةفاسضإا ،ةمقعملا داؤملا لامعتسساو
ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘لإا

،كلذ رمأ’ا ىسضتقا اذإا ’إا جورخلاو
ببسس نودب نؤلؤجتي نيذلا ادسشانم

فكلاب رحبلا ىلإا نؤبهذي نيذلاو
ةرسضملا تافرسصتلا هذه لثم نع
ىرخا ةهج نم ،مهع˘م˘ت˘ج˘م˘بو م˘ه˘ب
مؤقي يذلا لاعفلا رودلا يلاؤلا نمث
ءا˘˘ب˘˘طأا ن˘˘م سضي˘˘بأ’ا سشي˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘ب
ي˘ف م˘ه˘˘يد˘˘عا˘˘سسمو ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘مو
ا˘˘ي˘˘عاد ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م
لÓخ نم مهتدعاسسمل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
اهريغو ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا مارتحا
دد˘˘˘ع نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘˘تو،
ى˘ح˘ن˘م ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا

ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع ةزوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م يد˘˘˘عا˘˘˘˘سصت

ى˘ح˘سضا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا،ة˘˘با˘˘سصا043

ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي

ي˘عؤ˘لا حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘˘لاو رذ˘˘ح˘˘لاو

ةمÓسس ىلع ظافحلل ةيلوؤؤسسملاو

ةيامحلا حلاسصم ناو اميسس ،حاورأ’ا

ح˘لا˘سصم˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نم ديدعلا ايمؤ˘ي ى˘ق˘ل˘ت˘ت ة˘ي˘سصؤ˘لا

ه˘ب˘ت˘سشم سصا˘خ˘سشأ’ تا˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا

.مهيف

ايدعاسصت ىحنم فرعي يذلا انوروك سسوريف راسشتنإا نم دحلل

ةبانعب ةيئاقولا تاءارجإ’ا مارتحإا ةرورسضل نينطاوملا وعدي يلاولا
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ةي’و نم نؤنسسحم ،ارخؤؤم ،ماق

فلتخم ءانتقاو ءادنلا ةيبلتب ،ةنتاب
ةيبطلا تازيهجتلاو تامز˘ل˘ت˘سسم˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزؤ˘˘˘تو ،ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا

مهنم ةمهاسسم ،ةي’ؤلا تايفسشتسسم
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
،ع˘سضؤ˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لاو ،ا˘˘نورؤ˘˘ك
ة˘ي’ؤ˘ب ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘ع جر˘خ يذ˘˘لا
ةبيهر اماقرأا لجسست تتابو ،ةنتاب
ريم ناكو اذه .تاباسص’ا ددع يف
دق ،كورام ميرك قباسسلا ةنتاب ةيدلب
ة˘ن˘تا˘ب لا˘م˘عأا لا˘جر ى˘لإا ءاد˘ن ه˘جو
يف ةمها˘سسم˘لا ل˘جأ’ ا˘ه˘ي˘ن˘سسح˘مو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا د˘يوز˘˘ت
ءابو ةهباجمل ةيبطلا تامزلتسسملا

ن˘م ةد˘م سضم˘ت م˘ل ثي˘ح ،ا˘نورؤ˘˘ك
نؤ˘ن˘سسح˘م با˘ج˘ت˘˘سساو ’ا ن˘˘مز˘˘لا
ةريبك تايمك ءانتقاب اؤماقو ءادنلل

مت ةيبطلا لئاسسؤلاو تازيهجتلا نم

سضارمأ’ا ىفسشتسسم ىلإا اهميلسست

«مؤيرؤطانسس» ةيدعملاو ةيردسصلا

ىسضرمل ’ابقتسسا رثكأ’ا  هرابتعاب

نم هدهسشي امل اذكو،91 ديفؤك

،ةيبطلا همقطأا ىلع بيهر طغسض

تار˘سشع ذا˘ق˘˘نإا ل˘˘جأ’ ة˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا

بعرملا سسوريفلا اذه نم ت’احلا

ريفؤتب اؤماق نؤ˘ن˘سسح˘م˘لا ،د˘ي˘ن˘ع˘لا

ةيرورسضلا تامزلت˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةمئاق قفو ىسضرملا اهجاتحي يتلا

نم مت ةيبطلا تاهجلا نم اهحنم مت

قفو هذه تادعم˘لا ر˘ي˘فؤ˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ

نأا ىلع ،اهنم ةمزÓلاو ةيرورسضلا

ةرسشتنملا تايفسشتسسملا ةيقب دهسشت

نم ةلثامم ةردابم ةي’ؤلا ميلقإا ربع

لا˘˘م˘˘عا لا˘˘جرو ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م فر˘˘˘ط

رسضحو ةؤعدلا اؤبل نيذلا ،ةي’ؤلا

سسي˘ئر˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل م˘ه˘ن˘م دد˘ع

حرتقا دق ناك ،قباسسلا ةنتاب ةيدلب
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ق˘˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘˘مزأ’ا ن˘˘˘˘˘م جور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا
تنا˘˘كف ،ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإ’ا
نأا ىلع مهنم ددع ةباجتسسا ةجيتنلا
اوذ˘ق˘ن˘يو بكر˘لا˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي
يف ببسست يذلا ءابؤلا نم مهتي’و
سصا˘خ˘˘سشأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف

،بي˘˘هر˘˘لا سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض
نؤنئي ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا تار˘سشعو
نيلواحم اهجراخو تايفسشتسسملاب
نم .اذه يملاعلا ءابؤلا ىلع بلغتلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تي˘ق˘ل د˘ق˘ف ىر˘خا ة˘˘ه˘˘ج
تاهجلا فرط نم اريبك اناسسحتسسا
م˘ق˘ط’ا ا˘ه˘سسار ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لا
ن˘م تنا˘ع ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا
يف لئا˘سسؤ˘لاو تا˘ي˘نا˘كم’ا سصق˘ن
يف ا˘ب˘ب˘سس تنا˘كو ءا˘بؤ˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا د˘˘يد˘˘ع
ةلوؤؤسسملا تاهجلا نم ،ا˘هر˘ي˘فؤ˘ت˘ب

ر˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘ل ثي˘ح ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

كرحت هذه ةريخلا ةردابملا باحسصأا

ذاقنإا يف اؤحارو ةينعملا تاهجلا

ةي˘لوؤؤ˘سسم هور˘ب˘ت˘عا يذ˘لا ع˘سضؤ˘لا

نم هتاي˘نا˘كمإا بسسح ل˘ك ع˘ي˘م˘ج˘لا

ق˘ير˘ط ن˘˘ع ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا

نم ةمزÓلا ةيئاقؤلا ريبادتلا همازتلا

دعابتل˘ل مار˘ت˘حاو ة˘ما˘م˘كل˘ل ءاد˘ترا

ىلإا ،سضورفملا رجحلاو يدسسجلا

نم لاملا باحسصأاو لامعأ’ا لاجر

تازيهجتلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘فؤ˘ت لÓ˘خ

عا˘ط˘ق˘لا ي˘لوؤؤ˘سسم ى˘˘لا ،ة˘˘مزÓ˘˘لا

اهيلع بجو يتلا ةي’ؤلا تاطلسسو

ري˘فؤ˘تو ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا

جورخلل ةمزÓلا فورظلا فلتخم

اهدمأا لاط يتلا ةيملاعلا ةمزأ’ا نم

سضغب دؤهجلل افثاكت بلطتت يتلاو

تاي˘لوؤؤ˘سسم˘لا د˘يد˘ح˘ت ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا

.تاذلاب عسضؤلا اذه يف اسصؤسصخ

انوروك سسوريف راسشتنإا نم دحلا يف مهنم ةمهاسسم /ةنتاب

 ةي’ولا تايفسشتسسم حلاسصل ةفلتخم تازيهجتب نوعربتي نونسسحم
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ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت نيقابلا عصضوو نيمهتم3 صسبحب رمأاي قيقحتلا يصضاق و نيمهتملا نيب نم اهؤوانبأاو ةأارما

ةقرسس يف ةسصتخم ةريطخ ةكبسش ككفي ةلسشنخب ةمامحوب كرد
 دÓبلإ قرسش تاي’و ربع طسشنت يسشإوملإ

ةكبصش كيكفت نم ، عوبصسألا فصصتنم ، ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع رقم برغ ملك05 ةمامحوبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا رصصانع نكمت
.يصشاوملا ىلع وطصسلا و ةقرصسلا يف ةصصتخم صصاخصشأا01 يلاوح نم نوكتت ةريطخ

 ةيناثلا ةثداحلا دعت

ةعاصس42 فرظ يف

غلبي خيسش ةثج لاسشتنإ

نم ةنسس48 رمعلإ نم
دسشإر يديسس رسسج تحت

ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك تل˘˘خد˘˘ت

مدقتملا زكرملاو نا˘م˘ي˘ل˘سس يوا˘سسي˘سس

ةزعموب مدقتملا زكرملاو ةرطنقلا باب

ةنيطنسسق ةيندملا ةيامحلل ديجملا دبع

ةعباسسلا ةعاسسلا دودح يف سسمأا لوأا

د˘˘˘سشار يد˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘سسج˘˘˘ب ا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘˘سص

ثدا˘ح ل˘جأا ن˘م كلذ و ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق˘˘ب

ر˘سسج˘لا ى˘ل˘عأا ن˘˘م سصخ˘˘سش طو˘˘ق˘˘سس

غلبي ركذ سسنج نم «ق-ح» ةيحسضلا،

نيعب ي˘فو˘ت˘م ة˘ن˘سس48 رمع˘لا ن˘م

رسسجلا ىلعأا نم هطوقسس رثإا ناكملا

لاسشت˘نا م˘ت ار˘ت˘م051 يلاوح ول˘ع˘ب

ناكملا ةاذاحمب لامرلا يداو نم ةثجلا

ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت، تا˘م˘ي˘ل˘ظ˘لا ى˘م˘˘سسم˘˘لا

ىفسشتسسملا˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم

رخسس ،ةنيطنسسق سسيداب نبا يعماجلا

،لئاوأا ني˘مزÓ˘م30 ةيلمعلا هذ˘ه˘ل

32 ،نيسساطغ30 ،ءابقر30 ،مزÓم

ةنحاسش و قلسستلا ةقرف مهنيب نم انوع

ةقرف ةرايسس ،فاعسسإا تارايسس ،لخدت

.قلسستلا ةقرف ةرايسس سسطغلا
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ةنعطب هراج لتقي باسش
يف زيزع ينبب رجنخ

فيطسس
لوأا ةيسسمأا زيزع ينب ةيدلب تدهسش

اهتيحسض حار ةعسشب لتق ةميرج، سسمأا

و ،ة˘ن˘سس62 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سش

اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح

بو˘˘سشن˘˘ب نا˘˘ك را˘˘ج˘˘سشلا ة˘˘ياد˘˘ب نإا˘˘˘ف

هراجو ةيحسضلا نيب ةيمÓك تاسشوانم

ماق ثيح كارع ىلإا روطتتل، يناجلا

لتق لواح و نيكسس جارخإاب ةيحسضلا

ذخأا نم نكمت ريخأ’ا اذه نكل، يناجلا

هل هجو و ةيحسضلا نم ةوقلاب نيكسسلا

هتدرأا بلقلا ىوتسسم ىلع تانعط ةدع

ميلسستب يناجلا كلذ دعب موقيل، Óيتق

تحتف ي˘ت˘لا ، ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘ل ه˘سسف˘ن

ةثداحلا هذه بابسسأا يف اقمعم اقيقحت

و نزحلا نم ءاوجأا تفلخ يتلا ةميلأ’ا

ةيدلب ناكسس طسسو ىسسأ’ا و ةريحلا

يتلا تامولعملا بسسح و، زيزع ينب

تاسشوانملا ببسس نإاف اهيلع انلسصحت

خر˘سصي نا˘ك ة˘ي˘ح˘سضلا نأا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي

لزنم مامأا و عراسشلا يف يلاع توسصب

و يناجلا هسضفر يذلا رمأ’ا وه و هراج

اذه نأا ريغ هتاكسسإا سضرغب هيلا مدقت

سضفر و ةيريتسسه ةلاح يف ناك ريخ’ا

ي˘ف ي˘نا˘ج˘لا ع˘م ل˘خد و راو˘ح˘لا ة˘غ˘˘ل

ةيحسضلا جارخإا دح ىلإا روطت كارع

نأا ريغ يناجلا لتق لواح و نيكسسل

تابرسض هجوي نأا عاطتسسا ريخأ’ا اذه

ىلع هلقن م˘ت يذ˘لا ، ة˘ي˘ح˘سضل˘ل ة˘ل˘تا˘ق

زيزع ينب ىفسشتسسم ىلإا ةعرسسلا حانج

دق ناك ةيحسضلا نكل هفاعسسإا ةلواحمل

.ةايحلا قراف
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ةد˘ع ر˘ب˘ع ط˘سشن˘ت ة˘كب˘سش ي˘˘هو
ةلسشنخ اهنم دÓبلا قرسش نم تاي’و
ردسصم بسسحو ةسسبت و يقاوبلا مأا ،
ةقرف˘لا دار˘فأا ى˘ق˘ل˘ت د˘ق˘ف ة˘عا˘سس ر˘خآا
ةمامحوبب ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
تفدهتسسا وطسس ةيلمع لوح ىوكسش
ىلع ، ةقطنملاب يسشاوملا نم اعيطق
اقيقحت ةبيتكلا رسصانع رسشاب اهرثإا
مايأا دعبو ، ةانجلا ةيوه ىلإا لوسصولل

، ةيرسسلا تاقيقحتلا و تايرحتلا نم
ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا دار˘˘فأا ل˘˘سصو˘˘ت
، تا˘قور˘سسم˘لا سضع˘ب د˘جاو˘ت نا˘˘كم
و هيف هبتسشملا دحأا فيقوت مت ثيح
ارظن و ، هعم يلوأ’ا قيقحتلا دعب
مت ، نيققح˘م˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حا و ة˘كن˘ح˘ل
ةقرسس نهت˘م˘ت ة˘با˘سصع ن˘ع ف˘سشكلا
قرسش تاي’و ربع طسشنت يسشاوملا
مهل نذإ’ا دعبو كردلا دارفأا. دÓبلا

سصاسصتخ’ا ديدمتب ةباينلا لبق نم
ىلع روثعلا مت ، يقاوبلا مأا ةي’و ىلإا

ءÓيتسس’ا مت يتلا سسوؤورلا نم ددع
، اهيلع ةيحسضلا فر˘ع˘ت د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
قيقحتلا دعب و رخآا مهتم فيقوت متيل
دار˘فأا ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘ع ف˘˘سشكلا م˘˘ت ه˘˘ع˘˘م

01 مهدد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ة˘كب˘سشلا
مهتملا ، ءا˘سسن م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م سصا˘خ˘سشأا
ةمهتملا هتدلاو عم هفيقوت مت لوأ’ا
ن˘يذ˘لا ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘سش و ه˘ي˘ل˘ع ر˘ت˘سست˘˘لا˘˘ب
، ةقرسسلا تايلمع يف هعم اوطروت

ة˘كب˘سشلا ن˘م دار˘فأا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك
لاز˘ي ’ ن˘ي˘ح ي˘ف ةروا˘ج˘م تا˘ي’و˘ب

ءاهت˘نا د˘ع˘بو. رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف نور˘خآا

ةبيت˘ك ر˘سصا˘ن˘ع لا˘حأا ، تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

و فلملا ةمام˘حو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن ى˘ل˘ع ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لا

فلملا تلاحأا اهرودب يتلا ، ةمامحوب

ريخأ’ا اذه ، قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ى˘ل˘ع

و نيمه˘ت˘م3 سسب˘ح˘˘ب ار˘˘مأا رد˘˘سصأا

عم ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ن˘ير˘خآا5 ع˘˘سضو

نيمهت˘م ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا راد˘سصإا

. رارف ةلاح يف نيدجاوتم نيرخآا

ةطرصشلل ةيلمع رثإا/ةنيطنصسق

دإرم ششوديدب اسسولهم اسصرق085 زجحو جورم فاقيإإ
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نم رطسسملا ططخملل اديسسجت
يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق
ةسصاخ ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
و تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيطبسضلا تنكمت ،ةيلقعلا تارثؤوملا
يجراخلا يرسضحلا نمأÓل ةيئاسضقلا
جاو˘˘فأ’ا˘˘ب ة˘˘مو˘˘عد˘˘م دار˘˘م سشود˘˘يد
نمأاب يرسضحلا نمأ’ا تاذل ةيليللا

ةيطرسش ةيلمع رثإا ةنيطنسسق ةي’و
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك زجح نم

ف˘ي˘قو˘ت و ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا داو˘˘م˘˘لا و

62 رمعلا نم غلبي ايئاسضق قوبسسم
ةزا˘ي˘ح ،ة˘ي˘سضق ي˘ف طرو˘ت˘˘م ،ة˘˘ن˘˘سس
و ةرجاتملا سضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا
ةيلمع رثإا تءاج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا. ج˘يور˘ت˘لا
ن˘مأ’ا˘ب ة˘طر˘سشلا تاو˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘طر˘˘سش
دار˘م سشود˘يد ي˘جرا˘خ˘لا ير˘˘سضح˘˘لا
تاءارجإ’ا قيبطت ىدم ىلع فوقولل

اذك و91-- ديفوك ءابو دسض ةيئاقولا
يتلاو ،ةيرسضحلا ةم˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ن˘كا˘مأ’ا ءا˘ي˘˘حأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تسسم
لÓخ ، سصاسصتخ’ا ميلقإاب ةهوبسشملا

هبتسشم فيقوت مت ةبقارملا تايلمع

ىلع ةيلدعلا هق˘باو˘سسب فور˘ع˘م ه˘ي˘ف

103 و˘ج˘ي˘ب عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م

ةيرادإ’ا و ةيداعلا ة˘ب˘قار˘م˘لا سضر˘غ˘ل

مت سشيتفتلا ةيلم˘ع لÓ˘خ ،ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل

قودنسصلاب يكيتسسÓب سسيك طبسض

ءاود ن˘م بل˘˘ع80 هلخادب يفلخ˘لا

يوتحت ةبلع لك غلم051 نيلباغيرب

50 ىلإا ةفاسضإ’اب ةلوسسبك06 ىلع

، ليديكراب يلقعلا رثؤوملا نم بلع

هتزو˘ح˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك

ةيقرولا تائفلا فلتخم نم لكسشم

ةح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘سس’

ام زجح نم تنكم ةيلمعلا ،ةمزÓلا

نم سصرق001 ) اسصرق085 هلمجم

084 و ليديكرا˘ب ي˘ل˘ق˘ع˘لا ر˘ثؤو˘م˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ن˘ي˘ل˘با˘غ˘ير˘ب ة˘لو˘سسب˘ك

دعب ،جد00281 :ـب ردقي يلام غلبم

تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نا ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

هميدقت مت ين˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج

.ةيلحملا ةباينلا مامأا

ةينكصسلا غيصصلا فلتخم نم

فيطسسب ةينكسس ةدحو0302نم نيديفتسسملل حيتافم ميلسست
ةيلحملا تاطلسسلا ةقفر بتاكلب دمحم ديسسلا ةي’ولا يلاو سسمأا لوأا فرسشأا ثيح ، نيديفتسسملا ىلع غيسصلا فلتخم نم ةينكسس ةدحو0302 عيزوت مت
هذه تلمسش دقو ، ةينكسسلا سصسصحلا هذه نم ةديفتسسملا تÓئاعلل حيتافملا ميلسست لفح ميسسارم ىلع نيدموب يراوه ةفاقثلا رادب ةينمأ’او ةيندملا

امعدم ايوقرت انكسس0511 عيزوتب ةيادبلا تناك ثيح، راسشبن يزيت، لوغلا جرسس ،رباسص د’وأا،ايسسيروأا،لازأا نيع، ةملعلا ، فيطسس ةيدلب نم لك ةيلمعلا

و رانيتب001 ةعماجلا لامعل معدم يوقرت نكسس003،باسضهلاب يمهاسست يعامتجا001،يلع ديبعب امعدم يوقرت025،ايمهاسست ايعامتجا انكسس و

،لازأا نيع ةيدلبب معدم ايوقرت انكسس04,73 عقوم ةملعلا ايمهاسست ايعامتجا انكسس05 و،50 عقوم ةملعلا معدم يوقرت نكسس041 ، ايسسيروب002

لوغلا جرسس ةيدلبل يفيرلا نكسسلا نم ةناعإا ررقم03 ،راسشبنا يزيت ةيدلب ايراجيإا ايمومع انكسس05،فيطسس اسسنلا رئب عقوم راجيإ’اب عيب نكسس008

ينبب57 ،ىورلا نيعب511 ، تانرا نيعب ةدحو073 يراجيإ’ا يمومعلا : يلي امك ةنسسلا ةياهن ةياغ ىلإا3362 عيزوتل ةيلمعلا لسصاوتت نأا ىلع ،

تانرا نيعب031 ،ةملعلاب05 ،فيطسس باسضهلاب69 ، فيطسس يلع ديبعب054 يمهاسستلا و معدملا يوقرتلا ةغيسص، ةيواعمب02 ،ليبرحب05 ،نيسسو

لكب يفيرلا نكسسلا نم ةناعإا ررقم74 ىلإا ةفاسضإا ،لاجق ءاملا سسأار002 و تانرا نيعب004 ،ياب حلاسصب006 راجيإ’اب عيبلا ةغيسص ، لاجقب03 ،
لفكتلا و ةيمنتلا راسسم نإاف ةيحسصلا فورظلا نم مغرلاب هنأاب اهاقلا يتلا ةملكلا لÓخ ةي’ولا يلاو دكأا دقو.ةيواعم و نابت د’وأا ،جرب ءاسضيب ةيدلب نم
.نيقبتملل ةبقاعلا و ةينكسسلا سصسصحلا هذه نم نيديفتسسملا عيمج ةئنهتب ماق امك ،عيراسشملا عيمج مÓتسسا ةياغ ىلإا لسصاوتتسس نينطاوملا ت’اغسشناب
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 ةيليؤج رهشش اينيدرشس ىلإا اؤلشصو رجاهم08 نيب نم

ايلاطيإآ يف نييرئآزج «ةقآرح» طسسو انوروكب ةباسصإآ20 يتلاح ليجسست
مهلاحر اؤطح نيذلا نييعرششلا ريغ نييرئازجلا نيرجاهملا طشسو انورؤك سسوريفب ةباشصإا يتلاح ليجشست نع سسمأا ةيلاطيإلا تاطلشسلا تنلعأا

.ناؤج رهشش يف ةباشصإا ليجشست دعب كلذو ةيليؤج رهشش علطم ذنم اينيدرشس ةريزج يف

 يعماجلا لؤخدلل اريشضحت

لوخدلآ ةعباتم ةنجل
تآرايزلآ رسشابت يعماجلآ

تاماقإلل ةيدقفتلآ
ةيعماجلآ

لوخدلا ر˘ي˘شضح˘ت و ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل تما˘ق

ةيعماجلا تامدخلا ريدم ةشسائرب يعماجلا

ريدم ةيعمب و رهزل طوعب رامع يديشسل

ءاشضعأاو طشسو ةبانع ةيعماجلا تامدخلا

تا˘ما˘قإ’ا ى˘لإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةماقإا رارغ ىلع طشس و ةبانع ةيعماجلا

ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘بر˘غ˘لا ل˘ه˘˘شسلا

و سصئا˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م و تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

تاذ يف ،اينادي˘م ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م و ل˘ي˘قار˘ع˘لا

يدي˘شسب تا˘ما˘قإ’ا ءارد˘م ل˘شصاو قا˘ي˘شسلا

ماق ثيح، ميقعتلاو ريهطتلا تايلمع رامع

ينادغز رامع يديشسب ةبيعششلا ةماقإا ريدم

هبشصنم يف هبيشصنت بقعو نامحرلا دبع

ءا˘شسؤور ع˘م عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ى˘ل˘ع د˘يد˘˘ج˘˘لا

ذاختا هرواحم نمشض نم ناكو حلاشصملا

يدشصتلل ةي˘ئا˘قو˘لا ة˘مزÓ˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

ةماقإ’ا قفارم ريهطت اهنمو انوروك ءابول

لامع  عرشش ثيح سشئاششحلا عزن ةيلمعو

نيأا هيلع قافت’ا مت اميف ةماقإ’ا تÓماعو

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘ط˘˘نا

ة˘ما˘قإا ةر˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو

تلشصاو ةنيربشص ةقرارز20 سسوفيشسلا

ة˘ما˘قإ’ا˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

ديجلا ريشضحتلا راطإا يف اذهو ةيعماجلا

0202 /1202 يعما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘ل

 .ةبلطلاو لامعلا ةمÓشس ىلع ظافحلا و
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             قنــشش راثآا هـتبـقر ىلع

ةثج باـسش ىلـع روـثعلآ
يحب عدوــتسسمب ةدـماــه

ينوبلآ يف يرآديب
دقعلا يف  باشش  ىلع سسمأا لوأا ءاشسم رثع

تايافنلا عمجل عدوتشسمب رمعلا نم ثلاثلا

ةدماه ةثج ينوبلا ةيدلبب يراديب  يحب

،ق˘˘˘ن˘˘˘شش را˘˘˘ثآا ه˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘قر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو

لا˘جر˘ل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘شسا ا˘˘م˘˘م

ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصمو ةيندملا ةيامحلا

.ايميلقإا

ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تفششك

او˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘عأا  نأا «ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘˘خآا«

ةشسداشسلا ةعاشسلا دودح يف  سسمأا  لوأا

روثعلا  هداــفم  ءادــن قئاقد عشضبو ءاشسم

فلاشسلا ناونعلاب ةدماه هثج باشش ىلع

ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع،ر˘كذ˘لا

نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا دعبو ناكملا

نم  غلابلا«ر،سس»وعدملاب قلعتي رمأ’ا

ناكملا  نيع يف يفوتم ةنشس03 رمعلا

لو˘˘ح  ثي˘˘ح، ق˘ن˘شش را˘ثآا ه˘ت˘ب˘قر ى˘ل˘عو

نبا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم  ىلإا

تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب، ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا د˘˘ششر

حلاشصملا اهتهجنم،ةمزÓلا ةينوناقلا

اقيقحت تحتف ايميلقإا ةشصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا

بابشسأ’او اهتاشسبÓم ةفرعمل  ةثداحلا يف

ىلإا ةشضماغ لازـــت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا

،ر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘شسأ’ا هذ˘˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘˘˘ح

زتها ةثداحلا  نأا ىلإا  ةراششإ’ا  ردـجــتو

.ربخلا هعماشسم ىلا غلب  نم لك اهل
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ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تر˘كذ ثي˘˘ح
دد˘˘˘˘ع نأا سسمأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
نيذلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

ةيديلقت براوق نتم ىلع اولشصو
رهشش علط˘م ذ˘ن˘م ع˘ف˘ترا ع˘ن˘شصلا

لوشصو ليجشست مت ثيح ،ةيليوج

رجحلا يف اوعشضو «قارح»08

لا˘ب˘ق˘ت˘˘شس’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا
مهنم تانيع ذخأا عم ريتشسنملا
نع جئاتنلا فششكتل ،ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل
ني˘ن˘ثا ن˘ير˘جا˘ه˘م ة˘با˘شصإا د˘ي˘كأا˘ت
ىلإا امهلقن مت انوروك سسوريفب
يف ،جÓعلا يقل˘ت˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
تح˘ت ة˘ي˘ق˘ب˘لا ه˘ي˘ف يذ˘˘لا تقو˘˘لا
نوكي نأا نم افوخ ةيبطلا ةباقرلا

،ىود˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا م˘˘هد˘˘˘حأا
قÓطإا مت دقف كلذ عم ةازاوملاب
ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ي˘˘ئا˘˘بو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
اهب ماق يتلا ت’اشصت’ا ةلشسلشس
نأا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو با˘˘ششلا اذ˘˘˘ه
ة˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شض ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ششت
،لابقتشس’ا زكرم يف نيفظوملاو
«ةقارحلا» ددع نوكي كلذبو اذه
او˘ب˘ي˘˘شصأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ع˘م هو˘ل˘ق˘نو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
كلذو ةثÓث ىلإا عفترا دق ايلاطيإا
غلبي «قارح» ةباشصإا ليجشست دعب

سسوريفب ا˘ما˘ع91 رمع˘لا ن˘م
.يشضاملا ناوج رهشش انوروك

ىلإ اولصو «ةقارح»80

نورخآو ةيلاطيإلا ةريزجلا

لابقتسقا زكرم نم اوبره

تن˘ل˘عأا ،ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘˘ف
لوشصو نع ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘طر˘ششلا
ىلإا ني˘ير˘ئاز˘ج «ة˘قار˘ح» ة˘ي˘نا˘م˘ث
ةريزج يف «ايرتاب وغ’» ةقطنم
يديلقت براق نتم ىلع اينيدرشس
ي˘ف م˘ه˘ع˘شضو م˘ت ثي˘ح ،ع˘ن˘˘شصلا
جئاتن راظ˘ت˘ناو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ثدحي ،مهل تيرجأا يتلا انوروك
اهيف تنلعأا يذلا تقولا يف كلذ
ةريزجلا يف ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

نيرجاهملا نم ددع بوره نع
لابقتشس’ا زكرم نم نييرئازجلا
يقاب وحن مهقيرط لامكإا فدهب
عشضولا و˘هو ة˘ي˘بوروأ’ا ناد˘ل˘ب˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘فد يذ˘لا
ا˘ه˘تر˘ي˘˘ظ˘˘ن ى˘˘لإا ءاد˘˘ن ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل

لماعتلا ةقيرط رييغتل ةيزكرملا

نييعرششلا ري˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م

او˘ح˘ب˘شصأا م˘ه˘˘نأا˘˘ب او˘˘لا˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا

ة˘حا˘ي˘شسلا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع نور˘˘ثؤو˘˘ي

في˘لا˘كت عا˘ف˘ترا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

ثيح ،«ةقارحلا» ةياعرو لابقتشسا

ى˘لإا ير˘ه˘˘ششلا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘شصو

«قارح» لكل وروأا ف’آا ةشسمخ

ه˘ل با˘ج˘ت˘شسا يذ˘لا ءاد˘ن˘˘لا و˘˘هو

يذ˘لا ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو

نيرجاهملا عيزوت نع سسمأا نلعأا

نولشصي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ

ز˘كار˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘˘يدر˘˘شس ةر˘˘يز˘˘ج

قطانملا نم ديدعلا يف لابقتشسا

.ىرخأ’ا ةيلاطيإ’ا

ةنمقرلا ؤحن ةتباث ىطخب ريشست

EDOC RQ زمرب ةموسسوملآ ةيئاهنلآ تآداهسشلآ ملسست ةبانع ةعماج
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را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج ر˘˘ي˘˘شست
تناك نأا دعب ةتباث ىطخب ةبانعب
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ا˘هدا˘م˘ت˘عا ي˘ف ة˘قا˘ب˘شسلا
˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف «قرو ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘شص»
يف جرخ˘ت˘لا تار˘كذ˘م ة˘ششقا˘ن˘مو
،يشضاملا رهششلا لÓ˘خ ر˘ت˘شسا˘م˘لا

رات˘خ˘م ي˘جا˘ب  ة˘ع˘ما˘ج تز˘ي˘م˘تو
ةعماج لوأا اهنوكبً اددجم ةبانعب

مل˘شست ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘تّ̆ل˘ُح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘ششلا

ز˘مر˘˘ب ة˘˘مو˘˘شسو˘˘م˘˘لاو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

RQ» ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلا ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

EDOC»، ةبلطلا نكّميشس امم

ة˘ع˘فد ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘ي˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ل˘يو˘جو ناو˘ج ر˘ه˘˘شش ر˘˘ت˘˘شسا˘˘م

مهتاداهشش اوملتشسا نيذلا0202

˘مد˘ق˘ت˘لا ن˘م عو˘ب˘شسأ’ا اذ˘ه ر˘˘ح˘˘ب
مهو تاهجلا فلتخمل مهتاداهششب
هتاه ققحت سصخي اميف نونئمطم
ةدا˘ه˘ششلا ة˘˘ح˘˘شص ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نيمأات ىلع ةدايزف مهل ةملشسملا

سصاخ مشسوب ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا قرو˘لا

درجمب مت˘ي˘شس ،ي˘ئر˘م ر˘ي˘غ م˘ت˘خو

ةداهشش لكب سصاخلا زمرلا حشسم

نم اهتحشص ديكأات ىلإا لشصوتلل

.ةعماجلل ةيمقرلا ةيشضرأ’ا

ر˘يد˘م د˘كأا قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

اذه نأا عنام دمحأا ذاتشسأ’ا ةعماجلا

ة˘ل˘شسل˘شس ن˘م˘شض جرد˘ن˘˘ي ءار˘˘جإ’ا

ةعماج اهترششاب يتلا تاحÓشصإ’ا

يف امدق يشضم˘ل˘ل را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب

ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتشسا

حمشسي امم ةنمقرلاو رييشستلا يف

كيهان ،تقولاو ده˘ج˘لا دا˘شصت˘قا˘ب

ل˘ظ ي˘ف تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘˘ششر˘˘ت ن˘˘ع

ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا

هذه ةعماجلا ريدم منتغاو ،دÓبلا

تارابع سصلاخ هيجوتل ةشصرفلا

ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ر˘كششلا

ى˘ل˘ع او˘ف˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

سضرأا يف ةرداب˘م˘لا هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت

.عقاولا

ةينيدلا نوؤؤششلا ةيريدم فرط نم ةمظنملا ةيشسيشسحتلا ةلفاقلا لÓخ
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ةيشسيشسح˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا ل˘شصاو˘ت

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ر˘طا˘˘خ˘˘م د˘˘شض

فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ج˘ت˘شسم˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يدــلا نوؤوــششلا ةــير˘˘˘يدــم

اهطاششن ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل فا˘قوأ’او

سسدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا  مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل

فلتخم بوجت  ذإا،يلاوتلا  ىلع

لجأا نم ،ةي’ولا ءايحأاو عراوشش

ىلإا مهتوعدو نينطاوملا ةــيعوت

تاءارــجإ’ا مارــتــحإا ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘شض

اذ˘ه را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

هتايئاشصحإا فرعت يذلا سسوريفلا

.ايدعاشصت ىحنم

ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘لا تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا ثي˘˘˘˘ح

مامأا نم مرشصنملا عوبشسأ’ا  ةيادب

ةعومجم اهطششني ،زيزعلا دجشسم

ءايحأا ايموي  بوجت نيأا ةمئأ’ا نم

ىلإا ةفاشضإا اهعراوششو  ةنيدملا

موقتو،ىرخأ’ا  تايدلبلا  ةرايز

مارــتــحإا ى˘˘لإا نا˘˘˘كشسلا ةو˘˘˘عد˘˘˘ب

ة˘مزÓــلا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءارــجإ’ا

،يعام˘ت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘لارار˘غ ى˘ل˘ع

سسا˘ب˘ل،تا˘م˘ق˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا

ن˘م د˘ح˘ل˘ل ،ا˘هر˘ي˘غو  تا˘ما˘م˘كلا

ةهج ن˘م ،سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘ششت˘نا

نم م˘ه˘ت˘مÓ˘شس  ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘لو

يذلا ءابولا اذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإ’ا ر˘ط˘خ

،ايدعا˘شصت ى˘ح˘ن˘م هداد˘عأا فر˘ع˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ر˘ششت˘نا ه˘نأاو ا˘م˘ي˘شس

تح˘ب˘شصأا ن˘يأا ،ن˘˘طو˘˘لا  تا˘˘ي’و

ر˘ث˘˘كأا ل˘˘ج˘˘شست ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ايمو˘ي ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا005نم

قاي˘شسلا تاذ ي˘ف ة˘ل˘فا˘ق˘لا ةزر˘ب˘م

درفلا ىلع  ةميخولا انوروك راثآا

نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو،عمتجملاو

نا˘شسح˘ت˘شسا  تق’ ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه

تادوهجم ني˘ن˘م˘ث˘م،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

سسي˘شسح˘تو ة˘ي˘˘عو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ئأ’ا

ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نم ةئف كانه نأاو ةشصاخ،مهشسفنأا

 .انوروك دوجوب نمؤوت’ عمتجملا

 ةحابشسلا عنم و رطاخملا مغر

بابسشلل ةلسضفملآ ةهجولآ ةيرخسصلآ ئطآوسشلآ
و ةلوزعملا نكامأا اذكه لثم يف ةحابشسلاب علوملا يبانعلا بابششلا فرط نم اريبك ’ابقإا ةشسورحملا ريغلا ةيرخشصلا ئطاوششلا دهششت
مهدجت ثيح،انوروك ةحئاج ببشسب ةحابشسلا عنمو ئطاوششلا قلغ لظ يف مهل ديحولا أاجلملا تتاب اهنأا امك، ئطاوششلا سسارح نم ةيلاخلا
نكامأا اذكه لثم يف ةرطاخملا نع رجنت دق يتلا رطاخملا ىدمب اوهبأاي نأا نود راتمأا ةتشس قوفي ولع نم زفقلا يف نونفتيو نوشسفانتي
هقمع ىدم و هيف نوزفقيشس يذلا ناكملا دقفت لÓخ نم روخشصلا نم زفقلاب علوملا بابششلا اهب موقي يتلا ةيزارتحإ’ا تاءارجإ’ا مغرو،

اعونمم نوكي أاطخلا و اريبك ىقبي رطخلا نأا ىلإا،ةيقبلا باتني يذلا فوخلا ةلازإ’ ىلوأ’ا ةزفقلاب مهيف عجششأ’او لشضفأ’ا موقي اهدعبو
سضعبلا دكأا دقف ةرطخلا ئطاوششلا هذه لثمل بابششلا ء’ؤوه رايتخا ببشس نعو، مهتايح نادقف وأا ةقاع’ا امإاف اميخو نوكيشس هنمث نأ’
ثحبي اميف، جيجشضلاو ماحدزإ’ا نع داعتبإ’ا و ةلزعلا نولشضفي مهنأا رخآ’ا سضعبلاو انوروك سسوريف ببشسب ئطاوششلا قلغ ببشسب هنأا
رثكأا ةفزاجملا اهب نوكت يتلاو،يرحب قروز لامعتشساب ’إا اهيلإا لوشصولا ليحتشسي ،’امجو ارحشس رثكأا ىرخأا نكامأا نع رخآ’ا سضعبلا

ةروطخ نع ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تاداششرإاو حئاشصن مغرو، مهبشسح عورأا ةرماغملا نوكت نيأا ئطاوششلا سسارح بايغ عم ةشصاخ
. يدانت نمل ةايح ’ هنأا ’إا ئطاوششلا هذه يف ةحابشسلا
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،سشولÓع رامع نانفلا راوسشم فرع
ةي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب دو˘لو˘م˘لا

قحتلا ثيح ،ةرخاز ةريسسم ،لجيج
ل˘كب سسردو ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا˘˘ب
را˘ت˘خاو ،ة˘با˘ن˘عو ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ن˘˘م
ةسسدنهلل ايلعلا ةسسردملاب قاحتل’ا

سسرد ا˘م˘ك ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
نونفلا دهاعملا نم ددعب سصبرتو
وأا ةيبرغلا ءاوسس ا˘بوروأا˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا
يف ينهملا هراوسشم أادبو ،ةيقرسشلا
قرطلاو روسسجلل ةينقتلا ةحلسصملا

زكرم ىلإا لوحتي نأا لبق ،ةنيطنسسقب
ميلعتلل لقتنا مث ينهملا نيوكتلا
نو˘ن˘ف˘لا د˘ها˘ع˘م˘ب ءاو˘سس ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ة˘سسد˘ن˘˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب وأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘ل˘كب وأا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ة˘يرا˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
امك ،ةنيطنسسقب لاسصت’او مÓعإ’ا
فرحلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م بسصن˘م ل˘غ˘سش
لوؤو˘سسم˘ك ل˘م˘˘عو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب
يزكرملا فحتملاب ي˘ن˘ف˘لا م˘سسق˘لا˘ب
لغسشو ،تانينامثلا تاونسس سشيجلل
داحتÓل يو˘ه˘ج˘لا سسي˘ئر˘لا بسصن˘م
نأا لبق ةيليكسشتلا نونفل ينطولا
ةينطولا ةيع˘م˘ج˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر بخ˘ت˘ن˘ي

ي˘ف م˘ها˘سسو ،ة˘ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل
ف˘ح˘ت˘م ءا˘قد˘سصأا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘سسأا˘ت
اوسضع ناك امك ،ةنيطنسسقب اتريسس
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ي˘ف
،ةفاقثلا ةريزو .نفلا اذهب ةمتهملا

ينفلا طسسولا تزع ةدود نب ةكيلم
ةلئاعو يليكسشتلا نفلا ةلئاعو ةماع
نانفلا ليحر˘ب ا˘ن˘نإا» ة˘سصا˘خ د˘ي˘ق˘ف˘لا

انر˘سسخ د˘ق نو˘كن ،سشو˘لÓ˘ع را˘م˘ع
يلي˘كسشت˘لا ن˘ف˘لا تا˘ما˘ق ن˘م ة˘ما˘ق
اولسضان نيذلا نم انانفو ،رئازجلا يف
ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا تو˘سص د˘ي˘حو˘ت ل˘جأا ن˘م
ي˘نا˘ن˘ف ةر˘ي˘خ ن˘مو ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ماقملا اذه يف انعسسي ’و ،يدÓب
،لجو زع ىلوملل عرسضتن نأا ىوسس
ديق˘ف˘لا ى˘ل˘ع sن˘م˘ي نأا ها˘يإا ن˘ي˘ل˘ئا˘سس
هيوذو هلهأ’و ،ناوسضرلاو ةمحرلاب
.»ناو˘˘ل˘˘سسلاو ر˘˘ب˘˘˘سصلا هد˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘م
ر˘ق˘م ن˘م ،د˘ي˘ق˘ف˘لا ةزا˘ن˘ج تع˘ي˘˘سشو
ةربقم و˘ح˘ن ،ي˘لÓ˘ي˘ف ي˘ح˘ب ها˘ن˘كسس
ةرازو تناكو .ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب ي˘غاوز
- لحارلا ميركتب ترداب دق ةفاقثلا

نانفلل ينطولا مويلا يف -هللا همحر

يف،0202 ناوج80ل فداسصملا
رسصق اهنسضتحا ةبسسانملاب ةيلافتحا
.ةمسصاعلاب ةفاقثلا
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رييسستل ينطولا ناويدلا عرف نم ةردابمب
ةيمحملا ةيفاقث˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
يف نيزئا˘ف˘لا م˘ير˘كت م˘ت ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و˘ل
زئاوجب ريغسصلا يحايسسلا دسشرملا ةقباسسم
تده˘سش ثي˘ح ، ة˘ي˘م˘قر تا˘حو˘ل - ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ا˘ه˘تر˘سضح ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضار˘ت˘˘ف’ا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

اسسفانت ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘م’ا ح˘لا˘سصم
زاتما يذلا يلاعلا ىوتسسملا لÓخ نم اريبك
نيذلا ةرهاظتلا هذه يف نيكراسشملا لك هب
ةيرثأ’ا قطانملل ةيفيرعت تاهويديف اولسسرا

تن˘كم˘ت ثي˘ح ، ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع
جيوتتلا نم يناسسح كÓم سسدنسس ةقباسستملا

قا˘ق˘ح˘ت˘سساو ةراد˘ج ن˘ع ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا˘˘ب
قيقحت يف قفوت نا تعاطتسسا اهنأاو ةسصاخ
ةنجل اهيلع تدمتعا يتلا ةقباسسملا طورسش
اذكو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ي˘كح˘ت˘لا

رايتخا ىلا ةفاسضإ’اب سضرعلاو ءاقل’ا ةقيرط
ءاقل’ا يف تعدبا ةقباسستملا ، عوسضوملا
اهنكم امم سضرعلا ةقيرطو ناسسللا ةحاسصفب
ز˘ئا˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ي˘ل لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا كا˘كت˘فا ن˘˘م
يذلا سسينأا دمحم مسساقلب نب يناثلا زكرملاب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘خأ’ا و˘˘ه عد˘˘با
ةدجاوتملا ةيرثأ’ا ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ’ا˘فو˘يدا˘ق
يقاوبلا مأا ةي’وب يحيبسصلا رسصق ةيدلبب
نع ةقيقح ةروسص ءاطعا نم اسضيأا نكمتو
ه˘بو˘ل˘سسأاو ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب د˘˘سشر˘˘م˘˘لا

ةبترملا يفو ، هنسس رغسص مغر نكمتملا
نم ىدن ةبوج ةقباسستملا تعاطتسسا ةثلاثلا
يلاع ىوتسسمب ىرخأ’ا يه اهتملك سضرف
يتلا ةيخيراتلا تامولعملا درسسو ءاقل’ا يف
ثÓثلا نيزئافلا نيب اهمسسا ةباتك نم اهنكم
اهعون نم ةديرف ربتعت ةقباسسملا ، لئاو’ا

ي˘˘هو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
نيقبا˘سست˘م˘لا ءا˘ي˘لوأا ا˘ه˘ن˘م˘ث ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
اذكه لوح مهتداعسس نع اونابأاو نيرسشعلا

قÓطا نم لافط’ا نيكمت لجأ’ تاردابم
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ى˘ط˘˘خ م˘˘سسرو عاد˘˘ب’ا نا˘˘ن˘˘ع
، مهبهاوم زاربا نم مهنيكمت اذكو ةماقتسساب
نم ةثلاثلا ةردابملا ربتعت قايسسلا تاذ يفو
مأا ةي’ول ةيرثأ’ا ةرئادلا فرط نم اهعون

بسسح ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘˘ف ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ر˘خا ةد˘ير˘ج˘˘ل ةر˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘لوؤو˘˘سسم ح˘˘ير˘˘سصت
لفطلل امعد ةردابملا هذه تربتعاو  ةعاسس
ىلع مهزيفحتو ءاطعلا ىلع مهل اعيجسشتو
تاءا˘ف˘كلا فا˘سشت˘كا م˘هأ’او ة˘يرار˘م˘˘ت˘˘سس’ا

ام˘ك  ع˘ي˘ج˘سشت˘لا ق˘ح˘ت˘سست ي˘ت˘لا بهاو˘م˘لاو
ةيحايسسلا ةفاقثلا سسرغ ىلع اسضيا فدهت
دÓبلا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ق˘فار˘م˘لاو ئ˘سشن˘لا ىد˘ل
ة˘مز’ا م˘لا˘ع˘لا لود ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ˘˘ك سشي˘˘ع˘˘ت
تطبثو يدي’ا تديق يتلا ةقناخلا ةيحسصلا
نمو ، ريبكلا لبق ريغسصلا ىدل تايونعملا

نيكراسشملا نا ةريدملا فيسضت ىرخا ةهج
ةيبيردت ةسشرو نم نوديفتسسيسس نيرسشعلا

ةباقنلا عم ةكارسشلاب يحايسسلا داسشر’ا لوح

ما بتكم نييرئازجلا نييفحسصلل ةينطولا

ديجلا ءاقل’ا نم لافط’ا نيكمتل يقاوبلا

نا ىلع تدكا امك لبقتسسملل مهنيوكتو

لاجم˘لا ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ىلوملا نم ةيجار هللا نذإاب رمتسسيسس يرث’ا

نيلعافلا لك نم دنسسلاو قيفوتلا لجو زع

’ا ةلوذبملا تادوهجملا مغر نييعامتج’ا

ماما ازجاح لازت ’ ةيطارقوريبلا ليقارعلا نا

يلاتلابو ةريخ’ا هذه هيلا وبسصت ام قيقحت

ديسسلا نم نوسسمتلي راث’ا ملاعب نيمتهملا

هذه ماهم ليهسست دسصق لخدتلا ةي’ولا يلاو

تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا

.اه دسض ةيطلسستلاو ةيفسسعتلا

هتاماق دحأا نيب نم ناك

تمسص يف ضشولÓع رامع عدوي يليكسشتلا نفلا

ةيئاقو تاءارجإا نم هفرعتامو انوروك ةحئاج مغر / يقاوبلا مأا

«ريغسصلا يحايسسلا دسشرملا» ةيسضارتفإلا ةقباسسملا يف نيزئافلا ميركتب ردابت ةيرثألا ةرئادلا

،رسصاعملا يليكسشتلا نفلا ءاسضف يف اهمسسا ىود يتلا ءامسسألا مهأا دحأا ةيرئازجلا ةينفلا ةحاسسلا تدقف
ةلفاح ةريسسم دعب ،ةنسس18 زهاني رمع نع ةينملا هتفاو يذلا ،ضشولÓع رامع نانفلا انرداغ ثيح

.رئازجلاب يلاحلا تقولا يف هتدمعأا دحأا ربتعي ذإا ،تحنلاو يليكسشتلا نفلا لاجم يف ءاطعلاو لمعلاب

ةديدج تازيهجتب ويدوتسسألا ميعدت مت

ةبانع يف بارلا ينغم ىلع » : ويبروكسس رامع
«ةينانألا نع يلختلا و ضضعبلا مهسضعب معد

رامع مسساب روهسشم˘لا ل˘م˘يور را˘م˘ع فور˘ع˘م˘لا ي˘با˘ن˘ع˘لا ي˘ن˘غ˘م˘لا ف˘سشك
whaz 32 يف وبيب عم هتاكارسش يف عيمجلا هفرعي يذلا و ويبروكسس

تاهويدوتسسا مدقأا نم ىقيسسوم ليجسست ويدوتسسإا بحاسصك هلمع اذكو
ةرثك ببسسب د˘يد˘ج ن˘م ضضو˘ه˘ن˘لا ي˘ف أاد˘ب ي˘با˘ن˘ع˘لا بار˘لا نأا˘ب. ه˘با˘ن˘ع

نم دوهجلا رفاظتب لإا ققحتت نل يتلا و حاجنلا يف ةبغرلا و نينانفلا
ربكتلا و ةينانألا نع يلختلا و رسشنلاب ضضعبلا مهسضعب معد يف عيمجلا

معد ىلع ةبانع نم نينانف لوسصح ىلإا رمألا لسصي نأا راعلا نم ثيح
فسشك امك . مهئÓمز نم معد يأا نودجي ل نيح يف ةيلولا جراخ نم
لإا تايئانثلا قيرط نع تحجن ةمسصاعلا رارغ ىلع تايلولا لك نأاب
روطت ةعرسس قيعي ام وه وolos لمعلا مهبلغأا لسضفي نيأا ةبانع يف
رارغ ىلع ةميدقلا ةسسردملا ةدوع ىلإا رامع قرطت امك اذه . نينانفلا

gnikivي˘ف ه˘ل˘م˘ع ن˘ع ا˘مأا . ي˘با˘ن˘ع˘˘لا بار˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإا ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ن˘˘يأا
همايق ببسسب ةر˘ي˘خألا ما˘يألا ي˘ف ا˘ق˘ل˘غ˘م نا˘ك ه˘نأا˘ب ف˘سشك˘ف و˘يدو˘ت˘سسلا

sabuc 01 ليجسستلا تاوحل ثدحأا ىدحإاب هلحم معد و تÓيدعتب

جورخلل نينانف˘ل˘ل ي˘تو˘سصلا م˘عد˘لا وxim ـلا ريوط˘ت ن˘م ه˘ن˘ك˘م˘ت ي˘ت˘لا
ةيلولا ينانف عيمجل ةلاسسر اهجوم  . ةنكمم ةيقيسسوم ةروسص نسسحأاب
. ةهجاولل يبانعلا بارلا اوديعي و اينف مهتنيدم وفرسشي نأاب

¥.ê
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بذجت ءايحألا نيب ام تايرابم
ةينطولا ةلوطبلا يبعل

تاشسفانملأ عي˘م˘ج ف˘قو˘تو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف
بعÓملاب ءايحأ’أ ني˘ب ا˘م تا˘يرا˘ب˘م تتا˘ب ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ
نم و ةينطولأ ةلوطبلأ يبع’ بدجت ةبانعب ةيرأوجلأ

هذه لثم يف ةكراششملل نوؤوجلي ثيح ماشسقأ’أ فلتخم
ليوطلأ فقوت˘لأ غأر˘ف د˘شسل ءا˘ي˘حأ’أ ن˘ي˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لأ
اه˘ي˘لإأ بد˘ج˘ت تا˘يرا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه تتا˘ب ا˘م˘ك، ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل

ةحشصلأ يلع أرطخ لكششي دق ام وهو ريفغ روهمج
 .انوروك سسوريف راششتنأ يف مهاشسيو ةيمومعلأ

طورسشب ركذت طبسضلا ةطلسس
ميسس ةحيرسش كÓتما

ةينورتكلإ’أ ت’اشصت’أو ديربلأ طبشض ةطلشس تقربأأ
راطإأ يف ريكذت˘ل˘ل ا˘نا˘ي˘ب لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تا˘ه˘لأ ي˘كر˘ت˘ششم˘ل
ةحيرششلأ نأاب انوناق اهل ةلوخملأ ماهملل اهتشسرامم

MISU / MISل ة˘هّ̆جو˘م˘Óيشصخششلأ مأدخت˘شس
اهنع لزانت لك عنميو،اهكلام لبق نم يرشصحلأو
فتاهلأ يلماعتمل ةعباتلأ عيبلأ طاقنو ت’اكولأ جراخ
ةحيرششلل ينو˘نا˘ق˘لأ كلا˘م˘لأ ةا˘فو ة˘لا˘ح ي˘فو ،لا˘ق˘ن˘لأ
ة˘لا˘كو˘لأ ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ قو˘ق˘ح˘لأ يوذ ى˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
ينعملأ لماعتملل ةع˘با˘ت˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ ة˘ط˘ق˘ن وأأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
ةقرشس وأأ عايشضلأ ةلاح يفو كأرتشش’أ دقع خشسفل
نم أروف برقتي نأأ اهكلام ىلع بجوتي ،ةحيرششلأ

دشصق ينعملأ لما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ن˘ئا˘بز˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم
ةشصتخملأ حلاشصملأ ىلإأ مدقتلأو ،ةحيرششلأ فيقوت
˘-ة˘لا˘ح˘لأ بشسح - ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل
.كلذ سصوشصخب حيرشصت ميدقتل

انوروك سسوريفب لماه ةباسصإا
نيلواقملل ةينطولأ ةي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ تن˘ل˘عأأ
لماه اهشسيئر ةباشصإأ نع سسمأأ بابششلأ

تدكأأو انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘يد˘لأ ر˘ي˘خ
ناك اهشسيئر نأأ اهل نايب يف ةيلأرديفلأ
يلشضانم و تأراطإأ ةقفر أدهاج ىعشسي
نم انوروك ءابو ةهباج˘م˘ل ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ

ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لأ ة˘يرزآا˘ت˘لأ ل˘فأو˘ق˘لأ لÓ˘خ
و ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ فر˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ
قطانمل ةهجوم تناك يتلأ و اهئاكرشش
نع كي˘ها˘ن ،ن˘طو˘لأ عو˘بر ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لأ
تأرا˘˘طإأ ل˘˘كل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لأ ه˘˘تأو˘˘˘عد
يأأ راخدإأ مدعل ةيلأردي˘ف˘لأ ي˘ل˘شضا˘ن˘مو
 .سسوريفلأ ةهباجمل دوهجم

قرغت ةنيطنسسق
ةمامقلا يف

لامع بأرشضإأ لشصأوت ببشست
ةيدلبلأ ةيمو˘م˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لأ
ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع «و˘˘كبور˘˘ب»
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك م˘˘كأر˘˘ت
ربع يمرلأ طاقن يف ةمامقلأ

هيف سضفر تقو يف ،ءايحأأ ةدع
،طا˘ششن˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ لا˘م˘˘ع˘˘لأ

ل˘˘خد˘˘ت را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نأ ي˘˘˘ف أذ˘˘˘هو
مهحنمل ةي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

.عورششملأ مهقح

يف بعر
ةبانع تايدلب
ىلع ةلوأدتم رابخأأ رثإأ ىلع
ر˘˘شسلأ ي˘˘˘ف ع˘˘˘شسأو قا˘˘˘ط˘˘˘ن
تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘لأو
ةد˘˘ع سسم˘˘ت˘˘شس ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘تر˘˘˘م
سشيعي ةبانع ةي’وب تايدلب
هذ˘ه نو˘يرأدإأو نو˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م
افوخ مهباشصعأأ ىلع مايأ’أ

(ل˘ج˘ن˘م˘لأ) م˘ه˘لا˘ط˘ي نأأ ن˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
بخت˘ن˘م طرا˘ف˘لأ عو˘ب˘شسأ’أ
.رامع يديشس ةيدلبب

لاقلا ليقلا

ةمامكلا وسسبلن
وزغت «عاق»

عقاوم
..كوبسسيافلا

عقأوم ربع ءاطششنلأ نم ديدعلأ قلطأأ
ةعشسأو ةلمح يعامتج’أ لشصأوتلأ
ةمامكلأ وشسبلن» راعشش تحت قاطنلأ
عمتج˘م˘ل˘ل م˘ه˘ن˘م ةو˘عد أذ˘هو ،«عا˘ق

يششفت ةبراحمل تامامكلأ ءأدتر’
.انوروك ءابو ةحئاج



ةمظنأأ عسشبأأ دياترابألأ
 يرسصنعلأ زييمتلأ

ي˘ف ي˘بوروألا نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا أاد˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج
نا˘˘كو .ر˘˘صشع ع˘˘با˘˘˘صسلا نر˘˘˘ق˘˘˘لا
لاحلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب نو˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا
ًا˘نا˘م˘لأاو ن˘ي˘ي˘صسنر˘ف ،ن˘ي˘ي˘˘بوروأا

لÓ˘خو ،م˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘يد˘ن˘لو˘˘هو
تم˘كحأا ر˘صشع ع˘صسا˘˘ت˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘يرو˘˘طار˘˘ب˘˘مإلا

.ايقيرفإا بو˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘صضب˘ق

تلا˘ن ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘ج ن˘˘كلو
رامعتصسلا اذه ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صسا

لود نم تحبصصأاو1191 ماع
عبطلابو .يناطيربلا ثلونموكلا

بونج يف مكاحلا ماظنلا ناك
ايناطيربل ًايلاوم ًاما˘ظ˘ن ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ا˘ه˘ن˘م ثروو ،ر˘˘خآا˘˘ب وأا ل˘˘كصشب

نا˘˘كصسلا ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘صصن˘˘˘ع

.نييقيرفإا بو˘ن˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘صصألا

˘ما˘ظ˘ن أا˘صشن فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘˘فو
˘ما˘ظ˘ن˘ب فر˘عُ̆ي ا˘م وأا ،د˘ي˘ترا˘بألا
اذ˘ه أا˘صشن .ير˘صصن˘ع˘˘لا ل˘˘صصف˘˘لا

ىتح رمتصساو8491 ماع ماظنلا

بون˘ج د˘ه˘صشت˘ل،3991 ماع
ةيطارقميد ٍتاباختنا لوأا ايقيرفإا

لمحتو4991 ماع ةيق˘ي˘ق˘ح

ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا

.م˘كح˘لا ى˘لإا Ó˘يد˘نا˘م نو˘صسل˘ي˘ن

يرصصنعلا ل˘صصف˘لا ما˘ظ˘ن مو˘ق˘ي
قر˘ع˘لا زt̆ي˘م˘ت ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘صسألا˘˘ب
ي˘ف ة˘ّي˘ل˘قألا و˘ه يذ˘لا ،سضي˘بألا

قر˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘ج
قر˘ع˘لا اذ˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو .دو˘˘صسألا
نطاوملا نم ّلقأا ًانطاوم دوصسألا
ىلع كلذب سسكعني امب ،سضيبألا

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةا˘ي˘ح˘لا بناو˘ج ّل˘ك
ة˘يدا˘صصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
هذ˘ه ّل˘ك ن˘ي˘˘بو .ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لاو
نم جهنمملا فنعلاو ةّيرصصنعلا
بونج يف يصسايصسلا ماظنلا لبق
غزبو أاصشن ،دوصسلا ّدصض ايقيرفإا
حبصصيل ،Óيدنام نو˘صسل˘ي˘ن م˘ج˘ن
نم حافكلل ًايملاعً ازمرو ًةنوقيأا
.ةاواصسملاو ةيرحلا لجأا

ةسصقو ،Óيدنام ÓهÓهيلود
فرعي ل يذلأ نوسسلين مسسإأ

هب هتيمسست ببسس

8191 ماع Óيدنام نوصسلين دلُو
يأا ،Ó˘هÓ˘ه˘ي˘لود هد˘لاو ها˘ّم˘صسو
.ةيناكيرفألا هتغلب «سسكاصشملا»
ةريغصص xنصس يف هدلاو ةافو دعبو
بعصش مكاح عم سشي˘ع˘ل˘ل ل˘ق˘ت˘نا
ةقÓع ىل˘ع نا˘ك يذ˘لا و˘ب˘ما˘ث˘لا

كل˘ت ه˘ل تل˘ف˘˘ك .هد˘˘لاو˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ج

ن˘ي˘بً از˘ي˘م˘مً ا˘˘ع˘˘قو˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
لافطألا دحأا ناك دقف ،لافطألا
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئاوألا ة˘˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘فألا
ةصسردم˘ل˘ل لو˘خد˘لا او˘عا˘ط˘ت˘صسا
يف هتصسارد لمكأا ّمث ،ةيئادتبلا

مويلا يفو .ة˘ي˘لا˘صسرإلا ة˘صسرد˘م
م˘صسا ه˘ت˘˘صسّرد˘˘م ه˘˘ت˘˘ط˘˘عأا لوألا
ةصسردملا ةداع ىلع «نوصسلين»
لافطألا ءاطعإاب ةرتفلا كلت يف
عبطلابو ،ىرخأا ءامصسأا ةقرافألا

و˘ه نو˘صسل˘ي˘ن م˘صساّ نأا ى˘ف˘خ˘ي ل

أادب.ّيز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا م˘˘˘صسا

يف ةيلاصضنلا هتريصسم نوصسلين
تاجاجتحÓلّ مصضنا دقف ،ةّيلكلا
ّد˘صض تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘بÓ˘ط˘˘لا
،ّيرصصنعلا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا تا˘صسا˘ي˘صس
كلت هت˘كرا˘صشم ر˘ثإا ى˘ل˘ع در˘ُطو

ربعو0491. ما˘ع ة˘ي˘ل˘كلا ن˘م
نأا Óيدنام عاطتصسا ةليوطٍ ةلحر
ة˘ل˘صسار˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘صسارد ل˘˘م˘˘كي
قوقحلا سسناصسيل ىلع لصصحيل

Óيدنام ّمصضنا.غربصسناهوج نم

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا بز˘˘˘ح˘˘˘ل
،هتادايق ن˘م ح˘ب˘صصأاو ي˘ق˘ير˘فإلا

ي˘ف ةد˘صشب ر˘ثؤو˘ت ه˘ب˘ط˘خ تنا˘كو
تاينيصسمخ˘لا ي˘فو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

ن˘˘ي˘˘ب ثاد˘˘حألا د˘˘عا˘˘صصت ع˘˘˘مو
لصصف˘لا ة˘مو˘كحو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

تاكار˘ت˘صشا تل˘صصو ير˘صصن˘ع˘لا

ىلإا وصضع فلأا08 نم بزحلا

Óيدنام ةديقع تناك.فلأا001
،يملصسلا حافكلا يه ةيلاصضنلا

يفنعÓلا يدناغ بولصسأابً ارثأاتم
لصصفلا ةموكح ّنكل ،لاصضنلل
ًةصصر˘ف ه˘ل كر˘ت˘ت م˘ل ير˘صصن˘ع˘لا
،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘صسلا ج˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘با˘ج˘ت˘˘صسا˘˘ب
تار˘ها˘ظ˘ت˘لا وأا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
،دوصسلا اهمظني ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘صسلا

رّيغيصس يذلا ثدحلا عقو انهو
يف رّيغي˘صسو ل˘ب ،Ó˘يد˘نا˘م ج˘ه˘ن
كلذ دعب ايقيرفإا بونج خيرات
.دوقعب

ماظن ..ليفبراسش ةرزجم
دوسسلأ ربجي يرسصنعلأ لسصفلأ

حÓسسلأ لمح ىلع

0691 سسرا˘˘˘م12 مو˘ي ي˘˘ف
˘ما˘مأا دو˘˘صسلا دو˘˘صشح تع˘˘ّم˘˘ج˘˘ت
تارهاظ˘م ي˘ف ة˘طر˘صشل˘ل ز˘كر˘م
.زايتجلا نيناوق ىلع ًاجاجتحا

اهتّنصس ةيرامعتصسا نيناوق يهو
ةكرح دييق˘ت˘لً ا˘م˘يد˘ق ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
ىلإا مهتاعمجت نكامأا نم دوصسلا
ًةدا˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ند˘˘م˘˘لا
ةر˘صشب˘لا يوذو ن˘ير˘م˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘˘طر˘˘صشلا تق˘˘ل˘˘˘طأا.ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا
يحلا سصاصصرلا

ّ
،دوصشحلا ىلع 

ً.ايملصسً اجتحم96 ةايحب تدوأاف

982 ايا˘ح˘صضلا ي˘لا˘م˘جإا نا˘كو

ربتعت مويلاو ً.Óفط92 مهنيب
ةّيمصسر ًةلطع مويلا اذه ىركذ
اياحصضو ناصسنإلا قوقحلً اديلخت
نوصسلين سسصسأا.ليفبراصش ةحبذم
ًة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ه˘˘قا˘˘˘فرو Ó˘˘˘يد˘˘˘نا˘˘˘م
«ة˘ّمألا ح˘مر» م˘صسا˘˘ب ة˘˘ير˘˘كصسع

حان˘ج˘لا نو˘كت˘ل،1691 ما˘˘˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘˘ل˘˘ل ح˘ّ̆ل˘˘صسم˘˘لا
هتمواقم تنا˘ك يذ˘لا ي˘ق˘ير˘فإلا

.ةّ̆ي˘م˘ل˘˘صس ة˘˘موا˘˘ق˘˘م نآلا ى˘˘ت˘˘ح
فاد˘ه˘ت˘صسا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تأاد˘˘بو
.ة˘ير˘كصسعو ة˘ّي˘مو˘كح تآا˘صشن˘م
ٍتاماه˘تا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘تاو

ةمظن˘م ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘يد˘ع
داحتلا باصسحل لمعت ةيعويصش
Óيدنام ةريصسم ي˘ف.ي˘ت˘ي˘فو˘صسلا
ةاواصسملاو ةيرحلا وحن ةليوطلا

ىلإا جرخ دقف ،ةليوط ٍتاّطحم
ن˘م بيرد˘ت˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،كانه نييرئازج˘لا ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م˘لا

ديدعلا لباقو ايبويثإا ىلإا جرخو
رامعتصسلا دصض نيلصضانملا نم
ي˘فو ،ن˘ي˘تر˘م ن˘ج˘ُصسو .ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح
ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع م˘ك˘ُح ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا
.ّدبؤو˘م˘لا م˘كح˘لا˘ب ة˘ث˘لا˘ث ٍة˘ي˘صضق

امنيبو،3691 ةيليوج81 يفو
ًا˘م˘كح ي˘˘صضق˘˘ي Ó˘˘يد˘˘نا˘˘م نا˘˘ك

تم˘هاد ،ن˘ي˘ن˘صس5 ن˘ج˘صسلا˘˘ب
ًار˘ق˘م تنا˘˘ك ًة˘˘عرز˘˘م ة˘˘طر˘˘صشلا
تدجوو ،ة˘مألا ح˘مر ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
م˘˘صسا ا˘˘ه˘˘ي˘˘فو ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا سضع˘˘ب
ة˘مو˘كح˘لا ه˘ت˘م˘ه˘تا˘ف ،Ó˘يد˘˘نا˘˘م
نم اهريغو رمآا˘ت˘لاو بير˘خ˘ت˘لا˘ب
.ّدبؤوملاب هنجصس ناكو ،مهتلا

نجسسلأ نم Óيدنام نوسسلين
ةيروهمجلأ ةسسائر ىلإأ

نأا لهصسلا نم» :Óيدنام لوقي
مه لاطبألا نكل ،رمُدتو رصسكُت
نوعنصصيو نونبي نيذلا كئلوأا
ناك Óيدنام نأا ودبيو ،«مÓصسلا
هذ˘ه لا˘ق ن˘ي˘˘ح ه˘˘صسف˘˘ن د˘˘صصق˘˘ي

نم ًا˘ما˘ع72 دعب˘ف .ة˘لو˘ق˘م˘لا
ةي˘لود ٍطو˘غ˘صض د˘ع˘بو ،ن˘ج˘صسلا

بونج يف دوصسللٍ لاصضنو ةريبك
ة˘مو˘كح˘لا تر˘ط˘صضا ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
Óيد˘نا˘م نو˘صسل˘ي˘ن ن˘ع جار˘فإÓ˘ل

نوصسلي˘ن ن˘ل˘عأا ل˘ه0991. ما˘˘ع
حّلصسملا حا˘ف˘كلا ف˘قو Ó˘يد˘نا˘م
.ل ؟ةموكحلا هنع تجرفأا امدعب
رمتصسم هنأا نلعأا له

ّ
حافكلا يف 

:ًاحصضاو ناك دقل .ل ؟حلصسملا

قيقحت ى˘ت˘ح حÓ˘صسلا عز˘ن˘ن ن˘ل

ر˘ب˘عو.ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘مو ا˘ن˘قو˘ق˘ح ل˘˘ك

سشا˘ق˘نو ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط ٍتا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م

بو˘ن˘ج˘لا سسي˘ئر˘˘لا ع˘˘م لّو˘˘ط˘˘م

كريلك يد مايليو اهينج يقيرفإا

يرصصنعلا لصصفلا ماظن ىهتنا

لانو ً،اريخأا اي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ي˘ف

كري˘ل˘ك يدو Ó˘يد˘نا˘م نو˘صسل˘ي˘ن

ل˘˘˘بو˘˘˘ن ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج ًة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م

لاقو3991. ما˘˘˘ع مÓ˘˘˘صسل˘˘˘ل

:هتاركذم يف Óيد˘نا˘م نو˘صسل˘ي˘ن

ن˘ج˘˘صسلا ن˘˘م تجر˘˘خ ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع»

ريرحت يف لثمتت يتمهم تناك

كلت دعب.ً»اعم مولظملاو ملاظلا

ت˘ّن˘ب˘ت ،ة˘ب˘ع˘صصلا تا˘صضوا˘ف˘م˘لا

،ًلداعً اروت˘صسد ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج

ّل˘˘كل قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ّل˘˘˘ك تر˘˘˘قأاو
مدق ىلع ايقيرفإا بونج ينطاوم

Ó˘يد˘˘نا˘˘م بخ˘˘ت˘˘ناو .ةاوا˘˘صسم˘˘لا

ناكو،4991 ما˘ع ا˘ه˘لً ا˘صسي˘˘ئر

لّوأا ناكف67. رمع يف اهنيح

بو˘˘ن˘˘ج م˘˘كح˘˘ي دو˘˘˘صسأا سسي˘˘˘ئر

نأا ررق9991 ماع يفو.ايقيرفإا

ّصشر˘˘ت˘˘ي لأاو د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘ي ٍةرود˘ل ح˘

لامعألاب لغتصشاو ،ةيناث ةيصسائر

ه˘ت˘صسصسؤو˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ي˘خ˘˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو زد˘يإلا ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل

ًاز˘˘مر ح˘˘ب˘˘صصأاو .تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا

لجأا نم لاصضنلل ةّيملاع ًةنوقيأاو

يفوت د˘قو .ةاوا˘صسم˘لاو ة˘ير˘ح˘لا

ً.اماع59 رمع نع3102 ماع

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ملاعلأ رابخأأ0406ددعلا0202 ةيليوج91 دحألا10
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ايقيرفإأ بونجل دوسسأأ سسيئر لوأأ حبسصأأ مث هلاسضن ببسسب ًاماع03 نجُسس

 لاصضنلا ةنوقيإا Óيدنام نوصسلين حبصصأا فيك

ةيرثأا ةيئاردتاك يف قيرح علدنا
،ا˘صسنر˘ف ي˘بر˘غ ،تنا˘ن ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ءاعدإلا دقتعي ثداح يف كلذو

.د˘ّم˘ع˘ت˘ُم ه˘نأا ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘˘صضوأاو
نأا ،سسي˘ن˘ي˘صس ر˘ي˘ي˘ب ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
يف تعلدنا نارينلل رؤوب ثÓث
تعرصش تاطلصسلا نأاو ،عقوملا
بب˘˘صستو .ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا ي˘˘˘ف
ذ˘فاو˘ن˘لا ر˘ي˘˘مد˘˘ت ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ن˘غرألاو ة˘نو˘ل˘م˘لا ة˘˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لا
رييب ناصس» ةيئاردتاك يف ريبكلا

ى˘لإا ع˘جر˘ت ي˘ت˘˘لا ،«لو˘˘ب نا˘˘صسو
ي˘˘تأا˘˘ي.ر˘˘صشع سسما˘˘خ˘˘لا نر˘˘ق˘˘˘لا
قيرح نم دحاو ماع دعب ثداحلا

ة˘˘ي˘˘ئارد˘˘تا˘˘ك ي˘˘˘ف بصش ر˘˘˘مد˘˘˘م
.سسيراب ةم˘صصا˘ع˘لا ي˘ف مادر˘تو˘ن
ءا˘˘ف˘˘طإلا ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ئا˘˘ق نأا د˘˘ي˘˘˘ب
ءاوتحا نلعأا تنان يف يلحملا

هنأا افيصضم ،ةي˘ئارد˘تا˘كلا ق˘ير˘ح

لاقو.«مادرتون ويرانيصس سسيل»

:ن˘ي˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل يلر˘˘ف نارو˘˘ل
نغرألا ىلع تزكرت رارصضألا»
رمد د˘ق ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
عقي ي˘ت˘لا ة˘صصن˘م˘لاو .ل˘ما˘كلا˘ب

دقو ةياغلل ةرقتصسم ريغ اهيلع
مل ق˘ير˘ح˘لا نأا فا˘صضأاو.»را˘ه˘ن˘ت
ن˘م .ة˘ي˘ئارد˘تا˘كلا ف˘ق˘صس سسم˘ي

،يصسنرف˘لا سسي˘ئر˘لا لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج
ةديرغت يف ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإا
،مادر˘تو˘ن د˘ع˘ب» :ر˘ت˘يو˘ت ع˘قو˘م˘ب
ناصس ةيئاردتاك يف قيرح علدنا
م˘عد˘لا ل˘ك .لو˘˘ب نا˘˘صسو ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب
نولمحتي نيذلا ءافطإلا لاجرل

نم ةرهوج ذاقنإل رطاخملا لك
تر˘˘صشنو .«ي˘˘طو˘˘ق˘˘لا ر˘˘صصع˘˘لا

تاطقل ةيصسنرفلا ءافطإلا ةمدخ
يف قيرحلا علدنا .قيرحلا نم

تدهوصش ثيح ،ركابلا حابصصلا
بهل ةن˘صسلأا ى˘ن˘ب˘م˘لا جرا˘خ ن˘م

001 نم رثكأا عاطتصساو .ةريبك
ىلع ةرطيصسلا ءافطإلا لاجر نم
لاقو.تاعاصس ةدع دعب قيرحلا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘طر˘صشلا نإا سسي˘ن˘ي˘صس
اريصشم ،قيقح˘ت˘لا ي˘ف كرا˘صشت˘صس
قئار˘ح˘لا لا˘ج˘م˘ب ار˘ي˘ب˘خ نأا ى˘لإا
:فاصضأاو .تنان ةنيدم ىلإا هجوت
بصش نا˘كم ى˘لإا ل˘صصت ا˘مد˘ن˘ع»
طاق˘ن ثÓ˘ث ىر˘تو ،ق˘ير˘ح ه˘ي˘ف
ة˘لأا˘صسم˘لا˘ف ،نار˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
لاقو.»اقيقح˘ت ح˘ت˘ف˘تو ،ة˘ي˘ه˘يد˘ب
ف˘يإا-نا˘ج ى˘عد˘ي ف˘ح˘صص ع˘ئا˘ب
يلاوح يف ايود عمصس هنإا نابرب

احابصص03:70 ةعاصسلا

03:50) ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةنصسلأا ىأارو (سشتنيرغ تيقوتب
جر˘خ ا˘مد˘ن˘ع د˘عا˘صصت˘ت به˘˘ل˘˘لا

:فا˘صضأاو .ثد˘ح˘ي ا˘م ة˘فر˘ع˘˘م˘˘ل

ذنم انه يننأل ةمدصصب ترعصش»

ةي˘ئارد˘تا˘كلا ىرأاو تاو˘ن˘صس8

.انتيئاردتاك اهنإا .ءاصسمو احابصص

تصسيل هذهو .«يانيع تعمد دقل

اهيف علد˘ن˘ي ي˘ت˘لا ى˘لوألا ةر˘م˘لا

د˘ق˘ف ،ة˘ي˘ئارد˘تا˘كلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ح

يف ءافلحلا فصصق نم تررصضت

بر˘˘ح˘˘لا نا˘˘بإا،4491 ماع

رامد ثدح مث ،ةيناثلا ةيملاعلا

ماع يف اهفقصسل ام دح ىلإا ريبك

31 دعب ا˘هؤوا˘ن˘ب د˘ي˘عأاو2791.

لحم لح يناصسرخ لكيهب اماع

تد˘ه˘صشو .ي˘ب˘˘صشخ˘˘لا ف˘˘ق˘˘صسلا

رخآا امخصض اقيرح تنان ةنيدم

ن˘م اءز˘ج ر˘ّمد5102 ماع ي˘ف

يتلا ،«نايتانود ناصس» ةيئاردتاك

.رصشع عصساتلا نرقلا ىلإا عجرت

ةيصسنرفلا تنان ةنيدمب ةيئاردتاك يف «دمعتم» قيرح

ًايملاع ًاموي هدÓيم ىركذ ةدحتملأ ممألأ تربتعأ يذلأ لسضانملأ أذه نع فرعت أذامف .هدÓيم موي وهو ،Óيدنام نوسسلينلً ايملاع ًاموي ماع ّلك نم ةيليوج81 موي ةدحتملأ ممألأ تربتعأ
.مويلأ كلذ ةبسسانمب مهتاعمتجم يف رييغتلأ ثأدحإل لودلأو سسانلأ ًةيعأد ؟لافتحÓل

:ناغودرأأ

ةعورصشم ريغ ايبيل يف رصصم تاوطخ

فقومب ةعمجلا موي ناغودرأا بيط بجر يكرتلا سسيئرلا ددن
ينطولا سشيجلا) ايبيل قرصش تاوق امهمعدل تارامإلاو رصصم
عم يصسيصسلا حاتفلا دبع يرصصملا سسيئرلا ىقتلا نأا دعب (يبيللا
يف ةيلهألا برحلا يف لخدتلل ةرهاقلا اوعد نييبيل لئابق خويصش
ينطولا قافولا ةمو˘كح˘ل ا˘ير˘كصسع ا˘م˘عد ا˘ي˘كر˘ت مد˘ق˘تو.م˘هدÓ˘ب
معدت امنيب يبيللا عارصصلا يف سسلبارط يف ايلود اهب فرتعملا

اهرق˘م ة˘صسفا˘ن˘م ةرادإا ي˘ف ا˘ه˘مو˘صصخ ا˘ي˘صسورو تارا˘مإلاو ر˘صصم
اريبك ايركصسع امدقت ةيصضاملا عيباصسألا تدهصشو .دÓبلا قرصش
موجه دصص نم تنكمت يتلا قافولا ةموكحل ةيلاوملا تاوقلل
فدهي ناك يذلا رتفح ة˘ف˘ي˘ل˘خ ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
قرصش ناملرب يف باون اعدو.سسلبارط ةمصصاعلا ىلع ةرطيصسلل
سسيئرلا ىقتلاو .عارصصلا يف لخدتلل رصصم عوبصسألا اذه ايبيل
نم لئابق خويصش عم سسيمخلا موي يصسيصسلا حاتفلا دبع يرصصملا
يأا ةهجاوم يف يديألا ةفوتكم فقت نل رصصم نإا لاقو ايبيل قرصش
نع هلاؤوصس ىدلو.يبيللاو يرصصملا يموقلا نمأÓل رصشابم ديدهت
م˘عد ل˘صصاو˘ت˘صس ا˘ي˘كر˘ت نإا نا˘غودرأا لا˘ق ،ر˘صصم ل˘خد˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا

تاوطخلا» فاصضأاو .ايلود اهب فرتعملا ينطولا قافولا ةموكح
يبÓقنÓل مهزيحت ةصصاخ ،سصوصصخلا اذه يف رصصم اهذختت يتلا

هجوتلا فصصو امك «ةعورصشم ريغ ةيلمع يف مهنأا رهظي رتفح
.«ةنصصرقلا» لامعأا نم هنأاب ةيصضقلا يف تارامإلا هانبتت يذلا



ريرقت بسسح

ssenisuB عقوم

redisnIتبسسلأ ،يكيرمألأ

معز،0202 ةيليوج81

نأاب بمأرت دلانود سسيئرلأ

،ةسسائرلل يطأرقميدلأ حسشرملأ

عطقو ءاغلإل ىعسسي ،ندياب وج

عم ةلباقم يف ةطرسشلأ ليومت

ةانقب سسلأو سسيرك يفحسصلأ

sweN xoF،همعأزم نأأ لإأ

نم بيذكتلاب تلبوق

سسلأو حsحسص امدنع.لسسأرملأ

ديؤوي ل ندياب نأاب بمأرت معأزم

حبسصأأ ،ةطرسشلأ ليومت عطق

ةلباقملأ فقوأأوً ابسضاغ بمأرت

نإأ ثحبلأ هيدعاسسم نم بلطو

يف ةدرأو معأزملأ كلت تناك

أذه لوح زردناسسو ندياب قافتأ

.عوسضوملأ

:ةلباقملأ ءانثأأ بمأرت لاق

ليومت عطق ندياب ديريو»

 .«..–ةطرسشلأ

يديسس» :سسلأو هعطاقو
كلذ ديري ل ،سسيئرلأ

نأأ بمأرت معز ذئدنع.ً»اقح
لثم تاملك مدختسسأ قافتلأ
لاقو .«ليومت عطق» و «ءاغلإأ»
،«‘ءاغلإأ‘ لاق دقل ؟ًاقح» :بمأرت
:هيدعاسسم ىلإأ لّوحت مث
نم قافتلأ يل أورسضحأأ»

.»مكلسضف

نأاسشب ندياب هلاق يذلأ ام
كلذ دعب سسلأو لاق ؟ةطرسشلأ
يف أوثحب بمأرت يدعاسسم نإأ

بمأرت دجوو ،قافتلأ سصخلم
يتلأ رومألأ نم ريثكلأ
قفأوي امنيب اهيلع سضرتعي
يأأ دجي مل هنكلو ،اهيلع ندياب
ىعسسي ندياب نأأ ىلإأ ةراسشإأ

.ةطرسشلأ ليومت عطقو ءاغلإل

حسشرملأ عم ًاقافتأ ندياب عقو

،قباسسلأ يمدقتلأ يطأرقميدلأ

ءوسضلأ طلسسي ،زردناسس ينريب

ةيسسايسسلأ راكفألأ سضعب ىلع

ركذي مل قافتلأ نكل ،ةيمدقتلأ

ليومت عطق نع ءيسش يأأ

weN ةلجملً اقفو.ةطرسشلأ

enizagaM kroY،لسصي مل

ءاغلإأ نأاسشب ركذ يأأ ىلإأ قافتلأ

بلاطملأ يهو ،ةطرسشلأ تأوق

دعب سضعبلأ اهيلإأ اعد يتلأ

لتقم تبقعأأ يتلأ تاجاجتحلأ

يطرسش دي ىلع ديولف جروج

ىلع قئاقد ةدع هتبكر عسضو

.ةايحلأ قراف ىتح هتبقر

حÓسصإأ قافتلأ نمسضت

،ىرخأأً أرومأأو ةطرسشلأ زاهج

،يلأرديفلأ فأرسشإلأ لثم

طيمنتلأ ىلع دويق سضرفو

.يرسصنعلأ

هسضأرتعأ ندياب ىدبأأ امك
ليومتلأ عطق ىلع رركتملأ

ندياب لاقو .ةطرسشلأ نع
يف هأون روفيرت جمأربلأ مدقمل
:نأوج رهسش لئأوأأ ةلباقم
نم ريثكلأ كانه نأأ دقتعأأ»
،اهؤوأرجإأ نكمي يتلأ تأرييغتلأ
عطق ىلإأ رأرطسضلأ نود

.«ًامامت ةطرسشلأ نع ليومتلأ

رسصُم بمأرت
ّ

ىلع 

71 ،ةعمجلأ موي يف :همعأزم

بمأرت ةلمح تردسصأأ ،ةيليوج
باطخ هجأويً ايفحسصً انايب

سضهانملأ ندياب ةلمح

.ةطرسشلل

ربخ ىلعً أدر نايبلأ ءاجو

نأأ ركذيsweN xoF هتعأذأأ
رخسس ندياب ةلمح يفظوم دحأأ

مهنإأ لاقو ةطرسشلأ طابسض نم
.ريزانخلأ نم أأوسسأأ

ناتروسصلأ تليزأأ
نيسسيئرلل ناتيمسسرلأ
ليب ،نيقبسسألأ نييكيرمألأ

،نبإلأ سشوب جروجو ،نوتنيلك
ةعاق يف ًاقباسس اتسضرع ناتللأ

ثيح ،سضيبألأ تيبلأ لخدم
بمأرت دلانود امهأري نأأ نكمي
ريغ ةفرغ يف اتقّلعو ،ًايموي
رقملأ يف ةمدختسسم

NNC ةكبسش.يسسائرلأ

71 ةعمجلأ تدكأأ ،ةيكيرمألأ

لقن0202 ةيليوج
كلذ يف ةدنتسسم ،نيتروسصلأ
،دوهسشلأ نم ديدعلأ لأوقأأ ىلإأ

نيتروسصلأ نأأ ىلإأ تراسشأأو
نيسسيئرل نيتحولب اتلدبُتسسأ

لبق امهباختنأ مت نييروهمج
مايلو امه ،نرق نم رثكأأ

ماعلأ يف ليتغأ يذلأ يلنيكام

تلفزور رودويثو،1091

تيبلأ يفو.هفلخ يذلأ
زأربإأ ديلاقتلأ سضرفت سضيبألأ

نيرخأاتملأ ءاسسؤورلأ روسص
تابسسانملأ يف فويسضلأ مامأأ
يه كلت تناكو ،ةيمسسرلأ
ةيليوج نم نماثلأ يف لاحلأ

سسيئرلأ ةرايز لÓخ،0202
ليونام سسيردنأأ يكيسسكملأ
،كلذ دعب نكل.رودأربوأأ زيبول
نÓثمت ناتللأ ناتحوللأ تلقن
نم ،يطأرقميد) نوتنيلك ليب

جروجو (1002 ىلإأ3991
نم ،يروهمج) سشوب ويلبد

ةفرغ ىلإأ (9002 ىلإأ1002
لو ،مدختسست امً أردان ماعط
،نوزراب رأوز ةداع اهلخدي
ءابنألأ ةلاكو هتركذ امل ًاقفو
.ةيسسنرفلأ

NNCنأأ ىلإأ تراسشأأ
ىري ناك بمأرت سسيئرلأ

يف ةدع تأرم نيتروسصلأ
هلزنم نم لزني امدنع ،مويلأ
لبقتسسي امدنع وأأ ،سصاخلأ

.ةهدرلأ كلت يف هفويسض
بمأرت ريدرايلملأ سشيعيو

،سضيبألأ تيبلأ يف هتلئاعو

،ماع002 يلأوح لبق ينبملأ
،ةيمسسرلأ هتأءاقل هيف دقعيو

6 نم سضيبألأ تيبلأ نوكتيو

،ةفرغ231 مسضت ،قبأوط
،يواسضيبلأ بتكملأ اهمهأأ

دهسشو ،سسيئرلأ لمع رقم
نم ديدعلأ سضيبألأ تيبلأ
ذنم تافاسضإلأو تÓيدعتلأ
سضيبألأ تيبلأ يف لمعي.هئانب

دأدعإأ لجأأ نم ،نيخابط5
هتلئاعو سسيئرلل ماعطلأ

تيبلأ يوتحي امك ،هفويسضو
مامحو ،ةعسسأو قئأدح ىلع
،يسشملل رممو ،ةحابسس

،امنيسس ةلاسصو ،سسنت بعلمو

بعلل ةفرغو ،ودرايلب ةفرغو

.غنيلوبلأ

يف هزوف بقع بمأرت ناكو

ثدحأأ دق6102 ماع ةسسائرلأ

،سضيبألأ تيبلأ يف تأرييغت

لاثمتلأ ةداعإأ اهنيب نم

ءأرزولأ سسيئرل يفسصنلأ

نوتسسنيو قبسسألأ يناطيربلأ

بتكملأ ىلإأ لسشرسشت

تمت يذلأو .يواسضيبلأ

زاعيإاب9002 ماع يف هتلأزإأ

كأراب كأذنيح سسيئرلأ نم

هلأدبتسساب بلاط يذلأ ،امابوأأ

يكيرمألأ سسيئرلل نيلاثمتب

نلوكنيل ماهأربإأ لحأرلأ

ةيندملأ قوقحلأ ةكرح ميعزو

نترام ةدحتملأ تايلولأ يف

.غنيك رثول

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

0406ددعلا0202 ةيليوج91 دحألا 11ملاعلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةلباقملا فقويو بسضغي بمارت

هبذك دعب يكيرمألأ صسيئرلأ جرحي عيذم
ندياب هسسفانم ىلع

 امهاري نأا ديري ل بمارت

صضيبألأ تيبلأ ةهدر نم نوتنيلكو صشوب يتروسص ةلأزإأ

ةيسسنرفلأ تاطلسسلأ تحتف
يلول تاماهتأ يف ايئاسضق اقيقحت

نب دمحم خيسشلأ يبظ وبأأ دهع
لامعأأ يف عولسضلاب ،نايهن لآأ ديأز
رطيسست ةينمي نوجسسب بيذعت

ةلاكول اقفو ،ةيتأرامإأ تأوق اهيلع

.(ب.ف.أأ) ةيسسنرفلأ ءابنألأ

ىلإأ غÓبب نيينمي ةتسس مدقتو
دسض مئأرجلأ يف سصسصختم سضاق
لوقيو .سسيراب يف ةيناسسنإلأ
هيدل نإأ ماهيرب فيزوج يماحملأ
ةلأدعلأ يف ريبك لمأأ
لثم يف رظنلأ نكميو.ةيسسنرفلأ

ءاسضقلأ مامأأ تاماهتلأ هذه

ةيلولأ» سساسسأأ ىلع يسسنرفلأ
نكمت يتلأو «ةيملاعلأ ةيئاسضقلأ
كلت يف رظنلاب ةيسسنرفلأ مكاحملأ
مئأرجلأ نأأ ول ىتح ،تاغÓبلأ
سضأرأأ يف تمت دق ةموعزملأ
نيينعملأ دوجو لÓخ كلذو ،ةيبنجأأ
مهترايز لاح يف وأأ اسسنرف يف اهب
.اهل

يف حتف دق يلوأأ قيقحت ناكو

نب ّدسض سسيراب يف9102 ربوتكأأ
ةرايز لÓخ نيغÓب رثإأ ،ديأز
يف سسيراب ىلإأ اهب ماق ةيمسسر

8102. ربمفون

ىلع نيغÓبلأ ىوحف زكرتو

تبكترأ اهنأأ معزي بيذعت لامعأأ
ةرطيسسل عسضخت لاقتعأ زكأرم يف
ةينميلأ يسضأرألأ ىلع تأرامإلأ

ماعلأ دئاقلأ بئان ،ديأز نب نأأو
وه ،ةيتأرامإلأ ةحلسسملأ تأوقلل
هذه ذيفنتل رمأوألأ ردسصأأ نم
.تاكاهتنلأ

هنأأ ىلع ديأز نب ىلإأ رظنيو
ةيدوعسسلأ دهع يلول قيثو فيلح
دحأأ هنأأ ىلعو – ناملسس نب دمحم
هنأأو ،ةقطنملأ يفً أذوفن ةداقلأ رثكأأ
سسيئرلأ عم ةديطو تÓسصب طبتري

.نوركام ليوناميإأ يسسنرفلأ

معد تررق دق تأرامإلأ تناكو

ذنم ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ
نميلأ يف يركسسعلأ اهلخدت ةيأدب

ةيوج تابرسض هيجوتب،5102 ماع

.نييثوحلأ دسض

سسمخ ذنم رمتسسملأ عأزنلأ ىدأأو
؛دلبلأ ريمدت ىلإأ نميلأ يف تأونسس
نع رفسسأأ هنأأ ىلإأ ريراقت ريسشت ثيح

،سصخسش فلأأ001 نم رثكأأ لتقم
يف ةيناسسنإأ ةمزأأ ربكأأ نعو
عفر يممأأ ريرقت بسسحبو.ملاعلأ
نأاسشب يلودلأ نمألأ سسلجم ىلإأ
مت دقف ،حلسسملأ عأزنلأو لافطألأ

اكاهتنأ2404 ثودح ديكأات

يف Óفط9512 فدهتسسأ اميسسج

.ةيسضاملأ ةنسسلأ نميلأ

امك Óفط593 لِتُق ،لامجإأو

.لقألأ ىلع نورخآأ7441 بيسصأأ

نييثوحلأ نأأ ريرقتلأ يف ءاجو

313 ةباسصإأ وأأ لتقم يف أوببسست

ةدايقب فلاحتلأ ببسست امنيب ،Óفط

222 ةباسصإأ وأأ لتقم يف ةيدوعسسلأ

تأوقلأ تببسست امك ،Óفط

اهمعدي يتلأ ةينميلأ ةحلسسملأ

69 ةباسصإأ وأأ لتقم يف فلاحتلأ

لئاسصف تببسست كلذكو ،Óفط

لتقم يف نييثوحلل ةئوانم ةحلسسم

.Óفط15 ةباسصإأ وأأ

نميلا يف بيذعت لامعأاب عولسض معازم

 يبظ وبأأ دهع يلو لوح ققحي يسسنرفلأ ءاسضقلأ

،يفحسصلا هعطاق نأا دعبً ابسضاغ ادبو،SWEN XOF ةانق عم اهيرجي ناك ةينويزفلت ةلباقم بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا فقوأا
ليومت عطق ديؤوي هنأاب ندياب وج ةيسسائرلا تاباختنÓل يطارقميدلا حسشرملا هماهتا نأاسشب بمارت هلاق ام بsذكو ،سسلاو سسيرك

.ةيكيرمألا ةطرسشلا

ىفسشتسسملأ لخدي تيوكلأ ريمأأ
ةيبط صصوحف ءأرجإل

حابسص خيسشلأ دÓبلأ ريمأأ نأأ ةيتيوكلأ تاطلسسلأ تنلعأأ

،تبسسلأ سسمأأ ،ىفسشتسسملأ لخد حابسصلأ رباجلأ دمحألأ

ءابنأأ لوأدت دعب يتأاي نÓعإلأ .ةيبط سصوحف ءأرجإل

موي تيوكلأ ريمأل ةيحسصلأ ةلاحلأ روهدت نأاسشب

.ةيليوج61 سسيمخلأ

نوؤوسش ريزو نع (انوك) ةيمسسرلأ ءابنألأ ةلاكو تلقنو

حابسصلأ حأرج يلع خيسشلأ يتيوكلأ يريمألأ نأويدلأ

سضعب ءأرجإل ىفسشتسسملأ لخد دÓبلأ ريمأأ نإأ هلوق

نأأ قبسس.ليسصافتلأ نم ديزم نود ،ةيبطلأ سصوحفلأ

ةدحتملأ تايلولأ يف ةيبط ًاسصوحف تيوكلأ ريمأأ ىرجأأ

عافدلأ ريزو ريمألأ لجن داع امك9102. ربوتكأأ يف

،سسيمخلأ ،حابسصلأ دمحألأ حابسص رسصان خيسشلأ قباسسلأ

يرجي ناك ثيح ،ةدحتملأ تايلولأ نم ،دÓبلأ ىلإأ

يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم دأور ناكو.ةيبط ًاسصوحف

نع ءابنأأ ،يسضاملأ سسيمخلأ موي أولوأدت دق تيوكلأ يف

حابسص خيسشلأ ،دÓبلأ ريمأل ةيحسصلأ ةلاحلأ روهدت

.ئجافم يحسص سضراع نم هتاناعمو ،حابسصلأ دمحألأ

رثكألأ ةمئاق «دمحألأ_حابسص#» نأونعب غاتسشاه ردسصت

نوقلعملأ ىدبأأو ،تيوكلأ ةلود يف رتيوت عقومب ًلوأدت

.دÓبلأ ريمأأ ةحسص نأاسشب ًاغلاب ًاقلق

مهتحلسسأا عفدل مهلمحو قرطلا عاطق ءارغإل

لباقم ناترقب يطعت ايرجين
فوكنيسشÓك لك

نيبئاتلأ قرطلأ عاّطق ىلع ةيريجينلأ تاطلسسلأ سضرعت

لك لباقم نيترقب دÓبلأ برغ لامسش أرافمأز ةيلو يف

،اهميلسستب نوموقيKA-74 فوكنيسشÓك ةيقدنب

ناك.تبسسلأ سسمأأ ةيسسنرفلأ ءابنألأ ةلاكو هتركذ ام بسسح

تاجأردلأ نوبكري نيذلأ نوحلسسملأ قرطلأ عاّطق

لئابق نم راقبأأ ةاعر مهتيو .ةلودلأ نوبهري ةيرانلأ

ً،أرخؤوم ةيلولأ يف تامجهلأ نم ةجوم نسشب ينلوفلأ

وليب لاق.مهل ةبسسنلاب ةريبك ةورث راقبألأ لثمتو

ىلع مهعيجسشتل ةلواحم اهنإأ ،أرافمأز مكاح ،يّلأواتام

ةيعيبط ةايح سشيعو ةميرجلأ باكترأ نع يلختلأ

ينلوفلأ لئابق ءانبأأ يفني اميف .نيلوؤوسسم نينطأومك

غلبت.اياحسض ًاسضيأأ أوناك مهنإأ نيلئاق مهدسض تأءاعدلأ

001 يلأوح ايريجين لامسش يف ةطسسوتم ةرقبلأ ةميق

ةفلكت نأأ نيح يف ً،أرلود062 لداعي ام يأأ ،أريان فلأأ

ءأدوسسلأ قوسسلأ يفKA-74 فوكنيسشÓكلأ ةيقدنب

رلود0021 يأأ ،أريان فلأأ005 ىلإأ لسصت نأأ نكمي

روسصنم يسس يب يب لسسأرم دافأأ امبسسح ،يكيرمأأ

نيذلأ سصوسصللأ ءلؤوه» :نايب يف يّلأواتام لاق.ركبوبأأ

ءأرسشل ةيأدبلأ يف مهتأرقب أوعاب نآلأ ةبوتلأ أوراتخأ

،مأرجإلأ نم ةيلاخ ةايح أودأرأأ نأأ دعب نآلأو ،مهقدانب

مهب ةسصاخلأKA-74 ـلأ قدانب راسضحإأ مهنم بلطن

مهنّكميسس أذهو ،لباقملأ يف نيترقب ىلع لوسصحلأو

.«مهعجسشيو



ةبوقعلا ببسب «اغيللا» يف ةهجاوم رخآ نع بيغي يدنام
باضسحل ،دحألا مويلا ديولا دلب هريظن ريخألا اذه هجاوي امدنع هقيرف فوفضص نع يرئازجلا يلودلا يدنام ىضسيع بيغي

صسيفلأا ةهجاوم يف ةضسماخلا ءارفضصلا ةقاطبلا ىقلت دق يدام ناك ثيح ،ينابضسإلا يرودلا ةضسفانم نم ريخألاو83 ةلوجلا
ةهج نم ،ناوألا لبق ىهتنا دق «اغيللا» يف همضسوم نأا ينعي ام ،ةيلآا ةفضصب بقاعم هلعجي ام وهو ةيضضاملا ةلوجلا يف

دعب هدقع ددجي مل يدنام لاز ل ثيح ،«يضسلدنلألا» يدانلا عم «رضضخلا» مجن لبقتضسم فلي صضومغلا لازي ل ىرخأا
.يفيضصلا وتاكريملا يف ايئاهن هليحر ةيناكمإا نع ةيمÓعإلا ريراقتلا نم ديدعلا هيف تثدحت يذلا تقولا يف ،هقيرف عم

Ω.T¢

نأا ،ةني˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘ضصم تد˘كأا
د˘ب˘ع برد˘م˘لا م˘ه˘ع˘ضضو ن˘يذ˘لا ة˘ع˘ب˘ضسلا ن˘˘ي˘˘حّر˘˘ضسم˘˘لا
اهميلضستب ماق يتلا ةمئاقلا يف ارخؤوم ينارمع رداقلا
،جوجم نيدلا رضصن ،ةباينلاب يلاحلا ماعلا ريدملا ىلإا

نب نيضسح يئانثلا ديدجتب انوهرم مهلبقتضسم ىقبي
لظ يف ،ليعامضسإا حاتفلا دبع يمضساقلب اذكو ةدايع
د˘ب˘ع «را˘بآلا» ة˘كر˘ضشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا صضفر
،ةيلاحلا ةرتفلا يف بعل يأا بادتنا ،ةولح رضصانلا

ف˘قو˘ت بق˘ع ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا صصق˘˘ن بب˘˘ضسب كلذو
،يضضقنملا صسرام رهضش فضصتنم ذنم ةينطولا ةلوطبلا

ع˘ضضو يذ˘لا ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ّنأا را˘˘ضشي
م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع م˘˘˘ضضت ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ّنأا ثي˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ح˘˘ير˘˘ضست

ة˘يا˘غ ىلإا ثير˘ت˘لا جو˘ج˘م ن˘م بل˘ط د˘ق نا˘ك ي˘نار˘˘م˘˘ع
نأا املع ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا
ر˘ي˘مأاو ةد˘ير˘ه مÓ˘ضسإا صسرا˘ح˘لا ن˘م ل˘ك م˘ضضت ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ناميل نيدلا ماضسح صسراحلاو غلاب نايفضسوبأاو باكروب
تقولا يف اذه ثدحي ،يفرعلا هللا دبع يبيللا اذكو
ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش يدا˘ن ور˘ّي˘ضسم ه˘ي˘ف عر˘˘ضش يذ˘˘لا

،9102 ةي˘ضضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ضسل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ضصح˘لا ط˘ب˘ضض
ةيلورتبلا ةكرضشلا يلوؤوضسم ىلع اهضضرع متيضس يتلاو
يذلا مضساحلا عامتجلا صشماه ىلع ،لبقملا عوبضسألا

جارجر ديضشر ماعلا ريدملل ليدب نع ثحبلا اهزربأا لعلو ،اياضضقلا ديدع ةضسارد هيف متيضس يذلاو ،بابضشلا مهضسأل ةكلاملا ةكرضشلل ماعلا ريدملا صسيئرلا هيلإا اعد
جراخ نوميقي نيذلا نيبعÓلا لك تاعيقوت ىلع لوضصحلا ةنيطنضسق بابضش ولوؤوضسم رظتني ،رخآا قايضس يفو ،ةيرييضست ءاطخأا ببضسب عوبضسأا لبق هتلاقإا تمت يذلا

ريدملاب نيبعÓلا مضض يذلا عامتجلا هيلإا صصلخ يذلاو ،ةطبارلا ىوتضسم ىلع هعضضول ،ةئاملا يف53 ةبضسنب نيبعÓلا روجأا صضيفخت لوكوتورب ىلع ةنيطنضسق
نود لاح ،يحضصلا رجحلاب ةضصاخلا ةديدجلا تاءارجإلا راطإا يف ،ايلعلا تاطلضسلا لبق نم تايلولا نيب لقنتلا ةكرح قلغ ّنأا املع ،جارجر ديضشر قباضسلا ماعلا

ê.fé«Ö.ليعامضسإا يمضساقلب اذكو رورحضش مÓضسإاو ةدايع نب نيضسح نم لك تاعيقوت ىلع لوضصحلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةنيطنضسق بابضش

مصسوملا ةياهن مهحيرصستل رصصانع ةعبصسب ةمئاق عصضي ينارمع

¯±.hd«ó
ينطولا بختن˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ي˘ح˘ي

ىلوألا ىر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا

9102 ايقيرفإا صساك بقلب هجيوتتل
مويلا اذه لثم يفو ثيح ،رضصمب
لامج ينطولا بردملا لابضشأا زاف
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا صسأا˘˘ك˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
كلذو ،رئازجلا خيرات يف ةيناثلا

ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف را˘ضصت˘˘نلا لÓ˘˘خ ن˘˘م
يلاغنضسلا بختنملا ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
داد˘˘غ˘˘ب حا˘˘ف˘˘ضسلا فد˘˘ه˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ةر˘˘ي˘˘ضسم د˘˘ع˘˘ب ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
اهلك ةلضسلضسب ةلوطبلا ةليط ةعئار
هذهبو ،أاطخ يأا نودبو تاراضصتنا
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ىلدأا ،ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا
صسمأا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يمضسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل رو˘ضصم ح˘ير˘ضصت˘ب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
هتحرف نع ربع نيأا ،مدقلا ةركل
جيوتتل ىلوألا ىركذلاب هلافتحاو

،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا صسا˘ك˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب أا˘˘ن˘˘هو
ىلع هلابضشأاو اعي˘م˘ج ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يدان بردم لاقو ،صصوضصخلا هجو
روعضشلا» :قباضسلا يرطقلا ليحدلا
نأا و˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘ب ىظ˘˘˘˘حأا نأا تدرأا يذ˘˘˘˘لا
ىلإا صسأا˘ك˘لا˘ب ل˘خد˘˘ي ن˘˘م لوأا نو˘˘كأا
رو˘ع˘ضش ه˘نا ،ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف د˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ام ادبأا هاضسنأا نأا نكمي ل يخيرات
ا˘˘˘ن˘˘˘نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘تأا» :فا˘˘˘ضضأاو ،«تي˘˘˘ي˘˘˘ح

رضصمب ايقيرفإا صسأاك ةلوطب انلخد
جور˘خ˘لا د˘ع˘ب را˘˘ب˘˘ت˘˘علا در ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب

ةوقب انلخد،7102 يف انل لجخملا
انيد˘ل ا˘م ل˘ك ي˘ط˘ع˘ن نأا ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘ضساو
،«ءاطخأا ةيأا نودب راوضشملا انيدأاو
يف انكو ،رضصم ىلا انلضصو» :لضصاوو

ءي˘ضش ل˘كو ،ة˘ع˘˘ئار ة˘˘ي˘˘ن˘˘هذ ة˘˘لا˘˘ح
ة˘يا˘غ ي˘فو ا˘ع˘ئار نا˘ك ا˘ضضيأا كا˘ن˘˘ه

يف ترم ةلوطبلا ىتح ،ميظنتلا
ن˘˘م ي˘˘ك˘˘ت˘˘˘ضشن م˘˘˘لو فور˘˘˘ظ˘˘˘لا عورأا
بج˘˘˘ي ل كلذ˘˘˘كو ،ءي˘˘˘ضش يأا صصق˘˘˘ن
تماق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا ل˘م˘ع˘لا نا˘ي˘ضسن
ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ه˘˘ب
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خاو ي˘˘ت˘˘ضسي˘˘جو˘˘ل˘˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لاو
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضضت ىضسن˘˘˘˘˘ن لو ،فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ا˘نأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ءلؤو˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

.»ةطاضسب لكب مهبحأا
ق هذه لثم ىركذ» :يشطز

«ىسنت نأ نكمي
صسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ،ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
وه هرخف نع يضشطز نيدلا ريخ

في˘ضصلا ق˘ق˘ح˘م˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ا˘ضضيأا

9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا صسأا˘˘ك˘˘ب ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا
«فافلا» صسيئر ايحا ثيح ،رضصمب
ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ىر˘˘كذ˘˘لا هذ˘˘ه هرود˘˘ب
،اهل لوألا دÓيملا ديعلاب هتحرف
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف لا˘˘قو
زا˘ج˘نأا ه˘نإا» :ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

بعضشللو يرئازجلا بختنملل ريبك
،نيبعÓلاو ةيداحتÓلو يرئازجلا

نأا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ل هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ىر˘˘˘˘كذو
ييحن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :فا˘ضضأاو ،«ىضسن˘ت
ا˘ه˘ب ي˘ف˘ت˘ح˘نو خ˘يراو˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ن˘ل از˘˘فا˘˘ح نو˘˘ك˘˘ت ىت˘˘ح
ز˘˘˘فا˘˘˘ح ا˘˘˘˘ضضيأاو ،ىر˘˘˘˘خأا تازا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا
عم ر˘م˘تو اذ˘ه ،«ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘جأÓ˘ل

0202 ةي˘ل˘يو˘ج91 مو˘ي˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
ر˘ضضخ˘لا ج˘يو˘ت˘ت ىل˘ع ة˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ن˘˘ضس
،خيراتلا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا صسأا˘ك ي˘نا˘ث˘ب
ا˘˘˘هر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صسأا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو

ثيح ،ةلماك ةنضس92 نويرئازجلا
ف˘˘ي˘˘ضصلا ي˘˘ف نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا صشا˘˘˘ع

،اد˘ج ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج تا˘˘ير˘˘كذ ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
،ة˘˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘لاو ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب تل˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
عوبر لك تباج يتلا تلافتحلاو
يذ˘˘لا زا˘˘ج˘˘نلا˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ن˘˘طو˘˘˘لا

.هلابضشأاو يضضاملب هققح
ةلباق رئازجلا سأك »

 «ةلوطبلل افقخ فانئتسقل
صسي˘˘ئر ح˘˘ضضوأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘˘ف

،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
هنأاب صسمأا لوأا ،يضشطز نيدلا ريخ

صسأا˘ك ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي

«9102-0202» م˘˘ضسو˘˘م˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
صسرام رهضش فضصتنم ذنم ةقلعملا
ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘ضسب ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا

،(91-ديفو˘ك) د˘ج˘ت˘ضسم˘لا صسور˘ي˘ف
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ضسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ

ىلع فافلا صسيئر لاق و ،ةينطولا
م˘ت˘ي˘ضس» :ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘عاذلا جاو˘˘مأا

رئازجلا صسأاك ةضسفانم ةلأاضسم حرط
اهيأار ءادبإل ةماعلا ةيعمجلا ىلع
اهميظنت ىقبي نكل ،عوضضوملا يف

ةينطولا ةلوطبلاب ةنراق˘م ا˘ن˘ك˘م˘م
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ا˘˘˘هؤوار˘˘˘جإا بع˘˘˘ضصي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
و ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا

صسأا˘ك˘لا ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
م˘˘ضسو˘˘م˘˘ل˘˘ل تار˘˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘ت ة˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
يلارديفلا بتكملا ناكو ،«ديدجلا
ي˘ضضا˘م˘لا ءا˘ع˘برلا مو˘ي ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

دق مي˘هار˘ب ي˘لاد˘ب «فا˘ف˘لا» ر˘ق˘م˘ب
ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسا حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م ىل˘˘˘ع قدا˘˘˘ضص

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسلا ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم ي˘˘ف ل˘˘ضصف˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ضسفا˘ن˘م تنا˘كو ،ي˘لا˘ح˘˘لا يور˘˘ك˘˘لا

رهضش يف تفقوت دق رئازجلا صسأاك
ةلوطبلا رارغ ىلع يضضاملا صسرام
ة˘ل˘˘حر˘˘م ءار˘˘جإا بق˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

01 يموي يئاهن عبر رودلل باهذلا

ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا و ،صسرا˘˘م11 و
:ي˘ه رود˘لا اذ˘ه ىلا ة˘ل˘هأا˘˘ت˘˘م تلاز
قا˘˘فوو ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأا
دادوو ،ةر˘˘ك˘˘ضسب دا˘˘ح˘˘تاو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس
ل˘ماو ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تاو ،كيرا˘فو˘ب
ةيعم˘ج و ودارا˘ب يدا˘نو ،ةدا˘ع˘ضسو˘ب
ر˘ي˘خ فا˘ف˘لا صسي˘ئر نا˘ك و ،نار˘˘هو
نأا˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘ضضوأا د˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ضشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
ارارق ذختيضس ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا

و ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘غ˘لإا لا˘˘ح ي˘˘ف

ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا د˘حأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا صسأا˘ك ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا
بضسحو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
نإاف ،لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘ضسلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
زكرملا بحا˘ضص و صسأا˘ك˘لا˘ب جو˘ت˘م˘لا
يف ناكراضشي ،ةلوطبلا يف ثلاثلا

ةئيهلا تناكو ،فاكلا صسأاك ةضسفانم

ن˘˘˘˘م تب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط د˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإلا
ا˘˘هد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا

ام تاضسفانملا يف اهي˘ل˘ث˘م˘م ءا˘م˘ضسأا˘ب

توا13 خيرات لبق ةيدنألا نيب
تبلط د˘ق فا˘ك˘لا تنا˘ك و ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ة˘ضصخر ىل˘ع لو˘ضصح˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
.ةيئانثتضسا

 ةعاصشإلاب يصسليصشت ىلإا بعÓلا لاقتنا رابخأا فصصي ةمحر نب بردم
درو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف برد˘˘˘م ف˘˘˘ضشك
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ،كنار˘ف صسا˘مو˘ت يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا

ع˘م قا˘ف˘تا ىلإا ي˘ضسل˘˘ي˘˘ضشت يدا˘˘ن ل˘˘ضصو˘˘ت
ىلع لوضصحلل ةمحر نب ديعضس بعÓلا

تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا م˘˘˘ضسو˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
بعÓ˘˘لا ن˘˘ك˘˘م˘˘تو ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضصلا
،يضسليضشت هاب˘ت˘نا بذ˘ج ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ضضف˘ب لا˘ن˘ضسرآاو ما˘˘ه تضسو بنا˘˘ج ىلإا

مضسوملا لÓ˘خ ا˘م˘ي˘ضسل تف˘ل˘م˘لا ه˘ق˘لأا˘ت
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت تر˘˘˘كذو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا يور˘˘˘ك˘˘˘لا

ةريخألا ةرتفلا يف ةيزيلجنا ةيفحضص
نب عم لعفلاب لضصاوت دق يضسليضشت نأاب
بعلم ىلإا هلاقتنا ةوطخ ثحبل ةمحر
نع لئضس امد˘ن˘عو ،جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘ضس
ي˘˘ف كنار˘˘ف صسا˘˘مو˘˘ت لا˘˘˘ق ،ر˘˘˘مألا كلذ
«نضص اذ» ةفيح˘ضص ا˘ه˘تر˘ضشن تا˘ح˘ير˘ضصت
ن˘م ءي˘ضش يأا ع˘م˘ضسأا م˘ل» :ة˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ل ا˘˘˘نأا» :فا˘˘˘ضضأاو ،«يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لو˘˘˘ئ˘˘˘˘ضسم
يرابخإا متي مل اذإاو ،ءيضش يأا فرعأا

اهنإا ،حيحضص هنأا دقتعأا Óف ءيضش يأاب
عتمتضسي ةمحر نب» :متتخاو ،«ةعئاضش
.»ةحيحضص ريغ ريراقتلا كلت نأا ةفرعم لهضسلا نم هنأا دقتعأا كلذل ،امدق يضضملا يف ةبغر انيدلو ،دروفتنيرب يف مدقلا ةركب

±.hd«ó

9102 ايقيرفإا صسأاكب رضضخلا جيوتتل ىلوألا ىركذلا يف

يخيرات روعصش وه سسأاكلا لمحب نييرئازجلا عم يلافتحا» :يصضاملب
 «ادبأا هاصسنأا نأا نكمي ل

ةمضصاعلا داحتا

هقيرط يف يتواصش
«ةراطصسوصس» ىلإا

ل˘ضصاو˘ي ،ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا لاز ل
ىلإا مهمضضل ،نيبرتغم نيرخآاو نييلحم نيبعل ةدع عم هتلاضصتا
قيرفل ةديدج ةقفضص نمضض ثيح ،مداقلا مضسوملل ابضسحت قيرفلا
يذلا ،يتواضش رضساي صسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ع˘فاد˘م ع˘م ه˘قا˘ف˘تا د˘ع˘ب ف˘يدر˘لا
باضشلا بعÓلا طضشنيو ،ةبرقم رداضصم هتدكأا ام بضسح ايمضسر ىضضمأا

نيب نم ربتعي ثيح ،اهب صسٔابل تايناكما كلميو ،عافدلا روحم يف
ع˘م بع˘ل˘ي ه˘نا ا˘م˘˘ك ،صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا ف˘˘يدر ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ضضفأا
بعÓلا نأا ركذلا ردجي امك ،ةنضس91 نم لقأل ينطولا بختنملا

كاذنآا يرادا أاطخ نأا لإا ،يضضاملا فيضصلا داحتلا عم عقو دق ناك
تا˘كر˘ح˘ت قا˘ي˘ضس ي˘فو ،«ةر˘ك˘˘م˘˘لا» فو˘˘ف˘˘ضص ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘م˘˘غرأا
،ةيعون تاميعدتب فوفضصلا زيزعت ىلإا ةيمارلا ةيمضصاعلا ةرادإلا
دق ،يدومضصم مÓعوب نارهو ةيدولوم عفادم نأا ىلإا انرداضصم تدافأا

لجأا نم ةيمضسر تاضضوافم يف لوخدلل رضضخألا ءوضضلا هرودب ىطعا يذلا ،ىيحي رتنع باجعإا لان نأا دعب ،لبقملا مضسوملا ةمضصاعلا داحتا عافد ديدج نوكي
يداونلا فلتخم نم صضورع ةدع ىقلت نأا دعب ،«ةوارمحلا» بعل تامدخ ىلع ةريبكلا ةضسفانملا مكحب داحتإلا يريضسم ىلع ةلهضس نوكت نل ةمهملا نأا ريغ ، همضض

نم يمضسر صضرع ىقلت لاح يف داحتÓل ةيولولا يطعيضس هنا ىلع لبق نم ملكت دق ناك بعÓلا نأا لإا ،رئازجلا ةيدولومو ةنيطنضسق بابضش رارغ ىلع ةيرئازجلا
،ةمضصاعلا داحتا ىلإا مامضضنلا لجأا نم يلضصألا مهدلب ىلإا مهئيجم اودكأا ،نيبرتغم نيبعل ةعبرأا نامضض نم ىيحي رتنع نكمت ،ةلضص يذ قايضس يفو ،قيرفلا

راضضحإاب بلاطم ،نيروكذملا ةثÓثلا نيبعÓلا صسكع ىلعو ريخألا اذه ،زودنق صسيضسكيلاو يدهم نيدلا نبا ،لاكضس ميلضس ،ةلوضص يزعم نم لكب قلعتي رمألاو
اضضيأا قيرفلا دادعت معدتيضسو ،ىمرم صسراح بضصنم يف ،طرافلا مضسوملا لÓخ هفوفضص يف بعلي ناك يذلا ،نايتإا تناضس يدان عم هدقاعت ءاهتنا وأا حيرضست قئاثو
صضورعلا نأاو اميضس ،دجب صضرعلا صسردي يذلا ينارطم نارهو ةيدولوم بعل عم ةمدقتم تلاضصتا يف داحتلا ةرادإا دجوت ثيح ،ةيلحملا ةلوطبلا نم نيبعÓب

فضشك يذلا ،ينيضسوحلب رونلا دبع صسابعلب داحتا مجاهم اضضيأا ةركفملا يف دجاوتي يذلا تقولا يف ،ىلوألا ةطبارلا ةيدنأا نم اضضورع ىقلت ثيح ،همامأا ةديدع
حنم دق بعÓلا نأا فارطألا صضعب تراضشأا امك ،هحيرضست صسابعلب داحتا ةرادإا صضفرت نأا ىضشخي هنكل ،«ةراطضسوضس» قيرف عم ةبرجت صضوخ Óعف ديري هنأا هيبرقمل

ê.fé«Ö.هلبقتضسم ميضسرت لجأا نم ةرضشابم تلاضصتا يف نييدانلا لوخد رظتني نآلا وهو ،يمضصاعلا يدانلا يريضسمل ةيئدبملا هتقفاوم

ةرادإا غواري يلوغيف
ءوجللاب ددهيو يارصس اتلاغ

«افيفلا» ىلإا
يارضس اتلاغ هيدان ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘ضس ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا أا˘جا˘ف
مضسوملا لÓ˘خ ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘ضض ل˘م˘ح˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ضسكا˘ع˘م ة˘م˘ج˘ه˘ب ي˘كر˘ت˘لا
«حابضص» ةفيحضص تفضشكو ،هنع يلختلا لوح رابخأا راضشتنا دعب ،يلاحلا
يذلا ،يدانلا ةرادإا صسلجم عارذ يل نم نكمت دق يلوغيف نأاب ةيكرتلا

نيبعÓل ةيئاه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا داد˘عإاو ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ىل˘ع ز˘كر˘ي نا˘ك
ددهو ،يرئازجلا مجنلا مضسا اهنمضض ناكو ،مضسوملا ةياهن عم نيرداغملا

اجاجتحا «افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ىدل ىوكضش عاديإاب يلوغيف
نيبعÓلا روجأا نم ةئملاب51 ةبضسن تعطتقا يتلا يدانلا ةرادإا ىلع هنم
نود ن˘م قر˘ف˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ىل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ضشت˘˘نا ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت بب˘˘ضسب
صضفر يذلا يرئازجلا هليمز ةدنهلب صسنوي يبرغملا قبضسو ،هتراضشتضسا

لئاضسر ىقلت يئانثلا نأاب يكرتلا «صشتام وتوف» عقوم ركذ ذإا ،رارقلا اذه
نا˘كو ،«د˘يد˘ج ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘با» :ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود ن˘ي˘˘لو˘˘ئ˘˘ضسم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ضصن
اذإا هتاقحتضسم نم ءز˘ج ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘ضسا ن˘ع بر˘عأا د˘ق ي˘لو˘غ˘ي˘ف
،ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ف ةدر بب˘˘ضسب ه˘˘يأار ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،كلذ عا˘˘ضضوألا تضضت˘˘˘قا

دعب ،هديرت يتلا ةيرطقلا ةيدنألا نم دحاو ىلإا لاقتنÓل هعفدت دق اهضشيعي يتلا ةيعضضولا نأا ريغ ،نيرخآا نيمضسومل لوبنطضسإا ةنيدم يدان عم يرئازجلا نميألا حانجلا دقع دتميو

hd«ó.±.يرطقلا موجنلا يرودب ينه نايفضسو ةرويدق نلدعو يميهاربإا نيضساي رارغ ىلع يرئازجلا بختنملا يف هؤوÓمز هققح يذلا حاجنلا

ةيدوعصسلا ىلإا ةدوعلا هصضفرو هبره ةعئاصش يفني يرمعلب لامعأا ليكو
ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘ي˘˘˘كو ح˘˘˘˘ضضوأا
عفادم ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا
يف راثي ام ةقيقح يدوعضسلا بابضشلا يدان
ه˘بور˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح لو˘ح يدو˘ع˘ضسلا مÓ˘عإلا

ة˘˘يدو˘˘ع˘˘ضسل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ه˘˘ضضفرو يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
ةيعامجلا هقيرف تابيردت يف ماظتنÓل
نا˘م˘ل˘ضس ن˘ب د˘م˘ح˘م يرود ةدو˘ع˘ل اداد˘ع˘ت˘ضسا
توأا نم عبارلا يف نيفر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ردا˘˘˘˘غ ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
يضضايرلا طاضشن˘لا ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ة˘يدو˘ع˘ضسلا

صسوريف ةحئاج ببضسب يضضاملا صسرام يف
بنا˘˘˘˘جألا ل˘˘˘˘ج ةدو˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘غرو ،ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
م˘˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘ف تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘طار˘˘˘خ˘˘˘ناو
لإا ،يدوعضسلا يرودلا فانئتضسل ادادعتضسا
رمألا كلذ ،نآلا ىتح دعي مل يرمعلب نأا

ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لا ن˘˘م ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لاو
ع˘فد م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘يدا˘˘نو بعÓ˘˘لا
ثيدحلل ةيمÓ˘عإلا ردا˘ضصم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

لامكإاو ةدوعلا هضضفرو بعÓلا بوره نع
ثد˘˘ح˘˘ت ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا ،با˘˘ب˘˘˘ضشلا ع˘˘˘م م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
لك ايفان ةيدوع˘ضسلا «كير˘تا˘ه» ة˘ف˘ي˘ح˘ضصل
هتدوع دعوم بيترت رظتني يرمعلب ناب فاضضأاو ،تاعئاضش ةدوعلا يف هتبغر مدع و بعÓلا نع لوادتي ام لك نأاب لاق ذإا ،كلذ
يف رتوتلا نم ريثكلا يراجلا مضسوملا دهضشو ،لماك لكضشب زهاج و يموي لكضشب هتابيردت لضصاويو يدوعضسلا داحتلا لبق نم

تلاقتنلا قوضس لÓخ يلهألاو رضصنلا اهضسأار ىلعو ةيدنألا نم ددعل ليحرلاب بعÓلا طبترا دقو ،بابضشلا عم يرمعلب ةقÓع
عم هدقع يف ريخألا همضسوم9102 ايقيرفأا ممأا صسأاك بقلب يرئازجلا ينطولا بختنملا عم جوت يذلا يرمعلب لخديو ،ةيفيضصلا
ايونضس رلود نويلم5.1 ىضضاقتي يذلا بعÓلا،1202 ناوج يف8102 ماع ددجو6102 ماع أادب يذلا دقعلا يهتنيضس ذإا ،بابضشلا

نود نكل ارارم همضض اهريغو رضصنلاو لÓهلا ةيدنأا تلواح دقو ةريخألا مضساوملا لÓخ نيعفادملا لضضفأا نم دعي بابضشلا نم

hd«ó.±.ىودج

لئابقلا ةبيبضش

بعصصلا نم» :لÓم
لثم يف ةلوطبلا ءاهنإا
عمجنصسو فورظلا هذه

«نيبعÓلا عم ابيرق
ةبيبضش يدان صسيئر لÓم فيرضش فرتعا
لظ يف مضسوملا ءاهنإا ةبوعضصب ،لئابقلا
بب˘˘ضسب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ضشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ع˘˘ضضو˘˘˘لا

اذ˘ه˘ب لا˘ق ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ضشف˘ت
،ةلوطبلا يهنن نأا لضضفن انك» :صصوضصخلا
ل دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘هار˘˘لا ع˘˘ضضو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘ك˘˘˘ل
ع˘˘˘م ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ي˘˘˘ل ،«كلذ˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘ضسي
ةيئانثتضسلا ةيعمجلاو ،ةماعلا ةحلضصملا
رو˘مألا م˘ضسح˘ت˘ضس فا˘ف˘لا ا˘هد˘ق˘ع˘ت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا

ثد˘ح˘ت ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م ،«ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ك˘˘ضشب
ن˘˘ع «يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لا» تي˘˘ب ي˘˘ف لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا

:Ó˘ئا˘ق حر˘ضص ثي˘˘ح ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم
قرطتلا لجأا نم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ن˘ضس»
:متتخيل ،«قيرفلا لبقتضسمب ةقلعتملا رومألاو تادجتضسملا لكو روجألا نع ثدحتنضس» :فيضضيل ،«ةمهملا لئاضسملا نم ديدعلا ىلإا
انمهي ام نكلو تاعئاضشلا قÓطإا ربع انريضسكت ديري نم كانه ،ةيعيبطلا هتناكم ىلإا هتداعإا وه قيرفلا ىلإا يمودق ذنم لوألا يفده»

¢Ω.T.«يدانلا ةحلضصم وه

رئازجلا ةيدولوم

«ديمعلا» ةرادإل «جلوكويربلا» ةصسايصسب نوددني راصصنألا
وياروب فيطللا دبع رئازجلا ةيدولومل ديدجلا يضضايرلا ريدملا قلي مل
يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم تجع ثيح ،قيرفلا راضصنأا نم لماكلا باحرتلا

ىلإا نيريضشم ،اهل صضفارو صساملأا رضصانلا دبع صسيئرلا ةرادإا ةوطخل ديؤومب
هب ردجألا ناكو ،مهريبعت دح ىلع «جلوكيربلا» ةضسايضس جهتني ريخألا نأا
ريضصم مضسحب ةبلاطملاو قيرفلا ميعدتل ةديدج تاقفضص دقعب موقي نأا
تأات مل يتلا ةيرادإلا تانييعتلا صسيلو ديمعلا قوقح نع عافدلاو مضسوملا

دق ةيدولوملا ةرادإا تناكو ،صصاخضشألاو ءامضسألا فÓتخا عم ديدج يأاب
ايضضاير اريدم وياروب فيطللا دبع تنيع اهنا ،مرضصنملا ءاعبرألا تنلعأا

،هضسيضسأاـت˘ل ة˘يو˘ئ˘م˘لا ىر˘كذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل د˘ع˘ت˘ضسي يذ˘لا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل اد˘يد˘ج
ىلع ةيمضسرلا هتحفضص يف هرضشن بضضتقم نايب يف يمضصاعلا يدانلا فضشكو
مضسارم ترج ثيح ،ارهضش42 ـل مودي ادقع عقو ،وياروب نأا ،»كوبضسيافلا»
ع˘قاو˘م تج˘ضضو ،ةرادإلا صسل˘ج˘م ءا˘˘ضضعأا رو˘˘ضضح˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
تاقيلعتب ،رئازجلا ةيدولوم راضصنأا ىلع ةبوضسحملا يعامتجلا لضصاوتلا

ل نيذلا كئلوأل ةضصاخ ،مهل ةريبك ةأاجافم لكضش يذلا نييعتلا اذهل ةضضفار
وه امل تافتللاو ةيدجلاب يلحتلا ةرورضضب ةرادإلا اوبلاط ثيح ،هنوفرعي
هل نوكت يوق قيرف ءانب دضصق وتاكريملاب رمألا قلعتيو مهرظن يف مهأا

نولفتحي لقألا ىلع ابقل «ةوانضشلا» ءادهإاو لبقملا مضسوملا ةعومضسم ةملك
نيموي˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م د˘ه˘ضش د˘قو اذ˘ه،1202 يف ةيوئم˘لاو ا˘ن˘ماز˘ت ه˘ب
صسيئر نم لك ليحرب اوبلاط نيذلا ،راضصنألا فرط نم هماحتقا نيريخألا

يدانلاب ةضصاخلا تاحيرضستلاو تابادتنلا لك حي˘ضضو˘ت˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ىلإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ،يز˘يز˘ع˘ل قرا˘ط تا˘باد˘ت˘نلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لاو صسا˘م˘لأا ر˘ضصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ةرادلا صسل˘ج˘م
طبر ،رخآا قايضس يفو ،مضسوملا ءاهتنا نم تلوج نامث ءاقب ىلع ةضصاخ رخأا قيرف يأل حنم مدعو ةلوطبلا فانئتضسا ةرورضض ىلع راضصنلا دكأا امك ،يمضصاعلا

نوكي ثيح ،ةيمضصاعلا ةليكضشتلا فوفضصل لبقملا مضسوملا مهمضض دضصق نيبعÓلا نم ددع عم تلاضصتا ،يزيزعل قراط رئازجلا ةيدولومل مدقلا ةرك عرف قضسنم
صصقنلا ةيطغت عيطتضسي يذلا يوارد نا ةضصاخ ،ناديملا طضسو طخ ميعدت لجا نم ،يوارد ايركز فيطضس قافو ناديم طضسو عم تلاضصتا يف لخد دق يزيزعل
لمحب مهعانقإا لجأا نم دادح داعم يروحملا اهعفادمو ،يقوزرم نيدلا ريخ ةديكضس ةبيبضش مجاهم عم لاضصتا يزيزعل طبر امك ،رضسيألا قارولا لك ىلع دوجوملا
مقاطلا ديري اميف ، ةطضشنم داوم هلوانت ببضسب تاونضس ةعبرا هتبقاعم لبق يدانلا اذه يف قلات نأا هل قبضس يقوزرم نأا املع ،لبقملا مضسوملا ةيدولوملا ناولأا
يدانلا نم ةبرقم رداضصم بضسحبو ،مضسوملا اذه ةلوطب ةيادب يف جيلخلا ةيدنأا وحن يعفاضشو يزع نم لك ةرداغم دعب عافدلا روحم معد ةيدولوملل ينفلا
نيبعÓلا ةمئاق يف لضصفلا لجؤويضس ام وهو ،لبقملا مضسوملا اهمضض بجاولا رضصانعلا ةيوه صصخي اميف تامادقتضسإلا ةنجل ءاضضعأا نيب تافÓتخا كانه ،يمضصاعلا

ê.fé«Ö.يراجلا يوركلا مضسوملا ريضصم يف لضصفلا درجمب نيحرضسملا نيبعÓلا ةمئاق ىتحو نيفدهتضسملا

ةماع ةيعمج دقع رارق ضفرت ةرازولا
يشطز ةيداحتا عفصتو ةيئانثتسا

دقعب مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل صصيخرتلا ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تضضفر
مضسوملا ةياهن ةغيضص ديدحت لجأا نم »ةيئانثتضسا ةرود يف ةيداع ةماع ةيعمج»
ةماع ةيعمج ءاعدتضساب »فافلا»ـل يلاردفلا بتكملا رارق ةرازولا تمجاهو ،يوركلا
اذإا» :اهنايب يف ةرازولا تفاضضأاو ،«لاجتراو ينوناق عارتخا»ـب هايإا ةفضصاو ةيئانثتضسا

يضساضسألا نونا˘ق˘لا نإا˘ف ،ة˘يدا˘ع ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع و˘ه بل˘ط˘لا اذ˘ه ن˘م د˘ضصق˘لا نا˘ك
عباتو ،«اهداقعنا تايفيكو طورضش ةقدب ددحي مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
نإاف ،ةيئانثتضسا ةماع ةيعمج دقع بلطلا اذه نم دضصقلا ناك اذإا» :ةرازولا نايب
ةقدب ددحي مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يضساضسألا نوناقلا نم6 ةرقفلا92 ةداملا
،فافلا ر˘ق˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت :ر˘ضصح˘لا ل˘ي˘ب˘ضس ىل˘ع ا˘هاو˘ضس نود تلا˘ح ثÓ˘ث ي˘ف ا˘ه˘ضصا˘ضصت˘خا

اذه نم صضرغلا ناك اذإا هنأا ةرازولا تدكأاو ،«فافلا لح ،يضساضسألا ماظنلا ليدعت
هذه نإاف ،مدقلا ةرك ةلئاع يف نيلعافلا عيمج عم ةعضساو ةراضشتضسا ميظنت وه بلطلا
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يضساضسألا نوناقلاب لÓخإلا نود ةنكمم ةراضشتضسلا

0202 ةيليوج90 يف رداضصلا اهنايبب ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو ترّكذ تركذ امك
،نهارلا تقولا يف ةيضضايرلا تاضسفانملا فانئتضساب صصيخرتلا مدعب يضضقي يذلاو
ةرازول ةعباتلا91-ديفوك ءابو دضصرو ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا تايضصوت ىلع اءانب

LƒO… fé«Ö.تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا



يأد نيسسح رسصن

مضسوملا ءاهتنإا نع نلعإلا يف رخأاتلا برغتضسي ناقزرم
 نيجوفب ةلوطب حرتقيو

داحتلا رخأات ،ياد نيصسح رصصن قيرفل يصضايرلا ريدملا ،ناقزرم نابعصش برغتصسا

راظتنلاو0202 / 9102 يوركلا مصسوملا ةياهن نÓعإا يف مدقلا ةركل يرئازجلا
ةليصصحلا عم هنأا ةيفحصص تاحيرصصت يف ناقزرم لاقو ،ةماعلا ةيعمجلا دقع ةياغل

نكي مل ،رئازجلا يف91 ديفوك ةحئاج ببصسب تايفولاو تاباصصإلا ددعل ةديازتملا
ىتح مصسوملا فيقوت نÓعإا ىوصس مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نم عقوتملا
لÓخ مصسوملا ءاهنإا ةيفيكل ةنكمملا تارايخلا ةصسارد متت نأا ىلع ،عيمجلا حاتري
افرتحم اقيرف نيرصشعب ةلوطبلا رايخ نع هعافد ناقزرم ددجو ،ةماعلا ةيعمجلا

ةحلصصم يف رصشابم لكصشب بصصي ام وهو ،طوقصسلا ءاغلإا عم لبقملا مصسوملا لÓخ
رايتخل يلاحلا بيترتلا دامتعا وه هبصسح لثمألا رايخلاو ،ياد نيصسح رصصن هقيرف
طقصسن نأا لدعلا نم سسيل هنأل ،طوقصسلا ءاغلإا عم نكل ،دعصصت يتلاو ةلطبلا قرفلا
مصسوملا قلطني ول لكصشم لو ،همامأا ةلماك تايرابم ةينامث تيقب تقو يف اقيرف

hd«ó.±   .نيجوفب ةلوطب دامتعا مت ناو ىتح ايدان نيرصشعب

ةعراسصم

تاريضضحت فانئتضسا جمانرب رطضست ةيداحتإلا
 ةبخنلا ييضضاير

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا تر˘˘˘ط˘˘˘˘صس
ة˘عرا˘صصم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
تا˘˘صصبر˘˘ت م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
ي˘ي˘صضا˘ير تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تاقاقحتصسÓل ادادع˘ت˘صسا
ةرود˘لا ا˘ه˘ن˘م ,ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
با˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

1202 ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لولا

رهصش ةررقملا ،و˘ي˘كو˘ط˘ب

ةنيدمب1202 سسرا˘˘˘م
،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

سسمأا ه˘ب تدا˘فا ا˘م˘ب˘˘صسح
،ةيلارديفلا ةئيهلا تبصسلا

:ة˘يدا˘ح˘˘تلا نا˘˘ي˘˘ب دروأاو
ةرازو تايصصوتل ا˘ق˘ب˘ط»
انوروك سسوريف ءابو ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا عم قيصسنتلاب ةصضايرلاو بابصشلا

تاصصبرت ةثÓث ةيلارديفلا ةئيهلا تج˘مر˘ب ،ي˘صضا˘ير˘لا بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لاو

عمجتو ري˘صضح˘ت ز˘كر˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا4 نم ءاد˘ت˘با ،ة˘ير˘ي˘صضح˘ت
حرصصو ،(ةريوبلا ) ةدجكيتو (ةمصصاعلا رئازجلا ) ةيناديوصسلاب ةينطولا تابختنملا
ةبصسنلاب ةيصضايرلا تاطاصشنلا فانئتصسا » :ينطولا ينفلا ريدملا سساوح سسيردإا

-ةيبملولا باعلألا ىلا اولهأاتي نا لمتحملا نم نيذلا ةينطولا ةبخنلا ييصضاير

بابصشلا ةرازو اهمظنتصس يتلا دعب نع يئرملا لصصاوتلا ةودن دعب نوكيصس،1202
يف يئاقولا -يحصصلا لوكوتوربلا سضرعل ةيصضايرلا تايداحتلا عم ةصضايرلاو
فانئتصساب نييصضايرلل ةيلارديفلا ةئيهلا تحمصس ،راطإلا اذه يفو ،»ةلبقملا مايألا
ةثÓث تجمربو ،ةيئاقولا -ةيحصصلا دعاوقلاب مازتللا عم ةيريصضحتلا تاصصبرتلا

هيفرتلاو تاصضايرلل ينطولا زكرملاب توأا52 ىلا4 نم : ةيريصضحت تاعمجت
ةينطولا تابختنم˘لا ع˘م˘ج˘تو ر˘ي˘صضح˘ت ز˘كر˘م˘ب ن˘ي˘صصبر˘تو (ةر˘يو˘ب˘لا) ةد˘ج˘كي˘ت˘ب

،ربوتكأا11 ىلإا72 نم يناثلاو ربمتبصس7 ىلإا4 نم مظنيصس لوألا ،ةيناديوصسلاب

هذه ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ا˘عرا˘صصم23 ،ةعراصصملل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تق˘ت˘ناو

،(ةيوصسن ةعراصصم4و ةرح ةعراصصم21 ،ةينامور - ةيقيرغا41 / ) تاصصبرتلا

رهصش يف , ويكوطب1202 دايبملوا ىلا ةلهؤوملا ،»ايصسونايقوا-ايقيرفا» ةرود ماقتو

بطلل ينطولا زكرملا لفكتيصسو ،(برغملا ) ةديدجلا ةنيدمب1202 سسرام
تيغلأا ،ريكذتلل ،نيينعملا نييصضايرلا ةدئافل يحصص لوكوتورب عصضوب يصضايرلا

سسوريف ءابو ببصسب يصضاملا سسرام61 ذنم رئازجلا يف ةيصضايرلا تاطاصشنلا لك
Q.´.انوروك
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فيطصس قافو بردم ددج
ه˘ب˘لا˘ط˘˘م ،ي˘˘كو˘˘كلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
ظا˘ف˘ح˘˘لا ةرور˘˘صضب ةرادإÓ˘˘ل

مدعو ،ق˘ير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر ى˘ل˘ع
ددع دوقع عيب يف عرصستلا

ددح هنأا ةصصاخ ،نيبعÓلا نم
يف متتصس يتلا تامادقتصسإلا
ةيفيصصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف

امك ،رث˘كألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا دا˘˘˘˘ع

،«ةراوفلا» ـل ةينفلا ةصضراعلا

مجاهملا ليوحت ةيصضق ىلإا

ىلإا فوصصوب قاحصسإا باصشلا

،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا لا˘مو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف

هتقفاوم حنمب ماق هنأا ادكؤوم

ليوحت ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادإل

رظنلاب جراخلا ىلإا بعÓلا

سضو˘خ ي˘ف بعÓ˘لا ة˘ب˘غر˘˘ل

ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘ي˘فار˘ت˘حإا ة˘بر˘ج˘˘ت

ةهج نم ةريبكلا هتايناكمإل

،ىر˘خأا تارا˘ب˘˘ت˘˘عل ا˘˘صضيأاو

برد˘˘م˘˘لا ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘˘م بصسحو

قافولا يبعل نإاف يكوكلا

قوصس يف ةرث˘كب نو˘بو˘ل˘ط˘م

وهو ،ةيفي˘صصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

د˘ع˘ب هر˘ظ˘ن ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘م ر˘مأا

تفل لكصشب ةليكصشتلا قلأات
،ةدوعلا ةلحرم لÓخ هابتنإÓل
هنأا يكوكلا ىري كلذ عمو
غ˘ير˘ف˘ت لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘˘غ ن˘˘م
نم ىق˘ب˘ي ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
رارقتصسإا ىلع ظافحلا مهملا
مل ،رخأا بناج نمو ،قيرفلا
ليحرلا باب يكوكلا قلغي
ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘مأا
قوصسي يف ةوق˘ب ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
هنأا دكأا هنأا لإا ،تÓيوحتلا
سضور˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسارد م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ةي˘عو˘صضو˘م ل˘كب ة˘مد˘ق˘م˘لا
ثي˘ح ،رار˘ق يأا ذا˘خ˘˘تا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ةا˘˘عار˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
لصصفلل اعم بعÓلاو قيرفلا
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب سضور˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
،دوقعب ةطبترملا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل˘ل
ف˘صشك ،ه˘ث˘يد˘ح ما˘ت˘˘خ ي˘˘فو
ة˘˘˘صصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نأا ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘كلا
نيبعÓلا امأا ةريبك نوكتصس
مداقلا مصسوملا لÓخ نابصشلا

سضر˘˘فو ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا ع˘˘م م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا
نل هنأا ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘صسلا
ةصصرفلا مه˘ح˘ن˘م ي˘ف ناو˘ت˘ي
ن˘˘˘˘˘م هد˘˘˘˘˘كأا˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘صصح
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ع˘˘م يرا˘˘ج˘˘˘لا
.ءامصسألا

قيرفلا زئاكر ىلع ظافحلا ةرورضضب ةرادإلل هبلاطم ددجي يكوكلا
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دا˘˘ح˘˘تإا ق˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي
تاذ ي˘ف ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كصسب
ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘˘لاو تا˘˘مزألا
،مصسوملا ةيادب ذنم هرصصاحت

كرحتت مل ةرادإلا نأا اميصسل
ل˘˘˘قألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بتر˘˘˘ت ي˘˘˘كل
هاوتصسم ىلع ةقلاعلا رومألا

ىر˘˘خألا ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ك
ةفرتحملا ةطبارلل ةيم˘ت˘ن˘م˘لا
نأا نم مغرلابو ثيح ،ىلوألا

سسف˘ن فر˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه
ببصسب نابيزلا ءانبأا لكاصشم
ن˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘مزألا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
مهتيدنأا ىلع رابغلا اوصضفن
ةدع نم اهبيترت يف اوعرصشو
عم قافتإلاب اميصسل ،يحاون

وأا مهروجأا سضيفختب اهيبعل
عصضو˘ب ل˘قألا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تإلا

مهتاقحتصسم ديدصستل ةمانزر
هب مق˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ادمجم قيرفلا طاصشن اوكرت
ى˘لإا ه˘ج˘ت˘يو نآلا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
ىحصضأا دقو مل˘ظ˘م˘لا ق˘ف˘ن˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا رو˘˘مأا نأا نا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
ريخ˘لا˘ب ر˘صشب˘ت ل ير˘كصسب˘لا
كرحت مدع لظ يف اقÓطإا
دجت نأا لجأا نم يدانلا ةرادإا

سضعب˘ل ا˘جر˘خ˘م ل˘قألا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘صسل ،ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
و˘هو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا
نأا رظتنملا نمو يذلا رمألا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مد˘˘خ˘˘˘ي ل
م˘ظ˘ع˘م نأا ا˘˘م˘˘ب Ó˘˘ي˘˘صصف˘˘تو

ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘˘ي˘˘صسل ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
عصضو تررق دق ةيصساصسألا

ةنجل ىوتصسم ىلع اهتافلم
نأا ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘عزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلاملا اهتاقحتصسم˘ب بلا˘ط˘ت
نأا ا˘ه˘نأا˘˘صش ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘مألا
قفن يف لخدي قيرفلا لعجي
يف ريثكلا اهفلكي دق ملظم
لصضف اميف ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
ي˘ب˘عل ن˘م ر˘˘خآلا سضع˘˘ب˘˘لا
ه˘ن˘ع ر˘ف˘˘صست˘˘صس ا˘˘م دا˘˘ح˘˘تإلا
دÓبلل ايلعلا تائيهلا تارارق
ةصسفا˘ن˘م˘لا ثع˘ب سصو˘صصخ˘ب
يأا اوذختي نأا لبق اهمدع نم

عم مهلب˘ق˘ت˘صسم سصخ˘ي رار˘ق
عازن يف مهلوخد وأا قيرفلا

مل مهنأا امب ،يدانلا ةرادإا عم
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم او˘˘صضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
نأا أابني يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
يف ريخلاب رصشبت ل رومألا
ا˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف لإا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
دا˘ج˘˘يإا ن˘˘م ةرادإلا تن˘˘كم˘˘ت
نم نكمتت اي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘جر˘خ˘م
ف˘˘ل˘˘م ط˘˘ب˘˘صض ن˘˘م ه˘˘لÓ˘˘˘خ
يتلا ةي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا
ناك اذإاو ،نوبعÓلا اهب نيدي
نأا اذه لك يف حصضاولا رمألا
ام نإاف ،تحب يلام لكصشملا

لهاجت نم نيبعÓلا هنياعي
رمألا نأا ىلع ديكأاتلا لعجي
دوجو لظ يف ،ريثكب ربكأا
دعب نيفرطلا نيب ةقث ةمزأا

م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘عو˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
لك مغر ،نآلا ىتح دصسجتت
ةعومجملا رصصان˘ع ه˘لذ˘ب ا˘م
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘ي˘˘ح˘˘صضت ن˘˘م
ى˘ل˘ع م˘هر˘˘ب˘˘صصو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

وهو ،ةقلاع˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
زربأا دحأا نوكيصس يذلا رمألا
سسلجم هجاوت يتلا تابقعلا
ن˘˘ب سسرا˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ةرادإلا

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ىصسيع

ةركسسب داحتإأ

ملظملا قفنلا لخدي قيرفلا

ةسصرفلأ قيرفلأ نابسش حنميسس هنأأ دكأأ /فيطسس قافو
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ناكصسلل رئاصسخ يف ببصستي مل ظحلا نصسحل

ةبانعب ةملعلا ةيدلبب قيرح ع’دنإا يف ببسستي قلقللا رئاط
ببصستي داك ةقطنملاب علدنإا قيرح ءافطإ’ صسمأا لوأا ةيصشع ةبانعب ةملعلاب ةنيدملا ةيامحلا ةقرف تلخدت

ع’دنإا بابصسأا نإاف ةقطنملا نم انرداصصم بصسحو . ةهجلاب نيحÓفلاو ناكصسلل ةريبك رئاصسخ يف

ةملعلاب يلع يدياق يح لباقم (جرÓبلا) قلقللا رئاط «صشع» ببصسب ةيئابرهك ةرارصش ىلإا دوعت قيرحلا

وذ يئابرهكلا دومعلاب علدنأا يدلا قيرحلا دامخإ’ ةملعلاب ةيندملا ةيامحلا ةقرف لخدت ىعدتصسإا ام ،

رئاصسخ يأا يف ببصستي مل قيرحلا نأا ظحلا نصسحلو ناكصسلا نم ةبيرق ةيعارز ةحاصسمو يلاعلا رتوتلا

ءابرهكلا ةدمعأا قوف قلقللا رئاط صشاصشعأا نأا ركذيو .قيرحلا دامخإا نم ةنيدملا ةيامحلا تتكمت ثيح

هذه لÓخ ةصصاخ ناكصسلا ىلع يئابرهكلا رايتلا عطقو نارينلا ع’دنإا ثداوح يف تببصست ام اريثك

 YÉO∫ GCe«ø .لبقملا ربمتبصس رهصش ةياغ ىلإاو فيصصلا لصصف نم ةرتفلا

ةيدام رئاصسخ يف ببصست ثداحلا/ةبانع

 ةزارخ يف ةرايسسب ةلفاح مادطسصإا

ترايت ةي’وب

رئب يف نيسصخسش يتثج لاسشتنإا ءانثأا ةيندملا ةيامحلاب صساطغ ةافو

¯  YÉO∫ GCe«ø
تب˘صسلا صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص بب˘˘صست
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح ماد˘˘˘˘ط˘˘˘˘صصإا
مجحلا ة˘ط˘صسو˘ت˘م ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

504 عون نم ةيحايصس ةرايصسب

بنعلا داو ةيدلبب ةزارخ يحب
ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ ي˘˘ف
مل ثداحلا نأا ظحلا نصسحلو
.ة˘˘ير˘˘صشب ر˘˘ئا˘˘صسخ يا ف˘˘ل˘˘خ˘˘˘ي
ن˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ع دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش بصسحو
نإا˘ف «ة˘عا˘صس ر˘خأا «ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

يصسيئرلا قيرطلاب عقو ثداحلا

ىدأا ن˘يأا ةزار˘خ ي˘ح˘ل ي˘ل˘خاد˘لا

ةلفاحلا نيب يوقلا مادطصصإ’ا

ى˘لإا ةرا˘˘ي˘˘صس و نو˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صضي˘˘ب

ةربتعم ةيدا˘م ر˘ئا˘صسخ ل˘ي˘ج˘صست

نم ةبكرملاو ةلفاحلا نم لكل

يأا ليجصست نود ةيمامأ’ا ةهجلا

فو˘ف˘صص ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘صشب ر˘˘ئا˘˘صسخ

ى˘ل˘عو ، ن˘ي˘ق˘ئا˘˘صسلاو با˘˘كر˘˘لا

نمأ’ا حلاصصم غÓبإا مت روفلا

اذ˘ه˘ب ةزار˘خ ي˘ح˘˘ل ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

و ر˘ي˘ط˘خ˘لا يرور˘م˘لا ثدا˘ح˘لا

ة˘ي˘لوأ’ا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا د˘ع˘بو ي˘ت˘لا

ةنيدملا ةيا˘م˘ح˘لا غÓ˘بإا˘ب تما˘ق

نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘˘ل تل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لا

ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل

نيتبكرملا ةلازإا يف ةدعاصسملاو

ل˘ي˘ه˘صست˘ل ق˘ير˘ط˘لا ط˘صسو ن˘˘م

ى˘لإاو ن˘م رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ر˘ي˘صس

ناوعأا ماق اميف .روكذملا يحلا

ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘مأ’ا

.ثداحلا تاصسبÓم
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ةافو ،ةيندملا ةيامح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘كأا
ةي’وب فيرع ةبترب ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب صسا˘ط˘غ
يتثج لاصشتنإا ةيلمع يف هماهم ةيدأات ءانثأا ترايت

تلا˘ق ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘فو . ر˘ئ˘ب ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش20
اهتادحو نأا ،ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

52و11 ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع تل˘خد˘ت ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب

20 ي˘ت˘ث˘ج لا˘صشت˘نإا ل˘جأا ن˘م صسمأا مو˘ي˘ل ة˘ق˘˘ي˘˘قد

نأا تفا˘صضأاو . ر˘ئ˘ب ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش

رئبلا ةيقنت ةيلمعب مايقلا لجأا نم لخد نيتيحصضلا

ةيدل˘ب˘ب فرا˘صشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا ي˘ف

ةافو تد˘ه˘صش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ا˘صضيأا تلا˘قو .ترا˘ي˘ت

فيرعلا ةيندملا ةيامحلا صساطغ ،بجاولا ديهصش

.ةيلمعلا ءانثأا ةنصس34 دلاخ ةينتاوز
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ينهملا ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ن˘ل˘عأا
ةرصشابم نع ،مو˘ح˘ل˘لاو ر˘صضخ˘ل˘ل

ليو˘ح˘ت ةد˘حو02 ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا

ي˘ف تا˘ي’و01 ر˘ب˘ع ة˘عزو˘˘م
م˘طا˘م˘ط˘لا ل˘يو˘ح˘تو لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ل˘ج نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

قرصش يف زكرتت عناصصملا هذه
تاد˘حو˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا دÓ˘˘ب˘˘لا
ط˘˘˘صسو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نأا ناويدلل نايب دافأاو .بونجلاو
مطامطلا ليوحتو ين˘ج ج˘ما˘نر˘ب

9102-0202 مصسومل ةيعانصصلا

ن˘م ح˘تا˘ف˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا
مامصضنا دهصش ،يراج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج

هذهل جتنم حÓف0053 نم رثكأا
نيعزوم ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا ةدا˘م˘لا

.ةجتنم ةي’و02 نم رثكأا ىلع
نأا ناويدلا حلاصصم عقوتت اميف
ليوحتلاو ين˘ج˘لا م˘صسو˘م نو˘كي
دودرملا ىلإا رظنلاب كلذو ،احجان
اذكو ،هليجصست مت يذلا ربتعملا
ة˘صسور˘غ˘م˘لا ة˘حا˘صسم˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترا

- مر˘صصن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ناويدلا اعدو .ردصصملا فيصضي

هذهل نيجتنملا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فا˘ك
تا˘ير˘يد˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل ةدا˘م˘˘لا
اهل نيعباتلا ةيحÓفلا حلاصصملا
ينطولا ناويدلا حلاصصم ىلإا وأا
ر˘صضخ˘ل˘ل كر˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

يأا لي˘ج˘صست لا˘ح ي˘ف ،مو˘ح˘ل˘لاو
حا˘˘ج˘˘نإا نود لو˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘كا˘˘˘صشم
امك  ،ليوحتلاو ينجلا جمانرب
ة˘˘فا˘˘ك ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف د˘˘صشا˘˘˘ن
ىلإا ةيلمعلا هذه يف نيلخدتملا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا د˘˘يد˘˘˘صشت
ىود˘ع ل˘ق˘ن˘ت بن˘ج˘ت˘ل ة˘مزÓ˘˘لا
.دجتصسملا انوروك صسوريف
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م˘عد˘م يو˘قر˘ت ن˘كصسم056 ةصصح ي˘ب˘ت˘ت˘كم ما˘ق
ماما صسما جاجتح’اب ينوبلا ةيدلب ءاقرزلا ةكربلاب
ةبانع ةي’و يلاوب مهعامتجا دعب اذهو ةي’ولا رقم
صصو˘صصخ˘ب هدر م˘ه˘ب˘ج˘ع˘ي م˘ل ثي˘ح لا˘م˘˘ج ي˘˘م˘˘ير˘˘ب
لصسار هنا مهل دكا نيا تاونصس ذنم ةقلاعلا مهتيصضق
مهدر رظتني هناو مهل لح داجيا لجأا نم ةموكحلا
ىلإا ةوطخ يأاب مايقلا عيطتصسي ’ هنإاف كلذل افÓخ،

صسا˘طر˘ك ة˘كر˘صش ع˘م ف˘قو˘م ة˘مو˘كح˘لا دا˘خ˘تا ة˘يا˘غ
ثدحي ام نيبتتكملا صضفر قايصسلا تاذ يف،ةيكرتلا
لÓخ نم، مهتايلوؤوصسم نم نيلوؤوصسملا لصصنتو هل
تاونصس ذنم ةقلاعلا مهتيصضق ةجلاعم يف لطامتلا
ىدبا دقو، انكاصس ةيصصولا تاهجلا كرحت نا نود
ةيلحملا تاطلصسلا لطامت نم مهئايتصسا نيجتحملا

تاونصس ذنم ةقلاعلا مهتيصضق ةجلاعم يف ةيئ’ولاو
نيلوؤوصسملا اوبلاط امك، يكرتلا يراقعلا يقرملا عم
ةيرزملا مهتيعصضول لح داجياو مهتايلوؤوصسم لمحتب
يكرتلا برصض ببصسب رخآ’ عوبصسا نم مقافتت يتلا

طئاحلا صضرع نيناوق˘لا ع˘ي˘م˘ج «صسا˘طر˘ك» ة˘كر˘صشو
قباصسلا يلاولا رار˘ق ذ˘ن˘م ه˘نإا˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بصسحو،
مغرو صساطرك ةي˘كر˘ت˘لا ة˘كر˘صشل˘ل عور˘صشم˘لا ةدا˘عا˘ب
ةيفي˘كو ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةد˘م˘لا دد˘ح˘ي لود˘ج ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا
نإاف ةد˘م˘لا هذ˘ه ل˘ك د˘ع˘بو ه˘نا ’إا.لا˘غ˘صشأ’ا ةرور˘ي˘صس
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘م داز ا˘م و˘هو ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت م˘˘ل لا˘˘غ˘˘صش’ا

تارصشؤوملا ىندأا باي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ م˘ه˘ط˘خ˘صسو
و ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘لا با˘ي˘غ بب˘صسب لا˘غ˘صشأ’ا قÓ˘ط˘˘ن’

ىرخأا ةرم قافت’ا كلذب يكرتلا فلخيل،لامعلا صصقن
لا˘غ˘صشأ’ا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا صضور˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘ك نا د˘ع˘˘ب
ةعاصسلا دحل نكل يصضاملا ماعلا لÓخ اهيلع قفتملا
دوعولا عيمجو هيلع يه ام ىلع تلظ رومأ’ا نإاف
ةيلحملا تاطلصسلا اولمح امك، قرولا ىلع اربح تيقب

لقنتلاو ةجهللا ديعصصتب اوددهو ةيلوؤوصسملا لماك
ر˘يزو˘ل˘ل م˘ه˘تو˘صص لا˘صصيا ل˘جأا ن˘م ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
باوب’ا عيمج نا نوجتحملا دكا ريخأ’ا يف.لوأ’ا
دادزت مهتيعصضو و مههوجو يف تدصس اهوقرط يتلا
مهل ىقبتي ملو اهدوصسي يتلا صضومغلا لظ يف اءوصس
اذه ءايحا لجا نم لوأ’ا ريزولا لخدت ىوصس نآ’ا
ةي’و يلاو اوبلاط امك .مهل لح داجيا و عورصشملا

ةكرصش لطامتل لح داجياب يميرب نيدلا لامج ةبانع
مغرلاب نينصس ذنم فقوتملا عورصشملا يف صساطرك
مغر،ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم ةبذاكلا دوعولا نم
ادوعو اوقلتو عورصشملا تاقحتصسم لماك اوددصس مهنا

مل عورصشملا نا ’إا6102 ةنصس مهتانكصس مهميلصستب
صضومغلا نم ةلاح فرعي ثيح، نآ’ا دحل رونلا ىري
م˘˘ل لا˘˘غ˘˘صش’ا ة˘˘ب˘˘صسنو ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م

ام وهو،4102 ةنصس تقلطنا اهنا مغر03%زواجتت
يتلا ةيرزم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ع˘ير˘صس ل˘ح بل˘ط˘ت˘ي
و راجيÓل اهنوعفدي يتلا غلابملا ببصسب اهنوصشيعي
نود عور˘صشم˘ل˘ل ة˘لو˘م˘م˘لا كو˘ن˘ب˘لا طا˘˘صسقأا د˘˘يد˘˘صست
لكو ةلب نيطلا داز يذلا رمأ’ا نكصسلا نم ةدافتصس’ا
ةنيدملا ىلع بقاعت نيذلا ة’ولل لهاجت طصسو كلذ
 .ةيكرتلا ةكرصشلا تازواجتل

ةدكيكصس

يجنط داو ئطاسشب قارح ةثج لاسشتنإا
ةيدلبب يجنط داو ئطاصشب  «قارح» ةثج لاصشتناب ةدكيكصس ةي’وب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم  تماق
ةرجهلا ددصصب ناك «قارح«ل دوعت قيرغلا ةثج ناف رداصصم  بصسح و .قئادحلا ةرئاد تيوزلا نيع
لخدت باصشلا قرغ دعب و، ةي’ولا يف ةقارحلا قÓطنا ةطقن هناب فورعملا ئطاصشلا نم ةيرصسلا

ةثج نيكرات رارفلاب اوذ’ ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت املو هذاقنإ’ «ةقارحلا» نم .هءاقفر
ةدكيكصس ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا اهلقن متيل،روخصصلا نيب ةيمرم مهقيدصص
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ةدكيكصس

زابرق و يجنط داو يف صصاخسشأا3 قرغ و8 ذاقنإا
جاومأا تبعل امدعب،تيوزلا نيعب يجنط داو و زابرق يئطاصشب ةيواصسأام عوبصسأا ةياهن ةدكيكصس تصشاع

ةي’وب نطقت ةنصس72 رمعلا نم غلبت ةباصش مهنم ةثÓث ةافوب ةبعللا يهتنتل صصاخصشأا ةدع ةايحب رحبلا

ناف تامولعم بصسح و  رخا باصش و،ةليم ةي’وب نطقي ةنصس13 رمعلا نم غلبي باصش و ةنيطنصسق

اوعراصسيل جاومأ’ا طصسو مهئافتخا اوظح’ امدعب يجنط داوب صصاخصشأا8 ذاقنا نم اونكمت نينطاوم
ئطاصشب و، ةليم ةي’وب نطاقلا باصشلا ةثج تلصشتنا يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم غÓبا و مهذاقنا ىلا
عنم مغر و،ةايحلا اوقراف نيأا ىفصشتصسملل اولقن باصش و ةاتف نيصصخصش صسيمخلا ةيصسمأا ذاقنا مت زابرق

رحبلل هجوتلا مدع صصوصصخب ةرركتملا ةيندملا ةيامحلا تاءادن و91 ديفوك ةحئاج ببصسب ةحابصسلا
ىقرغلا ددع عافترا ةجيتنلا و عنملا تاءارجاب اومزتلي مل صصاخصشأ’ا نم ريثكلا نأا ’ا
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حÓف0053 نم رثكأا مامصضنإا تدهصش

مطامطلل ةيليوحتلا ةعانسصلا لاجم يف حجان مسسومب تاعقوت

 مهتيصضق صصوصصخب ةبانع يلاو در مهبجعي مل

 ةي’ولا رقم  مامأا نوجتحي ءاقرزلا ةكربلاapl يبتتكم
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