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 قيرطلا نوقلغي ةيباششلاب ةيعامتجإ’ا تانكشسلا ومحتقم اميف

«لدع» انكشسم817 يح طبر لاغششأا / ةبانع
عوبشسأ’ا اذه قلطنت تباثلا فتاهلاب

«رئازجلا تلاشصتا»
ةدع زاجنإا جمربت

 اهتكبشش زيزعتل عيراششم
لك ىلإا اهيف جرع ةيفحشص ةودن يف

ضضرعو ةي’ولا ناكشس ت’اغششنا
  لظلا قطانمب ةلودلا تادوهجم

اددع مجاهي ةلششنخ يلاو
مهمهتيو  رايمألا نم

 ليهشستو ؤوطاوتلاب
 راـقعلا بـهن تاـيلمع
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:دكؤويو ةيناطيربلا ةلÓشسلا راششتن’ ةريبكلا ةعرشسلا نم رذحي «قاهلم» روتكدلا

انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا551 و ايفاعتم431 ،ةافو يتلاح ءاشصحإا ^

ةعاشس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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عفدلا رماوأا ميلشست يف عرششت ةبانع ييجيبوأا
 لاحربب انكشسم335 ةشصح نم نيديفتشسملل
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ةيباششلاب نيمشصتعملا نينطاوملا سصوشصخب يلاولا لشسارت عمتجملا ةيامحل ةينطولا ةيقيشسنتلا ^

 مارغلا عيب حوارتي
جد0056و0026 نيب ام

 سسوشسحم سضافخنا
بـهذـلا راعشسأا يف
«سساكل» لمعتشسملا
ءادوـــشسلا قوـــشسلاب

ةينواعتب بوبحلا بكرم ريدم عاديإا
عشضوو سسبحلا ريخلبب ةفاجلا لوقبلا
ةملاقب ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت ةيقبلا

   حمقلا نم راطنق فلأا03 نم ديزأاب ةرغث فاششتكإا ةيفلخ ىلع
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(ةثلاثلا ةلوجلا) ةيناثلا ةطبارلا

ةبقع زاتجي «داحتإلا»
ققحيو ةيئانثب ةلششنخ
ةلوطبلا يف لوألا هراشصتنا
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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امب ةيدودحلأ رباعملأ عيمج سصخت ةيلمعلأ
ةيرحبلأو ةيوجلأ اهيف

تلحرلاو ءلجإلا تايلمع قيلعت
دغ موي نم ةيادب رهصش ةدمل ةيوجلا
يناكرب ،انورؤك ةعباتمل ،ةينطؤلا ةنجللا ؤصضع فصشك
رهصش ةدمل ،تÓحرلاو ءÓجإ’ا تايلمع قيلعت نع ،طاقب

رؤصسيفوربلا ،حصضوأاو .ءابؤلا يصشفت نم يزارتحا ءارجإاك
عيمج صصخت ةيلمعلا نأا ةيفحصص تاحيرصصت يف «طاقب»
نم ةيادب ،ةيرحبلاو ،ةيؤجلا اهيف امب ، ةيدودحلا رباعملا

رئازجلا يف ةيكرتلا ةرافصسلا تناكو .صسرام13 ىلإا1
تÓحرلا ةفاك قيلعت نع يصضاملا عؤبصسأ’ا تنلعأا دق،
بناج نم .ةرؤكذملا ةرتفلا لÓخ رئازجلا ىلإا ايكرت نم
صسوريف ةعباتمل ،ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ؤ˘صضع د˘ع˘ب˘ت˘صسا ،ر˘خأا

يحصصلا رجحلا ىلإا ايلاح ةدؤعلا ،طاقب يناكرب ،انورؤك
.ةيحصصلا ةمزأ’ا ةيادب عم اصضورفم ناك يذلا يلكلا

ةباصصإا يأا ليجصست متي مل هنأا يناكرب طاقب ،حصضوأاو
حاقللا اؤقلت نيذلا صصاخصشأ’ا ىدل ةرؤحتملا انورؤكب

نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘صضأاو .ي˘كي˘صسÓ˘كلا صسور˘ي˘ف˘˘لا د˘˘صض
ة˘لÓ˘صسلا د˘صض ة˘لا˘ع˘ف ا˘نورؤ˘˘كل ةدا˘˘صضم˘˘لا تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ؤصضع راصشأاو .لقن˘ت˘لا ة˘عر˘صسب زا˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا، ةرؤ˘ح˘ت˘م˘لا
صسفن اهل ةرؤحتم˘لا ة˘لÓ˘صسلا نأا ى˘لإا، ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ن˘م ءار˘ب˘خ رّذ˘حو.ا˘˘نورؤ˘˘كل ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لÓ˘˘صسلا صضار˘˘عأا
ةّصصاخ رئازجلا يف ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا فيفخت تايعادت
ةرورصض ىلع اودّدصش امك ،ةرّؤحتملا ةلÓّصسلا رؤهظ عم
ةلÓّصسلا ل˘ي˘ج˘صست ّم˘تو. ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ّت˘لا
رم لوأ’ ةديدجلا

ّ
زاتمت اهّنأا اهنع فرُعو ،ايناطيرب يف ة

ليزاربلا نم لك يف اهدعب ترهظ امك ،راصشتن’ا ةعرصسب
.ايقيرفإا بؤنجو
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لك باسستحأ ليعفت ليجسست مدع ىلإأ ةفاسضإلاب
دعاقتلأ نم ةنسسب ءابولأ ةهجأوم يف لمع نيرهسش

رهصشأا ةتصس ةدمل «انوروك ةولع» فقوت
ةحصصلا عاطق يينهم ءايتصسإا ريثت

ينطؤلا بارتلا ربع تايفصشتصسملا نم ديدعلا صشيعت

«91ديفؤك» ةوÓع فقؤت دعب كلذو ،نايلغلا نم ةلاح
ءابطأÓل ةينطؤلا ةيقيصسنتلا تحصضوأاو.رهصشأا ةتصس ةدمل
ىلع ةصصاخلا اهتحفصص ىلع اهل رؤصشنم يف ،نيميقملا

يمدختصسم نأا،«كؤبصسياف» يعامتج’ا لصصاؤتلا عقؤم
هذه ريبك رّمذت ةلاح نؤصشيعي يمؤمعلا يحصصلا عاطقلا
لك باصستحا ليعفت مدع ليجصست دعب ةصصاخ، مايأ’ا

ي˘ف ة˘˘ن˘˘صسب «91دي˘فؤ˘ك» ة˘ه˘جاؤ˘م ي˘ف ل˘م˘ع ن˘ير˘ه˘صش
رؤجأا ةعجارم متي مل هنأا ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو.دعاقتلا

عاطق نم مهجارخإا وأا ةيمؤ˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
نا˘م˘صضلا عا˘ط˘ق ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإاو ي˘مؤ˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظؤ˘˘لا
.يعامتج’ا
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ثحبلأ يف عرسش روتسساب دهعم نأأ رأرد دكأأ اميف
ةيناطيربلأ ةلÓسسلل ةديدج تلاح نع

و ايفاعتم431 ،ةافو يتلاح ءاصصحإا

انوروك صسوريفب ةديدج ةباصصإا551
تايفصشتصسملا حÓصصاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تلجصس

42ـلا لÓخ انورؤك صسوريفب ةديدج ةباصصإا551 صسمأا

069211 ىلإا تاباصصإ’ا يلامجإا عفتريل ،ةريخأ’ا ةعاصس

ؤصضع هفصشك امبصسح كلذو ،ةي’و84 ربع ةعزؤم ةلاح
رئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورؤ˘ك صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م و د˘صصر
نع رارؤ˘ف رؤ˘ت˘كد˘لا ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك.رارؤ˘ف لا˘م˘ج رؤ˘ت˘كد˘لا

ددع يلامجإا عفتريل ،ةديدج ءافصش ةلاح431 ليجصست

يف .ةلاح67977 ىلإا انورؤك صسوريف نم نيفاعتملا
انورؤك صسوريفب ةديدج ةافو يتلاح ليجصست مت ،لباقملا

’ نيح يف .ةلاح9792 ىلإا تايفؤلا ددع يلامجإا عفتريل

حلاصصم ىؤتصسم ىلع جÓعلا ىقلتي اصضيرم81 لازي
رؤتصساب دهع˘م ر˘يد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
صشما˘ه ى˘ل˘ع صسمأا،رارد يزؤ˘ف رؤ˘صسي˘فور˘ب˘لا ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأا ديربلاو ةحصصلا يترازو نيب ةيقافتا عيقؤت مصسارم
رئازجلا ىلإا انورؤك صسوريفل ةيناطيربلا ةلÓصسلا لؤخد
نع ثحبلا ددصصب ايلاح هنأا رارد يزؤف دافأاو.اعقؤتم ناك
دكأاو .ةديدجلا انورؤك ةلÓصسب نيباصصملل ىرخأا ت’اح
،ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ؤ˘ه د˘ي˘حؤ˘لا ل˘ح˘لا نأا رارد
.دجتصسملا يجاتلا صسوريفلل داصضملا حاقللا يقلتو
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تاحيرصصت يف ثدحت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عاو
نم نؤفؤختي ء’ؤؤه نأاب ةيفحصص
غؤ˘˘ل˘˘بو ع˘˘ب˘˘صشت˘˘لاو ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا
تا˘يؤ˘ت˘صسم ة˘ي˘ئا˘بؤ˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘لا
ةعرصس ىلإا رظنلاب ةرطيصسلا مهدقفت
نع د˘يز˘ت ي˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘نا

05 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ة˘ي˘ل˘صصأ’ا ة˘لÓ˘صسلا
صضعب هيلإا ر˘ي˘صشت ا˘م ق˘فو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ّنأا طبارم دافأاو.ةيملعلا تاصساردلا
امهنع نلعملا ني˘ت˘لا˘ح˘لا فا˘صشت˘كا

بل˘ط˘ت˘ي رؤ˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ل˘ب˘ق ن˘م
ةيئابؤلا تاقيقحتلا ةريتو ل˘ي˘ج˘ع˘ت
اهب هبتصشم˘لا ت’ا˘ح˘لا ةر˘صصا˘ح˘م˘ل
ةيمهأا ىلع طبارم ددصشو .اهلزعو
˘ماز˘ت˘ل’ا ي˘ف ر˘ب˘كأا ة˘مار˘صص صضر˘ف
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ت’ؤ˘كؤ˘تور˘ب˘˘لاو
ثعب ةداعإا عم ،هب لمعلل تدجو
ةيصسيصسحتلا و ةيؤعؤتلا تÓمحلا
يخارتلا مدع ىلع نينطاؤملا ثحل
صصؤصصنملا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف
ن˘ي˘صصت˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘م˘ي˘صس’ ،ة˘ي˘ح˘˘صصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو

د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘˘ترا

ل˘صسغ˘لاو يد˘صسج˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

راصشأا هتهج نم .يديأÓل رركتملا

نأا ىلإا » لاحر صسايلإا» رؤصسيفوربلا

رفصصلا ةطقن ىلإا انديعيصس نواهتلا

،دؤهجلا عيمج فصسني نأا هنأاصش نمو

ةيعصضؤ˘ل ة˘قÓ˘ط˘نا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ؤ˘هو

ثدحتملا حصضوأاو .ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ئا˘بو

جئاتنل رفاصسملا ميدقت طرتصشي هنأا

ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس

27 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت ’ «رأا.ي˘˘˘صس.ي˘˘˘ب«ـلا

ةيلمع لÓخ هنأا نيح يف ،ةعاصس
لمحي نأا نكمي ليلاح˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف صسور˘ي˘ف˘˘لا ر˘˘فا˘˘صسم˘˘لا
د˘˘كأاو. صضار˘˘˘عأا نود ة˘˘˘نا˘˘˘صضح˘˘˘لا

نصسحأا نأا ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ؤ˘صضع
مت يح˘صصلا لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا˘ب ماز˘ت˘لا

لا˘قو. د˘جا˘صسم˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نإا لا˘˘حر رؤ˘˘صسي˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا

ةيا˘غ˘ل ة˘ي˘صضر˘م ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘فا˘كم
صسلجمب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا ل˘ظ ي˘ف ،نآ’ا

اهناوأا يف هتارارقب ذخأ’او يملع
صسراد˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

فا˘˘صضأاو. قاؤ˘˘صسأ’او د˘˘جا˘˘صسم˘˘لاو
دد˘˘˘ع ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غر ه˘˘˘˘نأا لا˘˘˘˘حر
ىق˘ب˘ي صسور˘ي˘ف˘لا نأا ’إا تا˘با˘صصإ’ا

هنؤك هايابخ ملعي دحأا ’و ،ادؤجؤم
نع لاحر درو. ثدحتصسم صسوريف
،حيقلتلا نؤصضفري نيذلا نينطاؤملا

ةفورعم ةيملاع ةلمح اهنأا ادكؤؤم
ن˘م ف˘يؤ˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘˘ت ’و
ةلمح يه لب ،انورؤك دصض حيقلتلا

،ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘صصب ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘صض
ةعطاق˘م تا˘صسا˘كع˘نا˘ب اد˘ه˘صشت˘صسم

،7102 يف ةبصصحلا دصض حيقلتلا
ةريبك تاباصصإا ددع نم هعبت امو

اذ˘ه ي˘ف لا˘حر ع˘˘با˘˘تو8102. يف
ىؤتصسم ىلع لجصسن» :صصؤصصخلا
صضفرت ةئف ،نيتئف دؤجو رئازجلا
«ه˘ن˘م فؤ˘خ˘ت˘ت ىر˘خأاو ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا
ةئفلا ىلع زيكرتلا انيلع«: فاصضأاو.
حيقلتلاب اهعا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ةيجيتارتصسا غؤلبل اهفواخم ةلازإاو
حيقلت يف ةلثمتملا ةحصصلا ةرازو

ىلع نييرئازجلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
ةايح˘لا ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لا نا˘م˘صضل ل˘قأ’ا
.«ةيداعلا
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ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا م˘صسق صسي˘ئر رذ˘˘ح

بط ي˘ف صصصصخ˘ت˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

«ايليصسرام» ىف˘صشت˘صسم˘ب ثراؤ˘كلا

نؤيرئازج ةيع˘م˘ج صسي˘ئر ،ا˘صسنر˘ف˘ب

،يركز لامج رؤتكدلا، نؤنماصضتم

يه يتلا، ةيزيلجنإ’ا ةلÓصسلا نم

اعدو.ىودع ر˘ث˘كأاو ر˘ط˘خأاو عر˘صسأا
مصسق صسيئر يركز لامج رؤتكدلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا

ثراؤ˘كلا بط ي˘ف صصصصخ˘ت˘م˘لاو
،يصسنرفلا اي˘ل˘ي˘صسرا˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ةيئابؤلا تاقيقحتلا ءدبل تاطلصسلا
مهتÓئاعو نيباصصملا صصا˘خ˘صشأÓ˘ل
ىودعلا راصشتنا يدا˘ف˘ت˘ل ،م˘ه˘لز˘عو

ح˘ير˘صصت ي˘ف، ير˘كز ه˘˘ب˘˘نو.ر˘˘ث˘˘كأا
يف قÓطن’ا ةرورصض ىلإا يفحصص
ا˘ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف ة˘لÓ˘صسلا هذ˘ه ءاؤ˘ت˘حا
ر˘˘ث˘˘كأاو ر˘˘ط˘˘خأاو عر˘˘صسأا ا˘˘ه˘˘نؤ˘˘كل

تن˘صسحأا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا د˘كأاو .ىود˘ع
كينتؤبصس» حاقل ءا˘ن˘ت˘قا˘ب را˘ي˘ت˘خ’ا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘ع˘ف تب˘˘ثأا يذ˘˘لا «ي˘˘ف.
رؤتكدلا ركذو صسوريفلا ةهجاؤمل

0025 تمد˘ق ة˘ي˘لا˘ج˘لا نأا ير˘كز

003 ى˘ل˘ع عزؤ˘ت˘صس صسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج
نأا حصضوأاو .نطؤلا ربع ىفصشتصسم

رايلم05 اهتم˘ي˘ق قؤ˘ف˘ت ة˘ب˘ه˘لا
قيصسنتلاو نواعتلاب تمدقو ميتنصس
نؤنماصضتم نؤيرئازج ةيعمج نيب
ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا ءا˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
.نييرئازجلا
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تاصسوريفلا ملع يف ثحابلا دكأا

رباخ˘م ي˘ف ق˘با˘صسلا ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ب˘لاو

قاهلم» رؤتكدلا ،ةيبطلا ليلاحتلا

ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘لÓ˘صسلا ّنأا ،«د˘م˘ح˘م

ا˘نورؤ˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ةرؤ˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

دافأاو .راصشتن’ا ةعيرصس دجتصسملا

ةيفحصص تاحيرصصت يف «قاهلم»

ظ˘فا˘ح˘ت ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘لÓ˘صسلا نأا

ةلÓصسلا ةرؤطخ ةجرد صسفن ىلع
قرفلا نأا ريغ.صسوريفلل ةيلصصأ’ا
راصشتن’ا ةعرصس يف نمكي ديحؤلا
ددع ةدايز يلاتلابو ادج ةديدصشلا

ؤه اذه نأا دافأاو. ىودعلا ت’اح
نم اهع˘ي˘م˘ج لود˘لا فؤ˘خ˘ت ع˘ب˘ن˘م
صسوري˘ف˘ل˘ل ة˘ل˘صصا˘ح˘لا تارؤ˘ح˘ت˘لا
ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا ا˘˘هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت د˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

هتنتقا يذلا حاقللا نأا ربتعاو.هيلع
ةينطؤلا ةلمحلا راطإا يف رئازجلا

عم اعجان و اديفم ىقبي حيقلتلل
ةفصشتكملا ةرؤحتملا ةلÓصسلا هذه
نأا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع اذ˘هو .ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ط˘˘ي˘˘صسب ه˘˘نأا لا˘˘ق يذ˘˘لا رؤ˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةبيكر˘ت˘لا ل˘م˘صشي م˘لو، ي˘ح˘ط˘صسو
ّنأا فا˘صضأاو .صسور˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ل˘˘ما˘˘كلا
نود˘صصر˘ت˘ي ءار˘ب˘˘خ˘˘لاو ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

تارؤ˘ط˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نؤ˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ىل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تار˘ف˘ط˘لاو
امب مهتاحا˘ق˘ل ر˘يؤ˘ط˘ت˘ل صسور˘ي˘ف˘لا

ددجو .ةديدجلا لاكصشأ’او بصسانتي

ؤه حيقلتلا نأاب ريكذتلا «قاهلم»

ةياقؤلا تايؤتصسم يف ةجرد يناث

ىصصؤملا ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا دعب

رارغ ىلع نيصصتخملا لبق نم اهب

ءاد˘تر’او ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

لصسغلاو يبطلا عا˘ن˘ق˘ل˘ل ي˘ماز˘لإ’ا

ىلع ةظفاحملاو نيديلل رمتصسملا

.ةفاظنلا
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تاصسصسؤؤمل ةيلاملا ةرازو تصصخر

ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا ة˘ي˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

عاطقلا نم نيصصصصختم نيفظؤمب

ىر˘خأا تا˘صسصسؤؤ˘˘م ن˘˘مو صصا˘˘خ˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘بوا˘ن˘م˘لا نا˘م˘˘صضل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘صسصسؤؤ˘م˘لا ىؤ˘ت˘صسم

صصقنلا صضيؤع˘ت˘ل كلذو ،ة˘ح˘صصل˘ل

تد˘˘كأا ثي˘˘ح, ءا˘˘ب˘˘طأ’ا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف

ةرازؤب ةينازيملل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

91 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ل˘صسار˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا

ىدحإا بلط صصخت يراجلا يرفيف

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسإ’ا تا˘˘˘صسصسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا

ةيئانثتصسا ة˘صصخر ى˘ل˘ع لؤ˘صصح˘لا

هنأا ةبوانملا نع صضيؤعتلا لجأا نم

31- مقر يذيفنتلا مؤصسرملل اقبط

3102 يام02 يف خرؤؤملا591

ةجا˘ح˘لا د˘ن˘ع ءؤ˘ج˘ل˘لا ن˘كم˘ي ه˘نإا˘ف

ثيح, نيتلاح يف ةبوانملا نامصضل

صسي˘ئر ن˘م رر˘ق˘م بجؤ˘م˘ب ن˘كم˘˘ي

د˘ن˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا ة˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لا

ة˘نا˘ع˘ت˘˘صس’ا ىؤ˘˘صصق˘˘لا ةرور˘˘صضلا

نيذلا نيصصصصختملا نيصسرامملاب

نامصضل صصاؤخ ةفصصب نؤصسرامي

ةيمؤمعلا تاصسصسؤؤملا يف ةبوانملا

نم5 ةداملا ماكحأ’ اقبط ةحصصلل

ركذلا فلاصس يذيف˘ن˘ت˘لا مؤ˘صسر˘م˘لا

ردصصملا تاذ بصسح نكمي امك.
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةفصص م˘ه˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
املك ةبوانملا اؤنمصضي نأا فظؤملا
ةصسصسؤؤم يف كلذ ىلإا ةجاحلا تعد
اهيف نينيعملا كل˘ت ر˘ي˘غ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع
ءان˘ب كلذ ى˘لإا ة˘جا˘ح˘لا تعد ا˘م˘ل˘ك
نمصضت يتلا ةصسصسؤؤملا بلط ىلع
ةقبصسملا ةق˘فاؤ˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘بوا˘ن˘م˘لا

.يبطلا صسرامملل ةبؤتكملاو

روحتملأ انوروك ببسسب تايفسشتسسملأ ىوتسسم ىلع عبسشتلأو ظاظتكإلأ ةدوع نم مهفوخت أودكأأ

يف نواهتلاو رطخلا صسوقان نوقدي نوصصتخم
رفصصلا ةطقن ىلإا انديعي دق ةياقولا تاءارجإا

:دكؤوي يركز لامج روتكدلأ ،ربكأأ لكسشب ىودعلأ راسشتنأ يدافتل

«يرورصض نم رثكأا مهلزعو مهتلئاعو نيباصصملا صصاخصشألل ةيئابولا تاقيقحتلا يف عورصشلا»

:دكؤويو ةيناطيربلأ ةلÓسسلأ راسشتنل ةريبكلأ ةعرسسلأ نم رذحي «قاهلم» روتكدلأ

«روحتملا انوروك دصض ةلاعف رئازجلا اهتنتقا يتلا تاحاقللا»

يبطلأ سسرامملل ةبوتكملأو ةقبسسملأ ةقفأوملأ دعب ةبوانملأ نمسضت يتلأ ةسسسسؤوملأ بلط ىلع ءانب

ةيمومعلا ةحصصلا تاصسصسؤوم يف ةبوانملا نامصضب صصاخلا عاطقلا نم نيصصصصختملا نيفظوملل صصيخرتلا

قلقي رئأزجلأ يف انوروك سسوريفل ةروحتملأ ةيناطيربلأ ةلÓسسلأ روهظ ّنإأ ،طبأرم سسايلإأ ةحسصلأ يمدختسسمل ةينطولأ ةباقنلأ سسيئر دكأأ
 .ءابولأ ةهجأومل ىلوألأ فوفسصلأ يف نودجأوتي نيذلأ ةحسصلأ يينهم فيخيو
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ىلإأ ةرظتنملأ ةدايزلأ هذه عجرت و

05 ى˘˘لإأ نا˘˘كشسلأ دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترإأ

ةهج نم5302 ةنشس ةمشسن نويلم
ةيمن˘ت˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإأ رو˘ط˘ت ى˘لإأ و،
بشسح، ىرخأأ ةهج نم ةيداشصتق’أ
،تح˘شضوأأ ي˘ت˘˘لأ ة˘˘شسأرد˘˘لأ سسف˘˘ن
لو˘˘ح ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ةر˘˘˘ي˘˘˘ششم
قا˘فآ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘˘ت˘˘شسإ’أ

تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ جا˘˘˘ت˘˘˘نأ نأا˘˘˘ب ،5302

8.0 ن˘م ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ىلإأ6102 ةنشس مويلل/درفلأ/غلك

مويلل/درفلأ/غلك32.1 نم ر˘ث˘كأأ

ريودت لدعم ىقبي و5302. ةنشس

ةئاملاب01 ىدعتي ’ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ

ى˘ل˘ع لا˘ح˘لأ ر˘˘م˘˘ت˘˘شسأ أذأو8102.
تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ى˘لإأ ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ه˘ع˘˘شضو
امتح ةلاحلأ هذه يدؤوتشسف ةيلزنملأ
تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك عا˘ف˘ترأ ى˘لإأ
ةلاحلأ هذهل أرظنو.مدرلل ةهجوملأ
و ابشسانت رثكأأ عقأوم داجيإأ بجو،
ر˘مأ’أ ،ل˘يو˘م˘ت˘ل˘˘ل ىر˘˘خأأ ردا˘˘شصم
بشسح ،Ó˘˘ه˘˘شس نو˘˘كي ن˘˘˘ل يذ˘˘˘لأ
.ةشسأردلأ هذه أورجأأ نيذلأ ءأربخلأ

نإا˘˘˘ف، ءأر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ سسف˘˘˘˘ن بشسحو
ةحرتقملأ ةيل˘كي˘ه˘لأ تا˘حÓ˘شصإ’أ
ةينطولأ ةي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإ’أ را˘طإأ ي˘ف
رييشست ريوطت ىلإأ فدهت ةديدجلأ

قفأأ يف تايافنلل مأدتشسم و جمدم

ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شس’أ هذ˘˘ه5302.
ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ح˘م˘شست˘شس

دا˘شصت˘قأ و˘ح˘ن لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’أ نا˘˘م˘˘شض
ج˘˘ت˘˘ن˘˘م و ةور˘˘ث˘˘ل˘˘ل د˘˘لو˘˘م ير˘˘ئأد
قيرطلأ حتف˘تو ل˘م˘ع˘لأ بشصا˘ن˘م˘ل

ا˘ط˘بأر ل˘˘كششي ر˘˘شضخأأ دا˘˘شصت˘˘ق’
نمو .داشصتق’أ و ةئيبلأ نيب امئأد
نم دحلأ ةيجيتأرتشس’أ فأدهأأ نيب

/غلك1.1ـب ةيلز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
عأونأأ نم ةياقولأ و مويلل /درفلل
زرفلأ عيجششتو ىرخأ’أ تايافنلأ
رد˘شصم˘لأ ن˘م زر˘ف˘لأو ي˘ئا˘ق˘ت˘˘ن’أ
وأأ ر˘يود˘ت ةدا˘عإا˘ب ح˘˘م˘˘شسي ل˘˘كششب

تايافنلأ نم ةئاملاب03 بيكرت

تايافنلأ نم ةئاملاب03 و ةيلزنملأ

ةئاملاب05 و (ةرطخلأ) ةشصاخلأ
جردن˘يو .ة˘ل˘ما˘خ˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ن˘م
نيب نم سصاخلأ عاطقلأ رود زيزعت
ثأد˘˘حإأ ل˘˘جأ ن˘˘˘م فأد˘˘˘هأ’أ هذ˘˘˘ه
زيفحت دشصق ةيداشصتقأ تاحÓشصإأ

000.04 قلخل سصاخ˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ

رششابم ريغو رششابم لمع بشصنم
ةهج نم .تايافنلأ ةرأدإاب طبترم
نم تيرجأأ ةشسأرد بشسحو ،ىرخأأ

،تايافنلل ةينطولأ ة˘لا˘كو˘لأ فر˘ط
تاياف˘ن˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ نإا˘ف

رايلم09 غلبت دق ريودتلل ةلباقلأ
سسف˘˘ن بشسح و.ة˘˘˘ن˘˘˘شسل˘˘˘ل را˘˘˘ن˘˘˘يد
ةداعتشسأو عاجرتشسأ نإاف ةشسأردلأ
قلخب حمشسيشس ةيلزنملأ تايافنلأ

عاجرتشسأ لاجم يف لمع بشصانم
كل˘˘˘ت ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ و تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
تأرورا˘ق ا˘ه˘ن˘م و ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لأ
ها˘ي˘م˘لأ و ة˘يزا˘˘غ˘˘لأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لأ
تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ل˘ث˘˘م˘˘تو .ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لأ
تأروراق نع ة˘م˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ
ها˘ي˘م˘لأ و ة˘يزا˘˘غ˘˘لأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لأ

نم ةئا˘م˘لا˘ب4 ةب˘شسن ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لأ
ام يأأ ،ةيلزنملأ تايافنلأ عومجم

ةنشسلأ يف نط فلأأ071 لداعي
ن˘م عو˘ن˘لأ أذ˘ه ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت نأأ ا˘˘م˘˘ك

006.7 قلخ عيطتشسي كيتشسÓبلأ

.ا˘يو˘ن˘شس /ر˘ششا˘ب˘م ل˘˘م˘˘ع بشصن˘˘م

ددع نإاف ردشصملأ سسفن بشسحو
ريغ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ عا˘جر˘ت˘شسأ ل˘كا˘ي˘ه

Óكيه444 ى˘لإأ ع˘ف˘ترأ ةر˘ط˘خ˘لأ

دد˘ع نأأ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف،9102 ة˘ن˘شس
ردق نأديملأ سسفن يف نيلماعتملأ

سسفن لÓ˘خ Ó˘ما˘ع˘ت˘م0804 ـب
بر˘عأأ قا˘ي˘شسلأ تأذ ي˘فو.ة˘˘ن˘˘شسلأ
و ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘كلأ ر˘˘يزو˘˘لأ
دو˘˘ل˘˘ك ،ة˘˘مأد˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ي˘ف هدÓ˘ب ل˘مأأ ن˘ع، و˘با˘˘غو˘˘ما˘˘ي˘˘ن
يف ةيرئأزجلأ ةربخلأ نم ةدافتشس’أ

حر˘ت˘قأو تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘شست لا˘ج˘م
ةششرو لÓخ ي˘لو˘غ˘نو˘كلأ ر˘يزو˘لأ
ةينطولأ ةلاكولأ تعمج ةيشضأرتفأ
تاشسشسؤوملأ ةيدا˘ح˘تأو تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
هدلب رئأزجلأ قفأرت نأأ ةيلوغنوكلأ
لاجم يف اهتربخ نم ةدافتشسÓل
ددشش ،هتهج نم.تايا˘ف˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘شست
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تأ سسي˘˘˘ئر
ىلع جنونوب انوميك ،ةيلوغنوكلأ

ة˘لا˘كو˘˘لأ ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘شض
ةكأرشش ريوطتل تايافنلل ةينطولأ

أذ˘ه ي˘ف ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘م˘˘ث˘˘م
ى˘لإأ ج˘نو˘˘نو˘˘ب قر˘˘ط˘˘تو.لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
نو˘لا˘شصلأ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
تايافنلأ رييشست لوح يشضأرتف’أ
يريودتلأ داشصتق’أ» نأونع تحت
«را˘م˘ث˘ت˘شس’أ سصر˘ف :ا˘ي˘ق˘ير˘فأ ي˘ف

نأوج03 ىلأ82 نيب ام بقترملأ
و تامولعملأ لدابت ةيغب لبقملأ
أذ˘ه ي˘ف ة˘ن˘شسح˘لأ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
ةر˘يد˘م تح˘˘شضوأأ ا˘˘م˘˘ك.لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ةينطولأ ةلاكولاب جمدملأ رييشستلأ
نأأ ةشصرب ةرهزلأ ةمطاف، تايافنلل
ةديدجلأ ةئيبلأ ةرأزو ةيجيتأرتشسأ
دمتعت تايافنلأ رييشست سصوشصخب

ي˘ف تا˘يا˘ف˘ن˘لأ زر˘ف ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
بشصا˘ن˘م ثأد˘ح˘ت˘شسأو ا˘˘هرد˘˘شصم
عا˘ط˘ق˘لأ جا˘مدإأ ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘غ˘شش
نأ ةدكؤوم ،لاجملأ أذه يف سصاخلأ
اهتربخ ةكراششمل ةدعتشسم رئأزجلأ

ةيقير˘فإ’أ نأد˘ل˘ب˘لأو و˘غ˘نو˘كلأ ع˘م
.تايافنلأ رييشست لاجم يف ىرخأ’أ

هتأذ قا˘ي˘شسلأ ي˘ف ة˘شصر˘ب تر˘كذو
د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ تا˘شسأرد˘لا˘˘ب
ةراقلأ يف تايافنلأ ةيمك مقافتب

052 ىلإأ5202 ةنشس ةيقيرفإ’أ

ةماقإأ يعدتشسي ام وه و نط نويلم
ن˘ي˘ب تا˘كأر˘ششلأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه
تف˘شصوو.ةرا˘˘ق˘˘لأ لود ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
دفأرب يريودتلأ داشصتق’أ ةشصرب
ةرور˘شض ى˘لإأ ةر˘ي˘ششم، ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
نم عونلأ أذهل ةريبك ةناكم ءاطعإأ
دا˘شصت˘قأ سشا˘ع˘نإأ ة˘ي˘غ˘ب دا˘شصت˘˘ق’أ
.ةيقيرفإ’أ نأدلب˘لأ ا˘م˘ي˘شس ’ د˘ل˘ب˘لأ

ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ تأر˘˘˘ششؤو˘˘˘م˘˘˘˘لأ بشسحو
نإاف ةئيبلل ةدحتملأ ممأ’أ جمانربل

1.2 عومجم نم نط نويلم521

ةيرشضحلأ تايافنلأ نم نط رايلم

2102 ةنشس ة˘ف˘ل˘خ˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘شصلأ

وهو ةيق˘ير˘فإ’أ ةرا˘ق˘لأ ن˘م تج˘ت˘ن
لو˘ل˘ح˘ب ف˘عا˘شضت˘ل˘ل ح˘ششر˘م م˘˘قر

كنبلأ ريرقت بشسح،3202 ةنشس
ام طقف هنأأ حشضوأأ يذلأ يلودلأ

تايافنلأ نم5 % ىلإأ4 هتبشسن
دا˘ح˘تإ’أ بشسحو.ا˘˘هر˘˘يود˘˘ت دا˘˘ع˘˘ي
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ ند˘م˘لأ نإا˘ف ي˘ق˘ير˘˘فإ’أ

05%نع لقي ’ ام ريودتب موقت

ةنشس اهفل˘خ˘ت ي˘ت˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ن˘م

دو˘ه˘ج˘لأ زر˘ب˘˘ي ا˘˘م و˘˘ه و3202
اهدششح بجأولأ ةيلاملأ و ةينقتلأ
ةقلعتملأ تأرششؤوملأ نيشسحت ةيغب
.Óبقتشسم تايافنلأ رييشستب

ةنصس لولحب نط نويلم02 زواجتت نأا رظتني و8102 ةنصس نط نويلم31 يلاوح رئازجلا يف اههباصش امو ةيلزنملا تايافنلا ةيمك تدهصش
. ةئيبلا ةرازو اهب تماق ةثيدح ةصسارد هترهظأا ام بصسح،5302

5302 قافأا نط نويلم02 غولبل ةحصشرم ةيلزنملا تايافنلا ةيمك

 رـيودتلل ةـلباقلا تاـيافنلل ةـيراجتلا ةـميقلا
ايونسس رانيد رايلم09 قوفت رئازجلا يف
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ةيلدعلأ قبأوشسلأ ةفيحشص تفذح
ةيمومعلأ تاق˘ف˘شصلأ تا˘ف˘ل˘م ن˘م
يعيبطلأ سصخششلل تأراششتشس’أو
لدبو، ةشسشسؤوم ريدم وأأ ريشسم وأأ
دعأوق لÓغتشس’ ءوجللأ متي كلذ
.ةقيثولأ هذهب ةقلع˘ت˘م˘لأ تا˘نا˘ي˘ب˘لأ

ةيروه˘م˘ج˘لأ ة’و ن˘م دد˘ع ه˘جوو

يرفيف81 يف ةخرؤوم تاميلعت
غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئأود˘˘لأ ءا˘˘˘شسؤور ى˘˘˘لإأ
ءا˘˘شضعأأو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
با˘˘ح˘˘شصأ’ ي˘˘ئ’و˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لأ
نو˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘لأ، ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ
،ة˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ ن˘˘يوأود˘˘ل

ر˘ي˘ي˘شست˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ت’ا˘˘كو˘˘لأو

تاشسشسؤوملأ، يراقع˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو

،مدر˘لأ ز˘كأر˘م ر˘ي˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ

ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

قيبطتل كلذو ،طي˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘يز˘تو

ءافعإاب قلعتملأ يذيفنتلأ موشسرملأ

ةفيحشصو ةيشسنجلأ ةداهشش ميدقت

يف ةي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘لد˘ع˘لأ ق˘بأو˘شسلأ

8 يف رداشصلأ ،ةيرأدإ’أ تافلملأ

،ةميلعتلأ تمزلأأو،0202 ربمشسيد

تا˘ق˘ف˘شصلأ تا˘ف˘ل˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف

د˘ن˘ع تأرا˘ششت˘شس’أو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ

قبأوشسلأ ةفيحشص فذح، نÓعإ’أ

درأولأ حششرتلأ فلم نم ةيلدعلأ

فرط نم ةمدقملأ سضورعلأ يف

سصخششلل نيحششرتملأ نيدهعتملأ

ر˘˘يد˘˘م وأأ ر˘˘ي˘˘شسم وأأ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

تأءأرجإ’أ ةلشصأوم عم ةشسشسؤوملأ

ز˘ئا˘ف˘لأ ن˘ع نÓ˘˘عإ’أ م˘˘ت˘˘ي نأأ ى˘˘لإأ

نيعتي و ،ةراششتشس’أ وأأ ةقفشصلاب

يفو ةدقاعت˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ ى˘ل˘ع

تامولعملأ ةحشص نم دكأاتلأ راطإأ

قيرط نع ةفيحشصلأ اهيوتحت يتلأ

ةقلعتملأ تانايبلأ دعأوق لÓغتشسأ

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي و.ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب

فرط نم ني˘ل˘هؤو˘م˘لأ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

ةل˘ئا˘ط تح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ

ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لأ تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لأ

،لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لأ يرا˘˘شسلأ ع˘˘ير˘˘ششت˘˘˘لأ

.يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ مو˘˘شسر˘˘م˘˘لأ بشسح˘˘ب

جأرختشسأ متي تايدلبلل ةبشسنلابو

وأأ ةقفشصلاب ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘ف˘ي˘ح˘شصلأ

ةد˘˘عا˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ةرا˘˘˘ششت˘˘˘شس’أ

ىوتشسم ىلع ةدجأوتملأ تانايبلأ

ة˘ب˘شسن˘لا˘بو ،تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم

يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘ل

تاشسشسؤوملأو عيراششملأ باحشصأأ

مدقتلأ مهنم بو˘ل˘ط˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل

جأرختشسأ دشصق ةماعلأ نوؤوششلأو

ز˘ئا˘ف˘˘لأو ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ

.ةقفشصلاب

ةقيثولا هذهب ةقلعتملا تانايبلا دعاوق لÓغتصس’ ءوجللا متي

تاراسشتسس’او ةيمومعلا تاقفسصلا تافلم نم ةيلدعلا قباوسسلا ةفيحسص فذح

جد0056و0026 نيب ام مارغلا عيب حوارتي

راعسسأا يف ضسوسسحم ضضافخنا
«ضساك’» لمعتسسملا بـهذـلا

ءادوسسلا قوسسلاب
اشضافخنأ «سساك’» لمعتشسملأ بهذلأ راعشسأأ دهششت

عجأرت ثيح ،ةبانع ةي’ول ءأدوشسلأ قوشسلاب اشسوشسحم

و جد0026 ىلإأ يلحملأ بهذلأ نم مأرغلأ عيب رعشس

ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ن بشسح كلذو ،جد0056 دروتشسملأ مأر˘غ˘لأ

نأأ ةعاشس رخآأ رداشصم تفششك.رفشصأ’أ ندعملأ ةدوجو

ءأوشس «سساك’» مشسإاب فرعي ام وأأ لمعتشسملأ بهذلأ

موي Óيلق عجأرت دق دروتشسم وأأ عنشصلأ يلحم ناك

قوشسلاب ةيشسايق تايوتشسم ىلإأ زفق نأ دعب سسمأأ

نبأ يحب دجأوتم˘لأ ة˘ب˘ع˘شصلأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ع˘ي˘ب˘ل ءأدو˘شسلأ

مأرغلأ رعشس سضفخنأ ثيح، ةنيدملأ طشسوب نودلخ

ناك نأأ دعب جد0026 ىلإأ عنشصلأ يلحملأ بهذلأ نم

اميف ،جد0076و جد0056 نيب ام روشصحم هنمث

دروتشسملأ لمعتشسملأ بهذلأ نم مأرغلأ رعشس عجأرت

يف ،جد0007 نع لقي ’ ناك نأأ دعب ،جد0056 ىلإأ

ندعملأ رعشس عفتر˘يو أذ˘ه ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ

همدقو هتدج بشسح سضفخنيو لمعتشسملأ رفشصأ’أ

سضا˘ف˘˘خ˘˘ن’أ أذ˘˘ه بب˘˘شس ع˘˘جر˘˘يو ،هرا˘˘ي˘˘ع˘˘م بشسحو

سضرعلأ ةرفو ىلإأ ةعاشس رخآأ رداشصم بشسح ئجافملأ

يف سصقن ةريخأ’أ مايأ’أ يف ظحÓي ذإأ بلطلاب ةنراقم

ءأدوشسلأ قوشسلأ راجت ىدل تأرهوجملأو يلحلأ ءأرشش

نم مهيلع ديأزتملأ سضرعلاب ةنراقم «ةشسانزبلأ» وأأ

ع˘ي˘ب˘ب نو˘مو˘ق˘ي أو˘ح˘ب˘شصأأ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط

أذه يتأاي، ةلمعتشسملأ تأرهوجملأو يلحلأ فلتخم

بهذلأ راعشسأأ ةيشضاملأ رهششأ’أ يف تلشصو نأأ دعب

وأأ تأرهوجملأ عيب تÓحمب ءأوشس ةيشسايق تايوتشسم

نم مأرغلأ نمث زفق ثيح، ةبانعب ءأدوشسلأ قوشسلاب

ىلإأ دروتشسملأو ةديجلأ ةيعونلأ يذ رفشصأ’أ ندعملأ

عنشصملأ بهذلأ رعشس رشصحنأ اميف ،ميـتـنشس نويلم

.مأرغلل جد0059 و جد0008 نيب ام ايلحم
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 ةطرصشلا رصصانع لبق نم مهفيقوت مت امدعب

نيطسشانلا نم ددع حارسس قÓطإا
ةريسسم يف اوكراسش نيذلا
 لجيجب يبعسشلا كارحلا

مهفيقوت مت نيذلأ نيطششانلأ نم ددع نع جأرفإ’أ مت

لجيج ةنيدم اهتدهشش يتلأ ةريشسملأ لÓخ سسمأأ لوأأ

ىلع رئأزجلأ هششيعت يذلأ يبعششلأ كأرحلأ قايشس يف

نم ةنشس دعب ددجتيل داع يذلأو نيتنشس ذنم هعاقيإأ

رداشصم نم ملعو. انوروك سسوريف ببشسب فقوتلأ

نيذلأ ءاطششنلأ أديدحتو سصاخششأ’أ لك نأاب ةقباطتم

ةر˘ي˘شسم˘لأ ن˘م ى˘لوأ’أ ق˘ئا˘قد˘لأ لÓ˘خ م˘ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت

سسمأأ لوأأ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلأ

مت دق يبعششلأ كأرحلاب فرعي ام راطإأ يف ةعمجلأ

ةدوعلأ نم أونكمت نيينعملأ نأأو ، مهحأرشس قÓطإأ

امك ، مهفيقو˘ت ن˘م ةز˘ي˘جو ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘لأ

نم سصخشش يأأ قبتي مل هنأاب رداشصملأ تأذ تدكأأ

تجرفأأ يتلأ ةينمأ’أ تاهجلأ ىدل نيفوقوملأ ء’ؤوه

لوأأ تششاع دق لجيج ةنيدم تناكو . اعيمج مهنع

ند˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك د˘ع رأر˘غ ى˘ل˘˘عو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسمأأ

تائم اهيف كراشش ةيبعشش ةريشسم عاقيإأ ىلع ةيرئأزجلأ

ةن˘شسلأ ن˘م ة˘ع˘م˘ج لوأأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب كلذو سصا˘خ˘ششأ’أ

عفر يتلأ ةريشسملأ يهو يبعششلأ كأرحلأ نم ةيناثلأ

ةفولأاملأ تأراع˘ششلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لأ

دا˘شسف˘لأ ة˘برا˘ح˘م ةرور˘شضو ة˘لود˘لأ ة˘ي˘ند˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو

سضع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘شسم˘˘لأ هذ˘˘ه تد˘˘ه˘˘ششو ، ن˘˘يد˘˘˘شسا˘˘˘ف˘˘˘لأو

ا˘هرا˘ت˘مأأ لÓ˘خ ا˘م˘ي˘شس ن˘مأ’أ دأر˘فأأ ع˘م تا˘ششوا˘ن˘م˘لأ

سضع˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘˘شست يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ ى˘˘˘لوأ’أ

قÓطإأ مت ام ناعرشس ء’ؤوه نأأ ريغ اهيف نيكراششملأ

ي˘ف ة˘يد˘شسج تا˘با˘شصأ يأأ ل˘ي˘ج˘˘شست نود م˘˘ه˘˘حأر˘˘شس

عقأوملأ سضعب هيلإأ تبهذ املثم نيرهاظتملأ فوفشص

. ةينورتكلإ’أ
Ω.eù°©ƒO



¯ ∫.Yõ Gdójø

ر˘˘ثإإ ى˘˘ل˘˘ع تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه

ةقرف اه˘تر˘سشا˘ب ة˘ف˘ث˘كم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ ثا˘ح˘بأ’إ

ةثÓث نم ديزأ’ تمإد يتلإو، ةملاقب

ءافتخإ ضصوسصخب ةلسصإوتم رهسشأإ

و نيللإ حمقلإ نم ةربتعم تايمك

دروتسسملإ حمقلإ و بلسصلإ حمقلإ

نزاخم نم، ةلودلإ فرط نم معدملإ

لوقبلإو بوبحلل ةيحÓفلإ ةينواعتلإ

نيأإ ، ةملاقب ريخل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘فا˘ج˘لإ

ة˘˘ل˘˘سص ا˘˘ه˘˘ل ردا˘˘سصم ا˘˘ن˘˘ل تف˘˘˘سشك

ةعباتلإ ثاحبأ’إ ةقرف نأإ ةيسضقلاب

د˘ع˘بو ة˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ كرد˘˘ل˘˘ل

نع ة˘ي˘سضق˘لإ هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةلمجلاب تاقورخو تابعÓت دوجو

ةيجيتإرت˘سسإ’إ ةدا˘م˘لإ هذ˘ه ل˘ق˘ن ي˘ف

د˘ي˘م˘سسلإ جا˘ت˘نإإ ي˘ف ة˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ

ةيئإذغ دإومو نئا˘ج˘ع˘لإو ة˘ن˘ير˘ف˘لإو

ضصقن دوجو تتب˘ثأإ ثي˘ح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

حمقلإ نم راطنق فلإ03 نم ديزأإ

ي˘ت˘لإ و ن˘ي˘˘ل˘˘لإ ح˘˘م˘˘ق˘˘لإ و بل˘˘سصلإ

فور˘ظ ي˘ف نزا˘خ˘م˘لإ ن˘˘م تف˘˘ت˘˘خإإ

ةدتمملإ ةرتفلإ يف كلذ و ةسضماغ

، إذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لإإ9102 ةنسس ن˘م

ةيم˘ك نأإ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تت˘ب˘ثإ ثي˘ح

دعب اهيلع ر˘ث˘ع˘ي م˘ل ي˘ت˘لإ بو˘ب˘ح˘لإ
نوزخملإ ة˘نرا˘ق˘م و در˘ج˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم رثكأإ يف لثمتت ةيرإدإ’إ قئاثولاب

اهنم بوبحلإ نم راطنق فلإ03

و دروتسسم نيل حمق رطانق ف’إ01

دروتسسم بلسص حمق راطنق فلإ21

يه و يلحم جاتنإإ راطنق ف’إ8 و
ةيلاملإ اهتميق تردق يتلإ ةيمكلإ

. ميتنسس رايلم21 نم رثكأاب

3

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةـعاسسلأ راــبخأأ0326ددعلا1202 يرفيف82 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

   حمقلا نم راطنق فلأا03 نم ديزأاب ةرغث فاسشتكإا ةيفلخ ىلع

ريخلبب ةفاجلا لوقبلا ةينواعتب بوبحلا بكرم ريدم عاديإا
ةملاقب ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت ةيقبلا عضضوو سسبحلا

فورظ يف نيباضش كÓه
ةتضشمب ةراغم لخاد ةضضماغ

ةملاقب حارج نبب ةملوك
ىسسأ’إ و نزحلإ نم ريثكلإ تفلخ ،ةميلأإ ةثداح يف
زكرملإ اهل لخدت يتلإو ،ةملاق ةي’و ناكسس ىدل
ةدحولإ نم معدب ةملاقب ةيندملإ ةيامحلل مدقتملإ
نكامأ’اب لخدتلإ ةقرف و ةيندملإ ةيامحلل ةيسسيئرلإ
ةتسشم ىم˘سسم˘لإ نا˘كم˘لا˘ب ،ضسمأإ مو˘ي ر˘ج˘ف، ةر˘عو˘لإ

يتثج لاسشتنإ دسصق ، حإرج نب ةيدلبل ةعباتلإ ةملوك

امهقاسشنتسسإ دعب ،رتم61 قمعب ةراغم نم نيباسش
دلوم ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لإ نو˘بر˘كلإ د˘ي˘سسكأإ يدا˘حأإ زا˘غ˘ل
نم غلابلإ (ر ي) وعدملاب رمأ’إ قلعتي و ،ءابرهكلل

رمعلإ نم غلابلإ (ب ب) وعدملإ و ،ةنسس53 رمعلإ

نم غلابلإ (ح م) وعدملإ فاعسسإ مت اميف ،ةنسس83

ىلإإ نيتيحسضلإ يتثج لقن مت ثيح ،ةنسس33 رمعلإ
يبقع ميكحلإ ىفسشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لإ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم
اقيقحت ينطولإ كردلإ حلاسصم تحتف اميف ،ةملاقب
ثداحلإ إذه تاسسبÓم ةفرعم لجأإ نم ةيسضقلإ يف
هذه ةباتك دح ىلإإ ةلوهج هبابسسأإ ىقبت يذلإو ميلأ’إ
نم تاقيقحتلإ هنع رفسستسس ام راظتنإ يف رطسس’إ

نيدلإزع.ل .ةينعملإ حلاسصملإ فرط

اضسنرفب يرئازج باضش ةافو
يران قلطل هضضرعت دعب

سسيراب ةمضصاعلا يحاوضضب
ىعدي ةنسس51 رمعلإ نم غلبي يرئإزج ىتف ظفل
قلطل هسضرعت دعب ةريخأ’إ هسسافنأإ، ““دياق نميإ““
ةيران ةجإرد نتم ىلع اناك نيباسش لبق نم يران
ةيدلب يحإوسضب ةلوهجم ةهجو وحن رإرفلاب إذ’و
بيسصأإ ثيح، ضسيرا˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لإ لا˘م˘سش ““يد˘نو˘ب““
اهرثإإ ىلع ظفل بلقلإ ىوتسسم ىلع تاسصاسصرب
انلسصحت يتلإ تامولعملإ بسسح و، ةريخ’إ هسسافنإ

ناف فيط˘سسب ه˘ل˘هأإ ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
غ˘˘ي˘˘كلإ““ ة˘˘سضا˘˘ير ي˘˘˘ف ل˘˘˘ط˘˘˘ب و˘˘˘ه و ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلإ
و هتلئاع ةقفر اسسنرف يف ضشيعي ناك و،““غنيسسكوب
فيطسس لامسش نإودع د’وأإ ةيدلب نم هلوسصأإ ردحنت
نيمهتملإ نيباسشلإ ةيسسنرفلإ ةطرسشلإ تفقوأإ دق و،
تقرطت و، ةيبرغم ةيسسنج نم امهدحأإ، رانلإ قÓطإاب

اهتطبر و ةثداحلل ةيسسنرفلإ ““نايزيرابول““ ةديرج
يف ه˘ئÓ˘مز د˘حأإ ع˘م ة˘ي˘ح˘سضلإ ن˘ي˘ب عإر˘سص دو˘جو˘ب
دحأإ يف هيلع بلغت نإ دعب، غنيسسكوب غنيكلإ ةسضاير
ة˘نا˘ع˘ت˘سسإ’إ ه˘م˘سصخ رر˘ق ثي˘ح، ه˘ع˘˘م ت’زا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ةيراج تاقيقحتلإ لإزت ’ و. ماقتنÓل رخآإ ضصخسشب
يتلإ ةثداحلإ هذه ءإرو ةيقيقحلإ بابسسأ’إ ةفرعمل

هلهإ طسسو ىسسأ’إ و نزحلاب ةنوحسشم ءإوجأإ تفلخ
ر نميإ. فيطسس ةي’وب و اسسنرفب

 يقاوبلا مأا

امهتزوحبو ةأارمإاو لجر فاقيإا
نمةلوضسبك001 نم ديزأا

ةليلم نيعب ةيلقعلا تارثؤوملا
ة˘طر˘سشلإ ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع عو˘ب˘سسأ’إ ة˘يا˘ه˘˘ن تح˘˘ج˘˘ن
دح ع˘سضو ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ةر˘ئإد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ
تإرثؤوملإ نم ةيمك زجح عم ةأإرمإإو لجر نيسصخسشل
ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بسسح˘بو .ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأإ و ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لإ
يقإوبلإ مأإ ةي’و نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاسصت’إ
اهتقتسسإ تامولعم رثإإ ىلع تءاج ةيلمعلإ هذه نإاف
نيع ةرئإد نمأاب ةي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘طر˘سشلإ ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
تÓحملإ دحأ’ ضصاخسشأإ لÓ˘غ˘ت˘سسإ ا˘هدا˘ف˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م
و ةيلقعلإ تإرثؤوملإ عيب و جيورت ضضرغل ةروجهملإ
ىلع مت ةمكحم ةينمأإ ةطخ دإدعإإ متيل ، تإردخملإ
ني˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأإ نا˘كم˘لإ ة˘م˘هإد˘م ا˘هر˘ثإإ

نم يناثلإ دقعلإ يف ( ةأإرمإ و لجر) امهيف هبتسشم
ةرثؤوملإ ةيودأ’إ نم ةيمك امهتزوحب تطبسض رمعلإ

ةلوسسبك301 ـب تردق عإو˘نأ’إ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ي˘ل˘ق˘ع
يديلقت نيفيسس) ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأإ ىلإإ ةفاسضإإ
زجنأإ ةطرسشلإ رق˘م ى˘لإإ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘بو (ع˘ن˘سصلإ

ةزايحلإ““ :يتيسضق ن˘ع ن˘ي˘ي˘ئإز˘ج ن˘ي˘ف˘ل˘م ا˘م˘هد˘سض
ةزاي˘ح““ و ““ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص دإو˘م˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘لإو ع˘ي˘ب˘لإو
امدق ““يعرسش دنسس نود ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأإ
يف تلسصف يتلإ ةيلحم˘لإ ة˘با˘ي˘ن˘لإ ما˘مإ ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
 راهز .دمحإ.امهرمأإ

عسضو اميف، سسبحلا ةفاجلا لوقبلا ةينواعتب بوبحلا بكرم ريدم عاديإاب ةملاق ةمكحم ىدل ةيناثلا ةفرغلا قيقحتلا يسضاق عوبسسألا ةياهن رمأا
سسيئر ، لÓغتسسلا ةحلسصم سسيئر ، ريخلب ةيدلبب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلل ةيحÓفلا ةينواعتلل يلاحلا ريدملا نم Óك ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت
تازايتما حنم و ةيمومع لاومأا ديدبت حنج مهل تهجو نأا دعب سسيلوبويليهب““ فيدورقأا““ نحاطم ريسسم و ةيلاملا مسسق سسيئر ، ةبسساحملا مسسق

.ةرربم ريغ
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ةيحÓفلإ حلاسصملإ ةيريدم تفسشك

ذاقنإ’ ةديدج تإءإرجإإ نع لجيجب

ءاطعإإو ةي’و˘لا˘ب م˘طا˘م˘ط˘لإ ة˘ب˘ع˘سش

هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل د˘˘يد˘˘ج ضسف˘˘ن

نم ريثكلإ تقلت يتلإ ةماهلإ ةبعسشلإ

ةيحÓفلإ مسسإوملإ لÓخ تابرسضلإ

ةر˘ج˘ه ي˘ف بب˘سست ا˘م و˘هو ةر˘ي˘خأ’إ

تفسشك دقو. اهل نيحÓفلإ تإرسشع

لجيجب ةيحÓفلإ حلاسصملإ ةيريدم

ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘ع قا˘˘ي˘˘سسلإ إذ˘˘ه ي˘˘ف

ةبعسش ذاقنإ ىلإإ ةيمإرلإ تإءإرجإ’إ

نيحÓفلإ معدو ةي’و˘لا˘ب م˘طا˘م˘ط˘لإ

ةماهلإ ةبعسشلإ هذه يف نيطرخنملإ

ة˘ي˘ج˘ي˘تإر˘ت˘سسإ’إ ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘ت كلذو

هذه معد ىلإإ ةيمإرلإ ةلودلل ةماعلإ

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ف˘˘قو ل˘˘جأإ ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشلإ

، ريدسصتلإ لاجم ماحتقإو دإريتسسإ’إ

اهنع فسشك يتلإ ةطخلإ يوطنتو

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لإ

جوتنم قيوسست كلذ نمو تإءإرجإ’إ

07 نم رثكأإ ضصخي يذلإو مطامطلإ

لاجملإ إذ˘ه ي˘ف ط˘سشن˘ت ةر˘م˘ث˘ت˘سسم

راتكه05لإ قو˘ف˘ت ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع

يذلإ نييداسصتقإ’إ نيلماعتملإ دحأ’

ل˘يو˘ح˘تو ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لو˘ت˘ي˘˘سس

تإرسشعلإ هدباك ام لظ يف جوتنملإ

مطامطلإ ةبعسش ىلإإ نيبسستنملإ نم

قيو˘سست ي˘ف ل˘كا˘سشم ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب

م˘ه˘سضع˘ب نأإ ة˘جرد ى˘لإ م˘ه˘جو˘ت˘ن˘˘م

مطامطلإ نم نانطأإ يمرل إورطسضإ

تقو يف اهرعسس لزن امدعب نايدولاب

ريناند01 نم لقأإ ىلإإ تاقوأ’إ نم

ى˘ت˘ح ي˘ف˘كي ’ يذ˘لإ غ˘ل˘ب˘م˘لإ و˘هو

ىرحأ’اب وأإ ينجلإ قوقح ديدسستل

نوموقي نيذلإ لام˘ع˘لإ تا˘ق˘ح˘ت˘سسم

ء’ؤوه لوق˘ح ن˘م م˘طا˘م˘ط˘لإ ع˘م˘ج˘ب

ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإإ ا˘ه˘ل˘ق˘نو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ

نع ثيدحلإ يرجي امك. قإوسسأ’إ

يف نيطرخنملإ نيحÓ˘ف˘لإ ةدا˘ف˘ت˘سسإ

ع˘ي˘ب˘لإ ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ هذ˘ه

نم ضصاخ معد نم جوتنملل قبسسملإ

(6) ة˘ت˘سس ى˘لإإ ل˘سصي ة˘˘لود˘˘لإ ل˘˘ب˘˘ق

وهو دحإولإ مإرغوليكلإ يف ريناند

يف مهاسسي نأإ هنأاسش نم يذلإ رمأ’إ

ىلإإ ةدوعلإ ىلإإ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ ع˘ي˘ج˘سشت

نمو ةماهلإ ةبعسشلإ هذه يف طاسشنلإ

راثدنإ’إ نم مطامطلإ ةبعسش ذاقنإ مث

امدعب لج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ةر˘˘ي˘˘خأ’إ تإو˘˘ن˘˘سسلإ لÓ˘˘خ تفر˘˘˘ع

ني˘حÓ˘ف˘لإ دد˘ع ي˘ف إر˘ي˘ب˘ك ا˘ع˘جإر˘ت

إو˘ل˘سضف ن˘يذ˘˘لإو ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشن˘˘لإ

ىرخأإ ة˘ي˘حÓ˘ف بع˘سش ى˘لإإ بور˘ه˘لإ

ر˘ئا˘سسخ ن˘˘م هود˘˘ب˘˘كت ا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف

.ةريبك

 قيوسستلاو جاتنإلا يف لكاسشم نم اهوبسستنم ههجاو ام لك دعب

 لجيجب مطامطلا ةبعضش ذاقنإ’ ةيلاجعتضسإا تاءارجإا

¯ Gjªø Q

ةيدلبب ةرامسس ةيرق ناكسس برغتسسإإ
ذيفنت مدع نم ،فيطسس يف ةملعلإ
و تإونسس ذنم مده تإرإرق ضضعب
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’إ ةد˘ه˘ع˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ
تإرإرقلإ هذه تلظ ثيح ،ةيسضاملإ

دعاسسو مهاسس امم و جإردإ’إ ةسسيبح
تاعسسوت ءإرجإ ىلع رخآ’إ ضضعبلإ

و ةلودلإ كÓمأإ ىلع ءÓيتسس’إ و
مقر ينطولإ قيرطلإ قافترإ ةحاسسم

تينب يتلإ ةعطقلإ اهمهأإ نم و50 .
ة˘ير˘سصب˘˘لإ فا˘˘ي˘˘لأ’إ ة˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ءاملل رجلإ ةانق و رئإزجلإ ت’اسصت’

قيرطلل ةرواجملإ يه و، بورسشلإ

˘مد˘قأإ نأإ د˘˘ع˘˘ب50 مقر ي˘ن˘طو˘لإ

ع˘ي˘سسو˘ت ى˘ل˘ع يدر˘ف ءا˘ن˘˘ب بحا˘˘سص

ع˘با˘ت را˘ق˘ع قو˘ف ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ة˘˘حا˘˘سسم

نم رثكأإ ىلع عبرتي ةلودلإ كÓمأ’

عيبل ةريظح زاجنإ و عبرم رتم005

ق˘˘˘ح˘˘˘ب ثإر˘˘˘ت˘˘˘كإ’إ نود، ما˘˘˘˘خر˘˘˘˘لإ

مقر ينطولإ قيرطلل ماعلإ قافتر’إ

ةحاسسملإ نأإ موسسرملإ نيبي يتلإ50

،إرتم81 نوكت تايانبلإ نيب و اهنيب

ةانق قفو تناك ةعسسوتلإ هذه نإ امك

و ةيرسصبلإ فايل’إ ةكبسش و رجلإ

ةيانبلإ بحاسصل تإرإذعإإ ةدع مغر

ةر˘ي˘ظ˘ح ة˘لإزإإ رإر˘ق و ،ة˘يو˘سضو˘ف˘˘لإ

5105/242 مقر لم˘ح˘ي ة˘يو˘سضو˘ف

كلذ نكل5102 ضسرام21 خيراتب

ن’ قرو ى˘ل˘ع ر˘˘ب˘˘ح در˘˘ج˘˘م ي˘˘ق˘˘ب

، نيرإرقلإ نيذهل لثتمي مل اهبحاسص

مقر رإرق كلذ دعب رإدسصإإ مت ثيح

ف˘قو ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي6102/4821

بحا˘سص ا˘˘هر˘˘سشا˘˘ب يذ˘˘لإ لا˘˘غ˘˘سشأ’إ

مل كلذ عم و ،اه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ةر˘ي˘ظ˘ح˘لإ

نيأإ ةري˘ظ˘ح˘لإ هذ˘ه بحا˘سص ل˘ث˘ت˘م˘ي

ءانب مده رإرق رإدسصإاب ةيدلبلإ تأإدب

م˘˘˘قر ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه

7102/80/70 خيراتب7102/747

ن˘م ةر˘ي˘خ˘سست ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب و
م˘˘˘قر ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لوأ’إ ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لإ

ر˘ي˘خ˘سست ل˘˘جأإ ن˘˘م7102/6297
ةلإزإ’إ رإرقلإ ذيفنتل ةيمومعلإ ةوقلإ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘كل ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘ل˘˘ل مد˘˘ه˘˘لإ و
رإر˘م˘ت˘سسإ م˘غر و ،م˘ت˘ت م˘ل ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ
ةر˘˘ئإد˘˘لإ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تما˘˘˘ق يوا˘˘˘كسشلإ
خيراتب رسضح˘م دإد˘عإا˘ب ة˘كر˘ت˘سشم˘لإ

ىلإإ هلاسسرإإ و0202 ربمسسيد20
ةرسشابم لجأإ ن˘م ،ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ح˘لا˘سصم
نكل ةينوناقلإ و ةيرإدإ’إ تإءإرج’إ

ا˘ن˘لوا˘ح ،ي˘ه ا˘˘م˘˘ك رو˘˘م’إ لإز˘˘ت ’
مل ا˘ن˘ن˘كل ةر˘ئإد˘لإ ضسي˘ئر˘ب لا˘سصت’إ
.ةيسضقلإ نع در يإ ىقلتن

فيطسسب ةلودلا كÓمأل عبات راقع قوف

تاونضس ذنم ذيفنتلا فوقوم رارق لازي ’ ةملعلاب ةيوضضوف ةريظح مده
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تاوق مايق رثإا دوعت ةـيشضقلا عـئاقو
ششا˘˘˘ششر ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا
عراو˘شش ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع تا˘˘يرود˘˘ب
بكوم مههابت˘نا تف˘ل ن˘يأا ة˘ن˘يد˘م˘لا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو بو˘˘ج˘˘˘ي فا˘˘˘فز
ةبكرم مهلقنت يف هباحشصأا لمعتشسي
شسكيليه اطويوط  عون نم ةيعفن
نو˘مو˘ق˘ي م˘ث ، بكو˘م˘لا نو˘مد˘ق˘˘ت˘˘ي
نوقلط˘ي و ة˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م ل˘جر˘ت˘لا˘ب

، ةفلتخم قدانب نم ةيران تارايع
اهفيقوت و رورملا ةكرح ةلقرع عم
ى˘ل˘ع ، تار˘ت˘ف˘لا شضع˘ب ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
نمأاب ةطرششلا تاوق تلخدت روفلا

50 زجح مت نيأا ششاششر دلوأا ةرئاد

نماثلا فنشصلا نم اهنم30 ، قدانب
عنشص نم ةدحاو ، يديلقت عنشص نم

ة˘ي˘قد˘ن˘ب  ، م˘ل˘م61 راي˘ع ي˘شسور
رايع ةدحاو ةروشصم تاذ ةيخشضم

ةيمك زجح ىلإا ةفاشضإلاب ، ملم21

ة˘عو˘شضو˘م دورا˘ب˘لا قو˘ح˘˘شسم ن˘˘م

2ـب اهنزو رد˘ق˘ي ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب و˘لد˘ب

ششيطارخ80 ، امارغ55 و غلك

لمعتشسي شسأا˘ك،21 رايع ةءولم˘م

فيقوت عم ،دورابلا ةدام ليك يف

ر˘ق˘م˘ل م˘هدا˘ي˘ت˘قا و شصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث

لا˘م˘كت˘شسل ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا

.قيقحتلا تاءارجإا

مـت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعب

هـبتششملا دـشض يئازج فـلم زاـجنإا

حÓشس لمحو ةزايح عوشضومب  مهيف

ةيقدنب *شسماخلا فنشصلا نم يران

فنشصلا * ديشص ةيقدنب + ةيخشضم

عبارلا فنشصلا ، *Óيباراك * نماثلا

و ة˘شصخر نود (دورا˘˘ب+ششي˘˘طار˘˘خ)

،اد˘م˘ع يرا˘ن حÓ˘شس ن˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا

تاهجلا مامأا مهميدق˘ت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب

دلوأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا

تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘شضو م˘˘ت ن˘˘˘يأا ششا˘˘˘ششر

. ةيئاشضقلا ةباقرلا تامازتلا
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ةيئاشضقلا ةطرششلا رشصانع تنكمت
ةنيدمب يجراخلا يرشضحلا نمأÓل
نم ارخؤوم فراطلاب راتخم ةطيبشش
ايئا˘شضق قو˘ب˘شسم شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
ردحني رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف
لاجم يف طششني ةقطنملا تاذ نم
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت

شصرق208 زجح مت ن˘يأا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ىلع كلذو ةيلمعلا لÓخ شسولهم
حلاشصملا تاذ اهتقلت تامولعم رثإا
ينعم˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘ن˘مألا

مومشسلا هذه جيورت يف هكولشسو

تعا˘ط˘ت˘شسا ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو
نا˘كم ة˘فر˘ع˘م ة˘طر˘˘ششلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت
ةيئاشضقلا تاهجلا عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو
هبتششملا لزنم ششيتفت مت ةشصتخملا
ةروكذملا ةيمكلا تطبشض نيأا هيف
ينعملا فيقوتو تاشسو˘ل˘ه˘م˘لا ن˘م
ن˘يأا ة˘طر˘ششلا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قاو
فلم هدشض زجنأاو قيقحتلل عشضخ
تارثؤوم˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ئا˘شضق
عيبلا شضرغل تاردخملاو ةي˘ل˘ق˘ع˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب لو˘˘˘ح
ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا
ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘شص ن˘يأا نا˘˘عرذ˘˘لا

تاذ تماق ىرخأا ةهج نم .عاديا
ةبراحم راطإا يف ةينمألا حلاشصملا
ششغلا عمقو ةيعرششلا ريغ ةراجتلا

يف ةيكÓهتشسلا داوملا يف ةشصاخ

0012 زجح نم ةحئاجلا هذه لظ

ريه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م ن˘م ر˘ت˘ل
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م رد˘شصم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م

ةنشس62 رمعلا نم غلبي شصخشش
ةيقرششلا تايلولا ىدحإا نم ردحني
تلشصحت تامولعم رثإا ىلع كلذو
ير˘شضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
راتخم ةطيبشش ةقط˘ن˘م˘ل ي˘جرا˘خ˘لا

ىلع لقنتي شصخشش دوجو اهدافم
داو˘م ع˘ي˘ب˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ن˘˘حا˘˘شش ن˘˘ت˘˘م

هفيقوت مت ثيح ريهطتلاو فيظنتلا
ةبقارم دع˘ب  ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب
ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘˘ع˘˘ل˘˘شسلا

مث نيأا مشسولاو ردشصملا ةلوهجم
اهقئاشسو ةنحاششلا ليوحت و اهزجح
يجراخلا يرشضحلا نمألا رقم ىلإا
لا˘˘م˘˘كت˘˘شسل را˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘ششب
تازوجحملل ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نإاو ا˘˘ه˘˘فÓ˘˘تإا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
. ينعملل يئاشضق

 ةيئاسضقلا ةباقرلا تاءارجإا تحت مهعسضو مت نومهتملا

شصاخششأا3 فيقوتو دورابلا نم غلك2 قدانب5 زجح
   ةلششنخب ششاششر د’وأا ةنيدمب فافز بكوم يف

زاغلل برسست ببسسب

نم قورحب باشش ةباشصإا
راجفنا رثإا ةيناثلا ةجردلا

ةنتابب ءاملا يداو يف
72 رمعلا نم غلبي باشش لوألا شسمأا ءاشسم ،شضرعت

نم ةدع ءاحنأا ىوتشسم ىلع ةريطخ قورح ىلإا ،ةنشس
برشست ءارج كلذو ،ةيناثلا ةجردلا نم تفشصو ،همشسج
نئاكلا يلئاعلا هنكشسمب فينع راجفنإاب عوبتم زاغلل
،ةنتاب ةيلول ةعباتلا ءاملا يداو ةيدلبب نيدهاجملا يحب
شضعب قارتحاو ،ناردجلا نم ءزج رايهنا ىلإا ىدأا ام
يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لخدتت نأا لبق ،شضارغألا
ىلإا هفاعشسإا دعب ةيحشضلا لقنو ،قيرحلا دامخإاب تماق
حلاشصم هيف تحتف يذلا تقولا يف ،ةناورم ىفششتشسم
اذه ،هبابشسأا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت نمألا

ةيلوب تلجشس تاراجفنلا نم اددع نأا ركذلاب ريدج
ىلإا اهملجم يف تدأا ،رهششلا قوفي ام فرظ يف ةنتاب

قورحو حورجب شصاخششأا90 نع لقي لام ةباشصإا
هذه لك نأا نيح يف ،ةعيشضر ةافوو ةروطخلا ةتوافتم
كلذب لقتنتل ،ناتوبلا زاغ ةروراق اهببشس تاراجفنلا

لوأا زاغ ببشسب تاممشستلا نم ،ةنتابب زاغلا رطاخم
نم ريثكلا رخآلا وه دشصح يذلا نوبراكلا ديشسكوأا
ى˘لإا ،قا˘ن˘ت˘خاو ءا˘م˘غإا تلا˘حو ى˘ل˘ت˘ق ن˘ي˘ب ا˘يا˘ح˘˘شضلا
مغر ،رثكأا رطاخم لكششت تتاب يتلا زاغلا تاروراق
حلاشصمل ةلشصاوت˘م˘لا شسي˘شسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح
تاكبششو ،ةيوهتلا ذفانم ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
زاغلاب ممشستلا تلاح هيف دهششت تقو يف ،ليشصوتلا
ي˘ف شسو˘شسح˘م˘لا عا˘ف˘ترلا بب˘شسب ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘ع˘˘جار˘˘ت
يتلا ةدا˘م˘لا هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘شسا شصق˘نو ةارار˘ح˘لا تا˘جرد
امل ةمقن تتاب دقف ةئفدتلا ريفوت يف ةمعن يهام ردقب
تدابأاو حاورألا يف رئاشسخو اياحشض نم اهببشسب لجشس
ح ناششوشش               .اهلمكأاب تÓئاع ىتح

ةيبنجأا ةلودب برتغم ضصخسش اهاياحسض دحأا

نهتمت رارششأا ةيعمج كيكفت
ةلششنخب نكاشسملا ةقرشس

يجراخ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا˘ب ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘كم˘ت
ةحاطإلا نم ،ةلششنخ ةماحلا ةرئاد نمأل ةعباتلا ةغيشسنأا
راشضحتشساب نكاشسملا ةقرشس نهت˘م˘ت رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب
عـئا˘قو .تا˘قور˘شسم˘لا ة˘فا˘ك عا˘جر˘ت˘˘شسا ع˘˘م ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
نم شسداشسلا دقعلا يف ةيحشضلا مدقت رثإا دوعت ةـيشضقلا
نم ةغيشسنأا يجراخلا يرشضحلا نمألا رقم ىلإا رمعلا
هرهشص نكشسم شضرعت شصوشصخب ىوكشش ميشسرت لجأا
، نيلوهجم لبق نم ةقرشسلل اشسنرف ةلودب برتغملا

ريبك يجلأا عون نم ازافلت تفدهتشسا ةقرشسلا ةيلمع
زاهج ،يجلأا عون زافلتب شصاخ مكحت زاهج ، مجحلا
عون نم تاونقلا لابقتشسا زاهجب شصاخ رخآا مكحت
رطع مقاط ،نيتديدج (هل˘طا˘م) ن˘ي˘ت˘ب˘تر˘م ،تا˘شسرا˘ت˘شس
،ءا˘شسن˘لا و لا˘جر˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘عو˘ن˘ت˘م شسبÓ˘م ، ر˘خا˘˘ف
يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق روفلا ىلع رششابتل
ميلقإا ربع يرحتلا و ثحبلا ةيلمعل ةغيشسنأا يجراخلا
فيقوت نم زيجو فرظ يف تنكمت نيأا ، شصاشصتخلا

يف امهدحأا نا˘شصخ˘شش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م
عا˘شضخإا د˘ع˘ب ، ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ن˘يد˘ق˘ع˘لا
زافلت زاهج ىلع روثعلا مت ششيتفتلا ةيلمعل ةبكرملا

ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘با˘ط˘ت˘ت م˘كح˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا ن˘˘م (2) ن˘ي˘ن˘ثاو
م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ة˘قور˘شسم˘لا شضار˘˘غألا تا˘˘ف˘˘شصاو˘˘م
لجأا نم ةينمألا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لاو
.تاقيقحتلا لامكتشسا

لشصوتلا مت  ةيشضقلا يف رمتشسملا قيقحتلا لÓخ نم
نم يناثلا دقعلا يف نيرخآا نيشصخشش ةيوه ديدحت ىلإا
لامكتشسا و ةيئاشضقلا تاهجلا عم قيشسنتلاب ،رمعلا

ةطخ دادعإا اهرثإا ىلع مت ، ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
هبتششملا نكشسم ىلإا لقنتلا اهبجومب مت ةمكحم ةينمأا
ةيلمعلا تل˘ل˘ك ن˘يأا ششي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘م˘ه˘عا˘شضخإا و ا˘م˘ه˘ي˘ف
ىلإا امهليوحت متيل تاقورشسم˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا˘ب
ىلإا امهدايتقا و امهيف هبتششملا فيقوت عم ، ةحلشصملا

د˘ع˘بو ، ة˘غ˘ي˘شسنأا˘ب ي˘جرا˘خ˘لا ير˘شضح˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م
نم ةيحشضلا فرعت و ، قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا
فـل˘م زاـج˘نإا م˘ت تازو˘ج˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوألا ة˘ل˘هو˘˘لا

نيوكت ةحنج عوشضومب  مهيف هـبتششملا دـشض يئازج
و ليللا فورظب  ةنرتقملا ةقرشسلا ةحنج ،رارششأا ةيعمج
مت هبجومب ،ةبكرم راشضحتشسا عم ،ددعتلا و رشسكلا
مهقح يف ردشص نيأا ةلششنخ ةمكحم ةباين مامأا مهميدقت
. عاديإا رمأا

 تاششوهلب نارمع

نود نماثلا و ضسماخلا فنسصلا نم ةيران ةحلسسأا ةزايح ةيسضق يف  ضصاخسشأا ةثÓث فيقوت نم ، ةلسشنخب ضشاسشر د’وأا ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت
  .ةيرادإ’ا ميسسارملا و تارارقلا ةفلاخم و  ، ةسصخر نود ةيح ةريخذ ةزايح و  انوناق ةلهؤوملا تاطلسسلا نم ةسصخر

ردسصملا ةلوهجم ريهطتلاو ميقعتلا داوم نم رتل0012 زجح مت اميف / فراطلا

راتخم ةطيبشش ةقطنمب شسولهم شصرق208 زجحو ةيلقعلا تارثؤوملل جورم فيقوت

تقؤوملا ضسبحلا امهعاديإا مت

 اشسولهم اشصرق06 زجحو نيشصخشش فيقوت
ةلششنخب ششاششر د’وأا ةيدلبب
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ن˘˘مألا˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
عباتلا لمحملا يجراخلا يرشضحلا

ةيلو نمأاب ششاششر دلوأا ةرئاد نمأل
يف نيشصخشش فيقوت نم ،ةلششنخ
امهتزوحب رمعلا نم ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا

.اشسولهم اشصرق06 ةبارق
تامولعم دورو رثإا دوعت ةـيشضقلا
يجراخلا يرشضحلا نمألا رشصانعل
دلوأا ةر˘ئاد ن˘مأل ع˘با˘ت˘لا ل˘م˘ح˘˘م˘˘لا

نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘ششن˘˘˘خ˘˘˘ب ششا˘˘˘ششر
ىلع ايئاشضق نيقو˘ب˘شسم ن˘ي˘شصخ˘شش
ىلع نازوحي ةيحايشس ةبكرم نتم
، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ءانب ، لمحملا ةنيدم ىلإا ناهجتم
دادعإا مت ةرفوتملا تامولعملا ىلع
مت اهبجومب ، ةمكحم ةينمأا ةطخ
ةيحاي˘شسلا ة˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ه˘جو د˘يد˘ح˘ت
لخدملا ىوتشسم ىلع اهفيقوت متيل
د˘ع˘ب ، ل˘م˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

ةيل˘م˘ع˘ل ه˘ق˘فار˘مو ق˘ئا˘شسلا عا˘شضخإا
ةيلمعلا ترفشسأا ،ةينوناقلا ششيتفتلا

قئا˘شسلا ق˘فار˘م ةزو˘ح˘ب ط˘ب˘شض ن˘ع
ةشسولهملا شصارقألا نم ةيمك ىلع

ن˘˘م طا˘˘ششمأا (40) ة˘ع˘برأاـب ترد˘˘ق
يوتحت اهنم ةثÓث ، نيلاباغيرب ءاود

ىلع يوتحي عبارلا ،اشصرق51 ىلع

ردقي يلامجإاب ،غلم003 اشصرق41

قئاشس ةزوحب طبشض امك ،اشصرق95
ـب ردقي يلام غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م˘لا

جيورت تادئاع نم جد00,0246
ليوحت م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
امهيف هبتششملا دايتقا و تازوجحملا

ن˘مألا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ل˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل
يف ر˘م˘ت˘شسم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا .ة˘ي˘شضق˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘شضق˘˘لا
دلوأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب ، ششا˘˘˘ششر

م˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

، هيف هبتششملا نكشسم ىلإا لقنتلا

م˘ت ششي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘˘شضخإا˘˘ب

ةينوترك بلع ينام˘ث ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

-AGERP ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘م ، ة˘غرا˘ف
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GM،شس ىلإا ةفاشضإلابÓشضيبأا ح

ط˘ب˘شض م˘ت˘ي˘ل ، ع˘˘طا˘˘ق * رو˘˘ت˘˘ي˘˘ك *

رقم ىلإا اه˘ل˘يو˘ح˘ت و تازو˘ج˘ح˘م˘لا

لاـم˘˘كت˘˘˘شسا دـع˘˘˘ب . ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا

فـلم زاـجنإا مـت ،قـيقحتلا تاءارـجإا

ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف هـب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا دـشض ي˘˘ئاز˘˘ج

تاذ ةـيودأا ةزايح ةحنج عوشضومب

ةفلاخم ةـقيرطب ةردـخم شصـئاشصخ

تاذ ةبكر˘م لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ع˘ير˘ششت˘ل˘ل

تاـهجلا ماـمأا هبجومب امدق ،كرحم

دلوأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا

يف عاديإا رمأا ردشص نيأا ، ششاششر

ةدا˘عإا ة˘شسشسؤو˘م˘ب ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح

. راباب ليهأاتلا و ةيبرتلا

ةدكيكسس

11 قانتخا
يح يف اشصخشش
نكشسم007

ن˘م ادر˘ف11 تبسسلا ر˘ج˘ف ضضر˘ع˘ت
و،زاغلا˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإا تل˘˘خد˘˘ت د˘˘˘ق
ةدحولا  ةدكيكسس ةي’ول ةيندملا
ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا

د32واسس30 ة˘˘عا˘˘سسلا ىل˘˘ع  يدو˘˘ع˘˘˘سس
نيذلا ةلئاعلا  دارفأا فاعسسإا لجأ’

برسستملا ةن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب او˘ق˘ن˘ت˘خا

نكسسم007 ي˘˘˘ح˘˘˘ب لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
م˘ت ثي˘ح ،ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘سسو
نيع يف ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا ميدقت
ىف˘˘سشت˘˘سسم ىلإا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘نو نا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا
حوار˘˘˘ت˘˘˘ت نو˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا ةد˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس
و ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘با˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘˘عأا

و،لا˘ف˘طأا ة˘ي˘نا˘م˘ث م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس25
م˘ه˘ت˘لا˘˘ح نأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ردا˘˘سصم تر˘˘كذ

ىلع جÓعلل اوعسضخأا امدعب ةديج
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص و ءا˘˘˘م˘˘˘غإ’ا ت’ا˘˘˘ح ر˘˘˘ثإا
ن˘مو ،ا˘ه˘ل او˘سضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘˘م ءا˘˘سسم م˘˘ه˘˘جار˘˘خإا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ف˘˘˘ك˘˘˘ع˘˘˘تو ،ىف˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ةدكيكسس ةي’ول ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ت ىل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘˘م
يذ˘لا زا˘غ˘لا را˘ط˘خأا ن˘م ة˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا
.ىربك ثراوك فلخي حبسصأا

رانيدوب ةايح
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عؤبسسأ’ا اذه قلطنت تباثلا فتاهلاب «لدع» انكسسم817 يح طبر لاغسشأا

 اهتكبسش زيزعتل عيراسشم ةدع زاجنإا جمربت «رئازجلا ت’اسصتا»

ةميدتسسم ةهاع هل ّببسسو فيسس ةطسساؤب هدي ىؤتسسم ىلع هباسصأا

هّيح نبا فرط نم هيلع ءادتعإ’ا دعب ةريطخ حورجل ضضّرعتي ايلقع برطسضم

نب» ةديدجلا ةنيدملاب «لدع» ةينكسس ةدحو817 يح طبر عورسشم نأا ةبانع ةي’ؤب «رئازجلا ت’اسصتا» ةسسسسؤؤمل ةيلمعلا ةيريدملا تدكأا
 .اهتكبسش زيزعتل كلذو1202 ةنسس لÓخ عيراسشم ةدع زاجنإا نمسضتي جمانرب نع تفسشك امك ،عؤبسسأ’ا اذه قلطنتسس «ةدؤع نب ىفطسصم
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ر˘˘ع˘˘ت
ّ

بر˘ط˘ضضم ي˘ن˘˘ي˘˘ضسم˘˘خ صض

انكضسم029 يحب ن˘ط˘ق˘ي ا˘ّي˘ل˘ق˘ع
ى˘لإا را˘م˘ع يد˘ي˘ضس ة˘ّيد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لا
يذلا هراج فرط نم فينع ءادتعا

حÓ˘ضس ة˘ط˘ضساؤ˘ب تا˘بر˘ضض ه˘ل ه˘ّ̆جو
ة˘ها˘ع ه˘ل ا˘ب˘ّب˘ضسم رؤ˘ظ˘˘ح˘˘م صضي˘˘بأا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م تج˘˘مر˘˘بو ة˘˘م˘˘يد˘˘ت˘˘ضسم
صسلجم ىدل ةيفانئتضسإ’ا تايانجلا
مّهتملا ةمكاحم ةضسلج ةبانع ءاضضق
نأا دع˘ب مر˘ضصن˘م˘لا عؤ˘ب˘ضسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
بر˘ضضلا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كترا˘˘ب ع˘˘بؤ˘˘ت
ةهاع ىلإا يضضفملا يدمعلا حرجلاو
ةّيضضقلا عئاقوّ نأاو املع ،ةميدتضسم

ةنضس نم ةيليؤج82 مؤي ىلإا دؤعت

«ه.م.ل» ىمضسملا مّدقت نيح9102

رقم ىلإا ةنضس35 رمعلا نم غلابلا
يديضسب يجراخلا يرضضحلا نمأ’ا

رعت لؤح غيلبتلا لجأا نم رامع
ّ

هضض
لبق نم نيّكضس ةطضساؤب برضضلل

72 هرمع زواجتي ’ يذلا ّهيح نبا
يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ف˘˘ي˘˘ضضي˘˘ل ة˘˘ن˘˘ضس
يبضسن يلقع بارطضضا نم يناعي
يتلا ةرا˘م˘ع˘لا ما˘مأا ا˘ضسلا˘ج نا˘ك هّ̆نأا
ىؤتضسم ىلع ةنئا˘كلا ا˘ه˘ي˘ف ن˘ط˘ق˘ي
رامع يديضسب افلاضس رؤكذملا يحلا
هتعن يذلا هّيح نبا هنم مّدقتي نأا لبق
ؤ˘هو هزاز˘ف˘ت˘ضسا˘ب ما˘قو نؤ˘ن˘ج˘م˘لا˘˘ب
صضهني هلعجو هقلق راثأا يذلا رمأ’ا

’واحم هعفدب ماق ثيح هناكم نم
رهضشأا هنم ؤكضشملا ّنأا ريغ هداعبإا
ةفل˘ت˘خ˘م تا˘بر˘ضض ه˘ب هّ̆جوو ا˘ف˘ي˘ضس
ءاحنأا ةفاك ىؤتضسم ىلع ّةيحضضلل

هد˘ي ي˘ف صصخأ’ا˘ب ه˘˘با˘˘ضصأاو هد˘˘ضسج
اهدعب هلقنّ متي˘ل ىر˘ضسي˘لاو ى˘ن˘م˘ي˘لا
تافاعضسإ’ا يّقلتل ىفضشتضسملا ىلإا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘يأا ة˘˘مزÓ˘˘لا
هزجع تبثت ةيّبط ةداهضش ةّضصتخملا

رج ا˘مؤ˘ي54 ةّدمل ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
ّ

ءا
ا˘ه˘ت˘فّ̆ل˘خ ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا حور˘ج˘˘لا
ة˘˘ها˘˘ع ه˘˘ل تب˘ّ̆ب˘˘ضسو ه˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ضصإ’ا

ّنأا ى˘لإا ةرا˘ضشإ’ا رد˘ج˘ت ،ة˘م˘يد˘ت˘ضسم
هيلإا ةبؤضسنملا ةمهتلا ركنأا لعافلا

مامأا هلؤ˘ث˘م ءا˘ن˘ثأا Ó˘ي˘ضصف˘تو ة˘ل˘م˘ج
ةيفانئتضسإ’ا تايانجلا ةمكحم ةئيه
ر˘˘ع˘˘ت ه˘ّ̆نأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ف˘˘ضشكو

ّ
صض

رحتلل
ّ

ةيّحضضلا لبق نم ديدهتلاو صش
لمحيو ركضس ةلاح يف ناك يذلا
بضسح م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ّكضس
ّنأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،م˘هّ̆ت˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت

يحلا راغضص
ّ

اؤقضشرو اهنيح اؤلّخدت 

ءانثأاو ةراج˘ح˘لا˘ب «ه.م.ل» ةّ̆ي˘ح˘ضضلا

صضي˘بأ’ا حÓ˘ضسلا ه˘ن˘م ط˘˘ق˘˘ضس كلذ

ةّيضضق˘لا ي˘ف م˘ه˘ّت˘م˘لا ه˘لوا˘ن˘ت يذ˘لا

هراج ؤ˘ح˘ن ه˘ب ح˘يؤ˘ل˘ت˘لا ي˘ف عر˘ضشو

Óيضصفتو ةلمج ر˘كنو ي˘ن˘ي˘ضسم˘خ˘لا

،ه˘ل ا˘ه˘فّ̆ل˘خ ي˘ت˘لا ة˘با˘ضصإ’ا˘ب ه˘م˘ل˘ع

دق ةماعلا ةباينلا نأا ةراضشإ’ا ردجت

01 ةبؤقع مهتملاّ قح يف تضسمتلا

تطّلضس امنيب اذفا˘ن ا˘ن˘ج˘ضس تاؤ˘ن˘ضس

تاؤنضس3 ةبؤقع ةمكحملا هقح يف

ةيلام ةمارغب صضيؤعتو اذفان انجضس

دعب م˘ي˘ت˘ن˘ضس نؤ˘ي˘ل˘م07 اهردق

برضضلا ةيان˘ج با˘كترا˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م

ةهاع ىلإا يضضفملا يدمعلا حرجلاو

.ةميدتضسم

¯hd«ó gô…

ىده يداقر نم لك تفضشك ثيح
ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
يعينملو ةبانعب ةيلم˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةرئاد صسيئر نمي˘ه˘م˘لا د˘ب˘ع بي˘ط˘لا
ة˘كب˘˘ضشو ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ضسارد˘˘لا
نأا «ة˘عا˘ضس ر˘خآا» ـل ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘˘لا
لا˘غ˘ضشنا˘ب ا˘م˘ل˘ع تذ˘خأا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

«لدع» نكضسم0052 يح ةيعمج
نب ىفطضصم نب» ةديدجلا ةنيدملاب

عارذ ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘˘ب «ةدؤ˘˘ع
تباثلا فتاهلا ةمدخ ريفؤت صشيرلا

يف انكضسم817 ةضصحل تنرتنإ’او
نأاب احضضوأا صصؤضصخلا اذهب ،يحلا
طبر عور˘ضشم˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا لا˘غ˘ضشأ’ا

تباث˘لا ف˘تا˘ه˘لا ة˘مد˘خ˘ب ي˘ح˘لا اذ˘ه
فايلأ’ا ر˘ب˘ع تنر˘ت˘نإ’ا ه˘لÓ˘خ ن˘مو
عؤبضسأ’ا اذ˘ه ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ضس ة˘ير˘ضصب˘لا

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ما˘م˘تإا د˘˘ع˘˘ب كلذو
ةضسضسؤؤملا رايتخاو ةينقتلاو ةيرادإ’ا
قايضس يف ،عورضشملا ذ˘ف˘ن˘ت˘ضس ي˘ت˘لا
هذه نأا ردضصملا حضضوأا ةلضص يذ
لاغضشأا قÓطإا اضضيأا فرعتضس ةنضسلا

«لد˘ع» ن˘كضسم217 يح ط˘بر˘ل
تنرتنإ’او تباثلا فتاهلا ي˘ت˘مد˘خ˘ب

882 ي˘ح˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب ه˘˘تاذ ر˘˘مأ’او
،ةيرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مؤ˘م˘ع ة˘ي˘ن˘كضس ةد˘حو
فا˘˘ي˘˘لأ’ا م˘˘ه˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘ضضت˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح
امأا ،تنرتنإÓل يلاع قفدت ةيرضصبلا
يتلا ةينكضسلا صصضصحلا صصؤضصخب
ةيراجلا ةنضسلا لÓخ اهعيزؤت عقؤتي
تح˘ضضوأا˘ف ،ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةنضس رخآا لك نأا مÓعإ’اب ةفلكملا
نم هزاجنإا متيضس امل طيطختلا متي
كلذو اهيلت يتلا ةنضسلا يف عيراضشم
رمأ’ا ؤهو ري˘م˘ع˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ق˘فو
،ةديدجلا ةنيدملا ىلع قبطني يذلا

ةضساردلا ةرئاد صسيئر حضضوأا ثيح
نأا صصؤ˘ضصخ˘لا اذ˘ه˘ب ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘لاو
نم ةلمج هقبضست عورضشم يأا زاجنإا
قيضسن˘ت˘لا ا˘ه˘ضسأار ى˘ل˘عو تاءار˘جإ’ا

كلذو تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘˘م
ي˘قا˘ب ي˘ف با˘ط˘عأا ثاد˘حإا يدا˘ف˘ت˘˘ل
ر˘ف˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ تا˘كب˘˘ضشلا
ن˘˘ل˘˘ف ثد˘˘ح نإا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ؤ˘˘˘هو»
ي˘ف بب˘˘ضست˘˘ي˘˘ضسو نؤ˘˘بز˘˘لا بج˘˘ع˘˘ي
تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت نإا˘˘ف اذ˘˘ل ،ه˘˘ضضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما

ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا
ةرور˘ضض ى˘ل˘ع د˘˘كؤؤ˘˘ت ة˘˘ضسضسؤؤ˘˘م˘˘لا
ي˘ع˘ي˘ن˘م˘ل لؤ˘ق˘ي «ر˘مأ’ا اذ˘ه يدا˘ف˘ت
ز˘ج˘ن˘ت ة˘ضسضسؤؤ˘م˘لا نأا ف˘˘ضشك يذ˘˘لا
ةنيدملا ي˘ف ة˘ما˘ه ع˘يرا˘ضشم ا˘يؤ˘ن˘ضس
ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه. ةد˘يد˘ج˘لا
فا˘ي˘لأ’ا ة˘كب˘˘ضشب ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس

ن˘ي˘ب ن˘˘م1202 لÓ˘˘خ ة˘˘ير˘˘ضصب˘˘˘لا
ا˘˘هز˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘ضس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
لÓخ ةبا˘ن˘ع˘ب «ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘ضصتا»
اهنع فضشك يتلاو ةيراجلا ةنضسلا
ةفلكملا ىده يداقر نم لك اضضيأا
ةير˘يد˘م˘لا ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع مÓ˘عإ’ا˘ب
يعينملو رؤضضحب ةبانع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةرئاد صسيئر نمي˘ه˘م˘لا د˘ب˘ع بي˘ط˘لا
ة˘كب˘˘ضشو ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ضسارد˘˘لا
ة˘كب˘ضشب ط˘بر ؤ˘ه ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘ضسم˘˘لا
ةبورخلا ةقطن˘م ة˘ير˘ضصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا
يدي˘ضس ي˘ح ق˘ير˘ط ل˘ف˘ضسأا ة˘ع˘قاؤ˘لا

ا˘ه˘ب تز˘ج˘نأا نأا د˘ع˘ب كلذو ى˘ضسي˘˘ع
تاؤ˘ن˘ضسلا لÓ˘خ لزا˘ن˘م˘لا تار˘ضشع
نإاف كلذ ىلإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
اضضيأا زجنت˘ضس «ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘ضصتا»
ةقطنم طبرل اعورضشم ةنضسلا هذه

،ةيرضصبلا فايلأ’اب5و4 نابرضض
ت’اضصتا» نأا ردضصملا حضضوأا ثيح
لؤ˘ضصو ط˘ق˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةضسضسؤؤملا زجنتضس امك ،تازيهجتلا

فتاهلا ي˘ت˘مد˘خ لا˘ضصيإ’ ا˘عور˘ضشم

انكضسم09 ىلإا تنرتنإ’او تباثلا
ي˘ح ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تز˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا

ةرضضخؤبب «لد˘ع» ا˘ن˘كضسم3611

ردضصملا دكأا انهو ينؤبلا ةيدلب30
لا˘˘ضصيإا ؤ˘˘ه ة˘˘ضسضسؤؤ˘˘م˘˘˘لا فد˘˘˘ه نأا
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ير˘˘˘ضصب˘˘˘لا فا˘˘˘ي˘˘˘لأ’ا
راطإا يف كلذو ةينكضسلا تاعمجتلا

.ةمدخلا ةدؤج نيضسحتل اهيعاضسم

11 ـب عبارلا ليجلا ةكبضش زيزعت
ةديدج ةطحم

ع˘يرا˘ضشم˘ب ة˘ل˘ضص يذ قا˘ي˘ضس ي˘˘ف
تف˘˘˘ضشك ،«ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘ضصتا»
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا مÓ˘عإ’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ت’ا˘ضصتا» ة˘ضسضسؤؤ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
زيزعت˘ل ا˘عور˘ضشم تق˘ل˘طأا «ر˘ئاز˘ج˘لا

ةطحم11 ـب عبارلا ليجلا ةكبضش
لجأا نم ةي’ؤ˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ج
ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا ةدؤ˘ج ن˘ي˘ضسح˘˘ت
ى˘لإا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ع˘ي˘ضسؤ˘تو ا˘ه˘ن˘ئا˘بز˘ل
ةكبضشلا ىلإا رقت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،مضساقلب يلوا˘ضش ،يز˘يزؤ˘ب :ة˘ي˘لا˘ت˘لا
،يمضشاهلا نؤملضس ،ة˘ي˘ضصا˘ح˘ضصح˘لا
تار˘ي˘م˘ع ،صصا˘ضصقؤ˘˘ب ،ة˘˘ح˘˘ط˘˘ضسلا

حمضسيضس ام ؤهو يبياطضشو دؤعضسم
فتاهلاو تنرتنإ’ا يت˘مد˘خ ر˘ي˘فؤ˘ت˘ب
ة˘ن˘ضسلا لÓ˘˘خ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةيراجلا

مهاضست تحبضصأا ةيراقع تايقرت
ت’اضصتا» لمع ليهضست يف

«رئازجلا
ةيراقعلا تايقرتلا صصؤضصخب امأا

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ا˘هدد˘ع داز ي˘ت˘لا

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’ؤ˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا تاؤ˘˘ن˘˘ضسلا

فتاهلا يتمدخب اهطبر دعي يتلاو

ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’او تبا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

ةرئاد صسيئر فضشك دقف ،يرورضض

اددع نأا صصؤضصخلا اذهب ةضساردلا

اؤحبضصأا» نييرا˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘قر˘م˘لا ن˘م

ءادبإا لجأا نم انب لاضصت’اب نوردابي

فايلأ’ا لاضصيإا لؤ˘ح ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘ن˘يأار

ي˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘ضصب˘˘لا

ءؤضض ىلع نؤمؤقي ثيح ،اهوزجني

ةيدعا˘ق˘لا تآا˘ضشن˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب كلذ

انت˘م˘ه˘م ل˘ه˘ضسي ا˘م ؤ˘هو م˘ه˘ضسف˘نأا˘ب

ل˘باؤ˘كلا ل˘ي˘ضصؤ˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ

يذ˘لا ر˘مأ’ا ،تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘ضضوو

هذه طبر ةيلمع عيرضست يف مهاضسي

فتاهلا ةكبضشب ةيراقع˘لا تا˘ي˘قر˘ت˘لا

ددع» :فاضضأاو ،«تنرتنإ’او تباثلا

هذه تحبضصأا نييراقعلا نيقرملا نم

،مهعيراضشم يف يضساضسأا رمأا رؤمأ’ا

نييراقعلا نيقرملا ةفاك ؤعدن اذل

حلاضص يف كلذ نأ’ مهب ءادتق’ا ىلإا

هيف تدكأا يذلا تقؤلا يف ،«عيمجلا

ىلع مÓعأ’اب ةفلكملا يداقر ىده

ثي˘ح ،ة˘ضسضسؤؤ˘م˘˘لا تارا˘˘طإا ةءا˘˘ف˘˘ك

امك ،ءافكأا نيضسدنهم انيدل» :تلاق

ىلع صصرحت رئازجلا ت’اضصتا نأا

يف يرود لكضشب اهتاراطإا نيؤكت

ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءاؤ˘ضس ،د˘ها˘ع˘م˘لا ل˘ضضفأا

بناجلا وأا ةيرضشبلا دراؤملا ،رييضستلا

.«ينقتلا

لجأا نمو داحت’ا سسيسسأات ىركذ عم انمازت

لامعلا فورظ نيسسحت

لامعلل يئ’ولا داحت’ا
تارارق دناسسي نييرئازجلا

ةيباقنلا ةيزكرملا
نييرئازجلا لامعلل ماعلا يئ’ؤلا داحت’ا ارخؤؤم دقع

يباقن  عرف003 نم رثكأا هرضضح اعامتجا ةبانعب

ةنامأ’ا ءاضضعأاو ةينطؤلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضضعأاو

ءاضضعأاو ةيئ’ؤلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضضعأاو ةيئ’ؤلا

تاضسضسؤؤم˘لا تا˘با˘ق˘ن بتا˘كمو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تادا˘ح˘ت’ا

صصؤ˘ضصخ˘˘ب ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا بتا˘˘كم ءا˘˘ضضعأاو

ةيباقنلا ةيزكرملل ماعلا نيمأ’ا اهذختا يتلا تارارقلا

صسي˘ضسأا˘ت ىر˘كذ ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت كلذو م˘ي˘ل˘ضس ة˘ضشطا˘ب˘ع˘˘ل

كلت نيمثت مت ثيح نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحت’ا

داحتÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا فار˘ضشإا تح˘ت اذ˘هو تارار˘ق˘لا

ىلع ةقداضصملا تمتو حتيرف لامك ةبانعب يئ’ؤلا

بلاطملا كلت ليعفت ةرورضضب اؤبلاطو لامعأ’ا لودج

23 ةدمل لمع لماع يأ’ دعاقتلا يف قحلا اهنمو

ةنضس يف لدعملا دعاقتلا نؤناق يف رظنلا ةداعإاو ةنضس

جد00057 هردق رجأا طضسؤتمب ةبلاطملاو7102

ميظنت يف رظنلا ةداعإاب لماعلل ةيئارضشلا ةردقلا عفرو

ل˘ع˘ج ن˘ع ة˘لود˘لا ف˘كب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو قاؤ˘˘ضسأ’ا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘عد˘ل˘ل ارد˘˘ضصم لا˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘كار˘˘ت˘˘ضشا

نع يعامتج’ا نامضضلا قود˘ن˘ضص ف˘كب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو

رباخملا فرط نم ةجتنملا ةضسينجلا ةيودأÓل همعد

ريفؤت لدب لغضش بضصانم ريفؤتب ةبلاطملاو ةيبنجأ’ا

ةدناضسمو دييأاتب عامتج’ا صصلخ اميف اذهو تارايضسلا

ةيباقنلا ةيزكرملل ماعلا نيمأ’ا  اهذختا يتلا تارارقلا

ةنج˘ل˘لا ءا˘ضضعأا رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م

ءاضضعأاو ةيئ’ؤلا ةنامأ’ا ءاضضعأاو ةينطؤلا ةيذيفنتلا

ةيلحملا تاداحت’ا ءاضضعأاو ةيئ’ؤلا ةيذيفنتلا ةنجللا

بتاكم ءاضضعأاو ةضسضسؤؤملا تاباقن بتاكم ءاضضعأاو

مهنأاب نيدكؤؤم ةيباق˘ن˘لا عور˘ف˘لاو ي˘ئ’ؤ˘لا ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا

كلتو ةعؤفرملا مهبلاطم ديضسجتل نيدهاج نؤلمعيضس

يف بضصت تارارق اهنأ’ عقاؤلا صضرأا يف تارارقلا

ةيعامتج’او ةينهم˘لا ل˘ما˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘ضسح˘ت را˘طإا

ي˘ئ’ؤ˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘ع ردا˘ضصلا نا˘ي˘ب˘لا بضسح˘˘ب اذ˘˘هو

عامتجا لؤح ةبانعب نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل

نيمثت هدافمو ةبانع يئ’ؤلا داحتÓل ةيذيفنتلا ةنجللا

يتلا ةيباقنلا ةيزكرملا  تارارق لك  ةدناضسمو دييأاتو

.لامعلا فورظ نيضسحت ىلإا فدهت
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لاحربب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ىلإا اهرثإا ىلع لقن

ةفلتخم تاباسصإ’ ضضرعتي لماع
ةسسوتيلاكلا يحب ءانب ةسشرو يف

ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ءا˘ن˘ب ل˘ما˘ع صضر˘˘ع˘˘ت

عؤبضسأ’ا ةياهن ،ةرؤطخلا ةتوافتمو ةفلتخم تاباضصإ’

ي˘ح˘ب ءا˘ن˘ب ة˘ضشرو ي˘˘ف ه˘˘طؤ˘˘ق˘˘ضس بق˘˘ع مر˘˘ضصن˘˘م˘˘لا

لخدتلا ىعدت˘ضسا ا˘م˘م ،لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ضسؤ˘ت˘ي˘لا˘كلا

فضشك .هفاع˘ضسإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر˘ل يرؤ˘ف˘لا

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاضصتإ’او مÓعإ’اب فلكملا

عؤبضسأ’ا ةياهن اؤقلت هناؤعأا نأا «ةعاضس رخآا» ـل ةبانعب

ي˘ح˘ب ءا˘ن˘ب ة˘ضشرو ي˘ف ل˘˘ما˘˘ع طؤ˘˘ق˘˘ضس هدا˘˘ف˘˘م ءاد˘˘ن

مت رؤ˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ضسؤ˘ت˘ي˘لا˘كلا˘ب لد˘ع ن˘كضسم0001

نيبت ةنياعملاو لؤضصؤلا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا

صضرع˘ت ،ة˘ن˘ضس34 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي با˘˘ضصم˘˘لا نأا

فعضسا ثيح ،ةرؤطخلا ةتوافت˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘با˘ضصإ’

ت’اجعتضس’ا ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع

مزÓلا جÓعلا يقلتل لاحربب يحضصلا زكرملاب ةيبطلا

هذه ةباتك ةياغ ىلإا ’ؤهجم ةثداحلا ببضس ىقبيو اذه،

ثداؤ˘ح يدا˘ف˘ت˘ل ه˘نأا ى˘لإا ةرا˘ضشإ’ا رد˘ج˘تو، ر˘ط˘˘ضسأ’ا

ىلع لمعلا ءانتأا ةمÓضسلا دعاؤق مارتحإا بجي لمعلا

ىلع ظافحلل اهريغو ةيقاؤلا ةضسبلأ’ا ءادترإا رارغ

 .حاورأ’ا ةمÓضس
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 يسشوب نوبـب ةيسسيئرلا ةانقلا شسم يذلا رسسكلا حÓسصإا دعب

 عاطقنلا نم مايأا6 دعب هايملا عيزوت ةدوع
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ةدحو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تن˘ل˘عأأ
ها˘ي˘م˘لأ ع˘˘يزو˘˘ت ةدو˘˘ع ن˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ينوبلأ ، ةبانع  ةيدلب ءايحأأ ناكسسل
يد˘يأر˘سس ،را˘ج˘ح˘لأ، را˘م˘ع يد˘ي˘سس،
د˘˘˘ع˘˘˘ب أذ˘˘˘هو، ةزأر˘˘˘˘خ، دا˘˘˘˘يز يدأو،
ىلع هايملأ ةجلاعم ةيلمع فانئتسسأ

ةحيبسص ةبيع˘سشلأ ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘سسم
تا˘نأز˘خ˘لأ ءل˘م م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف سسمأأ لوأأ

يذ˘˘لأ ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل أر˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت سسمأأ

دعب أذهو، ايجيردت انسسحت دهسشيسس

ببسسب لاغسشألأ نم ةلماك مايأأ ةتسس

ىوتسسم ىل˘ع ي˘ل˘ك ر˘سسك ل˘ي˘ج˘سست

مم039 رطق تأذ ةيسسيئرلأ ةانقلأ

دسس نيب ةطبأرلأ يسشوب نوب ةقطنمب

ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘مو ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘سشلأ

أذه فلخ قايسسلأ تأذ يف،ةبيعسشلأ

طسسو ءايتسسلأ نم ةلاح عاطقنلأ

ى˘لإأ أور˘ط˘سضأ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

و برسشلل ةي˘ند˘ع˘م˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ

و ليسسغلل جيراهسصلأ هايمو يهطلأ

ءأرسش ةيلمع نأأ لإأ ، مهتايجاح ءاسضق

نطأوملأ لهاك لقثت تحبسصأأ هايملأ

نودسشاني مهلعج ام أذهو طيسسبلأ

وقأذ نأأ دعب لجاعلأ لخدتلأ يلأولأ

تاهجلل ةبذاكلأ دوعولأ نم اعرذ

حÓ˘˘˘سصإأ ةرور˘˘˘سض و ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةعاسسلأ دحل لحت مل يتلأ، لكاسشملأ

تأر˘ير˘ب˘˘ت˘˘لأو رأذ˘˘عألأ دد˘˘ع˘˘ت م˘˘غر

لك يف ةرركتملأ لاغسشألأ ببسسب

ةيرئأزجلأ تمد˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ةر˘م

ركسشلأ ليزجب ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل

لسصأوتلأو مهفتلأ ىلع اهنئابز ىلإأ

لاسصتلأ تأونق ربع اهعم رمتسسملأ

يتايلمعلأ يفتاهلأ لابقتسسلأ زكرم،

otacةدحولل ةيمسسرلأ ةحفسصلأو. 

 ةيبنجأا تاكرسشو شصاوخلا نيلواقملا شضعب تافرسصت نم نيلاطبلا ىواكسش ديازت

ةقرافألا ليغسشت ةرهاظ«دقتنت» ءايحألا تايعمج ةيقيسسنت
 صشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ءانبلا تاسشرو يف
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ىلع ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘ل˘ل رو˘سشن˘م د˘كأأو
كوبسسيافلأ ربع ةيمسسرلأ اهتحفسص
تا˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأأ سسمأأ
ةيقيسسنت تعسس يتلأو ة˘ل˘سسل˘سست˘م˘لأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ،ءا˘ي˘حألأ تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ليع˘ف˘ت˘ب نأد˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
تلاغسشنإأ عفرو يكراسشتلأ لمعلأ
˘مو˘ي م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت ءا˘˘ي˘˘حألأ نا˘˘كسس
ةبدتنملأ ةيلأولأ ع˘م ءا˘ق˘ل سسي˘م˘خ˘لأ
نب ىفطسصم نب ةديدجلأ ةنيدملل

ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل سشير˘˘لأ عأرذ ةدو˘˘ع
يف اه˘ن˘يود˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ تلا˘غ˘سشنلأ

مهعيمج فقي يتلأو يمسسر رسضحم
برقأأ يف هلح نكمي ام ديسسجت ىلع
امل جراخ˘مو لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإأو لا˘جآلأ
لبقتسسم˘لأ ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘سصع˘ت˘سسي

 .لجاعلأ بيرقلأ

ي˘˘ت˘˘لأ تلا˘˘غ˘˘سشنإلأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو
تاي˘ع˘م˘ج ءا˘سسؤور ل˘ب˘ق ن˘م تحر˘ط
ةزأرخ يح و ةميدقلأ سشيرلأ عأرذ

انكسس28 ريسصم نع راسسفتسسإلأ

سسيل يدلأ6102 ةنسسل ايعامتجإأ
نم درلأ ناكف هنع ةمولعم يأأ مهل
نم تحرط ةلأاسسملأ هذه نأأ ةيلأولأ
يلأولأ ىلع عوسضوملأ سضرعو لبق

 .هيلع يرحتلل

ليغسشت ةلكسشم اسضيأأ حرط امك
ةنيدملاب ءانبلأ تاسشرو يف ةقرافألأ
نم مهريغو كأرتألأ لبق نم ةديدجلأ
ديلأ نع م˘ه˘ئا˘ن˘غ˘ت˘سسأو ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لأ
عأرذ با˘ب˘سشل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
فلملأو بنعلأ دأو و ةميدقلأ سشيرلأ
لبق نم حرط يذلأو رخآلأ كئاسشلأ

يه رامع بياع يح ةيعمج سسيئر
تديسش يتلأ ة˘يو˘سضو˘ف˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لأ

ة˘ع˘با˘ت تا˘ي˘كل˘مو تأرا˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
كانه نيأأ ةيكلم دنسس نود ةلودلل
ة˘˘ي˘˘عوألأ هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع «ةر˘˘˘سسم˘˘˘سس»

 .ةغرافلأ ةيراقعلأ

سسوقن قد ىلإأ ةيعمجلاب عفد امم
بلطب ةيعمجلأ تمدقت امك . رطخلأ
يذلأو يحلل رواج˘م˘لأ دأو˘لأ ر˘ه˘ج˘ل

ةريخألأ راطمألأ طقاسست ءانثأأ فرع
ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ها˘˘ي˘˘م لو˘˘سصوو نا˘˘سضي˘˘˘ف
ردق ل ددهي امم ينطولأ قيرطلأ
هته˘ج ن˘م. ي˘ح˘لأ أذ˘ه ة˘ن˘كا˘سس ه˘ل˘لأ

0001 ـل ح˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر

ع˘فر ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘كسسم
يف لثمتملأو مهمو مهأأ رخآأ لاغسشنأ

ة˘ي˘˘قأو˘˘لأ نأرد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ك با˘˘ي˘˘غ
تب˘ب˘سست ن˘يأأ ة˘˘بر˘˘ت˘˘لأ تا˘˘فأر˘˘ج˘˘نإل
تا˘فر˘˘ج˘˘نإأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألأ را˘˘ط˘˘مألأ
ةلمحملأ هايملأ نم لويسسلأ ببسسب

كلذ˘ب ةدد˘ه˘م رو˘خ˘سصلأو ة˘بر˘تألا˘˘ب
ع˘م ة˘ي˘ل˘ف˘سسلأ تا˘˘ن˘˘كسسلأ ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
رسشتنت تأأدب ةرهاظل ةيلأولأ راطخإأ
ى˘˘ل˘˘ف˘˘سسلأ تأرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ل
تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هذأو˘˘ح˘˘ت˘˘سسإأ
م˘ه˘تا˘ن˘كسسل ةروا˘ج˘˘م˘˘لأ ءأر˘˘سضخ˘˘لأ

ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ن˘˘يأأ ا˘˘ه˘˘ج˘˘ي˘˘ي˘˘سستو
ة˘ي˘قر˘ت˘لأ نأو˘يد˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم
نأأ ل˘ب˘ق لد˘ع ة˘لا˘˘كو و ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
مهيونت ىلإأ ةفاسضإأ ،رمألأ لحفتسسي
راقبألأ راسشتنأ ةرهاظ ىلإأ لبق نم
اهفÓتإأو ةعطاقملأ عوبر لماك يف
نم اهسسرغ˘ب أو˘م˘ق يد˘لأ را˘ج˘سشأÓ˘ل
يمر تÓسسل م˘ه˘م˘ي˘ط˘ح˘ت ع˘م ل˘ب˘ق

قايسس يفوeugab sel . تÓسضفلأ
نع ةبدتنملأ ةيلأولأ تنلعأأ لسصتم
ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سست˘˘سس ي˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ
اهحلاسصم عم موق˘ت˘سسو ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ

نم سصئاقنلأ هذه لك ىلع فوقولاب

هذ˘ه ة˘برا˘ح˘مو ط˘ي˘ح˘م˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت

راقبألأ راسشت˘نإل ةزز˘ق˘م˘لأ ر˘هأو˘ظ˘لأ

لك ىلع نوناقلأ قيبطتو خاسسوألأو

 .نيفلاخملأ

عورسشم ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ تن˘م˘ث ا˘م˘ك

هنم دافتسسإأ يذلأ يرأوجلأ بعلملأ

جلثأأ يدلأو دايزلأ دأو يح ناكسس

تفسشك امك .ةهجلأ بابسش رودسص

ةدافتسسإأ بلط تلج˘سس ا˘ه˘نأأ ة˘ي˘لأو˘لأ

ل˘ي˘غ˘سشت ة˘˘لا˘˘كو ن˘˘م ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ة˘˘سصا˘˘خ تأدا˘˘ي˘˘ع70ليجسستو

ىلإأ لسصوتلأ تنل˘عأأو .ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘لأ ع˘˘˘م ل˘˘˘ح

ثيح ةعطاقملأ ءانبأل نيسسردمتملل

أذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘˘ل نو˘˘˘كي˘˘˘سس

.عوسضوملأ

ةفاظنلا و ةئفدتلا ةسصاخ

يهاب ةيئادتبا ذيمÓت ءايلوأا
صصئاقنلا نم نوكتسشي10رامع

ةيدلب10 رامع يهاب ةيئأدتباب ذيمÓتلأ ءايلوأأ ىكتسشأ
يناعت يتلأ ةسسسسؤوملل يرزملأ عسضولأ نم رامع يديسس
ىلع رثؤوي تاب يذلأ رمألأ،سصئاقنلأ نم ديدعلأو سشيمهتلأ

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م أو˘ع˘فر ن˘يأأ ،ي˘سسأرد˘لأ م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأأ رأو˘˘سشم
ةيسصولأ تاهجلأ لخدت ةرورسضب نيبلاطم ،تلاغسشنلأ

لظ يف ،مهؤوانبأأ اهيف سسردمتي يتلأ ةاناعملل لح عسضوو
يذلأ رمألأ ،هب لومعملأ يحسصلأ لوكوتوربلل مات بايغ
ةفاسضإأ،ذيمÓتلأ ةحسص ىلع ايقيقح أديدهت لكسشي تاب
سسقطلأ ةدورب لظ يف ةسصاخ ةيزكرملأ ةئفدتلأ بايغ ىلإأ
ذيمÓتلأ ربجأأ يذلأ يسسردملأ لقنلأ رفوت مدع نع كيهان،

ةسسأردلأ دعاقمب قاحتلÓل ةليوط تافاسسم عطق ىلع
ةرودل يثراكلأ عسضولأو ،هريفوتب ةرركتملأ دوعولأ مغر
ةيبلتل ةمزÓلأ هايملاب دوزتلأ سصقن نم يناعت يتلأ هايملأ

مكأرت ىلإأ تدأأ يتلأ ةفاظنلأ مأدعنأو ذيمÓتلأ تايجاح
ةيئأدتبأ ذيمÓت ءايلوأأ هجو قايسسلأ تأذ يف.اهيف خاسسوألأ

زا˘ه˘ج˘لأ ن˘ع لوألأ لوؤو˘سسم˘ل˘ل م˘هءأد˘ن،10رامع ي˘ها˘ب
ة˘ي˘نأد˘ي˘م ةرا˘يز ة˘ج˘مر˘ب ةرور˘سضب ،ة˘يلو˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
عسضوو ،ةيئأدتبلأ اهدهسشت يتلأ سصئاقنلأ ىلع فوقولل

سسردمت فورظ مهل رفوتو ذيمÓتلأ ةاناعم يهنت لولح
ةباينلاب يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئر هتهج نم.ةمئÓم
سسرأدملاب فلكملأ بئانلأ عم لمع ةسسلج دقع دق ناك
ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمجل ةي˘ئلو˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ ءا˘سضعأأو
فدهب كلذو،تاي˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘سسؤور سضع˘بو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
راطإأ يف اهب لفكتلأو تلاغسشنلأ فلتخم ىلع فوقولأ
يتلأ طاقنلأ مهأأو ،كرتسشملأ لمعلأو لسصأوتلأ و قيسسنتلأ
ماعطإلأ، ةيئأدتبلأ سسرأدملأ ةيعسضوو اهتسشقانم تمت
.لقنلأ أذكو يسسردملأ
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اسسجاه لقنلا لكسشم ىقبي اميف
نينطاوملا قرؤوي

نوبلاطي يزيزوب ونطاوم
 فاعسسإا ةرايسسب

تاطلسسلأ يديأرسس ةيد˘ل˘ب˘ب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م نا˘كسس د˘سشا˘ن
نبغ˘لأ ةا˘ي˘ح ن˘م م˘ه˘جأر˘خإأو ل˘خد˘ت˘لأ ةرور˘سض ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ط˘سسبأأ با˘ي˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ءا˘ق˘˘سشلأو
يزيزوب ونطأوم بلاط دقو، ميركلأ سشيعلأ تايرورسض
ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ تا˘نا˘مور و ر˘بر˘ب ن˘ي˘˘ع
اسسجاه ربتعي يذلأ لقنلأ لكسشم رأرغ ىلع مهلكاسشمل

ةدا˘ي˘ع د˘يوز˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ، ا˘ي˘مو˘ي م˘ه˘قرؤو˘ي تا˘ب أر˘ي˘ب˘˘ك
ة˘ير˘سشب˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ ر˘ي˘فو˘ت،فا˘ع˘˘سسإأ ةرا˘˘ي˘˘سسب يز˘˘يزو˘˘ب
روسضح لظ يف ةسصاخ، نييبطلأ هبسشلأ نم ةيرورسضلأ
نع كيهان، ةدايعلل عوبسسألأ يف طقف نيتعاسس بيبطلأ
نم، يزيزوبب ةيلديسص ءانبل سصيخرت ءاطعإأ وأأ ءاسشنإأ

ةيلاعفب اناميإأ و ةبانع ةيلول ءايحألأ تايعمج داحتإأ هتهج
يف لاعف و مهم كيرسشك هرود ةيمهأ و يندملأ عمتجملأ

لاب لغسشت يتلأ اياسضقلأ دسصرو ةيعوتلأو ةيمنتلأ ةيلمع
و نيلوؤوسسملأ نيب لسصولأ ةزمه اهرابتعإاب نينطأوملأ
نينطأوملأ بلاطمو تلاغسشنأ ع˘فر˘ب تما˘ق ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ريفوت و لخدتلل ةيلولأ يلأو و ةحسصلأ ريدمل ةعورسشملأ
هذه ينطأومل ةيحسصلأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لأ نا˘م˘سضل تا˘يرور˘سضلأ

 .ةيئانلأ قطانملأ
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«ةبانع ةنيدم ىلإا بانعلا دوعيل» راعسش تحت

ةيلكب بانعلا تاريجسش صسرغ
ينوبلاب ةيناسسنإلا مولعلا

ة˘ي˘نا˘سسنإلأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأو بأدآلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب سسمأأ لوأأ تم˘˘ظ˘˘ن
باّنعلأ نم تأريجسش سسرغ ةيلمع ،ينوبلاب ةيعامتجلأو
يدعسس روسسيفوربلأ ةيلكلأ ةديمع فأرسشإأ تحت أذه و
لامع و ةبلطلأ و ةذتاسسألأ نم ةعومجم ةكراسشمب ةديحو
ةبانع ةظفاحم ريخلأ سسان ةسسسسؤوم ىلإأ ةفاسضإأ،ةيلكلأ

لوؤو˘˘سسم و،لا˘˘سصتإلأ و مÓ˘˘عإلأ لوؤو˘˘سسم ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ةردابملأ هذه تءاج دق و ،ةسسسسؤوملاب ةيلاملأ و رامثتسسلأ
«ةبانع ةنيد˘م ى˘لإأ با˘ن˘ع˘لأ دو˘ع˘ي˘ل» را˘ع˘سش تل˘م˘ح ي˘ت˘لأ
بانعلأ ةرجسشب ءافتحإلأ لÓخ نم ةنيدملأ ثأرتل انيمثت،

ةبلط ةقفر9002 ةنسس ذنم ةديمعلأ ةذاتسسألأ ةركف يهو
، لاسصتلأو مÓعإلأ ةبلطو ةذتاسسأأ و يحايسسلأ لاسصتلأ

حور ىلع بانع ةرجسش سسرغب ةرهاظتلأ هذه تزيمت دقو
ةيلكلأ مهتدقف بلاط وأأ فظوم وأأ ةذتاسسألأ نم ذاتسسأأ لك

 .ةينملأ مهتفأو نأأ دعب
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ةيقيسسنتلل يذيفنتلأ بتكملأ دكأأ
بتكم عمتجملأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ل˘سسأر˘˘م ي˘˘ف ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
رخآأ» اهيلع زوح˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ي˘نا˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع كا˘ن˘ه نأا˘ب «ة˘عا˘سس
ة˘ي˘با˘سشلأ ي˘ح˘ب ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ا˘˘عا˘˘سضوأأ

سسيئر نم Ó˘جا˘ع Ó˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘تو
بتكم لقن˘ت ثي˘ح، ر˘ي˘م˘لأو ةر˘ئأد˘لأ
نا˘كسسلأ ع˘قو˘م ى˘لإأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ

كلذو ،ةيباسشلأ يح يف نيمسصتعملأ

ن˘˘ع لوألأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ رأر˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب

ءلؤو˘ه جأر˘خإا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘˘لأ

نيأأ ،مداقلأ سسرام رهسش نيمحتقملأ

ى˘ل˘ع ة˘ل˘سسأر˘˘م˘˘لأ تأذ لÓ˘˘خ دد˘˘سش

لجاعلأ لخدتلاب،ةيلحملأ تاطلسسلأ

يفو لاجآلأ برقأأ يف ةيسضقلأ لحو

ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م فور˘˘˘ظ

ة˘˘يرأدإلأو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ

نين˘طأو˘م˘لأ بسسحو.ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ

نم ر˘ث˘كأأ كا˘ن˘ه نإا˘ف ن˘ي˘م˘سصت˘ع˘م˘لأ

ي˘ف تي˘ب˘˘ت ةدر˘˘سشم ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع053

داجيإأ بلطتتو اهئانبأأ ةقفر عراسشلأ

ءلؤو˘˘ه نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل. م˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح

هذ˘ه ما˘ح˘ت˘˘قا˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق سصا˘˘خ˘˘سشألأ

ة˘ن˘سس ن˘م ي˘ف˘نا˘ج ة˘يأد˘ب تا˘ن˘كسسلأ

نم ماحتقلأ ةيلمع عسسوتتل،8102

أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأو ،ن˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ل˘˘ب˘˘ق

قل˘غو تا˘جا˘ج˘ت˘حلأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سسب

نأأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ

تا˘ن˘كسسلأ هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘˘لأ
ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘فد˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق
ر˘ه˘سش لÓ˘خ «ة˘ب˘ت˘ع˘لأ» ـب ة˘سصا˘خ˘˘لأ
ءأرجإاب أوماق امك ،يسضاملأ يرفيف
رسشابت نأأ راظتنأ يف ، ةعرقلأ ةيلمع
مهليحرت تايلمع ةيئلولأ تاطلسسلأ
هتهج نم ،ةيباسشلأ يحب مهتانكسسل
ي˘˘ف ،ل˘˘سصف ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لأو
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب م˘ه˘ل د˘كأأو م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
مداقلأ سسرام رهسش لÓخ مهليحرت
.نكسسلأ يف مهقح عاجرإأو

 عراسشلا يف تيبت ةدرسشم ةلئاع063

ةيباسشلاب نيمسصتعملا نينطاوملا صصوسصخب يلاولا لسسارت عمتجملا ةيامحل ةينطولا ةيقيسسنتلا

ةرهاظ ةبانعب بنعلا داو ةيدلبب ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملل ةبدتنملا ةيلاولا عم اهل ءاقل يف ةبانع ةيلول ءايحألا تايعمج ةيقيسسنت تدقتنا
 .ةيلحملا ةلماعلا ديلا نع مهيلخت لباقم يف ةيبنجأاو ةينطو تلواقم لبق نم ةديدجلا ةنيدملاب ءانبلا تاسشرو يف ةقرافألا اياعرلا ليغسشت
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ةبلطلا «بشضغي»ةحنملا فرشص رخأات

يف ةبانع بت˘ك˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا تو˘ضصلا ر˘ك˘ن˘ت˘ضسا
يف ريخأاتلا ( كوبضسياف ) ربع ةيمضسرلا هتحفضص ىلع هل روضشنم
تامدخلا ةيريد˘م ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا بضص

.طضسو ةبانع ةيعماجلا تامدخلا ةيريدمو رامع يديضس ةيعماجلا
؟كلذ يف ببضسلا نع لءاضستو

 «تاعئاششلا» ىلع دري طاقب

يناكرب ،انوروك سسوريف ةعباتمل ،ةيملعلا ةنجللا وضضع دعبتضسا
،حضضوأاو .يلك يحضص رجح ىلإا ةدوعلل ايلاح ريكفت دوجو ،طاقب
ىد˘ل ةرو˘ح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك˘ب ة˘با˘ضصإا يأا ل˘ي˘˘ج˘˘ضست م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا طا˘˘ق˘˘ب
 .يكيضسÓكلا سسوريفلا دضض حاقللا اوقلت نيذلا سصاخضشأ’ا

ةبانع داحتإا يبعÓل ةلماك ةمÓع

ةفرغ فيظنتب ينفلا م˘قا˘ط˘لاو ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف و˘ب˘ع’ ما˘ق
قير˘ف˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب سسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ىنمت ةردابملا هذهبو. ةبانع وباضش ديقعلا بعلمب فراطلا يبملوأا
ل˘ك و تا˘ضضا˘ير˘لا ع˘ي˘م˘ج ىل˘˘ع ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘م˘˘ع˘˘ت نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
 .ةيضضايرلا تآاضشنملا

 ةبانع-سسارهأا قوشس قيرط «لمرفي» بابشضلا

طبارلا28مقر ينطولا قيرطلا سسمأا ةحيبضص ىطغ فيثك بابضض
قيرطلا ولمعتضسم دجو ثيح ،ةبانع و سسارهأا قوضس يتي’و نيب
دوجو ببضسب ةقاي˘ضسلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘ضص تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘ضصأا ن˘م
سضيفخت ببضسب تابكرملا نم ليوط روباط نع رفضسأا ام بابضضلا
.ةعرضسلا

ةودق بيبط
نو˘ي˘ع˘لا ي˘ئا˘ضصخأا حار˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ما˘˘ق

هتدايع قÓغإاب  يلغولوك يداهلا دمحم

نا˘ضسم˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ةرو˘˘ه˘˘ضشم˘˘لاو ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘ع˘˘˘م ذ˘˘˘خأاو

بونجلا ىضصقأ’ اهب رفاضسيل هب ةضصاخلا

اناجم نوعلا دي ميدقت لجأا نم اعوطتم

هل قبضس دقو  راتخم يجاب جربب ىضضرملل

تا˘˘˘˘ي’و و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن تار˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ضس نأاو

تار˘˘˘˘ضشع ءار˘˘˘˘جإ’ راردأا˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج

.ةيحارجلا تايلمعلا

ةلجؤوم كرامجلا ةقباشسم
ربوتكأا رهشش ىلإا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ضصم تف˘˘˘ضشك

فيظوتلل ةقباضسم ةيأا ءارجإا مدع تررق كرامجلل

ربوتكأا رهضش ةياغ ىلإا طابضضلاو ناوعأ’ا كلضس يف

ةقداضصملا تمت دقف رداضصملا تاذ بضسحو1202.

تاذ تفاضضأاو .بضصنم0071 ـل فيظوت ططخم ىلع

هتضضرف تاقباضسملاو فيظوتلا ليجأات نأا رداضصملا

با˘ب˘ضسأاو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج ة˘ي˘ح˘ضصلا فور˘˘ظ˘˘لا

. يعامتج’ا عضضولاب ةقÓع اهل ىرخأا

لاقلا ووليقلا

نيقورشسملا اهيبلك ديعتشست اغاغ يديل
ةمخشض ةيلام ةأافاكمل اهشضرع دعب

امهتقرضس دعب ،اهيبلك ،اغاغ يديل ،ةريهضشلا ةيكيرمأ’ا ةمجنلا تداعتضسا
اذه.نيحلضسم نيلجر لبق نم سسولجنأا سسول ةنيدمب يضضاملا ءاعبرأ’ا موي
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصف ن˘˘م ا˘˘م˘˘هو ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ضس ىل˘˘˘ع ،نا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضسم نÓ˘˘˘جر مد˘˘˘قأاو
ة˘يا˘عر˘لا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ل˘جر˘لا ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا ،ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه تع˘قوو.غود˘لو˘˘ب
ن˘م رار˘ف˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت ثلا˘˘ث بل˘˘ك ع˘˘م ،ة˘˘هز˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘م˘˘هذ˘˘خأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ك˘˘لا˘˘ب
ةيلام ةأافاكم حن˘م ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ة˘م˘ج˘ن˘لا ترر˘ق ،كلذ ر˘ثإا ىل˘عو.ن˘ي˘ل˘جر˘لا

ربع كلذ نع ةنلعم ،اهيبلك ىلع رثعي نمل ر’ود نويلم فضصن رادقمب
يبل˘ق»: مار˘غ˘ت˘ضسنا˘ب ا˘ه˘با˘ضسح ىل˘ع ا˘غا˘غ تب˘ت˘كو.مار˘غ˘ت˘ضسنإا ىل˘ع ا˘ه˘با˘ضسح

ةد˘عا˘ضسم لÓ˘خ ن˘م ىر˘خأا ةر˘م ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ل˘م˘ضش م˘ل˘ي نأا بر˘لا و˘عدأاو مو˘ل˘ك˘م
ةلاكو تلقنو.ةطرضشلا زكرم ىلإا امهترضضحأا ةديضس لبق نم نيبلكلل اهملضست نع ،ةطرضشلا نلعت نأا لبق ،كلذ ءاجو.»نييبيطلا سسانلا
.ءادتع’او ةقرضسلا ثداحب ةطروتم ريغ تدب بÓكلا تلقن يتلا ةديضسلا نإا ،ةطرضشلا نم ردضصم نع ،»سسرب دتييضشوضسأا»

اجمانرب مظنت  ةلششنخ ةطرشش
اعونتم  ايشسيشسحت

حئارضش فلتخمل ةه˘جو˘م˘لا ة˘يو˘عو˘ت˘لا و ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘ضشن را˘طإا ي˘ف
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تر˘ط˘ضس ، ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
رطاخم لاجم يف ايضسيضسحت اجمانرب ، ةلضشنخ نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
ءي˘ضسلا لا˘م˘ع˘ت˘ضس’ا ر˘طا˘خ˘م ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘ضسإا
،91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا اذ˘كو تنر˘ت˘نأÓ˘˘ل
ةيلمعلا. ةي’ولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا زكارمو دهاعم ةبلط ةدئافل
ةحفاكم ةقرف سسيئر ، ةينورتكلإ’ا مئارجلا ةحفاكم ةقرف سسيئر نم لك روضضحب ةماعلا تاقÓعلاو لاضصتإ’ا ةيلخ سسيئر اهيلع فرضشأا
نيهمتلا و ينهملا نيوكتلا زكرمب ةقÓطن’ا تناك نيأا ، ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملاب ، تاردخملاب عورضشملا ريغ راجت’ا

.ىرخأ’ا دهاعملا و زكارملا كلذ دعب لمضشتل ةلضشنخ ةنيدمب ظيفحلا دبع يضسينوأا ديهضشلا

بÓطلا اددجم لبقتشست رئازجلا
انوروك  هتشضرف عاطقنا دعب نيينيطشسلفلا
دعب ةيعماجلا مهتاضسارد ةلضصاومل ةيرئازجلا ةمضصاعلا ىلإا اينيطضسلف ابلاط36 داع

ةيحضصلا ةمزأ’ا اهتضضرف يتلا تÓحرلا ىلع دويقلا ببضسب ةليوط ارهضشأا ماد عاطقنا
دق بÓطلا نم ةعومجملا هذه نأا رئازجلا يف نيطضسلف ةرافضس تدكأاو.ةيملاعلا
ةرازو نع نيلثمم فرط ن˘م ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ضسم ،ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م ي˘ف تل˘ب˘ق˘ت˘ضسا
ىلإا تÓفاح يف مهلقن مت دقو ،ةينيطضسلفلا ةرافضسلاو ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا

ةر˘ضشا˘ب˘م ل˘ب˘ق ي˘ئا˘قو˘لا ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘˘ضضق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م
اهنأا رئازجلا يف ةينيطضسلفلا ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا ة˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا نÓ˘عإا كلذ ق˘ب˘ضس.ة˘ضسارد˘لا

يتلا مهتضسارد ةلضصاوم˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف بÓ˘ط301 ةدو˘ع˘ل سصي˘خر˘˘ت ىل˘˘ع تل˘˘ضصح
.ءابولا ببضسب تعطقنا

ءادوشسلا ةبجلا باحشصأل ةلعتششم تاباختنا
تأادب ،ةيئاضضقلا سسلاجملاب نيماحملا تاباقن تاباختنإا بارتقا عم

بضسحو تاحضشرتلا تافلم عاديإا عم نيماحملا نيب لعتضشت برحلا

ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا هذ˘˘ه نإا˘˘ف لا˘˘ق˘˘لاو ل˘˘ي˘˘ق˘˘لا ردا˘˘ضصم

دهضشملل ةيرذج  تارييغ˘ت د˘ه˘ضشت˘ضس ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘ضش ف˘ضصت˘ن˘م

لوخدو ميدقلا سسرحلا جورخب ءادوضسلا ةبجلا باحضصأ’ يباقنلا

مضضخ يف قاقحتضس’ا اذه ىرجيو ةمرضضخم ىرخأاو ةباضش رضصانع

.ةاضضقلاو نيماحملا نيب سسورضض برح
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د˘ق عور˘ششم101 نأا ي˘لاو˘لا د˘˘كأاو

05 نم ديزأا ربع هب لاغششأ’ا تهتنا
ديزأا امنيب ، ةي’ولا ربع لظ ةقطنم

رو˘˘ط ي˘˘ف و˘˘ه عور˘˘˘ششم002 نم
ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع زا˘˘ج˘˘نإ’ا

ةرم لوأ’و ، ةيدلب12 ربع ةدوجوملا
ىلوأ’ا ةبترملا ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و ل˘ت˘ح˘ت
امك ، حافتلا ةهكاف جاتنإا يف اينطو
بوبحلا جاتنإا يف ايشسايق امقر تققح

507 و نويلم (1 ) دحاو قوفت ةيمكب
رايلم فشصن براقت ةميقب راطنق فلأا
تايدلبلا ءاشسؤور لمح يلاولا ، ر’ود
ع˘يرا˘ششم˘لا شضع˘ب ر˘خأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
و لظلا قطانمب ةجمربملا كلت ةشصاخ
و تاحارتق’ا ةيلوؤوشسم اشضيأا مهلمح
ي˘ف ة˘ب˘ي˘خ˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘يو˘˘لوأ’ا
نع ايمشسر نلعأا و ، تاقوأ’ا شضعب

0002 ةشصحب لا˘غ˘ششأ’ا ءا˘ه˘نإا بر˘ق
عقوتي هنأا ادكؤوم ، ياغب قيرط نكشس
ةن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي نأا
ع˘يزو˘ت ن˘ع ف˘ششك ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

ةيشضرأ’ا عطقلا نم ةمهم شصشصح
. تايدلب ةدع ربع

يف موجن صسمخ لظ قطانم
فيكو تناك فيك...ةلصشنخ

؟ تحبصصأا

يديزو˘ب ي˘ل˘ع د˘ي˘شسلا ة˘ل˘ششن˘خ ي˘لاو
ةيلحملا ةفاحشصلا عم هئاقل ةيادب يفو
مÓعإ’ا ةيلخ دادعإا نم ويديف شضرع ،
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘ع ي˘˘لاو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ب
تحبشصأا نيأاو تناك نيأا ، ةي’ولاب
ةيدلبب ةقدربت ةيرق اهنيب نمو ، مويلا
عيراششم ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا را˘شششش
ءا˘بر˘ه˘كلا لا˘شصيإا ا˘ه˘م˘هأا ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه
، برششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ، زا˘غ˘لاو
فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ط˘˘˘بر
ديبعت ، يراوج بعلم زاجنإا ، يحشصلا

، رتنعب ينف أاششنم زاجنإا ، اهتاقرط
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘˘نإ’ا
ةقطنم˘ل شضر˘ع م˘ت ا˘م˘ك ، ع˘يرا˘ششم˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا شسف˘ن˘ب رو˘˘شسفا˘˘ت ل˘˘ظ
نيشسحتل ةماه عيراششم نم تدافتشسا

، نطاوملل ميركلا ششيعلا تايرورشض
ليجشست روشصملا شضرعلا يف ءاج و
يف لظلا قطانم ربع تازاجنإ’ا لكل

اهربع نيأا ، ةلششنخ ةي’و تايدلب لك
عيراششملل مهحا˘ي˘ترا ن˘ع ا˘هو˘ن˘طاو˘م
اهدعب .مهن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف و ةز˘ج˘ن˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا ي˘˘لاو˘˘لا شضر˘˘ع
ع˘يرا˘ششم˘لا و ة˘ي’و˘ل˘˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ةنشسلا يف لظلا ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
ادهعتم ، ةمداقلاو ةيراجلاو ةيشضاملا
يف اهقح نم قطانملا لك ديفتشست نأاب
شسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
، نو˘ب˘ت ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م نأا ي˘˘لاو˘˘لا ف˘˘ششكو
غلبم نم ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا تدا˘ف˘ت˘شسا

قود˘ن˘شص ن˘م را˘ي˘ل˘م005 برا˘ق˘˘ي
يفو ، ةيلحملا تاعامجلل نماشضتلا
قوفي غلبم نم تدافتشسا ةنشسلا ةيادب

ةيمنتلا تاطط˘خ˘م ن˘م را˘ي˘ل˘م001
نم ةي’ولا ةدافتشسا رظتنيو ، ةيدلبلا

قودنشص نم ةنشسلا هذه ةمهم ةشصح

غ˘لا˘ب˘م ا˘ه˘ل˘ك ي˘هو ا˘شضيأا ن˘ما˘شضت˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل ته˘˘جو
. اهب ةنكاشسلا تابلطتم

رخأات ببصس نوبختنملا ““ ..يلاولا
 ““ لظلا قطانم عيراصشم صضعب

ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل لاؤو˘شس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
عيراششمل ة˘ج˘مر˘ب˘لا ءو˘شس ن˘ع ة˘عا˘شس
ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ي ’ ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا شضع˘ب˘˘ب
عيراششم ىلع تلشصح امنيب نونطاوم
ىلع يوتحت ةينكشس ءايحأا نيح يف ،
’و ءابرهك نود ناكشسلا نم ف’آ’ا

هنأاب يلاولا باجأا ثيح ، ةرانإا ’و ءام
ءا˘شسؤور ا˘م˘ه˘˘ت˘˘م ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘ي
و ء’ولا قطنم ةشسرا˘م˘م˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا
و ق˘طا˘ن˘م˘لا حار˘ت˘قا ي˘ف ة˘ي˘ششور˘˘ع˘˘لا
ادكؤو˘م ، ىر˘خأا ى˘ل˘ع ىر˘خأا ل˘ي˘شضف˘ت
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘ه˘˘ل اد˘˘ح ع˘˘شضي˘˘شس ه˘˘نأا˘˘ب
. نوبختنملا اهلمحتي يتلا ةفشسؤوملا

يف عرصشيصس هنأا دكؤوي يلاولا
راقعلا ىلع ىلوتصسا نم ةاصضاقم

نم مهدعاصس نمو يمومعلا
تايدلبلا ءاصسؤور و نيبختنملا

ؤوطاوتلاب نيبختنملا يلاولا مهتا امك
را˘ق˘ع˘لا به˘ن تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست ي˘ف
تا˘يد˘ل˘ب˘لا شضع˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
، ةلششنخ ةي’ولا ةمشصاع شصوشصخلاب
ةاشضاقمل Óبقتشسم أاجليشس هنأا دكأا نيأا
ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘ها˘˘شست˘˘ي
ح˘ير˘شصب لا˘ق ي˘˘لاو˘˘لا ، يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا
˘ما˘م˘ت˘ها ل˘غ˘ت˘شسا ر˘ي˘ث˘كلا نأا ةرا˘ب˘ع˘لا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ب تا˘ط˘ل˘˘شسلا
و ةلودلا كلم شضارأا ىلع يلوتشسيل
ةيدلبلا لخد˘ت˘ت نأا نود ا˘ه˘قو˘ف ي˘ن˘ب˘ي
تايلمع يف ةئطاوت˘م ا˘هر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لا

عفر بلط هنأاب اشضيأا حشضوأا و ، بهنلا
ىلع نيلوتشسملا دشض ةيئاشضق ىواعد
. كلذ يف مهدعاشس نم و يشضارأ’ا

نكصس0002 ةصصح عيزوت
يف بقترم ةي’ولا ةمصصاعب

ةيراجلا ةنصسلا ةياهن

ةمشصاعب نكشسلا عيزوت ةيلمع نع امأا
هتحرط لاؤوشس ىلع هدر يفو ةي’ولا
تايلمع نأا يلاولا دكأا ، ةعاشس رخآا
لاغششأ’ا و ةنئمطمو ةرمتشسم زاجنإ’ا

رمأاي هلعج ام وهو ةئاملاب08 زواجتت

ناجل5 ليكششتب ةلششنخ ةرئاد شسيئر
يبلاط تافلم يف يشصقتلاو قيقحتلل
داد˘˘عإا ي˘˘ف عور˘˘˘ششلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘كشسلا
ةزها˘ج نو˘كت˘شس ا˘م˘بر ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
ة˘ن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘ل
˘- ة˘ي’و˘لا ي˘لاو - ف˘ي˘شضي ة˘يرا˘˘ج˘˘لا
يف ةي˘ل˘م˘ع˘لا نو˘كت نأا˘ب د˘ه˘ع˘ت يذ˘لا

تاشسرامملا نأاو ادج ةفافشش فورظ
’ و تهتنا نكشسلا حنم يف ةميدقلا

تارارقلا امأا ، هدهع يف اهل ةيحÓشص
نم اقباشس شضعبلا ىلع تعزو يتلا

دمتعي ’ نيقباشسلا نيلوؤوشسملا فرط
امأا ، اهل شساشسأا ’و ةيغ’ يهو اهيلع
نلعأا دقف ةيشضرأ’ا عطقلا جمارب نع
شضع˘ب ر˘ب˘ع ة˘ما˘ه ة˘شصح ع˘يزو˘ت ن˘ع
. ةلبقملا رهششأ’ا يف تايدلبلا

يف ةيصسايق اماقرأا ققحت ةلصشنخ

نويلم7.1 جاتنإاب ةحÓفلا عاطق
فصصن ةميقب بوبحلا نم راطنق

يف اينطو ىلوأ’ا و ر’ود رايلم
حافتلا جاتنإا

ف˘ششك ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق شصو˘شصخ˘بو
ةلششنخ ةي’و نأا يديزوب يلع ديشسلا

تققح0202 ةطرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ي˘ف
ثي˘ح ، جا˘ت˘نإ’ا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘˘ق ا˘˘ما˘˘قرأا

507و نويلم نم ديزأا ةي’ولا تجتنأا
براقت ةميقب بوبحلا نم راطنق فلأا
قبشسي مل مقر وهو ر’ود رايلم فشصن
لشضفب اذه و ةي’ولا هذهب لجشس نأاو
يف ةيمومعلاو ةشصاخلا تارامثتشس’ا
حجانلا رامثتشس’ا هنمو ةحÓفلا عاطق
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا راد˘˘ي˘˘شسو˘˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘ششل
نم تلقتنا يتلاو ةيبونجلا ةقطنملاب
اطاطبلا ة˘عارز ى˘لإا بو˘ب˘ح˘لا ة˘عارز
ابيرق و لويخ˘لا و تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو
امك ، بيل˘ح˘لا جا˘ت˘نإاو را˘ق˘بأ’ا ة˘ي˘بر˘ت
ىلوأ’ا ةبترملا ةلششنخ ةي’و تلتحا

644 و نويلم ) حافتلا جاتنإا يف اينطو
ام وهو ةرم لوأ’ اذهو ( راطنق فلأا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ة˘˘ي’و ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ نأا د˘˘كؤو˘˘ي
.زايتماب

اهصسمي مل ةيدلبلا بعÓملا
يف عورصشلا ابيرقو ديمجتلا

ةيدلب51 ـب زاجنإ’ا تايلمع

يفو ةشضايرلاو بابششلا عاطق نعو
ةعا˘شس ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل لاؤو˘شس ى˘ل˘ع هدر
لو˘ح با˘ب˘ششلا لا˘غ˘ششنا شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ماعلا نيمأ’ا دكأا ، ةيدلبلا بعÓملا
ءاغلإ’ عجار رخأاتلا ببشس نأا ةي’ولل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م طور˘˘˘ششلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد
م˘ت˘ي˘شس ا˘ب˘ير˘ق و ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا
ةد˘يد˘ج˘لا تا˘شصقا˘ن˘م˘لا ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا

ام ايفان ، ديدجلا طورششلا رتفدل اقبط
ةيلاملا غلابملا ديمجت نع هلوادت متي
عاطقلا نأا دكأا امك ، هل ةشصشصخملا
براقي ام زاجنإاب ةيعون ةزفق دهشش

قطانم لكب يراوج بعلم001 نع
. ةي’ولا

  لظلا قطانمب ةلودلا تادوهجم صضرعو ةي’ولا ناكصس ت’اغصشنا لك ىلإا اهيف جرع ةيفحصص ةودن يف

  رايمألا نم اددع مجاهي ةلصشنخ يلاو
 راقعلا بهن تايلمع ليهصستو ؤوطاوتلاب مهمهتيو

رايلم006 نع قوفي ام صصيصصخت نع ةي’ولا ةماقإا رقمب ةحرابلا لوأا ةليل اهدقع ةيفحصص ةودن يف يديزوب يلع ديصسلا ةلصشنخ ةي’و يلاو فصشك
نماصضتلا قودنصص جمانرب ةصصاخ ةلبقملا جماربلا يف ةي’ولل ىرخأا غلابم صصيصصخت دعب عفتريصس يذلا غلبملا وهو ةلصشنخ ةي’وب لظلا قطانمل

.ةيلحملا تاعامجلل

نيب لاعفلا لصصاوتلا فدهب

اهنئابزو ةيريدملا

جرب عيزوت زايتما
تامدخ قلطت جيريرعوب

برقتلاب حمصست ةديدج
نطاوملا نم رثكأا
هتاعلطتل بيجتصستو

ةدع جيريرعوب جرب عيزوت زايتما تقلطأا

نم ر˘ث˘كأا بر˘ق˘ت˘لا˘ب ح˘م˘شست ةد˘يد˘ج تا˘مد˘خ

نمشض كلذو هتاعلطتل بيجتشستو نطاوملا

تا˘مد˘خ ة˘نر˘شصع ى˘لإا ي˘مار˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةيلخ بشسحو.نئا˘بز˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

لخدت ةيلمعلا نإاف  ةيريدملا تاذل مÓعإ’ا

ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا

فد˘ه˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘ل˘˘ل

ةيريد˘م˘لا ن˘ي˘ب لا˘ع˘ف ل˘شصاو˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت  ى˘لإا

رششؤومل يتاذلا دشصرلا رارغ ىلع اهنئابزو

تا˘نا˘ي˘ب˘لا ع˘فر ي˘ف  ششغ˘لا بن˘ج˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘لا

نم ينملعأا ةمدخ ،ةحارو ةيقادشصم رثكأ’و

مÓعإاب حمشست يتلا ةيشصنلا لئاشسرلا لÓخ

عطق تايلمعو ريتاوفلا ديدشست لاجآاب نئابزلا

باطعأ’ا عوقو ت’احو ،ةجمربملا نيومتلا

عوشضوملا3033 لاشصت’ا زكرم ىلإا ةفاشضإا

تابرشست نع غÓبإÓل ينطولا ىوتشسملا ىلع

ة˘قا˘ط˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لاو زا˘˘غ˘˘لا

ةروتافلا نع مÓعتشس’ا ،ةيزاغلاو ةيئابرهكلا

تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا شصخ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م يأا وأا

عفدلاو ينورتكلإ’ا عفدلا ةمدخو  .ةمدقملا

ةقاطبلا ةطشساوب تنرتنأ’ا عقاوم ربع دعب نع

ربع عفدلا ةمدخ نع Óشضف ،بيشس ةيكنبلا

،رئازجلا ديرب ت’اكوو ةيرا˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ت’ا˘كو

ءابره˘كلا ةرو˘تا˘ف د˘يد˘شست ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل

لجشسملا جاعزن’ا نطاوملا بينجتو زاغلاو

لقنتلا ءانعو عفدلا قيدانشص ىوتشسم ىلع

ديدشستب حمشست يتلا ةمدخلا هذه تقلطأا ثيح

لظ يف ة˘شصا˘خ ن˘مآاو ي˘نآا ل˘كششب ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

،91 ديفوك ءابو نع ةمجانلا ةيحشصلا ةمزأ’ا

تاءار˘جإ’ا ن˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’

ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ي˘ششف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ذن˘م ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه نإا˘ف ة˘ي˘ل˘خ˘لا تاذ بشسحو

نئابزلا ناشسحتشسا تق’ ةمدخلا زيح اهلوخد

ىلإا ةجاحلا نود ديدشستلا نم مهتنكم  يتلا

امك ،راظتن’ا ريباوط يف فوقولاو لقنتلا

حورب اولحت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تن˘كم ا˘ه˘نأا

لÓخ مهريتاوف مكارت يدافت نم ةيلوؤوشسملا

ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس تر˘ثأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزأ’ا

مكارت ةجيتن ةشسشسؤوملا تارامثتشسا فلتخم

ثيح ،ةيشسا˘ي˘ق ا˘ما˘قرأا تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو ا˘ه˘نو˘يد

ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف تغ˘ل˘ب

نويد ردق ثيح ميتنشس رايلم271  مرشصنملا

ميتنشس رايلم02 و ،ميتنشس رايلم421 نئابزلا

ميتنشس رايلم92و ،تايدلبلاو تارادإ’ا نويد

تما˘ق ة˘ي˘ل˘عو .يدا˘شصت˘ق’ا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نو˘˘يد

ح˘لا˘شصل د˘يد˘ج ءار˘˘جإا ع˘˘شضو˘˘ب  ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

وهو مهريتاوف ديدشست نع نيزجاعلا نئابزلا

مهتايناكمإ’ اقفو طيشسقتلاب عفدلا ةيناكمإا

.مهتيعشضو ةيوشست نم اونكمتيل ةيلاملا

ىشسوم.ع

جيريرعوب جرب

ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا يصسادصسلا يف طامنألا فلتخم يف ةينكصس ةصصح3444 عيزوت
غيشصلا و طامنأ’ا فلتخم يف  ةيراجلا ةنشسلا نم لوأ’ا يشسادشسلا يف تانكشسلا عيزوتل ماه جمانرب نع كلام نب دمحم روتكدلا  جيريرعوب جرب ةي’و يلاو فششك

ةينكشس ةشصح001 اهنم يعامتجإ’ا طمن يف ةينكشس ةشصح4351 عيزوت ثدحتملا تاذ بشسح رظتنملا نم ثيح .ةينكشس ةشصح3444 عومجمب ردقت يتلا ةينكشسلا

ىلع اهعيزوت مت يفير ءانب ةشصح0822 لشصأا نم يفيرلا ءانبلا نم  ةدافتشسا ةشصح077 ميلشست متيشس امك ،ةفلتخم رئاود ربع يقابلا و جيريرعوب جرب ةنيدمب ةبقترم

تلاح يتلا ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا نم ءاهتن’ا دعب معدملا يوقرتلا طمن يف ةشصح066 عيزوت  اشضيأا متيشس امك .لظلا قطانمب  اهيقحتشسم ىلع اهعيزوت لجأا نم تايدلبلا

طمن يف ةشصح1641 ميلشست ىلإا ةفاشضإا ابيرق هنع فششكلا متيشس طمنلا اذه يف ديدج جمانرب نم  ةي’ولا تدافتشسا امك ،ةيشضاملا تاونشسلا يف تانكشسلا ميلشست نود

ىشسوم.ع.يمومعلا يوقرتلا راطإا يف ةشصح81 عم ““لدع““ راجيإ’اب عيبلا



 يسنوتلا يقيرفقا قباسلا هقيرف دض هتيضق بسكي رثيخلب
نم هنيكمتب مدقلا ةركل يلودلا داحتلاب تاعازنلا ةنجل تسضق ثيح يقيرفإلا يدانلا دسض هعازن دادزولب بابسش قيرفل نميألا ريهظلا بسسك

نوكيسس قيرفلا نإاف لإاو رثيخلب تاقحتسسم ديدسست لجأا نم ديدجلا باب يدانل اموي54 ةلهم تحنم ةنجللا سسفن ،وروأا فلأا181 هردق سضيوعت
طاسشنلا فقوت ةرتف لÓخ رئازجلا ىلإا داع رثيخلب نأا حسضوأا هسسفن ردسصملا ،ديدسستلا ةياغ ىلإا ةيلاتتم تارتف ثÓثل بادتنلا نم عنملاب اددهم

سسيئرلا ناكو  ،هتاقحتسسمب ةبلاطملل ””افيفلا”” ىلإا ءوجللا لباقم قيرفلا ىلإا ةدوعلا مدع ررقي نأا لبق ””انوروك”” ةحئاج ةجيتن0202 يرفيف رهسش يف
.نيفرطلا نيب يقفاوت لحل تاحرتقم ةّيأا رثيخلب سضراعي ل اميف هحسشرت لبق بعÓلا عم ثيدحلا يف عرسش دق يقيرفإلا يدانلل ديدجلا

 بيجن.ج

¯ MÉhQ√: LƒO… fé«Ö 
سسي˘˘ئر فار˘˘ي˘˘ب ىف˘˘˘ط˘˘˘سصم ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي

ةيبملوألا ةي˘ن˘طو˘لا نا˘ج˘ل˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
سصخ يذلا راوحلا اذه يف ةيقيرفإلا

ريث˘ك˘لا ن˘ع ””ة˘عا˘سس ر˘خأا”” ةد˘ير˘ج ه˘ب
لغسشت يت˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لاو تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م
.ةيق˘ير˘فإلا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘كر˘ح˘لا لا˘ب
سسأار ىلع هلب˘ق˘ت˘سسم ىلإا قر˘ط˘ت˘ي ا˘م˘ك
ةيقيرفإلا ةيبملوألا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘عو
ع˘˘˘˘فاود ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

خاب سساموت د˘ي˘سسلا ح˘سشر˘ت˘ل ه˘تد˘نا˘سسم
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسأار ىل˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
ءاغلإا نآا ىري امك .ةيلودلا ةيبملوألا

تّو˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ةرا˘˘يز
ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘ل سسسسأا ع˘˘سضو ة˘˘˘سصر˘˘˘ف

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع ىر˘ي ا˘˘م˘˘ك.ةد˘˘يد˘˘ج
دايبملوأا نأا ،ةيلود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

هد˘˘عو˘˘م ي˘˘ف ما˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سس و˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ط
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت لو ،رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
 .هليجأاتل

ةكرحلل ةزاتمم ةيؤور كلمن»
 ““ةيقيرفأ’أ ةيبملوأ’أ

هثيدح فاريب ديسسلا لهتسسا
ه˘˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ىلإا قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل
ذ˘ن˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
ماع ةياه˘ن ا˘ه˘سسأار ىل˘ع ه˘با˘خ˘ت˘نا

لوألا رمألا نأا دكأا ثيح،8102
ءا˘˘سضعأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن يذ˘˘لا
بيترت ةداعإا وه يذي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا

سسيئر انأا »:Óئاق ،ةمظنملا هذه تيب

ةلود45 نم يئÓمز لبق نم بختنم
م˘ه˘ل ق˘ل˘ط˘م مار˘ت˘حا يد˘لو ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا

م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ا˘˘˘˘نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .لدا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
مهيواكسشو مهتايسصوتو مهتاظ˘حÓ˘م˘ب

ا˘˘ن˘˘ترادإا .ي˘˘نرا˘˘˘ت˘˘˘خا ن˘˘˘م م˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘نأل
لمعن .ةيكراسشت انتمكوحو ةيعامج

انتايولوأاو ماعلا حلاسصلا لجأا نم اًعم
كا˘˘ن˘˘ه .ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘ه
ل˘خاد ةزا˘ت˘م˘م ة˘يؤورو ر˘ي˘ب˘ك كسسا˘˘م˘˘ت
.مويلا ةيقيرفألا ةيبملوألا ةكرحلا
م˘ت ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل ا˘˘ًع˘˘م ن˘˘ح˘˘ن
ان˘ت˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع تيو˘سصت˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘يدأا ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

اندهج ىرا˘سصق لذ˘ب˘نو ل˘م˘ع ة˘ط˘خ˘ب
ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو .””ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصل
نوكت نأا يه ةريبكلا يتينمأا»:لوقي
ًاذÓم ةيقيرفألا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘كر˘ح˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘م˘ع˘ت˘سس .ةد˘حو˘لاو مÓ˘سسل˘˘ل
ةيقيرفإلا ةيبملوألا ةينطولا ناجللا

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضعأا ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك Ó˘˘˘˘˘ب
موقي يسسيئرلا انفد˘ه .ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لاو

ا˘ق˘فو ما˘ئو˘لاو ن˘ما˘سضت˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م ىل˘˘ع
يف متهنسس .يبملوألا قاثيملا ماكحأل
ىل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه
 .””نييسضايرلا ةحسص

ةطخل ةجاحب ةيقيرفإ’أ ةسضايرلأ»
 ““ةليوطو ةطسسوتم ةيجيتأرتسسإأو

لمعل ىمسسألا فدهلا نأا هنيقي مغر
ةيبملوألا ةي˘ن˘طو˘لا نا˘ج˘ل˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج

ئدابم ىل˘ع سسا˘سسأا ئ˘ك˘ت˘ي ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ن˘ل كلذ نأا لإا ،ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ة˘يرا˘ق ة˘سسا˘ي˘سس با˘ي˘غ ي˘ف ه˘ل˘كأا ي˘تؤو˘ي
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘نور˘˘˘ق˘˘˘م
»:ه˘لو˘ق˘ب د˘مألا ة˘ل˘يو˘ط وأا ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ءا˘˘سشنإل نا˘˘ح د˘˘ق تقو˘˘˘لا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا
ةيقيرفإلا ةسضايرل˘ل ة˘ح˘سضاو ة˘سسا˘ي˘سس
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ˘˘ب ة˘˘نور˘˘ق˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ت

ةليوطلاو ةطسسوتملا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا
ينعي ام اذهو .اهانعسضو يتلا ىدملا

ة˘˘ي˘˘تو˘˘ب˘˘ك˘˘ن˘˘ع ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش دو˘˘˘جو بو˘˘˘جو
ةباسشلا بهاوملا فا˘سشت˘كل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
يرا˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘هرو˘˘˘ه˘˘˘ظو
ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘يّ»:فا˘˘سضأاو  .””ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لاو
ةد˘ع ر˘ب˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ه˘ف˘˘ي˘˘ي˘˘ك˘˘ت ىلا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب .تاو˘˘ن˘˘سسلا

ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘م ىسشا˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘ل هر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت
ري˘فو˘ت ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو .ة˘ي˘لود˘لا

بيرد˘ت˘ل ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةبخن

ايقيرفأا لوسصح نا˘م˘سضو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
»:عباتو ،””ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ي˘ف ل˘سضفألا ىل˘ع
دارفأا ىلع يفخأا لأا قدسصلا بجاو نم
اننأا ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘كر˘ح˘لا
˘مد˘خ˘ت ل ة˘ن˘ي˘ع˘˘م تلÓ˘˘ت˘˘خا ه˘˘جاو˘˘ن
ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘نو ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

ةيئاغوغب ريسسن ان˘ك ا˘ن˘نأل ،ا˘ه˘ب˘هاو˘مو
ميدقتل ةلئاه تاناكمإا انيدل هنأا مغر
نم ديدعلا ىوتسسم ىلع رابك لاطبأا

م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ف˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘ك˘˘لو ،تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
 ..””اهلÓغتسسا

..ةديدج ةي’ول خاب حسشرت معدأأ
 ةنمآأ دايأأ يف ةيرئأزجلأ ةيبملوأ’أو

نا˘ج˘ل˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘عد فار˘ي˘ب د˘كؤو˘ي
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةيلول خاب سسا˘مو˘ت ي˘نا˘م˘لألا ح˘سشر˘ت˘ل

ةيبملوألا ةنجللا سسأار ىلع ةديدج
˘˘مد˘˘ق ل˘˘جر ه˘˘˘نإا»:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

،ةيبملوألا ةكرحلا لجأا نم ريثكلا
ريدمو ري˘ب˘ك د˘ئا˘ق و˘هو

ه˘نأا ا˘م˘ك .م˘ي˘ظ˘˘ع
عتمتي

عسضاوتب
ريبك

بابسشل ديفم وه امب ديدسش سساسسحإاو
ريبك ردقب ع˘ت˘م˘ت˘ي ل˘جر ه˘نإا .م˘لا˘ع˘لا

ام ةيقÓخألاو ةيركفلا ةهازنلا نم
هنإا .ملاعلا اذه ءامظع بناجب هعسضي
ا˘˘ن˘˘ترا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا م˘˘˘عاد˘˘˘لا ا˘˘˘ًسضيأا

ل هل ان˘م˘عد نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ا˘ن˘با˘ب˘سشو
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو .””عز˘˘˘عز˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ا˘ه˘سسي˘ئر د˘كأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا
اهنإا»:هلوقب ةنمآا دايأا يف اهنأاب قباسسلا

يأل اًحاتم اًمئاد نوكأاسسو ةنمآا دايأا يف
مظ˘ع˘م˘ف ،ا˘ه˘ح˘لا˘سصل ة˘م˘ها˘سسم وأا م˘عد
،نييرئازجلا ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لاو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا

ىنمتأا .اًدج ةريبك تاردقب نوعتمتي
انييسضاير يسصوأا ينكلو قيفوتلا مهل
ىل˘˘ع نوردا˘˘ق م˘˘ه˘˘نأل ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
فاريب كرتو .””ةريبك جئاتن قيقحت
هحسشرت ةيناكمإا نأاسشب احوتفم بابلا
ناجللا ةيعمج سسأار ىلع ةيناث ةدهعل
،ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ىلوألا ةد˘ه˘ع˘لا نو˘ك˘ت˘سس ا˘م˘بر»:Ó˘˘ئا˘˘ق
عيفرلا بسصنملا اذه نأل ،ةريخألاو
،غرفتلاو د˘ه˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا بل˘ط˘ت˘ي
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ع˘˘˘م كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘سسو
ئدا˘˘ه˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا

يف هنأا ملعأا .لبقتسسملا يف ريسصبلاو
ةردا˘غ˘م ىلإا ر˘ط˘سضن˘سس ما˘˘يألا ن˘˘م مو˘˘ي
هتببحأا يذلا ريبكلا يسضايرلا تيبلا

يد˘ه˘ج ىرا˘سصق لذ˘ب لوا˘حأا .اًر˘ي˘˘ث˘˘ك
اًر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ًثرإا ي˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز ع˘˘˘˘م  كر˘˘˘˘تأل

  .””انئافلخل

دايبملوأ’ ويكوط ميظنت انمعد»

عيمجل حاقللأ رفونسسو0202..
 ““ةيقيرفإ’أ دوفولأ

نا˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج نا فار˘˘˘ي˘˘˘ب د˘˘˘كأا
،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لاز˘˘ت لو تم˘˘عد
دايبملوأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل و˘ي˘كو˘ط ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا

بب˘˘سسب ه˘˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا،0202

،1202 ة˘ف˘ئا˘˘سص ىلا ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ك »:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
اهتمرب تفقو ةيقيرفألا ةيسضايرلاو
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ىلإا د˘˘˘حاو ل˘˘˘جر˘˘˘ك
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلاو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا
.ةملؤوملا فورظلا هذه يف ةينابايلا
ف˘قو˘م˘ل يرو˘ف˘لا م˘جر˘ت˘م˘لا ط˘ق˘ف ا˘نأا

نو˘ك˘ن˘سس ،ة˘يرا˘ق˘لا ا˘ن˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ةدارإاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق
ة˘ير˘سشب˘˘لا نأل .ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
ليوطلا قفنلا اذه نم جرخت نأا بجي

ريفوت ةيسضق سصوسصخبو .””بيهرلاو
فار˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘˘سضوأا تا˘˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘لا

اذ˘˘ه نأا د˘˘كؤوأا نأا ي˘˘ل او˘˘ح˘˘م˘˘سس»:لو˘˘ق˘˘ي
دو˘فو˘لا ىل˘ع لإا ق˘ب˘ط˘ن˘ي ن˘ل ءار˘˘جإلا
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ءي˘˘˘سش ل˘˘˘ك نأاو ة˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةحسصلا ةمظنمو ةيلود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
خاب سساموت سسيئرلا نأا امك .ةيملاعلا

ن˘ع نا˘ع˘با˘ت˘ي نا˘با˘˘ي˘˘لا ءارزو سسي˘˘ئرو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج بث˘˘ك

نوعنتقم نحن .ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا˘ب
نوكتسس ةمزÓ˘لا فور˘ظ˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا˘ب

ي˘سضا˘ير ثد˘ح ر˘ب˘كأا حا˘ج˘˘ن˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
 .””انبكوك ىلع

تناك رئأزجلل افيفلأ سسيئر ةرايز»
 ““ةديدج ةيكيمانيدل اسسسسأأ عسضتسس

ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر ىر˘˘ي
سسي˘ئر ةرا˘يز نا ق˘با˘سسلا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا

تناك يتلا رئازجلل ونيتنافنا ينايج
اهؤواغلإا متو عوبسسألا اذه رحب ررقم
ا˘سسسسأا ع˘سضت˘سس تنا˘ك ،ة˘ظ˘ح˘˘ل ر˘˘خآا ي˘˘ف
ن˘م »:Ó˘ئا˘ق ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘ل
ىلا ا˘ف˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر لو˘سصو نأا د˘كؤو˘م˘˘لا
سسسسألا ع˘˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
لمتحملا نمو .ةديدج ةيك˘ي˘ما˘ن˘يد˘ل
اذ˘ه˘ل ة˘يد˘ج با˘ب˘سسأا كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ك˘˘ت نأا
مهملا ،كلذ انل نبيسس تقولا ،ءاغلإلا
ىدل اًمئاد بيحرت عسضوم ىقبيسس هنأا

.””ة˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘يور˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘مألا هذ˘˘˘ه
نا˘˘ح د˘˘ق تقو˘˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا»:ع˘˘با˘˘˘تو

ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ةدا˘˘ج ةر˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ق˘˘لإل
د˘ق˘لو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف يور˘ك˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘ع˘˘ف
ينبتب ةريخألا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ر˘ي˘ث˘ك˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘ت
لÓغتسسلاو ،جراخلا يف نييرئازجلا
قÓطإاو ىسسوم يدي˘سس ز˘كر˘م˘ل ل˘ث˘مألا
ةيوركلا سسرادم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا زا˘ج˘نا

طقف ىق˘ب˘ي .يو˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ىل˘ع

ةيوركلا ةلوطبلا ديعتسست نأا ةرورسض
ةئيبلا هذه يف ءودهلا دوسسيو اهدجم
ريثأات اهل يتلا ةيميلعتلا ةيعامتجلا
  .””ةياغلل سساسسح يعامتجا

ـل ةلفاح ةينهمو ةيسضاير ةريسسم
 فأريب ىفطسصم

12 د˘˘ي˘˘لاو˘˘م ن˘˘م فار˘˘˘ي˘˘˘ب ىف˘˘˘ط˘˘˘سصم

ةمسصاعلا˘ب يا˘م لوأا˘ب،4591 يرفي˘ف
يداد˘عإلا رو˘ط˘لا لواز ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسردو ،ريديا تا˘سسي˘ع ة˘ط˘سسو˘ت˘م ي˘ف
ةرامع ةيوناث يف ةيوناثلا ةلحرملا

نأا ىلإا نا˘˘˘˘سضمر نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ث ،د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشر
ي˘ف ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش ىل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت
تحمسس يتلا ،يرا˘ج˘ت ي˘ن˘ق˘ت سصسصخ˘ت
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘˘ب ه˘˘ل
ةدا˘ه˘سشب ه˘ن˘م جر˘خ˘ت يذ˘لا ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ي˘ف لا˘نو6791. ة˘ن˘سس ي˘ف سسنا˘˘سسي˘˘ل

تاسسارد˘لا مو˘ل˘بد ةدا˘ه˘سش7891 ة˘ن˘سس
ل˘سسكور˘ب˘ب تن˘م˘جا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ةرازو تارا˘طإل ة˘ث˘ع˘ب ي˘ف ا˘ك˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘ب
اهموي اهيلع فرسشي ناك يتلا ةحÓفلا
ة˘فا˘سضإلا˘ب ،حا˘بر˘م يد˘سصا˘ق ل˘˘حار˘˘لا
نيمأاتلا يف ايلعلا تاسساردلا مولبد ىلا

م˘لا˘ع فار˘ي˘ب ل˘خد ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ةدا˘˘عإاو
ةينطولا ةي˘سضا˘ير˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ر˘ي˘ي˘سست
هسسفن دجو ثيح ،عسساولا باوبلا نم

يناثلا ل˘جر˘لا ع˘قو˘م ي˘ف2991 ةنسس
نم ةلسسلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل

بئا˘˘ن بسصن˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا لÓ˘˘˘خ
تابختنملاب فلكم (ناقزر) سسيئرلا

هذهل اسسيئر بختني نأا لبق ،ةينطولا

اهنم بحسسنيو،3991 ماع يف ةئيهلا

ة˘ن˘سس ي˘ف ادد˘ج˘م دو˘˘ع˘˘ي م˘˘ث،89 يف

لان دقو9002. ىتح رمتسسيو1002
ةنجلل يذيفنتلا بتكملا ةيوسضع مث
ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا

ةسسائر ةرتف لÓخ كلذو4991 ةنسس

6991 ة˘ن˘سس ي˘فو .بي˘˘ب˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس
لوألا لجرلا بسصنم يف هسسفن دجو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لولا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف

ح˘ب˘سصأا يذ˘لا بي˘ب˘ل ي˘ل˘ع د˘ي˘سسل ا˘ف˘ل˘˘خ
نأا ل˘ب˘ق ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ار˘˘يزو
بب˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘ط بسصن˘˘˘م˘˘˘لا كر˘˘˘ت˘˘˘ي

دوعيل،8991 يف ةلادعلا عم هتيسضق

1002 ي˘˘ف بسصن˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ىلإا ةو˘˘˘ق˘˘˘ب

جرخيل9002 ةياغ ىلإا هيف ىقبيو
با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو ط˘˘غ˘˘سض تح˘˘ت ادد˘˘˘ج˘˘˘م
ه˘نأا ر˘ي˘غ ،را˘ي˘ج ي˘م˘سشا˘ه˘لا ة˘سضا˘ير˘لاو
ىلإا ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل دا˘˘ع ا˘˘م نا˘˘عر˘˘سس
ةيرئازجلا ةيبم˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ةدا˘ي˘ق

ةقثلا ديدجت متيل،3102 ةنسس علطم

افارتعاو،8102 نا˘ع ه˘˘سصخ˘˘سش ي˘˘ف
فار˘ي˘ب˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘سضا˘ير˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسمو
ةيلودلا ةيبم˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تبأا د˘ق˘ف
ةنسس قاق˘ح˘ت˘سسلا ما˘سسو˘ب ه˘م˘ير˘ك˘ت لا

ناجللا ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ت˘مر˘ك ا˘م˘ك،9002
ماسسوب ةيقيرفلا ةيبملوألا ةينطولا

ن˘ع Ó˘˘سضف،7002 يف قاق˘ح˘ت˘سسلا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘م ثلا˘˘ث قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ما˘˘سسو
.ةيقيرفإلا ناجللا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لبقملأ ءاعبرأ’أ ةرظتنم نيدايملأ ىلإأ رسصان نب ةدوع
 امور مامأ مويلا هبايغ لصاوتيس اميف

 :”ةعاس رخآ“ ـل صاخ راوح يف ةيلودلا ةيبملوفا ةنجللا وضعو ةيقيرفإلا ةيبملوفا ةينطولا ناجللا ةيعمج سيئر فاريب ىفطصم

““ةديدج ةي’ول خاب حسشرت معدأأو ..هدعوم يف ماقيسس ويكوط دايبملوأأ““

¯ ±.hd«ó

ةر˘ت˘ف ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن سشي˘˘ع˘˘ي

د˘ق ه˘ن˘ك˘ل ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘ب˘˘ع˘˘سص

ةد˘ي˘ع˘سس را˘ب˘خأا ع˘م د˘عو˘˘م ىل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي

نب ليعامسسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب˘عل نأا˘سشب

،””نÓ˘˘ي˘˘م ير˘˘ب˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس”” ع˘˘˘قو˘˘˘م ،ر˘˘˘سصا˘˘˘ن

را˘˘˘ب˘˘˘خأا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

ط˘سسو˘لا بعل نأا د˘كأا ””ير˘ي˘نو˘˘سسور˘˘لا””

ةيلسضعلا هتباسصإا نم ىفاعت يرئازجلا

نم ةكرا˘سشم˘ل˘ل از˘ها˘ج تا˘بو ةر˘ي˘خألا

ونافيتسس ناكو ،تايرا˘ب˘م˘لا ي˘ف د˘يد˘ج

ءا˘ف˘عإا رر˘ق د˘ق نÓ˘ي˘م برد˘م ،ي˘لو˘ي˘ب

،ا˘مور ما˘مأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب
نامسضل ،دحألا مويلا ا˘ه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا

،فورظلا لسضفأا يف بعÓملل هتدوع
نأا ركذ ””نÓ˘ي˘م ير˘ب˘م˘ي˘سس”” ع˘قو˘م ن˘ك˘ل
دق يدرابموللا قيرفلل يبطلا زاهجلا

يرئازجلا مجنلل رسضخألا ءوسضلا حنم
˘˘˘ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ءا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ،يز˘˘ي˘˘ن˘˘يدوأا
نمسض ةجردنم˘لاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برألا

يرود˘لا ن˘م52ـلا ةلو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
ن˘ب كرا˘˘سشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ةعقوم لÓخ ةريسصق ةرتف يف رسصان
ةليكسشتلل دوعي نأا ىلع ،””وريسس ناسس””
سسÓ˘˘˘ي˘˘˘ه ةارا˘˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسألا

د˘˘حألا مو˘˘˘ي رود˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ف

ةرظتن˘م˘لا ةدو˘ع˘لا ،سسرا˘م7 لبق˘م˘لا

ر˘ي˘ها˘م˘ج تد˘ع˘سسأا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘˘ل˘˘ل

بعÓلا هي˘ف ىر˘ت ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،نÓ˘ي˘م

طسسو طخل نزاوتلا ةداعإا ىلع رداقلا

ي˘˘ف ه˘˘ج˘˘˘هو˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف يذ˘˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

نا˘كو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

لÓخ تابسسانم3 يف رسسخ دق نÓيم

يرود˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب˘ع˘ل تا˘يرا˘ب˘˘م5 رخآا

ه˘˘ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘ل ىدأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

˘ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل

طاقن4 دعب ىلع ،ةطقن94 ديسصرب

ر˘ت˘نإا يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ه˘˘م˘˘ير˘˘غو هرا˘˘ج ن˘˘م

ليعامسسإا سشي˘ع˘ي ،هرود˘بو ،رد˘سصت˘م˘لا

لظ يف ،ةياغلل ابعسص امسسوم رسصان نب

لاوط ه˘ت˘ق˘حل ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإلا ة˘ن˘ع˘ل

ن˘م ه˘ت˘مر˘ح ي˘ت˘لاو ،ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘˘سشألا

هذ˘ه ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف˘ل نو˘ع˘˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ىفتكاو ،مسسوملا نم ةمسساحلا ةرتفلا

ةارابم11 يف ةكرا˘سشم˘لا˘ب ر˘سصا˘ن ن˘ب

ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا لÓ˘˘خ ط˘˘ق˘˘ف

بع˘ل تقو ع˘قاو˘ب ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا

اهيف ع˘ن˘سص ،ة˘ق˘ي˘قد927 دود˘˘ح ي˘˘˘ف

يف تايرابم6 يف رهظ امك ،نيفده

افده اهلÓخ عنسص يبوروألا يرودلا

.اديحو

نير ىلع زوفلل سسين داق

هتدوع نمضيو قلأتلا لصاوي يوادوب
 يضاملب ةبيتك ىلإ

ىلع هسضرأا جراخ اديدج اراسصتنا سسين هقيرف حنم يف يوادوب ماسشه يرئازجلا يلودلا مجنلا مهسسأا

أادب اماع12ـلا بحاسص ،يسسنرفلا يرودلا نم72ـلا ةلوجلا راطا يف ،سسما لوا ةرهسس،2-1 ةجيتنب نير
يف هلادبتسسا لبق نيفد˘ه ه˘ق˘ير˘ف ل˘ي˘ج˘سست ىل˘ع اد˘ها˘سش نا˘كو ،ة˘ي˘سسا˘سسألا سسي˘ن ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا

ىلع لسصح امدعب ،ةجيتنلا يف اركبم مدقتلا ةسصرف هقيرف حنمي نأا يوادوب عاطتسساو،76 ةقيقدلا
مجنلا ””روكسسافوسس”” عقوم حنمو ،كابسشلا لخاد حاجنب اهعسضوو يريوغ نيمأا اهل ىربنا ،ءازج ةلكر

نيمأا هليمز فلخ يتأايل،01 نم ةجرد5.7 ىلع هلوسصحب سسين يبعل نيب مييقت ىلعأا يناث يرئازجلا
بعل نوكيسس ،يدعاسصتلا قسسنلا اذهبو ،ييريت نيترام ىوسس نير نم هيلع قوفتي ل اميف ،يريوغ

وهو ،لخادلا سسرام رهسش ةياهن رظتنملا رسضخلا ركسسعم يف دكؤوم لكسشب ارسضاح قباسسلا وداراب كيتيلتا
ديلو.ف.ةليوط ةدم ذنم رسضخلا فوفسص نع باغ يذلا

ماع نم ديزأ ذنم ةرم لوف ىعدتسي ةيز نب
 ةيمسرلا نوجيد يدان ةمئاقل

ةيز نب نيسساي ،يرئازجلا همجن ةدوع دكأا نأا دعب هريهامجل ةراسس ةأاجافم يسسنرفلا نوجيد يدان فز
سسمأا ،نامريج ناسس سسيراب ةهجاومب ةين˘ع˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ه˘م˘سسا ر˘سضح ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ىلع نوجيد يدان دكأاو ،مدقلا ةركل يسسنرفلا يرودلا نم نيرسشعلاو عباسسلا عوبسسألا نمسض ،تبسسلا

ازهاج حبسصأا دق ةيز نب نيسساي نأاب ،سسما لوا ””رتيوت”” يعامتجلا لسصاوتلا عقومب يمسسرلا هباسسح
ببسسب هقيرف نع Óماك اماع باغ نأا دعب ،مدقلا ةركل يسسنرفلا يرودلا يف هل ةكراسشم لوأا ليجسستل

يام رهسش نم82 موي سضرعت دق ةيز نب نيسساي يرئازجلا ناكو ،هتايحب يدوي نأا داك ريطخ رورم ثداح
ىلع هربجأا ام وهو ،توملا نم ةبوجعأاب هنم اجن اسسنرفب هنكسس رقمب ريطخ رورم ثداحل يسضاملا
.هعباسصأا دحأا رتب كلذكو ،ىرسسيلا هدي ىلع ةيحارج تايلمع ةثÓث ءارجإا

ديلو.ف

38 ةقيقدلا يف ليدبك ةمحر نب كراسش امنيب

يف مهاسيو ةمساح ةريرمت مدقي زرحم
ماه تسيو ىلع ”يتيسلا“ زوف

،تسسيو هريظن ىلع يتيسس رتسسسشنام هقيرف هققح يذلا زوفلا يف يرئازجلا يلودلا زرحم سضاير مهاسس

هحلاسصل ةارابملا ةجيتن ””يتيسس ناملا”” مسسح ثيح ،يزيلجنإلا يرودلا نم62 ةلوجلا تاسسفانم نمسض
يف دوهعملا هاوتسسمب روهظلا يف حجني مل ””رسضخلا”” مجن نأا نم مغرلابو ،ديحو فده لباقم نيفدهب
طا˘ق˘ن ه˘ق˘ير˘ف ىد˘هأا يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ي˘ف ة˘م˘سسا˘ح˘لا ةر˘ير˘م˘ت˘˘لا بحا˘˘سص نا˘˘ك ه˘˘نأا لإا ،سسمألا ءا˘˘ق˘˘ل
ي˘لود˘لا سضو˘ع ثي˘ح ،ما˘ه تسسيو بنا˘ج ن˘م ل˘يد˘ب˘ك ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس كرا˘سش ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،را˘سصت˘˘نلا

دعب هديسصر يتيسس رتسسسشنام عفرو ،ةارابملا رمع نم38 ةقيقدلا يف وينوطنأا ليسشيم هليمز يرئازجلا

ةطقنلا دنع ””قراطملا”” ديسصر دمجت امنيب ،””غيلرميربلا”” ـل هترادسص ززعيل ةطقن26 ىلإا زوفلا اذه

.54
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انجيوتت“ :حاجنوب
رطق سأك ةلوطبب

 ”قحتسم

حاجنوب دادغب يرئازجلا يلودلا مجاهملا ربع
ةريب˘ك˘لا ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ير˘ط˘ق˘لا د˘سسلا يدا˘ن م˘ج˘ن
ىل˘˘ع ،سسمأا لوأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب

هجيوتتو ،ةفيظن ةيئانثب ليحدلا يدان باسسح
لاقو ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ر˘ط˘ق سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف زو˘ف˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث بحا˘سص حا˘ج˘˘نو˘˘ب

،بق˘ل˘لا ق˘ح˘ت˘سسا د˘سسلا”” :ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
،سسأا˘ك˘لا ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب هدو˘ه˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا جو˘˘تو
انقيرفو ،مسسو˘م˘لا با˘ق˘لأا ل˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ىع˘سسنو
يفده ه˘ل˘ي˘ج˘سست ن˘عو ،””كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ردا˘ق
ليجسستلاب ةياغلل دي˘ع˘سس”” :لا˘ق ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا

ج˘يو˘ت˘ت˘لاو ةارا˘ب˘م˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘تدا˘˘ع˘˘سسو
تدهتجاو فادهألا ليجسست يتمهم انأاف ،بقللاب
دسسلا يبعل عيمجو ،ءاقللا يطوسش لاوط اريثك
،ا˘ي˘لا˘ع نا˘ك ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ،م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘سضفأا او˘˘مد˘˘ق
يف”” :عباتو ،””جيوتتلاو راسصتنلا يف مهاسس اذهو
ن˘م ةز˘ي˘م˘ت˘مو ة˘يو˘ق تنا˘ك ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.””ةريغسص ليسصافتب اهمسسح متو ،نيقيرفلا

ديلو.ف

 ””ةديدج ةيكيمانيدل اسسسسأا عسضتسس تناك رئازجلل افيفلا سسيئر ةرايز»^
””ةنمآا دايأا يف  ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجللا»^
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،ةمسصاعلا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف دا˘ع˘ت˘سسا
ةقباسسم يف تاراسصتنلا ةمغن
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
مجن هفيسض كابسش كدو ،ىلولا

در نود فاد˘˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ،ةر˘˘ق˘˘م
را˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘ف سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘سسم

رمع ن˘م51 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م
اهعقو داحتلا ةيثÓث ،ةسسفانملا

2 ةقيقدلا يف نامد مركأا نم لك
ن˘˘م˘˘يأاو ،ها˘˘مر˘˘م ي˘˘ف أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب

،16 ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف سصو˘˘ي˘˘ح˘˘م

،77 ةقيقدلا يف نايلع نيسسايو
ة˘˘يو˘˘ق تنا˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘˘ب
يف داحتلا حجن ثيح ،ةعيرسسو
رورم دعب ،ليجسستلا باب حاتتفا
،نامد نم أاطخ رثإا ،طقف نيتقيقد
ةد˘˘يد˘˘سست ه˘˘سسأار˘˘˘ب لو˘˘˘ح يذ˘˘˘لا

ىلإا ،ةديعب ةفلاخم نم يمسساقلب
سضف˘خ˘˘نا كلذ د˘˘ع˘˘بو ،كا˘˘ب˘˘سشلا
طسسو يف بعللا رسصحناو ءادألا

،34 ةقيقدلا ةياغ ىلإا ،بعلملا
نم ةريرمت سصاقف ىقلت امدنع

لبق،81 طخ ىلع نامد هليمز
ةرك ددسسيو نيعفادم غاوري نأا
يفو ،مئاقلا ةاذاحمب ترم ةيوق
دودرم ن˘سسح˘ت ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا
هوبعل مدقتو ،ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ىرخأا فادهأا ةفاسضإل مامألا ىلإا
رمثأا ام وهو ،تآاجافم يأل ايدافت

ةقيقدلا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ن˘ع

ن˘ب ن˘م ز˘ي˘م˘م ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا،06
ةر˘كلا˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا ةدو˘˘م˘˘ح
ه˘ل˘ي˘مز˘ل ق˘ب˘ط ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ة˘يو˘ق ةد˘˘يد˘˘سست˘˘بو ،سصو˘˘ي˘˘ح˘˘م
د˘˘م˘˘لا ،كا˘˘ب˘˘سشلا ةر˘˘˘كلا ن˘˘˘كسسأا
،ل˘سصاو˘ت دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

،ميليب بعÓلا لوخد دعب ةسصاخ
ىلع ةق˘ئا˘ف ة˘عر˘سسب مد˘ق˘ت يذ˘لا

نأا لبق،77 ةقيقدلا يف قاورلا
يذلا ،نايلع باسشلل ةركلا ررمي
ثلاثلا فدهلا ةفاسضإا يف حجن
اذه˘بو ،ة˘ف˘حاز ة˘ي˘سضرأا ة˘ف˘يذ˘ق˘ب
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا ع˘˘فر ،زو˘˘ف˘˘لا

يف ة˘ط˘ق˘ن12 ى˘˘لإا هد˘˘ي˘˘˘سصر
ف˘قو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،سسدا˘سسلا ز˘كر˘م˘لا

يف طاقن01 دنع مجنلا ديسصر
،ةهج نم ،رسشع عباسسلا زكرملا
،ة˘ي˘سسيا˘م˘خ سسي˘نأا ل˘˘ق˘˘ن ،ىر˘˘خأا

ى˘لإا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا ع˘˘فاد˘˘م
،ا˘سشا˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ءارجإاو ،هتلاح ىل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طÓ˘ل
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘با˘˘سصإل ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘با˘سصإل ،ة˘ي˘سسيا˘م˘˘خ سضر˘˘ع˘˘تو
ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
،ةرقم مجن مامأا هتكراسشم لÓخ
تع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ن˘م˘˘سض ،سسمأا لوأا ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

،ةلو˘ط˘ب˘لا ن˘م51ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا
ةداح ملآا نم ةيسسيامخ ىناعو
عقو ثيح ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع

،91 ةقي˘قد˘لا ي˘ف سضرألا ى˘ل˘ع
رداغو ،ةرسشابم ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا بل˘طو
ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا دا˘ح˘˘تلا ع˘˘فاد˘˘م
ىفسشتسسم ىلإا ههاجتا لبق ،ةلاقن
ءار˘˘˘جإل ،ا˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘سصم
،ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
ةرو˘ط˘خ ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
.اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا

نم ،لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا سسلجم نكمت
و˘نا˘ب ،ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لا بعÓ˘لا ة˘ي˘˘سضق ة˘˘يو˘˘سست
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لخدت دعب ،اراوايد
ربع نايب يف ،يلئابقلا يدانلا حسضوأاو ،مدقلا

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
دق اراوايد ةيسضق نأا˘ب »كو˘ب˘سسي˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا

دا˘ح˘تلا ل˘ف˘كت د˘ع˘˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ترا˘˘سص
ع˘م ،بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

رود ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم ةأا˘˘فا˘˘˘كم م˘˘˘سصخ
لقتناو ،ةيقيرفإلا ةيلاردي˘ف˘نو˘كلا تا˘عو˘م˘ج˘م
مسسوم يف ،لئابقلا ةبيبسش فوفسص ىلإا اراوايد

ة˘حو˘م˘سس ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق،4102/5102
ةيدنألا يرئازجلا داحتلا عنم دعب ،يرسصملا
،ةقرافألا نيبعÓلا عم دقا˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ةركل يلودلا داحتلا ناكو ،نويدلا ةمزأا ببسسب

46 ديدسستب لئابقلا ةبيبسش مزلأا دق ،»افيف» مدقلا
ماعل بعÓلا تاقحتسسم ةميق لثمت ،وروأا فلأا

.دحاو فرط نم هدقع خسسف تاسضيوعتو ،لماك
±.hd«ó

ةلوطبلا يف اهنزاوت ديعتضست «ةراطضسوضس»
 ةرـــــقم ىــــلع زوـــفلاب

لئابقلأ ةبيبشش

ةيضضق لح نم نكمتت ةبيبضشلا
 اراوايد يبانيكروبلا بعÓلا

 ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر تاعومجمل ةيناثلأ ةلوجلأ

 ةريطخ ةباشصإ’ سضرعتي ةيشسيامخ /ةمشصاعلأ داحتأ

¯  ê.fé«Ö  
،مويلا دادزولب بابسش قيرف نوكيسس
جرا˘خ ر˘ي˘ث˘مو بع˘˘سص د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لبقتسسي ن˘ي˘ح ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سضارألا
بونجلا زنواد نسص يدوليمام يدان
ة˘ي˘ناز˘ن˘ت˘لا ي˘سضارألا ى˘ل˘ع ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
رود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا م˘˘سسر˘˘ب
ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبار تاعومجم
لاوز ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
ةمسصاعلا بعلمب ،يرئازجلا تيقوتلاب
ببسسبو ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا ءا˘ن˘بأا  ،مÓ˘سسلا راد
يتلا تاديدسشتلاو ةيحسصلا فورظلا

ءابو ةبراحمل ايلعلا تاطلسسلا اهترقأا

˘مو˘ي˘لا م˘ه˘سسف˘نأا نود˘ج˘ي˘سس ا˘نورو˘˘ك

نولبقتسسملا مهو نطولا نع نيديعب

مهلكو ،اينازنتب ة˘فا˘ي˘سضلا با˘ح˘سصأاو

نسص ةبقع يطخت ىلع ةدارإاو مزع

مهل طاقن ثÓث لوأا قيقحتو زنواد

اوداع امد˘ع˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ي˘ف

مامأا مهل ةجرخ لوأا يف نيمث لداعتب

ثيح ،يلوغنوكلا ي˘ب˘م˘يزا˘م ي˘ب ي˘ت

امك هقاروأا امود كنارف بردملا زهج

ةيدجب رسضحو ،دعوملا اذهل يغبني

رفظلا دسصق هي˘ب˘عل ة˘ق˘فر ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م

ظوظحلا لماك ىلع ءاقبإلاو زوفلاب

امك ،ةمئاق يئاهنلا عبرل لهأاتلا يف

ةهجاوملا يف لولح ةدع هل نوكيسس

ةدو˘ع د˘ه˘سش داد˘ع˘ت˘لا نأاو ا˘سصو˘˘سصخ

رارغ ىلع ةباسصإلا نم رسصانع ةدع

نيذلاو وسشب ،داد˘ك ،ي˘م˘لا˘سس ن˘ي˘سسح

لبق ةريخألا تابيردتلا يف اوكراسش

حارأا ا˘˘م ،مÓ˘˘سسلا راد ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘م را˘سصنألاو ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

يذلا سسفانملاب ةحاطإلا ىلع لمعلا

يف ن˘ير˘ي˘ب˘ك تي˘سصو ة˘ع˘م˘سس كل˘م˘ي

.ءارمسسلا ةراقلا

راــــهششإأ

ANEP/2123000703 Akher Saa le 28/02/2021-95252

ةنيطنشسق بابشش

نم ةطقنب دوعت «ةروضضخلا»
يدمح رظتني ريبك لمعو ةيدملا

ن˘م سسمأأ لوأأ ة˘ي˘ششع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
قرفلأ زربأأ نيب نم دحأو مامأأ ةياغلل نيمث لداعتب ةدوعلأ

دوليم برد˘م˘لأ لا˘ب˘ششأأ ،ة˘يد˘م˘لأ ي˘ب˘م˘لوأأ يدا˘ن م˘شسو˘م˘لأ أذ˘ه
نم هتقو يف ءاج يذلأ لداعتلأ أذه ربع أونكمت يدمح

يف ةليكششتلأ ديفت نأأ اهناشش نم ةيباجيأ طاقن ةدع قيقحت
يف تزتهأ يتلأ ةقثلأ ةيحان نم ةشصاخ ،ةمداقلأ ةلحرملأ
تفشصع جئاتن ةمزأأ قيرفلأ لوخد ببشسب نيبعÓلأ سسوفن
ن˘ي˘ت˘ن˘شسلأ ي˘ف ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م مد˘˘ه˘˘ت تدا˘˘كو هرأر˘˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ققح امدنع يشضاملأ ل˘ب˘ق ا˘م م˘شسو˘م˘لأ ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ت˘ي˘شضا˘م˘لأ
يدا˘ن˘لأ نأ م˘غرو ،قا˘ق˘ح˘ت˘شسأو ةرأد˘˘ج ن˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ بق˘˘ل
زأزتهأ نم ت’وجلأ ىلوأأ ذنمو ىناع ينيطنشسقلأ يشضايرلأ
جراخو لخأد طاقن ةدع نم قيرفلأ مرح ام وهو ىوتشسملأ
زكأرم يف مشسوملأ أذه يناعت يتلأ قرفلأ مامأأ ىتحو رايدلأ
ةيشضاملأ ةأراب˘م˘لأ ي˘ف ةرو˘شضخ˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت نأأ ’إأ ،ةر˘خؤو˘م˘لأ
اهقطنم تشضرفو عئأر ىوتشسمب ترهظ ،ةيدملأ يبملوأأ مامأأ
ةبشسنلاب ايباجيأ أرمأأ ربتعي ام وهو ،يرودلأ ردشصتم مامأأ
ل˘شضفأأ ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘يرا˘ب˘م˘˘لأ سضو˘˘خ˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لك يف هتمز’ يتلأ ةدقعلأ نم سصلخت هنأو ةشصاخ فورظلأ
د˘كأأ د˘قو ،ه˘نأد˘ي˘م ة˘ي˘شضرأأ جرا˘خ ا˘ه˘ب˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
لوا˘ح ثي˘ح أد˘ي˘ج ة˘ه˘جأو˘م˘ل˘ل ر˘شضح ه˘نأ يد˘م˘ح برد˘˘م˘˘لأ

ةوق طاقن ةفاك ةشسأرد ةهجأوملأ تقبشس يتلأ مايأ’أ لÓخ
ةمكحم ة˘ط˘خ دأد˘عإأ ن˘م ه˘ن˘ك˘م ا˘م و˘هو ،سسفا˘ن˘م˘لأ ف˘ع˘شضو
تد˘ه˘شش د˘قو ،ة˘ن˘ي˘م˘ث ة˘ط˘ق˘ن˘ب ةدو˘ع˘لأ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ تن˘˘ك˘˘م
هريظن ىلع حشضأو لكششب برتغملأ ينقتلأ قوفت ةهجأوملأ

تامجهلأ ىلع دمتعأ ثيح يناثلأ طوششلأ يف ةشصاخ راجح
تا˘كر˘ح˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل نأد˘ي˘م ط˘شسو ي˘ف ط˘غ˘شضلأو ة˘ك˘شسا˘ع˘˘م˘˘لأ

.يبملوأ’أ يبع’

«طقف ةيادبلا يدهو لداعتلا اذهب ديعضس» : يدمح

هتداع˘شس ن˘ع يد˘م˘ح دو˘ل˘ي˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش برد˘م ر˘ب˘ع
مامأأ ةيشضاملأ ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لأ لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةيحانلأ نم ةليكششتلأ ةا˘نا˘ع˘م نا˘ب أد˘كؤو˘م ،ة˘يد˘م˘لأ ي˘ب˘م˘لوأأ
تايرابملأ يف رظتنملأ ءأدأ’أ ميدقت نم اهتمرح ةيشسفنلأ
يذلأو ققحملأ لداعتلأ أذهب ديعشس دج انأأ » لاقو ،ةيشضاملأ

ةلحرمب انررم دقل ،ةيبلشسلأ جئاتنلأ نم انتاناعم دعب ءاج
ىتح ةيباجيأ جئاتن قيقحت ىلع انزجع نأأ دعب ةبعشص دج
ةأرابم يف نيبعÓلأ ةدأرإأ ناب دقتعأ ،اننأديم ةيشضرأأ ىلع

يف تمهاشس ةيباجيإأ ةجيتن قيقحت يف مهتبغرو يبملوأ’أ
د˘كأأ ا˘م˘ك ،«ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ىلإأ ة˘ي˘با˘ج˘يإأ د˘ج ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لأ

ي˘ب˘م˘لوأ’أ ما˘مأأ ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘با˘ج˘ي’أ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ نأأ يد˘م˘ح
هوبع’ مدقيل ةيجولوكيشسبلأ ةيحانلأ نم ةديفم نوكتشس
تلأز ’ ق˘ير˘˘ط˘˘لأ نأأ م˘˘غر ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ مدا˘˘ق ي˘˘ف ل˘˘شضفأ’أ

ب.ماضشه.ةبعشص و ةليوط
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،ةدكيكشس ةبيبشش  قيرف نكمتي مل
م˘˘˘شسر˘˘˘ب  هءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف ،لوألا ضسمأا
ةلوطبل ةر˘ششع ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا
قيقحت نم ،فرتحملا لوألا مشسقلا
ةميزهب ينم ثيح ،ةيباجيإا ةجيتن
جئاتنلا ةلشسلشس ىلإا فاشضت ىرخأا
ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘حل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘شسلا
،مشسوملا ةقلطنا ذنم ضسامشسيجلا

هفيشضتشسم مامأا مازهنلا اذه ءاجو
فدهل نيفده عقاوب ضسابعلب داحتإا
تابرشض قيرط نع مهلك اولجشس
ق˘ير˘ف˘لا را˘شصنأا ىد˘بأاو اذ˘ه ،ءاز˘˘ج
نيبعللا مظعم ءادأا نم مهشضاعتما
قوف هشسفنل لظ ناك عيمجلا نإاف
م˘ل ن˘م م˘ه˘ن˘مو ناد˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأا
فيك لإاو مهناشصم˘ق ى˘ت˘ح او˘ل˘ل˘ب˘ي

ذنم ةميزه11 قيرفلا يقلت رشسفن
ىلع اه˘شضع˘ب  ،م˘شسو˘م˘لا ة˘قل˘ط˘نا

5591 توأا02 بع˘ل˘م ة˘ي˘˘شضرأا
ءا˘ق˘ل ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو ،ةد˘˘كي˘˘كشسب
نا˘ك يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف˘ف برا˘ق˘ع˘˘لا
زوفلا قيق˘ح˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي را˘شصنألا
بعت˘لا ءار˘ج ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘لا
بردم˘لا لا˘ب˘ششأا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ يذ˘لا
مهنأا مكحب زاكعوب زعم يشسنوتلا
يف ،ةيشضاملا ةلو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل او˘ب˘ع˘ل

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ءل˘˘˘مز نا˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ح
بب˘شسب ة˘حار ي˘ف او˘نا˘ك ي˘˘قوزر˘˘م

ة˘يدو˘لو˘م د˘˘شض م˘˘هءا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ضسكع˘لا ثد˘ح ن˘˘كل ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ي˘ف برا˘ق˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ف  ق˘˘فو ثي˘˘ح
ريح قيرف دشض لهشس زوف زارحإا
مههوجو ىلع رهظ نيذلا هراشصنأا
ن˘م د˘يد˘ششلا فو˘خ˘ت˘˘لا لوألا ضسمأا

امنيح،78 مشسوم ويرانيشس راركت
لوألا م˘شسق˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا د˘˘ع˘˘شص
م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ط˘ق˘شسو فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
.اريثك هيف رمعي ملو ،يلاوملا

ينب مجن قيرفل ينفلا مقاطلا دعوت
مشسقلا ةلوطب ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا نا˘ب˘لاو
ن˘م نو˘˘كت˘˘م˘˘لاو يوا˘˘ه˘˘لا ثلا˘˘ث˘˘لا
،دوحششم فشسوي يشسيئرلا بردملا

،غا˘مدو˘ب ر˘ي˘م˘˘شس ن˘˘يد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا و
يف دادعتلا ة˘ل˘بر˘غ˘ب ةرا˘ق ر˘ها˘ط˘لاو
ضسعا˘ق˘تو نوا˘ه˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا لا˘˘ح
ضسيئرلا ررقو اذه ،نيبعللا ضضعب

دغ ءاشسم عامتجا دقع وبط هللا دبع
ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

ر˘خآا ع˘شضو˘ل ن˘ي˘ب˘عل˘˘لاو يرادإلاو
قل˘˘˘ط˘˘˘نا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م تا˘˘˘ششتور˘˘˘لا
فنأاتشسأا دادعتلا نأا املع ،ةلوطبلا
ةيادب˘ل ار˘ي˘شضح˘ت تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ضسمأا
ضسرام رهشش ةيادب ةررقملا مشسوملا
قيرفلا دادعت نإاف ةراششإلل ،لخادلا

زئاكر مهمدق˘ت˘ي ،ا˘ب˘عل32 مشضي
مه˘شسأار ى˘ل˘عو ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
نيعفادملاو دمحم ةلاحوب ضسراحلا

،ضسرا˘ف ي˘بر˘غو ي˘ششا˘˘ي˘˘ع ح˘˘لا˘˘شص
ير˘م˘ع˘لاو ،نا˘شضمر رو˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
،بو˘ق˘ع˘ي رو˘ط˘نو ،ن˘ي˘مألا د˘م˘ح˘˘م
،يدعشس د˘م˘ح˘م ،ط˘شسو˘لا ي˘ب˘علو
ي˘نا˘هو ،فوؤور˘لا د˘ب˘ع ل˘شسا˘˘م˘˘شسو

،ما˘˘˘ششه ةدا˘˘˘˘شصر˘˘˘˘مو ،ضشور˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
مركأاو ،ةديود رشسا˘ي ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لاو
مهدوقع ىلع اوشضمأا ثيح ،يوارد
هللا دبع ضسيئرلا عم قافتلا دعب

يونيو ،يلاملا بناجلا ىلع وبط
فيك لإاو زيمم مشسومب مايقلا وبط
ةينف˘لا ة˘شضرا˘ع˘ل˘ل ه˘م˘ي˘عد˘ت ر˘شسف˘ن
م˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ثل˘˘ث˘˘ب
دوحششم فشسوي دوعشصلا ضسدنهم
ريمشس قباشسلا لقلا قافو بردمو
مادقت˘شساو ،ةرا˘ق ر˘ها˘ط˘لاو غا˘مدو˘ب

لل˘ب ضسرا˘ح˘لا م˘ه˘ن˘م مو˘ج˘˘ن ةد˘˘ع
،للج دلوأا بابشش قيرف نم لماه
موغل˘شش ل˘مأا ن˘م ضشا˘مر ع˘فاد˘م˘لاو
نميأا مجر طشسولا يبعلو ،ديعلا

دمح˘مو ،تو˘قا˘ي ن˘ي˘ع با˘ب˘شش ن˘م
ة˘˘م˘˘غل˘˘ث˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘م ضشاد˘˘˘ق˘˘˘م
ضصافرك نيدلا ن˘يز ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لاو
ل˘مأا ن˘م حل˘مو مرار˘ق˘لا م˘ج˘ن ن˘˘م
لا˘مأا ن˘م ضشور˘طو د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘شش
دادعت يلي اميفو ةدكيكشس ةبيبشش
م˘شسو˘م˘ل˘ل نا˘ب˘لاو ي˘ن˘ب م˘ج˘ن ق˘ير˘ف
:ديدجلا

بابشش )لماه للب :ىمرملا ةشسارح

دمحم ةلاحوب ،(للج دلوأا

نم ةنشس22 رازخلا حبار (ديدجت)

بابششل قباشسلا ضسراحلاو ريهاطلا

.موهرب

حلاشص نميألا عفادملا :عافدلا

ضسراف عافدلا  بلق  ،يششايع

،نيمألا دمحم يرمعلا ،يبرغ

بلق (ديدجت) رونلا دبع ناشضمر

نيمألا دمحم نوديعشس عافدلا

ةشسردم جيرخو توقاي نيع بابشش

عفادم دلاخ ضشامر ةقلوط داحتا

ديعلا موغلشش لمأا نم مداق نميا

ةدكيكشس ةبيبشش يف قباشس بعل

عم رباكأا ىلوأا ةنشس مركأا نارمع

ةنيطنشسق بابشش

لشسامشس ،يدعشس دمحم :طشسولا

،يناه ضشورمح ،فوؤورلا دبع

طشسو ،(ديدجت)ماششه ةداشصرم

نيع بابشش)نميأا مجر ناديملا

مجن )ضشادقم دمحم ،(توقاي

.(ةمغلثلا

،يوارد مركأا ،رشساي ةديود :موجهلا

نيز ،(ديدجت )ضشورمح بيعشش

موجهلا بلق ةماشسا ضصافرك نيدلا

موغلشش لمأا )حلم ،(مرارقلا مجن )

02 ضشورط نيدلا فيشس ،(ديعلا

فيشس (ةدكيكشس ةبيبشش لامأا )ةنشس

ةياجب ةبيبشش يرزخ نيدلا

دوحششم فشسوي :يشسيئرلا بردملا

رهاطلا ،غامدوب ريمشس :نيدعاشسملا

ةراق

وبط هللا دبع :قيرفلا ضسيئر
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بشضغلا ةمق يف راشصنألاو قرغلا نولشصاوي ““اداكيشسور ءانبأا““
ةيداحت’ ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلامسوملا ةققطنا ذنم ةميزه11 ىقلت قيرفلا /ةدكيكس ةبيبش

 ىوقلا باعلأا

ضضفرت نوعطلا ةنجل
 ضسياقوب فانئتشسا

دا˘ح˘تلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تشضفر
هب مدقت يذلا فانئتشسلا ىوقلا باعلأل يرئازجلا
تاباخ˘ت˘نا ي˘ف ر˘شسا˘خ˘لا ح˘ششر˘ت˘م˘لا ،ضسيا˘قو˘ب د˘ير˘ف
موي اهعامتجا دعب ةنجللا تأارو ،يشضاملا ءاعبرألا
ناو ،ضسشسؤو˘م ر˘˘ي˘˘غ ،ضسيا˘˘قو˘˘ب ن˘˘ع˘˘ط نا ،ضسمأا لوأا

ضسادرموب ،لجيح ،تنششومت نيع تاطبار تافلم
بابششلا ةرازو حلاشصم دكأات دعب ةينوناق ،ضضيبلاو
ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا تا˘ير˘˘يد˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت نا تد˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ةيئانثتشسلا ةيعمجلا رشضحم بشسح يعرشش ةقارششلل

،يشضاملا يفناج52 خيراتب ترج يتلا ةيباختنلا
يف زئاف˘لا ح˘ششر˘ت˘م˘لا ضضيو˘ف˘ت نا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تزر˘باو
لبق هيلع رششؤوم ،ليعاول نيشساي ةيباختنلا ةيعمجلا

رئازجلا ةيلول ةشضايرلاو باششلا ةيريدم حلاشصم
بختنا ،ليعاول ناك ،ىوقلا باعلأل رئازجلا ةطبارو
لل˘خ ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تل˘ل ا˘شسي˘˘ئر
يشضاملا ءاعبرألا ترج يتلا ةيبا˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

هشسفانمل اتوشص72 لباقم اتوشص13 ىلع هلوشصحب

93) ةاغلملا تاباختنلا يف زاف ناك يذلا ،ضسياقوب

 .(33 لباقم

 بيجن.ج

 نارهو ةيدولوم

يف عيبلل سيل ريغصلا يمولب“ :يوايحم
 ”انعم رمتسم يوطعلبو نهارلا تقولا

ريششب دمحم ،قيرفلا ةبهوم يف طيرفتلا ةركف ةيدولوم قيرف ضسيئر ،يوايحم بيط ضضفر
تنان يدان نم ابلط تقلت يدانلا ةرادإا نأاب يوايحم دكأاو ،يلاحلا مشسوملا ةياهن لبق ،يمولب
نرقلا نم تاينينامث يف ةيرئازجلا ةركلا مجن ،يمولب رشضخل لجن ،يمولب مشضل يشسنرفلا
ةعاذإلل حيرشصت يف يوايحم بيطلا نارهو ةيدولوم ةرادا ضسلجم ضسيئر لاقو ،يشضاملا
هدادعتشسا مدع اهل دكؤويشسو لبقملا عوبشسألا علطم تنان ةرادإا بلط ىلع دريشس هنأاب ةينطولا

مجن لجن قلأاتيو ،يلاحلا مشسوملا ةياهن لبق ،اماع81 رمعلا نم غلابلا بعللا نع يلختلل
هل بعل يذلا ،نارهو ةيدولوم يدان عم ،ماعلا اذه تفل لكششب ،قباشسلا يرئازجلا بختنملا

ينطولا بختنملا عم اماع71 نم لقل ايقيرفا لامشش ةلوطب يف اشضيا قلأات امك ،كلذك هدلاو
اذه ءاهنإا فدهتشسي نارهو ةيدولوم نأاب يوايحم دكأا ،ىرخأا ةيحان نم ،ةئفلا تاذل يرئازجلا
ينفلا مقاطلا ءاشضعأا نيب ةقلعلا نأا ىلإا اريششم ،ةلوطبلل يبهذلا عبرملا نمشض مشسوملا
رمع هدعاشسمو يوشضم نيدلا ريخ ديدجلا بردملا نيب فلخ يأا دجوي لو ةيعيبط قيرفلل
،مشسوملا اذهل هقيرف فادهأا يوايحم بيطلا ،نارهو ةيدولوم قيرف ضسيئر فششكو ،يوطعلب
يف““ :ةينطولا ةعاذإلل ،يوايحم حرشصو ،هبشصنم يف يوطعلب ءاقب تقولا تاذ يف ادكؤوم
فاشضأاو ،““يوشضم نيدلا ريخل ،بردم دعاشسمك هبشصنم يف قاب يوطعلب نهارلا تقولا
ةعبرألا زكارملا دحأا يف مشسوملا ءاهنإا انفده““ :مشسوملا اذهل قيرفلا فادهأا ضصوشصخب
طاقن ثلث قرافب ايلاح عبارلا زكرملا نارهو ةيدولوم لتحيو ،““ةلوطبلا بيترت نم ىلوألا

ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةلحرم41 دعب كلذو ،نيردشصتملا ةيدملا يبملوأاو فيطشس قافو نع
ديلو.ف.ىلولا

نيبعÓلا سضعب سسعاقتو نواهت رارمتسسا لاح يف /نابلاو ينب مجن

ديدجلا مشسوملا قÓطنا ةيششع دادعتلا ةلبرغب دعوتي ينفلا مقاطلا
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لجيج ةيلوب لوقحلاو عرازملا نم ديدعلا فرعت
ةدرق˘لا ن˘م داد˘عأل ةرر˘كت˘م تا˘م˘ج˘ه ما˘يألا هذ˘ه
ةظفاحم لبق نم قباصس تقو يف اهرصشن مت يتلا
ىرقلاو ة˘ي˘با˘غ˘لا تاءا˘صضف˘لا ن˘م دد˘ع˘ب تا˘با˘غ˘لا
ةيدام رئاصسخ يف ببصست يذلا رمألا وهو ةيلبجلا

ةرهاظ تداعو . لوقحلا هذه باحصصأل ةريبك
لو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةدر˘ق˘لا ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘˘م مو˘˘ج˘˘ه
رركتتل لجيجب تويبلا سضعب ىتحو عرازملاو
نم قطانم ةدع تدهصش ثيح مايألا هذه ديدج نم
يتلا ةدرقلا هذه نم ةريبك دادعأا روهظ ةيلولا

سشيعت تناك يتلا ةيباغلا تاءاصضفلا نم تجرخ
اثحب عرازملاو لوقحلا سضعب ىلإا تهجوتو اهب

يف ببصست ام وهو عوجلا ةأاطو تحت ءاذغلا نع
اصصوصصخ ني˘حÓ˘ف˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأل ر˘ئا˘صسخ
ةمصصاع قرصش رانقلاو لوجع داو يريخ ةيدلبب
ن˘كي م˘ل ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب اذ˘كو ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘لا
ة˘طر˘صشألا ي˘ف لا ةدر˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نور˘˘ي ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس
ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرور˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ح وأا ةرّو˘˘˘صصم˘˘˘لا
ةياجبو لجي˘ج ي˘ت˘يلو ط˘بر˘ي يذ˘لا سشي˘نرو˘كلا

وزغت يهو ةدرقلا نم دادعأاب اوؤوجافت مهنأا ريغ

ع˘جرأاو  م˘ه˘ن˘ع ة˘ب˘ير˘˘غ ةر˘˘ها˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘عراز˘˘م
لوقحو عرازمل ةدرقلا وزغ ةر˘ها˘ظ˘ل نو˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ةريخألا هذه دادعأا رثاكت ىلا نينطاوملا نم ددع
ةظفا˘ح˘م تما˘ق ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
اذه ىلع ظافحلل ىعصسم يفو ةيلولاب تاباغلا
قÓطا ىلإا سضارقنإلاب ددهملا يناويحلا فنصصلا
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط تاءا˘صضف ةد˘ع˘ب ةدر˘ق˘لا ن˘م تار˘صشع˘لا
ىوتصسم ىلع اميصس تاباغلا سضعب اذكو ةيلولاب
يذلا رمألا ةيلولا نم ةيقرصشلا ةهجلا تايدلب
ةيلمع لÓخ نم ةدرقلا هذه دادعأا رثاكت يف مهاصس
يتلا تاءاصضفلل اهنم تارصشعلا ةرداغمو دلاوتلا
فر˘ت˘عا د˘قو . ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ا˘ث˘˘ح˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب تق˘˘ل˘˘طأا
يف لجيجب تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

نم يوا˘كصشل ه˘ح˘لا˘صصم ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع ق˘با˘صس تقو
وزغ ةرهاظ سصوصصخب ناكصسلاو نيحÓفلا سضعب
رارصضأا يف اهببصستو مهلوقحو مهعرازمل ةدرقلا

اذه ىلع ظافحلا ةيلمع لّوح ام ءلؤوهل ةلئاه
«وقاملا » ةلي˘صصف اد˘يد˘ح˘تو ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ف˘ن˘صصلا
ةجلاعملا بلطتت ةلكصشم ىلإا سضارقنإلاب ةددهملا

سضارقنإلا ن˘م ر˘ي˘خألا اذ˘ه ي˘م˘ح˘ت ة˘برا˘ق˘م ق˘فو
اذه اهيف ببصست يتلا رئاصسخلا نم نيحÓفلا يقتو
. هيف بوغرم ريغلا رئازلا
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ةيلودلا ءاقتنإلا ةنجل تراتخا
مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهمل

نم امليف71 ريصصقلا يلودلا
ةرود زئاوج ىلع سسفانتلا لجأا
ة˘كرا˘صشم تفر˘ع ي˘ت˘لا ير˘ف˘ي˘ف

،ةيبنجأا ةلود51 نم امليف13
ديدعلل ةيوق ةكراصشم تلجصسو
رارغ ىل˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ن˘م

6 ـب تكرا˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

سسنوتو مÓفأا5 ـب رصصم ،مÓفأا

ىلإا ة˘فا˘صضإا ،ا˘صضيأا مÓ˘فأا5 ـب
يف اينيفولصسو نيبلفلا ةكراصشم
مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم
ةر˘˘م لوأل ر˘˘ي˘˘صصق˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا

ا˘مأا ،ة˘لود ل˘كل د˘حاو م˘ل˘ي˘˘ف˘˘بو
تناكف ةكراصشملا مÓفألا يقاب
نيمليف ،ناتصسناغفأا نم نيمليف
،اصسنرف نم نيمليف ،دنهلا نم
م˘ل˘ي˘ف˘ب لود˘لا ي˘قا˘ب تكرا˘˘صشو
تايلولا ،نامع ة˘ن˘ط˘ل˘صس ي˘هو
،قار˘ع˘لا ،ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإلا ،د˘˘يو˘˘صسلا
،ا˘ي˘نا˘ب˘صسا ،ا˘يرو˘صس ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاقتنلا ةنجل سسأارتتف ريكذتلل
ةرهزلا ةمطاف ةد˘ي˘صسلا ة˘ي˘لود˘لا
و ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ي˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘ب د˘م˘ح˘م د˘ي˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صضعأا
ة˘ن˘ط˘ل˘صس ن˘م يد˘ن˘كلا نا˘م˘ل˘صس
يوا˘ب بي˘ب˘ح د˘˘ي˘˘صسلا و نا˘˘م˘˘ع
قراط ديصسلا و ناريإا نم دجاصس

ة˘صسنآلا و قار˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘كا˘˘صش
و نادو˘صسلا ن˘م رو˘ن˘لا ى˘م˘ل˘˘صس
و رصصم نم رصصن ءÓع ديصسلا
نم ل˘ي˘عا˘م˘صسإا نا˘ه˘ي˘ج ة˘صسنآلا
دهاجم دمحم ديصسلا و سسنوت
سسا˘مو˘ت د˘ي˘صسلا ،بر˘غ˘م˘لا ن˘˘م
ارد˘ن˘صسكلاو ا˘صسنر˘ف ن˘م د˘نار˘غ
ءاصضعأا نلعيصسو ،نانبل نم مرك
ةمئادلا ةيلودلا ميكحتلا ةنجل
بي˘ع˘صشو˘بأا رو˘ت˘كد˘لا ة˘صسا˘˘ئر˘˘ب
لكو برغملا ن˘م يدو˘ع˘صسم˘لا

نم يصسلبارط ناورم ديصسلا نم
حبارب نيدلا رون ديصسلا و سسنوت
مÓفألا ةيو˘ه ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
ر˘ه˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا مو˘ي ةز˘ئا˘ف˘لا

.سسرام
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ر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد دا˘˘فأا

نأا سسمأا ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ل يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ةيدلبب355 ةصصح نم نيديفتصسملا

نوو˘˘عد˘˘م لا˘˘حر˘˘˘ب ةر˘˘˘ئاد لا˘˘˘حر˘˘˘ب

قلطنت ثيح عفدلا رماوأا مÓتصسإل

ر˘ماوأا م˘ي˘ل˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘حألا مو˘ي˘لا

ةبتعلا قوقحب ىمصسي ام وأا عفدلا

باصسحلا ىد˘ل ا˘هد˘يد˘صست م˘ت˘ي ي˘ت˘لا

انرداصصم بصسحو . ناويدلل يكنبلا

فوصس عفدلا رماوأا ميلصست ةيلمع نإاف

ةصسوتيلاكلا ةدحو ىوتصسم ىلع متت

دحألا موي هنع نلعملا جمانربلا قفو

ن˘م اءاد˘ت˘با،1202 يرفيف82

) احاب˘صص ف˘صصنو ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا

نيديفتصسملل ةبصسنلاب (د03 و اصس8

ىوتصسم ىلع355\332 ةصصح نم

ةصسوتيلاكلا˘ب ن˘كصسم0001 يح

10 ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘يو. لا˘حر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ةعاصسلا ن˘م ءاد˘ت˘با،1202 سسرا˘م

03 و اصس8 ) احابصص فصصنو ةنماثلا

ى˘ل˘ع ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب (د

نكصسم002 ي˘˘˘˘ح ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم

001 يح لاحرب ةيدلب ةصسوتيلاكلاب

002 ي˘ح ، ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘كلا˘ب ن˘كصسم
عم لاحرب ة˘يد˘ل˘ب˘ب سشر˘ي˘ق˘ب ن˘كصسم
ةرطصسملا ةمانزرلا مارتحا ةرورصض
رو˘˘˘صضح˘˘˘لاو ،هÓ˘˘˘عأا ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا
راصضحإا عم دي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ي˘صصخ˘صشلا
رد˘ج˘يو .ي˘ماز˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ريي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ح˘لا˘صصم
عو˘ب˘˘صسألا تما˘˘ق تنا˘˘ك يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘عر˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لا
.نيديفتصسملل
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ةيعامتجإلا تانكصسلا يمحتقم نم ددع سسمأا ددج

ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كصسم005 ةصصح ةي˘با˘صشلا˘ب

ةراجحلاب44 مقر ينطولا قيرطلا قلغب جاجتحلا
ةبختنملاو ةيلحملا تاطلصسلا نيبلاطم سسيراتملاو
بصسح نيجتحملا . ةقلاعلا مهتيغصضول لح داجيإاب
اوعد ةزارخب قيرطلا عطق اوددج ني ذلا انرداصصم
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
لظ يف ةصصاخ ةروهدتملا ةيعامتجإلا مهتيعصضو
. تانكصسلا ءÓخإا دعوم بارتقإا نع ةدراولا ءابنألا

ل˘كصشت ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ بق˘˘ع و دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةبانع ةيلو نم ةمداقلا تابكرملل Óيوط روباط
كرد˘لا ح˘لا˘صصم كر˘ح˘ت بل˘ط˘ت ا˘م لا˘حر˘ب ها˘˘ج˘˘تإا˘˘ب

لمعلاو نيجتحملا ةئدهت سضرغب لخدتلاو ينطولا
.رورملا ةكرح هجو يف قيرطلا حتف ةداعإا ىلع
ةدئافل ناكصسإا ةيلمع ءارجإا بارتقإا عم اذه نمازتيو

نم ردحنت7002 ءاصصحإا اهل ةلئاع002 نم رثكأا
د˘ن˘م تم˘ل˘صست ي˘ت˘لاو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘ع ءا˘ي˘˘حأا
ناويد لبق نم راجيإلا دوقع نآلا نم نيعوبصسأا
نأا ردجيو .ةبانع ةيلول يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا
قيلعتو جاجتحإا ةميخ بصصنب اوما˘ق ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا

يف ةلقنتملاو مهبلاطم نيبت سشامقلا نم تاتفل
ءÓ˘خإا تا˘ط˘ل˘صسلا مز˘ع د˘ع˘ب م˘ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘صضو ة˘˘صسارد
اهيقحتصسمل اقحل اهميلصستو ةمحتقملا تانكصسلا
، ةرصضخوب ءايحأا يف ةيوصضوف اتويب نونطقي نيذلا
، ة˘ي˘با˘صشلاو يا˘م لوأا ، دو˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ع ، يراد˘˘ي˘˘ب
. يراديب

   ةيعيبط تاءاصضفو ىرق ةدعب اهنم ادادعأا عيزوت مت امدعب

ببسستتو لوقحلاو عرازملا مجاهت ةدرقلا نم ناعطق
 لجيجب  نيحÓفلل ةريبك رئاسسخ يف

(يرفيف ةرود) ريصصقلا يلودلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

ىلع سسفانتلل امليف71 راتخت ءاقتنإ’ا ةنجل
ةرم لوأ’ ناكراسشي نيبلفلاو اينيفولسسو زئاوجلا

ةبانعب نيديفتصسملا ناكصسإا دعوم بارتقإا عم

 ةيباسشلاب ةيعامتج’ا تانكسسلا ومحتقم
ةزارخب قيرطلا نوقلغي

(ةثلاثلا ةلوجلا) ةيناثلا ةطبارلا

ةلسشنخ ةبقع زاتجي «داحتإ’ا»
لوأ’ا هراسصتنا ققحيو ةيئانثب

ةـــــلوطبلا يـــــف

مصسوملا يف لوألا هراصصتنا ،ةبانع داحتا قيرف ققح
داحتا فيصضلا ىلع هبلغت بقع كلذو ،يوركلا

امهتعمج يتلا ةارابملا يف ،ةفيظن ةيئانثب ةلصشنخ
تدهصشو ،«وباصش ديقعلا» بعلمب تبصسلا سسمأا موي
ديدعلل ةيبانعلا رصصانعلا عييصضت ىلوألا ةلحرملا

طوصش يهتنيل ،ف˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘نا˘صسلا سصر˘ف˘لا ن˘م
،ةجيتنلا ىوتصسم ىلع ديدج يأا نود لوألا ةارابملا

نب دمحم بردملا لابصشأا نابأا ةيناثلا ةلحرملا يفو
،سسفانملا كابصش زه يف ةريبك ةبغر ىلع ،ةيوصش
يذلا ةبيطوب بعÓلا لصضفب لعفلاب مت ام وهو
هليمز لفكت امنيب ،«ةنوب» ـل مدقتلا فده عقو
ةبرصض قيرط نع يناثلا فدهلا ةفاصضإاب ياروه
ىفتكا دق ناك يبانعلا قيرفلا نأا ىلإا راصشي ،ءازج
ىلوألا ةلوجلا يف هلثمل فده يباجيإلا لداعتلاب
لبق ،ةنتاب ةيدولوم هفيصض هجاو امدنع ةلوطبلا نم
مه˘ف˘ي˘صضم ى˘ل˘ع لدا˘ع˘ت˘لا ح˘لا˘ب ءÓ˘مز سضر˘ف˘ي نأا

.ةيناثلا ةلوجلا يف ةنيكنصسق ةيدولوم
Ω.T¢

 طرافلا عوبصسألا ةعرقلا ةيلمع ءارجإا دعب

عفدلاب رماوأا ميلسست يف عرسشت ةبانع يجيبوأا
لاحربب انكسسم355 ةسصح نم نيديفتسسملل

سسنوتب«تاسسسسؤوملا نع عافدلا» لجأا نم ةسضهنلا ةكرحل ةدسشاح ةرهاظم
تقو يف ،«تاصسصسؤوملا نع عافدلاو تابثلا «راعصش تحت كانه ةمزألا ءدب ذنم ةرم لوأل ةيصسنوتلا ةصضهنلا ةكرح اهل تعد ةريصسم يف شسمأا رهظ ةمصصاعلا شسنوت يف فلألا شسمأا جرخ
معدل فدهت ةريصسملا يف ةكراصشملا نإا هل نايب يف ةصضهنلا ةكرحلا ةكرح بزح لاقو.«ةلصشافلا مكحلا ةموظنم ليحرب» بلاطت يراصسيلا لامعلا بزحل ىرخأا ةرهاظم تجرخ

712- لصصأا نم ابئان45ـب ناملربلا يف ةيصسايصس ةوق ربكأا ةصضهنلا ةكرح لثمتو.«دلبلا اهيف طبختت يتلا ةيصسايصسلا ةمزألا زواجتل كرتصشملا لمعلا بيلغتل ةلاصسرو ةلودلا تاصسصسؤوم
بزح اهمظن رخأا عم ةصضهنلا ةكرح ةريصسم نمازتتو.رهصش ذنم ةصسائرلاو ةموكحلا نيب يموكحلا ليدعتلا ةمزأا رارمتصسا لظ يف كلذو ،ناملربلا ةصسائر ،يصشونغلا دصشار اهصسيئر ىلوتيو

ةيرازو ةبيقح11 لمصش ايموكح ليدعت يصضاملا نلعأا «يصشيصشملا ماصشه» ةيصسنوتلا ةموكحلا شسيئر ناكو.«شسنوت حلاصصمب مكحلا ةموظنم ثبع» هنإا لاق امب اهيف ددني يراصسيلا لامعلا

هباصش ليدعتلا نأا اربتعم ،همامأا ةيروتصسدلا نيميلا ءادأل ددجلا ءارزولا ىلإا ةوعد ،دّيعصس شسيق شسيئرلا هجوي مل كلذ مغرو ،ناملربلا هيلع قّداصص مايأا01 دعبو52. لصصأا نم
كرحتي ل هنإا» لئاق ،يصسايصس شسلفإا رهاظم مويلا يرجي ام ربتعي هنأا ،ديعصس فاصضأاو ،يصسايصسلا شسلفإلاب ةصضهنلا ةكرح تارهاظت ديعصس شسيق ،يصسنوتلا شسيئرلا فصصوو.تاقورخ
نم اديزم ةيصسنوتلا ةيلخادلا ةرازو تصضرف اميف ،ةصضهنلا ةكرحل اصضفر ةيصسنوتلا ةمصصاعلا طصسو ىلإا تاريصسملا نم ديزم تدفاوتو.«بعصشلا حلاصصم بصسحب لب شضعبلا تاباصسح قفو
 .نيترهاظتلا نيب لصصفلل ينمألا ديدصشتلا

ةحفاكمل ةيلود ةمظنم رهجم تحت برغملا
باهرإ’ا ليومتو لاومأ’ا ليسسغ

،ةيقيرفإا لود4 ةيلودلا (IFAG) »يلاملا لمعلا ةعومجم» تفنصص
تحت لود ،نامياك رزجو وصساف انيكروبو لاغنصسلاو برغملا يه

ليومتو لاومألا لصسغ ةحفاكم يف اهقافخإل ةبقارملا
يتلا نادلبلا ةمئاق ىلإا لودلا هذه ةعومجملا تفاصضأاو.باهرإلا

لوادجو ططخ عصضوب تمزتلاو «يجيتارتصسا روصصق» نم يناعت
هذه عم نواعتلاب ،نأاصشلا اذهب اهعاصضوأا نيصسحتل ةقيقد ةينمز
ةيصسنرفلا ةمصصاعلا نم ةماعلا اهتنامأا ذختت يتلا ةيلودلا ةئيهلا

اهنوؤوصشل ةبقارملا نم ديزملل اهعصضخي امم ،اهل ارقم شسيراب
هتققح يذلا مدقتلاب ةيلودلا ةئيهلا تداصشأا ،لباقملا يف.ةيلاملا

اوغاراكينو اناغو اناوصستوبو ايدوبمكو اينابلأا رارغ ىلع لود
.ناتصسكابو يوبابميزو

غيلرميربلا خيراتب ثبعي ’ويدراوغ
ىلع بلغتلاب ،ةيلات˘ت˘م˘لا ه˘تارا˘صصت˘نا ة˘ل˘صسل˘صس ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ل˘صصاو
يرودلا نم62 ةلوجلا تاءاقل نمصض ،تبصسلا (1-2) ماه تصسو هفيصض

لجصس يتلا ةمصساحلا ةريرمتلا زرحم ررم ثيح زاتمملا يزيلجنإلا
دقف ،«اتبوأا» ماقرأا بصسحبوزنوتصس نوج فرط نم يناثلا فدهلا اهنم

هتارابم يف يتيصس رتصسصشنام ةقفر راصصتنا002 لويدراوغ بيب ققح
ىلإا لصصي يزيلجنإلا يرودلا خيرات يف بردم عرصسأا حبصصيل،372 مقر
005 مقر راصصتنا بيب ققح امك.تاقباصسملا عيمج يف راصصتنا002
121و ةنولصشرب عم اراصصتنا971 ققح امدعب ،تاقباصسملا عيمج يف
ملو.يتيصس رتصسصشنام ةقفر راصصتنا002و خنويم نرياب عم اراصصتنا

42) تاقباصسملا عيمج يف اهصضاخ ةارابم72 رخآا يف يتيصسلا رصسخي
خيرات يف اهعون نم ةلصسلصس لوطأا يناث يهو ،(تلداعت3 - اراصصتنا
ربمصسيدو ليرفأا يرهصش نيب ةيلاتتم ةارابم82 نم ةريصسم دعب ،يدانلا
يف زوفلاب يزيلجنإا يدان يأل يصسايقلا مقرلا يتيصسلا ززع امك7102.
راصصتنلا يتيصسلا ققحو.تاقباصسملا عي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ةارا˘ب˘م02
رثكأا حبصصأا يذلاو ،زنوتصس نوج هلجصس يذلا يناثلا فدهلا لصضفب مويلا

اذه تاقباصسملا عيمج يف فادهألل اًلي˘ج˘صست ج˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ع˘فاد˘م
يذلا فدهلا امأا1202. ماع يف اهعيمجو فادهأا4 ديصصرب ،مصسوملا
ىلع يتيصس رتصسصشنام كابصش نكصسي فده لوأا وهف ،ماه تصسو هلجصس
تصسو مامأا يصضاملا ربمصسيد51 موي ذنم غيلريميربلا يف داحتلا بعلم
ىلع فادهأا نود ةقيقد926 نم ةريصسم يلاتلاب يهنيل ،ششتيمورب
.ةقباصسملا يف هصضرأا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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