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9102 ليرفأا ذنم ةباينلاب هل هتشسائر بقع

ليجوق حلاضص تيبثتل ةينلع ةضسلج
ءاعبرألا اذه ةمألا سسلجم سسأار ىلع

يراجلا يرفيف42 ءاعبرألا موي ةمألا سسلجم دقعي

اصسيئر ،«ةنصس09 ليجوق حلاصص» ميصسرتل ةينلع ةصسلج

ذنم ةباينلاب هل هتصسائر دع˘ب نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘فر˘غ˘ل˘ل

سسأارت قايصسلا اذه يفو9102.  ليرفأا رهصش نم عصساتلا

ءاصسؤورل ا˘ع˘صسو˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا د˘حألا سسمأا ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص

بتكمب يناملربلا بقارملاو ةينا˘م˘لر˘ب˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

يف ةمألا سسلجم رود سسرادتل سصصصخ ثيح ،سسلجملا

ده˘ع ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه

ديجملا دبع» اهملاعم يصسرُي يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا

يتاصسصسؤوملا لمعلا لماكت ليعفت هنأاصش نم امب ،«نوبت

يف ةيروهمجلا سسيئر تاهيجوت عم مءاوتي امبو ،ةلودلل

يذ قايصس يفو .تاصسصسؤوملا رارقتصسلا ىلع ظافحلا

ىلع ءانبو عامتجإلا لÓخ هنأا سسلجملا بتكم لاق ةلصص

ةيناملربلا تاعومجملا فرط نم اهنع رّبعملا تابغرلا

ثلثلا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح» سسلجملاب ةلثمملا

دقع ررقت ،«يطارقميدلا ينطو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لاو ،ي˘صسا˘ئر˘لا

ىلع،1202 يرفيف42 ءاعبرألا موي ،ةماع ةينلع ةصسلج

لجأا نم باختنإÓل سصصصخت ،ًاحابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا

ىلوتو .ةمألا سسلجمل ًاصسيئر ،«ليجوق حلاصص » ميصسرت

ذنم ةباينلاب ةمألا سسلجم سسيئر بصصنم ليجوق حلاصص

نب رداقلا دبع نييعت بقع كلذو،9102 ليرفأا9 موي

روغصشلا ايمصسر نلعأا نأا دعب اتقؤوم ةلودلل اصسيئر حلاصص

دبع ةلاقتصسا رثإا ةيروهمجلا سسيئر بصصنمل يئاهنلا

اهتدهصش يتلا ةيبعصشلا ةبهلا ةيفلخ ىلع ةقيلفتوب زيزعلا

˘ما˘ظ˘ن˘لا د˘يد˘ج˘تو ة˘صسما˘خ˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ا˘صضفر ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسأار ىلع مويلا كلذ ذنم ليجوق رمتصساو .يقيلفتوبلا

حلاصص نب رداقلا دبع راذتعإا دعب ،ةباينلاب ةمألا سسلجم

،ناملربلل ايلعلا ةفرغل˘ل سسي˘ئر˘ك ه˘ب˘صصن˘م˘ل ةدو˘ع˘لا ن˘ع

«نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ثع˘ب ثي˘ح

هبصصنم ىلإا ةدوعلا يف هتبغر مدع اهيف هغلبي ةلاصسرب

.ةمألا سسلجمل سسيئرك2002 ةنصس ذنم هلغصش يذلا

S¢.T¢

تايانجلا ةمكحم ىلع هفلم تلاحأا

رئازجلا ءاضضق سسجلمل ماهتإلا ةفرغ
يريدغل نع جارفإلا سضفرت

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق سسل˘ج˘م ىد˘˘ل ما˘˘ه˘˘تإلا ة˘˘فر˘˘غ تصضفر

ي˘ل˘ع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘ل˘لا ن˘ع جار˘فإلا سسمأا ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

تايانجلا ةمكحم ىلع ةفلم ةلاحإاب تماق امك .يريدغل

هنع فصشك امبصسح ةمداقلا ةرودلا يف سسلجملا تاذل

ءاوللا عباتيو .يريدغل يحابر هيماحم سسلجملا رقمب

ةيصسائرلا تاباختنإÓل حصشرتملا يريدغل يلع دعاقتملا

22 يف قلطنا يذلا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا بب˘صسب ةا˘غ˘ل˘م˘لا

تايونعم فاعصضإا يف ةكراصشملا ةمهتب9102 يرفيف

هؤوافعإا قباصس تقو يف مت امدعب كلذو ينطولا سشيجلا

.ةيبن˘جأا تا˘ه˘ج˘ل ة˘يدا˘صصت˘قا تا˘مو˘ل˘ع˘م ح˘ن˘م م˘ه˘ت ن˘م

تلطبأاو تصضقن دق تناك ايلعلا ةمكحملا نإاف ةراصشإÓل

رئازجلا ءاصضق سسلجمب ماهتا ةفرغ نع رداصصلا رارقلا

ف˘ل˘م ي˘ف ىر˘خأا ة˘ئ˘ي˘ه ر˘ظ˘ن˘ت نأا˘ب ا˘هرار˘ق ي˘ف تر˘˘مأاو

ةفرغ مويلا ردصصت نأا لبق ةديدج ةليكصشتب يريدغل

ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب رار˘ق˘لا اذ˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق سسل˘ج˘م ما˘˘ه˘˘تا

.ةيلاتتم تÓيجأات
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،ةم˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ما˘ح˘م رر˘ق

ءاصضق سسلج˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م

يف مهئÓمز عم انماصضت رئازجلا

ذ˘خ˘تإاو .ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب ة˘ن˘ه˘م˘˘لا

قي˘ل˘ع˘ت رار˘ق ة˘م˘صصا˘ع˘لا  و˘ما˘ح˘م

ءاصضق سسلجمب ي˘ئا˘صضق˘لا ل˘م˘ع˘لا

ةيادب ةعباتلا م˘كا˘ح˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا

ءا˘ع˘برألاو ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ مو˘˘ي ن˘˘م
ىصضمم ،ةمظنملل نايب يف ءاجو.

دبع ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا بي˘ق˘ن فر˘ط ن˘م
سسل˘ج˘م» نأا ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘صس د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

دقعنملا رئازجلا ييماحم ةمظنم
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ئرا˘˘˘ط عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإا ي˘˘˘ف

نيماحملا بتكمب02/20/1202
د˘كؤو˘ي ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب
تارارقلا ةفاكل هتدناصسمو همعد

يما˘ح˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا
يتلا ةيفيكلا ةيفلخ ىلع ةديلبلا

بصستنملا ليمزلا فلم اهب جلوع
مل يتلاو تاءارجإلا ثيح نم اهل
نم فرظ يأا تحت يعدتصست نكت
سسب˘ح˘لا ن˘˘هر ه˘˘عاد˘˘يإا فور˘˘ظ˘˘لا
اهيلع نلعأا دق ناك يتلا ،تقؤوملا
ةعطاقم رار˘م˘ت˘صسا˘ب كلذو ا˘ق˘با˘صس
لك ىوتصسم ىلع يئاصضقلا لمعلا

سسلجم رارق اهلمصش يتلا تاهجلا

رداصصلا هنايب يف ةديلبلا ةمظنم

ن˘ي˘ح ى˘˘لإا81/20/1202 موي

.«ه˘˘ن˘˘م ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م رار˘˘˘ق رود˘˘˘صص

ةمظنملا سسلجم نأا نايبلا فاصضأاو

ىلع ءاقبإلا ررق سسلجملا نأا ررق

تاوطخلا ذاختل احوتفم هعامتجا

.فلملا تاروطتل اعبت ةبصسانملا
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ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘صضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م د˘˘˘يأا
˘˘˘ما˘˘˘كحألا سسمأا، ة˘˘˘˘م˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ق˘˘ح ي˘˘ف ةردا˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بإلا
يب. يج» ةيصضق ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لاو «ا˘˘˘مرا˘˘˘ف.

ةاغلملا9102 ليرفأا تايصسائرل
نلوألا ناريزولا اهي˘ف ع˘با˘ت˘م˘لاو
دب˘عو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا نا˘ق˘با˘صسلا
ق˘با˘صسلا ر˘يزو˘لاو لÓ˘صس كلا˘م˘˘لا

تنا˘˘كو. نÓ˘˘عز ي˘˘ن˘˘غ˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
يد˘ي˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف ترد˘˘صصأا د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
تاونصس سسمخ˘ب ا˘ما˘كحأا طرا˘ف˘لا
ى˘ي˘ح˘يوأا ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘صس
ر˘يزو˘لا دا˘ف˘ت˘صسإا ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘صسو
لا˘˘غ˘˘صشألاو ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
سسيئرلا ةلمح ر˘يد˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘م نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘صسلا

لÓصسو ىي˘ح˘يوأا ع˘بو˘تو. ةءار˘ب˘لا
ح˘ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ع˘م˘ج˘م˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘˘مإا

تÓيهصست اهنم هعورفو رودنوك
يب يج» ةيودأÓل عنصصم زاجنإل
تربتعا تÓيهصست هحنمو «امراف

لÓغتصسإا ىلإا ةفاصضإا ةينوناق ريغ
ع˘م تا˘ق˘ف˘صص مار˘بإا ي˘ف ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا

يمومعلا لاقنلا فتاهلا لماعتم
نب ةوخإلا عبوت امك .«سسيليبوم»
ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب يدا˘م˘˘ح
سسيئرلل ةيباختنلا ةلمحلا ليومت

ربع ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا

اصصيصصخ هحتف مت يكنب باصسح

ن˘م ة˘ي˘لا˘م تا˘م˘ها˘˘صسم ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل

ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ل تا˘˘ه˘˘ج

.ةيباختنإلا
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مويلا تايانجلا ة˘م˘كح˘م ح˘ت˘ف˘ت
ءا˘صضق سسل˘ج˘م ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
دبع رو˘صشا˘ع ف˘ل˘م، ة˘م˘صصا˘ع˘لا

يف رخآا ام˘ه˘ت˘م52و نامحر˘لا
قوفت ةميقب لاومأا ديدبت ةيصضق

ارارصضإا ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م0012
ثيح، يرئازجلا ينطولا كنبلاب
ةيعمج ةدايق ةيانج مهل تهجو

يف ةكراصشم˘لا ة˘ح˘ن˘جو، رار˘صشأا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘مأا سسÓ˘˘˘ت˘˘˘خإا

راد˘صصإاو ،لا˘ي˘ت˘حإلاو بصصن˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،د˘ي˘صصر نود˘ب كي˘˘صش
ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لاو رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ةراصشإÓلو .ةي˘فر˘صصم تارر˘ح˘م
انعط تلبق ايلعلا ةمكحملا نإاف
نامحرلا دبع هب مدقت سضقنلاب

ذنم ةلودج نود تيقبو روصشاع
دوعتل تاونصس سسمخ نم رثكأا

ءاصضق دعب ديدج نم ةمكاحملل

لمجم ن˘م ة˘ن˘صس51ـل مهتم˘لا

هد˘˘˘صض ةردا˘˘˘صصلا ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

انجصس ة˘ن˘صس81 ـب ةرد˘ق˘م˘˘لاو

ع˘ئا˘قو ى˘لإا عو˘جر˘˘لا˘˘بو .اذ˘˘فا˘˘ن

د˘ب˘ع رو˘˘صشا˘˘ع نإا˘˘ف، ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

ر˘˘صشع ءا˘˘صشنإا˘˘ب ما˘˘ق نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا

ح˘ت˘ف˘ب ما˘قو ،ة˘ي˘م˘هو تا˘˘كر˘˘صش

ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج ة˘ي˘كن˘ب تا˘با˘˘صسح

ة˘˘ع˘˘يرزو˘˘ب تلا˘˘كو ىو˘˘ت˘˘صسم
نم نكمتو ،ةعيلقلاو لاصشرصشو
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
اهصصيلخت˘ب مو˘ق˘ي نا˘ك كو˘كصص
ى˘لإا تارا˘ع˘صشإلا لو˘صصو ل˘˘ب˘˘ق
،تلا˘˘كو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
هذ˘˘ه ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
تارا˘˘طإلا سضع˘˘بو تلا˘˘كو˘˘لا
تا˘˘كب˘˘صش و˘˘لوؤو˘˘صسم م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م،
او˘˘ما˘˘˘ق ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسإلا

مهتملا ديصصر ىلع ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب

يف لطامتلاو ،انيدم ناك يذلا

وهو ،عفدلاب راعصشإلا ىلع درلا

ه˘جو ي˘ف ف˘˘قو يذ˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

فا˘صشت˘كل كن˘ب˘˘لا ي˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م

لف˘كت˘ت ا˘م˘ي˘ف، ة˘ي˘لا˘م˘لا ةر˘غ˘ث˘لا

نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع رو˘صشا˘ع ة˘ب˘تا˘ك

تلا˘كو˘لا ن˘م لاو˘مألا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب

.امهنيب لاصصتلاو
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اهل نايب يف عافدلا ةرازو تلاقو
سضع˘˘˘˘˘ب تلواد˘˘˘˘˘ت» د˘˘˘˘˘˘حألا سسمأا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا قاو˘˘بأاو فار˘˘طألا

ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص
ن˘م ة˘يرا˘ع ارا˘ب˘خأا ة˘ي˘صضير˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘صسصسؤو˘م˘لا نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ح˘˘صصلا
اهتاطاصشن يف دن˘ت˘صست ة˘ير˘كصسع˘لا

ةيجراخلاو ةيل˘خاد˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘عو
ن˘ع رد˘صصت ر˘ماوأاو تاد˘ن˘جأا ى˘˘لإا

سشي˘ج˘لا نأا˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تا˘˘ه˘˘ج
لاصسرإا دد˘صصب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل تاو˘ق

ةينطولا دودحلا جراخ ةيركصسع

راطإا يف ةيبنجأا تاوق ةلظم تحت

.سسمخلا ل˘حا˘صسلا لود ة˘عو˘م˘ج˘م

لوبقم ريغو دراو ريغ رمأا وهو

ردصصت نأا نكمي ل ةياعد اهنأا امك.

نم رماوأاب نولمعي ةلهج نم لإا

يبرغم˘لا نز˘خ˘م˘لا ما˘ظ˘ن ح˘لا˘صصم

ةرازو تد˘كأاو. «ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلاو

تÓ˘˘˘يوأا˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه» نأا ،عا˘˘˘فد˘˘˘لا

،ةثيبخلا ا˘ياو˘ن˘لا تاذ ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا

ةرا˘˘ثإا ا˘˘هو˘˘جور˘˘م م˘˘هو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

رار˘ق˘˘ت˘˘صسإا ة˘˘عز˘˘عزو ى˘˘صضو˘˘ف˘˘لا

«ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا تب˘طا˘خو ،«دÓ˘ب˘˘لا

نأاب ينطولا ما˘ع˘لا يأار˘لا ن˘ئ˘م˘ط˘ُت

ليلصس ،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

نلو م˘ل ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا سشي˘ج

لإا هتاكرحتو هتاطاصشن يف عصضخي

،ةيروهمجلا سسيئر ديصسلا ةطلصسل

،ةحلصسملا تاوقلل ىل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا

هماهم قفوو ينطولا عافدلا ريزو

ني˘ناو˘قو ة˘ح˘صضاو˘لا ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا

ةداي˘صسلا ن˘ع ا˘عا˘فد ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

،دÓ˘ب˘لا ن˘مأاو ةد˘˘حوو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دكؤوت» سصوصصخلا اذه يف تهبنو

نأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو

يبعصشلا ينطولا سشيجلا ةكراصشم

ةدارإا ا˘هرر˘ق˘ت دÓ˘ب˘لا دود˘ح جرا˘خ

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي ا˘˘˘م ق˘˘˘فو بع˘˘˘صشلا

ترا˘صشأاو. «ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا رو˘ت˘صسد

ماع˘لا يأار˘لا كاردإاو ي˘عو˘ب هو˘ن˘ن»

نم رئازجلا دصض كاحي امب ينطولا

تح˘˘˘صضأا سسئا˘˘˘˘صسدو تار˘˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م

ةاعار˘مو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ىد˘ل ة˘فور˘ع˘م

اننإاف ،نطو˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل

ة˘ط˘ي˘ح˘لا ة˘ف˘عا˘صضم ى˘˘لإا هو˘˘عد˘˘ن

تامولعملا سصوصصخ˘ب ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو

يتلا ةلوادتملا ةطولغملا رابخألاو

رارقتصسا برصض ىلإا ةصسئاي ىعصست

.«دÓبلا

ةنياهشصلاو نزخملا حلاشصم مدخت تاهج نع ةرداشص تاعاششإا اهنأا تدكأا

تايلمع يف ةكراضشملا ةعاضشإا بذكت عافدلا ةرازو
ةيبنجأا تاوق ةلظم تحت دودحلا جراخ ةيركضسع

ةديلبلا ةيلوب ةنهملا يف مهئÓمز عم انماشضت

دغلا نم ةيادب يئاضضقلا لمعلا نوعطاقي ةمضصاعلا رئازجلا وماحم

9102 ليرفأا تايشسائرل يفخلا ليومتلاو «امراف.يب.يج» ةيشضق يف

نÓعزو ىيحيوأا لÓضس قح يف ةرداضصلا ماكحألا ديؤوي رئازجلا ءاضضق سسلجم

ميتنشس رايلم0012 قوفت ةميقب لاومأا ديدبت ةيشضق يف

رخآا امهتم52 و نامحرلا دبع روضشاع فلم مويلا حتفي ةمضصاعلا ءاضضق سسلجم

ةينطولا دودحلا جراخ ةيركشسع تايلمع يف ةكراششملل تاوق لاشسرإا ةيناكمإا نأاششب اهلوادت مت يتلا تاعاششإلا ،ينطولا عافدلا ةرازو تدنف
. سسمخلا لحاشسلا لود ةعومجم راطإا يف ةيبنجأا تاوق ةلظم تحت
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ةلقنتملا رباخملا حتف ةداعإا رظتني

ةيدودح رباعم ربع ةدوجلا ةبقارمل

،دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج˘ب تا˘˘يلو ثÓ˘˘ث˘˘ب

ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م بشسح

ير˘ج˘يو .ة˘ل˘قرو ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘شسم

رباخم˘لا كل˘ت ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإا ا˘ي˘لا˘ح

ةدو˘˘ج ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘شضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘م ةدراو˘لا ع˘ل˘شسلاو تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ر˘با˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع جرا˘˘خ˘˘لا
(يداولا) يبرعلا بلاطلا ةيدودحلا

˘ماز˘ق ن˘ي˘عو (يز˘ي˘ل˘يإا) باد˘˘بد˘˘لاو
ريدم حشضوأا ام بشسح،(تشسارنمت)
ىلع ،ينورم˘ع ي˘ششا˘ي˘ع ،ةرا˘ج˘ت˘لا

لو˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو ى˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م سشما˘˘˘ه
ةرطؤوملا ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
يذلا كلهتشسملا ةيا˘م˘حو ةدو˘ج˘ل˘ل

نع رشضاحتلا ةينقت قيرط نع دقع
علشسلا ةدوج ةب˘قار˘م ل˘م˘ششتو.د˘ع˘ب
داو˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ليمجتلا داومو اهعاونأاب ةيئاذغلا

اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘م˘˘˘شسج˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو
متي ثيح ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
يتلا ةيليلحتلا ةبقارملل اهعاشضخإا
ريياعملل اهتقباطم ىدم يف ققحت
لثمتيو.ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا وأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ثعب ةدا˘عإا ن˘م ي˘شسا˘شسألا فد˘ه˘لا
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا كل˘ت
ر˘با˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ع ةدو˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ،ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا
ةدو˘˘ج ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ةيلودلا ريياعملا ق˘فو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ةجردلاب كلهت˘شسم˘لا ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ع˘ئا˘شضب نا˘م˘شضو ى˘˘لوألا

.ةنمآاو
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ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو تف˘ششك
تاءار˘جإلا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ذيفنت ليهشست ىلإا ةفداهلا ةديدجلا

959 م˘˘قر يرازو˘˘˘لا رو˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا

ماعلا ربم˘فو˘ن03 ي˘˘ف ردا˘˘˘شصلا

يبرم ن˘يو˘م˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،0202
ةجتانلا ،ةلاخن˘لا ةدا˘م˘ب ي˘ششاو˘م˘لا

ي˘ف كلذو ،ن˘ح˘ط˘˘لا تاد˘˘حو ن˘˘م

يرفيف51 ي˘ف ة˘خرؤو˘م ةر˘˘كذ˘˘م
دعبو هنأا ةركذملا يف ءاجو.يلاحلا
ع˘˘م ة˘˘ع˘˘شسو˘˘م تاروا˘˘˘ششم ءار˘˘˘جإا

ىلع، نيينعملا نيلعافلا فلتخم
ةيمومعلا نحاطملا ي˘ل˘ث˘م˘م رار˘غ
ةيلارديفلاو ةيعم˘ج˘لا ،ة˘شصا˘خ˘لاو
م˘ت ،ي˘ششاو˘م˘لا ي˘بر˘م˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
اهنأاشش نم تاحارتقا ىلإا لشصوتلا
ماكحألا فلت˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘شست
روششنملا يف اهي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو .ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلا
اهيلع قافتإلا مت يتلا تاحارتقلا
فل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ن˘ي˘ب
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ن˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
روششنم˘لا ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ،ق˘˘با˘˘شسلا يرازو˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا عور˘ف˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا
ةدام˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
دعبتشسُي ل ،كلذ بناج ىلإا.ةلاخنلا

ةلاخنلا عيب رعشس فيقشست متي نأا

0081 ـلا دودح يف ةئبعملا ريغ

ناك امك جد0051 نم لدب جد

تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ،ا˘ق˘با˘شس ه˘ب لو˘م˘ع˘م

وأا ن˘حا˘ط˘م˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ه˘جو˘˘لا

ةدئاف˘ل د˘ي˘م˘شسلا ة˘عا˘ن˘شص تاد˘حو

نيلكيهملاو ةيدرف ةفشصب نيبرملا

ءاج امك ،ماعنألا ةيذغأا يعناشصو

.ةركذملا يف
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ة˘فر˘غ˘لا ر˘ق˘م˘˘ل ه˘˘ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت لÓ˘˘خو

ة˘عا˘ن˘شصلاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ياكب لاق ،هميمرت دعب ةمشصاعلاب

51 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا تشصحأا ةرازو˘˘لا نإا

تيز اهنيب نم ريدشصتلل Óباق جتنم

نأا ار˘كذ˘˘م، تن˘˘م˘˘شسإلاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا

تغ˘˘˘شصأا د˘˘˘˘ق ةرازو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم

بعشش ةد˘ع ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

نم مهتلاغششنا و مهلكاششم اوحرط

راششأا، قايشسلا اذه يفو .اهلح لجأا

قلعتت لكاششم ىلإا بدتنملا ريزولا

ةمظنأا˘ب ،ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب

كلذك و بيلعتلا و مزرلا و ةدوجلا

فششك امك.لقنلاب قل˘ع˘ت˘ت ل˘كا˘ششم

ةد˘ع ذا˘خ˘تا ن˘ع ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ

ه˘˘تر˘˘ئاد ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع تاءار˘˘جإا

ةازاوملاب ريدشصتلا معدل ةيرازولا

ةيلمعب ةينعم ىرخأا تاعاطق عم

ح˘لا˘شصم˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ر˘يد˘˘شصت˘˘لا

لا˘م˘عألا سسلا˘ج˘مو ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا

ي˘ف ر˘كذ ا˘م بشسحو .ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

يبيج» ةكرشش نإا˘ف ،ة˘ي˘شضق˘لا ف˘ل˘م

ةدودحملا ةيلوؤوشسملا تاذ «امراف

ريزولا يدامح نب ىشسوم اهكلامل

يذلا، تÓشصاوملاو ديربلل قباشسلا

لبق ةيشضقلا يف اشسيئر امهتم ناك

ببشسب ةيمومعلا ىوعدلا ءاشضقنا

تازايتما ةدع ىلع تلشصحت، هتافو

عنشصم زاجنإا لجأا نم ةرربم ريغ

ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا داو˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل

،هللا دبع يديشسب ةديدجلا ةنيدملاب

ايازم ةدع نم اهتدافتشسإا بناج ىلإا

ةيكرمجو ةيئابج

ةدع نأا ازربم ،ريدصصتلل Óباق اجوتنم51 نم رثكأا تصصحأا ةرازولا نأا، ياكب ىصسيع ةيجراخلا ةراجتلاب فلكملا بدتنملا ريزولا فصشك
.تارداصصلا مجح عفر لجأا نم نييداصصتقإ’ا نيلماعتملا ةقفارمل اهذختا مت تاءارجإا

تنمصسإ’او نوتيزلا تيز اهنيب نم

يـــصصحت ةراــــجتلإ ةرإزو
رــيدصصتلل Óــباق اــجتنم51 نــم رــثكأإ

ةيعانصصلا تاجتنملا اذكو ةفاظنلاو ليمجتلا داومو اهعاونأاب ةيئاذغلا داوملا لمصشت

ةيدودحلإ رباعملإ ىوتصسم ىلع جراخلإ نم ةدرإولإ علصسلإ ةدوج ةبقإرمل رباخم3 ةلكيه ةداعإإ

جد0051 نم ’دب جد0081 ـلا دودح يف اهرعصس فيقصست وحن

نحطلإ تإدحو نم ةجتانلإ ةلاخنلإ ةدامب يصشإوملإ يبرم نيومتل ةديدج تإءإرجإإ

ىوتصسم ىلع ةديدج زكارم3 حاتتفإا

ةديعصسو ةلقروو ةنتاب تاي’و

 عرصشت ةيلاطيإلإ ةرافصسلإ

ىلع لوصصحلإ تابلط لابقتصسإإ يف

مداقلإ سسرام7 نم ةيإدب إزيفلإ
مت هنأا اهل نايب يف رئازجلاب ةيلاطيإلا ةرافشسلا تدكأا

ىلع ءانب «لابولغ .سسأا .فأا .يف» ةكرشش عم دقاعتلا

متيشس9102 يف اهقÓطإا مت يتلا ةشصقانملا جئاتن

3 يف ةيلاطيإلا ازيفلا عاديإل ةديدج زكارم3 حاتتفإا

نايب فاشضأاو .ةد˘ي˘ع˘شسو ة˘ل˘قروو ة˘ن˘تا˘ب ي˘ه تا˘يلو

ديعاوملا ديدحت ةيلمع نأا رئازجلاب ةيلاطيإلا ةرافشسلا

ةكرشش عقوم ربع نوكت ةيفاشضإا تامولعم ةيأا وأا

روطتل رظنلاب هنأا ىلإا اريششم ، «لابولغ سسأا.فأا.يف»

فلكملا ديدجلا كير˘ششلا نإا˘ف ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

زكارم3 حتف مزتعي ازيفلا يبلاط تافلم لابقتشسإاب

ةفاشضإا، ةديعشسو ةلقرو و ةنتاب نم لك يف ةديدج

لك يف ةيلاطيإلا ةرافشسلا اهيف دجاوتت يتلا تايلولل

راردأاو نارهوو ةني˘ط˘ن˘شسقو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م

بارتلا ر˘ب˘ع ز˘كار˘م8 يلام˘جإلا ح˘ب˘شصي˘ل ،ة˘با˘ن˘عو

يف ازيفلا زكارم ح˘ت˘ف ةدا˘عإا سصو˘شصخ˘بو.ير˘ئاز˘ج˘لا

رظنلاب هنأا» نايبلا دكأا ، نارهوو ةنيطنشسقو ةمشصاعلا

رئازجلا ز˘كار˘م نإا˘ف، ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل

اهليغششت متيشس طقف نارهوو ةنيطنشسقو ةمشصاعلا

.«لبقملا سسرام7 نم ةيادب
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تايريدم غيلبتب نوبلاطم نوحصشرتملا

 ايباتك ةمزÓلا تاحيحصصتلاب ةيبرتلا

مداقلا سسرام81 لبق

 ةعجإرم ةيلمع قÓطنإإ

نيحصشرتملاب ةصصاخلإ تامولعملإ

ةينطولإ تاناحتمإÓل
ةيلمع قÓطنإا نع ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا

يف نيحششرتمل˘ل ة˘ي˘شصخ˘ششلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م

حتافلا نم ةيادب،1202 ةرود ةينطولا تاناحتملا

، ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تر˘كذو . ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م

رارحألاو نيشسردمتملا نيحششر˘ت˘م˘ل˘ل سسمأا ه˘ترد˘شصأا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا1202 ةرود˘˘˘˘ل

ليجشستلا نم دكأاتلا دشصق نيحششرتملل ةيشصخششلا

ىلإا سسرام1 يف قلطنتشس تامولعملا ةحشص نمو

ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘بو .سسرا˘˘م51 ةياغ

ةيشضرألا ربع تامولعملا ةعجارم متت ،نيشسردمتملا

يريدم فرط نم ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا

ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ع˘قو˘م ق˘ير˘ط ن˘عو ،تا˘شسشسؤو˘م˘لا

نيحششرتملا فر˘ط ن˘م تا˘ق˘با˘شسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مإÓ˘ل

مادختشسإاب مهتامولعم ىلع عÓطÓ˘ل ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا

نانودملا حششرتم لكل يرشسلا مقرلاو مدختشسملا مشسإا

تح˘شضوأاو .ل˘ي˘ج˘شست˘لا ف˘ل˘م مÓ˘ت˘شسإا ل˘˘شصو ى˘˘ل˘˘ع

ةشسشسؤوملا ريدم غيلبت نيحششرتملا ىلع هنأا ةرازولا

ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘تو، ل˘ي˘ج˘شست˘لا ي˘ف أا˘ط˘خ دو˘جو لا˘ح ي˘˘ف

اشضيأا نيحششرتملل ةيشصخششلا تامو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م

ةيشضرألا يف ذيمÓتلا ءايلوأاب سصاخلا ءاشضفلا ربع

قيرط نع رارحألا نيحششرتملل ةبشسنلابو ،ةيمقرلا

تاقباشسملاو تانا˘ح˘ت˘مإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ع˘قو˘م

ميلعتلا ةداهششو ايرولاكبلا ةداهشش ناحتمإاب ةشصاخلا

ةلحرم ةياهن ناحتمإا عقوم ىلإا ةفاشضإا ، طشسوتملا

نيحششرتملا ىلع ا˘ماز˘ل نو˘كيو.ي˘ئاد˘ت˘بإلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

تاحيحشصتلاب اهل نيعبات˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م غ˘ي˘ل˘ب˘ت

 لبقملا سسرام81 لبق ايباتك ةمزÓلا
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يلزانتلا اهاحنم لصصاوت ةيمويلا ةليصصحلا

 ءافصش ةلاح631 و انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ351 ،تايفو3
يلامجإا عفتريل انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا351و تايفو3 ليجشست نع دحألا سسمأا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك

عفتريل تايفو ثÓث ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ تدشصر ةنجللا نأا ثدحتملا تاذ حشضوأاو .ةلاح719111 ىلإا سسوريفلاب ةطبترملا تاباشصإلا

يفاعتلا تلاح يلامجإا عفتريل دجتشسملا يجاتلا سسوريفلا نم ءافششلل تلثامت ةلاح631 ليجشست امك .ةيلو84 ربع ةعزوم ةافو1692 ىلإا يلامجإلا

ةحفاكمل ةيئاقولا ريبادتلاب مازتللا ةرورشض ىلع راروف روتكدلا ددششو اذه .ةزكرملا ةيبطلا ةياعرلا تحت اشصخشش51 دجاوتي اميف ةلاح67077 ىلإا
±.S°∏«º.ةيئاقولا ةمامكلا ءادترإاو يعامتجلا دعابتلا مارتحاب قلعت ام اميشسل سسوريفلا اذه
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ةيدؤوملا تاقرطلا نم ددع قلغ دعبف
مايألا لÓ˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ر˘ق˘م ى˘لإا
ق˘ير˘ط ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا
ةرارسش تدت˘ما ر˘ي˘ها˘ط˘لا / ة˘ن˘ح˘سشلا
ة˘ن˘ح˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ى˘لإا بسضغ˘لا
نم نوردحني نوجتحم مدقأا امدعب
ةر˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ل ، تسسنار˘˘م˘˘ت ”” ي˘˘ت˘˘ير˘˘ق
يرادإلا رقملا قلغ ىلع ””ةفارجلاو
ىلع اجاج˘ت˘حا ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

نمسض قطانملا هذه فينسصت مدع
م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
م˘ث ن˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘˘ب ا˘˘هؤوا˘˘سصحا

ةيلام ةفلغأا نم ةريخألا هذه نامرح
ل˘جأا ن˘م سصسصخ˘ت˘سس تنا˘ك ة˘˘ما˘˘ه
ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘مو ا˘˘ه˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
 اهناكسس اهيف طبختي يتلا لكاسشملا

فينسصت مدع نوج˘ت˘ح˘م˘لا ف˘سصوو
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘سض م˘ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
مهبسسح مت يتلا ةنيسشملا ةوطخلاب

ةريخألا هذه ءا˘ق˘بإل ة˘ت˘ي˘ب˘م ة˘ي˘ن ن˘ع
مهنأاب نيدكؤوم ، فلختلا رين تحت
نوطبختي يتلا لكاسشملا نم اومئسس
جهن˘م˘م˘لا ءا˘سصقإلا اذ˘ه ءار˘ج ا˘ه˘ي˘ف
عيراسشم نم مهقطانم مرح يذلاو

ام اسصوسصخ اهيلإا ةجاح يف تناك
تاونق دم ، ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت
ىتحو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ، بور˘سشلا ها˘ي˘م˘لا
ةرئادلا سسيئر لقنت دقو اذه. زاغلا

ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘ح˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ى˘لإا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يتلا بلاطملا نم ةحئÓب هولبقتسسا

ي˘فو ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو

قطانملا هذه فينسصت ةداعإا اهتمدقم
اهحنمو ةيدلبلاب لظلا قطانم نمسض
عم لسصح ام˘ك ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘ق˘ح
. ةنحسشلا ةيدلبب ىرخأا قطانم
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ة˘˘ير˘˘ق ””نا˘˘كسس سسمأا را˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘سش
ي˘تا˘نز يداو˘ب ”” دو˘˘ع˘˘سسم سشود˘˘ح
ةملاق ةيلولا ةمسصاع برغ ىسصقأا

اهلÓخ نم اومدقأا ةيجاجتحا ةكرح
م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع

، ةنيطنسسقو ةملاق نيب طبارلا02
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا اود˘سشا˘ن ن˘˘يأا
ة˘ق˘ئل تا˘ن˘كسس ى˘لإا م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ب
مهمزÓي تاب يذلا رطخلا مهبنجت
رايهنا نم افوخ راطمألا طوقسس عم
ىلع كسشوت يتلا مهلزانم فقسسأا
لك عم ، ماين مهو مهيلع طوقسسلا
ي˘ف م˘ها˘سس ا˘م˘م را˘ط˘مأÓ˘ل ط˘قا˘سست
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘سضرألا˘˘ب ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا قلز˘˘نإا
ثي˘ح ، م˘ه˘ن˘كا˘سسم ا˘ه˘قو˘ف تز˘ج˘نأا

ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس سشي˘˘ع˘˘ي
نر˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘نأا
ىرقلاب فرعي ام راطإا يف يسضاملا
ةحلاسص ريغ ةيسضرأا ىلع ةيحÓفلا
ةلباقلا اهتبرت ةيعون ببسسب ءانبلل
يذ˘˘لا ءي˘˘سشلا و˘˘هو ، فار˘˘ج˘˘˘نÓ˘˘˘ل
ناردجلا يف ةريبك تاققسشت ثدحأا

ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ن˘˘كا˘˘سسم˘˘لا ف˘˘ق˘˘˘سسأاو
نم مغرلا ىلع يناكسسلا عمجملاب

يتلا ةرركتم˘لا م˘ي˘مر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
رخأا ىلإا تقو نم ناكسسلا اهب موقي
ناكسس بسسحو، عفنت دعت مل اهنأا لإا
مهنإا˘ف م˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لا ن˘يذ˘لا ة˘ير˘ق˘لا
سضعبل ميمر˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي
لبق ققسشتلا اهلاط يتلا فقسسألا
تاطلسسلا نأا راطمألا مسسوم ةيادب
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘يارد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

نأاو مهل ق˘ب˘سس ي˘ت˘لاو ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ب
ةددهم اهنأا اودكأاو اهتنياعمب اوماق
ىلع لظ عسضولا نا لإا رايهنلاب

لاز˘˘ت ل ي˘˘لا˘˘هألا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘مو ه˘˘لا˘˘ح
نيينعملا نم نيبلاطم ، ةلسصاوتم
نم مهليحرت يف عارسسإلاب رمألاب
ةثراكلا ثودح لبق تانكسسلا هذه
ن˘م ردا˘سصم تدا˘فأا ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،
يدلبلا يبع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م
بلا˘ط˘م نأا ي˘تا˘˘نز˘˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
”” ح˘لا˘سص سشود˘˘ح ة˘˘ير˘˘ق”” نا˘˘كسس
تديسش ةيرقلا نأاو ةسصاخ ةعورسشم
فرعي ام راطإا يف تانيعبسسلا لÓخ
ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ىر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
لÓخو ءانبلل ةل˘با˘ق ر˘ي˘غو ة˘ق˘لز˘ن˘م
حلاسصم اهب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا
ةددهم تانكسسلا نأا ني˘ب˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةبرتلا ةيعون ببسسب Óعف رايهنلاب
داجيإل ىعسست ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصمو ،

هذه ناكسسب لفكتلل ةيراقع بويج
راطإا يف ةدافتسسا مهحنمو ةيرقلا

.يفيرلا نكسسلا ةغيسص
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

ةـعاسسلأ راــبخأأ5226ددعلا1202 يرفيف22 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

 لظلا قطانم نمسض مهارق جاردإا مدع ببسسب

لجيجب ةنحششلأ ةيدلب رقم نوقلغي تأرششعلأ
مÓتسسا يف ةكرسشلا رخأات ىلع اجاجتحا

يحÓفلا مهجوتنم

ناملو نيعب غبتلأ ةدام وجتنم
قيرطلأ نوقلغي ةفشصرلأو
فيطشسب82 مقر ينطولأ

ةدام يجتنم نم نيحÓفلا نم تارسشعلا شسمأا حابسص نسش
ة˘ف˘سصر˘لاو يا˘ب ح˘لا˘سصو نا˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب، غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا
تلثمت ةيجاجتحا ةكرح فيطسس ةيلو بونج ةعقاولا

يتيلو نيب طبارلا82 مقر ينطولا قيرطلل مهقلغ يف
ة˘كر˘ح ة˘قر˘ع ي˘ف بب˘سست ا˘م و˘هو .ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا و ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
فرعي يذلا قيرطلا اذه ربع نمزلا نم تاظحلل رورملا

ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘ت شسمأا مو˘˘ي ة˘˘سصا˘˘خ، ة˘˘ط˘˘سشن ة˘˘يرور˘˘م ة˘˘كر˘˘ح
هذ˘ه تءا˘جو. يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘سص ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسألا قو˘˘سسلا
ة˘كر˘سشلا ح˘لا˘سصم ر˘خأا˘ت بب˘سسب ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ءلؤوه مهتاجوتنم مÓتسسا يف تيربكلا غبتلل ةيرئازجلا
دقو ،ففج˘م˘لا غ˘ب˘ت˘لا قاروا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا و ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا ن˘˘م نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا بلا˘˘ط
م˘ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا ي˘ف عور˘سشلا ةرور˘سضب ةرو˘كذ˘م˘لا
،اهلÓغتسسا يف رخأاتلا ةلاح ي˘ف ف˘ل˘ت˘ل˘ل شضر˘ع˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لا

ظفح طورسشلا ىلع رفوتت ل تادوتسسمب اهنيزخت ببسسب
نما حلاسصم تلخدت دق و، ةيحÓفلا تاجتنملا هذه لثم
جاهتنإا ةرورسض ىلع نيجتحملا تعنقا و ياب حلاسص ةرئاد
حلاسصم لقر˘ع˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ لد˘ب راو˘ح˘لا بو˘ل˘سسأا
ةكرحلا ةدوع و قيرطلا حتف كلذ دعب متيل، نينطاوملا
لوؤوسسم ردسصم انل تدكأا ىرخأا ةهج نم و، اهتعيبط ىلإا

عرسشتسس تيربكلا و غبتلل ةينطولا ةكرسشلا حلاسصم نأاب

نم82 نم ةيادب نيحÓفلا ءلؤوه تاجوتنم لابقتسسا يف
 .رهسشلا اذه

ر نميا

ةعفدلأ لبقتشست فيطشس ةيلو
انوروك حاقل نم ةيناثلأ

،ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو˘ل نا˘ك˘سسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
قلطنتسس و، انوروك شسوريف دسض حاقلل نم ةيناثلا ةعفدلا

عرجلا ميدقت و حيقلتلا ةيلمع ةمداقلا مايألا نوسضغ يف
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘ف
ف˘ي˘ط˘سس ي˘لاو د˘كأا د˘قو اذ˘ه.ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ةيمهأا ىلع، ةيلولا رقمب هدقع يذلا عامتجلا لÓخ
انوروك شسوريف دسض شسيسسحتلاو ةيعوتلا تايلمع ليعفت

ىلإا اعد و يندملا عمتجملا تايلاعف كارسشإا قيرط نع
ة˘ل˘سصاو˘م ع˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ذ˘˘خأا ةرور˘˘سض

ةيحسصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لا مار˘ت˘حاو ة˘يو˘عو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هتدهسش يذلا شضافخنإلا نأا ىلإا تقولا تاذ يف اهونم،
ديقتلاو مازتلإلا ةجيتن ناك، تاباسصإلا ددع يف ةيلولا

ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك˘لا ي˘عو˘لا اذ˘كو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
دقو ،شضرغلا اذهل ةعو˘سضو˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ي˘ف ه˘جا˘مد˘ناو
شسمأا مو˘ي تق˘ل˘ط˘نا تÓ˘م˘ح ةد˘ع ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو تد˘ه˘˘سش
دهسشت يتلا تاعمجتلاو نكامألا تسسم، تامامكلا عيزوتل
زكارملاو قاو˘سسألا رار˘غ ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا
ةرورسضب نطاوملل شسيسسحت تايلمع اهبحاسص، ةيراجتلا

عوجرلل ابنجت، ةيحسصلا تلوكوتوربلا مارتحا ةلسصاوم
ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا ىلوألا ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا
. تاباسصإÓل

ر نميا

يقاوبلا مأا

ةيشضق يف طروتمل دح عشضو
نكشسم لخأد نم ةقرشسلأ
ةنايكشسمب صسبلت ةلاح يف

ةرئاد نمأاب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘ت
ة˘˘يو˘˘ه ىلإا لو˘˘سصو˘˘لا ن˘˘م ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سسم
ن˘ك˘سسم ل˘خاد ن˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل ة˘˘قر˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

عا˘جر˘ت˘سساو ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل شسب˘ل˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘سست˘˘لا˘˘ب
لا˘سصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بسسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا, تا˘˘قور˘˘سسم˘˘لا

لوأا موي ىلإا  يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
تق˘ل˘ت ن˘يأا ، ا˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف شسمأا

نم ةيفتاه ةملاكم ةنايكسسم ةرئاد نمأاب ةطرسشلا حلاسصم
، هحلاسصل لخدتلا اهلÓخ نم ابلاط نينطاوملا دحأا لبق
ىلع نئاكلا ريخألا اذه نكسسمل لقنتلا مت روفلا ىلع
طروتملا فيقوت مت نيأا ، ىفطسصم ينامح يح ىوتسسم

دعبو. ةقرسسلاب شسبلت ةلاح يف ةنسس53 رمعلا نم غلابلا
رثع ايدسسج هسسملتو هسشيتفتو ةطرسشلا رقم ىلإا هليوحت

ةلثمتملاو هتسسبلا لخاد ةأابخم ةيحسضلا تاقورسسم ىلع

نويلم08) ةيبنجألاو ةينطولا ةلمعلاب يلام غلبم :يف

+ةمزحم) يبهذلا يلحلا نم ةيمكو (وروأا0057 +ميتنسس
ي˘ل˘حو (طر˘ق +تا˘مرو˘ق +ن˘ي˘م˘تا˘خ+ ن˘˘يراو˘˘سس+ ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
: ةيسضق نع يئازج فلم هدسض زجنيل ، (نيتلسسلسس) يسضف

ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا فر˘˘˘ظ ر˘˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘ب شسب˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘سسلا““
يتلا ةنايكسسم ةمكحم ةباين مامأا هميدقت مت ““قلسستلاو
.هرمأا يف تلسصف

راهز دمحأا

ىلع ةيدلبلا هذهل ةعبات ىرق ةدع نم نوردحني نيجتحم مادقإا دعب ةيداع ريغ ءاوجأا شسمأا لجيج ةيلوب ةنحسشلا ةيدلب رقم ششاع
. ةيمويلا مهتايح ىلع ابلسس رثأا يذلاو تاونسس ذنم هنوسشيعي يذلا ششيمهتلاب هوفسصو ام ىلع اجاجتحا ريخألا اذه قلغ
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كرد˘ل˘ل ثا˘ح˘بألا ة˘ل˘ي˘سصف تن˘كم˘˘ت
لوأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ة˘˘سسب˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاردخملا نم ةيمك زجح نم ،سسمأا

زجحو سصا˘خ˘سشأا50 ف˘ي˘قو˘ت ع˘˘م
دوعت ةيسضقلا تايثيح. لقن ةليسسو
ة˘ل˘ي˘سصف ى˘لإا ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘˘ثإا
˘ما˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘سسب˘˘ت˘˘ب ثا˘˘ح˘˘بألا

ةماه ةيمك لقنب ةيمارجإا ةعومجم
وحن ةملاق ةيلو نم تاردخملا نم
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ، ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘يلو
ميقرت لمحت يكوزيسس عون ةيحايسس
ليكسشت مت اهرثإا ىلع ، ةملاق ةيلو
ةعومجملا تادحوب ةمعدم ةيرود

طا˘ق˘ن بسصن م˘ت ثي˘ح ، ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا
ةيدلبل يلام˘سشلا ل˘خد˘م˘لا˘ب ة˘ب˘قار˘م
ق˘ير˘ط˘لا لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا

يتيلو نيب طبارلا61 مقر ينطولا
دودح يفو ، ةسسبت و سسارهأا قوسس

فيقوت مت ،احابسص00:20 ةعاسسلا
ن˘م ة˘مدا˘ق ي˘كوزو˘سس عو˘ن ةرا˘ي˘˘سس
(سسار˘هأا قو˘سس) سشورواد˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
طبسضلاب و تانيوعلا ةيدلب هاجتاب
تانيوعلا ةيدلبل يلامسشلا لخدملاب
ةرا˘سشإلا˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت او˘˘لوا˘˘ح ثي˘˘ح ،
و لثتمي مل اهقئاسس نأا ريغ ةيماظنلا

لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت ن˘˘يأا رار˘˘ف˘˘لا لوا˘˘ح
ةرا˘ي˘سسلا تبا˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘سسم˘˘لا

، تÓج˘ع30 را˘ج˘ف˘نا ى˘˘لإا تدأاو

ملك20 يلاوح اهب ريسسلا ليلسضتل

توأا02 يح ىلإا ه˘ها˘ج˘تا ار˘ي˘غ˘م

دارفأا ليلظ˘ت˘ل تا˘ن˘يو˘ع˘لا˘ب5591

50 فيقوت مت اهعبتت دعب و ،دسسلا
ط˘ي˘سشم˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ل سصا˘˘خ˘˘سشأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا و نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك820.2 ي˘لاو˘ح
فيقوت ناكم نع ةديعب ريغ جلاعملا
ل˘ي˘كو را˘ط˘خإا م˘ت ثي˘ح ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
، ةسسبت ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ف˘ي˘قو˘ت ه˘˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك يذ˘˘لا
، قيقحتلا يف قمع˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

، اهنيح يف تادجتسسملاب هتافاومو
روف فارطألا ميدقت ىلع لمعلا عم
.قيقحتلا نم ءاهتنإلا

مهنكاسسم رايهنإا لبق مهليحرتب اوبلاط

ةملاقب يتانز يدأوب02 مقر ينطولأ قيرطلأ نوقلغيو نوشضفتني دوعشسم صشودح ةيرق ناكشس

تÓفإلا ةلواحمل كردلل ةبقارم ةطقنل ةرايسس زايتجا دعب

 تأردخملأ نم غلك2 زجح
ةشسبت يف تانيوعلاب صصاخششأأ50 فيقوت عم

صصاخششأأ40 فيقوت
تايلمعب نوموقي
نع اثحب رفحلأ

ةقاطلأ لبجب راثآلأ
ةشسبتب تابجيوحلاب

ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ،سسمأا لوأا م˘˘ل˘˘ت˘˘سسا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
دار˘فأا فر˘ط ن˘م تا˘ب˘ج˘يو˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ةز˘كر˘م˘ت˘م˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ةزر˘ف˘˘م˘˘لا
تابجيوحلا ةيدلبب ةقاطلا لبجب

لبجب مهفيقوت مت سصاخسشأا40
رفحلا ةي˘ل˘م˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي ة˘قا˘ط˘لا

نوينعملا. راثآلا ىل˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لاو
راهنلا فسصتنم دعب مهفيقوت مت
تابجيوحلا ةيدلب ةقا˘ط˘لا ل˘ب˘ج˘ب
نع اثحب رفحلا تايلمعب نوموقي
و م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ، را˘˘˘ثآلا
ةيميلقإلا ةقرف˘لا ى˘لإا م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست
ةلسصاومل تا˘ب˘ج˘يو˘ح˘لا˘ب كرد˘ل˘ل
تازو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ق˘فر ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
، ة˘سشا˘م˘ك ، ة˘لا˘ب ، سسأا˘ف :ة˘ي˘لا˘ت˘لا

ءانب ةفلزم يغارب كفم ، ةقرطم

30 ، ةسسنكم ، ولكسشار ،ةريبك
لاسصتإلا مت امك ةيئابرهك لباوك
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكوب
فيقوت هتامي˘ل˘ع˘ت تنا˘كو ،ة˘سسب˘ت
ءاهتنإلا روف مهميدقتو نيينعملا

.قيقحتلا نم
نايفسس ةزمحلا
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مدقت ىلإإ ةيسضقلإ عئاقو دوعت ثيح
ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي لل˘˘˘خ سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأإ ةد˘˘˘ع
يرسضحلإ نمأ’إ رقم  ىلإإ نييلاتتم
ىو˘كسش م˘يد˘ق˘ت ل˘جأإ ن˘م  سسما˘خ˘لإ
بسصن ةيلمعل مهسضرعت سصوسصخب
نم ةربتعم غلابم ةقرسس عم لايتحإو
ديربب ةسصاخلإ ةيرا˘ج˘لإ م˘ه˘تا˘با˘سسح
سصاخسشأ’إ دحأإ فرط نم ،رئإزجلإ
ءانثأإ مهماهيإإ قيرط نع نيلوهجملإ

نأاب مهتاقحتسسم بحسسب مهتدعاسسم
ةسصاخلإ ةيسسيطا˘ن˘غ˘م˘لإ تا˘قا˘ط˘ب˘لإ
ىوتسسم ىلع اهزجح مت دق  مهب
هذ˘˘ه بح˘˘سس ع˘˘م، ي˘˘˘لآ’إ عزو˘˘˘م˘˘˘لإ
هاياحسض تاباسسح نم تاقحتسسملإ
تقو يف تاقاطبلإ تإذ لامعتسساب

فيثكت كلذ ىلع ءانب متيل ،قح’
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ع˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لإو ثا˘ح˘˘بأ’إ
ءا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لإ بنا˘˘˘ج˘˘˘لإ
ةبقإرم طا˘ق˘ن ع˘سضوو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ

ة˘ي˘لآ’إ تا˘عزو˘م˘لإ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
كلذ للخو ،ةسسبت ةنيدمب ةيسسيئرلإ
ة˘ع˘با˘ت˘لإ ة˘طر˘˘سشلإ تإو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
فيقوت نم يناثلإ يرسضحلإ نمألل
ايئاسضق نيقوبسسملإ سصاخسشأ’إ دحأإ

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘سضخإإ ءا˘˘ن˘˘ثأإ يذ˘˘لإو
ىلع هتزوحب رثع يدسسجلإ سسملتلإ

ىرخأإ ءامسسإ لمحت ةيديرب كوكسص
غلا˘ب˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘م و ه˘م˘سسإ ر˘ي˘غ
كلذ ىلع ءانب متيل ،ةفلتخم ةيلام
ن˘˘مأ’إ ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لإ
ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘تو سسما˘˘˘خ˘˘˘لإ ير˘˘˘سضح˘˘˘لإ
عم ةحلسصملإ تإذ ىلإإ هيف هبتسشملإ

إوفرعت ن˘يذ˘لإ، ا˘يا˘ح˘سضلإ ءا˘عد˘ت˘سسإ
مهيلع هسضرع درجمب طروتملإ ىلع
حتفو ي˘ن˘ع˘م˘لإ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو،
عم قيسسنتلاب ةي˘سضق˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
حوتفملإ قيقحتلإ.ةسصتخملإ ةباينلإ
كوكسصلإ باحسصأإ ءاعدتسسإ لمسش
اهيلع نودملإ ةزوجحم˘لإ ة˘يد˘ير˘ب˘لإ

م˘˘ه˘˘نأإ إود˘˘كأإ ن˘˘يذ˘˘لإو م˘˘هؤوا˘˘˘م˘˘˘سسأإ
رتافدل ة˘قر˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل إو˘سضر˘ع˘ت

هيلعو ،ةقباسس تاقوأإ يف مهكوكسص
ةلسصفنم ةي˘ئإز˘ج تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإإ م˘ت

،اياسضقلإ تإذ لوح طروتملإ دسض
تإءإر˘جإ’إ ة˘فا˘ك ما˘م˘تإإ د˘ع˘ب ي˘ت˘لإو
مت اهب ةسصاخلإ ة˘مزل˘لإ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ

ىدل ةلإدعلإ مامأإ هيف هبتسشملإ ميدقت
يف ترد˘سصأإ ي˘ت˘لإ ة˘سسب˘ت ة˘م˘كح˘م
.عإديإ’اب يسضقي إرمأإ هقح
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لبق نم ةلوذبملإ دوهجلل ةلسصإوم
يف ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘مأإ ح˘لا˘سصم
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لإ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘كسشأإ
سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا˘˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ةيطب˘سضلإ تن˘كم˘ت ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لإو
دي˘ب˘ع ن˘ي˘ع ةر˘ئإد ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ
فيقوت نم ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب
رمعلإ نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم

يف ام˘ه˘طرو˘ت˘ل ،ة˘ن˘سس52و32
ميطحتلإ ،لزنم ةمرح كاهتنإ ةيسضق

عو˘ب˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘لإ كل˘˘م˘˘ل يد˘˘م˘˘ع˘˘لإ
،سضي˘˘بأ’إ حل˘˘سسلا˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تايثيح .ةداح ةإدأإ ةطسسإوب برسضلإ
لبق نم ىوكسش ىلإإ دوعت ةيسضقلإ

ى˘لإإ ه˘سضر˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘ح˘˘سض
سسم يذلإ يدمعلإ م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لإ ل˘ع˘ف
جاجز ) هنكسسم و ةسصاخلإ هتبكرم
ءإدتع’اب ديدهتلاب عوبتم (ذفإونلإ
، بسسلإ و ءاسضيب ةحلسسأإ ةطسسإوب
ىلع ةباسصإ’ هتجوزو هسضرعت عم
ق˘˘سشر ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن عإرذ˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب ن˘˘كسسم˘˘˘لإ
ىلإإ هبابسسأإ دوعت يتلإ و  نيسصخسش

يذ˘لإ ه˘ب˘ل˘كل ة˘ي˘ح˘سضلإ عا˘جر˘ت˘˘سسإ
هبتسشملإ دحأإ لزنم نم هنم قرسس
ذخأإ ريخأ’إ إذه لواح يذلإ و ، امهيف
،نإريجلإ لخدت ’ول ةوقلاب بلكلإ
ديدحت نم نكم قمعملإ قيقحتلإ

ا˘م˘ه˘نو˘ك ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإ ة˘˘يو˘˘ه
و ا˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم ن˘ي˘فور˘˘ع˘˘م
متيل ، يمإرجإ’إ امهلجسسب نيفورعم
رقم ىلإإ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’إ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لإ

فلم زاجنإإ مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تا˘ير˘ج˘م
نيينعملإ قح يف ةيئإزج تإءإرجإإ
.ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ هبجومب امدق

  لايتح’إو بسصنلل نئابزلإ نم ديدعلإ سضرعت دعب

 ةيسسيطانغملا تاقاطبلا قراسس عاديإا
ةسسبتب شسبحلا ةيديربلا كوكسصلاو

ةدكيكسس

ةيعانسصلا ةقطنملا ناكسس
قيرطلا نوقلغي ششورحلاب

نينطاقلإ نينطإوملإ نم ةعومجم سسمأإ راهن ماق
قلغب ةيعانسصلإ ةقطنملإ طبسضلابو سشورحلإ ةيدلبب
ةراجحلاب ةدكيكسس و سشورحلإ نيب طبإرلإ قيرطلإ

تركذ و،نيرفاسسملإ هجو يف رورملإ ةكرح نيفقوم
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ نأإ““ة˘عا˘سس ر˘خآإ““ ةد˘ير˘ج˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م
مايق دعب مهتويب نم جورخلل ذفانم بايغ نم نوناعي
و ةيمومع يسضإرأإ عطق ىلع ءليتسس’اب سصاخسشأإ
تافاسسم إوكر˘ت˘ي نأإ نود ا˘ه˘قو˘ف إو˘ن˘ب وأإ ا˘هو˘ج˘ي˘سس
و رورملإ لجأإ نم نيرخآ’إ ناكسسلإ نيب و مهنيب
قاعأإ و مهتاكرحت نم بعسص ام ،مهتويب نم جورخلإ
مهنأإ ةعاسس رخآإ ـل ناكسسلإ سضعب حرسص و،مهتلقنت
إرإر˘م هو˘غ˘ل˘بأإ و ة˘يد˘ل˘ب˘لإ سسي˘ئر˘ب ا˘ق˘˘با˘˘سس إو˘˘ل˘˘سصتإ
يمومعلإ راقعلإ تلاط يتلإ تاقرسسلاب و ةلكسشملاب
ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ ما˘˘ي˘˘ق و
ي˘ه˘ن˘ي ل˘ح م˘ه˘ل ع˘سضت م˘ل ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لإ ن˘˘كل،نا˘˘كسسلإ

لاسصيإ’ ةليسسوك قيرطلإ قلغ يف إوركفيل مهتاناعم
حتف و لخدتلإ ىلع ةرداق ىلعأإ تاهج ىلإإ مهتإوسصأإ
ةا˘ي˘ح كبر˘ي ح˘ب˘سصأإ يذ˘لإ عو˘سضو˘م˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةقطنملإ قيرط نأإ ىلإإ راسشي،مهقياسضي و نينطإوملإ
ةي’وو سشورحلإ طسسو ىلإإ يدؤوي قلغملإ ةيعانسصلإ
ةكرح تدهسش و،ةمسصاعلإ ىلإإ ’وسصو ةنيطنسسق
ق’زنإ مدع نامسضل افثكم اينمأإ إدجإوت جاجتح’إ
رانيدوب ةايح.رومأ’إ

تاسسولهملا جورم ىلع شضبقلا
ةدكيكسس ةنيدم طسسو

ةدكيكسس ةي’و نمأاب ةيئانجلإ ةقرفلإ رسصانع فقوأإ

ةيسضق يف هطروتل ةنسس62رمعلإ نم غلبي اسصخسش
ةعورسشم ريغ ةقيرطب ةي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ ةزا˘ي˘ح““
ةدرإو تامولعم رثإإ ىلعف،““  عيبلإ و سضرعلإ سضرغل
دحأ’ هوبسشم طاسشن اهدافم يتلإ ، ةقرفلإ رسصانع ىلإإ
يف ةيل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي سصا˘خ˘سشأ’إ
م˘ت˘ي˘ل ، ةد˘كي˘كسس ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب با˘ب˘سشلإ طا˘سسوأإ
هبتسشملإ تاكرحت دسصرتل ةيتايلمع جإوفأإ ليكسشت
ركاسس ةوخإ’إ يحب هفيقوت نع ترفسسأإ يتلإو  هيف
ماق يذلإ سسيكلإ نم سصلختلإو رإرفلإ لواح نأإ دعب
رثع هعاجرت˘سسإإ  د˘ع˘بو ة˘ما˘م˘ق˘لإ ة˘يوا˘ح ي˘ف ه˘ي˘مر˘ب

60 ليتيك عون نم ةسسولهم سصإرقأإ90 ىلع هلخإدب
ةيمك  ىلع هيف هبتسشملإ ةزوحب  روثعلإ مت امك،غلم

92 يف لثمتت ةسسولهملإ سصإرقأ’إ نم ةربتعم ىرخأإ

نم اسصرق94 ، غلم50 ليديكرب عون نم اسصرق

اسصرق78 هزجح متام غلبيل. غلم60 ليتيك عون
دسض زجنأإ قيق˘ح˘ت˘لإ تإءإر˘جإإ ما˘م˘تإإ د˘ع˘ب، ا˘سسو˘ل˘ه˘م
مامأإ هميدقت هبجومب مت يئاسضق فلم هيف هبتسشملإ
ردسص نيأإ ،  ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةسصتخملإ ةباينلإ
ة˘يا˘غ ى˘لإإ تقؤو˘م˘لإ سسب˘˘ح˘˘لإ عإد˘˘يإإ ر˘˘مأإ ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف
رانيدوب ةايح.هتمكاحم

فيطسس

ةيمك زجحي ياب حلاسص نمأا
ءاسشحأاو ءارمحلا موحللا نم

ردسصملا ةلوهجم جاجدلا
ياب حلاسص ةرئإدل ينطولإ نمأ’إ حلاسصم تنكمت

مو˘ح˘ل˘لإ ن˘م غ˘ل˘ك001 زجح ن˘م،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘ب

و جاجدلإ ءاسشحأإ نم غلك05 براقي ام و  ءإرمحلإ
يف ةي˘ل˘م˘ع˘لإ هذ˘ه تءا˘جو  .ي˘مور˘لإ كيد˘لإ ح˘نإو˘ج
فيقوت مت ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘ي˘تور ة˘ب˘قإر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع با˘ق˘عأإ
ةيمكلإ ىلع رثع اهسشيتفت دعب و دربم تإذ ةنحاسش
اه˘نأإ وأإ ا˘هرد˘سصم تب˘ث˘ت ة˘ق˘ي˘ثو يأإ نود ةرو˘كذ˘م˘لإ

فلم دإدعإإ مت دق و، يرسشبلإ كلهتسسلل ةحلاسص
نم رسضحم دإدعإإ دعب، اهفلتإإو اهبحاسص دسض يئإزج
,يرط˘ي˘ب˘لإو بي˘ب˘ط˘لإ ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ ل˘ب˘ق
ة˘يا˘قو˘لإو ة˘ح˘سصلإ ظ˘ف˘ح بت˘كم و ن˘مأ’إ ح˘لا˘˘سصم
.ياب حلاسص ةيدلبل

ر نميأإ

ةقرسسب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم ،سسمأإ لوأإ يناثلإ يرسضحلإ نمأ’إ حلاسصم عم قيسسنتلاب سسماخلإ يرسضحلإ نمألل ةعباتلإ ةطرسشلإ تإوق تنكمت
.ةسسبت ةنيدم نم ةفلتخم قطانم ىوتسسم ىلع سصاخسشأإ ةدع اهتيحسض حإر  يتلإو ،روزملإ لامعتسسإ عم ةيلآ’إ تاعزوملإ نم ةيلام غلابم

ريغلإ كلمل يدمعلإ ميطحتلإو لزنم ةمرح كاهتنإ ةيفلخ ىلع

 ايئاسضق نيقوبسسم فقوي ةنيطنسسقب ديبع نيع ةرئاد نمأا

ةنيطنسسقب يلجنم يلعب لزنم ةقرسس ةيسضق رثإإ ىلع

زيجو تقو يف تاقورسسملا ةفاك عاجرتسساو نيطروتملا فاقيإا
¯ LªÉ∫ HƒYµÉR

ةي’و نمأإ حلاسصم يعاسسم راطإإ يف
ةمير˘ج˘لإ ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ةقلعتملإ ةسصاخ ،اهلاكسشأإ فلتخمب
سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا˘˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ةيط˘ب˘سضلإ تن˘كم˘ت ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لإو
سسماخلإ يرسضحلإ نمألل ةيئاسضقلإ
ةنيطنسسق ةي’و نمأاب يلجنم يلعب

حوإرتت سصا˘خ˘سشأإ40 فيقو˘ت ن˘م

،ةنسس17و12 ن˘ي˘ب م˘˘هرا˘˘م˘˘عأإ

ة˘قر˘˘سسلإ ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م
ءايسشأإ ءافخإإو ةقسش لخإد نم رسسكلاب
.ةقورسسم
ىوكسش ىلإإ دوعت ةيسضقلإ تايثيح
سضرعت سصوسصخب ةيحسض لبق نم
ىلع رسسكلاب ةقرسسلإ لعفل اهنكسسم

،81 ة˘يرإو˘ج˘لإ ةد˘حو˘لإ ىو˘˘ت˘˘سسم
د˘ع˘ب ن˘كم   حو˘ت˘ف˘م˘لإ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ
تا˘ير˘ح˘ت˘لإو ةز˘ج˘ن˘م˘لإ ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لإ
هبتسشملإ ةيوه ديدحت نم ةفثكملإ
هفيقوت مت ريخأ’إ إذه ،يسسيئرلإ هيف

تإد˘˘حو˘˘لإ ىد˘˘حإإ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
يلع ةديدج˘لإ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘يرإو˘ج˘لإ

ةحلسصملإ رقم ىلإإ هليوحت و يلجنم
تنكم ةقمعملإ تايرحتلإ ،قيقحتلل
ةيلزنموره˘ك ةز˘ه˘جأإ عا˘جر˘ت˘سسإ ن˘م

30 ـل لوسصولإ مت امك ،ةقورسسم
دعب ،مهفيقوت مت نيرخآإ مهيف هبتسشم
مت قيقحت˘لإ تا˘ير˘ج˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’إ
قح يف ةيئإزج تإءإرجإإ فلم زاجنإإ
ةباينلإ مامأإ هبجومب إومدق نيينعملإ
 .ةيلحملإ

نيلفط طوقسس
ةاــــــفوو داوب

امهدحأا
ودراب يحب
ةنيطنسسق يف

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لإ تا˘˘فا˘˘ع˘˘˘سسإإ تل˘˘˘خد˘˘˘ت

لوأإ  ةنيطنسسق ةي’ول ةيندملإ

95و11 ةعاسسلإ دودح يف سسمأإ

رو˘سشا˘ع ي˘نا˘م˘حر ي˘ح˘ب ة˘ق˘˘ي˘˘قد

ر˘˘سسج ةإذا˘˘ح˘˘م˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘˘سس ودرا˘˘˘ب

لا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لإ دإو م˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م

ثدا˘˘ح ل˘˘جأ’ ،ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق˘˘˘ب

ركذ سسنج نم نيتيحسض طوقسس

ىلوأ’إ ةيحسضلإ ،لامرلإ دإو يف

تإونسس90 رمعلإ نم غلبي ““ح-ز““

فقوت هل ناكملإ ن˘ي˘ع˘ب ي˘فو˘ت˘م

هتافو نم دكأاتلإ مت يوئر يبلق

ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لإ بي˘˘˘ب˘˘˘ط فر˘˘˘ط ن˘˘˘م

هذاقنإإ ت’وا˘ح˘م د˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لإ

ىلإإ ه˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ىود˘˘˘ج نود

ثث˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصم

ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ىف˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘ي˘ح˘سضلإ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق

ي˘لإو˘ح ر˘م˘ع˘لإ ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ““ر-سس““

ة˘مد˘سص ة˘لا˘ح ي˘˘ف تإو˘˘ن˘˘سس50

فرط نم تافاعسسإ’إ هل تمدق

ناكملإ نيعب  ةيندملإ ةيامحلإ

ىلإإ ةرقتسسم ةلاح يف هلقن متو

ن˘˘˘بإ ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لإ ىف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لإ

 .ةنيطنسسق سسيداب

زاكعوب لامج
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 تارئاطلا فقوم لمسشيسس يذلا عورسشملل ةريبك ةحاسسم سصيسصخت عم

طاطيب حبار راطم ةعسسوت لجأا نم ميتنسس رايلم005 نم ديزأا دسصر

رهسشأا ةتسس ذنم ةقلاعلا بتاورلا ببسسب

نوجتحي قرسشلاب ءانبلاو ريمعتلا ةسسسسؤوم لامع

.«طاطيب حبار» ةبانع راطمل ةعسسوت ّةيلمع ءارجإا لجأا نم اربتعم ايلام افÓغ ةبانع ةيلول ةّيلحملا تاطلّسسلا تدسصر
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لا˘˘غ˘˘صشأ’إ ر˘˘يد˘˘م ف˘˘صشك د˘˘˘قو إذ˘˘˘ه

رخآإ«ـل نيدلإ لامج دما˘حو˘ب ة˘ّي˘مو˘م˘ع˘لإ
دعب ءاج ةعصسوتلإ عورصشم ّنأإ «ةعاصس
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ ا˘˘ه˘˘تر˘˘جأإ ة˘˘ق˘˘ّم˘˘ع˘˘م ة˘˘صسإرد
ىلع اهحإرت˘قإ ّم˘ت˘ي نأإ ل˘ب˘ق ةّ̆صصت˘خ˘م˘لإ
ةركفلإ تجلاع يتلإ ّةيصصولإ تاطلصسلإ
د˘ي˘صسج˘ت˘ل ر˘صضخأ’إ ءو˘صضلإ ح˘ن˘م ل˘˘ب˘˘ق
نيح يف نإديملإ سضرأإ ىلع عورصشملإ

قوفي إربتعم ايلام افÓغ هل تصصّصصخ

رطتو ،ميتنصس رايلم005
ّ

يف انثّدحم ق

ايلاح ةرّفوتملإ تايطعملل لصصّتم قايصس

را˘ط˘م لا˘ط˘ي˘صس يذ˘لإ عور˘صشم˘لإ لو˘˘ح

ةعصسوتلإ ةّيلمع ّنأإ إريصشم طاطيب حبإر

بصسح˘ف تإر˘ئا˘ط˘لإ ف˘قو˘م ل˘˘م˘˘صشت˘˘صس

يتلإ ةصسإرّدلإ تنّمصضت نأإ دعب كلذو

يواكصش ةّ̆صصت˘خ˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ا˘ه˘تر˘جأإ

نكر ةّيلمع يف تابوعصص دوجو لوح

نوك ةدّدحم˘لإ ا˘ه˘ن˘كا˘مأإ ي˘ف تإر˘ئا˘ط˘لإ

’ تإرئاطلاب سصاخلإ فقوملإ ةحاصسم

˘ما˘ق˘ي˘صس ثي˘ح و˘جر˘م˘لإ سضر˘غ˘لا˘ب ي˘ف˘ت

ف’آا˘ب رّد˘ق˘ت ة˘حا˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو˘˘م˘˘لإ

نمصضتت نأإ اهنأاصش نمو ةعّبرملإ راتمأ’إ

تإر˘˘ئا˘˘ّط˘˘لإ ف˘˘قو˘˘ت ز˘˘كإر˘˘˘م تإر˘˘˘صشع

ةرورصض ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ّت˘لإ ى˘لإإ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

يجي˘تإر˘ت˘صس’إ عور˘صشم˘لإ إذ˘ه ة˘ب˘كإو˘م

ّنأإ ةراصشإ’إ ردجت ،تافصصإوملإ ثدحأ’

هديصسجتو عورصشملإ ذيفنت ىلع لمعلإ

لاغصشأإ ءاهنإ’ قاصسو مدق ىلع يرجي

اّم˘م را˘ط˘م˘لإ تإر˘ئا˘ط ف˘قو˘م ة˘ع˘صسو˘ت

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع با˘ع˘ي˘ت˘صسا˘ب ح˘م˘صسي˘صس

اهنم ءإوصس ماجحأ’إ فلتخم نم ةرئاطلإ

تإرئاطلإ ىتحو ةطصسوتملإ ،ةريغصصلإ

عور˘صشم˘لإ نا˘كمإا˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘كلإ

رلإ يف ةمهاصسملإ
ّ

رلإ ددع نم عف
ّ

تÓح

.ةيّوجلإ
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ةحيبصص ةبانع ةنيدم تظقيتصسإ
قانتخإإ ىلع يراجلإ عوبصسأ’إ علطم
ةنيد˘م˘لإ ط˘صسو ي˘ف بي˘هر يرور˘م

8 ، سضيبأ’إ رصسجلإ نم لك ءايحأابو
ن˘صش بب˘˘صسب فا˘˘صصف˘˘صصلإو سسرا˘˘م
ءا˘ن˘ب˘لإو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لإ ة˘صسصسؤو˘م لا˘م˘˘ع
نم برقلاب اهرقم نئاكلإ قرصشلاب

ةيجاجتحإإ ةفقو.يوإرحصص ةطحم
يدؤوملإ قيرطلإ ق˘ل˘غو ة˘ب˘صضا˘غ

سضيبأ’إ رصسجلإو سسرام8 ىلإإ
ةقلاعلإ بتإور˘لإ ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حإ

يف نيب˘ب˘صست˘م ر˘ه˘صشأإ ة˘ت˘صس ذ˘ن˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإإ دا˘˘ح يرور˘˘م ما˘˘حدزإإ

 .نإرودلإ روحم

حا˘ب˘صصلإ ذ˘ن˘م إو˘ما˘ق لا˘م˘˘ع˘˘لإ
ر˘خأا˘ت ى˘ل˘ع جا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب ر˘كا˘ب˘˘لإ
ةتصس قوفت ةدمل مهروجأإ ديدصست
يرورم للصش يف ببصست ام رهصشأإ

قر˘ط˘لا˘ب تا˘ب˘كر˘م˘ل˘˘ل سسد˘˘كتو
سضي˘بأ’إ ر˘صسج˘لإ ى˘لإإ ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لإ
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ لإز˘˘˘˘نإ’إ بب˘˘˘˘صسب

 .عراصشلل يجاجتحإ’إ

نيجتحملإ لامعلإ بلاط امك

يمير˘ب «ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لإو ن˘م

ةرإدإ’إ ىدل لخدتلإ «نيدلإ لامج

ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأإ ن˘˘˘˘م

ةيرهصشلإ ةي˘لا˘م˘لإ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم

نويدلإ تل˘ق˘ثأإ ا˘مد˘ع˘ب ةر˘خأا˘ت˘م˘لإ

ةايحلإ فيراصصم ببصسب مهلهاك

ع˘م إذ˘كو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ل ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لإ

ليصضف˘لإ ر˘ه˘صشلإ لو˘ل˘ح بإر˘ت˘قإإ

تا˘˘يرور˘˘صضل م˘˘هر˘˘صسأإ ة˘˘جا˘˘˘حو

ة˘كر˘ح ح˘ت˘ف ل˘ب˘˘ق إذ˘˘ه نا˘˘صضمر

د˘˘ع˘˘ب تإرا˘˘ي˘˘صسلإ ما˘˘مأإ رور˘˘م˘˘لإ

لا˘˘م˘˘ع˘˘لإ فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غ

ةصسصسؤومل نيعبات˘لإ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ

 .قرصشلل ريمعتلإو ءانبلإ

 تامدخلا عقاو ىلع فوقولل20سسوفيسسلا ةماقإاب لحت ةيدقفت ةنجل

 سصئاقنلا سضعب دوجو مغر ةبلطلل لسضفألا ميدقت اهيعسس دكؤوت ةريدملا
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سشيتفتو دقفت ةنجل سسمأإ لوأإ تلح

و ندا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ ة˘صسرد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت

20 سسوفيصس ةيعماجلإ ةماقإ’اب مجانملإ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لإ ل˘جأإ ن˘˘م
تا˘مد˘خ˘لإ و ي˘ح˘˘صصلإ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لإ
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘˘لإ
ة˘ي˘ح˘صصلإ ة˘يا˘قو˘˘لإو ءإو˘˘ي’إ، ما˘˘ع˘˘طإ’إ

ةيعماج˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ ة˘ي˘ع˘صضو كلذ˘كو
ةفا˘ظ˘ن˘لإو ن˘مأ’إ ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘تءا˘صضفو
ةنجللإ لابقتصسإ يف ناك دقو، ةئيهتلإو
ماعطإ’إ ةحلصصم سسيئر و ةماق’إ ةريدم
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لإ تف˘˘قو ن˘˘يأإ

دإدعإإ لجإ نم، ةماق’إ قفإرمب ةريغصصو

ة˘ي˘صصو˘لإ تا˘ه˘ج˘ل˘ل ه˘لا˘˘صسرإإو ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ ريزو نأإ كصصاخ
ناجل دافيإإ نع فصشك دق ناك يملعلإ
ربع ةيعماجلإ تاماقإÓل ةينطو سشيتفت
ت’اغصشنإ عيمج ىلع فوقولل، نطولإ
ة˘م˘ئإد لو˘ل˘ح ى˘لإإ ل˘صصو˘ت˘لإو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لإ

ددنت تاحي˘صص د˘عا˘صصت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ه˘نو
رإو˘صسأإ ءإرو ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا˘˘ب
لاجم ’ هنأإ ريزولإ حصضوأإو ،تاماقإ’إ
.اهروهدت يف نيببصستملإ عم حماصستلل

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘ل˘ط ىد˘بأإ نأإ د˘ع˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ريزولإ اهرإز يتلإ ةيعماجلإ تاماقإ’إ

ريبكلإ مهرمذت ةيلحملإ تاطلصسلإ ةقفر
،اهنودباكي يتلإ ةيثراكلإ ةيعصضولإ نم
يقابلإ دبع حصضوأإ مهل عامتصس’إ دعبو

ع˘م ح˘ما˘صست˘ل˘ل لا˘ج˘م ’ ه˘˘نأإ ،نا˘˘يز ن˘˘ب
تا˘ما˘قإ’إ رو˘هد˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘ب˘˘صست˘˘م˘˘لإ
لكصشب ولو سصلختلإ ةيغبو ،ةيعماجلإ

يتلإ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ ل˘كا˘صشم˘لإ ن˘م ي˘ئز˘ج
ةبلطلإ نم مظعأ’إ دإوصسلإ اهنم يناعي

ررق˘ت د˘ق˘ف ،ما˘ع˘طإ’إو ءإو˘يإ’إ فور˘ظ˘ك
لا˘صسرإإ ر˘ي˘خأ’إ ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م بصسح
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘يرإزو سشي˘ت˘ف˘ت نا˘ج˘˘ل
تامدخلاب ةرصشا˘ب˘م ة˘ل˘صص تإذ تا˘ف˘ل˘م
تاماقإ’إ لك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘مد˘ق˘م˘لإ
ةما˘ق’إ ةر˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لإ

دوجو مغر هنأاب تدكإ ةنيربصص ةقرإرز
ةدهاج ىعصست اهنأإ ’إإ سصئاقنلإ سضعب
ميدقت لجأإ نم ةماقإ’إ لامع عيمج ةقفر
ذ˘ن˘م ه˘نأإ تع˘با˘تو، ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ل˘˘صضفأ’إ

ليبصس يف ءيصش يأاب لخبت مل اهنييعت

سسوفيصسلإ ةماقإإ لعجو لصضفأ’إ ميدقت

ربتعت اه˘نأإ ا˘م˘ك، ل˘م˘جأ’إ ن˘ي˘ب ن˘م20

رهظي ام وهو ةدحإو ةرصسأإ ةباتمب ةبلطلإ

مهكراصشت نيأإ تابصسا˘ن˘م˘لإ لÓ˘خ ا˘ي˘ل˘ج

ةظحلل ولو إورعصشي ’ ىتح ت’افتح’إ

م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع و م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘˘ع م˘˘هد˘˘ع˘˘ب˘˘ب

حوت˘ف˘م ا˘ه˘ب˘ت˘كم بإو˘بأإ نأإ تم˘ت˘ت˘خإو،

ةبل˘ط˘لإ ت’ا˘غ˘صشن’ عا˘م˘ت˘صسÓ˘ل ا˘م˘ئإد

ل˘جأإ ن˘م ءإو˘صسلإ د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لإو

ل˘صضفأإ م˘يد˘ق˘تو لو˘ل˘ح ى˘لإإ ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لإ

 .مهل تامدخلإ

 دحاولا  مارغوليكلل جد04و03 نيب ام حوارتت ةدايز ةلجسسم

 ةيلحملا قاوسسألاب جاجدلا راعسسأا يف سسوسسحم عافترا
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إذه ءاصضيبلإ موحللإ راـعصسأإ فرعت
قإوصسأ’اب اصسوصسحم اعافترإ عوبصسأ’إ
ر˘ع˘صس ز˘ف˘ق ثي˘ح، ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

ي˘˘ف جد082 جا˘جد˘لإ ن˘م مإر˘غو˘ل˘ي˘كلإ

’ نا˘ك ا˘م˘ي˘ف، نيمرصصنملإ ن˘ي˘مو˘ي˘لإ

ي˘ف تا˘ب˘˘صصق˘˘م˘˘لا˘˘ب جد042 زوا˘ج˘˘ت˘˘ي
ريثكلإ لخدأإ ام وهو ،يصضاملإ عوبصسأ’إ

ةريح يف ةداــملإ هذه يكـلهتصسم نــم
ن˘ي˘ب ا˘م تحوإر˘˘ت  ةدا˘˘يز˘˘لإ نأإو ا˘˘مـي˘˘صس

ةيصشع نيب مإرغوليكلل جد04و جد03

.اهاحصضو
موحللإ ءانتقإ دنع نونطإوملإ أاجافت

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘˘ب˘˘صصق˘˘م˘˘ب ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لإ
موحل را˘ع˘صسأ’ سسو˘صسح˘م˘لإ عا˘ف˘تر’ا˘ب

جد082 تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإو جا˘˘˘˘˘جد˘˘˘˘˘لإ
˘ما˘يأ’إ ي˘ف تنا˘ك نأإ د˘ع˘ب مإر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل

ر˘ع˘صس زوا˘ج˘ت˘ي’ ة˘ي˘صضا˘م˘لإ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لإ

ن˘˘صسحأإ ي˘˘ف،جد042مإرغوليكلإ
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلإ لـع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،لإو˘˘حأ’إ
ةدايزلإ هذه ببصس نع نولءاصستي نئابزلإ

ةباجإإ ا˘ه˘ل إود˘ج˘ي م˘ل ي˘ت˘لإو ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لإ
تابصصقملإ باحصصأإ تإريربت ءانثتصساب
ي˘ف ا˘صصق˘ن د˘ه˘صشت ن˘جإود˘لإ مو˘ح˘ل نأا˘ب
عيباصسأ’اب ة˘نرا˘ق˘م ما˘يأ’إ هذ˘ه ح˘بإذ˘م˘لإ
اهيف فرعت تناك يتلإو اهتقبصس يتلإ

يف راعصسأ’إ لعج ام وهو ،ةريبك ةرفو
ةدا˘يز كلذ˘ب ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم ز˘˘ف˘˘ق˘˘ت قو˘˘صسلإ

جد04و ى˘˘˘˘˘لإإ جد03 ن˘ي˘ب ا˘˘م حوإر˘˘ت˘˘ت
بلطلإ ةدايز نع كي˘ها˘ن ،مإر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
سشع˘˘نأإ ا˘˘م و˘˘هو ،سضر˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م
لو˘ح ر˘ث˘كأإ را˘صسف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘لو ،را˘˘ع˘˘صسأ’إ

ي˘بر˘م سضع˘ب˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصتإ عو˘˘صضو˘˘م˘˘لإ

مهنم إددع كانه نأإ إولاق يذلإ نجإودلإ

ببصسب هطاصشن ةصسرامم نع فزع نم

ة˘˘يودأ’إو ة˘˘ي˘˘ئإذ˘˘غ˘˘˘لإ فÓ˘˘˘ع’إ ءÓ˘˘˘غ

دو˘جو مد˘ع ى˘لإإ ة˘فا˘صضإإ ، ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لإ

مو˘ح˘ل˘لإ قو˘صس م˘ظ˘ن˘ت ة˘ع˘جا˘ن ة˘صسا˘ي˘صس

يف مهاصست نأإ اهنأاصش نم يتلإو ءاصضيبلإ

كÓهتصس’إ ةعصسإولإ ةداملإ هذه رإرقتصسإ

رئاصسخلإ نم نيبرملإ ةيامحو ةهج نم

 .ىرخأإ ةهج نم قوصسلإ رايهنإ لظ يف

 هدامخإا نم ءافطإلا ناوعأا نكمت ظحلا نسسحل

داك قباوط7 نم ةيانبب قيرح
 ةسسوتيلاكلاب ةثراك ثدحي

0591 ةطقنم˘ب سسمأإ ة˘ح˘ي˘ب˘صص  لو˘ه˘م ق˘ير˘ح ع˘لد˘نإإ
ةيدلبب ةصسوتيلا˘كلا˘ب «مو˘ق˘م˘ق˘لإ» ـب ةا˘م˘صسم˘لإ ا˘ن˘كصسم
ةقطنملإ يف ةيقيقح ةثراك ثدحي نأإ داك ةبانعب لاحرب
ةيامحلإ حلاصصمل نيعباتلإ ءافطإ’إ نإوعأإ لخدت ’ول
هدام˘خإإ ن˘م إو˘ن˘كم˘تو بصسا˘ن˘م˘لإ تقو˘لإ ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لإ

اهبو قبإوط ةدع نم ةزهجم ةقصش يف علدنإإ يذلإو
ل˘ق˘ت˘ن˘ت نأإ به˘ل˘لإ ة˘ن˘صسلأإ تدا˘ك ثي˘ح ثا˘ثأإو ة˘صشر˘˘فأإ
’ ام ثدحيو ةرامعلاب ةدوجوملإ ةرواجملإ نكاصسملل
إوغلبأإ قيرحلإ ع’دنإإ روفو نينطإوم ناكو هابقع دمحي
ةيداملإ تايناكمإ’إ ريخصست لجأإ نم ةيندملإ ةيامحلإ

ةيامحو قيرح˘لإ ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسل˘ل ة˘مزÓ˘لإ ة˘ير˘صشب˘لإو
ةيريدملإ اهتهج نم .ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لإ نإر˘ي˘ن˘لإ ن˘م ة˘يا˘ن˘ب˘لإ
ةدحو لخدت نع تن˘ل˘عأإ ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لإ
دودح يف سسمأإ ة˘ح˘ي˘ب˘صص لا˘حر˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ

ةصسوتيلاكلإ موقمق يحب احابصص د02و اصس60 ةعاصسلإ

ثداح لجأإ نم ،لوأ’إ قباطلإ7 لخدم نكصسم0591
زهجم بتكم ىوتصسم ىلع قيرح بوصشن يف لثمت

دعب ةرصشابمو2 م021 يلإوح هتحاصسم ردقت ةصشرفأاب
ةيندملإ ةيامحلإ تافاعصسإإ تهجوت ،ةدجنلإ ءإدن يقلت
عنم عم ،قيرحلإ ىلع ةرطيصسلإ تمت نيأإ ، لاحرب ةرئإدل
اهته˘ج ن˘م .ةروا˘ج˘م˘لإ تا˘ن˘كصسلإ ة˘ي˘ق˘ب ى˘لإإ هرا˘صشت˘نإإ
تاصسبÓم يف اق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لإ ح˘لا˘صصم˘لإ

YÉO∫ GCe«ø.ثداحلإ

ةنحاسش مادطسصإا ثداح رثإا هطوقسس دعب

ينوبلا رسسج زاجنإا ةداعإا
«ابيرق» نيلجارلل

ةي’ول ةيمومعلإ لاغصشأ’إ ةيريدم نم رداصصم تفصشك
يديدح رصسج بيكرت ةداعإإ ىلع ابيرق لمعت اهنأإ ةبانع
ةبانع نيب طبإرلإ ينطولإ قير˘ط˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘جإر˘ل˘ل د˘يد˘ج
ميدقلإ رصسجلإ سضاقنأإ ىلع ينوبلإ ةقطنمب راجحلإو
مإدطصصإإ ثداح ببصسب طرافلإ ماعلإ رخإوأإ طقصس يذلإ
لك نإاف رد˘صصم˘لإ تإذ˘ل إدا˘ن˘ت˘صسإو .ر˘صسج˘لا˘ب ة˘ن˘حا˘صش
اهب مايقلإ مت عورصشملاب ةقلعتملإ ةيرإدإ’إ تإءإرجإ’إ

راظتنإإ يف ةيمومعلإ لاغصشأ’إ ةيريدم حلاصصم لبق نم
ةكرح مامأإ ديدج نم هبيكرتو ديدجلإ رصسجلإ مÓتصسإإ
ةي’وو رامع يديصسو راجحلإ نم نيمداقلإ نيلجإرلإ
رممب ةروط˘ق˘م˘ب ة˘ن˘حا˘صش مإد˘ط˘صصإإ نأإ ر˘كذ˘يو .ة˘م˘لا˘ق

ىلع0202 رب˘م˘صسيد82 يف ،يديد˘ح˘لإ ن˘ي˘ل˘جإر˘لإ
ام ،رصسجلل رايهنإإ يف ببصست ينطولإ قيرطلإ ىوتصسم
نيصصخصش سضر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ة˘يدا˘م ر˘ئا˘صسخ ا˘ه˘ن˘ي˘ح ف˘ل˘خ
ةيمومعلإ لاغصشأ’إ ةير˘يد˘م نأإو ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘صصإÓ˘ل
لوأ’إ ن˘ي˘ل˘جإر˘ل˘ل ن˘يد˘يد˘ج ن˘ير˘˘صسج بي˘˘كر˘˘ت دد˘˘صصب
يحب يناثلإو مصساقلب ي˘لوا˘صش ى˘لإإ يدؤو˘م˘لإ ق˘ير˘ط˘لا˘ب

ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأإ ن˘م بن˘ع˘لإ دإو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب را˘˘م˘˘ع بيا˘˘ع

نامأاب44 مقر ينطولإ قيرطلإ روبع نم نينطإوملإ

YÉO∫ GCe«ø.ةمÓصسو

نم ةيمك برسش لجر فاعسسإا مت اميف

ملاسس يديسسب نيزنبلا

روخسصلاب ينيعبرأا طوقسس
 رسصنلا ئطاسشل ةيرحبلا

رمعلإ نم عبإرلإ دقعلإ يف لجر سسمأإ لوأإ ءاصسم سضرعت
هطوقصس بقع ،ةروطخلإ ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإ’
ىعدتصسإ امم رصصنلإ ئطاصشب ةيرحبلإ روخصصلإ قوف
فصشك .هفاعصسإ’ ةيندملإ ةيامحلإ لاجرل يروفلإ لخدتلإ
ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدمب لاصصت’إو مÓعإ’اب فلكملإ
طوقصس هدافم ءإدن إوقلت هنإوعأإ نأإ  «ةعاصس رخآإ» ـل ةبانعب
مت روفلإ ىلع رصصنلإ ئطاصشب ةيرحبلإ روخصصلاب لجر
نيبت ةنياعملإو لوصصولإ دعبو ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ

حورجل سضرعت ،ةنصس34 رمعلإ نم غلبي باصصملإ نأإ
فعصسأإ ثيح ،ةروطخلإ ة˘توا˘ف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘صصإو
ت’اجعتصس’إ ىلإإ لقن مث ناكملإ نيع يف اهرثإإ ىلع
إذه ،مزÓلإ جÓعلإ يقلتل دصشر نبإ ىفصشتصسمب ةيبطلإ

قا˘ي˘صسلإ تإذ ي˘فو ،’و˘ه˘ج˘م ة˘ثدا˘ح˘لإ بب˘صس ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
نيزنبلإ نم ةيمك برصش لجر حلاصصملإ تإذ تفعصسأإ
ةدايعلإ ىلإإ ةرقتصسم ةلاح يف لقن مث ،ملاصس يديصس يحب
ةنيدملإ ط˘صسو˘ب فور˘خ ي˘بر˘ع˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ ةدد˘ع˘ت˘م˘لإ
’وهجم ةثداحلإ ببصس ىقبيو إذه، مزÓلإ جÓعلإ يقلتل

.رطصسأ’إ هذه ةباتك ةياغ ىلإإ
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ABANNAيب ةشسشسؤوموÓام
فورظ يف ءاقللا متو ،تامدخلل

سضعب ولثمم رشضح ثيح ةنشسح
اهيدل يتلا ةيلحملا تاي˘ع˘م˘ج˘لا

رارغ ىلع ةبانعب ةمهم عيراششم
،ريخلا سسانب ريخ ةبانع ةيعمج
ةيعمج ،وم˘ن˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةيعم˘ج ،ي˘ب˘يا˘ط˘شش ر˘ي˘خ˘لا سسا˘ن
لفاك ةيعمجو ءارشضخلا ةجاردلا
،ةبانع بت˘كم ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ت˘ي˘لا

سضرعب ةيعمج لثمم لك ماقو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج عور˘˘˘ششم
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ا˘˘يد˘˘ب˘˘م ن˘˘ير˘˘شضا˘˘ح˘˘لا

نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسن نود م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
و اهنوهجاوي ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا
عيراششملا عم عيمجلا لعافت دق
و مهراكفأاب نيمهاشسم ةشسامحب
و عيراششملا هذه ريوطتل مهءارآا
ي˘ت˘لا ق˘ئاو˘ع˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا
ة˘ي˘ع˘م˘ج تلوا˘ن˘تو ،م˘˘ه˘˘فدا˘˘شصت

ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ت˘ي˘لا ل˘فا˘ك
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘عور˘˘˘ششم
ثيح ماتيأ’اب ةشصاخ ةماقإا ءاششنإا

نينشسحم˘لا د˘حأا م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ع
،هزيهجت و رقملا ءا˘ن˘ب˘ل ه˘عو˘ط˘ت
ة˘ع˘ط˘ق دا˘ج˘يإا ىو˘شس ق˘˘ب˘˘ي م˘˘لو

يذلا م˘ه˘عور˘ششم ة˘ما˘قإ’ سضرأا
رفوي و ماتيأÓل مهم ىوأام رفوي
.لمارأÓل ةمئاد لغشش بشصانم

حرتقت «ومنت رئازجلا» ةيعمج
يوذو رشصبلا يدقافل تانيوكت

ةشصاخلا تاجايتح’ا
ة˘ي˘ع˘م˘ج تشضر˘ع ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

«و˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا»

يه و مÓحأ’ا عنشصم اهعورششم
يدقا˘ف ن˘يو˘كت˘ل ة˘ب˘ي˘ط ةردا˘ب˘م
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا يوذ و ر˘˘شصب˘˘˘لا
اهيف نولمعي نهم ىلع ةشصاخلا

هزيهجت متي ريغشص عنشصم يف
تشضرع كلذ˘ك ،م˘ه˘ل ا˘شصي˘شصخ
ريخلا سسانب ريخ ةبانع ةيعمج
ةياعر و لاب˘ق˘ت˘شسإا ي˘ف ا˘ه˘تر˘ب˘خ
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا ى˘˘˘شضر˘˘˘˘م
ةبانع ةي’و نع اديعب نونكشسي
فقشس اهعورششم ىلإا تقرطت و
ءاششنإا ىلا فدهي يذلا و ةايحلا

لا˘ب˘ق˘ت˘شسإا ه˘ي˘ف م˘˘ت˘˘ي م˘˘ئاد ر˘˘ق˘˘م
ر˘ق˘م˘لا لد˘ب نا˘طر˘شسلا ى˘شضر˘˘م
امك ,ةريبك نامثأاب ايلاح روجأاملا
ردا˘شصم دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا نو˘˘فد˘˘ه˘˘ي

لفكتلا ءابعأا يطغت ةتباث نيومت
ى˘شضر˘م ن˘م ة˘با˘˘ن˘˘ع فو˘˘ي˘˘شضب
.ناطرشسلا

نع ثدحتت «كياب نيرغ»
راطقلا ربع ةجاردلا عورششم
ةجاردلا ةيعمجل ةبشسنلاب امأا

ا˘ه˘عور˘ششم ل˘ث˘م˘ت˘˘ف ءار˘˘شضخ˘˘لا
ثيح راط˘ق˘لا ر˘ب˘ع ة˘جارد˘لا ي˘ف
ة˘˘جارد˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تثد˘˘˘ح˘˘˘ت
ككشسلا ر˘˘يد˘˘م ع˘˘م ءار˘˘شضخ˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م يو˘ه˘ج˘لا ة˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
سصشصخ˘ت را˘ط˘ق ة˘بر˘ع ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت

و ن˘ير˘فا˘شسم˘لا تا˘جارد ل˘م˘ح˘ل
ةردابملا هذه ةبرجتب نوموقيشس
ككشسلا ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘˘لا

را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب و ة˘با˘˘ن˘˘ع
ىلع ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت ل˘ب˘ق جذو˘م˘ن˘ك
ةر˘˘˘كف ي˘˘˘هو ،ىر˘˘˘˘خا تا˘˘˘˘ي’و
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ة˘شصا˘خ ةز˘ي˘˘م˘˘م
نو˘ل˘شضف˘ي ة˘با˘ن˘ع ي˘ف با˘ب˘˘ششلا
ةي˘ئاو˘ه˘لا تا˘جارد˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
لقنلا ل˘ئا˘شسو ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ىلع ظاف˘ح˘لا ي˘ف م˘ها˘شست ي˘ت˘لا

ريبكلا راششتن’ا لظ يف ةئيبلا

.قرطلا لك يف تابكرملل

يبياطشش ريخلا سسان ةيعمج

فاعشسإا ةرايشس ءارششل حمطت

ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا سسا˘˘ن ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ا˘˘˘مأا

اهعورششمل تقرطت˘ف ي˘ب˘يا˘ط˘شش

ةرا˘˘ي˘˘شس ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت و ءار˘˘˘شش ي˘˘˘ف

ةنيدم ىشضر˘م د˘عا˘شست فا˘ع˘شسإا

لقن يف اهرواج ام و يبياطشش

تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘لا م˘˘ها˘˘شضر˘˘م

ب مهنع دعبت يتلا ةبانع ةنيدم

اوعاطتشسا ثيح رثكأا وأا ملك06

،ثلثلا يقب و غلبملا يثلث عمج

و تا˘˘حار˘˘ت˘˘قإ’ا لدا˘˘ب˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو

عيراششملا هذه قيقحتل راكفأ’ا

با˘˘˘˘جأا نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب و ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘شسب

تارا˘م˘ت˘شسا ى˘ل˘ع نور˘شضا˘˘ح˘˘لا

تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م لو˘˘ح ءارآ’ا ر˘˘ب˘˘شس

هنأا ةر˘كف˘ب او˘جر˘خ م˘ه˘ع˘يرا˘ششم

هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ث˘˘كأا ج˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا بج˘˘˘ي

ل˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسإا و ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا

م˘ه˘˘تو˘˘شص عا˘˘م˘˘شسإ’ ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا

ل˘شضفأا ة˘ن˘يد˘م ل˘جأ’ ع˘ي˘م˘ج˘ل˘˘ل

ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه نأا و ة˘˘شصا˘˘˘خ

همم˘شصي و˘يد˘ي˘ف ي˘ف سضر˘ع˘ت˘شس

ن˘˘˘ششكأاروا ة˘˘˘شصن˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘ف˘˘˘˘شس

ةنيدملل ينطولا مويلا ةبشسانمب

لك نم يرفيف02 ـل قفاوملا

.ةنشس

مصسا0001 ةبارق نمصضتت

 نيديفتسسملا ةمئاق نع نلعت يبياطسش ةيدلب
ناسضمرل ةينماسضتلا ةيلمعلا نم

ةيلمعلا نم نيديفتشسملل ةيلوأ’ا ةمئاقلا نع يبياطشش ةيدلب تنلعأا
ةبارق نمشضتت يتلا ةمئاقلا يهو مداقلا ناشضمر رهششل ةينماشضتلا

ةيلام ةناعإا نم ديفتشستشس يتلا ةزوعملا تÓئاعلا نم مشسا0001
ارارق ارخؤوم ةموكحلا تذختا نأا دعب كلذو ميتنشس نويلم اهردق
نأا دعب كلذو روكذملا غلبملا ىلإا ةحنملا هذه ةميق عفرب يشضقي

لادبتشسا مت دقو اذه ،نيتريخأ’ا نيتنشسلا لÓخ رانيد0006 تناك
يديرب˘لا با˘شسح˘لا ي˘ف بشصت ة˘ي˘لا˘م تا˘نا˘عإا˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا دور˘ط˘لا
دقعنملا ءارزولا سسلجم هررق امل اقيبطت كلذو ديفتشسملل يراجلا

ـل ةريثكلا تايبلشسلا ىلع ءاشضقلل كلذو8102 ناوج5 خيراتب
.«ناشضمر ةفق»

hM«ó gÉf»

صصاوخلا عيراصشم قÓطنا راظتنا يف
قرو ىلع اربح لازت ام يتلا

ةددعتم ةطحم زاجنإل عورسشم قÓطإا
ةديدجلا ةنيدملا لخدم يف تامدخلا

ةددعتم ةطحم زاجنإا لاغششأا ،يراجلا عوبشسأ’ا علطم ،تقلطنا
«ةدوع نب ىفطشصم نب» ةديدجلا ةنيدملا ىوتشسم ىلع تامدخلا
اذه زاجنإا متيشس ثيح ،ةبانع ةي’و سشيرلا عارذ ةيرادإ’ا ةعطاقملا
دنع دجاوتملا لوأ’ا يشسيئرلا نارودلا روحم نم برقلاب عورششملا

،ارهشش63 دعب عورششملا نم ءاهتن’ا متي نأا ىلع ،ةنيدملا لخدم
يتلا ةديدجلا ةنيدملا يف ةيمدخلا عيراششملا لوأا دحأا كلذب قلطنيل
نأا سضرت˘ف˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ىر˘حأ’ا تا˘مد˘خ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘شصق˘ن˘ت
ةعشضب ذنم ةيشضرأا عطق نم اودافتشسا سصاوخ نورمثتشسم اهدشسجي
نيذلا ة’ولا عفد ام وهو مهعيراششم اودشسجي نأا نود تاونشس
عطقلا هذه بحشسب ديدهتلل تاونشسلا يف ةبانع ةي’و ىلع اوبقاعت
سضرأا ىلع ريغتي مل ائيشش نأا ريغ مهعيراششم اوذفني مل لاح مهنم

.عقاولا
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تباثلا فتاهلا ةمدخ ريفوتل «رئازجلا تلاصصتا» تلصسار

 بلاطت ششيرلا عارذب نكسسم0052 يح ةيعمج
لاقنلا فتاهلا ةكبسش ةيوقتب

¯hM«ó gÉf»

ةنيدملاب نكشسم0052 يح ةيعمج تحرط
ةعطاقملا «ةدوع نب ىفطشصم نب» ةديدجلا
ة˘ل˘كششم ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و سشير˘لا عارذ ة˘˘يرادإ’ا

ي˘ح˘لا ي˘ف لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ة˘˘كب˘˘شش ف˘˘ع˘˘شض
تباثلا فتاهلا ةمدخ رفوت مدع ىلإا ةفاشضإ’اب
يلماعتم ةيعمجلا تلشسار ثيح .تنرتنإ’او
يحلا ميعدت بل˘ط˘ل ة˘ثÓ˘ث˘لا لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
سصوشصن ي˘ف ة˘ت˘ف’ ،تا˘ي˘ئاو˘ه˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ب
بذبذت نم يناعي يحلا نأا ىلإا تÓشسارملا
،ةلاقنلا ةيفتاهلا ت’اشصت’ا ةكبشش يف ديدشش
تامدخل «ماتلا مادعن’ا» ىلإا ةفاشضإ’اب اذه
ناكشسلا لعج ام وهو عبارلا ليجلل تنرتنإ’ا
ناكشس نأاو اشصوشصخ ،رمأ’ا اذه نم نوكتششي
نأا دعب ةلزع هبشش نوششيعي ةديدجلا ةنيدملا

ريبك دقرم نع ةرابع ةريخأ’ا هذه تحبشصأا
تا˘مد˘خ˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘ع˘˘ل كلذو
اذه نأا ةيعمجلا تدكأا امك ،هيفرتلا لئاشسوو
تنرتن’او لاقنلا فتاهلا ةكبشش يف بذبذتلا
حمشسي ’ امم سضفخنملا يحلا عقوم نع جتان
ةيرق يف دوجوملا يئاوهلا تابذبذ لوشصوب
يطغي نأا سضورفملا نم يذلا سشيرلا عارذ
لكاششملاب ةلشص يذ قايشس يف ،يحلا ةقطنم
ةيعمج تلشسار ،ت’اشصت’ا عاطقب ةطبترملا
نم «رئازجلا ت’اشصتا» ةكرشش اشضيأا يحلا

817 ةشصحل تباثلا فتاهلا ةمدخ ريفوت لجأا
هذه ناكشس دفتشسي مل ثيح ،يحلا يف انكشسم
نآ’ا ةياغ ىلإا فشصنو ماع ةبارق ذنم ةشصحلا

اهلÓخ نمو تباثلا فتاهلا ةكبشش ريفوت نم

657 ةشصح ناكشس نأا مغر ،تنرتنإ’ا ةمدخ
نيتاه ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ا˘ن˘كشسم

هتحرط يذلا رخآ’ا لاغششن’ا امأا ،نيتمدخلا
ثيح ،زاغلاو ءابرهكلا عاطقب قلعتيف ةيعمجلا

نم زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةشسشسؤوم تلشسار
ةريخأ’ا هذه ة˘ب˘لا˘ط˘م لو˘ح را˘شسف˘ت˘شس’ا ل˘جأا

عفدب ن˘كشسم0052 يح تا˘ن˘كشس ي˘ن˘طا˘ق
ةميقب ةيئا˘بر˘ه˘كلا تاداد˘ع˘لا بي˘كر˘ت قو˘ق˘ح

00101 ـب زا˘غ˘˘لا تاداد˘˘عو ارا˘˘ن˘˘يد0505
ةيلمع ةميق نأا ةيعمجلا تربتعا ثيح ،رانيد
ماعلا مييقتلا نمشض نوكت نأا سضرتفي بيكرتلا
ءابرهكلاو زا˘غ˘لا˘ب ي˘ح˘لا تاداد˘مإا بي˘شصن˘ت˘ل
نيشسحت ةلاكو ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا
يح نأاو اشصوشصخ ،«لدع» هريوطتو نكشسلا

عفد˘ي م˘ل –ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بشسح– ا˘ن˘كشسم738
نم مهتدافتشس’ تادادعلا كلت ةميق هناكشس
ةلاكوو ةشسشسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
.«لدع»

 اهباحصصأل ةيديربلا تاباصسحلا يف اهفرصص راظتنا يف

ناسضمرل ةيلاملا ةناعإلا نم نيديفتسسملل ةيلوألا مئاوقلا نع جارفإلا
¯ YÉO∫ GCe«ø

سسمأا ةبانع ةي’و تايدلب نم ديدعلا تعرشش
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا ي˘˘ف د˘˘حأ’ا
رهششل ةينماشضتلا ةيلمع˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل

ةحنملا ةنمشضت˘م˘لا1202 م˘ير˘كلا نا˘˘شضمر
ردقتو ةزوعملا تÓئاعلل ةشصشصخملا ةيلاملا
ليبشس ىلعو ددشصلا اذه يفو ميتنشس نويلمب
ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم تر˘ششن ر˘˘شصح˘˘لا ’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع ي˘ب˘يا˘˘ط˘˘شش

ةيدلبلا رقمب تانÓعإ’ا ةحول يفو كوبشسياف
ةيلمعلا نم نيديفتشسملل .ةيلوأ’ا ةمئاقلا نع
ريهطتلا ةيلمع دعب ناشضمر رهششل ةينماشضتلا

01 ةحنم بشص راظتنإا يف تافلملل ةلقرعو
اهباحشصأ’ ةيديربلا تاباشسحلا يف حد ف’آا

ناكو .كراب˘م˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ة˘ي˘ششع
اعد دق نيدلا لامج يميرب ةبانع ةي’و يلاو
رئاود˘لا ءا˘شسؤور تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
عيمج ةشسارد نم ءاهتنإ’ا ةرورشضب تايدلبلاو
نم ءاهتنإ’ا اهاوتشسم ىلع ةعدوملا تافلملا

رهششلا فشصتنم لب˘ق ن˘يزو˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق داد˘عإا

ةيمومعلا تاطلشسلا نإاف  ةراششإÓلو .يراجلا

ةينما˘شضت˘لا ة˘نا˘عإ’ا ع˘فر ن˘ع ا˘ي˘م˘شسر تن˘ل˘عأا

ف’آا01 ىلإا جد ف’آا6 نم ناشضمر رهششل

ةناعإ’ا حنمو مئاوقلا ريهطت ةرورشض عم جد

ل˘ي˘شضف˘لا ر˘ه˘ششلا لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘˘ل

تايجاح ءاشضق نم ةزز˘ع˘م˘لا ر˘شسأ’ا ن˘ي˘كم˘ت˘ل

ةروشسيملا تÓئاعلا نم مهريغك ميركلا رهششلا

.لاحلا
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نويزفلتلا ييفحسص ةيسضق ةجمرب
سسرام يف يمومعلا

اهعفر يتلا ةيشضقلا ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس ة˘م˘ك˘ح˘م تج˘مر˘ب
عؤبشسألا يف ،ةشسشسؤؤملا ةرادإا دشض ي˘مؤ˘م˘ع˘لا نؤ˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ؤ˘ي˘ف˘ح˘شص

نؤ˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ىه˘˘نأاو.ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م ن˘˘م لوألا
نييفحشصلا ماهم مرشصنملا توأا يف نابشص نب دمحأا ،يرئازجلا

ةعمشسل ةءاشسإلا» ةيفلخ ىلع حليؤشص لاؤنو سشيغزم يلاعلا دبع
ع˘فرو» .ر˘ئاز˘ج˘˘لا نؤ˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا ةرؤ˘˘شصو
ببشسب يمؤمعلا نؤيزفلتلا ةرادإا دشض ةيئاشضق ىؤعد نايفحشصلا

دمحأا ماعلا ريدملا هذختا يذلا فشسعتملا رارقلا» ـب هؤفشصو ام
لؤمعملا تاءارجإلاو نيناؤقلل رابتعا يأا نود امهدشض نابشص نب
.»اهب

بايغ ركنتسست قيرب ةيعمج
ةدكيكسسب نمألا

ةيعمجلا يف ةؤشضعل ثدح ام ةدششب12قيرب ةيعمج تركنتشسا
لؤمح˘م˘لا ا˘ه˘ف˘تا˘ه ة˘قر˘شس م˘ت ثي˘ح ي˘عؤ˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع ءادأا ءا˘ن˘ثأا

دنع سساؤقألا عراششب طبشضلابو  ةدكيكشس ةنيدم طشسو اهدي نم
و ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لا˘ج˘م˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘˘كأا و،لاوز ةد˘˘حاؤ˘˘لا
و ا˘ه˘تا˘طا˘ششن ةراز˘غ بب˘شسب ي˘لود˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
حلاشصم ىدل ىؤكشش ميدقتب  تماق اهنأا ةئيبلاب ريبكلا اهمامتها
طشسو ةرهاظلا هذه مقافتل اهفشسأا نع تبرعأا و،ةشصتخملا نمألا
هذ˘˘ه ىل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل دؤ˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘ت  ىلإا تعدو ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘ق ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاؤ˘˘ه˘˘لا ة˘˘قر˘˘شس ةر˘˘ها˘˘ظ نأا ىلا را˘˘ششي،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
رخآا تقرطت دق و ةدكيكشس ةنيدم طشسو ارخؤؤم ةدششب تلحفتشسا
.ارارم عؤشضؤملا اذهل ةعاشس

 !ةجسض ثدحي جÓع ةعاق نيسشدت

«جÓع ة˘عا˘ق» ن˘ي˘ششد˘ت ىل˘ع تشسار˘ن˘م˘ت ي˘لاو فار˘ششإا رؤ˘شص ترا˘ثأا
درغو قلع نم نيقلعملا نم ثيح لشصاؤتلا عقاؤم ربع لدجلا

م˘ل˘ي˘ف ي˘ف تاؤ˘ير˘ع نا˘م˘ث˘ع ر˘يد˘ق˘لا نا˘ن˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘ه˘ششلا ة˘لؤ˘ق˘م˘لا˘ب
«ب مليفلا يف باعلألا ةعاق هنيششدت ءانثأا «ةرششد يف «لافنرك»
.«ثدحي ام ثدحأا

لوأا قÓطإا يف مهاسسي يرئازج
 خيرملا حطسس ىلإا رابسسم

لوأا قÓ˘طإا ي˘ف ،ي˘ششك˘ي˘ل˘م ن˘يد˘لارؤ˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا رؤ˘شسي˘فور˘˘ب˘˘لا م˘˘ها˘˘شس
-repus ةلآاب فلكملا يملعلا قيرفلا نمشض خيرملا حطشس ىلإا رابشسم

mac،عورششملل رابشسملا ىلع ةدؤجؤملا عبشسلا تلآلا ىدحإا يهو ،
ةلاكؤ˘ل ع˘با˘ت˘لا سسنار˘ي˘ف˘ي˘شسر˘ي˘ب را˘ب˘شسم ق˘ير˘ف ءا˘شضعأا د˘حأا  هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ـل حيرشصت يف يششكيلم ح˘شضوأاو.«ا˘شسا˘ن» ة˘ي˘ك˘ير˘مألا نار˘ي˘ط˘لاو ءا˘شضف˘لا
تا˘نا˘ي˘ب˘لا لا˘شسرإا ي˘ه تلآلا ة˘م˘ه˘م نأا »ير˘ئاز˘ج˘لا نؤ˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ع˘قؤ˘˘م»
ةا˘ي˘ح كا˘ن˘ه تنا˘ك نإاو ،خ˘ير˘م˘لا بكؤ˘ك ىل˘ع ةا˘ي˘ح˘لا م˘ه˘فو ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘ل
ؤه اهيف هرودو ،ًالبقتشسم ةنكمم ةايح وأا رمحألا بكؤكلا ىلع ةقباشس
ىلع هثيدح لÓخ  افيشضم ،ايئايزيف هتفشصب تانايبلا ليلحتب مايقلا

هنأاو ،مؤيلا ةديلو تشسيل ةركفلا هذه نأا ،رئازجلا يف عيراششم ريؤطت
.هريبعت ّدح ىلع ،مÓعإلا تاؤنق يف رهظي نأا نود هب مؤقي ام هيدلو ،يرئازجلا بابششلاب هتقÓع عطقي مل

ةيزكرملاب ثدحي اذام
؟ةيباقنلا

ا˘بر˘ح نأا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا ل˘خاد ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘شصم تف˘˘ششك

امم ،ةينطؤلا ةنامألا يف ةزراب هؤجو نيب رودت اشسورشضو هتماشص

ةششطابل ميلشس نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإÓل ماعلا نيمألا لعج

دق امم ةنحاطتملا هؤجؤلا نيب رظنلا تاهجو بيرقت يف لششفي

هؤجو داعبإاب ةئجافم تارارق ذاختإا رداشصملا تاذ بشسح هرطشضي

ةليلقلا مايألا نإاف رداشصملا تاذ بشسحو .ةينطؤلا ةنامألاب ةزراب

.ATGU ـلا ةباقنب ةعراشستم تارؤطت فرعتشس ةلبقملا

لاقلا ووليقلا

ةيملاعلا اهتاحومط قيقحتل رئازجلا ىلع «لوعت» ةدحتملا ةكلمملا
رئازجلا نإا ،درؤفاتشس ردنشسكلأا (نيظفاحملا رايت نع) يناطيربلا بئانلا لاق
تاريشضحتلا عم ةشصاخ ،اهلمكأاب ةيقيرفإلا ةراقلا ؤحن ةباؤب نؤكت نأا نكمي

ةيتح˘ت˘لا ىن˘ب˘ل˘ل ة˘يؤ˘لوألا ءا˘ط˘عإاو ي˘ق˘ير˘فإلا ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م قÓ˘طإل
اهنؤك ىلإا ةفاشضإا ،سسؤغلو رئازجلا نيب طبارلا قيرطلا رارغ ىلع ةيشساشسألا

رئازجلا نأا ىلإا اريششم ،ايقيرفإا لامشش يفو طشسوألا قرششلا يف ايشساشسأا Óعاف
،ةدحتملا ةكلملل ةبشسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك سصر˘ف ىل˘ع ر˘فؤ˘ت˘ي د˘ل˘ب ىلإا لؤ˘ح˘ت˘لا دد˘شصب
عقؤم هرششن لاقم يف درؤفاتشس حشضوأاو.ارخؤؤم يبوروألا داحتلا ترداغ امدعب
عم يؤق يناطيرب مازتلا معد نييناملربلا ىلع» هنأا «esuoh eht» سسواه وذ
دلب ربكأا ،رئازجلا» نأا ىلإا اريششم ،«ةيملاعلا انتاحؤمط قيقحت اندرأا اذإا رئازجلا
اشسؤملم اؤمن ايلاح فرعت و فقثم بابششب رخزت و ادج رؤطتم ،ةحاشسم يقيرفإا
ةيبرتو يحشص جÓع ميدقتب رختفت نأا اهل نكمي و يلامجإلا يلحملا جتانلل
نؤنق˘ت˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا» نأا ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا بئا˘ن˘لا ظ˘حلو.»ا˘ه˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل ة˘ي˘نا˘ج˘م
نمو ،ةعرشسب دادزا ةيزيلجنإلا ةغللا دامتعا نكلو ةيبرعلاو ةيشسنرفلا نيتغللا
ةلهؤؤملا ةلماعلا ديلا لاجم يف ةيناطيربلا تاشسشسؤؤملل اشصرف كانه نأا حشضاؤلا

.«امئاد رؤطتم كÓهتشسا قؤشس اذكو ةطششنلاو

ةنتابب Óيتق فلخي ةنحاسش ةلجع راجفنا
رثإا ،هفتح رمعلا نم تاينيعبرألا يف سصخشش لوألا سسمأا يقل
يحب ليقثلا نزؤلا قيرطب كلذو ،ةنحاششل ةريبك ةلجع راجفنا

ة˘با˘شصإا ىلإا ة˘ل˘ج˘ع˘لا را˘ج˘ف˘نا ىدأا ثي˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةد˘ي˘˘ششك
ناك امدنع ،ناكملا نيعب هتايحب تدوأا ةريطخ حورجب ةيحشضلا

هيدرتو هيلع ر˘ج˘ف˘ن˘ت نأا ل˘ب˘ق ة˘ل˘ج˘ع˘لا خ˘ف˘ن دد˘شصب ر˘ي˘خألا اذ˘ه
متو ناكملا نيع ىلإا ةنيدملا ةيامحلا قرف تلقنت دقو ،Óيتق
ةنتاب ىفتشسشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيحشضلا ةثج ليؤحت
راجفنلا يف اقيقحت نمألا حلاشصم هيف تحتف تقو يف ،يعماجلا
ىدوأا يذلا كلذ دعب ،هعؤن نم راجفنا يناث دعي يذلا ،بعرملا

بب˘شسب ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘شصلا ورزل ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ر˘˘خآا سصخ˘˘شش ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب
يتلا تاراجف˘نلا ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ف ه˘عؤ˘ن ن˘م ثلا˘ث˘لاو ،ة˘ل˘ج˘ع را˘ج˘ف˘نا
قلعتت اهنم نانثا ،رهشش نم لقأا فرظ يف ةنتاب ةنيدم اهتدهشش
80 ة˘با˘شصإا ي˘ف تب˘ب˘شست ي˘ت˘لا ،نا˘تؤ˘ب˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق را˘˘ج˘˘ف˘˘نا˘˘ب

.ةعيشضر كÓهو سصاخششأا

نيمليف ببسسب عازن
ةعقروب لحارلا دهاجملا نع

ةديرج يف اراذعإا يناشسنإلا لمعلاو ركفلل ةعقرؤب رشضخل ةشسشسؤؤم ترششن
جا˘ت˘نإا ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ير˘شصب˘لا ي˘ع˘م˘شسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘كر˘ششل ة˘ه˘جؤ˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو
ركذو.ةعقرؤب رشضخل مؤحرملا دهاجملا ةري˘شس لؤ˘ح ن˘ي˘ي˘ق˘ئا˘ثو ن˘ي˘م˘ل˘ي˘ف
ةانق يف نيمليفلا ثب لبق ثيرتلا ةكرششلا نم اؤبلط مهنأا راذعإلا باحشصأا
اهب عتمتت يتلا ةيرادإلاو ةي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا لا˘م˘ك˘ت˘شسا ىت˘ح ة˘ي˘ب˘ن˘جأا

اهفادهأا يف لخدي يتلا يناشسنإلا لمعلاو ركفلل ةعقرؤب رشضخل ةشسشسؤؤم
لبق نم رطشسملا هراطإا جراخ دهاجملا ةرؤشصو مشسل لÓغتشسإا يأا ةيامح

اهنأا  يناشسنإلا لمعلاو ركفل˘ل ة˘ع˘قرؤ˘ب ر˘شضخ˘ل ة˘شسشسؤؤ˘م تدد˘ششو.ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا
ةقفاؤم نود ءارجإا يأاو مؤحرملل ةيركفلا ةيكلملا يف ةيرشصحلا كلتمت
ةشسشسؤؤملا ىلعو ديقفلا حور ىلع رفاشس دعت ربتعي ةشسشسؤؤملا نم ةيمشسر
ةكرششلا نم راذعإلا باحشصأا بلطو.ة˘ير˘ك˘ف˘لا ه˘ت˘ي˘ك˘ل˘م˘ل ا˘ير˘شصح ة˘ك˘لا˘م˘لا
لمعلاو ركف˘ل˘ل ة˘ع˘قرؤ˘ب ر˘شضخ˘ل ة˘شسشسؤؤ˘م  ع˘م ي˘ق˘فاؤ˘ت ل˘ح دا˘ج˘يإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.عازنلا يف لشصفلل ءاشضقلا ىلإا هجؤتلا لبق يشضارتلا راطإا يف يناشسنإلا
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دوليم روتكدلأ هنع فسشك ام بسسح
لاسصت’أؤ مÓعإ’أ ةيلخب فلكم دأرم
حرط مت هنأأ دافأأ يذلأ ،ةنتاب ةعماجب

نم يتلأ ةيلاسصت’أ طامنأ’أ نم ةلمج
ىلإأ لوسصو˘لأ ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘لأ ا˘ه˘نأا˘سش
ةماعلأ ةطخلل ةيجيتأرتسس’أ فأدهأ’أ
ةوقلأ طاقن ديدحت لÓخ نم ،ةعماجلل
تأديدهتلأ أذكؤ شصرفلأؤ فعسضلأؤ

ةفاسضإ’اب،1ةنتاب ةعماجب ةطي˘ح˘م˘لأ
ت’اسصت’أؤ تامول˘ع˘م˘لأ ق˘فد˘ت ى˘لإأ
ديدج˘تؤ ثأد˘ح˘ت˘سسأؤ ةد˘ي˘ج ةرو˘سصب
دهاعم˘لأ ل˘كل ة˘ي˘نؤر˘ت˘كلإ’أ ذ˘فا˘ن˘م˘لأ

نع كيهان أذه ،حلاسصملأؤ ماسسقأ’أؤ
ةينؤرتكلإ’أ طئاسسولأ ىلع دامتع’أ
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف بلا˘˘ط˘˘لأ ى˘˘لإأ بر˘˘قأ’أ
بلا˘ط˘لأ كأر˘سشإأؤ ي˘م˘سسر˘لأ لا˘سصت’أ

ي˘ف ن˘ي˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ ءا˘˘كر˘˘سشلأ أذ˘˘كؤ
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ل˘خأد رأر˘ق˘لأ ة˘عا˘ن˘سص
ة˘ق˘فأر˘م˘ل ةدد˘ع˘ت˘م تأءا˘˘سضف ق˘˘ل˘˘خؤ
رأد فÓخ ىلع هعيراسشم يف بلاطلأ
نمؤ أذه ،اهيوحت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ت’ؤا˘ق˘م˘لأ
نمسض اسضيأأ ةرطسسملأ فأدهأ’أ نيب

تانسضاح ءاسشنإأ ةعماجلأ ةنمقر ةطخ
باحسصأأؤ غبأونلأ باطقتسس’ ةيملع

لق˘سص فد˘ه˘ب م˘ه˘ت˘ق˘فأر˘مؤ بهأو˘م˘لأ
ىقبت نأأ نؤد اهلÓ˘غ˘ت˘سسأؤ م˘ه˘ب˘هأو˘م
فرعي ام قلخ ىلإأ ةفاسضإ’اب ،ةسسيبح
ل˘خأد ي˘ف˘ي˘ظو˘لأ ى˘سضر˘لأ ة˘سسا˘˘ي˘˘سسب
ل˘˘جر˘˘لأ را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ

قلخل بسسانملأ ناكملأ يف بسسانملأ
نأ’ؤ ،شصوسصخلاب يفيظولأ لماكتلأ
ح˘ئأر˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م يو˘ح˘ت ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
يؤذ ةئف رأرغ ىلع ،هتائفؤ عمتجملأ
ف˘كع˘ت˘˘ف ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أ

،هذ˘ه ا˘ه˘ت˘يؤؤر لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
نؤربتعي نيذلأؤ م˘ه˘ب ر˘ث˘كأأ ما˘م˘ت˘ه’أ

،ةنتابب ةيعماجلأ ةرسسأ’أ تانوكم نم
،اهب ناهتسسي ’ تاماهسسإأ نومدقيؤ
ر˘سصن˘ع˘لأ ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’أ بنا˘ج ى˘لإأ
تا˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ل˘خ لÓ˘خ ن˘˘م ير˘˘سشب˘˘لأ

ل˘خأد فرا˘ع˘م˘لأ د˘˘يد˘˘ج˘˘تؤ ة˘˘ل˘˘كسسر
تا˘˘قا˘˘ط ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشي ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لأ

ةياعرؤ ،ةيل˘خأد ة˘ي˘م˘يدا˘كأأ تأءا˘ف˘كؤ
،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ˘˘˘لأ ةرو˘˘˘سصلأ

ةيهيفر˘ت تأءا˘سضف ق˘ل˘خ˘ب ما˘م˘ت˘ه’أؤ
عأدبإ’أ حؤر عي˘ج˘سشت˘ل ر˘ث˘كأأ ة˘ي˘فا˘ق˘ث
ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تأ مأر˘بإأؤ ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ ىد˘˘ل
حاتفنأ فدهب ةيجراخلأ تاسسسسؤوملأ
،يجراخ˘لأ ط˘ي˘ح˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ

ي˘قرو˘˘لأ لا˘˘سصت’أ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لأؤ
ل˘ما˘ع˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ لو˘˘سصؤؤ
وهؤ ةقرؤ ر˘ف˘سص لد˘ع˘م˘ب ي˘لا˘سصت’أ
قافآأ هقيقحت دأرملأ ىمسسأ’أ فدهلأ

ى˘لإأ أذ˘ه ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘˘سصب5202
لاسصتÓل ةمزÓلأ ةيانعلأ ءÓيإأ بناج
أذكؤ يجراخلأ ؤأأ هنم يلخأدلأ ءأوسس
قيقح˘ت و˘ح˘ن ،ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ءأدأأ م˘ي˘ي˘ق˘ت
د˘ن˘ع نو˘كت˘ل ا˘ه˘˘ب ي˘˘قر˘˘لأؤ ل˘˘سضفأ’أ
ةقبط لثمت اهرابتعاب اهمجح تاعلطت
.نيثحابلأؤ نيفقثملأ

““ةيلاضصتلا تاعلطتلاو تايدحتلا1 ةنتاب ةعماج““ راعضش تلمح

ةقرو رفشص لجأ’ ةنمقرلا وحن...ةنتأب ةعمأجل ةيلأشصت’ا ةيؤورلا عورششم
تاروطتل اهترياضسمو ،ةعماجلا ةضسضسؤوم لخاد ةيلبقتضسملا ىتحو ةينآلا تاناهرلاو ىضشامتت ةيلاضصتا ةطخ ذيفنت ىلإا،10 ةنتاب ةعماج ىعضست

ايجولونكتلا ىلع دمتعي ديدج يتاضسضسؤوم لاضصتا طمن قلخ ةنتاب ةعماج هلÓخ نم لواحت يتلاو ،هنم يجولونكتلا قضشلاب قلعت ام اميضس ،رضصعلا
.اهريطضست مت ةيجيتارتضسا ةطخ قفو قرولا باضسح ىلع

ةطرضشلا حلاضصمل ةيرهضش ةليضصح يف
 ةلضشنخ ةيلو نمأاب ةيئاضضقلا

غلك20  برأقي أم زجح
جلأعملا فيكلا نم

أشسولهم أشصرق0432و
ة˘طر˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لأ تل˘˘ج˘˘سس
رهسش لÓخ ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’ؤ ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

طروت ، ةفلتخم ةيسضق1202322 يفناج

77 م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م عدؤأأ ، ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش772 اهيف

شصاخسشأأ01،تقؤوملأ شسب˘ح˘لأ ن˘هر ا˘سصخ˘سش

اسصخسش51 ، ذفان ريغ اسسبح مهقح يف ردسص
دافتسسأ اميف ، ةيئاسضق ةباقر مهقح يف ردسص

90، تقؤو˘م˘˘لأ  جأر˘˘فإ’أ ن˘˘م شصا˘˘خ˘˘سشأأ01

، أرسشابم ءاعدتسسأ مهقح يف ردسص شصاخسشأأ

تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ ا˘ف˘ل˘م211لا˘سسرإأ م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف

مهقح يف تردسص اسصخسش11 ، ةيئاسضقلأ
. ىرخأأ ماكحأأ

تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأ د˘سض م˘ئأر˘ج˘لأ رد˘˘سصت˘˘ت ثي˘˘ح

ةلج˘سسم ة˘ي˘سضق351 عو˘م˘ج˘م˘ب ةرأد˘˘سصلأ

م˘ه˘ن˘˘م عدؤأأ ا˘˘سصخ˘˘سش67 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت

شصخسش ، تقؤوملأ شسبحلأ نهر اسصخسش12

40،تقؤو˘˘م˘˘لأ جأر˘˘فإ’أ ن˘˘م دا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسأ د˘˘˘حأؤ

30 ، ةيئاسضق ةباقر مهقح يف ردسص شصاخسشأأ

تأءا˘عد˘ت˘سسأ م˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص شصا˘˘خ˘˘سشأأ

،ةلأدعلأ ىلإأ افلم03 ليوحت مت اميف ، ةرسشابم
. ىرخأأ ماكحأأ امهقح يف تردسص ناسصخسش

مت ثيح شصاخسشأ’اب ةسساملأ مئأرجلأ اهيلت

اسصخسش74 اهيف طروت ةيسضق26 ليجسست

شسب˘ح˘لأ ن˘هر شصا˘خ˘˘سشأأ50 م˘ه˘ن˘م عدؤأأ

جأرفإ’أ نم أؤدافتسسأ شصاخسشأأ40 ، تقؤوملأ

م˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص شصا˘˘خ˘˘سشأأ50 تقؤوملأ

افلم13 ليوحت مت اميف ، ةرسشابم تأءاعدتسسأ
امهقح يف تردسص ناسصخسش ، ةلأدعلأ ىلإأ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘يا˘سضق˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ت ، ىر˘˘خأأ ما˘˘كحأأ

ةيسضق72  عو˘م˘ج˘مـب ي˘مو˘م˘ع˘لأ ءي˘سشلا˘ب

مهنم عدؤأأ ، اسصخسش15 اهيف طروت ةلجسسم

شصخسش ، تقؤوملأ شسبحلأ نهر شصاخسشأأ60

51 ، رسشابم ءاعدتسسأ هقح يف ردسص دحأؤ

80 ،تقؤوم˘لأ جأر˘فإ’أ ن˘م دا˘ف˘ت˘سسأ ا˘سصخ˘سش

ةيئاسضق ةباقر مهقح يف تردسص شصاخسشأأ

ريغ اسسبح مهقح يف تردسص شصاخسشأأ50

ماكحأأ مهقح يف تردسص اسصخسش81 ، ذفان
ةلأدعلأ ىلإأ دحأؤ فلم ليوحت مت اميف، ىرخأأ
ينطولأ داسصتق’اب ةسساملأ اياسضقلأ اهيلت ،

اهيف طروت ، ةلجسسم ةيسضق21 عومجمـب

يف ترد˘سص شصا˘خ˘سشأأ40 ، اسصخ˘سش31

تافلم90 لاسسرإأ مت اميف ، عأديإأ رمأأ مهقح
بأدآ’اب ةقلعتملأ اياسضقلأ اهيلت ، ةلأدعلأ ىلإأ

طروت ، ةيسضق51 ليجسست مت نيأأ ةماعلأ

يف تردسص شصاخسشأأ30 ، اسصخسش11 اهيف
نم ناسصخسش دافتسسأ امك  عأديإأ رمأؤأأ مهقح
ةباقر امهقح يف تردسص ناسصخسشؤ جأرفإ’أ
، ةلأدعلأ ىلإأ نيفلم لاسسرإأ مت اميف ،  ةيئاسضق
، ىرخأأ ماكحأأ امهقح يف تردسص ناسصخسش
تلجسسف ةيتامولعملأ ةم˘ير˘ج˘لأ شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

اهيف طرو˘ت ا˘يا˘سضق50 هعومجمام ة˘قر˘ف˘لأ
.ةلأدعلأ ىلإأ هفلم لاسسرإأ مت ، دحأؤ شصخسش
ةحفاكمب ةقلعتملأ اياسضقلأ شصخي اميف امأأ
ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ؤ تأرد˘خ˘م˘لا˘ب را˘ج˘ت’أ

مت ةيسضق94 ةيئاسضقلأ  ةيطبسضلأ تلجسسف

ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت،001% ةب˘سسن˘ب ا˘هزا˘ج˘نإأ

ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ؤ، ا˘˘سصخ˘˘سش87

زجح ؤ جلاعملأ فيكلأ نم * غلك616.10*

عأديإأ مت اهرثإأ ىلع ، اسسولهم اسصرق0432

شصخسش ، تقؤوملأ شسبحلأ نهر اسصخسش83
شصخسش ، تقؤوملأ جأرفإ’أ نم دافتسسأ دحأؤ

50 ، ةي˘ئا˘سضق ة˘با˘قر ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص د˘حأؤ

، ذفان ريغ اسسبح مهقح يف تردسص شصاخسشأأ

ىرخأأ ماكحأأ مهقح يف تردسص شصاخسشأأ40

. ةلأدعلأ ىلإأ افلم42 ليوحت مت اميف ،
 تاسشوهلب نأرمع
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فيطسس ةي’وب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق زز˘ع˘ت
ةيوبرت لكايه ؤ تآاسشنم ةدعب أرخؤوم
ةدح نم فيفختلأ اهنأاسش نم ةديدج
نم ديدع˘لأ هد˘ه˘سشت يذ˘لأ ظا˘ظ˘ت˘ك’أ
تايدلب ةدعب ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ
يتلأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بسسحؤ .ة˘ي’و˘لا˘ب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نإا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصح˘˘ت
فيطسس ةي’ول ةيمومعلأ تأزيهجتلأ
تأراسشتسس’أ  نع أرخؤوم  تنلعأأ دق
ةقلعتملأ ةديدجلأ عيراسشملاب ةسصاخلأ
بأر˘ت ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘ب

شسرأدم3 يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ؤ ،ة˘ي’و˘لأ
““رانيت““ يرسضحلأ بطقلاب ة˘ي˘ئأد˘ت˘بأ
يذلأ رباسص د’ؤأأ ةيدلبل ايرأدإأ عباتلأ

كلذك ؤ، ةينكسس ةدحؤ0076 مسضي
بط˘ق˘لا˘ب  ىر˘خأأ ة˘ي˘ئأد˘˘ت˘˘بأ ة˘˘سسرد˘˘م

ةقطن˘م˘ب ن˘كسسم0051 ير˘سضح˘˘لأ
ةي’ؤ قرسش ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب ششير˘لأ ة˘مر˘ي˘ف

005 ع˘قو˘م˘˘ب ة˘˘سسرد˘˘م ؤ، ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس

ةقطنم ي˘ف را˘ج˘يإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ن˘كسسم
برغ تا˘نرأأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يد˘ه˘م˘لأ

005 ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘سسرد˘˘م ؤ  ، ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سس

رئب ةيدلب يف راجيإ’اب عيبلل نكسسم

ة˘ي˘ئأد˘ت˘بأ ؤ، ة˘ي’و˘لأ قر˘سشب ششر˘˘ع˘˘لأ

عيبلل ن˘كسسم003 + 003 ييح˘ب

ةفاسضإأ، ياب حلاسص ةيدلب يف راجيإ’اب

يحب ىرخأأؤ ةؤاق يحب ةسسردم ىلإأ

ةيئأدتبأ ؤ،فيط˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب با˘سضه˘لأ

نيعب يعامتجأ نكسسم0051 يحب

. رباسص د’ؤأأ ةيدلبب ةيئأدتبأ ؤ  تانرأأ

ةد˘حؤ شسرأد˘م˘لأ هذ˘˘ه ى˘˘لإأ فا˘˘سضي ؤ

ة˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لأ ؤ جÓ˘˘ع˘˘لأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ““د˘ي˘ع˘لأ ي˘بر˘ح““ ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ

فسصن عؤرسشم زاجنإأ عم ، جرب ءاسضيب

يرا˘م˘ل˘ب““ ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد ف˘˘سصن زا˘˘ج˘˘˘نإأ ؤ،““د˘˘˘م˘˘˘حأأ
زاجنإأ ،رجحلأ نيع ةيدلبب ةطسسوتمب
ةز˘م˘ح““ ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘ب ة˘ي˘ل˘خأد ف˘˘سصن

زاجنإأ أذك ؤ، نيسسؤ ينب ةيدلبب ““يلع
يداعسسإأ ““ةطسسوت˘م˘ب ة˘ي˘ل˘خأد ف˘سصن
طسسوتمؤ شسأدنعوب ةيدلبب  ““يبرعلأ
بونجب ر˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ىر˘خأأ

. فيطسس ةي’ؤ
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فيسصو˘ل ةر˘ط˘ن˘ق ي˘ح نا˘كسس بر˘عأأ
ي˘ف ششر˘ع˘لأ ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ف˘ي˘˘ط˘˘سسب
ءأرج ديدسشلأ مهئايتسسأ نع فيطسس
أذه اهدهسشي يتلأ ةيثراكلأ ةيعسضولأ
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م هؤؤا˘˘سشنإأ م˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ

1991

فر˘سصلأ ة˘˘كب˘˘سش نأأ أؤد˘˘كأأ نا˘˘كسسلأ
ةرذق˘لأ ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘ه˘تر˘م˘غ  ي˘ح˘سصلأ
د˘˘ع˘˘ب ؤ ة˘˘كب˘˘سشلأ تد˘˘سسنأ ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
دأدسسن’أ أذه حتفل ةديدع ت’ؤاحم

ناكسسلأ رطسضأ نيأأ ،لسشفلاب تءاب
ةدوجوملأ تاعو˘لا˘ب˘لأ  ى˘ل˘ع ر˘ف˘ح˘ل˘ل
ؤ تمدهت اهنأأ نيبت ؤ قيرطلأ طسسوب
ؤ اهدأدسسنأ يف ببسست امم تراهنأ

فر˘سصلأ ها˘ي˘م رؤر˘˘م  ىر˘˘ج˘˘م ع˘˘ن˘˘م
لزانم شضعب ترمغ يتلأ  يحسصلأ
مت ةكبسشلأ هذه نأأ ملعلأ عم،ناكسسلأ

يلام غلبمب تأونسس01 ذنم اهزاجنإأ

يحلأ أذهب  ميتنسس نويلم004 هردق
ةكب˘سشلأ هذ˘ه ى˘لإأ ر˘ق˘ت˘ف˘ي نا˘ك يذ˘لأ
ن˘كت م˘˘ل لا˘˘غ˘˘سشأ’أ ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م  ن˘˘كل
ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘˘م

هذه ءانبل ةحلسسملأ ةناسسرخلأ شصقنل
ا˘ه˘ئا˘ن˘ب˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’أ ؤ تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لأ
يف ببسست امم  ةيتنمسسإ’أ تانبللاب
ايموي ةقفدتملأ هايملأ ببسسب اهرايهنأ
ىلإأ ناكسسلأ ةايح ليوحت ؤ  ،اهيف
يت˘لأ ةرذ˘ق˘لأ ها˘ي˘م˘لأ هذ˘ه ع˘م شسجا˘ه
رقتفي امك ،تانكسسلأ شضعب ترمغ
تاقرطلأ مأدعن’ ةئيهتلأ ىلإأ يحلأ

ريغ عرأوسشلأ تاقرط لأزت ’ ثيح
دعب لوحتت ةيبأرت كلاسسم ؤ ةدبعم
ؤ هايملأ نم كرب ىلإأ راطمأ’أ طوقسس
ؤ ،لا˘حؤأ’أ ن˘م ة˘م˘كأر˘ت˘م ل˘˘سسÓ˘˘سس

نا˘كسسلأ بلا˘ط˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ م˘˘غر

أذهب نطقت ةلئاع08 مهددع غلابلأ
،مهتاناعمل دح عسضؤ ؤ هتئيهتل  يحلأ
انأذآأ قلت مل بلاطم درجم تلظ اهنكل

ؤ ،يلا˘م˘لأ فÓ˘غ˘لأ شصق˘ن˘ل ة˘ي˘غا˘سص
رقتفي يذلأ ديحولأ يحلأ أذه ربتعي
دوعت هتي˘كل˘م نأأؤ ة˘سصا˘خ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل
ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب هؤؤا˘˘سشنإأ م˘˘ت ؤ شصأو˘˘خ˘˘ل˘˘ل
تاكبسشلأ لكل رقتفي لظؤ ةيوسضوف
غ˘لا˘ب˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘م
ؤ ءابرهكلاب هطبر لجأأ نم ةمخسض
.يعيبطلأ زاغلأ ةدامب مث ءاملأ

يحلل ةيثراكلا ةيعضضولا ءارج

يحشصلا فرشصلا ةكبششو ةيرشضحلا ةئيهتلا بأيغ نوكتششي فيطشسب فيشصول ةرطنق نأكشس

ظاظتكلا ةدح نم فيفختلل

ةديدج تآأششنم و لكأيه نم ديفتشسي فيطشس ةي’وب ةيبرتلا عأطق

 ةعجارملا نم مهنيكمتو ةبلطلا نع طغضضلا فيفختل  /جيريرعوب جرب

يميهاربإ’ا ريششبلا ةعمأجب تأنأحتم’ا ليجأأت
نيتعفدلا مامتإا ن˘ي˘ح ىلإا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ىلوألا ة˘ع˘فد˘ل˘ل نا˘ح˘ت˘ملا ل˘ي˘جأا˘ت رار˘ق ي˘م˘ي˘هار˘بإلا ر˘ي˘ضشب˘لا ة˘ع˘ما˘ج  ةرادإا سسل˘ج˘م  ذ˘خ˘تا
نع نيلثمم عم عامتجا دقع  دعب قحلا دبع ةرتبوب روضسي˘فور˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ر˘يد˘م بضسح اذ˘هو ،ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا رر˘ق˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
هبضسحو ةيجاجتحلا ةفقولا دعب ،مهبلاطم لوح  مهعم رواحتلاو مهتلاغضشنا ىلإا عامتضسلا دعب ةبلطلاو ةيبÓطلا تاميظنتلا

ليجأات مت ثيح ،تايلكلاو دهاعملا ربع ةيجاجتحلا تافقولا عيمج سضف و ،ةبلطلا عم قافتا ىلإا لضصوتلا مت عامتجلا لÓخ نإاف
نينحتمملا حنمو ،اهئارجإل ةضصضصخملا تاعاقلاو تارجحلاب ةحئاجلا نم ةيئاقولا ريبادتلا نامضضل ،قحل دعوم ىلإا تاناحتملا

اهنع بترت ام و ،ةيحضصلا ةمزألا ةرتف عم نمازت يذلا يضساردلا جمانربلا ةفاثكو طغضضلا نم اوكتضشا امدعب ،ةعجارملل  ايفاك اتقو
اريضشم ،اهيلع لوضصحلاو  سسوردلل ةيمقرلا تاضصنملا لامعتضساو ،سسيردتلا ةقيرط يف رييغت و ،تاعفد ىلإا ةبلطلل ميضسقت نم
دعبو.لضصفلا لÓخ سسوردلل يفاكلا يعاضسلا مجحلا ءاطعإا يف ريضصقتلا ىلإا مهيواكضش يف مهقرطت و ،اهنم سضعبلا رفوت مدع  ىلإا

اهيف عورضشلا دعب ،تاناحتملا ءارجإا لاجآاب قلعتت تÓيهضست مهحنم ، ،ةعماجلا ةرادإا سسلجم ررق تلاغضشنلا و بلاطملا ةضسارد
ةلاح نع Óضضف ،ةبلطلا بضسح ةحئاجلا نم ةياقولا طورضش ريفوتب ةقلعتملا سصئاقنلا سضعب تلجضس نيأا ،تايلكلاو دهاعملا سضعبب
فلتخم يف سسوردلا مكارتو تقولا قيضضل ةعجارملاو ديجلا ريضضحتلا نم مهمرح ام ،رخأاتلا كاردتضسل سسوردلا يف وضشحلا
دادعإلا و ،تاعفدو جاوفأا ىلإا ةبلطلا ميضسقت و ،ليجأاتلا رارق ذاختا ىلإا لوؤوضسملا تاذ بضسح تعفد يتلا ةيعضضولا يهو ،سسيياقملا
.يئانثتضسلا عضضولا اذه لÓخ ةبلطلا ةحلضصم رابتعلا نيعب ذخألا عم ، تاناحتملا ةمانزر ديدحتل قيقدلا

ىضسوم.ع



ةيئاهن ةفصب لازغ مضل كرحتي شاتكيشيب
كلذو ،يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسيل يدان يف اهتريظن عم اهت’اصصتا تطبر دق ضشاتكيصشيب ةرادإا نأا ،ةيكرت ةيمÓعإا رداصصم تفصشك
نإاف ،دراصصملا تاذ بصسحو ،يكرتلا يدانلا فوفصص ىلإا ةيئاهن ةفصصب لازغ ديصشر مصضب يصضقي قافت’ اهعم لصصوتلا لجأا نم
ليبصس ىلع قيرفلا ناولأا لمحي يذلا يرئازجلا يلودلا تامدخ يف طيرفتلا نوديري ’ ،ضشاتكيصشيب ـل يرادإ’ا نأاصشلا ىلع نيمئاقلا

.ةقفصصلا مامتإ’ وروأا نويلم5 ىلع لوصصحلاب ““بلاعثلا““ بلاطي نأا عقوتملا نمو ،ريبكلا هقلأات لظ يف كلذو ،ةراعإ’ا
ضش.م
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ينطولا بختنملا يبع’ نم ديدعلا يناعي

’ تحبصصأا امدعب اهيلع دصسحت ’ ةيعصضو نم

ا˘ه˘ت˘˘يد˘˘نأا ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع Ó˘˘ي˘˘ق˘˘ث ا˘˘نزو كل˘˘م˘˘ت

يف جهنلا ضسفن ىلع ريصست دق اهنأاف يلاتلابو

تحصضأا ثيح،يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لامج ينطولا بخانلل اريبك اعادصص لكصشُت

لئادب داجيإا نع كصش نود ثحابلا ،يصضاملب

تفلتخاو.بيرقلا لبقتصسملا يف اهل ةبصسانم

نولصصاوي نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ء’ؤو˘ه تا˘ي˘ع˘صضو

تاباصصإ’ا نيب ،مهتيدنأا تايرابم نع بايغلا

مئادلا ضسولجلا نيبو،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م˘لا

˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ي ن˘˘˘ل ر˘˘˘مأا و˘˘˘هو ،ء’د˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كد ىل˘˘˘ع

ة˘ق˘فر ل˘ب˘ق˘ُم˘لا ،ر˘صضخ˘لا برد˘˘م تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م

 .مداقلا ضسرام رهصش ضصبرت ىلع هلابصشأا

قرؤوي ام رثكأا رضصان نب»ـل ةرركتملا تاباضصإلا
 يضضاملب

نب ليعامصسإا رصضخ˘لا ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م ي˘تأا˘يو

ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا ءا˘م˘صسأ’ا ة˘م˘ئا˘ق ضسأار ىل˘˘ع ،ر˘˘صصا˘˘ن

ي˘ف ا˘ه˘تا˘مد˘خ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا دد˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ضصبر˘˘˘ت˘˘˘لا

ضسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صس،ذ˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صضع˘˘˘لا

كرا˘صشو ة˘با˘صصإ’ا ن˘م دا˘ع ا˘مد˘ن˘˘ع،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ف،نÓ˘˘ي˘˘م ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

ر˘صصا˘ن ن˘˘ب ةدو˘˘ع تنا˘˘كو.ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا
لا˘م˘كإا ىل˘ع رد˘ق˘ي م˘ل ذإا،ا˘ما˘م˘ت ة˘ق˘فو˘م ر˘ي˘غ

ردا˘غو،دار˘غ˘ل˘ب˘ل ر˘م˘حأ’ا م˘ج˘ن˘لا يدا˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل

كل˘˘˘ت ن˘˘˘˘م93ـلا ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘با˘˘˘˘صصم
ىدل ةر˘ي˘ب˘ك ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ كر˘ت˘ي˘ل،ة˘ه˘جاو˘م˘لا
تفلخ ،““يرينوصسورلا““ ةبيتكل ينفلا مقاطلا

بخا˘ن˘˘لا ىد˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ق˘˘ل˘˘ق كصش نود ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
رصصان نب ضضرعت نأا هيف كصش’ اممو.ينطولا
رثؤوت˘صس ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ع˘بار˘لا ة˘با˘صصإÓ˘ل

ي˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا هاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم ىل˘˘˘˘˘ع

نم امو˘ي06ـلا براق هنأاو ةصصاخ،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
ا˘˘م ،نآ’ا د˘˘ح ىلإا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ع با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا
هقيرف طصسو طخ يف ابيهر اغارف كرتيصس
يذلا ،يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو نÓ˘ي˘م
نا˘˘ك˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
  .لبقملا

نم هتدوع مغر ةحضضاو ريغ يلوغيف ةيعضضو
 ارخؤوم ةباضصإلا

بع’ مهأا يناث يلوغيف نايفصس مجنلا دعُيو
،يرئازجلا ينطولا بختنملا طصسو طخ يف
ةموظن˘م ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ز˘ئا˘كر˘لا ن˘م د˘حاوو
داجيإا لوا˘ح˘ي˘صس يذ˘لا ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج بع˘ل

اذإا ،يكرتلا يارصص ةطلغ مجن فلخي بع’
د˘ع˘˘ب ،ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘با˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ت˘˘ف تلا˘˘ط

يف ة˘با˘صصإ’ ي˘صضا˘م˘لا ر˘يا˘ن˘ي ة˘يا˘ه˘ن ه˘صضر˘ع˘ت
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘˘ف˘˘صس ضشا˘˘عو .ر˘˘خآ’ا و˘˘ه ر˘˘تو˘˘لا

بب˘˘صسب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘صص تار˘˘˘ت˘˘˘ف
تنا˘ك نأا د˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
هبايغ مايأا عومجم لصصيل ،ذخفلا يف ىلوأ’ا

21 اهلÓخ ّعيصض ،اموي54 ىلإا ةصسفانملا نع
ىلع لاطع فصسوي عفادملا ريصسيو .ةارابم
ثي˘ح ،ي˘لو˘غ˘ي˘فو ر˘صصا˘ن ن˘ب ه˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م ج˘˘ه˘˘ن
ه˘م˘صسو˘م تل˘ع˘ج ،ةرر˘ك˘ت˘م تا˘با˘صصإ’ ضضر˘˘ع˘˘ت
امدعب ،ةياغلل ائيصس ضسين هيدان ةقفر يلاحلا
ر˘ه˘صش ر˘˘خاوأا ،ر˘˘خآ’ا و˘˘ه ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بي˘˘صصأا

ةيلصضعلا ة˘با˘صصإ’ا نو˘ك˘ت˘ل ،ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
ه˘ت˘با˘صصإا ن˘ع Ó˘صضف ،م˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

91”. ديفوك““ انوروك ضسوريفب

بهذي دق يذلا يجاجزلا بعÓلا لاطع
 ةريثكلا هتاباضصإا ةيحضض

،يصسايقلا مقرلا بحاصص لاطع فصسوي ّدعُيو
ة˘نرا˘ق˘م ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف

ن˘م مو˘˘ي002 ز˘جا˘ح هزوا˘ج˘ت˘ب ،ه˘˘ئÓ˘˘مز˘˘ب

ضسين هيدان عم ءاقل83 هعييصضتو ،بايغلا
ير˘ه˘صش ي˘صصبر˘ت ه˘ت˘يو˘ف˘ت كي˘ها˘ن ،ي˘صسنر˘ف˘لا
ةبيتك ةقفر ،ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘نو ر˘بو˘ت˘كأا
يصضاملب ءاعدتصسا مغرو .يصضاملب بردملا
زايتماب ىطغ يذلا ،ةيميÓح اصضر عفادملل

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا برد˘˘˘م نأا ’إا ،لا˘˘˘ط˘˘˘˘ع با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
،ر˘خآا ع˘فاد˘م ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا د˘ير˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا
قلأات .هيف بوغرم ريغ ويرانيصس يأا يدافتل
،هييلبنوم هيدان ةقفر رولود يدنأا مجاهملا

اصسفانم هل˘ع˘ج ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
،حاجنوب دادغب يرطقلا دصسلا مجاهمل اصسرصش

،نآ’ا دح ىلإا ةديدجلا ةنصسلل ملاعلا فاده
ةغلب هنع ليدب ’ يذلا يناثلا رايخلا نوكيل
 .يصضاملبل ماقرأ’ا

بخانلا لاب لغضشي ام رثكأا يرمعلب ةيعضضو
 ينطولا

لو˘خد ع˘قو˘ت˘ي ن˘ي˘م˘ئا˘صشت˘م˘لا ر˘ث˘˘كأا ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل
ة˘ماود ي˘ف ،ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج عا˘فد˘لا ةر˘˘خ˘˘صص

نويل يدانب هقاحتلا ذنم ايطايتحا هصسولج
مل يذلا وهو ،ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘صصلا ي˘صسنر˘ف˘لا

،ه˘ن˘صس ر˘ب˘ك˘˘ل م˘˘ل˘˘صست˘˘صسي م˘˘لو ل˘˘يد˘˘ن˘˘م˘˘لا مر˘˘ي
ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ا˘ب˘ع’ ءا˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘˘ّصضفو
ةيعصضو نأا كصش ’و.ابوروأا يف فارتح’او
،يصضاملب لامجل ربكأ’ا عادصصلا دعت يرمعلب
ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م نزو˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
نأاو ةصصاخ ،يرئازجلا بختنم˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘فد˘لا
بلق بصصنم يف هصسفانم تارهاط يدهم ءادأا
ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا ي˘˘ف ا˘˘يو˘˘ق ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل ،عا˘˘فد˘˘لا
لامج نوكي˘صسو.ر˘صضخ˘لا ع˘م ا˘ي˘صسا˘صسأا ا˘م˘ه˘ب˘ع˘ل
هن˘ك˘م˘ي ع˘فاد˘م دا˘ج˘يإا ىل˘ع ار˘ب˘ج˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ىصسي˘ع ر˘خآ’ا عا˘فد˘لا بل˘ق بنا˘ج˘ب فو˘˘قو˘˘لا

ةليحتصسم ودبت يرمعلنب ةدوع نأ’،يدنام
هجورخ ببصسب ،ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف
يدور نويل يدان بردم تاططخم نم اتقؤوم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

  راوفيد توك مامأا رئازجلل ةجودزم ةهجاوم
مداـــــقلا سسراـــــم7و3 يموـــــي

ةنس71 نم لقف ايقيرفإ سأك

ىلع يناميلس معدل ضفتنت نويل ريهامج
 ”يبماكيا“ ينوريماكلا باسح

حجنو1”.غيللا““ ةصسفانم يف ابيرق هتصصرف ىلع يصسنرفلا نويل يدان مجاهم،يناميلصس مÓصسإا يرئازجلا يلودلا لصصحي نأا رظتني

يرود˘لا ن˘˘م62ـلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ،3-2 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب تصسير˘ب ىل˘ع زو˘ف˘لا ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ل

لراك“ ينوريماكلا هصسفانم كراصش اميف ،ةريخأ’ا8ـلا قئاقدلا يف كراصش ثيح ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا نع باغ يناميلصس.يصسنرفلا
زوفلا لÓخ امهنيب تعقو يتلا ةيمÓكلا ةداصشملا دعب اميصس ’ ،يناميلصس عم ةئيصس ةقÓع كلتمي يبماكيا.ايصساصسأا ““يبماكيٕا وكوت

ىدحإا يف يرئازجلا هريظنل ةركلا ينوريماكلا بعÓلا ريرمت مدع ببصسب ،اصسنرف ضسأاك نم46ـلا رود يف،5-1 ويصسكاجأا ىلع
يف ببصست ام وهو ،فادهأا ىلإا ةريطخلا ضصرفلا نم ديدعلا ليوحت يف ““يبماكيإا““ لصشف ،تصسيرب ةارابم لÓخو.ةريطخلا تاركلا

ىلع طخصسلا نم ةلاح راثأا رمتصسم لكصشب ضصرفلا رادهإا.ةياهنلاب اهمصسح يف حجني نأا لبق ،نويل قيرف ىلع ةارابملا ةبوعصص
لبق نم لصصاوت طخصسلا.نويل قيرف نم ةارابملا يف بع’ أاوصسأا ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص هتربتعا ثيح ،ينوريماكلا بعÓلا

ةرتفلا لÓخ ه˘ن˘م ’د˘ب ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس ما˘ح˘قإاو،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لا ن˘م ““ي˘ب˘ما˘ك˘يإا““ ءا˘صصقإا˘ب تب˘لا˘ط ثي˘ح،نو˘ي˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج
ليبصس ىلع يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسيل نم امداق ةيصضاملا ةيوتصشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ نويل ىلإا لقتنا يناميلصس نأا ركُذي.ةلبقملا
 بيجن.ج .ايئاهن هتامدخ ىلع لوصصحلا ةيقحأا عم،مصسوملا ةياهن ىتح ةراعإ’ا

سرام صبرت لبق ةبسانملا لولحلا داجيإل نمزلا قباسي ينطولا بخانلا

يرئازجلا يلودلا بعÓلا بيغي
نع لماك رهصش ةدمل روليد يدنأا
ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘يدا˘ن ع˘م، ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا

ةباصصإ’ ه˘صضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ،ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
بصسح يصضاملا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘ي˘ل˘صضع
““دا˘˘˘يا˘˘˘ب ي˘˘˘لأا““ ع˘˘˘قو˘˘˘م ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشك ا˘˘˘˘م
نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

جÓعل يرئازجلا بعÓلا عصضخي
يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ف˘ث˘ك˘م
هفصشك ام بصسح ،ييلبنوم هيدانل
ةيفحصص ةودن يف يدانلا بردم
ءاف˘صشلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘صست ل˘جأا ن˘م
ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ع˘ي˘˘صضي˘˘صس ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب
ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘برا
ةرتفلا لÓخ ،يصسنرفلا يرودلا
با˘ي˘˘غ را˘˘ب˘˘خأا د˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةصسفانملا نع لماك رهصشل روليد
ة˘بار˘ق ل˘ب˘ق ،ه˘ل ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘صض
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضضو˘خ ن˘م ا˘صضيأا ر˘ه˘˘صش
تا˘ير˘ج˘م˘ل ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةصسدا˘صسلاو ة˘صسما˘خ˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ن˘˘م

ي˘˘ف ا˘˘هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا2202
ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ما˘˘˘مأا ،نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لا

رظتنملا نمو ،ايبمازو اناوصستوب
يد˘˘˘نأا ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا بع’ بي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي نأا

يذلا لبقملا ضصبرتلا نع روليد
ينطولا بخانلا لابصشأا هصضوخيصس
برد˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ن˘˘يأا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ار˘˘ط˘˘صضم ““ر˘˘صضخ˘˘لا““

مجاهم بايغ ضضوعي ،رخآا بع’
ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘م Ó˘م˘لو ،ي˘ي˘ل˘ب˘˘نو˘˘م
Óبقتصسم لكصشي دق باصش بعÓل
،ءارحصصلا يبراحم ةبيتكل ادعاو
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإ’ا د˘ع˘تو
،نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘˘ف رو˘˘˘ل˘˘˘يد
يصسنرفلا يرودلا ةصسفانم نمصض
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’ا ي˘˘˘˘ه ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
،هب تقحل يتلا ةيناثلا ةيلصضعلا

Óصضف ،يلاحلا مصسوملا ةيادب ذنم
بب˘˘˘˘صسب عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ ه˘˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘ع

،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإا
ي˘ف ة˘ي˘ل˘صضع˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإ’ا تءا˘˘جو
ي˘ف رو˘ل˘يد ه˘ي˘ف ق˘لأا˘ت˘˘ي نا˘˘ك تقو
نكمت ثيح ،ةيصسنرفلا ةلوطبلا

7 ميدقتو فادهأا9 ليجصست نم
.ةمصساح تاريرمت
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ةباصصإ’ا يعادب رهصش ةدمل بيغيصس

لبقملا سسرام يف ““رضضخلا““ ركضسعم عيضضي روليد

 ضصاخ عون نم امقر ققح

 ثدحلا ةعانص لصاوي يدنام
 ةينابسقا ”اغيللا“ ةسفانم يف

مل امدعب,زيمم مقر قيقحت نم تاءاقل4 رخآا يف نكمت ثيح, اينابصسإا يف ثدحلا ةعانصص يدنام ىصسيع يرئازجلا يلودلا لصصاوي
ىلع بع’ يأا ردقي مل و يفاتيخ و اصصربلا ،لايرايف ،وابليب دصض ةيوق تاءاقل ضسيتيب لاير ضضاخو. هتغوارم ىلع بع’ يأا ردقي
نم قرف نم بولطم يرئازجلا عفادملا نأا تدكأا رخآا قايصس يف و ةينابصسإ’ا ““وفيتروبيد ويداتصسا““ ةفيحصص. يرئازجلا يلودلا ةغوارم
ضضوخ يف Óمأا ضسيتيب لاير عم ديدجتلا ضضفر و هدقع نم ةرحلا ةرتفلا لخد يدنام.ءامصسأا نع فصشكلا نود رطق موجن يرود

غلبت ريكذتلل. رخآا عنصص و فادهأا3 لجصس و يصسلدنأ’ا قيرفلا عم ءاقل32 يف يلاحلا مصسوملا كراصش رصضخلا ةرخصص. ةديدج ةبرجت

ةدعب يرئازجلا بعÓلا مصسا طبترا دقف ةراصشإÓل. تكرام رافصسنارت عقوم بصسح وروأا نويلم8 يرئازجلا بعÓل ةيقيوصستلا ةميقلا
 .يناملأ’ا هكلاصش و يكرتلا ضشاتكصشيب و يلاطيإ’ا امور ويصست’ رارغ ىلع قرف

 بيجن.ج

يضضاملب قرؤوت يلوغيفو لاطع ،يرمعلب ،رضصان نب ةيعضضو
¯ ê.fé«Ö 

نم لقأ’ يرئازجلا بختنملا ضضوخي

مامأا ةيدو ةجودزم ةهجاوم ،ةنصس71

ضسرام7و3 ي˘مو˘ي راو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك
ابصسحت ،ةمصصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةئفلل1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك˘˘˘ل

ضسرام13 ىلإا31 نم اهؤوارجإا ررقملا
هذ˘ه˘ل ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،بر˘غ˘م˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
““رصضخلا““ نإاف ،ةجودزم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

نو˘صضو˘خ˘ي د˘ق تا˘صس’ د˘م˘ح˘م ةدا˘ي˘ق˘ب
مامأا رئازجلاب نيتيدو نيتارابم اصضيأا

،اقح’ هيلع فرع˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ضسفا˘ن˘م
““ءارحصصلا يبراحم““ لابصشأا فرعتيصسو

موي ايقيرفا ضسأاك يف مهيصسفانم ىلع
ةعر˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ءا˘ع˘برأ’ا
م˘˘مأا ضسأا˘˘ك ضشما˘˘ه ىل˘˘ع ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

اماع02 ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘قأ’ ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘ط˘˘ت˘˘قاو ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘ب

ةريصشأات ةنصس71 نم لقأ’ يرئازجلا

هئاهنإاب1202” نا˘˘ك““ ىلا ه˘˘ل˘˘˘هأا˘˘˘ت
ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘صش دا˘˘ح˘˘تا ةرود˘˘ل

42 ىلإا81 ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب تر˘˘˘ج

لÓخ ،ةرادصصلا يف ،طرافلا يفناج

ايبيل ىلع ““رصضخلا“ زاف ،ةرودلا هذه

1-) ضسنو˘ت ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق (2-3)

ةد˘ي˘حو˘لا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا دو˘˘ع˘˘تو،(1
يف ةيرمعلا ةئفلا هذه يف رئازجلل

يتلاو9002 ةنصس ىلإا ايقيرفإا ضسأاك
تفر˘˘ع ثي˘˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا ضضرأا˘˘ب تر˘˘ج

نامثع ق˘با˘صسلا برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا غو˘ل˘ب
ةراصسخ) ايب˘ما˘غ ما˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ر˘ير˘بإا

بر˘غ˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘˘فا˘˘صضإا،(3-1

ةر˘˘صشع تل˘˘هأا˘˘ت ،(م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا)
قلعتيو يراقلا دعوملا ىلإا تابختنم
،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فا بو˘˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا

توك ،ايريجين ،وغ˘نو˘ك˘لا ،نور˘ي˘ما˘ك˘لا
،ا˘ي˘ناز˘ن˘ت ،لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلا ،ي˘˘لا˘˘م ،راو˘˘ف˘˘يد
 .ايبمازو ادنغوأا

ةيداح˘ت’ا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘صصم تف˘صشك
د˘ي˘ج˘م نأا˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘˘م ةر˘˘˘قو˘˘˘ب
امب ا˘ب˘ج˘ع˘م تا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ةرو˘ط˘صسأا ل˘ج˘ن ،ي˘مو˘ل˘ب ر˘ي˘صشب ه˘مد˘ق˘ي
كلذو ،يمولب رصضخل ةيرئازجلا ةركلا

اهصضاخ يتلا ةليلقلا تايرابملا لÓخ
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م
قلأاتلا يف يمولب ريصشب حجنو ،نارهو
ه˘فد˘ه ل˘ج˘صس نأا د˘ع˘˘ب ،ل˘˘هذ˘˘م ل˘˘ك˘˘صشب
تاءاقل ي˘ف ة˘كرا˘صشم ي˘نا˘ث ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا
ةقيرطب ىلو’ا ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘ب نو˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ه˘ب˘صش ة˘˘ع˘˘ئار
ذإا ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ةز˘ي˘م˘م˘لا ىر˘صسي˘لا ه˘مد˘ق ه˘ن˘م تل˘ع˘ج
دوعيو ،هحاجن عيمج˘لا بقر˘ت˘ي ا˘م˘ج˘ن
ىلإا ي˘مو˘ل˘ب ر˘ي˘˘صشا˘˘ب˘˘ب ةر˘˘قو˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ذإا ،لمعلا يف اهجهتني يتلا ةصسايصسلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىل˘ع ر˘ب˘كأا ل˘ك˘صشب د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ا˘م˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف با˘ب˘˘صشلا

ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م م˘˘ج˘˘ن ل˘˘ع˘˘ج
،ةيلوأ’ا هتمئاق يف هلخديو همامتها

نو˘ك˘ت نأا˘ب ةر˘قو˘ب تا˘ما˘م˘ت˘ها تد˘ع˘تو
،طقف ينفلا يمولب ءادأا ىلع ةرصصتقم
ق˘˘با˘˘صسلا ر˘˘صضخ˘˘˘لا عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘صص نأا ذإا

ة˘ي˘صضرأا قو˘˘ف ه˘˘ت˘˘يد˘˘ج˘˘ب اد˘˘ج بج˘˘ع˘˘م
مل يذ˘لا ر˘ي˘غ˘صصلا ه˘ن˘صس م˘غر ناد˘ي˘م˘لا

نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘˘ما˘˘˘ع81ـلا زوا˘ج˘ت˘ي
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘صصر˘ف لوأا ل˘غ˘ت˘صسا
ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ترد˘˘˘˘ق د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل

هليجصست رب˘ع كلذو ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ’وأا ا˘˘فد˘˘ه
ةيمصسر ةارابم ي˘نا˘ث ي˘ف ا˘ي˘نا˘ث ا˘فد˘هو
ل˘خد˘يو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش ما˘˘مأا ه˘˘ل
ن˘˘م ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ب
م˘ج˘ن م˘ه˘مد˘ق˘˘ت˘˘ي با˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ن˘ي˘مأ’ا د˘م˘ح˘م ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘˘ير˘˘ف
يتنصشأا““ مامأا افده لجصس يذلا ،ةرومع
ضسأا˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف ““و˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘ك
ىلإا ةفاصضإا ،ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا

فدهلا بحاصص يصسودنق دمحأا هليمز
’ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘صس نأا ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

،يلاوتلا ىلع ةنصس12 و02 زواجتي
ءا˘م˘صسأا ما˘مأا با˘˘ب˘˘لا ةر˘˘قو˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘صسو
ع˘م ا˘هدا˘م˘ت˘عا قاروأا تمد˘ق ة˘ي˘مو˘ج˘ه

ةعباتمب ىظحتصس ةصسفانم يف اهتيدنأا
ةحودلا ةيرطقلا ةمصصاعلا يف ةريبك
ل˘˘˘صضفأا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
ن˘ي˘فا˘صشك˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘لو م˘ه˘تا˘يو˘ت˘صسم
،ريب˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب م˘ه˘نو˘ع˘با˘ت˘ي˘صس ن˘يذ˘لا

نوكتصس برعلا ضساك ةصسفانم نأا ةصصاخ
يذلا لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘باو˘ب ة˘با˘ث˘م˘ب
يصضاملب لامج ينطولا بخانلا هدوقي
ح˘˘˘ن˘˘˘م ىلإا ر˘˘˘خأ’ا و˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
ىل˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل ة˘˘˘صصر˘˘˘ف˘˘˘لا

دق ام وهو ةينطولا ةليكصشتلا ىوتصسم
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش ضصبر˘˘ت لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ي
.لبقملا
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ةرقوب مامتها فطخي ريغصلا يمولب

ي˘˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصاو
مجن ةيزن˘ب ن˘ي˘صسا˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘يد ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف
ر˘˘ي˘˘صس ثدا˘˘ح بب˘˘صسب ه˘˘تا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
نا˘˘كو ،ما˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق ه˘˘˘ل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت

د˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ط˘˘صسو˘˘˘لا بع’
ر˘ي˘ط˘˘خ ر˘˘ي˘˘صس ثدا˘˘ح˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت

عبرا˘ب ة˘يرا˘ن ة˘جارد ن˘ت˘م ىل˘ع
ه˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ،““داو˘˘˘˘ك““ تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع

هدي ىوتصسم ىلع ةريبك ارارصضأا
نم ةزجعمب تجن يتلا ىرصسيلا

عور˘م˘لا ثدا˘ح˘لا ،ر˘ت˘ب˘لا ر˘˘ط˘˘خ
هتريصسم ءاهنإا يف ببصستي داك

ريغ ،اماع62ـلا نصسب ةيوركلا
ماق يتلا تاحارجلا ةلصسلصس نأا

ة˘ل˘صصاو˘م ة˘صصر˘˘ف ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
،ي˘لا˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا

يصضام˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يز˘ن˘ب دا˘عو
ع˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل

ي˘˘˘صسنا˘˘˘ن د˘˘˘صض نو˘˘˘ج˘˘˘˘يد ف˘˘˘˘يدر
ءاق˘ل˘لا ي˘ف ر˘ه˘ظ ثي˘ح ،نا˘يرو˘ل

لا˘˘نو ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد07 ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإ’ا نا˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
فو˘ت˘صسير˘ك برد˘م˘لاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ديفيد ددصش هبناج نم ،تناوب
لوأ’ا قيرفلا برد˘م ،ه˘يرا˘ن˘ي˘ل
ةدو˘ع ضصر˘ف نأا ىل˘ع نو˘ج˘˘يد˘˘ل
قيرف˘لا ع˘م تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ة˘يز˘ن˘ب
ةبعصص يلاحلا تقولا يف لوأ’ا
هر˘˘عا˘˘صشم““ :ح˘˘˘صضوأاو ،ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل

عجصشم رمأا اذهو ،ةياغلل ةديج
يف عرصستن ’ نأا ةركفلا نكلو
يندبلا ليهأاتلا ضصخي ءيصش يأا
’““ :ل˘˘م˘˘كأاو ،““ة˘˘ي˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا وأا

،هيف ريصسلل قيرط همامأا لازي
ددعو بعÓلا عم ضشقانتن نحن
ىدم ةفرعمل ءابطأ’ا نم ريبك
،ة˘با˘صصإ’ا ذ˘ن˘م ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح رو˘˘ط˘˘ت

،““ة˘˘عور˘˘م ة˘˘ثدا˘˘ح تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘˘ل
بختنمل قبصسأ’ا بعÓلا ناكو
ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘م ن˘˘م ىنا˘˘ع د˘˘ق ا˘˘صسنر˘˘ف
ه˘تر˘ما˘غ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صس
ع˘˘م ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

،9102 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘صشخ˘˘˘بر˘˘˘ن˘˘˘˘ف
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع د˘ع˘بأا ثي˘˘ح

نم همرح امم ،ةنيهم ةقيرطب
ينطولا بختنملا عم ةكراصشملا

زاف يتلا ايقيرفأا ممأا ضسأاك يف
،ف˘صصنو ما˘ع ل˘ب˘ق ر˘صضخ˘لا ا˘ه˘˘ب

ىل˘˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘˘ثأا ة˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘صصلا هذ˘˘˘˘˘ه
يف اهدعب لصشف ثيح ،هتيصسفن
ضسوكايبملوأا عم هدوجو تابثإا
ىل˘˘ع هر˘˘ب˘˘جأا ا˘˘م˘˘م ،ي˘˘˘نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا
ة˘˘باو˘˘ب ن˘˘م ا˘˘صسنر˘˘ف ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا

د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ه˘˘جاو˘˘ي˘˘ل ،نو˘˘ج˘˘يد
.ظحلا ءوصس
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ي˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا تر˘˘سشا˘˘ب
معدل طيطختلا ةيلمع ،ينيطنسسقلا

،نيزيمم نيبعÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘سص
ةرتف لÓخ ةيعون تابادتناب مايقلاو
ثيح ،ةمداقلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا

يدانلا ةرادإا نأا رداسصم نم انملع
د˘يد˘ج˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
تاقفسصب مايقلا مزتعت ،زازب نيسساي

رارق قيبطتل Óح تدجو دقو ،ةريبك
نود نكلو تاقفنلا ديسشرتل ،رابآ’ا
ح˘ن˘م˘ت˘سس ثي˘ح ،رو˘جأ’ا ف˘ق˘˘سست نأا
يف فدهتسسملا يثÓثلل ةريبك اروجأا
عفترت ’ ىتحو ،مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
بقترملا نم ،اريثك ةيرهسشلا ةلتكلا
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘م دد˘˘ع ح˘˘ير˘˘سست م˘˘ت˘˘ي نأا
مهدوقع اوفرسشي مل نيذلا نيبعÓلا

لمسشت نأا ىلع ،مسسوملا ةيادب ذنم
لÓخ نيمدقتسسملا نم اددع ةمئاقلا
سضعبو ،ةيفيسصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف او˘ب˘ي˘خ ن˘يذ˘لا ز˘ئا˘˘كر˘˘لا
بحا˘سش ه˘˘جو˘˘ب اور˘˘ه˘˘ظو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةدوع نأا ديكأ’ا رمأ’ا ىقبيو ،ةياغلل
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
عم عيمجلا ةفقو بل˘ط˘ت˘ي ة˘ه˘جاو˘ل˘ل

ريهامج وأا نيريسسملا ،ءاوسس يدانلا
ةرورسضب بلاطم عي˘م˘ج˘لا˘ف يدا˘ن˘لا
لجأا نم ،قيرفلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ل˘م˘ع˘لا
مهسصيلختو ،ني˘ب˘عÓ˘ل ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘عإا

نوبعلي اوحسضأا يذلا طغسضلا نم

نأا ولو ،ةريخأ’ا تÓباقملا يف هب
ن˘˘ي˘˘ب˘˘سضا˘˘غ نو˘˘لاز˘˘ي ’ ر˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘سسلا

ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم كÓ˘م˘لا نو˘ل˘˘م˘˘ح˘˘يو
برعأا ،رخآا بناج نم ،قيرفلل ثدحي

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا وبع’

بعللا ةلسصاوم ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع
اوبلاط ثيح ،ينادمح دباع بعلمب
بعلم ىلإا لوحتلاو ،بعلملا رييغتب
ناديم ةيسضرأا كلتمي يذلا ،ةماحلا

.ةزيمم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ةيعون تابادتناب مايقلل كرحتت بابسشلا ةرادإا
زنواد ناسص مامأا ةارابملا ةفاسضتسس’ /دادزولب بابسشءاتشلا تاقفص ليومتل نيبعق8 حيرست وحن /ةنيطنسق بابش

ةقفاوم ىلع لسصحت ةرادإ’ا
 ““فاكلا““ در رظتنتو اينازنت

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘م˘سسر ة˘ل˘سسار˘م با˘ب˘˘سشلا ةرادإا تق˘˘ل˘˘ت
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘كٔو˘ت مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ناز˘ن˘ت˘لا دا˘ح˘˘تإ’ا

زنواد ناسص دسض ةهجاوملا ناسضتحإا ىلع هتقفاوم

ىلع يرفيف82 خيراتب ، ةررقملاو يقيرفإا بونجلا
بسسحو  ،مÓسسلا راد ةمسصاعلاب يسسيئرلا بعلملا
ىل˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا
راظتنإا يف ىقبتسس بابسشلا ةرادإا نإاف كوبسسيافلا
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا هذ˘خ˘ت˘ت˘سس يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘˘ق˘˘لا
.ةمداقلا تاعاسسلا نوسضغ يف مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا

قيرط نع تلسسار دق ،““يبرايسسلا ““ ةرادٔا تناكو
نم ةينازنتلا تاطلسسلا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتٔ’ا
امدعب اسصوسصخ كانه ةارابملا ءارجٔا ةيناكمٔا لجٔا
بابسش ةارابم دعوم ءاغلإا متو ،نادوسسلل اهلقن رذعت
قباسسلا يقيرفإا بونجلا زنواد نسص ّدسض دادزولب
ن˘م رار˘ق˘ب ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ارر˘˘ق˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
ةيرئازجلا ةيداحت’ا بلطل تباجتسسا يتلا ““فاكلا““
ي˘سضارأ’ا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘˘لا ءار˘˘جإا مد˘˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ةيناثلا ةلÓ˘سسلا˘ب ىود˘ع˘لا ر˘ط˘خ بب˘سسب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
راظتنا يف كلذو ،ايقيرفإا بونجب انوروك سسوريفل
تعمتجا يتلا ةيراقلا ةئيهلا فرط نم ةديدج ةجمرب
 بيجن.ج         .ةهجاوملا لوح لدجلا مسسحل ارّخؤوم

  رئازجلا ةيدولوم

ثÓث بادتنا ديرت ةرادإ’ا
 يوتسشلا وتاكريملا يف نيبع’

ةدا˘ي˘ق˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ق˘ل˘ت
سصوسصخب ةراسس ءابنأا ،ينارمع رداقلا دبع بردملا

ىلإا داع يذلا ،ميدروب نامحرلا دبع باعلأ’ا عناسص
ببسسب ةرتفل هبايغ رثإا ،ةيعامجلا قيرفلا تابيردت
ى˘ف˘ت˘كا د˘ق م˘يدرو˘ب نا˘كو ،ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م
عوبسسأ’ا لÓخ طقف يليهأاتلا ه˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
ءوسضلا يندب˘لا د˘ع˘م˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ي نأا ل˘ب˘ق ،مر˘سصن˘م˘لا
ام وهو ،ةيعامجلا تابيردتلا يف ماظتنÓل رسضخأ’ا
دسض دغلا ءاقل يف ةيفاسضإا ’ولح ينارمع يطعيسس
ةلوجلا مسسرب ،يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا فيسضلا
،ايقيرفإا لاطبأا ةطبارب تاعومجملا رود نم ةيناثلا

بردملا هدكأا املثم ةبعسص ةهجاوملا نأاو ةسصاخ
ةبسسانملا لولحلا داجيإ’ ةجاحب ىقبي يذلا ينارمع
لوأا قيقحتو ةيسسنوتلا تاعافدلا تارفيسش رسسكل
هديسصر يف كلتمي يذلا ““ديمعلا““ ـل طاقن ثÓث
ىلوأ’ا ةلوجلا يف ةرهاقلاب هلداعت نم ةديحو ةطقن

ر˘ي˘سضح˘ت˘لا قا˘ي˘سس ي˘فو ،ير˘سصم˘لا كلا˘˘مز˘˘لا د˘˘سض
لمعلا مجح نم عفرلا ينارمع ررق ،يجرتلا ةهجاومل
ةحسضاو ةرظن ذخأاب هل حمسسيسس ام ،تابيردتلا يف
ىلع زكر امك ،هقيرف نم رسصنع لك دادعتسسا نع
يسسنوتلا مسصخلا ةوق نأاب هملعل ،يكيتكتلا بناجلا
،لسصف˘ن˘م د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘عو ،بنا˘ج˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘م˘كت
رسصانلا دبع سسيئرلا ةرادإا نم ةبرقم رداسصم تدكأا
نيبع’ ثÓث اهتاططخم نمسض تعسضو دق ،سساملأا
امدعب ،لبقملا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ مهل عيقوتلل
بل˘ق باد˘ت˘نا ةرور˘سضب ن˘ير˘ي˘سسم˘لا ي˘نار˘م˘ع غ˘˘ل˘˘بأا

ابلاطم قيرفلا نوكل ،مجاهمو ناديم طسسو ،موجه
 .يراجلا مسسوملا يف تاهبج ةدع ىلع بعللاب
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ةمسصاعلا داحتا قيرف سسراح جرخ
،هتمسص نع سشومامز نيم’ا دمحم
هحنم قيرفلا ةرادإا نم بلط ثيح

ثح˘ب˘لا ل˘جا ن˘م ه˘ح˘ير˘˘سست ق˘˘ئا˘˘ثو
نع اديعب ةديدج ةرماغم نع هسسفنل
رادم ىلع هل بعل يذلا داحت’ا تيب

سضفتناو ،ةريخأ’ا ةرسشعلا تاونسسلا
ةرادإ’ا ه˘جو ي˘ف ة˘ل˘ي˘م ة˘ن˘يد˘˘م ن˘˘با
ةدايقب قيرفلل ينفلا مقاطلاو ةيلاحلا
مدع ىلع رسصي يذلا يجورف يريت

41 رورم مغر بعلل ةسصرفلا هحنم
ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةلوج
سسراح جرحدت ثيح ،نآ’ا ةياغ ىلإا
بي˘تر˘ت م˘ل˘سس ي˘ف ق˘با˘سسلا ر˘˘سضخ˘˘لا

را˘ي˘خ˘لا ح˘ب˘˘سصي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سسار˘˘ح
ة˘يدو˘لو˘م سسرا˘ح د˘ه˘˘سش و ،ثلا˘˘ث˘˘لا
هناكم دقفي هسسفن قباسسلا رئازجلا
ءيجم عم ةراطسسوسس يف يسساسسأ’ا
زودنغ سسيسسكيلا ديدجلا سسراحلا
يف لوأ’ا سسراحلا ىلإا لوحت يذلا
نا˘˘˘كو ،عزا˘˘˘ن˘˘˘م نود˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا

لو˘˘خد ي˘˘ف ل˘˘سشف د˘˘ق سشو˘˘ما˘˘م˘˘يز
ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
يذلا رمأ’ا ،هتيادب نع هتدعبأا يتلا

ف˘سص ي˘ف ار˘خأا˘ت˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
م˘ل ة˘سصر˘ف را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف سسار˘˘ح˘˘لا
دجويو ،نآ’ا ةياغ ىلإا اهيلع لسصحي
سسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن

ي˘سضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو سشو˘˘ما˘˘م˘˘يز
ىلع رسصأا يذلا ىيحي رتنع قيرفلل
يف دا˘ح˘تÓ˘ل د˘يد˘ج سسرا˘ح باد˘ت˘نا
يف ،طرا˘ف˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
سشو˘ما˘م˘يز نأا ى˘لإا ة˘ح˘سضاو ةرا˘سشإا
ة˘يا˘م˘ح ي˘ف د˘حاو م˘قر˘لا نا˘ك يذ˘˘لا

ةر˘سشع لÓ˘˘خ ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس ن˘˘ير˘˘ع
ى˘ظ˘ح˘ي د˘ع˘ي م˘ل ةر˘ي˘خ’ا تاو˘˘ن˘˘سس
هلعج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ق˘ث˘لا˘ب
يف جيلخلا يف فارتح’ا يف ركفي
ررق˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘سصلا
رمت˘سسي يذ˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ةرادإ’ا

بسسحبو،2202 ربمتبسس ةياغ ىلإا
نإاف ،داحت’ا تيب نم ةبرقم رداسصم
ر˘ت˘ن˘ع دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
سسراحلا ةرداغم يف عنامي ’ ىيحي
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف سشو˘ما˘م˘˘يز ن˘˘ي˘˘ما
ي˘ف ه˘قÓ˘ط˘نا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا يو˘˘ت˘˘سشلا
هيلع طرتسشي ثيح ،لبقملا رهسشلا
لÓ˘خ ن˘˘م ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست ة˘˘قرو ءار˘˘سش
.هيلإا لقتني ديدج يدان ىلع روثعلا
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عنامي ’ ىيحي رتنعو ليحرلا بلطي ششوماميز
قيرفلا يف تاونس ةرشع دعب / ةمصاعلا داحتا

سسما لوا ءاسسم فيطسس ةي’و تاطلسس تلقنت

زيفحتل في˘ط˘سسب5491 يا˘˘م8 بعل˘م ى˘لإا

سسمأا ءاسسم ترج يتلا ةهجاوملا ةيسشع نيبعÓلا

يناغلا وكوتوك يتنسشأا يدان و فيطسس قافو نيب

سسأاك ةسسفانم نم رركم61 رودلا بايا راطإا يف

هجوت دقو ،مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا

سسيئر نم لك ةقفرب ةلبع لامك ،ةي’ولا يلاو

ريدم و ينامروب دمحم يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

ةرا˘يز ي˘ف يواوز د˘يز˘ي˘لا ة˘سضا˘ير˘˘لا و با˘˘ب˘˘سشلا

و5491 يام8 بعلمب قافولا يبعÓل ةيزيفحت

اهارجأا ،يتلا ةريخأ’ا ةيبيردتلا ةسصحلا لÓخ كلذ

لب˘ق ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا

سسفنب ،سسمأا ءاسسم ترج يتلا ةمسساحلا ةهجاوملا

هذ˘ه نأا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘لاو˘لا د˘كأا د˘ق و ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

و ايونعم قيرفلا زيفحت و معدل تءاج ةردابملا

بجاو راطإا يف كلذ و ةماه ةلباقم ةيسشع ايدام

يف رئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘لود˘لا ة˘ق˘فار˘م

تمدق و ،ةدعسصأ’ا ةفاك ىلع و ةيراقلا لفاحملا

نينثا ةميقب اكسص ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا تا˘ط˘ل˘سس

وه و ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا م˘عد˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م

دعو ه˘ن˘كل ا˘يز˘مر ي˘لاو˘لا هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا

فورظلا تحمسس ام لك قيرفلا ةناعإا ةلسصاومب

يمسسرلا قطانلا نمث ،هتهج نم ،كلذب ةيلاملا

هذ˘ه رار˘سس م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘ن˘˘ل

قا˘فو ي˘ف را˘ج ل˘م˘ع˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ةردا˘ب˘م˘˘لا

تاونسسلا يف ةيتاذ ليومت لئاسسو ريفوتل فيطسس

ةيأا نع ىأانمب قيرفلا لعجت نأا اهنأاسش نم ةمداقلا

ديلو.ف.ةيلام تامزأا

 فيطسس قافو

قيرفلل هيتاذ ليومت رداسصم ريفوتب دعيو فيطسس يلاو ركسشي رارسس
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هتاريصضحت ةدكيكصس ةبيبصش قيرف ،ضسمأا ،فنأاتصسا

ةعمجلا ةررقملا ضسابعلب داحتا ةارابمل ادادعتصسا

،ريخألا اذه بعلم  ناديم ةيصضرأا ىلع لبقملا

نم يقوزرم نيدلا ريخ ءاقفر دافتصسا نأا دعب اذهو

تحت  نيبعÓلا لج روصضحب  اذهو نيمويل ةحار

ضضعب قيرفلا لجصسو ،يلعوب داؤوف بردملا ةدايق

نيذلا نيبعÓلا ضضعب  ةباصصإا ببصسب تابايغلا

دكأاو ،قيرفلا بيبط عم جÓع ةصصحل اوعصضخ

ضسابعلب داحتا مامأا هقيرف ةارابم طاقن نأا بردملا

.تاباصسحلا ةرئاد نم جورخلل اذهو قيرفلل ةماه

لئاسسوو ريهامجلأ مامأأ ةحوتفم تابيردتلأ
مÓعإلأ

ريهامجلا مامأا ةحوتفم تابيردتلا نوكت فوصسو
ةيبيردتلا ةصصح˘لا د˘ه˘صشت˘صسو ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسوو
ةينار˘ب˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا با˘ي˘غ كصش نود ن˘م ى˘لوألا

يف ينفلا مقاطلا زكريصسو ،مهتعيبط نم اذهو
ةعونت˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ي˘ل˘لا بناو˘ج˘لا ى˘ل˘ع تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

.ةيورك ةروانم لكصش ىلع يرجيصس اهدعبو

عم جمدني و هتباسصإأ نم ىفسشي قأوتلوب
 ةعومجملأ

ع˘فاد˘م˘˘لا جا˘˘مد˘˘نا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا تد˘˘ه˘˘صشو اذ˘˘ه
اذهو ،ةعومجملا عم قاوتلوب ةماصسأا يروحملا

اهنم يناعي ناك يتلا ةباصصإلا نم هءافصش دعب
يف ناصسملت دادو ةعقوم يف اهل ضضرعت يتلاو
ةي˘فا˘صضإا لو˘ل˘ح ح˘ن˘م˘ي ا˘م˘م  ،ة˘صسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا
مامأا مداقلا ءاقلل ابصسحت د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
نع يلعوب داؤوف بردملا ربعو اذه ،ضسابعلب داحتا
تاءاقلل ابصسحت ،قيرفلا دادعتلا لامتكل هحايترا
.ةلبقملا

ىلإأ دوعي ةيلاملأ تاقحتسسملأ لكسشم
أددجم ةهجأولأ

،نيبعÓل ةيلاملا تاقحتصسملا لكصشم داعو اذه
لبق كلذ ةيوصست ةرورصضب ةرادإلا اوبلاط ثيح
د˘جو ،ة˘ن˘يز˘خ˘لا ح˘صش ل˘ظ ي˘فو ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب  ءا˘˘ق˘˘ل
ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل جر˘ح ي˘ف ه˘صسف˘ن ر˘ي˘صسم˘لا بت˘كم˘لا
،ةرم لك رركتي يذلا لاكصشإلا اذه لحل لاومألا

ةناعإاب ابيرق معدتصس يدانلا ةنيزخ نمأا ملعلا عم
.ةدكيكصسب ةيئانيملا ةصسصسؤوملا فرط نم ةيلام

برد˘م ،را˘ج˘ح ف˘ير˘صش ل˘˘م˘˘ح
،مكحلا ،ةيدملا يب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف
مامأا هقير˘ف ةرا˘صسخ ة˘ي˘لوؤو˘صسم

(1-2) وداراب كيت˘ل˘تأا ه˘ف˘ي˘صضم
را˘˘˘طا ي˘˘˘ف ،تب˘˘˘صسلا ضسما لوا

ة˘لو˘ط˘˘ب ن˘˘م41 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل لولا فر˘ت˘ح˘م˘لا

يف ةيد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا د˘جاو˘ت˘يو
بي˘˘تر˘˘ت˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

،ةطقن72 ديصصرب ة˘ق˘با˘صسم˘لا
قا˘فو ف˘ل˘˘خ فاد˘˘هألا قرا˘˘ف˘˘ب
يواصستملا ردصصتم˘لا ف˘ي˘ط˘صس
لازامو ديصصرلا ضسفن يف هعم
،نيترخأا˘ت˘م ن˘ي˘تارا˘ب˘م كل˘ت˘م˘ي
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،را˘ج˘ح لا˘قو
:ةارابملا بقع ةينطولا ةعاذإÓل
انمدقت ،اديج انبعل اننأا دقتعأا““
طوصشلا ةياهن عم ةجيتنلا يف
لد˘˘ع ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘كل ،لوألا
ة˘ياد˘ب ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا
ضصق˘ن بب˘صسب ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘صشلا
فا˘صضأا م˘ث ،ا˘ن˘ي˘˘ب˘˘عل ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت
،““ءازج ةلكر نم يناثلا فدهلا

ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘لا بصسح““ :فا˘˘˘˘˘˘صضأاو
تاصشاصش ىلع ةارابملا اودهاصش
ءازج ةلكر كانه نكت مل زافلتلا
فد˘ه˘لا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ءا˘ج ي˘ت˘˘لا
:ل˘صصاوو ،““ودارا˘˘ب˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ر˘ي˘غ فد˘ه˘˘لا م˘˘كح˘˘ل˘˘ل تل˘˘ق““
را˘ه˘صشإا رر˘ق ا˘هد˘ع˘˘ب ،ي˘˘عر˘˘صش
،““يد˘صض ءار˘م˘ح˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘با˘˘تو

ا˘ن˘ع˘ي˘صض““ :ة˘يد˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
دار˘˘ف˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘نا˘˘صس ة˘˘˘صصر˘˘˘ف
اناصسع اذام ،ةلوطبلا ةرادصصب
ىلوألا ةراصسخلا يه ،لعفن نأا
انيلع و ،تايرابم رصشع دعب انل
دادعإلاو ةميز˘ه˘لا هذ˘ه زوا˘ج˘ت
مرحو ،““ةل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
ةيدملا يبم˘لوأا ه˘ف˘ي˘صض ودارا˘ب
،ةلوطبلا ةرادصصب دارفنلا نم

02 ىلإا هديصصر وداراب عفرو
ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا د˘ع˘صصي˘ل ة˘ط˘˘ق˘˘ن
ط˘ق˘ف فاد˘هألا قرا˘ف˘ب ن˘ما˘ث˘لا

ا˘م˘ن˘ي˘ب ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ف˘ل˘خ
ةيدملا يبم˘لوأا د˘ي˘صصر د˘م˘ج˘ت

زكرم˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن72 د˘ن˘ع
ف˘ل˘خ فاد˘هألا قرا˘ف˘ب ي˘نا˘ث˘لا
اذه ،فيط˘صس قا˘فو رد˘صصت˘م˘لا

يبملوا قيرف بردم نوكيصسو
اصضرعم راجح ف˘ير˘صش ة˘يد˘م˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ن˘م ة˘ي˘˘صسا˘˘ق ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،طا˘˘˘ب˘˘˘صضنلا
،هيلا عامتصسÓل ادغ هؤواعدتصسا
ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘˘ف رد˘˘˘صصت تا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
لوا ءاقل نم هدرط دعب ةبوقعلا
ةجيتن ءارمحلا ةقاطبلاب ضسما
،م˘كح˘لا رار˘ق ى˘ل˘ع ه˘صضار˘ت˘عا

ل˘كصشب ه˘با˘ي˘غ ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو
قير˘ف˘لا ءلد˘ب ة˘كد ن˘ع د˘كؤو˘م
يذ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف
با˘ب˘صش ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي˘˘صس

51 ةلوجلا راطا يف ةنيطنصسق
ن˘˘ع ف˘˘˘صشكلا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف

.ةطبارلا فرط نم اهدعوم

يف ثدح ام““ :لاقلقوب
““راع ءاسضيبلأ رأدلأ بعلم

ق˘˘ير˘˘˘ف ضسي˘˘˘ئر ضسي˘˘˘ئر ح˘˘˘ت˘˘˘ف
رانلا لاقلقوب ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا

ةارابم رادا يذلا ميكحتلا ىلع
فيصضملا ماما ضسما لوا هقيرف
راد˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ودارا˘˘˘˘ب
ل˘صصح ا˘م ا˘ف˘صصاو ،ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
ح˘ن˘م ر˘ثا ى˘ل˘ع كلذو ،را˘ع˘˘لا˘˘ب

ف˘صصو ي˘ت˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘بر˘˘صض
ام ،يمصصاعلا قيرفلل ةيلايخلاب
يتلا ةارابملاب زوفلا نم هنكم

،1 –1 ايباجيا ةلداعتم تناك
نأاب دكأاتم هنأاب لاقلقوب لاقو
هنا امك ،ةيلايخ ءازجلا ةبرصض
لجصسي مل لاح يف هنأاب دكأاتم
ةلكر نم ةصصرفلا كلت وداراب

ى˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي˘˘صس نا˘˘ك ءاز˘˘ج
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خا ةد˘˘˘˘˘حاو
،ءاقللا يف زيح˘ت˘م˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا

لاقلقوب حتف ،قايصسلا تاذ يفو
ءاصسؤور ضضعب ىلع اصضيا رانلا
ل م˘ه˘نأا˘ب د˘كا ن˘يذ˘˘لا ة˘˘يد˘˘نلا
بردمب لاصصتلا نع نوفكي
دكا ثيح ،راجح فيرصش قيرفلا

نأاب يرطيتلا ءانبا قيرف ضسيئر
قير˘ف˘لا ع˘م ط˘ب˘تر˘م لا˘ق˘ل˘قو˘ب
هب لاصصتلا حصصي لو ،دقعب
ةصصاخ ،هلمع ىلع ضشيوصشتلل
.قيرفلا عم حاترم هناو
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““ةركملا““ ةهجاؤمل  ادادعتسسا مهتاريسضحت نؤفنأاتسسي يلعؤب لابسشأا
ةرواسسلأ ةبيبسشةدكيكسس ةبيبسش

““ةوافلسشلا““ فسصقت ةرواسسلا
مهراد رقع يف ةيسسادسسب

ولو ثلاثلا زكر˘م˘لا˘ب ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف در˘ف˘نا

،(6-0) ““يخيراتلا““ و حصساكلا هزوف لصضفب ،اتقؤوم
ل˘˘ك ضسكعو ،ف˘˘ل˘˘صشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ى˘˘ل˘˘˘ع
““ايخيرات““ ازوف ةرواصسلا ةبيبصش تزرحأا ،تاعقوتلا
و ، ةفيظن فادهأا ةتصس عقاوب فلصشلا يبملوأا ناديمب
ىلع ،طيلاج ىف˘ط˘صصم د˘عا˘صسم˘لا برد˘م˘لا فر˘صشأا
نايزم بردملا ليحر دعب بونجلا ءانبأا ةليكصشت
راوزلا لهتصساو ،طرافلا عوبصسألا ،يصضارتلاب ليغيإا

، يدياق مث يرمحل ةطصساوب يفيدهتلا مهناجرهم
فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘ها˘˘ظ ل˘˘ع˘˘ف ةدر با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو
، ثلاثلا فدهلا عيقوتل يدياز لّصصوت ““ةوافلصشلا““
داع ةحارتصسلا دعبو ،ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
عبارلاو ءاقللا يف يناثلا فده عقويل بعÓلا ضسفن
،دحاو هاجتا يف ةلباقملا تراصسو ،ةرواصسلا ةبيبصشل
ةفعاصضم لجأا نم راصشب ““روصسن““ همنتغا ام وهو
ديصس مرصضخملا متتخيل ، يدوعصسم ةطصساوب ةجيتنلا

ضسداصس فدهب فادهألا ناجرهم فيرصش يحي يلع
ةبيبصش فطخت ،اذهبو ،ليدبك هلوخد بقع ةرصشابم

ةوطخ قرافبو62 عومجب ثلاثلا زكرملا ةرواصسلا
يبملوأا امأا ،رخأاتم ءاقل عم ،ردصصتملا نع ةدحاو
تاونصسلا لÓخ ةجيتن لقثأل ضضرعت دقف فلصشلا

61 دي˘صصر˘ب21 زكرملا ى˘لإا جر˘حد˘ت˘يو ،ةر˘ي˘خألا
.نيرخأاتم نيءاقل عم ،ةطقن

ر.ع

   نأرهو ةيعمج

 دؤعسصلا ةقاطب ىلع ةديدسش ةسسفانم عقؤتي ةسساؤم
،نارهو ةيعمج بردم ةصساوم لامك فصصو
حصشرملاب ،ةي˘نا˘ث ة˘بر˘ج˘ت ه˘ع˘م ضضو˘خ˘ي يذ˘لا
,ى˘لوألا ة˘ط˘بار˘لا ى˘لإا دو˘ع˘صصل˘ل ةدا˘ع˘لا قو˘ف
قوف كلذ ديكأات هيلع نيعتي هنأا دكأا هنكل
نأاب ملعأا““ ددصصلا اذه يف حرصصو ،ناديملا
ةطبارلا ىلإا دوعصصلل ةيعمجلا حصشري عيمجلا
نأل ،ط˘ق˘ف قرو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كلذ ن˘˘كل ,ى˘˘لوألا
قو˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي را˘˘ب˘˘كلا ة˘˘حا˘˘صس ى˘˘لإا ءا˘˘ق˘˘ترلا
ةباثمب مÓكلا اذه ةصساوم ربتعاو ،““ناديملا

نم يدانلا تانوكم عيمجو هيبعÓل ةلاصسر
فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل دو˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم ل˘˘جأا
نوكتصس ةصسفانملا نأا ىلع اددصشم ،رطصسملا
يذ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ،اد˘˘ج ةد˘˘يد˘˘صش
يف ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا هتدمتعا
،ىلوألا ةطبارلا ىلإا نيدعاصصلا ةيوه ديدحت
ثÓثلا تاعومجملا داور امهيلع ضسفانتي مصسوملا ةياهن يف دوعصصلل طقف نيتقاطب ةيداحتلا تصصصصخو
لك نع ةريخألا عبرألا بتارملا باحصصأا لزني نأا ىلع ،ةرغصصم ةلوطب يف ةيناثلا ةطبارلا ةلوطبل ةنوكملا
امدنع مصسوملا اذه ةلوطب يف لوألا مهزوف ““ةديدجلا ةنيدملا““ ءانبأا ققحو ،تاطبارلا نيب ام مصسق ىلإا جوف

يف يبلصسلا لداعتلاب اوفتكا امدعب ،ريخألا بعلمب (2-1) ترايت ةبيبصش ىلع تبصسلا لوألا ضسمأا اوبلغت
نأا ديكألا““ Óئاق ،ةصساوم فاصضأاو ،ويهرا يداو بابصش مامأا طرافلا عوبصسألا مهناديم ىلع ىلوألا مهتجرخ
ددع نم ةنوكتم ةليكصشتب انبعل ثيح ،ددجلا انيبعل ليهأات مدع ىلإا عجري ىلوألا ةلوجلا يف انرثعت ببصس
تÓهؤوملا تاذ رصصانعلا ضضعب فاصشتكاب ايصصخصش يل حمصس كلذ نكلو ،فيدرلا قيرفلا يبعل نم ربتعم
ةياغ ىلإا نارهو ةيعمج ةرادإا ترظتناو ،““مصسوملا اذه لوألا قيرفلا عم اهيلع دمتعنصس يتلاو ةريبكلا

ةنجل هاجت اهنويد ةيوصست دعب31 مهددعو ددجلا اهيبعل تازاجإا ىلع لوصصحلل طرافلا ضسيمخلا
ىلإا ادانتصساو ،تاجردملا نم ضسمأا هقيرف ةارابم عبات يذلا اهبردم ةيعصضو دعب وصست مل اهنكلو ،تاعزانملا
ناديملا ةيصضرأا نم هيبعل هيجوتب هل حمصست يتلا هتزاجإا ىلع ةصساوم لوصصح مدع نإاف ةينارهولا ةرادإلا
ةينطولا ةطبارلا ىلإا هلاصسرإا متيصس ينقتلا فلم““ نأاب تنأامط اهنكل ،دعب هدقع ىلع هئاصضمإا مدع ىلإا دوعي
 .““هدقع ىلع ينعملا عيقوت دعب ةمداقلا تاعاصسلا يف

 بيجن.ج

هراظتنأ يف ةيسساق ةبوقع /ةيدملأ يبملوأأ

وداراب مامأا هقيرف ةراسسخ ةيلوؤؤسسم ميكحتلا لمحي راجح
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.لماكلاب ةبقلا ريمدت ىلإا يدؤوي يركصسعلا نصسحلاو يداهلا يلع نيمامإلا حيرصض يف ريجفت6002 -
.ةيملصسإلا راثآلل حوتفم فحتم ربكأا نوكيل ةيمطافلا ةرهاقلاب رهزألا ةقطنم يف زعملا عراصش حاتتفا8002 -

.نيرخآا01 ةباصصإاو ةيصسنرف ةحئاصس لتقم ىلإا يدؤوي ةرهاقلا يف نيصسحلا يحب راجفنا9002 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯  GCMªó RgÉQ
يتلأ ةرابج˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ تل˘ل˘ك
كردلأ كÓسسأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب تما˘ق
ة˘ي˘حور˘˘م ن˘˘م م˘˘عد˘˘بو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا˘˘ب يو˘˘ج˘˘لأ بر˘˘سسلأ
«ةنجلأ ءاعد يوا˘ف˘ي˘ع˘لأ » ة˘ل˘ف˘ط˘لأ

حابسص تهات يتلأ أرهسش41 تأذ
راغ ةقطنمل ةيذاحملأ ةباغلاب ضسمأأ

7 وحن ضشوبب نيع ميلقأ عبسضلأ

˘˘مأأ ة˘˘يلو˘˘لأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك
مÓعإلاب فلكملأ بسسحو ,يقأوبلأ

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘˘ب
ةلفطلأ ءا˘ف˘ت˘خأ ر˘ب˘خ نإا˘ف ي˘ن˘طو˘لأ

مدقت ىوكسش قيرط نع مهلسصو
يت˘لأ ه˘ت˘ن˘ب نأأ ا˘هدا˘ف˘م ا˘هد˘لأو ا˘ه˘ب

دق اهلاخ ةفايسض يف  ميقت تناك
دود˘ح ي˘˘ف را˘˘ظ˘˘نألأ ن˘˘ع تف˘˘ت˘˘خأ
ترفنتسسأ كلذ روف احابسص ةنماثلأ

اهتأوق لك ينطولأ كردلأ حلاسصم
ةنا˘ع˘ت˘سسإلا˘بو ة˘يدا˘م˘لأو ة˘ير˘سشب˘لأ
يوجلأ بر˘سسل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘حور˘م˘ب
ةبردملأ بÓكلأو ينطولأ كردلل
تنسش نيأأ راثآلأ يفقت ضصاسصتخأ

م˘ت نأأ لإأ قا˘ط˘ن˘لأ ة˘ع˘سسأو ة˘˘ل˘˘م˘˘ح

دعب ةباغلاب ةل˘ف˘ط˘لأ ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

م˘ت˘ي˘ل ثح˘ب˘لأ ن˘م تا˘عا˘˘سس ثÓ˘˘ث

ضصتخملأ بيب˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘ع

هوركم يأأ نم اهتمÓسس دكأأ يذلأ

ةراسشإÓل .اهدلأو ىلإأ اهميلسست متيل

كر˘ت ة˘ح˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه نإا˘˘ف

ةلئاع طاسسوأأ يف أريبك اناسسحتسسأ

ةيزهاج لعفب ماعلأ يأأرلأو ةلفطلأ

أذكه يف ينطولأ كردلأ حلاسصم

. ءافتخأ تلاح

¯  S°∏«º.±

دبع ةيروه˘م˘ج˘لأ ضسي˘ئر ىر˘جأأ
،ايرأزو Óيد˘ع˘ت نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ

ضسم
ّ

تأرأزو˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘م أدد˘˘˘˘˘˘ع 
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بلأ رر˘ق ا˘م˘ي˘ف،ط˘ق˘˘ف
ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ

يتلأ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ تسسمو.دأر˘ج
لك ةيروهم˘ج˘لأ ضسي˘ئر ا˘هأر˘جأأ
ن˘كسسلأو ة˘عا˘ن˘سصلأ تا˘عا˘ط˘˘ق
درأو˘م˘لأو ة˘ن˘م˘قر˘لأو ة˘قا˘ط˘˘لأو
ثيح,ةئيبلأو ةحايسسلأو ةيئاملأ
: ل˘ي˘ب˘حر˘سش ن˘ي˘سسح ن˘ي˘ع˘˘ت م˘˘ت
تايئاسصحإلأو ةن˘م˘قر˘ل˘ل أر˘يزو
ةعانسصلل أر˘يزو ا˘سشا˘ب د˘م˘ح˘مو
نكسسلل أريزو يبيرعلب قراطو
ىفطسصمو ةنيدملأو نأرمعلأو
درأوملل أريزو ي˘بو˘ه˘ي˘م لا˘م˘ك
يزاغوب يلع دمح˘مو ة˘ي˘ئا˘م˘لأ

ة˘عا˘ن˘سصلأو ة˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل أر˘˘يزو
ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ل˘م˘ع˘لأو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لأ

.ةئيبلل ةريزو ةعم˘جو˘ب ة˘ل˘ي˘لدو
يرسصان لامك ليوحت مت اميف
أر˘يزو ى˘˘لإأ ن˘˘كسسلأ ر˘˘يزو ن˘˘م
.لق˘ن˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘سشأÓ˘ل
ى˘ل˘ع ءأرزو˘لأ ة˘م˘˘ئا˘˘ق تءا˘˘جو
مودقوب يربسص :يلا˘ت˘لأ و˘ح˘ن˘لأ

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ نوؤو˘˘سشل˘˘ل أر˘˘˘يزو
ةيلخأدلل أريزو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘كو
ةئيهتلأو ةيلحملأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
يتامغز م˘سسا˘ق˘ل˘بو ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

.ماتخأÓ˘ل ا˘ظ˘فا˘ح لد˘ع˘ل˘ل أر˘يزو
أريزو نامحرلأ دبع نب نميأأو
أريزو باقرع دمحمو ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل
نيدلأ ضسمسشو مجانملأو ةقاطلل
يوقاطلأ لاقتنÓل أريزو روتيسش
بيطلأو ةددج˘ت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأو
ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل أر˘يزو ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز
ف˘˘˘سسو˘˘˘يو.قو˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ يوذو
ةينيدلأ نوؤوسشلل أريزو يدهملب
توا˘˘جوأأ د˘˘م˘˘ح˘˘مو فا˘˘˘قوألأو
دبعو.ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل أر˘يزو
ميلعتلل أريزو نايز نب يقابلأ
ررقو.يملع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ
ن˘ب ما˘ي˘ه ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلأ نو˘˘ب˘˘ت
ميلعتلأو نيوكتلل ةريزو ةحيرف
ةدود ن˘ب ة˘كي˘ل˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لأ

ديسسو نونفلأو ةفا˘ق˘ث˘ل˘ل ةر˘يزو
با˘ب˘سشل˘ل أر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع
رأز˘مو˘ب م˘ي˘هأر˘بإأو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو
تÓ˘سصأو˘م˘لأو د˘ير˘ب˘ل˘˘ل أر˘˘يزو
رثوكو ةي˘كل˘سسÓ˘لأو ة˘ي˘كل˘سسلأ

ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘يزو و˘˘˘كير˘˘˘ك
ا˘˘يا˘˘سضقو ةر˘˘سسألأو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ينأدمح دي˘م˘ح˘لأ د˘ب˘عو.ةأأر˘م˘لأ

ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلل أريزو
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل أر˘يزو ق˘يزر لا˘م˘كو
لاسصتÓل أريزو رميحلب رامعو
امك.ةمو˘كح˘ل˘ل ا˘ي˘م˘سسر ا˘ق˘طا˘ن
دبع ىل˘ع نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لأ ى˘ق˘بأأ
أر˘˘يزو د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لأ

حÓ˘سصإأو نا˘˘كسسلأو ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل

يمسشاهلأو.تايفسشتسسملأ

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل أر˘˘˘يزو بو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ج

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلأو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لأو

ةريزو رأوزأأ ةمسسبو يعامتجلأ

ةليلدو ناملربلأ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل

ديسسو ةئي˘ب˘ل˘ل ةر˘يزو ة˘ع˘م˘جو˘ب

د˘ي˘سصل˘ل أر˘يزو ي˘خور˘ف د˘˘م˘˘حأأ

ةيديسصلأ تاجتن˘م˘لأو ير˘ح˘ب˘لأ

نب لامج يفطل نامحرلأ دبعو

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘˘ل أر˘˘˘يزو د˘˘˘م˘˘˘حا˘˘˘ب

تا˘فا˘يد م˘ي˘سسنو ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلأ

لوألأ ريزولأ ىدل ابدتنم أريزو

ةريغسصلأ تاسسسسؤوملا˘ب ا˘ف˘ل˘كم

أريزو دي˘لو يد˘ه˘م˘لأ ن˘ي˘سسا˘يو

افلكم لوألأ ريزولأ ىدل ابدتنم

تاسسسسؤوملأو ةفرعملأ داسصتقاب

حاب˘سصم ل˘ي˘عا˘م˘سسإأو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ

ةحسصلأ ريزو ىدل ةلودلل ابتاك

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلأو

حÓسصإاب افلكم تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سسو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لأ

ىدل ة˘لود˘ل˘ل ة˘ب˘تا˘ك ير˘كأو˘سس

ةفلكم ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو

ى˘ف˘ط˘سصمو ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ة˘سضا˘ير˘˘ب

درأوملل أريزو  يبوهيم لامك

يزاغوب يلع دمح˘مو ة˘ي˘ئا˘م˘لأ

ة˘عا˘ن˘سصلأو ة˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل أر˘˘يزو

.يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ

¯ eÉRhR.Ü
ةيئلولأ ةحلسصملل ةعباتلأ مأرجإلأ عمق ةقرف تنكمت
عو˘ب˘سسألأ لÓ˘خ ،ة˘يلو˘لأ ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل

يف مهيف هبتسشم اسصخسش85 فيقوت نم مرسصنملأ

ةزاي˘ح ل˘جأأ ن˘م ا˘سصخ˘سش12 ،اهنم ةفلتخ˘م ا˘يا˘سضق

لجأأ نم اسصخسش41و ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ

نم ضصاخسشأأ50 و،ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأأ ةزايح
قيرطلأ يف ةرجاسشملأو يدمعلأ حرجلأو برسضلأ لجأأ

بجومب ثحب لحم اسصخسش51 ىلإأ ةفاسضإأ ،ماعلأ

تابورسشملأ عيب لجأأ نم ضصاخسشأأ3و،ةيئاسضق ماكحأأ

ضصرق196 زجح عم ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةيلوحكلأ
ةهج نم،ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةيمكو ضسولهم

،ة˘يرأو˘ج˘لأ ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ة˘ل˘˘سصأو˘˘م را˘˘طإأ ي˘˘فو ىر˘˘خأأ
فلتخم تماق ،عمتجملأ حئأر˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ

اهتاناكمإأ ةفاك ر˘ي˘خ˘سست˘ب ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘سصم
ةرركتم تأءأدن ثبو رسشن لÓخ نم ،ةيرسشبلأو ةيداملأ

ى˘ل˘ع ،ة˘طر˘سشلأ تأرا˘ي˘سسل تو˘˘سصلأ تأر˘˘ب˘˘كم ر˘˘ب˘˘ع
ثب فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘ن˘كسسلأ ءا˘˘ي˘˘حألأو عرأو˘˘سشلأ ىو˘˘ت˘˘سسم
با˘ح˘سصأأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘يو˘˘عو˘˘ت ل˘˘ئا˘˘سسر
راسشتنأ رط˘خ نأأ م˘هر˘ي˘كذ˘ت ع˘م ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
ىلإأ ةفاسضإأ ،دعب هتني ملو اًمئاق لأزي ل انوروك ضسوريف
تأدا˘سشرلأ ن˘م˘سضت˘ت ح˘ئا˘سصن˘لأ ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ديقتلأ رأرغ ىلع ضسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلأ
ضسوريف نم ةياقولل ةيحسصلأ تأءأرجإلأو ریبأدتلاب

.اهريغو ماحدزإلأ بنجت ،ةمامكلأ ءأدترأ ،انوروك

¯  GCjªø.Q

فيطسس ةيلو نمأأ حلاسصم تنكمت
طاسشن لسش نم ةيعون ةيلمع لÓخ

دأرفأأ60 ن˘م ل˘كسشت˘ت ة˘با˘˘سصع
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت نوفرتحي
تحمسس ةيلمعلأ ،فيطسسب ةنيدمب

نم اسصرق0022 نم ديزأأ زجحب
ةردا˘سصم ع˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

اتناك ةيران ةجأردو ةيعفن ةبكرم
تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل نÓ˘م˘ع˘˘ت˘˘سست
يح ىوت˘سسم ى˘ل˘ع أذ˘هو ج˘يور˘ت˘لأ
جرا˘˘خ ع˘˘قأو˘˘لأ «ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع»
.ةيلولأ ةمسصاعل ينأرمعلأ جيسسنلأ

ةحفاكم ةقرف دأرفأأ اهرطأأ ةيلمعلأ
ةيئلو˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ
نمأل ةعباتلأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل
ر˘˘˘ثإأ تءا˘˘˘جو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘يلو
مأدقإاب ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسأ

ى˘ل˘ع ضصا˘خ˘سشألأ ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك جيورت
نيأأ مهيف هبتسشملأ ةيوه ديدحت متيل
م˘ه˘˘تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت ل˘˘كل د˘˘سصر˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت
ام مهتزوح˘ب دأر˘فأأ ة˘ت˘سس ف˘ي˘قو˘تو

فلتخم نم ضصرق0022 ـلأ زهاني
كلذو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ عأو˘˘نأأ

«قيرطلأ نيع» يح ىوتسسم ىلع
ةيراجت ةبكرم زجح ىلإأ ةفاسضإلاب

يف نÓمعتسست اتناك ةيران ةجأردو

تأذ نيح ي˘ف ،ج˘يور˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

يف اقمعم اقي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ة˘قر˘ف˘لأ

ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ .ة˘ي˘سضق˘˘لأ تا˘˘سسبÓ˘˘م

لا˘˘م˘˘كت˘˘سسأ د˘˘ع˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لأ

،ة˘مزÓ˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ

د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘˘ج تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م تد˘˘˘عأأ

ةحنج ةمهت نع ةتسسلأ نيطروتملأ

ضضرغل ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح

،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب  را˘ج˘˘تلأ

تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘ل˘˘ي˘˘حأأ

.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

اينأوتيل لو˘ح˘ت˘ت ،تسسكير˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ايجولونكت˘ل˘ل ز˘كر˘م ى˘لإأ ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
دد˘ع ي˘تأا˘ي ثي˘ح ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ايناطيرب نم ني˘ل˘عا˘ف˘لأ ن˘م د˘يأز˘ت˘م
داحتلأ يف لمعلأ ةلسصأومل ايعسس
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ط˘م˘لأ ة˘لود˘لأو .ي˘بوروألأ
ثلث وحن دعت يتلأو قيطلبلأ رحب
ي˘˘ف ةد˘˘ئأر ترا˘˘سص ،ند˘˘ن˘˘ل نا˘˘كسس
ةيلاملأ ايجولونكتلأ لاجمب ابوروأأ

ةعومجم032 دوجو عم ةركتبملأ
نيثÓث نم رثكأأ عاطقلأ يف ةطسشان
كنب ناك .ل˘سصألأ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ا˘ه˘ن˘م
لئأوأأ نم ندنل هرقمو «تويلوفير»
اينأوتيل يف اعرف تحتف يتلأ كونبلأ
ءا˘ت˘ف˘ت˘سسأ ن˘˘م ةز˘˘ي˘˘جو ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب

حيرسصت يف6102. ماع تسسكيرب
يف كنبلأ ريدم لاق ،ضسرب ضسنأرفل
أذه نإأ ضسكريم ضسويليجريف اينأوتيل

انتايلمعل أزكرم ايلاح راسص» دلبلأ
نم ايناطيرب جورخ دعب ابوروأأ يف
فا˘˘˘˘سضأأو .«ي˘˘˘˘بوروألأ دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلأ
ماع ضسوينليف يف انبتكم انحتتفأ»

اهلام˘عأأ ة˘ئ˘ي˘ب ضصح˘ف د˘ع˘ب7102
،«ةيلام˘لأ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘تأؤو˘م˘لأ

ل˘ي˘˘ن ة˘˘عر˘˘سس ى˘˘لإأ ة˘˘سصا˘˘خ را˘˘سشأأو
ر˘˘لأ

ُ
ة˘ّي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ل˘ما˘ع˘لأ د˘ي˘لأو ضصخ

تسسف˘˘نأ» ة˘˘لا˘˘كو ق˘˘فو .ةر˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘لأ
عاطقلأ فّظوي ،ةيموكحلأ «اينأوتيل

ضصخسش فلآأ ةعبرأأ نم رثكأأ ايلاح

ةئملاب81 زواجتت ةدايزب ،دÓبلأ يف

لوقتو0202. ع˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
يز˘كر˘م˘لأ كن˘ب˘لأ ي˘˘ف ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
هنإأ اني˘فو˘غ ا˘ن˘ير˘تا˘كي˘ج ي˘نأو˘ت˘ي˘ل˘لأ
جور˘خ˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ»
،ي˘بوروألأ دا˘ح˘تلأ ن˘م ا˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ تا˘عو˘م˘ج˘˘م تأأد˘˘ب

ةد˘عا˘ق ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
اينأوتيل تحبسصأأو ،ةديدج ةيبوروأأ
لو˘ق˘ت .«ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ا˘ه˘تأرا˘ي˘˘خ د˘˘حأأ
يف رظنلأ ىلع ةرداق اهنإأ اينأوتيل

لÓخ ةيرورسضلأ ضصيخرتلأ تابلط
يأأ ن˘م عر˘سسأأ ،ط˘ق˘ف ر˘ه˘سشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث
.يبوروألأ داحتلأ يف ىرخأأ ةلود
ام يزكرملأ كنبلأ حنم ،كلذ ةجيتن

ي˘ف ل˘م˘ع ة˘سصخر811 هعومجم
حمسست ةيلاملأ ايجو˘لو˘ن˘كت˘لأ عا˘ط˘ق
لود ل˘ك ي˘ف طا˘سشن˘لا˘ب تا˘كر˘سشل˘ل
أذ˘ه زوا˘ج˘ت˘يو .ي˘˘بوروألأ دا˘˘ح˘˘تلأ

77 تحنم يتلأ ايناملأأ ريثكب مقرلأ

،67 تح˘ن˘م ي˘ت˘لأ ا˘سسنر˘فو ة˘سصخر
تسسف˘نأ» ن˘ع ردا˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ق˘˘فو
ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ى˘ق˘ب˘ت ن˘كل .«ا˘ي˘نأو˘ت˘˘ي˘˘ل

016 تحنم ذإأ ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ةرد˘سصت˘م

.ضصخر

رماع يديسس  ةيدلبب سصاخسشأا30 ةباسصإا فلخي رورم ثداح
د60اسس11 ةعاسسلأ  دودح يف ةليسسملأ ةيلو رماع يديسس ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

يف لثمتملأ و رورم ثداح رثإأ98 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع عبسصلأ ةقطنم ىمسسملأ ناكملاب

و أوفعسسأ ةنسس83 و26 نيب مهرامعأأ حوأرتت ضصاخسشأأ30 ةباسصإأ فلخ ثيح ةيحايسس ةرايسس بÓقنإأ
ةثداحلأ يف اقيقحت ةينمألأ حلاسصملأ تحتف اميف رماع يديسس ةدايع ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم أولقن
U°Édí T°îû°ƒñ.نيباسصملأ ةلئاع ةسصاخو ةيلولأ ناكسس اهل زتهأ يتلأ

يوجلا برصسلل ةيحورم اهيف تلمعتصسا ثحبلا ةيلمع

ىلع روثعلا يف حجنت يقاوبلا مأا كرد حلاسصم
 ةديج ةحسص يف «ةنجلا ءاعد» ةلفطلا

نيرداغملا زربأا مهارب يلع تيأا تاحرف ةعانصصلا ريزو

لوأا اريزو دارج ىلع يقبي نوبت
ةموكحلا ىلع ةفيفط تÓيدعتب يفتكيو

اصسولهم اصصرق0022 نم ديزأا زجح

جيورت نوفرتحي دارفأا60 نم ةباسصعب ةحاطإلا
فيطسسب ةنيدمب ةيلقعلا تارثؤوملا

ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرسش ةلبقل لوحتت ايناوتيل
تسسكيرب دعب ةيناطيربلا

طبارلا ينطولا قيرطلا نوقلغي لÓطلا ناكسس
 زاغلا و ءاملا ببسسب سسارهأا قوسس و ةحورسشملا نيب

ةحورسشملأ نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع مويلأ  ةحورسشملاب لÓطلأ ةيرق  ناكسس مدقأأ
ةرأرحلأ ةجرد ضضافخنأ لظ يف ، يعيبطلأ زاغلاب دوزتلأ بايغ ىلع اجاجتحأ كلذو ضسأرهأأ قوسس ةيلو و
ةعورسشملأ مهبلاطمل ةباجتسسإلأ  مدع ةروسص يف ديعسصتلاب ةيرقلأ يلاهأأ  ددهو . ماعلأ أذه ءاتسش ةدوربو
¢GC.T.زايتماب لظ ةقطنم اهنأأ و ةسصاخ

 صسولهم صصرق007 ةبارق زجح مت اميف

هيف اهبتسشم85 فقوت مارجإلا عمق ةقرف
ةبيهر ةروسص مسسري ديدج يقئاثو ةبانعب عوبسسأا لÓخ ةفلتخم اياسضق يف

«نلأا يدوو» يكريمألا جرخملل
ةروسص مسسري «worraF .v nellA» نأونعب «وأأ يب ضشتإأ» ةكبسش ىلع يقئاثو لسسلسسم ضضرع مداقلأ دحألأ أأدبي
ءأدتعلأ ةيسضق يف تأداهسشلأ نم ديدعلأ هلاطي ذإأ نلأ يدوو راكسسوأأ ةزئاج زئاحلأ يكريمألأ جرخملل ةبيهر
لسسلسسملأ نأأ عمو .رمعلأ نم ةعباسسلأ يف تناك امدنع هباكترإاب وراف نÓيد ينبتلاب هتنبأ هتمهتإأ يذلأ يسسنجلأ
ةعمسس ديكأاتلاب خطليسس هنكل ،ةديدج رأرسسأأ يأأ فسشكي ل ،ةدحأو ةعاسس اهنم دحأو لك ةدم ءأزجأأ ةعبرأأ نم فلؤوملأ
غنيريز يميإأو كيد يبريك ةيقئاثولأ امهمÓفأاب نافورعملأ ناجرخملأ ضصوخيو .كرويوين يف مرسضخملأ جرخملأ
هذه يف قمعأأ لكسشب ثحبلل ،لبق نم رسشنت مل اهسضعب ،ةينوناق قئاثوو تأداهسش نيمدختسسم نلأأ يسضام يف

تناك امدنع2991 يف ايسسنج اهيلع ءأدتعلاب جرخملأ تمهتأ وراف نÓيد ينبتلاب نلأأ يدوو ةنبأ تناكو .ةيسضقلأ
يسسنجلأ ءأدتعلأ نيب يقئاثولأ طبريو .رأرمتسساب يكريمألأ جرخملأ اهيفني تاماهتأ يهو ،ةعباسسلأ نسس يف
.هتجوز تحبسصأأ يتلأ نيفيرب يي نوسس ينبتلاب وراف ايم ةقباسسلأ هتكيرسش ةنباب نيلأأ ةقÓعو نÓيد ىلع ضضرتفملأ
ةمكحم قئاثوب يقئاثولأ دهسشتسسيو .تأريغسصلأ تايتفلأ ىلإأ جرخملأ بأذجنأ ىلإأ ماع لكسشب ريسشي هنكل
ايلاح رمعلأ نم يي نوسس غلبتو .ةرسصاق تناك امدنع يي نوسس عم ةيسسنج تاقÓع ماقأأ نلأأ نأأ ىلإأ ريسشت تأداهسشو

.ةنسس53ـب اهربكي جرخملأ نأأ املع ،اماع61 غلبت تناك امدنع نلأأ تقتلأ دقو اماع05
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