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ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا  ريزو دكأا
نع نايز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا

ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا سصو˘سصن˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
كلذو.هاروتكدلا ةقباسسمب ةقلعتملا
فو˘ف˘سص ي˘ف با˘ي˘غ ل˘ج˘سس ا˘مد˘ع˘˘ب

نب دكأاو .%08دح غلب نيحسشرتملا
دادعإا يف تعرسش ةرازولا نأا نايز
ح˘ت˘ف سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج رو˘˘سصت
يف عرسشيسس و هاروتكدلا تانيوكت
لبقملا مسسوملا نم ةياد˘ب ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ر˘ث˘كأا ر˘ي˘يا˘ع˘م دا˘م˘ت˘˘عإا ر˘˘ب˘˘ع كلذو
سضور˘˘ع داد˘˘عإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘˘م
ح˘م˘سست ا˘م˘ب ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ى˘ل˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد نا˘م˘˘سضب
لاقو ،ةيعما˘ج˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
يتلا ةي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘يزو˘لا
ميل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ا˘ه˘ت˘سسا˘ئر تد˘ن˘سسأا
تهنأا دق ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

تاطلسسلل اعورسشم تمدقو اهلمع
ناديملا يف هديسسج˘ت د˘سصق ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ي˘سسا˘˘سسأا نو˘˘نا˘˘ق داد˘˘عإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةادأا ل˘كسشي˘سس يذ˘لاو ،هارو˘ت˘˘كد˘˘ل˘˘ل
ةد˘ئا˘ف˘ل ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تقا˘ط ز˘يز˘ع˘˘ت˘˘ل

ي˘˘ف هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق
ةدافتسسإلا نم ةريخألا هذه نيكمتو
ي˘ت˘لا تارا˘ه˘˘م˘˘لاو تاءا˘˘ف˘˘كلا ن˘˘م
.نينوكملا نم ةئفلا هذه اهب عتمتت
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘سشو
ةقي˘قد ة˘ع˘جار˘م ي˘سضت˘ق˘ت ن˘يو˘كت˘لا

نم ةيميظنتلا هبناوج لكل ةلماسشو
يقيقحلا هرود ءادأا نم هنيكمت لجأا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خاد ءاو˘سس
ط˘ي˘ح˘م˘لا ن˘˘م˘˘سض وأا ،ة˘˘ي˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘لاو
اذه يفو ،يداسصتقلاو يعامتجإلا
ايلعف رسشاب دق عاطقلا نإاف ،نأاسشلا
لاجم يف ديدج روسصت دادعإا يف
عرسشيسس هاروتكدلا تا˘ن˘يو˘كت ح˘ت˘ف
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘هذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
دامتعا ربع كلذو لبقملا يعماجلا

دادعإا يف ةيعوسضوم ر˘ث˘كأا ر˘ي˘يا˘ع˘م
،ةهج نم ،اهليهأاتو نيوكتلا سضورع

تاذ ثح˘˘ب˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘عار˘˘˘تو
جمارب˘لا ن˘م˘سض ةدد˘ح˘م˘لا ة˘يو˘لوألا
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يذلا يميظنتلا سصنلا نأاو اميسسل
هلحارم يف وه جماربلا هذه طبسضي
ءا˘ف˘سضإا و˘ه نذإا فد˘ه˘˘لا˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا
ةموظنم ى˘ل˘ع ق˘سسا˘ن˘ت˘لاو م˘غا˘ن˘ت˘لا
نم لعجت يت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ثح˘ب˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا رو˘ح˘م هارو˘ت˘كد˘لا بلا˘ط
عم ،يسساسسألا اهط˘سشن˘مو ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لا
تا˘يو˘لوألا لو˘˘ح ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘سس ا˘ه˘ي˘˘لإا را˘˘سشم˘˘لا
عيراسشمب وا ،تاحورطألا عيسضاومب
.جماربلاب وأا يعماجلا يملعلا ثحبلا

فيلكت نع نايز نب  فسشك امك
راسسم ةنمقرب ةيز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

،هاروتكدلا تاحورطأا ةسشقانم فلم
امب ،ةيلاحلا ةيعماجلا ةنسسلا نم ءدب
هفلم راسسم عبتتي بلاطلل حمسسيسس
ءار˘˘جإا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا عاد˘˘˘يإا لوأا ن˘˘˘م
ةيمهأا يطعن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ة˘سشقا˘ن˘م˘لا

ةمدقملا ةحورطألا ة˘ي˘عو˘ن˘ل ةر˘ي˘ب˘ك

لا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت ى˘ل˘عو ،ا˘˘ه˘˘تدو˘˘جو
ازكرم انمامتها ىقبي ل نأاو ،يملعلا

يف بلاطلا اهيسضقي يتلا ةدملا ىلع
ةيليغسشت راطإا يفو هتاحورطا دادعإا

ر˘يزو د˘كأاو .تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ
دبع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةنمقرلا دامتعا نأاب نايز نب يقابلا
فلتخ˘م تل˘م˘سش ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ةقباسسمب ةلسصلا تاذ اهنم تايلمعلا
د˘ق ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ناو˘ن˘ع˘ب هارو˘ت˘كد˘لا

88ـب يريدقت غلبم داسصتقاب  حمسس

ةئاملاب05 نأا سضارتفا عم جد نويلم
عاديإل اولقنت نيحسشرتملا نم طقف
نايز ن˘ب دد˘سشو. ة˘يرادإلا م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
ىلع رهسسلا عاطقلا يلوؤوسسم ىلع
تاءارجإلا طيسسب˘ت ر˘ي˘باد˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةر˘˘سسألا ءا˘˘سضعأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإلا
ىلع ةرازولا مزع دكأاو، ةيعماجلا
تاعوبطملل ينطولا ناويدلا ةداعإا
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ئا˘سضف ى˘لإا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةيلاحلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م ه˘سصي˘ل˘خ˘تو
.اهسشيعي يتلا
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مهتريسسم يف سسمأا ةبلطلا تائم جرخ
ةمسصاعلا رئازجلاب ةيعوبسسألا ةيملسسلا

كارحلا راطإا يف كلذو.ءاثÓث موي لكك
بلاطت تاراع˘سش اوددر ثي˘ح،ي˘ب˘ع˘سشلا
،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا˘بو يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سساو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لاو
كارح˘لا تار˘ي˘سسم رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا
يف عمجتلا يف ةبلطلا أادبو .يبعسشلا
يف اوق˘ل˘ط˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ءاد˘ه˘سشلا ة˘حا˘سس
ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا عرا˘سش و˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم

نم مهنم ةعومجم تنكمت نيأا،يديهم
و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لاو ي˘ن˘مألا قو˘ط˘˘لا ر˘˘سسك
ىنب˘م ع˘ق˘ي ن˘يأا ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز عرا˘سش
وحن مهتريسسم ةبلطلا لمكأاو.ناملربلا
ي˘ن˘مأا قو˘ط ط˘سسو يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘˘لا

عرا˘سش ر˘ب˘ع م˘ه˘تر˘ي˘˘سسم ه˘˘جو ف˘˘ث˘˘كم
ةياهن يف اولسصي نأا لبق دارم سشوديد
يزكرم˘لا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘سس ى˘لإا فا˘ط˘م˘لا

ةعماج ةلابق «نادوأا سسيروم» عراسشو
نينطاوملا نم تائمب نيمعدم رئازجلا
تاراعسش نيددرم مهيلا اومسضنا نيذلا
ن˘ي˘ع˘فارو يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘ت

ةبراحم ىلع اهلÓخ نم اورسصأا تاتفل
ن˘˘م ه˘˘ثا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘جا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا دا˘˘˘سسف˘˘˘لا

لÓخ ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا فلآا د˘جوو.هروذ˘ج
يف ةريبك تابوعسص نيريخألا نيمويلا
ةمحز بب˘سسب، ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا لو˘خد˘لا
ًاركاب تاقرطلا ىلع أادبت يتلا ريسسلا

ىلإا يحوت يتلاوً احابسص ةسسداسسلا دنع
رقم ىلإا لسصي نلً ادحأاّ نأا

ّ
يف هلمع 

ى˘سسن˘ن نأا نود ن˘م،بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا
بّبسستت نيَذللا يسسفنلا طغسضلاو قلقلا
لخادم فرعت و.ةيرورملا ةمحزلا امهيف
اقانتخا ،لوألا سسمأا ءاسسم ذنم ةمسصاعلا

تاءار˘˘جإلا بب˘˘سسب ا˘˘م˘˘خ˘˘سض ا˘˘يرور˘˘˘م
ةريسسم˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

.سشي˘˘ج˘˘لا يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘مو ي˘˘بو˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م
ة˘ن˘يد˘م ن˘م Ó˘ث˘م مدا˘˘ق˘˘لا قر˘˘غ˘˘ت˘˘سسيو

ىلإا لقنتلل تاعاسس5 نم رثكأا ةياغرلا

جرب ىلإا لقنتلل تاعاسس4 و ةمسصاعلا
ءاسضيبلا رادلا وأا ةياط نيع وأا يرحبلا
يتلا ةفاسسملا يهو ،راوزلا باب ىتح وأا

ىلإا ةقيقد04 نيب ام ةداع قرغتسست
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘سصقأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سس
ىلإا نمألا حلا˘سصم تد˘م˘عو.ا˘ه˘ع˘ط˘ق˘ل
زجاو˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا تاءار˘جإلا د˘يد˘سشت

تاه˘ج˘لا ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ل˘خاد˘م ى˘ل˘ع
،ةيبونجلاو ةيقر˘سشلا ة˘سصا˘خو ،ثÓ˘ث˘لا
.سشيجلا يدعاقتم تاجاجتحلً ابسسحت
ي˘بو˘ط˘ع˘م ا˘ه˘ي˘ف لوا˘ح˘˘ي ةر˘˘م ل˘˘ككو
حلاسصم سضرفت،ةريسسم ميظنت سشيجلا
ع˘ن˘م˘ل ةدد˘سشم ة˘ي˘˘ن˘˘مأا تاءار˘˘جإا ن˘˘مألا
ةنيطلا داز امو.ةمسصاعلا ىلإا مهللسست
يبوطعم ةلواحم نمازت وه،سسمأا ةلب
ةر˘ي˘سسم ع˘م جا˘ج˘ت˘حا م˘ي˘ظ˘ن˘ت سشي˘ج˘˘لا
كارحلا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘عو˘ب˘سسألا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
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عبرأا ةدم ءاسضقنإا دعب رارقلا ءاجو
ةب˘لا˘ط˘م˘لاو لا˘سضن˘لا ن˘م تاو˘ن˘سس
ل˘ها˘ج˘تو ة˘ب˘سست˘كم˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ةعورسشملا بلاطملا لكل ةياسصولا

م˘˘غر راو˘˘ح˘˘لا با˘˘ب ح˘˘˘ت˘˘˘ف مد˘˘˘عو
ة˘با˘ج˘ت˘سسإاو ةرر˘كت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا
ةدعا˘ق˘لا ن˘م ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘ل˘ل
اهقوق˘ح تم˘سضه ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘سضن˘لا
جيوتت ءاج امك ةيونعملاو ةيداملا
ةنجللا ءاسضعأل عسسوملا عامتجإÓل
زوحت يذلا نايبلا بسسحو. ةينطولا
هنإاف هنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخأا »
يجيرخ نيكمتب ةبلاطملا راطإا يف
لسصاوتملا نيوكتلا ةعماج ةبلطو
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘˘م
عا˘م˘ت˘جإا دا˘ق˘ع˘نإا م˘ت ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةيوسضنملا ةينطولا ةنجللا ءاسضعأل
عافدلل ةينطولا ةيعمجلا ءاول تحت

ة˘سسارد˘ل ل˘غ˘سشلا ة˘ي˘قر˘تو ق˘ح ن˘ع
ة˘ع˘ما˘ج ف˘ل˘م ي˘ف تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ذا˘˘خ˘˘تإاو ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

قرط دعب اذه ةبسسانملا تارارقلا
ل˘˘ك ة˘˘ل˘˘سسار˘˘˘مو باو˘˘˘بألا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
مهينعي نمم نيلوؤوسسملاو تائيهلا
رظنلاب مت ىلوألا ةجردلاب فلملا
يذلا ريبكلاو ديازتملا طغسضلا ىلإا
ه˘ثا˘ح˘بأاو ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي
حيرسصلاو ينلعلا زييمتلاب مهيلحتو
اه˘تو˘ح ي˘ت˘لا ءا˘سصقإلا ة˘لأا˘سسم ن˘م
ةفيظولل ةملعلا ةيريدم˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

441/12 م˘قر تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

1202 ير˘ف˘ي˘ف7 ي˘ف ة˘خرؤو˘˘م˘˘لا
ةداهسش لينل ل˘ي˘ج˘سست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘ت˘لا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘˘ث
ةداهسش يلماح ءاسصقإا مت اهبجومب
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘سسارد
نم ةمل˘سسم˘لا سسنا˘سسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘سشو
لسصاوتملا نيوكت˘لا ة˘ع˘ما˘ج فر˘ط
تارارقب مه˘ي˘ل˘ع جر˘خ˘ت مو˘ي ل˘كو
ة˘ح˘ير˘سشلا هذ˘ه ق˘ح ي˘ف ة˘ف˘ح˘˘ج˘˘م
يرئازجلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘كلا

ططخت اهقبسسي ل ةيدرف لامعأاو
ةيؤور لو مجرتم لمع لو حسضاو
ةا˘عار˘م نود ة˘ج˘سضا˘ن ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم

نأاب نايبلا فاسضأاو . لاحلاو عقاولل
ةيرئازجلا ةلودلا نأاب مولعم وه ام
نيوكت˘لا ة˘ع˘ما˘ج ءا˘سشنإا˘ب تم˘ها˘سس
مامأا ة˘سصر˘ف˘لا ة˘حا˘تإل ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

حئارسش فلتخم نم فلألا تائم
ة˘سسارد˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةعما˘ج˘لا هذ˘ه تق˘ق˘حو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
بخ˘ن تزر˘بأاو ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن
ةيملعلا تلاجملا لك يف ةقوفتم
د˘يوز˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘كو
تارا˘˘طإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تارادإلا

نكمي ىوتسسم تاذ ةيرسشب دراومو
دÓبلا ميدقت يف م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘يو˘ع˘ت˘لا

مهل رهظ فسسأÓل نكل اهروطتو
يلاعلا ميلعتلا ةرازو نأا ةعانق نع
بي˘ج˘ت˘سست ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
با˘ب ح˘ت˘ف˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘م راو˘˘ح˘˘لا
نيوكتلا ةعماج ة˘ب˘ل˘طو ي˘ج˘ير˘خ˘ل
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإل ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
سصن˘لا ه˘ب ءا˘ج ا˘م ق˘فو ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ةيام˘حو ن˘طو˘ل˘ل ة˘مد˘خ ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا

مهرجو ةفرطتملا راكفألا باحسصأا
ةرجهلا ىلإاو عايسضلا عقنتسسم ىلإا

نايبلا سسفن راسشأاو . ةيعرسشلا ريغ
عسضولل دادسسنإلا اذه رثإا ىلع هنأا
ةينطولا ةنجللا ءاسضعأا ررق مزأاتملا

ة˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع عا˘˘م˘˘جإلا˘˘بو
ةعما˘ج ة˘ب˘ل˘طو ي˘ج˘ير˘خ˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ةرازو ما˘مأا ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا
يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

لاسصيإل1202 سسرام02 خيراتل
دبع ةيروهمج˘لا سسي˘ئر˘ل م˘ه˘تو˘سص
امدعب ناديم˘لا ى˘لإا نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تز˘˘ج˘˘ع
ربع بلاطملاو تلاغسشنإلا لاسصيإا
تر˘كذ ا˘م˘ك. ة˘ي˘م˘سسر˘لا تاو˘ن˘˘ق˘˘لا
ةبلطو يجيرخل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ل˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةئفلا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا بلا˘ط˘م˘لا˘ب
ةئف يف في˘ن˘سصت˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
 ريطأاتلا

ةسساردلا ةلسصاومو11 فنسصلا -أا
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوألا ن˘˘˘يرو˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.(رتسسام-سسناسسيل)

لبقملا تبصسلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو مامأا ةيجاجتحإا ةفقو

ةبلاطملل «CFU» ةبلطو يجيرخل بسضغ موي
«رتسسام - صسناسسيل» ةسساردلا ةلسصاومو فينسصتلاب

ةيلاحلا ةيعماجلا ةنصسلا نم ةيادب ةصشقانملا فلم راصسم ةنمقر ىلإا ةفاصضإلاب

 هاروتكدلا تاقباسسم حتفب صصاخ ديدج روسصت دادعإا وحن هجتت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

رئازجلل يداصصتقلا عصضولا ةبوعصصب رقأا

نييباقنلا حسشرت عنامي ل ةسشطابعل
ةيعيرسشتلا تاباختنلا يف

ميلسس نييرئازجلا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا لا˘ق

نييباقنلا فرط نم حسشرتلاو ةسسايسسلا ةسسرامم نأا ،ةسشطابل

ةيسسايسسلا بازحألا يف نوكي نأا طرسش رارحأا مهو يداع رمأا

ةبوعسصب ةسشطابعل فرت˘عاو  .ي˘با˘ق˘ن˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف سسي˘لو

انوروك ةمزأا ببسسب ،دÓبلا ههجاوت يذلا يداسصتقلا عسضولا

يف ،ةسشطابعل لاقو .رئازجلا هجاوت يتلا ةيلاملا بعاتملاو

لامع ةيلاردفل لوألا رمتؤوملا سشماه ىلع يفحسص حيرسصت

ةلحرملا» نأا، ةمسصاعلاب رو˘سشا˘ع˘لا˘ب تا˘با˘ق˘ن˘لا د˘ه˘ع˘م˘ب ير˘لا

ةمزألا نأاب فاسضأاو ،«نييباق˘ن˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ي˘لوؤو˘سسمو ة˘ب˘ع˘سص

ةحئاج ءارج تمقا˘ف˘ت دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

تلذب ةباقنلا نأاب حسضوأاو .ةيبلسس اراثأا تكرت يتلا انوروك

تلح لكاسشم هيف» لاقو ،ةمزألا ةدح نم فيفختلل تادوهجم

ةيلوؤوسسم نأا ادكؤوم ،«اهلح ىلع لمعنو ةقلاع تلظ ىرخأاو

ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا بع˘سصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘˘لا

نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا نيمألا دكأا امك .دÓبلا

يف بزح يأا معدي نل يباقنلا ميظنتلا نأا ةسشطابل ميلسس

تسسيل ةيباقنلا ةيزكرملا نأا ىلع ددسشو ةلبقملا تايعيرسشتلا

راسشي .«ىهتنا دق قيفسصتلاو لابطتلا» دهع نأاو ةدناسسم ةنجل

ةدوعلاب بلاطي لازي ل ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلا نأا

نم اقح ،ةمظن˘م˘لا بسسح د˘ع˘ي يذ˘لا ،ي˘ب˘سسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘لإا

ط˘˘سسو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘ل Ó˘˘ح ا˘˘سضيأاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح

حيرسصت يف داحتإلا يف يدايقلا خباسش تاحرف لاقو .بابسشلا

ةدم متأا لماع ىلع سضرفن نأا يقطنملا ريغ نم هنإا هل قباسس

نسس غولب ةياغ ىلإا هبسصنم يف ءاقبلا ،لمعلا يف ةنسس23

طرسش نود دعاقتلا ةدوع نإا ،حسضوأاو .ةنسس56 وهو دعاقتلا

با˘ب˘سشلا ط˘سسو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ل˘سضع˘م ل˘ح˘ل ة˘سصر˘ف و˘ه ،ن˘سسلا

حسسفيسس ثيح ،نيوكتلا دهاعمو تاعماجلا يجيرخ اسصوسصخ

نيفظومل مهبسصانم دعاقتلا ىلع نولاحملا لامعلا هبسسح

اهربتعت يتلا ،دعاقتلا قودنسص يف زجعلا ةلأاسسم نعو .ددج

،دعاقتلا نم عونلا اذه ديمجت يف ايسسيئر اببسس ،ةموكحلا

نكلو زجعلا اذهل لح داجيإا ةموكحلا ىلع هنإا خباسش لوقي

ةنسس23 دعب هبسصنم ةرداغم يف لماعلا قح سضفرب سسيل

.ةمدخ
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بصصانم ةدع دلقت ديدجلا ماعلا ريدملا

طصسولا ةطرصشل يوهجلا ششتفملا اهرخآا

اماع اريدم خيسشلا نب نيدلا نيز ديرف
يسسينول ةفيلخل افلخ ينطولا نمألل

ماهم ءاهنإا نع ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تنلعأا

نيز ديرف نييعتو ،يسسينول ةفيلخ ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا

تح˘سضوأاو .ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م خ˘ي˘سشلا ن˘ب ن˘يد˘˘لا

˘مو˘سسر˘م˘لا بجو˘م˘ب ءا˘ج رار˘ق˘لا نأا، ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ،ةرازو˘˘لا

ديرف نييعت مت ثيح، يراجلا سسرام51 موي خرؤوملا يسسائرلا

يسسينوأا ةفيلخل افلخ ينطولا نمأÓل اماع اريدم نيدلا نيز

نمأÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا جرد˘تو .ه˘ما˘ه˘م تي˘ه˘نأا يذ˘لا

سشت˘ف˘م˘لا بسصن˘م د˘ل˘ق˘ت ا˘هر˘خآا بسصا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ي˘ن˘˘طو˘˘لا

دلقت ا˘م˘ك9102. ربمت˘ب˘سس ي˘ف ط˘سسو˘لا ة˘طر˘سشل يو˘ه˘ج˘لا

را˘سشبو ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ل˘ك ي˘ف ي˘ئلو˘لا ن˘˘مألا ر˘˘يد˘˘م بسصن˘˘م

خيسشلا نب نيدلا نيز ديرف زوحيو .لوبرتنألا بتكم سسيئرو

نم1991 ةنسس مارجإلا ملع يف ةلود هاروتكد ةداهسش ىلع

،باهرإلاو سسفنلاو مارجإلا ملع يف تافلؤوم ةدع هلو، سسيراب

يرثلا ينهملا هراسسمب فرعيو .ةدحتملا ممألا ىدل ريبخ وهو

و ةميق تازاجنإاب ةينطولا ةبتكملا هئارثإا لÓخ نم فورعملاو

.بسصانملا و فئاظولا نم ديدعلل هدلقت

S°∏«º.±

ميلعتلا ةرازو مامأا لبقملا تبصسلا ةيملصس ةيجاجتحإا ةفقو ميظنت لصصاوتملا نيوكتلا ةعماج ةبلطو يجيرخل ةينطولا ةنجللا تررق
مهنع نبغلا عفرو ةعماجلا ةبلطو يجيرخ فاصصنإل لجاعلا لخدتلل دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا ىلع طغصضلا لجأا نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا

.يناثلاو لوألا نيروطلا يف ةصساردلا ةلصصاومو فينصصتلا نم مهنيكمتو

اريبك ايرورم اقانتخا ةمصصاعلا لخادم هيف تفرع يذلا تقولا يف

يعوبسسألا مهكارح يف ةيطارقميدلاو ةلادعلا،ةيملسسلاب نوكسسمتي ةبلطلا
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ي˘م˘ششا˘ه˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ششك
عيب عناشصم قلغ رارق نأا، بوبعج
ي˘˘ف بب˘˘شست تارا˘˘ي˘˘شسلا بي˘˘كر˘˘تو

يف لمع بشصنم فلأا15 نادقف

ةرايز لÓخ ،بوبعج دكأاو.0202
ناد˘ق˘ف نأا ف˘˘ل˘˘ششلا ة˘˘يلو˘˘ل ل˘˘م˘˘ع
عناشصم قلغل عجار لغششلا بشصانم

ف˘قو˘تو تارا˘ي˘شسلا بي˘كر˘تو ع˘ي˘˘ب
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
ةزهجألا بيكرت و عيمجت عناشصمل
يف ريزولا فشسأاتو .ةيلزنمورهكلا

نوكلمي نيرمثتشسم ةيؤور˘ل ه˘ت˘م˘ل˘ك
نوناعي ليومتلاو ةربخلاو سضرألا

ةيرادإلا تاهجلا سضعب لهاجت نم
نأامطو.مهبلاطم عم اهبواجت مدعو
هحلاشصم نأاب نينطاو˘م˘لا بو˘ب˘ع˘ج

هذه ةلازإا ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘شس ة˘يرازو˘لا

.امدق رامثتشسلاب عفدلاو تاقوعملا

جامدإا ةيل˘م˘ع ى˘لإا ر˘يزو˘لا قر˘ط˘تو

ليغششت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘شصأا

سسي˘ئر تا˘˘يو˘˘لوأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

جا˘˘مدإا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘فل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

لمع بشصانم يف باشش00073

.ةريخألا رهششأا ثÓثلا لÓخ ةمئاد

ةيلمع عباتي هعاطق نأا ىلإا راششأاو

نأا Ó˘ج˘شسم ة˘يلو˘ب ة˘يلو جا˘˘مدإلا

غلب يشضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش لÓ˘خ

.بشصنم000.02 نيجمدملا ددع

غ˘ل˘ب ه˘نأا تا˘ي˘ئا˘شصحإلا ر˘خآا د˘ي˘ف˘تو

ةيلمعلا لازت لو بشصنم000.75

تاعاطق عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘شصاو˘ت˘م

.ةيمومعلا ةفيظولاو ةيلاملا

¯ S°∏«º.±
نأا ى˘لوألا ةرازو˘ل˘ل نا˘˘ي˘˘ب را˘˘ششأاو

،راردأا تا˘˘˘˘يلو سصخ˘˘˘˘ي ءار˘˘˘˘جإلا

،ة˘شسب˘ت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ،ةر˘كشسب ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت

،سسابعلب يديشس ،لجيج ،ةمشصاعلا

،ة˘ل˘قرو ،ر˘˘كشسع˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق

سصخي لو.ترقتو يداولا ،نارهو
ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا
ن˘ي˘˘ع˘˘برألاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا تا˘˘يلو˘˘لا
˘˘مأا ،طاو˘˘غألا ،ف˘˘ل˘˘˘ششلا :ة˘˘˘ي˘˘˘تآلا
،ةريوب˘لا ،را˘ششب ،ة˘يا˘ج˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا
،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا ،ترا˘˘ي˘˘ت ،تشسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
،ةبانع ،ةدكيكشس ،ةديعشس ،فيطشس
،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ،ة˘˘يد˘˘مـلا ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق

جر˘ب ،يز˘ي˘لإا ،سضي˘ب˘لا ،ة˘ل˘ي˘˘شسمـلا
،فراط˘لا ،سسادر˘مو˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
،ة˘ل˘ششن˘خ ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ،فود˘˘ن˘˘ت
نيع ،ةليم ،ةزابيت ،سسارهأا قوشس
،تنششومت نيع ،ةماع˘ن˘لا ،ى˘ل˘فد˘لا

جرب ،نومي˘م˘ي˘ت ،ناز˘ي˘ل˘غ ،ة˘يادر˘غ
ي˘ن˘ب ،لÓ˘ج دلوأا ،را˘ت˘خ˘م ي˘˘جا˘˘ب

،ماز˘ق ن˘ي˘ع ،ح˘لا˘شص ن˘ي˘ع ،سسا˘ب˘ع

ررقت امك.ةعينملاو ريغملا ،تناج
تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ع˘˘ن˘˘م ءار˘˘جإا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
،ةيلئاعلا تاعامتجلاو سصاخششألا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ناتخلاو جاوزلا تÓفح اميشسلو
ل˘˘˘ث˘˘˘م ثاد˘˘˘حألا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
رباقملا ىوتشسم ىلع تاع˘م˘ج˘ت˘لا

.ةماعلا نكامألاو

¯ S°∏«º.±

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘˘كأا
هكاوفلاو رشضخلل كر˘ت˘ششم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا

رئاز˘ج˘لا نإا ،ي˘بور˘خ د˘م˘ح˘م مو˘ح˘ل˘لاو
نامشضل ةيح راقبأا داريتشسا ىلع لمعت
ميركلا ر˘ه˘ششلا ة˘ل˘ي˘ط قو˘شسلا ن˘يو˘م˘ت
ا˘عو˘˘ن را˘˘ع˘˘شسألا رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا نا˘˘م˘˘شضو
ي˘˘˘˘ف سسمأا ،ي˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘خ ح˘˘˘˘˘شضوأاو.ا˘˘˘˘˘م
ديزأا جتنت رئازجلا نأا ةيعاذإا تاحيرشصت

˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘˘م3.5 ن˘˘˘م

ةئاملاب06 مانغألا لكششتو ،ءارمحلا

هذه نم ين˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا ي˘لا˘م˘جإا ن˘م

03 را˘ق˘˘بألا ل˘˘كششت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

دوعتف ةئاملاب01 يأا يقابلا امأا ،ةئاملاب

ةبشسنلابو .لامجلاو زعاملا موحل ىلإا

نإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘ق، ءا˘شضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘ل

راطن˘ق ن˘ي˘يÓ˘م5 ىد˘ع˘ت˘ي ا˘ه˘جا˘ت˘˘نإا

ن˘يز˘خ˘ت˘ب ما˘˘ق ناو˘˘يد˘˘لا نإاو ،ا˘˘ير˘˘ه˘˘شش

ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘شضل ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

رهشش لÓخ ةمظتن˘م ة˘ف˘شصب ن˘طاو˘م˘لا

حوارتت اهراعشسأا نأا ىلإا اتفل ،ناشضمر

،مارغوليكلل رانيد073 و063 نيب

عافترإا ىلإا اهراعشسأا ةدايز ببشس اعجرم

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا قاو˘شسألا ي˘ف ةرذ˘لا را˘ع˘شسأا

يبورخ حشضوأا ،ىرخأا ةهج نم.ارخؤوم

ة˘˘فا˘˘ك تذ˘˘خ˘˘˘تا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو نأا،

قو˘شسلا ن˘يو˘˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘شضل تاءار˘˘جإلا

رشضخلاو ءارمحلاو ءاشضيب˘لا مو˘ح˘ل˘لا˘ب

رهشش ةليط ةلوقعم راعشسأابو هكاوفلاو

دو˘جو ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،كرا˘ب˘م˘لا نا˘˘شضمر

نيب ةيق˘ي˘شسن˘ت تا˘عا˘م˘ت˘جاو تا˘ب˘ي˘تر˘ت

فلتخم طبشضل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

لو˘م˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ءا˘ششنإا بنا˘ج ى˘لإا قاو˘شسألا

نم ةيشسفانت راعشسأاب نطاوملا نيومتل

.رششابم لكششب ةيحÓفلا تارمثتشسملا

¯ S°∏«º.±
ة˘يلو˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تعر˘˘شش
ةينطولا قوشسلا نيو˘م˘ت ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

يتلاو اطاطبلا جتنم نم نط009ـب
راعشسأا رشسك فدهب لحارم ىلع متتشس
لÓخ دهشش يذلا يحÓفلا جتنملا اذه
،هراعشسأا ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا

.ةئيهلا تاذ لوؤوشسم هب دافأا امل اقفو

ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘˘شضوأاو

ةيريدم نأا «يرخينز دمحم» ،ةباينلاب

002 حر˘ط˘ب مو˘ي˘لا تما˘ق ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ي˘ف ا˘طا˘ط˘ب˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق

قوشسلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا قاو˘شسألا

نيب نم اذهو ،ىلوأا ةلحرمك يلحملا

نيومت متيشس نط009ـب ردقت ةيمك

فاشضأاو .يجيردت لكششب اهب قاوشسألا

ة˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ

رار˘م˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘فو˘قو رو˘ف ترر˘˘ق

ذنم يحÓفلا جتنملا اذه راعشسأا عافترا

يلاجعتشسا ءارجإا ذاختا ،نيعوبشسأا وحن

ناشضمر رهشش لولح بارتقا عم ةشصاخ

ةنزخملا اطاطبلا حرط يف لثمتملاو

راعشسألا رشسك فده˘ب د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ˘ب

ة˘ي˘ئار˘ششلا ةرد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو

ءار˘جإلا اذ˘ه نأا˘شش ن˘م. ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

رارقتشسا يف مهاشسي نأا يلاجعتشسلا

دعي يذلا يحÓفلا جتنملا اذه راعشسأا

كÓ˘ه˘ت˘شسلا ة˘ع˘˘شساو˘˘لا ر˘˘شضخ˘˘لا ن˘˘م

،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ب˘ل˘ط ر˘ث˘كألاو

سضافخنا ا˘ع˘قو˘ت˘م ،ير˘خ˘ي˘نز ف˘ي˘شضي

ةيشضاملا مايألا لÓخ زفق يذلا ،هرعشس

.جد54 و04 نيب ام ىلإا ،جد07 ىلإا

¯ S°∏«º.±
سسنوي ميرك ةيروهمجلا طيشسو دكأا
ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ نأا راردأا˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثلا مو˘˘˘˘ي
ه˘ششي˘ع˘ي ع˘قاو» ي˘ه ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نم ري˘ث˘ك ة˘قورأا ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي ن˘طاو˘م˘لا
ل ة˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘ه و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإلا
ميرك لاق و .اهلهاجت وا اهناركن نكمي
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘شسا بق˘˘ع سسنو˘˘˘ي
ط˘ي˘شسو˘ل ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا
يبرغلا بونجلا تايلول ةيروهمجلا
راردأا ةيلو رقمب يوهجلا مهئاقل يف
ع˘قاو» ي˘ه ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ نأا
ريثك ةقورأا يف ايموي نطاوملا هششيعي
ل ةقيقح يه و ةيمومعلا تارادإلا نم
راششأا و .«اهل˘ها˘ج˘ت وأا ا˘ه˘نار˘كن ن˘كم˘ي

نأا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ديزي رملا عقاولا اذه نع توكشسلا»
نم عشسو˘ي و ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه م˘قا˘ف˘ت ن˘م
ق˘م˘ع˘ي و ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل سسأا˘ي˘لا ةر˘ئاد
و ةرادإلا و نطاوملا نيب نيب ةوهلا
نأا ادكؤوم ،«هتاشسشسؤوم يف ةقثلا هدقفي
و ة˘عا˘ج˘ششب مÓ˘˘كلا م˘˘ت˘˘ح˘˘ي بجاو˘˘لا»
اديعب ةرهاظلا هذه نع «عفترم توشصب

ي˘ف م˘ها˘شسي ا˘م˘ب ة˘ل˘ما˘ج˘م˘لا ة˘غ˘˘ل ن˘˘ع
و سشيمهتلا و ةيطار˘قور˘ي˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘م
و . نطاوملا نع نبغلا عفر و ةرقحلا
نأا سسنوي ميرك حشضوأا ددشصلا اذه يف
لاعفأا دودر» فشسأا لكب تلجشس هتئيه
يف ةيرادإلا تائيهلا سضعب نم ةيبلشس
قايشسلا يف و . «نينطاوم عم اهلماعت
ناميإا» ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘شسو د˘كأا ه˘تاذ

نل تادوهجملا لك نأاب مئادلا هتئيه
و بواجتلا لÓخ نم لإا اهفادهأا ققحت
نم اياونلا نشسح و مهفتلا و نواعتلا

تا˘ئ˘ي˘ه˘لا و تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يتلا ةبختنملا تاشسشسؤوملاو ةيمومعلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ح˘لا˘شصم ر˘ب˘ع ا˘هرا˘ط˘˘خإا م˘˘ت˘˘ي
مات قيشسنت يف نينطاوملا تلاغششناب
هو˘˘ن و .«ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل فد˘˘ه˘˘˘ي
ا˘ن˘ت˘ح˘ل˘شصم ن˘م» ه˘نأا˘ب ه˘تاذ لوؤو˘شسم˘لا
نامشض قيرط ن˘ع ا˘ن˘تا˘شسشسؤو˘م ة˘يو˘ق˘ت
ل˘˘ما˘˘كلاو ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا طار˘˘˘خ˘˘˘نلا
نامألا مامشص مه ن˘يذ˘لا «ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

اهتيرارمت˘شسا و ه˘تا˘شسشسؤو˘م رار˘ق˘ت˘شسل
عفدي ام وه و ،ةقثلا بشسك لÓخ نم
غ˘ي˘شصلا دا˘ج˘يإل ة˘يرود تاءا˘ق˘ل د˘ق˘ع˘ل
ةمدقملا تامدخلا نيشسحتل ةمئÓملا

اذه لÓخ و .ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘ل˘ي˘شصح سضر˘ع م˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

طيشسول ةيلحملا تايبودنملا طاششنل

و يبرغلا بونجلا تايلول ةيروهمجلا

و سضئارعلا ددع نأا ىلإا اهيف ريششأا يتلا

و .ة˘شضير˘ع405.1 غل˘ب يوا˘كششلا

لوح نينطاوملا تلاغششنا تروحمت

و يفيرلا نكشسلا ةشصح عفر بلطم

ن˘كشسلا ح˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا سسير˘˘كت

ينارمعلا عباطلا مارتحا و يعامتجلا

دد˘ح˘م˘˘لا بتار˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإاو

و يعامت˘جلا ن˘كشسلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسÓ˘ل

هذه بلط فلم عاديإا ةظحل هباشستحا

ةد˘م لو˘ط˘ل ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ن˘كشسلا ة˘غ˘ي˘شصلا

.تافلملا ةجلاعم

00:5ـلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا00:02ـلا ةعاسسلا نم ةيادب اموي51 ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا تاءارجإا ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ددم
.ءاعبرألا مويلا نم ءادتبا ةيلو61 ىوتسسم ىلع يلاوملا مويلا حابسص نم

اينطو ةيلئاعلا تاعامتجلاو سصاخسشألا تاعمجت عنم ءارجإا ديدمت ىلا ةفاسضإلاب

ىوتصسم ىلع يحصصلإ رجحلإ تإءإرجإإ ديدمت
مويلإ نم ةيإدب ةي’و61

ةيلزنمورهكلا ةزهجألا بيكرت و عيمجت عناسصم ىلإا ةفاسضإلاب

تإرايصسلإ بيكرتو عيب عناصصم قلغ رإرق ببصسب مهلمع بصصانم إودقف لماع فلأإ15

ةيملاعلا قاوسسألا يف ةرذلا رعسس عافترا هببسس ءاسضيبلا موحللا راعسسأا ةدايز

ناصضمر رهصش لÓخ ءإرمحلإ موحللاب ةينطولإ قوصسلإ نيومت نامصضل ةيحلإ راقبأ’إ دإريتصسإ

ناسضمر رهسش لولح بارتقا عم

راعصسأ’إ سضفخل اطاطبلإ نم نط009 ـب ةينطولإ قوصسلإ قإرغإإ

:دكؤويو اهمقافت نم رذحي سسنوي ميرك

«اهنع توكصسلإ نكمي ’ ةيمومعلإ تإرإدإ’إ يف ةيطإرقوريبلإ ةرهاظ»

 ريطاتلا اهسصقني تناك اهنأا لاق
:نامحرلا دبع نب

ةيمومعلإ كونبلل تÓيهصست»
«يمÓصسإ’إ ليومتلإ ىلع ةصصاخلإو

عجشش عاطقلا نأا ،نامحرلا دبع نب نميأا ،ةيلاملا ريزو لاق
يمÓ˘شسإلا ل˘يو˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘لا
ريزو فاشضأاو  .يلاملا لومششلاو ،«ةيمÓشسإلا ةفريشصلا»
لوح ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ب ي˘نا˘م˘لر˘ب مو˘ي لا˘غ˘ششأا لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لا
نأا ،يلاملا لومششلا سصخي اميف سسمأا ةيمÓشسإلا ةفريشصلا

ىلع ةيلاملا كونبلا عيجششتب، هنيشسحت ىلع تلمع هحلاشصم
ريزولا راششأاو .ةنكاشسلل تامدخلا نيشسحتل دوهجلا فيثكت
،ةيمÓشسإلا ةفريشصلا لمعتشست تناك ةشصاخلا كونبلا نأا ىلإا
ينوناقلا نيكمتلا ثيح ن˘م ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ا˘ه˘شصق˘ن˘ي نا˘ك» ن˘كل
اذه يف تاهجوتلا نأا ،نامحرلا دبع نب دافأاو .«يميظنتلاو
نيشسحتب ،قلعتتو ةيشساشسأا رواحم ةدع ىلع تزكترا لاجملا

ةعرشسلا ءافشضإا عم نيلماعتم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ةدو˘ج
تاجتنملا عيونتو ،ةيكنبلا تÓماعملاب لفكتلا يف ةمزÓلا
ريوطت ىلإا ةفاشضإا .سضار˘ت˘قلاو را˘خدلا ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘ي˘كن˘ب˘لا
ة˘كب˘شش ع˘ي˘شسو˘تو ،تنر˘ت˘نلا ر˘ب˘ع ة˘ي˘فر˘شصم˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

BAG  ةيلآلا كيبابششلاو تاعزوملاو ةيكنبلا تلاكولا

تايلآا رششن ،اشضيأا ريزولا ركذ تاهجوتلا نموBAD. وأا

ميمعتو .راجتلا تابلط عيمج ةيطغتلEPT ،ةيراوجلا عفدلا

،ةنمقرلا تامدخل لوشصولا ليهشستلBIC ةقاطب لامعتشسا
˘ما˘م˘تإلا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ا˘هراد˘شصإا ةد˘م سضي˘ف˘خ˘ت نا˘م˘شض ع˘م
،ةيلاملا ريزو فاشضاو .تامولعملا مظنل لثمألا لÓغتشسلاو
.ةيمÓشسلا ةفريشصلا تاجتنمو تامدخ ريوطت ،هتملك يف
رئاودلا جراخ ةماه غلابم نأا ،نامحرلا دبع نب نميأا فششكو
نب فششكو  .رئازجلاب ءادوشسلا قوشسلا يف لوادت ،ةيفرشصملا

،ءادوشسلا قوشسلا يف ةلوادتملا لاومألا نأا ،نامحرلا دبع

دكأاو0202. ةياهن يرئازج رانيد رايلم0006 وحن تغلب
ئدابم ىلع ةقفاوتم ةديدج تاجتنم قيوشست ىلع ،ريزولا
عمتجملل يلاملا لومششلا نيشسحت لجأل ةيمÓشسإلا ةعيرششلا
.ةيمÓشسإلا ةفريشصلا ريوطتو ،يرئازجلا
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ةكبسش ىلع تاءادتعلا ددع سضافخنإا

ةئاملاب11 ةبسسنب زاغلاو ءابرهكلا

«زاغلنوصس» ةكرصش نويد عافترإإ

رانيد رايلم051 براقي ام ىلإإ
انوروك ةحئاج ببصسب

ةكرششلاب ةيوقاطلا تا˘عا˘ن˘شصل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘ششك
نويد نأا ،يفاك لي˘ب˘ن ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ببشسب رانيد رايلم051 ىلإا رايلم56 نم تعفترا ةكرششلا
سسمأا ةيفحشص تاحيرشصت يف ،يفاك لاقو .انوروك ةحئاج
ريتاو˘ف˘لا ل˘ي˘شصح˘ت ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق عر˘ششت˘شس ة˘كر˘ششلا نإا
اهتلودجو اهديدشست ةرورشضل نين˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

مت هنأا، زاغلنوشس يف لوؤوشسملا حشضوأاو .نوبزلا فورظ قفو

لظلا قطانمل ةرطشسملا جماربلا نم ةئاملاب58 ةبشسن قيقحت

يعيبطلا زاغلاب ةلئاع فلأا001 طبر0202 ةنشس مت ثيح,

زاغلاب طبرلا ةبشسن ىلإا اريششم ،ءابرهكلاب ةلئاع فلأا33 و

لباق وهو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب89و ةئام˘لا˘ب56 قوفت يعيب˘ط˘لا
حرشص ،ىرخأا ةهج نم .ينطولا ىوتشسملا ىلع عافترÓل
سضفخنا زاغلاو ءابرهكلا ةكبشش ىلع ءادتعلا نأا ،ثدحتملا

نم ءابرهكلا يف عايشضلا بلغأا نأا احشضوم ةئاملاب11 ىلإا
.طقف ينقت وه ةكبششلا
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تايفو5 ،ةديدج ةباسصا031 ليجسست

ءافسش ةلاح901 و

 انوروك سسوريفب ةباصصإإ رفصص
ةي’و92 يف

انوروك سسوري˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا031 سسمأا رئاز˘ج˘لا تل˘ج˘سس

قطانلا هنع فسشك امبسسح كلذو ،ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ
سسوريف يسشفت ةعباتمو دسصرل ةينطولا ةنجللا مسساب يمسسرلا

سسف˘ن د˘كأا ا˘م˘ك .رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
دق دجتسسملا يجاتلا سسوريفلاب تاباسصإلا يلامجإا نأا ردسصملا

،لباقملا يف .ةيلو84 ربع ةعزوم ةلاح045511 ىلإا عفترا

ع˘ف˘تر˘ي˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو50 لي˘ج˘سست م˘ت

901 ليجسست مت امك .ةلاح5403 ىلإا تايفولا ددع يلامجإا
ن˘م ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘سش ة˘لا˘˘ح

ىسضرم01 دجاوتيو اذه .ةلاح30108 ىلإا انوروك سسوريف
سسفن نلعأاو اذه .ةزكرملا ةيانعلا حلاسصم ىوتسسم ىلع طقف

ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘با˘˘سصإا ة˘˘يأا ل˘˘ج˘˘˘سست م˘˘˘ل ة˘˘˘يلو92 نأا رد˘˘سصم˘˘لا

7 نم لقأا ةيلو41 تسصحأا اميف ,دجتسسملا يجاتلا سسوريفلاب

تاباسصإا5 نم رثكأا تايلو5 تلجسس نيح يف,طقف تاباسصا

.ةيسضاملا ةعاسس42ـلا لÓخ
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ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘صصتإا لا˘م˘˘ع ن˘˘صش

مامأا ةي˘جا˘ج˘ت˘حإا ة˘كر˘ح ةد˘كي˘كصسب

لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ر˘˘˘ق˘˘˘م

ةبلاطملل ،ةدكي˘كصسب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

و ع˘فاود˘لا لو˘ح ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب

ميظنت مدعل تعفد يتلا بابصسأ’ا

،يباقنلا مهعرف ديدجتل تاباختنا

و ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘˘صسار˘˘˘م م˘˘˘غر

لا˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ه˘جو ي˘˘ت˘˘لا يوا˘˘كصشلا

م˘ه˘عر˘ف با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف عار˘˘صسإÓ˘˘ل

اذه انموي ىلإا9102 ذنم يباقنلا

ة˘ما˘ع˘لا  ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘غ˘لإا م˘ت ثي˘ح

دقع داعيل، ددحم ببصس نود ىلوأ’ا

نييعت اهلÓخ مت ةيناث ةماع ةيعمج

تاباختنإ’ا ىلع فوقولل نيبودنم

،لا˘م˘ع˘˘ل˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف و

نأا لبق احصشرتم03 نع ترفصسا

ديدمتو تاباختن’ا ءاغلإاب اوؤوجافتي

هتي’و ةيهتنم˘لا بت˘كم˘ل˘ل ةد˘ه˘ع˘لا

لامعلا يبوذنمب عفد ام،9102 ذنم

تازواجت و تاقورخ نع غيلبتلل

صضفر يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا عر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةصسصسؤوملا رقمب تاباختن’ا  ءارجإا

ماعلا داحتÓل يلخادلا نوناقلل اقبط
ر˘فو˘ت م˘غر ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
بي˘ج˘ت˘صست ة˘عا˘ق ى˘ل˘ع ة˘صسصسؤو˘م˘لا
رار˘صصا و ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ءار˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا
دعي يذلا تبصسلا موي تاباختنإ’ا
ةفاصضإا ،لامعلل ةبصسنلاب ةلطع موي
لامعلا يلثممل باذتن’ا ءاغلإا ىلإا
ةيعمجلا ءانثأا مه˘با˘خ˘ت˘نإا م˘ت ن˘يذ˘لا
اذه و ةيلمعلا ىلع فوقولل ةماعلا

نايب بصسح-لامعلا بصضغ راثأا ام
ةخصسن ةعاصس رخا ةديرج تملصست
و ةيباقنلا ةيزكرملا ىلا هجو -هنم
لامعلا ةيصشتفمو ةيصصولا ةرازولا

احصشرم12 ىصضمأا ةيناث ةهج نمو
دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل ته˘˘جو ة˘˘لا˘˘صسر ى˘˘ل˘˘˘ع
ءارجإا نيصضفار يئ’و˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا
عم، ةصسصسؤوملا رقم جراخ تاباختنإا

نيبودنملا ىلع ءاقبإ’اب مهتبلاطم
تاءارجإا ذاختإاب نيددهم نيبختنملا
يف ةلادعلا ىلإا ءوجللا و ةينوناق
.مهبلاطمل ةباجتصسإ’ا مدع ةلاح
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اذ˘ه˘˘ف ردا˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
مهت ةصسمخ هتايط يف لمحي فلملا
يصسيئرلا مهتملا ريملل اههيجوت مت
حنم مت امدعب اذه و ةيصضقلا يف
تايانب دييصشتل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإا صصخر
عباتيو ،ةصصاخلا ةلودلا كÓما قوف
لÓغتصسا ءوصس حنج ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘ي˘م˘لا
زيحتلاو ذوفنلا لامعتصسإا و ةفيظولا
ةمهت كلذك و  ،ىرخأ’ا نود ةهجل

ةيمومع ةيراقع كاملأا عنم  ةحنج
ئ˘طاو˘تو ق˘ح ة˘ه˘جو نود ر˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ى˘ل˘˘ع ة˘˘لود ف˘˘ظو˘˘م
لومعملا تاعير˘صشت˘لا و ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ةيطبصضلا اهت˘ج˘لا˘ع ة˘ي˘صضق˘لا ،ا˘ه˘ب
مت ثيح  ينطولا كردلل ةيئاصضقلا
رهصش ذنم فلملا اذه يف قيقحتلا

ةيدلبلا صسيئر عم يصضاملا ناوج

ءانب ة˘صصخر05 حنم ة˘ي˘صضق ي˘ف
ديي˘صشت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا صصخر ا˘ه˘ن˘م

دييصشت مت هنأا نيبت و ةيفير تايانب

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسإ’ا صصخر˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

كÓ˘مأا قو˘ف ة˘ي˘ف˘ير˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس

نونا˘ق˘لا نأا م˘غر ة˘صصا˘خ˘لا ة˘لود˘لا

ةريخأ’ا  ةيلعتلا ةصصاخ كلذ عنمي

يتلا81/272 مقر نكصسلا ةرازول

قئاثولا ىدحإا  ميدقت دوجو نيبت

راقعل ينعم˘لا كÓ˘ت˘مإا ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لا

لوا˘ح و ،ي˘ف˘ير˘لا ه˘ن˘كصسم زا˘ج˘نإ’

ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘م صصل˘م˘ت˘لا ر˘ي˘م˘˘لا

ةميدق تاميلعت ميد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا

امك ، لوعفملا ةيراصس ريغ تحبصصا

ةحلصصملا صسيئر ىلإا عامتصس’ا مت

بصسح دكأا و ادهاصش هتفصصب ةينقتلا

’ صصخرلا هذه نا ردصصملا صسفن

ة˘ح˘ل˘صصم˘لا م˘ت˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ح˘˘ت

صشتفم عم قيقحتلا مت امك ،ةينقتلا

مل حلاصصم هنأا دكأا و  ةلودلا كÓمأا

صصخرلا هذه ي˘ف ا˘ه˘ترا˘صشت˘صسا م˘ت˘ي

و اهتقفاوم يدبت مل و ةيئانثتصس’ا

صصخر ح˘ن˘م˘ب ر˘ي˘م˘ل˘ل ق˘ح˘˘ي ’ ه˘˘نأا
ةلودلا كÓمأا قوف تايانب زاجنإ’
دت˘مأا ا˘م˘ك  ،ا˘ه˘ت˘غ˘صص تنا˘ك ا˘م˘ه˘م
تاعزانملا ةحلصصم ىلإا قيقحتلا
هنأا تدكأاو ةلودلا كÓمأا ةيريدمب

يبعصش صسلجم صسيئر يأ’ قحي ’
امهم ءانب دييصشتل صصخر حنم ةيدلب

،ةلودلا كÓمأا قوف هتغيصص تناك
صسيئر نأا اصضيأا قيقحتلا فصشك امك
حنمب ماق يدلبلا يبعصشلا صسلجملا

ميل˘قإا قو˘ف ة˘يا˘ن˘ب د˘ي˘ي˘صشت˘ل صصخر
ةنياعملا رصضحم مغر ةعÓبلا ةيدلب
هركنأا ام وه و كلذب هرطخأا يذلا
ةيدلب ميلقا قوف ةيانبلا نأ’  ريملا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ت˘ما ن˘يأا ،صشر˘ع˘لا ر˘ئ˘˘ب
ةدوجو˘م ة˘يا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه نأا ف˘صشكي˘ل

نأا و ةينقتلا ةحلصصملا متخ نمصض
صصخرلا هذه نم ةئيرب ةحلصصملا
دكأاف ةلودلا صشتفم امأا ،ةيئانثتصسإ’ا
حنم ةيدلبلا صسيئرل قحلا صسيل هنأا
امهم نكصس يأا دييصشتل ةصصخر يأا

ماعلا ءاصصحإ’ا لبق هتغيصص تناك

نأا كلذكو ،ةعÓبلا ةيدلبل ناكصسلل

قو˘ف ع˘ق˘ت ة˘يا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ثاد˘حإا

ةيلمع بصسح ةعÓبلا ةيدلب ميلقإا

نيتيدلبلا نيب دودحلا نأ’ حصسملا

عقي ام لك نأاو ةيرصصقلا داو وه

ةعÓبلا ةيدلب ميل˘قإ’ ع˘با˘ت ه˘لا˘م˘صش

ةيدلبل ميلقإ’ عبات هبونج عقي امو

ع˘ق˘ت ة˘يا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه نأاو صشر˘ع˘لار˘ئ˘ب

ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،داو˘لا اذ˘ه لا˘م˘˘صش

ةباينلا تابلط دعب فلملا ليوحت

اذإا ةصصاخ ليقثلاب فنصصي يذلاو

ةيمومع كÓمأا ح˘ن˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت

رربم يأا نود و قح هجو نود ريغلل

فيطصس ءاصضق صسلجم صسيئر ىلإا

ىد˘حإا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘صس ه˘ن˘˘مو

قيقحتلا ةرصشابمل ة˘ي’و˘لا م˘كا˘ح˘م

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘صضا˘˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م

.صصتخملا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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 ةيدلبلا سسيئر ىلإا تهجو مهت5

 فيطشس ةيلوب صشرعلا رئب ةيدلبب داشسف اياشضق لوح تاقيقحت

يباقنلا عرفلا ديدجت ةرادإ’ا سضفر دعب ةلادعلل ءوجللاب اودده

ةدكيكشسب رئازجلا تلاشصتإا لامع جاجتحإا
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مايأا ذ˘ن˘مو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و فر˘ع˘ت
بور˘ه ةر˘ها˘ظ˘ل ا˘ح˘صضاو ا˘م˘˘قا˘˘ف˘˘ت
ذيمÓت اديدحتو لا˘ف˘طأ’ا ءا˘ف˘ت˘خاو
ديدعلا ءافتخإا لجصس ثيح صسرادملا

مايأ’ا لÓخ مهلزانم نم ء’ؤوه نم
نمأ’ا حلاصصم لخدأا ام وهو ةريخأ’ا
ثحبلا لجأا نم رافنتصسا ةلاح يف
يف ةدعاصسملاو لافطأ’ا ء’ؤوه نع
ةي’ولا تلجصس دقو .م˘ه˘عا˘جر˘ت˘صسإا
لÓخ بورهو ءافتخإا ت’اح عبرأا
ذ˘˘ن˘˘م ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا د˘˘حاو عو˘˘ب˘˘صسأا

ق˘ب˘صس يذ˘لا عو˘ب˘˘صسأ’ا ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإاو ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا

اهرخآاو يراجلا عوبصسأ’ا فصصتنم
ي˘ف ن˘يذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
م˘ت ثي˘ح ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ةيربلا ةطحملا ن˘م ا˘م˘ه˘عا˘جر˘ت˘صسا
ةمصصاعب نيرفاصسملا لقنل ةيقرصشلا
نامهي اناك امد˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا

لجأا نم تÓفاحلا ىدحإا ءاطتمإ’
اهلبقو ، ةلوهجم ةهجو ىلا هجوتلا

رخآا ذيملت ءافتخا نع نلعأا دق ناك
رداغ امدعب ةيونا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
لمأا ىلع ةنصسكات ةيدلبب هدج تيب
ةمصصاعب ه˘يد˘لاو تي˘ب˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأا
امك ، هرابخأا عطقنت نأا لبق ةي’ولا
ىر˘˘خأا بور˘˘ه ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م تل˘˘ج˘˘صس
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ع˘بار ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت˘˘ل

مت يذ˘لاو ة˘ي’و˘لا قر˘صش ر˘صصن˘ع˘لا
ةمصصاع˘ب ر˘خآ’ا و˘ه ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
تد˘كأا تا˘مو˘ل˘ع˘م ط˘صسو ة˘ي’و˘˘لا

هرودب ركفي ناك ريخأ’ا اذه نوك
.ةلوهجم ة˘ه˘جو ى˘لإا بور˘ه˘لا ي˘ف
ةبقاعت˘م˘لا ثاد˘حأ’ا هذ˘ه تب˘ب˘صستو
طصسو ةريبك فوخ ةجوم ةراثإا يف
اهناو اميصس لجيجب ذيمÓتلا ءايلوأا
ة˘ي˘ع˘ي˘بر˘لا ة˘ل˘ط˘˘ع˘˘لا ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘ت
يصسارد˘لا ل˘صصف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظو
اد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا لوأ’ا
مهبلغأا لقن مل نا ذيمÓتلا صضعبل
مهفينعت ىلإا ء’ؤوه ءايلوأاب عفد امم
طبر رصسفي ام ايظفل وأا ايدصسج امأا
بور˘ه˘لا ت’وا˘ح˘م˘ل ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ء’ؤوهل ةيصساردلا جئاتنلاب ةريخأ’ا

اذكو باقعلا نم مهفوخو ذيمÓتلا

بقاوعل ءايلوأ’ا صضعب ريدقت مدع

امو مهلافطأا عم ةفينعلا مهتافرصصت

ةميخو جئاتن نم اهنع بترتي دق

بورهلا ىلإا ء’ؤوه ءوجل لÓخ نم

با˘ق˘ع˘لا ن˘م ا˘فو˘خ نا˘˘كم يأا ى˘˘لإا

رثكأا تافرصصت ىلع مادقإ’ا امبرو

راحتنإ’ا دح ىلإا لصصت دق ةروطخ

تاعونمملا يف صسامغنإ’ا  ىتح وأا

نيصصت˘خ˘م˘لا د˘حأا ا˘ن˘ل هد˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م

نأاو مهل ق˘ب˘صس ن˘م˘م ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘لا

.ت’اح اذكه اونياع

 ةمشصاعلا ىلإا ةهجوتم ةلفاح بوكرل نابهأاتي اناك امدعب ةيربلا ةطحملاب نيذيملت فيقوت

  ةيشساردلا جئاتنلا ببشسب لجيجب لافطألا بورهو ءافتخإا ةرهاظ مقافت

يبعششلا سسلجملا سسيئر سصخت ةينوناق تازواجتب قلعتي داشسفلا فلم تلبقتشسإا دق، فيطشس ءاشضق سسلجمب ةماعلا ةباينلا نأاب  ةيئاشضق رداشصم تدكأا
. مرشصنملا عوبشسأ’ا ينطولا كردلل ةيئاشضقلا ةيطبشضلا نم هليوحت مت امدعب، فيطشس ةي’و قرشش سشرعلا رئب ةيدلبل يلاحلا  يدلبلا

 يناثلا دقعلا يف ناباشش اهدوقي

تاردخملا جيورتل ةكبشش كيكفت
 لجيجب ةلميجب

لجيج ةي’وب ةلميج ةرئاد نمأاب ةطرصشلا رصصانع حجن
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م كب˘صش كي˘كف˘˘ت ي˘˘ف
فيقوتو ةقطنملا نا˘ب˘صش ط˘صسو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ةلاح يف رخآا درف لاز’ اميف ةكبصشلا هذه نم نيدرف
باقعأا يف ةكبصشلا هذه كيكفت ةيلمع تءاجو .رارف
نمأاب  ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع اهب لصصوت تامولعم
جيورتب صصاخصشأ’ا دحأا مايق صصوصصخب ةلميج ةرئاد
لخدملاب اديدحتو ةقطن˘م˘لا نا˘ب˘صش ط˘صسو تارد˘خ˘م˘لا
ةطرصشلا ةقرف دارفأا هجوت ىدلو ،  ةيدلبلا هذهل يبرغلا
ةثÓث مههابتنإا تفل رو˘كذ˘م˘لا نا˘كم˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ةطرصشلا دارفأا مدقت نإا امو ةبيرم ةيعصضو يف مهو نابصش
فيقوت ىرج هنأا ريغ رارفلاب ذوللا اولواح ىتح مهنم
اميف يناثلا دقعلا يف نيباصشب رمأ’ا قلعتيو مهنم نينثا
ةيلمع تحمصسو. رارفلا ن˘م ثلا˘ث˘لا ا˘م˘ه˘ق˘فار˘م ن˘كم˘ت
تاردخملا نم ةيمك طب˘صض ن˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا صشي˘ت˘ف˘ت
صضرع مت دقو اذه ، «روثيك » صضيبأا حÓصس ىلإا ةفاصضإا
تاءارجإا راطإا يف ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع نيينعملا
نجصسلاب مكح امهقح يف ردصص ثيح يروفلا لوثملا
نييÓم ةصسمخ ةميقب ةيلام ةمارغ دئاز رهصشأا ةتصس ةدمل
يذلا ثلاثلا صصخصشلا نع ثحبلا لصصاوتي اميف ميتنصس

. رارف ةلاح يف لاز’
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تابورششملا نم ةدحو544 زجح
فيقوتو ةشصخرم ريغ ةيلوحكلا

ةشسبت يف صصخشش
نم ةعيرصشلا ةرئاد نمأ’ ةعباتلا ةطرصشلا تاوق تنكمت
تا˘بور˘صشم˘لا ل˘ق˘نو ل˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
عوبتم يبيرصضلا برهتلا عم ةصصخر نود ةيلوحكلا
نم غلبي صصخصش ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ي˘ت˘لاو ،رار˘ف˘لا ة˘ح˘ن˘ج˘ب

ن˘م ةد˘حو544 ز˘ج˘ح ا˘ه˘لÓ˘خ م˘تو ة˘ن˘صس83 رم˘ع˘لا
تايثيح ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م عاو˘نأا ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
ةحلصصملا تاذ ىلإا تامولعم دورو ىلإا دوعت ةيصضقلا
ةيلوحكلا تابورصشملا لقنب هيف هبتصشملا مايقب ديفت
ربع ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةيحايصسلا هتبكرم ةطصساوب

ءانب متيل ،ةعيرصشلا ةنيدمل ةعبات تايدلبو طاقن ةدع
بصصن  ةصصتخملا ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو كلذ ى˘ل˘ع
ةيمك زجحو ينعملا فيقوت هلÓخ مت مكحم نيمك
ةراصشإ’ هلاثتما مدع دعب كلذو، ةروكذملا تابورصشملا
ينعملا ليوحت مت هيل˘عو، رار˘ف˘لا ه˘ت˘لوا˘ح˘مو ف˘قو˘ت˘لا

قيقحت حتفو ةرئادلا نما رقم ىلا تازوجحملا ةقفر
لك عم قيصسنتلابو لمصش حوتفملا قيقحتلا .ةيصضقلا يف
صشيتفت ينطولا كردلا ةقرف اذكو ةصصتخملا ةباينلا نم
ايرادإا ةعباتلا تايدلبلا دحأاب عقاولا هيف هبتصشملا نكصسم
،ةيبلصس تناك صشيتفتلا ةيلمع نأا ريغ ةعيرصشلا ةرئادل
ةياغ ىلإا ةيصضقلا لوح يئازج فلم دادعإا مت هيلعو
.ةلادعلا مامأا طروتملا ميدقت
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 تاشسولهملا يجورم رشصاحي ةدكيكشس نمأا

مابيزامورب ةلوشسبك604 زجح
صسولامت يف

صسولامت ةرئاد نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ة˘قر˘ف تف˘قوأا

03و ةنصس62 نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا ةثÓث
تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجحو ةنصس

ىلعف ، غلم60 مابيزامورب ءاود نم ةلوصسبك604 ـب
ىلع ةطرصشلا رصصا˘ن˘ع˘ل صشي˘ت˘ف˘تو ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا

فيقوت مت ، صسولامتب34  مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم
ةثÓث اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك از˘ب˘يإا تا˘ي˘صس عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م
ىلع اهلخادب رثع ةبكرملا صشيتفت دعبو ، صصاخصشأا

يوتحت طصشم41 ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك

متيل ، غلم60 مابيزامورب ءاود نم ةلوصسبك604 ىلع
دعب .ةيصضقلا يف قيقحت حتفو نمأ’ا رقم ىلا مهليوحت
فلم مهيف هبتصشملا دصض زجنأا قيقحتلا تاءارجإا مامتإا
ىدل ةصصتخملا ةباينلا مامأا مهميدقت هبجومب مت يئاصضق
.عاديإا رمأا مهقح يف ردصص نيأا ـ صسولامت ةمكحم
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رمإوإ ة˘ما˘ع˘لإ ة˘با˘ي˘ن˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإإ ر˘ثإإ
ةيئا˘سضق˘لإ ة˘با˘قر˘لإ تح˘ت م˘ه˘ع˘سضؤ˘ب
رإد˘سصإإ ضضفر˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ر˘˘مإوأإو ،
فإرطألإ ءلؤؤه قح يف عإديإإ ةركذم
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ر˘˘ثإإ كلذو
ةحنجو ةيمؤمع لإؤمأإ ديدبت ةحنجب
ح˘ن˘م ة˘ح˘ن˘جو ة˘ف˘ي˘ظؤ˘˘لإ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإإ
ةءاسسإإ ةحنج و ةرربم ريغ تإزايتمإإ
ةدافتسسإلإ ةحنجو ةفيظؤلإ لÓغتسسإ

نييمؤمعلإ نإؤعألإ ةطلسس ريثأات نم
اهيلع بقاعملإو ضصؤسصنملإ لاعفألإ،

نؤناق نم62 . 92 . 33 دإؤملاب
هذه، هتحفاكمو دا˘سسف˘لإ ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لإ
ربحلإ نم ريثكلإ تلاسسأإ يتلإ ةيسضقلإ

ة˘ف˘ث˘كم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘ثإ ى˘ل˘ع تءا˘ج
كردلل ةعباتلإ ثاحبألإ ةقرف اهترسشاب
ديزأل  تمإد يتلإو، ةملاقب  ينطؤلإ

ضصؤسصخب ةلسصإؤتم رهسشأإ ةثÓث نم
حمق˘لإ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ءا˘ف˘ت˘خإإ
ح˘م˘ق˘لإ و بل˘سصلإ ح˘م˘˘ق˘˘لإ و ن˘˘ي˘˘ل˘˘لإ
ةلودلإ فرط نم معدملإ درؤتسسملإ
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لإ نزا˘˘خ˘˘م ن˘˘م،

ريخلب ةيدلبب ةفاجلإ لؤقبلإو بؤبحلل
اهل رداسصم انل تفسشك نيأإ ، ةملاقب

ثا˘ح˘بألإ ة˘قر˘ف نإ ة˘ي˘سضق˘لا˘ب ة˘˘ل˘˘سص
دعبو ةملاقب ينطؤلإ كردلل ةعباتلإ
دؤجو نع ةيسضقلإ هذه يف اهتاقيقحت
لقن يف ةلمجلاب تاقورخو تابعÓت
ةمدختسسملإ ةيجيتإرتسسإلإ ةداملإ هذه
نئاجعلإو ةنيرفلإو ديمسسلإ جاتنإإ يف
تتبثإ ثيح ،ةفل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ئإذ˘غ دإؤ˘مو

راطنق فلإ03 نم ديزأإ ضصقن دؤجو
و  نيللإ حمقلإ و بلسصلإ حمقلإ نم
فورظ يف نزاخملإ نم تفتخإ يتلإ

نم ةدتمملإ ةرتفلإ يف كلذ و ةسضماغ

ثيح ، إذه انمؤي ىلإإ9102 ةنسس
بؤبحلإ ةيمك نأإ تاقيقحتلإ تتبثأإ
درجلإ ةيلمع دعب اهيلع رثعي مل يتلإ

ةيرإدإلإ قئاثؤلاب نوزخملإ ةنراقم و

راطنق فلإ03 نم رثكإ يف لثمتت

رطانق  فلإ01 اهنم بؤبحلإ نم

راطنق فلأإ21 و درؤتسسم نيل حمق

راطنق فلأإ8 و درؤتسسم بلسص حمق
ي˘ت˘لإ ة˘ي˘م˘كلإ ي˘ه و ي˘ل˘˘ح˘˘م جا˘˘ت˘˘نإإ

21 نم رثكأاب ةيلاملإ اهتميق تردق

.. ميتنسس رايلم

ةملاقب ةفيظولأ لÓغتصسإأ ةحنجو ةيمومع لأومأأ ديدبت ةحنجب قلعتت مهتب مهتعباتم رثإأ

تاراطإا ةدعو بوبحلا ةينواعت ريدم عاديإا
تقؤوملا صسبحلا نهر صصاخ لماعتمو

صسراح دي ىلع باشش لتقم
  وزو يزيتب تارايشسلل ةريظح

ىلع ضسمأإ راهن لÓخ وزو يزيت ةيلو ناكسس زتهإإ
هسسافنأإ ظفل ضصخسش اهتيحسض حإر ، لتق ةميرج عقو
فر˘ط ن˘م يد˘سسج ءإد˘ت˘عل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ةر˘˘ي˘˘خألإ

رداسصم بسسح و . تإرايسسلإ نكرل ةريظح ضسراح
تامكل ةدعل ضضرعت ، ةيحسضلإ نإاف ةقؤثؤم ةيلحم
ضسراح هيف هبتسشملإ فرط نم ضسأإرلإ ىؤتسسم ىلع
ةريخألإ هسسا˘ف˘نأإ ظ˘ف˘ل˘ي نأإ ل˘ب˘ق  تإرا˘ي˘سسلإ ةر˘ي˘ظ˘ح
. وزو يزيتب دمح˘م ر˘يذ˘ن ي˘ع˘ما˘ج˘لإ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
تقلطنإ رطخ˘لإ ضسؤ˘قا˘ن تقد ي˘ت˘لإ ة˘ي˘سضق˘لإ ع˘ئا˘قو
اهدعب هتابكرم نكر لواحي  ةيحسضلإ  ناك امدنع

001  غلبم ديدسست بلط  لجأإ نم هنم مهتملإ مدقت

امهنيب راجسش بسش اهدعب و هتبكرم نكر قحك جد
.  لتق ةميرج ىلإإ ىسضفأإ

  داعسس ليلخ

اقنشش هتايحل ادح عشضي باشش
ةنتابب ةناورم يف

نم غلبي »ح ب““ ىعدي باسش لوألإ ضسمأإ ءاسسم مدقأإ

كلذو ،اقنسش هتايحل دح عسضو ىلع ةنسس43 رمعلإ
ةنإورم ةنيدمب يديسش يحب نئاكلإ يلئاعلإ هنكسسمب
ةيحسضلإ ىلع رؤثعلإ مت ثيح ،ةنتاب ةيلؤل ةعباتلإ

ظفل دقو اقلعم ةفرغ لخإد هتلئاع دإرفأإ فرط نم
نأإ دعب لإإ هرمأل نطفتي مل ثيح ،ةريخلإ هسسافنإ
ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم راطخإإ لبق إذه ،ةايحلإ قراف
ناكملإ نيع ى˘لإإ تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘مألإ ح˘لا˘سصم˘لإو
ىفسشتسسم ىلإإ ةي˘ح˘سضلإ ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن ل˘ب˘ق ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
با˘ب˘سسألإ د˘يد˘ح˘تو ح˘ير˘سشت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإل ة˘نوإر˘˘م
ةيحسضلإ فراعم بسسحو ،ةافؤلإ فورظو ةيقيقحلإ
ىلإإ هب تع˘فد ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ ل˘كا˘سشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘نا˘ف
هيف تحتف تقو يف ،هتايحل دح عسضو ىلع مإدقإلإ

،هذه ةثداحلإ يف اقيقحت ةسصتخملإ نملإ حلاسصم
مايألإ لÓخ ةنتاب ةيلؤب ابيهر إراسشتنإ تفرع يتلإ
.اهعؤن نم ةثلاثلإ دعت ذإإ ةيسضاملإ ةليلقلإ

ح ناسشؤسش

قلعم باشش ىلع روثعلا
ةيرقب بعلم ةشضراع يف

ةليشسملاب ةريوبلا
يف ةقؤثؤم رداسصم نم““ ةعاسس رخإ““ ةديرج تملع

لؤهجم باسش ىلع رؤثعلإ احابسص9  ةعاسسلإ دودح

و ايفؤتم  ةنسس03 يلإؤح رمعلإ نم غلابلإو ةيؤهلإ
مامح ةيدلبب ةريؤبلإ ةيرقب بعلم ةسضراع يف اقلعم
ةقفر ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم تلقنت ثيح ةعلسضلإ

ةثج لقن م˘تو ر˘ب˘خ˘لإ ا˘ه˘عا˘م˘سس رؤ˘ف ن˘مألإ ح˘لا˘سصم
مامح ىفسشتسسمب ثثجلإ ظفح ةحلسصم ىلإإ ةيحسضلإ
حيرسشتلإ ةحلسصم ىلإإ هليؤحت راظتنإإ يف ةعلسضلإ
حلاسصم تحتف اميف ةليسسملاب يوإرهزلإ ىفسشتسسمب
ةيلؤلإ ناكسس اهل زتهإ يتلإ ةثداحلإ يف قيقحت نمألإ

ةافؤلإ بابسسألإ ىقبت اميف ةيحسضلإ ةلئاع ةسصاخو
ثيح ةراسشإÓل رطسسألإ هذه ةباتك دح ىلإإ ةلؤهجم

نم تلاح4 مؤي51 نم لقإ ةليسسملإ ةيلو تلجسس
.ةاتف مهنيب

خؤسشخسش حلاسص

سسيئر و ، ريخلبب  ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ ةينواعت ريدم نم لك عأديإاب  يصضقي رأرق سسمأأ راهن ةملاق ءاصضق سسلجمب ماهتإلأ ةفرغ تردصصأأ
سصاخ لماعتم و سسيلوبويليهب““ فيدورقأ““ نحاطمب لÓغتصسإلأ ةدحو سسيئر و ةيلاملأ مصسق سسيئر ، ةبصساحملأ مصسق سسيئر ، لÓغتصسإلأ ةحلصصم

..تقؤوملأ سسبحلأ نهر، ةيصضقلاب ةقÓع هل
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كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت

ةجلاعم نم ءاسضيب نب نيعب ينطؤلإ

ن˘م ،لز˘ن˘م ة˘قر˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘˘سضق

20) نيسصخ˘سش ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ

ن˘م ل˘ك  ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض حإر ي˘˘ت˘˘لإو(

دؤعت .(م. ق) ،(إإ.ب) ،(ح.ق ) ىمسسملإ

ىمسسملإ مدقت ثيح ،ةيسضقلإ عئاقو

ل˘جأإ ن˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لإ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإإ (ر.ق)

ة˘قر˘سسل˘ل ه˘لز˘ن˘˘م ضضر˘˘ع˘˘ت ىؤ˘˘كسش

نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ي˘ف  ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإو

ي˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘مو تإر˘˘˘هؤ˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لإ

ر˘˘سصن˘˘ع˘˘ل ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت و.ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م

ةيؤه ىلإإ لسصؤتلإ مت تامÓعتسسإلإ

لكب رمألإ قلعتيو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإ

نؤغلبي (أإ .ضش )، (أإ. غ) ىمسسملإ نم

ةنسس52و ةنسس12 نيبام رمعلإ نم

لÓخ نم ،ةملاق ةيلو نم نوردحني

ةيلمعب إؤماق مه˘نأإ ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ

ءا˘ي˘سشألإ ءا˘ف˘˘خإإو  لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ ة˘˘قر˘˘سس

د˘ع˘ب و.م˘ه˘لزا˘ن˘م ل˘خإد ة˘قور˘سسم˘˘لإ

م˘ت ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإإ ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لإ

مهيف هبت˘سشم˘لإ لزا˘ن˘م ى˘لإإ ل˘ق˘ن˘ت˘لإ

تإرهؤجملإ ةيم˘ك ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح

لخإد ماكحإاب ةأابخم ةيلاملإ غلابملإو

مت تإءإرجإÓ˘ل ة˘ل˘سصإؤ˘م .م˘ه˘لزا˘ن˘م

ة˘˘قور˘˘سسم˘˘لإ ءا˘˘ي˘˘سشألإ عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسإ

ميدقت دعبو ،اياحسضلإ ىلإإ اهميلسستو

ليكو د˘ي˘سسلإ ما˘مأإ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإ

فؤقسشؤب ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلإ

د˘ي˘سسلإ ما˘مأإ ا˘م˘ه˘لا˘حأإ هرود˘˘ب يذ˘˘لإ

ىلوألإ ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘سضا˘ق

امهعدوأإ يذ˘لإو ،ة˘م˘كح˘م˘لإ ضسف˘ن˘ب

ةيباقعلإ ةسسسسؤؤملاب تقؤؤملإ ضسبحلإ

. فؤقسشؤبب
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و ثح˘ب˘لإ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘ئلؤ˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لإ
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لإ
عم ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ
مهرامعأإ حوإرتت نيسصخسش فيقؤت

دؤعت  ةنسس23 و  ةنسس52  نيب
دورو ر˘˘ثإإ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لإ ع˘˘ئا˘˘قو
اهدافم حلا˘سصم˘لإ تإذ˘ل تا˘مؤ˘ل˘ع˘م

ج˘˘يور˘˘ت˘˘˘ب مؤ˘˘˘ق˘˘˘ي ضصخ˘˘˘سش دؤ˘˘˘جو
ةنيدم طسسؤ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤؤ˘م˘لإ
هيلعو ،هتبكرم نتم ىلع ةليسسملإ
تنكم ةمكحم لمع ةطخ دإدعإإ مت
ضشيتفتبو  هيف هبتسشملإ فيقؤت نم
نم ةيمك ىلع اهلخإدب رثع ةبكرملإ

603 ـب ردقت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤؤ˘م˘لإ

نم تنكم تايرحتلإ ضسؤلهم ضصرق
د˘ع˘ب يذ˘لإ ه˘كير˘سش ة˘يؤ˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةباينلإ عم قيسسنتلاب هنكسسم ضشيتفت
نم ةيمك ىلع هلخإدب رثع ةيلحملإ

ـب ردقت (جلاعم فيك ) تإردخملإ

عيبلل ةد˘ع˘مو ةأإز˘ج˘م مإر˘غ05,14

ع˘ي˘ط˘ق˘ت (ةر˘˘ف˘˘سش ) يد˘˘يد˘˘ح ع˘˘طا˘˘ق

غ˘ل˘ب˘م ى˘لإإ ة˘فا˘سضإلا˘ب  تإرد˘خ˘م˘˘لإ

نم ربتعي جد00003 ـب ردقي يلام

متيل مؤمسسلإ هذهب ةرجاتملإ تإدئاع

ا˘˘م˘˘هد˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإإ

ةيرؤهمجلإ ليكو مامأإ امهميدقتو

لقنلإ ةمهتب ةليسسملإ ةمكحم ىدل

) تإردخملإ ةيعرسش ريغ ةزايحلإو

ةيلقعلإ تإر˘ثؤؤ˘م˘لإو (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك
اه˘لا˘حأإ هرود˘ب يذ˘لإ  ا˘ه˘ب را˘ج˘تإلإو
ن˘يأإ يرؤ˘ف˘لإ لؤ˘ث˘م˘لإ ة˘سسل˘ج ى˘ل˘˘ع
ةداعإإ ةسسسسؤؤم امهعإديإاب رمأإ ردسص
فلكم بسسح إذهو ةليسسملاب ةيبرتلإ
ةليسسم˘لا˘ب ي˘ئلؤ˘لإ ن˘مأا˘ب مÓ˘عألا˘ب
لا˘كسشأإ ة˘فا˘˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإإ ي˘˘ف
ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو مإر˘˘جإلإ
ر˘ي˘غ ةر˘جا˘ت˘م˘لإو ةزا˘ي˘ح˘لإ م˘ئإر˘˘ج˘˘ب
تإرثؤؤملإو تإردخملاب ةعورسشملإ
. ةيلقعلإ

يقاوبلا مأاب ربتعم يلام غلبمو تارهوجملا نم ةربتعم ةيمك  عاجرتشسإا
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تامؤلعمل ديجلإ لÓغتسسلإ نكم
ثحبلإ ةقرف رسصانعل تدرو ةدكؤؤم
زجح نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب لخدتلإو
مت يتلإو ،نيياكؤكلإ ةدام نم ةيمك
ةا˘ت˘فو با˘سش ف˘ي˘قؤ˘ت ا˘˘هر˘˘ثإإ ى˘˘ل˘˘ع

،ةنسس83 و53 رمعلإ نم ناغلبي
ةنيدم طسسو رإرسضخلإ يحب كلذو

31 ىلع امهتزؤحب رثع ثيح ،ةنتاب

ن˘˘م م˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘لؤ˘˘˘سسب˘˘˘ك

572 اهنزو غل˘ب ما˘خ˘لإ ن˘ي˘يا˘كؤ˘كلإ

˘˘˘مÓ˘˘˘علإ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ بسسحو ،مإر˘˘˘˘غ

،ةنتاب ةيلو نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو

˘ما˘ق ،هذ˘ه ةزؤ˘ج˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘م˘كلإ نا˘ف

تايلو ىدحإإ نم اهبلجب نافؤقؤملإ

دورو ل˘˘ب˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلإ بؤ˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لإ

ذاختإإو ،اهل امه˘تزا˘ي˘ح˘ب تا˘مؤ˘ل˘ع˘م
يتلإ ةمزÓ˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإو تإءإر˘جإلإ

را˘طإ ي˘ف ا˘م˘ه˘ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم
ىتسشب ةيرسضحلإ ةميرجلإ ةحفاكم
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تلإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘˘عإؤ˘˘˘نإ
إذ˘˘كو تإرد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب عور˘˘˘سشم˘˘˘لإ
م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو إذ˘ه ،ا˘ه˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإ
،ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ امهب هبتسشملإ

.ةزايحلإ ةمهت نع

ةليشسملاب صصرق603 ـب ردقت ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك زجح

ةملاقب نمألا ةشضبق يف ةيلقعلا تارثؤوملا جورم
دعبو ،يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف
ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘طر˘سشلإ تإؤ˘ق تن˘كم˘ت ،تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘ل˘ل د˘ي˘˘ج˘˘لإ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإلإ

هيف هبتسشملإ فيقؤت نم ، ةمكحم ةيتايلمع ةطخ عسضو دعب ،ةملاق ةيلو نمأاب لخدتلإو

ذاختإإ دعب و،ةملاقب نكسسم054 يح ىؤتسسم ىلع ،ةملاقب ميقم  ةنسس42 رمعلإ نم غلابلإ

عؤن نم  اسصرق06 ىلع هتزؤحب رؤثعلإ مت ،هنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ

،هيلع رؤثعلإ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملإ ىلإإ هيف  هبتسشملإ ليؤحت مت  ،غلم003 نيلاباغيرب
ريغ ةسسرامملإ، يلاتلإ لعفلإ نع ايئاسضق افلم هدسض نؤك نيأإ ، ةيسضقلإ يف قيقحت حتفو
أاسشنم تإذ ةينلديسص ةيودأل جيورتلإ ضضرغل ةزايحلإ قيرط نع ةحسصلإ ةنهمل ةيعرسشلإ
ماع هقح يف ردسص نيأإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ هيف هبتسشملإ مدق ،ةردخم ضصئاسصخو يبنجأإ

.ةذفان ةيلام ةمإرغو عإديإلإ نود ذفان ضسبح
  نيدلإزع.ل

 نيياكوكلا نم ةيمك زجحت ““IRB““ ةقرف
ةنتابب ةاتف مهنيب نم نيباشش ةزوحب



 عشضولا ريغتي نأا نود ةيلحملا تاطلشسلا تلشسار ءافولا ةيعمج

 ةرطنقلاب لافطألآ ةايح ددهي عقنتسسم
رييغتو لخدتلأ لجأأ نم ةيلحملأ تاطلسسلأ ىلإأ يندملأ عمتجملأو نونطأوملأ اهعفر تÓسسأرم مغر كلذو  «ةرطنقلأ» رامع قوزرم يحب لافطأ’أ ةايح عقنتسسم ددهي
ةينكسس ةرامع زاجنإأ نع نيلواقملأ دحأأ يلخت ببسسب كلذو رامع يديسس ةيدلبب «ةرطنقلأ » ةقطنمب ةينكسسلأ ءايحأ’أ دحأأ عقنتسسملأ طسسوتي تأونسس ذنم مئاقلأ عسضولأ
اهرمع دوعي رفحلأ ةيلمع نأأ رمأ’أو ىهدأ’أو راتمأأ ةثÓث زهاني قمعب كلذو ةرامع ءانب عسست ةريبك ةرفح رفحب ريخأ’أ أذه ماق ثيح يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد ةدئافل

دأزو هايملأ اهيف تعمجت نأأ دعب عقنتسسم ىلإأ نمزلأ رورم عم تلوحت ةرفحلأ هذه نأأ ريغ ةيعامتج’أ تانكسسلأ نم ددع زاجنإ’ عورسشم نمسض تمتو ةنسس81 ةبأرق ىلإأ
أرورم ةيدلبلأ بودنم نم اقÓطنأ ةيلحملأ تاطلسسلأ تلسسأر اهنإاف «ةرطنقلأ » ـب ءافولأ » ةيعمجل اقفوو اهلخأد اهيمر يف يحلأ ناكسس سضعب نأوتي مل يتلأ ةمامقلأ اهيلع
قبسسأ’أ ريدملأ نأأ ىلإأ ةتف’ ةيغاسص انأذأأ قلت مل يواكسشلأو تÓسسأرملأ لك نأأ ريغ يلأولأ ىلإأ ’وسصوو يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد ماع ريدمو ةيدلبلأ سسيئرب
أذه سصوسصخب ناكسسلأ ت’اغسشنأ ىلإأ عمتسسأ ةيمومعلأ ةوقلاب تانكسسلأ يمحتقم جأرخإأ ةيلمع ىلع فوقولل نيماع لبق ناكملأ نيعل هلقنت لÓخو ةيقرتلأ نأويدل
تاميلعتلأ هذه ريغ ةفقوتملأ عيراسشملأ يف لاغسشأ’أ قÓطإاب بلاط روكذملأ ريدملأ نأأ ةيعمجلأ تدكأأ ثيح لافطأ’أ ةايح ىلع أريبك أرطخ لكسشي يذلأ عقنتسسملأ
لسصأوت ىتح هيف طوقسسلأ نم لافطأ’أ ةيامحل هلوح جايسس ىتح دجوي ’ يذلأ عقنتسسملأ لكسشم لحت مل اهنأأ رابتعإاب عقأولأ سضرأأ ىلع ريبك رثأأ اهل نكي مل ةيهفسشلأ
رمطل لخدتلأ لجأأ نم يميرب نيدلأ لامج يلأولأ نودسشاني ناكسسلأ نإاف أذل ةدئاف هل نكي مل ةرفحلأ قلغ وأأ عورسشملأ ةرسشابم لجأأ نم رسشابم لكسشب لواقملأ عم ناكسسلأ

يتلأ ءأدوسسلأ طاقنلأ ربكأأ نيب نم لوحت ةرطنقلأ يف » لايسسوسسلأ»  تأرامع نم ددع نيب دجأوتملأ بسصملأ لح داجيإأ ىلإأ ةفاسضإ’اب هل رخأأ لح داجيإأو عقنتسسملأ أذه
قبأوطلأ يف ةدجأوتملأ اهققسش هايملأ رمغت يتلأ تأرامعلأ نيب بسصم هاجتاب يئام ىرجم ليوحت ىلع ةيلحملأ تاطلسسلأ مأدقإأ أوبرغتسسأ نيذلأ ناكسسلأ ةايح سصغنت

 `h.g. ةيلحملأ تاطلسسلأ نم ةيقيقح  ةتافتلأ مزلتسسي يذلأ عسضولأ وهو نأرئفلأو تأرسشحلل ريبكلأ راسشتنإ’أ نع كيهان راطمأ’أ طقاسست درجمب ةيسضرأ’أ

توشص رّبكم لخاد ماكحإاب ةأاّبخم تناك تلوشسبك يف اهيلع رثع

   اسسنرف نم «نيياكوكلآ» دآريتسسإآ ّةيسضق يف طّروتي ينيثÓث
ةينهملا عاشضوألا نيشسحتب ةبلاطملل

ةرادإلا فشسعتب ديدنتلاو

نوجتحي لاحربب ةفاظنلآ لامع
ةيدلبلآ رقم مامأآ

يباقنلأ عرفلأ ةقفر لاحرب ةيدلبب ةفاظنلأ لامع سسمأأ مظن
ةبانع ةي’ول ةيلحملأ تاعامجلأ ةيقيسسنت ءاسضعأأو ةيدلبلل
ببسسب لاحرب ةيدل˘ب ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘م˘ل˘سس ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإأ ة˘ف˘قو
أو˘ع˘فر م˘ه˘نأأ ثي˘ح ةرأدإ’أ ف˘سسع˘تو ةر˘ق˘ح˘لأو سشي˘م˘ه˘ت˘˘لأ
،ةرأدإ’أ فسسعت» اهيلع  بوتكم ةرقحلاب ددنت تأراعسش
سضومغلأ لجأ’ ءاج جاجتحإ’أ رأرق نأأ امكو روقحم لماعلأ

أذهو ةيغاسص نأذآأ داجيإأو تامولعم ىلع مهلوسصح مدعو
رقم مامأأ ةيجاجتحإأ ةفقوب نوموقي مهلعجو مهبسضغ راثآأ ام
ةيدلب سسيئر ىلإأ ةعوفرملأ مهبلاطمب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
متو يباقنلأ عرفلأ فرط نم تنود يتلأ ةرتف ذنم لاحرب
يتلأو ةيدلبلل ماعلأ ن˘ي˘مأ’أ ى˘لإأ بلا˘ط˘م˘لأ ة˘ح˘ئ’ م˘ي˘ل˘سست
لمعلأ بط نم ةدافتسسإ’أو ينهملأ سسابللأ يف اهمهأأ لثمتت
لامعلأ فورظ نيسسحت أذكو ةيعامتجإ’أ تامدخلأ أذكو
لامعلل يباقنلأ عرفلأ لخدت دق أذهو لامعلأ نم ةئفلأ هذهل
لامعلأ مهتهج نمو ةرأدإÓل مهت’اغسشنإأ لقنل لاحرب ةيدلب
ةياغ ىلإأ حوتفم بأرسضإأ يف نولخديسس فوسس مهنأأ أودكأأ
.ةرأدإÓل ةعوفرملأ مهبلاطم ةيبلتو ةيعسضولأ ةيوسست
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ةشصاخ ةنحاشش نتم ىلع هلقن ددشصب اوناك

اياقب ةقرسس ةباسصع فيقوت
راتخم يجاب ةعماج نم ديدحلآ

ثÓث فيقوت نم رامع يديسسب نمأ’أ حلاسصم تنكمت
ةددعتم ةعاقلأ نم ديد˘ح˘لأ ة˘قر˘سس ي˘ف ن˘ي˘سسب˘ل˘ت˘م با˘ب˘سش
ليسصافت.رامع يديسسب ةيز˘كر˘م˘لأ ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب تا˘سضا˘ير˘لأ
بابسش طبسض مت امدنع عوبسسأ’أ ةيأدب ىلإأ دوعت ةثداحلأ

رأدج ربع ديدحلأ تÓسضف نم تايمك يمر ددسصب مهو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش م˘˘هرا˘˘ظ˘˘ت˘˘نإا˘˘ب تنا˘˘ك ن˘˘يأأ ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةديرجل ربخلأ تدروأأ يتلأ رداسصملأ بسسحو.تاقورسسملأ
ناكمب مهطبسض مت نيذلأ عيمج فيقوت مت هنإاف ةعاسس رخآأ
نأأ لبق نمأ’أ حلاسصم ىدل قيقحتلل مهليوحتو ةثداحلأ
ةمكحم ىدل ةيروه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ سسمأأ را˘ه˘ن و˘ل˘ث˘م˘ي
ةيمومع كÓمأأ ىلع ءÓ˘ت˘سسإ’أو ة˘قر˘سسلأ ة˘م˘ه˘ت˘ب را˘ج˘ح˘لأ
نمأ’أ حلاسصم نأأ املع .ةبانعب راتخم يجاب ةعماجل ةعبات

نم اهتلسصو تامولعم رثإأ ىلع تاقيقحت ترسشاب دق تناك
تماق ديدحلأ تايافن بهنل ةباسصع دوجو نع سصاخسشأأ

مهفيقوت مت نأأ ىلإأ ةباسصعلاب دسصرتلأو بقعتب اهرثإأ ىلع
ةعماجلأ جراخ ىلإأ ديدحلأ لقن ددسصب مهو سسبلت ةلاح يف

±.Ü.ةسصاخ ةنحاسش ةطسسأوب هلقن ةلواحمو

لاغششأا ةنياعمل ةينقت ةنجلب تبلاط
ةيجراخلا ةئيهتلا

يمهاسست نكسسم003 يح ةيعمج
ةلجسسملآ تاقورخلاب ددنت ةبيعسشلاب

لاغسشألآ يف
يديسس ةبيعسشلأ يمهاسست نكسسم003 يح ةيعمج تبلاط
حتف ةرورسضب ةبانع ةي’و يلأو و ةيسصولأ تاهجلأ رامع
ةئيهتلأ عورسشم زاجنإأ يف سشغلأو تابعÓتلأ يف قيقحت
ةلسسأرملأ يف ءاجو،ماعلأ لاملاب ثبعلأ و يحلاب ةيجراخلأ
ونطأوم نأأ ،اهنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآأ» تلسصح يتلأ

لبق نم زجنملأ ،ةبيعسشلاب يمهاسست نكسسم003 عورسشم
يف سشغلأ نم نوكتسشي،يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد

2102 ةنسس تانكسسلأ حي˘تا˘ف˘م أو˘م˘ل˘سست نأأ ذ˘ن˘م زا˘ج˘نإ’أ
ةئيهتلأ لاغسشأاب اهرثإأ ىلع أوأأدبو مهتاقحتسسم أوعفد ثيح،
يذلأ حلسسملأ تنمسسإ’أ ةسشاسشهب ةيأدبلأ يف أوأاجافت مهنكل
نيط وأأ سشه لمر لكسش ىلع طقسسيل ديلاب هرفح نكمي
ءأربخ فرط نم ةنياعملأ لÓخ و، ةلوهسسب ديدحلأ رهظيل
دو˘جو ة˘ظ˘حÓ˘م تم˘ت تا˘ن˘كسسلأ هذ˘ه سضع˘ب˘ل ة˘سسد˘ن˘ه˘˘لأ

تدكأأو،ققسشلأ لخأد لاغسشأ’أ ةيعون يف ةريبك تاقورخ
نمأأ ىلع ةروطخ لكسشتو تقو يأأ يف راهنت نأأ نكمي هنأأ

ريياعملاب ةنراقم ةينبلأ ةسشاسشه ببسسب ناكسسلأ ةمÓسسو
ةجيتن عورسشملأ أذهب لزاهملأ لسصأوتت نأأ لبق،ةسضورفملأ
ناكسسلأ ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأأ ي˘ف سشغ˘لأ
لاغسشأأ ةنياعمل ةينق˘ت ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشت ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
حسضأو سشغو ةريبك تاقورخ دهسشت يتلأ ةيجراخلأ ةئيهتلأ
ةسصاخلأ تاعولابلا˘ب أءد˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ بسسح لا˘غ˘سشأ’أ ي˘ف
’وسصو، راطمأ’أ هايم فيرسصتو يحسصلأ فرسصلأ هايمب
يف ءاج ام بسسحو، دنسسلأ رأدجو، برسشلأ هايم تأونق ىلإأ
نينأوقلأ عم سضراعتي وأأ فلاختي أذه نأأ ةيباتكلأ ةلسسأرملأ
ءأرج ،طئاحلأ سضرع ريياعملأ عيمج برسضيو اهب لومعملأ
اهوفسصو يتلأ لاغسشأ’أ ةيعون يف ةلجسسملأ تاقورخلأ
ةيأأ يف مهتÓئا˘ع ة˘مÓ˘سسو م˘ه˘ت˘مÓ˘سس دد˘ه˘تو ة˘ي˘ثرا˘كلا˘ب
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بأر˘ت˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘لا˘خدإا˘ب ما˘˘ق ثي˘˘ح
ماكحإاب اهنيزختّ مت نأأ دعب ينطولأ
يف هلمحي ناك توسص رّبكم لخأد
،ه˘سضأر˘غأأ ن˘م˘سض ة˘˘ّيود˘˘ي ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح
مهّتملأ ةيئاسضقلأ تا˘ه˘ج˘لأ تع˘با˘تو
ردحنملأ «خ.ح» ىّمسسملأ يسسيئرلأ

ة˘يا˘ن˘ج با˘كترإا˘ب ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ن˘˘م
أر˘ظ˘ح ةرو˘ظ˘ح˘م ة˘عا˘سضب دأر˘ي˘ت˘سسإأ

تأرد˘خ˘م ي˘ف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لأو ا˘ق˘ل˘ط˘م
سضر˘غ˘ب كلذو »ن˘ي˘يا˘كو˘ك» ة˘ب˘ل˘سص
دق ةّيسضقلأ نأأو املع ،اهب ةرجاتملأ

رج
ّ

مامأأ سسمأأ أولثم نيمهّتم ةعبرأأ ت
دو˘ع˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه

نم ربوت˘كأأ12 موي ىلإأ اه˘تا˘ي˘ث˘ي˘ح

تامولعم تدرو نيأأ،8102 ةنسس
ةعباتلأ ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ى˘لإأ
ةبانعب ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ ةحلسصمل
ن˘م رد˘ح˘ن˘ي سصخ˘سش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م
تأرد˘خ˘م˘لأ بير˘ه˘ت˘ب ة˘م˘لا˘ق ة˘˘ي’و
ا˘سسنر˘ف ن˘م ه˘تÓ˘ّق˘ن˘ت ر˘ب˘ع ة˘ب˘ل˘سصلأ
لسصّتم قايسس يفو ،رئأزجلأ هاجتإاب
مت ةمول˘ع˘م˘لأ هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسأ ىد˘لو
قّلعتيو ينعملأ ةّيوه ىلإأ لّسصوتلأ
نم غ˘لا˘ب˘لأ «خ.ح» ى˘ّم˘سسم˘لا˘ب ر˘مأ’أ

ه˘ب تحا˘طأأ يذ˘لأ ،ة˘ن˘˘سس53 رم˘ع˘لأ
روف افلاسس ةروكذملأ ةينمأ’أ ةقرفلأ
ةلحر نتم ىلع نطولأ سضرأأ هلوخد
نويل ةنيدم نم ةمداقلأ ةرئاطلأ ربع
يلودلأ ةبانع راطم هاجّتإاب ةيسسنرفلأ

ةعسساتلأ ة˘عا˘سسلأ ى˘ل˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
˘مو˘ي ن˘م ة˘ق˘ي˘قد نو˘ع˘˘برأأو سسم˘˘خو
ترجأأ دقف ةيناث ةهج نمو ،عئاقولأ

سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ّي˘ل˘م˘ع ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع
ةتزوحب تناك يتلأ بئاقحلل ةقيقد
مههابتنإأ تفلي نأأ لبق هيف هبتسشملأ

مجحلأ ريغسص توسص رّبكم دوجو
كو˘كسش را˘ثأأ ه˘سضأر˘غأأ ن˘م˘˘سض نا˘˘ك
هحتفب تماق يتلأ ةينمأ’أ تاهجلأ

رثعتل هنم يغأربلأ عزن قيرط نع

ةيكيتسسÓب ت’وسسبك4 ىلع هلخأد
يلامجإأ نزو˘ب سضي˘بأأ قو˘ح˘سسم ا˘ه˘ب

ةربخلأ ءأرجإأ دعبو مأرغ03 ـب رّدق

تأردخم اهنأأ نيبت اهيلع ةيئايميكلأ
دقو أذه ،نيياكوك عون نم ةبلسص
هب˘ت˘سشم˘لأ ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق تع˘سضخأأ
ةيدسسجلأ ةسسمÓملأ ىلإأ «خ.ح» هيف
يلام غلبم ىلع هتزوحب تطبسضو

وروأأ019 هردق ةبعسصلأ ةلم˘ع˘لا˘ب
لّثمتم ةينطولأ ةلمعلاب رخآأ غلبمو

ءاقفر دايتقأ ّمت امك ،جد0005 يف
فقوملاب هجورخ نورظتني أوناك هل
ىلع دجأوتملأ تأرا˘ي˘سسلا˘ب سصا˘خ˘لأ

نمّ لك مهو ةبانع راطم ىوتسسم
«أ.ع.ط«و «و.سش«و «سش.ق»

33و13 نيب ام مهرامعأأ ةحوأرتملأ

تأذب مهت˘ع˘با˘ت˘م ت˘ّم˘ت ن˘يذ˘لأ ة˘ن˘سس

م˘هّ̆ت˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘ه˘˘ّجو˘˘م˘˘لأ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأ

حلاسصملأ ر˘ث˘ع˘ت م˘ل ا˘م˘ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘لأ

ريثم ءيسش يأأ ىلع هتزوحب ةينمأ’أ

ىمسسملأ ّنأأ ةراسشإ’أ ردجت ،ةبيرلل

ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘˘مأأ حر˘˘سص «خ.ح»

رّ̆ب˘كمّ نأأ ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ’أ تا˘يا˘ن˘ج˘˘لأ

هبلج ةبيقحلأ يف ناك يذلأ توسصلأ

يتلأ ةعتمأ’أ نمسض اسسنرف نم هعم

ى˘ل˘ع ل˘ّسصح˘ت د˘قو ا˘ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ي نا˘˘ك

نأأ هنم تبلط ةأأرمإأ لبق نم ةبيقحلأ

هل ةراج دعت يتلأ اهتخأأ ىلإأ اهّملسسي

«ه.سس» ى˘˘م˘˘سسم˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘بإأ فر˘˘ع˘˘يو

ةدا˘عإأ ة˘سسسسؤو˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح د˘جأو˘ت˘˘م˘˘لأ

هنأأ هتهج نم افيسضم ،ةملاقب ةيبرتلأ

عÓطإ’أ ’و ةبيقحلأ حتفب مقي مل

نم عونلأ أذه كلهتسسي ’ هنأأو اهيلع

ىلإأ عامتسسإ’أ ّمت اميف ،تأردخملأ

مهنأأ أودكأأ ن˘يذ˘لأ م˘هّ̆ت˘م˘لأ ي˘ق˘فأر˘م

ةقفأر˘م˘ل ة˘با˘ن˘ع را˘ط˘م ى˘لإأ أو˘ل˘ق˘ن˘ت

ة˘ي˘سضق˘ب م˘ه˘ل م˘ل˘ع ’و م˘˘ه˘˘ق˘˘يد˘˘سص

ثيح ،Óيسصف˘تو ة˘ل˘م˘ج تأرد˘خ˘م˘لأ

د˘ع˘ب ما˘ع˘لأ ق˘ح˘˘لأ ل˘˘ّث˘˘م˘˘م سسم˘˘ت˘˘لأ

ةبوقع فأرطأ’أ ةفاك ىلإأ عامتسسإ’أ

ة˘م˘كح˘م˘لأ تطّ̆ل˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب د˘ّبؤو˘م˘لأ

ّدسض أذفان ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سس02 ةبوق˘ع

ر˘بو «خ.ح» ي˘سسي˘ئر˘لأ م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ّ

تأأ

مهطّروت ّةلدأأ تبثت مل نيذلأ هءاقفر

.نيياكوكلأ دأريتسسأ ةّيسضق يف

مه ريشصمل تاطلشسلا هابتنإا تفل لجأا نم

 قيرطلآ نوقلغي نيدوقفملآ ةقآرحلآ تÓئاع
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تÓ˘ئا˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ سسمأأ مد˘˘قأأ
قلغ ىلع ةبانعب نيدوقفملأ ةقأرحلأ
لاطبأ’أ يحب   يباب ير’ يف قيرطلأ

نيذلأ ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لأ ة˘قأر˘ح˘لأ ل˘جأأ ن˘م
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ د˘˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘خأأ تبا˘˘˘غ
ع˘ط˘ق˘ب أو˘ما˘ق ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ.ة˘طرا˘˘ف˘˘لأ
ةراجحلاب رو˘كذ˘م˘لأ ي˘ح˘لا˘ب ق˘ير˘ط˘لأ

تفلل مهنم ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف سسيرا˘ت˘م˘لأو
ة˘ي˘سضق˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ها˘ب˘ت˘نإأ
نيذ˘لأ ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لأ ة˘قأر˘ح˘لأ م˘هءا˘ن˘بأأ
تب˘سسلأ ى˘لإأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘ل˘˘ي˘˘ل أور˘˘ح˘˘بأأ
ا˘ي˘ن˘يدر˘سس ةر˘يز˘ج ى˘˘لإأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
ن˘م. ي˘ب˘سشخ برا˘ق ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ

م˘ي˘ل˘قإأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج
ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا˘ب سصا˘سصت˘˘خإ’أ
مهعفدو نيجتحملأ نينطأوملأ ةئدهتل
ناكو.رورملأ ةكرح مامأأ قيرطلأ حتفل

ن˘˘م ردا˘˘سصم بسسح ي˘˘˘ب˘˘˘سشخ برا˘˘˘ق

ةعمجلأ ةليل قلطنأأ ةقأرحلأ تÓئاع

ةبانعب ئطأوسشلأ ىدحإأ نم ةطرافلأ

8 مهنم ةقأرحلأ نم ديدعلأ هنتم ىلعو

نأأ ’إأ ةبانع ةي’و نم نوردحني نابسش

ثيح ةظحللأ كلت ذنم تفتخأأ مهرابخأأ

ءأدن تابسسانم ةدع يف مهيلاهأأ هجو

فيثكت لجأأ نم لحأوسسلأ رفخ ىلإأ

لو˘سصو˘ل˘ل م˘ه˘ن˘ع ثح˘ب˘لأ تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

 .مهيلإأ

ي˘لا˘هأأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ه˘جو˘ت ثي˘ح

رحبلأ سضرعب نيدوقفملأ8 ـلأ ةقأرحلأ

ريغ ةرجهلأ ةلحر يف أوجرخ نيذلأ

نم مرسصنم˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ مو˘ي ة˘ي˘عر˘سش

دودح يف يديأرسسب طأرقب دأو ئطاسش

نتم ىلع لأوزلأ دعب ةدحأولأ ةعاسسلأ

8 ـب م˘هدد˘ع رد˘ق˘م˘لأو د˘ي˘سص برا˘˘ق

نم تايت˘ف3و باب˘سش5 م˘ه ة˘قأر˘ح

ام مهرامعأأ حوأرتيو لماح ةأأرمإأ مهنيب

دح ىلإأ أذهو ةنسس03و ةنسس71 نيب
ةيل˘م˘ع تلأز ا˘م ر˘ط˘سسأ’أ هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك
نيذلأو نيدوقفملأ ةقأرحلأ نع ثحبلأ

دعب ةسصاخو ’وهجم ربتعي مهريسصم
نأاب ةقأرحلأ يلاهأأ ىلإأ تامولعم دورو
لب مهذخأأ نم وه سسيل براقلأ بحاسص
وهو براقلأ دوقي نم هوخأأ نبإأ لسسرأأ

دق مهنأاب حجري أذهلو راسسملأ فرعي ’
رمأ’أ قلعتيو رحبلأ سضرع  يف أوهات
ي˘ما˘حو ة˘يدا˘˘ه ي˘˘نا˘˘سسي˘˘ع ن˘˘م ل˘˘كب
يواسسيعو سسرا˘ف فو˘ل˘خو˘بو زأر˘ي˘سش
مهمظ˘ع˘مو قورا˘ف ي˘فا˘ن˘سشو نا˘ه˘ي˘ج
’إأ ةبانعب أوملأزيل يح نم نوردحني
د˘قو سسأر˘هأأ قو˘˘سس ن˘˘م ةد˘˘حأو ةا˘˘ت˘˘ف
ةرجهلاب مايقلل د˘حأو برا˘ق أو˘ل˘ق˘ت˘سسإأ
أوماق مهيلاهأأ نأأ امكو ةيعرسشلأ ريغلأ
ن˘˘كلو م˘˘ه˘˘ب لا˘˘سصتإ’أ تأر˘˘م ةد˘˘ع˘˘˘ب
نري دئاقلأ فتاه ’إأ ةقلغم مهفتأوه

تناك حايرلأ نأأ ’إأ هعم ثدحتلأ متو

(دحأ’أ موي) أديج أوعمسسي ملو ةيوق

أودا˘عأأ م˘ث لا˘سصت’أ ع˘ط˘ق˘نإأ ا˘هد˘˘ع˘˘بو

ى˘ل˘عو ىود˘ج نود˘ب ن˘كلو لا˘سصتإ’أ

عافدل ةيئ’ولأ ةنيمأ’أ تلخدت كلذ رثإأ

ة˘با˘ن˘ع بت˘˘كم نا˘˘سسنإ’أ قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع

ةبانعو لج˘ي˘ج˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لا˘ب تل˘سصتأو

ن˘ع ثح˘ب˘لأ ف˘ي˘ث˘كت˘ل تل˘خد˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ةيرحبلاب أذ˘كو ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لأ ة˘قأر˘ح˘لأ

ىلإأو ايلاطيإأو اسسنرفب كلذكو ةبانعب

ةسصاخو يراج ثحبلأ لأز ام نآ’أ دح

فر˘ع˘ي ’ م˘هذ˘˘خأأ يذ˘˘لأ سصخ˘˘سشلأ نأأ

رحبلأ سضرعب راسسملأ ىتحو ةقايسسلأ

سشيعي اميف أذهو اينيدرسس ىلإأ يدؤوملأ

نيفوختمو مه˘با˘سصعأأ ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘لا˘هأأ

أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ر˘ي˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع

عم انمأزت ةسصاخو ةلوهجملأ ةقرحلاب

.مايأ’أ هذه لÓخ ةيوجلأ تابلقتلأ

ةرودلا هذه لÓخ اهيف لشصفلل ةجمربملا تاردخملا يف ةرجاتملا اياشضق زربأا نم ةدحاوّ فلم ةيفانئتشسإلا تايانجلا ةمكحم ةئيه تحتف
.اشسنرف نم «نيياكوكلا» داريتشساب صصخشش مايق يف ةلّثمتملاو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف5426ددعلا1202 سسرام71 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com
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عافترإا وه ،مهفوخت نم داز امو

ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا سضع˘˘ب
ءدب درجمبف بوب˘ح˘لاو، ءا˘شضي˘ب˘لاو
نا˘شضمر ر˘ه˘ششل ي˘˘لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘لا
عل˘شسلا سضع˘ب بي˘ه˘ل أاد˘ب ،م˘ظ˘ع˘م˘لا

أادب امك ،اكÓهتشسإا رثكألا داوملاو
ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘˘شسي فو˘˘خ˘˘لا
ع˘ف˘تر˘ت نأا ع˘قو˘ت˘ي يذ˘لا ط˘ي˘˘شسب˘˘لا
بشسح ل˘ي˘لد˘لاو،ةدا˘ع˘لا˘ك را˘ع˘شسألا
قوشسب ادجاوتم ناك نينطاوملا دحأا
را˘ع˘شسأا سضع˘ب غو˘ل˘ب و˘ه با˘ط˘ح˘لا
نأا عم ،ةورذلا ةيكÓهتشسإلا داوملا
ل˘شصو د˘ق˘ف ،د˘ع˘ب ل˘ح˘ي م˘ل ر˘ه˘ششلا
ى˘ل˘ع د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘كلا ر˘˘ع˘˘شس

003 ىلإا جاجدلا نم لاثملا ليبشس
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘ف هزوا˘ج˘˘ت˘˘يو ،را˘˘ن˘˘يد
هون راجتلا دحأا هتهج نم، تاقوألا
هد˘˘ه˘˘ششت يذ˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘ترإلا نأا ى˘˘˘لإا
،يعيبط ناشضمر رهشش يف قاوشسألا

سضرعلا ةدعاقل عشضخت قوشسلا نأل
مامأا سسفانتلا اهيف حاتمو بلطلاو
سضعب تدهشش سساشسألابو ،عيمجلا
لبق ىتح اهراعشسأاب اعافترإا داوملا
هنأا ىلإا اريششم ،ناشضمر رهشش مودق
ىلع بلطلا عفتري رهششلا اذه يف
ى˘لإا يدؤو˘ي ا˘م˘م مو˘ح˘ل˘لاو ر˘شضخ˘لا
سضعب ررب امك، اهراعشسأا يف ةدايزلا
ةردنب ،راعشسألا يف ةدايزلا راجتلا
ل˘كا˘ششمو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا سضع˘ب
نإا مهشضعب لاق اميف ،ءاركلاو لقنلا
عاف˘ترإلا اذ˘ه ءارو را˘ن˘يد˘لا را˘ي˘ه˘نإا
تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسل يرود˘˘˘˘لا
تا˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لاو ة˘˘˘يرور˘˘˘شضلا
مغر هنإاف قايشسلا تاذ يف.ةماعلا
نم ريثكلا اهت˘فر˘ع ي˘ت˘لا تادا˘يز˘لا
لوخدلا ةيادب ع˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
ى˘لإا تل˘شصو ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

نإا˘˘ف ،نا˘˘ي˘˘˘حألا سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف جد03
ل˘˘شصاو˘˘ت قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف را˘˘˘ع˘˘˘شسألا
ريثكلا يكتششت تقو يف اهعافترإا

ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ند˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةرد˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘جار˘˘˘تو ،ي˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تادا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا تشسمو.ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘ششلا
داو˘م˘لا˘ك ،ة˘يرور˘شضلا تا˘ي˘جا˘˘ح˘˘لا
رشضخلاو ،موحللاو ،ةماعلا ةيئاذغلا
تا˘ي˘ع˘م˘ج بشسح ي˘˘هو ،ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا

ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ ،كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
تح˘ب˘شصأا ا˘ه˘نأا ة˘جرد˘ل ،ة˘ي˘˘ئا˘˘ج˘˘فو
ردشصمو ،ةيوجلا لاوحألاك ةبلقتم
ىلإا ،يرئازجلا كلهتشسملل رخآا قلق
ببشسب ههجاوت يتلا ليقارعلا بناج
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا

ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ىد˘˘بأا د˘˘قو.ا˘˘نورو˘˘ك
مهفوخت «ةعاشس رخآا«ـل نينطاوملا

مغر،اهعافترإا راعشسألا ةلشصاوم نم
ناويدلا ريدم دكأا ثيح تانيمطتلا
ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

راعشسأا نأا،يبورخ دمحم ،موحللاو
ليبق اشضاف˘خ˘نإا فر˘ع˘ت˘شس ا˘طا˘ط˘ب˘لا
ل˘˘˘شضف˘˘˘ب كلذو ،نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘˘شش
تانوزخملا غيرفت تايلمع لشصاوت
ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ي˘ن˘ج ي˘˘ف عور˘˘ششلاو
ي˘˘ف ي˘˘بور˘˘خ ح˘˘شضوأاو.ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
نأا ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكول حيرشصت
ةنشسلا هذه نمازتيشس ناشضمر رهشش
لوشصحملا نم تايمك لوخد عم
ةد˘ع ن˘م ى˘ن˘ج˘ي˘شس يذ˘لا د˘يد˘˘ج˘˘لا

م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تا˘˘يلو
رثأا هل نوكيشس ام وهو ةدكيكشسو
طوبهلا وح˘ن را˘ع˘شسألا˘ب ع˘فد˘ي ما˘ه
ءانتقإا نم نطاوملا نكمتيشس ثيح
را˘ع˘شسأا˘˘ب نا˘˘شضمر ي˘˘ف ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نأا ي˘˘بور˘˘خ فا˘˘˘شضأاو.ة˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م
ايلاح ةلجشسملا ةعفتر˘م˘لا را˘ع˘شسألا
ا˘طا˘ط˘ب˘لا ي˘شسي˘˘ئر ل˘˘كششب سصخ˘˘ت
ىوتشسم ىلع جتن˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

قاو˘شسأا ي˘ف عا˘ب˘ت ذإا يداو˘˘لا ة˘˘يلو

04ب ةيبونجلا ةيلولا هذهب ةلمجلا

ةدربملا اطاطبلا امأا ،ارانيد25 ىلإا
يهف ،اشضيأا ةديج ةيعون تاذ يهو
فلتخم يف ةلمجلا قاوشسأا يف عابت

ارانيد24و53 ني˘ب تا˘يلو˘لا

04ب يئاهنلا نوبزلا ىلإا لشصتل

.ارانيد05 ىلإا
ناشضمر رهشش» :توحلب

راعشسألا يف ارارقتشسإا دهششيشس
«نيومتلاو

ةيلول ةراجتلا ريدم هتهج نم
ن˘طاو˘م˘لا نأا˘م˘ط تو˘ح˘ل˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

لثم نوكتشس راعشسألا نأاب يبانعلا
امك لوانتملا يفو ةيشضاملا ةنشسلا
ة˘ي˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘شسإلا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا
يفاكلا لكششلاب ةر˘فو˘ت˘م نو˘كت˘شس
نم كرا˘ب˘م˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ
اهتعشضو ة˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا عا˘ب˘تإا لÓ˘خ
داو˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘كح˘لا
كلذل،يفاكلا لكششلا˘ب ة˘يرور˘شضلا

ي˘ف ة˘ف˘˘ه˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بإلا بجو
ءار˘ششلا ي˘ف ة˘غ˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لاو قاو˘˘شسألا
ة˘شصا˘خ˘لا تاءار˘˘جإلا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم،
كÓهتشسلا ةعشساولا داوملا ريفوتب
ل˘كششب قاو˘شسألا ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘شضو
عافترإا مامأا ازجاح فقتشس ،يرود
ي˘ف ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسإلا داو˘م˘لا را˘ع˘شسأا

بيلحلا ةمزأا سصوشصخبو،ناشضمر
بل˘˘ط˘˘لا ى˘˘لإا بب˘˘شسلا ع˘˘جرأا د˘˘ق˘˘˘ف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م د˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا

نأا نيح يف ءاتششلا لشصف يف ةشصاخ
نأا ثيح، اهلاح ىلع تيقب ةيمكلا
يذلا وه بيلحلل ينطولا ناويدلا
بشسح تايمكلا عيزوت ةبشسن ددحي
ةينطولا ةكبششلا لÓخ نم انثدحم
ةنيدم˘ب ه˘نأا ف˘ششك ا˘م˘ك، ع˘يزو˘ت˘ل˘ل

اهناكمإاب تانبلم ثÓث كانه ةبانع

رتل ف˘لأا003 نع ديز˘ي ا˘م جا˘ت˘نإا
اهتردق فشصنب لمعت اهنكل ايموي
ةدا˘ف˘ت˘شسإل ع˘جار كلذو،ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نإلا
امب بيلحلا قوحشسم نم ةنيدملا

نم ايموي رتل فلأا001 جاتنإا لداعي
لشصت نايحألا سضعب يفو بيلحلا

جاتحي نيح يف رتل فلأا011 ىلإا

رتل فلأا002 ل ةبانع ةنيدم ناكشس
تيزلا ةمزأا نعو،لقألا ىلع ايموي
ةبراشضملاو ةر˘تو˘ف˘لا نأا˘ب د˘كأا د˘ق˘ف
عا˘ف˘ترل با˘˘ب˘˘شسلا زر˘˘بأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
متيشس هنأاب هثيدح م˘ت˘ت˘خإاو،را˘ع˘شسلا
ا˘م˘ك ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ت˘˘كث
ةعباتمو ةبقارم قرف كانه نوكتشس
ة˘برا˘˘شضم˘˘لاو را˘˘كت˘˘حإلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
قيشسنتلاب ةيناديم تاجرخ اهللختت
نمألاو ةحÓفلا عاطق حلاشصم عم
يد˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م كرد˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘م˘ك، را˘ع˘˘شسألا ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لاو
هذهل ناشضمر نأاب نينطاوملا نأامط
يشضاملا ماعلا لثم نوكيشس ةنشسلا
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو را˘˘ع˘˘شسألا تنا˘˘ك ن˘˘يا
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 ةبراصضملاو راكتحإÓل يدصصتلل ةيجيتارتصسا عصضو دكؤويو نئمطي ةراجتلا ريدم

 ناسضمر رهسش لولح بارتقإا عم راعسسألا بيهل نم نينطاوملا فوخت

ةحداف رئاصسخ مهدبكتو مهطاصشن ةصسرامم ىلع نيبرملا بلغأا فوزع ببصسب

تابسصقملاب اهاحسضو ةيسشع نيب مارغوليكلل جد004 ىلإا زفقت جاجدلا راعسسأا
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˘مو˘ح˘ل˘لا راـع˘شسأا سسمأا تز˘ف˘˘ق
رثكأا ىلإا «جا˘جد˘لا م˘ح˘ل» ءا˘شضي˘ب˘لا

مارغو˘ل˘ي˘كل˘ل جد004 ة˘˘بار˘˘˘ق ن˘˘˘م
سضعبب رثكأا ام˘برو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب
ناك نأا دعب ،اهل ةرواجملا قطانملا
ل ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف هنمث

وهو ،مارغوليكلل جد003 زواـجتي
يكـلهت˘شسم نــم ر˘ي˘ث˘كلا ل˘خدأا ا˘م
نأاو امـيشس ةريح يف ةداــملا هذه

جد001 تشسمل ةدا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ششع ن˘˘˘ي˘˘˘ب مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘ل
دنع نو˘ن˘طاو˘م˘لا أا˘جا˘ف˘ت.ا˘ها˘ح˘شضو
تابشصقمب ءاشضيبلا موحل˘لا ءا˘ن˘ت˘قإا

يشسايق˘لا عا˘ف˘ترإلا˘ب ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
تغلب يتلاو جاجدلا موحل راعشسأل

تناك نأا دعب مارغوليكلل جد004
ل ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف

ي˘ف مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل جد003 ىد˘ع˘ت˘ت
لـعــج ا˘˘م و˘˘هو ،لاو˘˘˘حألا ن˘˘˘شسحأا

نع نولءاشستي نئابزلا نم ريثكلا
مل يتلاو ةئجافملا ةدايزلا هذه ببشس
ءاثنتشسإاب ةيفاششلا ةباجإلا اهل اودجي
نأاب تابشصقملا باحشصأا تاريربت
ي˘ف ا˘شصق˘ن د˘ه˘ششت ن˘جاود˘لا مو˘ح˘ل
ة˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه ح˘˘˘باذ˘˘˘م˘˘˘لا
تناك يتلاو اهتقبشس يتلا عيباشسألاب
ام وهو ،ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘فو ا˘ه˘ي˘ف فر˘ع˘ت

ز˘ف˘ق˘ت قو˘شسلا ي˘ف را˘ع˘شسألا ل˘ع˘˘ج
نيب ام حوارتت ةدايز كلذب ةلجشسم

مارغول˘ي˘كل˘ل جد001 ى˘˘˘لإا جد08
يذـلا رار˘ق˘ت˘شسإلا د˘ع˘˘ب اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ي

يف نجاودلا مو˘ح˘ل را˘ع˘شسأا ه˘ت˘فر˘ع
ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ن˘˘ير˘˘ه˘˘ششلا

ن˘م˘ث˘ب تا˘ب˘شصق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تشضرـع

ى˘˘˘˘لإا جد032 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ر˘˘شصح˘˘ن˘˘˘ي

راشسفتشسÓلو ،مارغوليكلل جد003
ا˘ن˘ل˘شصتا عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘ث˘˘كأا
ن˘جاود˘لا او˘بر˘م ة˘ي˘ع˘م˘˘ج سسي˘˘ئر˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا و˘شضع˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘˘ب
يدعشس رامع نجاودلا ةيبرت ةبعششل

عا˘ف˘ترإا ة˘جو˘م نأا ا˘ن˘ل ف˘ششك يذ˘لا
˘مو˘ح˘˘ل ي˘˘ف ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘شسألا
سضر˘ع˘لا ة˘ل˘ق ى˘لإا ع˘جر˘ت ن˘جاود˘˘لا

تذفن نوبرملا نأا ذإا ،بلطلا ةرثكو
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ل˘ق ي˘ف م˘˘ها˘˘شس و˘˘هو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ي˘ف ةدا˘يز ه˘ل˘با˘ق˘˘ي يذ˘˘لا سضر˘˘ع˘˘لا
باوبأا ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو ا˘م˘ي˘شس بل˘ط˘لا
بل˘ط˘لا نو˘كي ن˘يأا نا˘شضمر ر˘ه˘˘شش
ةعـشساولا ةداملا هذه ىلع ديازـتم
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا فوز˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا،
ىلع ةيقرششلا تايلو˘لا˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لا

رئاشسخ˘لا د˘ع˘ب م˘ه˘طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘م
،ار˘خؤو˘م ا˘هود˘ب˘كت ي˘ت˘لا ة˘˘حدا˘˘ف˘˘لا

نم ةركلا ةداعإا نود تلاح يتلاو
نيذلا ةشصاخ ،مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا فر˘ط
دنع نو˘يد م˘ه˘يد˘ل م˘ه˘شسف˘نأا اود˘جو
،ةرطايبلاو ةيئاذغلا فÓعألا يعئاب

فÓ˘˘˘عألا را˘˘˘ع˘˘˘شسأا تغ˘˘˘ل˘˘˘ب ثي˘˘˘ح
تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم ة˘˘يودألاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
نجاودلا ، و˘بر˘م تز˘ج˘عأا ة˘ي˘شسا˘ي˘ق

لشصو نيأا م˘ه˘طا˘ششن ة˘لواز˘م ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا فÓ˘عألا ن˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا
موحلل ةجتنملا نجاودلاب ةشصاخلا

فÓ˘عألا ا˘مأا،جد0008 ةبار˘ق ى˘لا
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘جاود˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘˘لا

جد0007 تشسمÓ˘˘˘˘ف سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةراشسخ يف مهاشسام اذهو ،راطنقلل
انثدحم لاق ىرخا ةهج نم،نيبرملا
فÓ˘˘عألا تشسم ي˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘يز˘˘˘لا نأا
عا˘˘ف˘˘ترإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تتأا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ىرذ˘˘لاو ة˘˘جو˘˘شصلا

رمذت راثأا ام وهو فÓعألا تانوكم
او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا ن˘ي˘بر˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘˘شساو
،مه˘م˘عد˘ل ة˘لود˘لا ل˘خد˘ت ةرور˘شضب
دو˘˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
موحللا قوشس مظنت ةعجان ةشسايشس
مهاشست نأا اهنأاشش نم يتلاو ءاشضيبلا
ةعشساولا ةدا˘م˘لا هذ˘ه رار˘ق˘ت˘شسإا ي˘ف
ة˘يا˘˘م˘˘حو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا
ل˘ظ ي˘ف ر˘ئا˘شسخ˘˘لا ن˘˘م نو˘˘بر˘˘م˘˘لا
.ىرخأا ةهج نم قوشسلا رايهنإا

اهريوطت مت تايصضرألاو تاقيبطتلا نم ديدعلا

اهنيسسحت لبسسو ةروطملا ةيمقرلا تامدخلاب فرعت «صصانكلا»
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ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘لا˘˘˘كو ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصل˘˘ل
مÓعوب ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا

ليشصافت نع اهيف فششك سشديوح
ة˘م˘يد˘ق˘لا تار˘ق˘م˘لا ة˘نا˘ي˘شص ةدا˘˘عإا
لا˘حر˘ب ي˘ف «سصا˘ن˘كلا» ـل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لاو ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو
ي˘ح ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا لا˘م˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘شست
ة˘ل˘ح˘ب تر˘ه˘ظ ثي˘ح دار˘م سشود˘يد
تا˘مد˘خ˘˘لا˘˘ب فر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘يد˘˘ج
،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ةرو˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ليغششتلاو ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق ى˘ع˘شسيو
لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘˘شضلاو
ناونعب اهعشضو يتلا ةيجيتارتشسلا
ة˘نر˘شصع ر˘ب˘ع ه˘تا˘مد˘˘خ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ة˘ب˘كاو˘مو هر˘ي˘ي˘˘شست
تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةد˘ع ر˘يو˘ط˘ت ة˘ط˘شساو˘ب
ح˘˘˘م˘˘˘شست ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضرأاو
نطاوملا لوشصح تاءارجإا فيفختب

يف كلذو ةعورششملا هقوقح ىلع
تاءارجإلا طيشسبتو ليهشست قايشس
ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘˘لاو ة˘˘يرادإلا
فد˘ه˘لا˘ف ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
و˘ه تاءار˘جلا هذ˘ه ن˘م ير˘هو˘ج˘لا

ة˘ن˘شسنأاو ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ق˘فر˘م˘لاو ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘˘لا
ليغششتلاو لمعلا عاطقل يمومعلا

قير˘ط ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘شضلاو
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شس
خيشسرتو تامولع˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
ل˘ف˘كت˘لا د˘شصق ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
تلا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب ع˘˘ج˘˘نألاو ع˘˘˘ير˘˘˘شسلا
ىلإا مهلقنت ءا˘ن˘ع نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

دعب نع تامدخلا ريوطتف ،انقفارم
فرظلا هشضر˘ف ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا را˘ي˘خ
هل أاجل يذلا ،يئانثتشسلا يحشصلا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘˘ل عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
،ةيداع ةفشصب هقوقح نم ةدافتشسÓل
قود˘˘ن˘˘شصلا جردأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
لام˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ءار˘˘˘جألا
ن˘ي˘شسح˘ت ى˘لإا ي˘مر˘ت ة˘ي˘نور˘ت˘كللا
،ا˘ه˘ت˘نر˘شصعو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
هذ˘ه جاردإا ي˘تأا˘يو ل˘م˘ع˘لا با˘˘برأاو
قا˘ي˘شس ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ىل˘ع لو˘شصح˘لا تاءار˘جإا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
ءا˘˘ن˘˘ع نود ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لاو تاءادألا
ه˘كي˘با˘ب˘ششو ه˘ق˘فار˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا

ةيشضرألا تامد˘خ˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو

تامدخلا هذه حيتتو ءانبلا ةيمقرلا
ةي˘نا˘كمإا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلا
ةيقحألا ةياهن خيراتو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ه˘كÓ˘ه˘ت˘شسا ة˘فر˘ع˘˘م ،تاءادألا ي˘˘ف
باشسحلا تافوششك عبط ،ةيودأÓل
يقلت ،ةمدقملا تاءادألاب ةشصاخلا

ةقاطب بلط ،تارا˘ع˘ششإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةداهشش جارختشسا ،دعب نع ءافششلا
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شضلا ىد˘˘˘˘˘ل با˘˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘˘نلا
ةلطعلا سضيوعت بلط ،يعامتجلا
لامشسأار بلطو دعب نع ةيشضرملا
تا˘مد˘خ˘لا ن˘مو ،د˘ع˘ب ن˘˘ع ةا˘˘فو˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘كللا
ةيشضرألا» اشضيأا «سصانكلا» اهرفوت

د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ح˘˘ير˘˘شصت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

noitaralcedélétحمشست ي˘ت˘لاو
مهتامازتلاب مايقلا˘ب ل˘م˘ع˘لا با˘برأل
ىلإا لقنتلا ءانع نودو ةلوهشس لكب
تق˘ث˘ب˘نا ي˘ت˘لاو قود˘ن˘شصلا ق˘فار˘˘م
ـب ق˘ل˘ع˘ت˘˘تو تا˘˘مد˘˘خ ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
تا˘كار˘ت˘ششلا ة˘ي˘عوأا˘ب ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا
نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘شضل˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘شسلا
ة˘كر˘ح˘ب ح˘ير˘˘شصت˘˘لا،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ن˘ع تا˘كار˘ت˘ششلا د˘يد˘شست،ءار˘˘جألا

عÓطإلا ،ينورتكللا عفدلا قيرط

تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘˘لا ءادأا ةدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع
بلط ،ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘مو ا˘ه˘جار˘خ˘ت˘شساو
عÓطلا ،ءارجألا با˘شست˘ناو م˘ي˘قر˘ت

ةشصاخلا باشستنلا تادا˘ه˘شش ى˘ل˘ع
ةقاطب بلط ،اهجارختشساو ءارجألاب
نم قيقحتلا ،ءارجألا ةدئافل ءافششلا
ة˘مد˘خو ة˘يو˘ن˘شسلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا
نم ةدافتشسÓل ينورتكلإلا بلطلا

تا˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘ششا نو˘˘˘يد ع˘˘˘فد لود˘˘˘ج
امأا ،طيشسقتلاب يعامتجلا نامشضلا
ة˘ب˘قار˘م˘لا تاءار˘˘جإا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةيبطلا ةبا˘قر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا
د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ي˘نور˘ت˘كللا ة˘ق˘ب˘˘شسم˘˘لا
ماظن راطإا يف ةينلديشصلا داوملل
ةيبطلا ةقيثولا ،ريغلا لبق نم عفدلا
ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا
تلاكولا ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘نور˘ت˘كللا

ةيشصنلا لئاشسرلا ربع ءاعدتشسلاو
رود˘˘˘لا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف ،ةر˘˘˘ي˘˘˘شصق˘˘˘˘لا
ةيمقرلا تامدخلا هبعلت يرهوجلا
ة˘يرادلا تاءار˘جإلا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو
م˘شسق˘ب م˘ها˘شست ي˘ه˘ف ،ا˘ه˘ت˘نر˘شصعو
ءابو يششفت رطخ نم دحلا يف رفاو
نودو دعب نع مدقت اهنوك،انوروك
.قودنشصلا قفارم ىلإا لقنتلا

راعصسألا عافترإا ةمزأا نأا ةصصاخ،ةيكÓهتصسإلا داوملا يف راعصسألا بيهل نم ةماع ةفصصب نييرئازجلاو ةصصاخ ةفصصب نييبانعلا تويب يف يرصسي فوخلا أادب كرابملا ناصضمر رهصش لولح بارتقإا عم
.ةنصسلا لÓخ اهرارقتصسإا نم مغرلاب ميركلا رهصشلا لح املك قاوصسألا محتقت

ةنايصصلاو ميمرتلا تايلمع نم ءاهتنإلا دعب

  هكاوفلاو رسضخلل يراوجلا قوسسلا حتف
ناسضمر رهسش لولح لبق ينوبلاب

ةريخألا تاششوترلا عشضو يف ةبانعب ينوبلا ةيدلبب حلاشصم تعرشش
زكرم ينوبلاب هكاوفلاو رشضخلل يراوجلا قوشسلا حتفل ادادعتشسإا
ميمرتلاو ةنايشصلا تايلمع ءاهتنإا دعب قلغلا نم ةليوط رهششأا دعب
قوشسلا حتف ةيلمع نإاف سسمأا انرداشصم بشسحو.روكذملا قوشسلل
نم نينطاوملا نيكمتل كرابملا ناشضمر رهشش لولح ليبق متتشس
فورظ يف ليشضفلا رهششلل ةيرورشضلا مهتايجاح ءاشضقو قوشستلا
قيرطلا يف يوشضوفلا عيبلا ةرهاظ ىلع ءاشضقللو ةهج نم ةنمآا
تماق ينوبلا ةرئادل نمألا حلاشصم نأا ملعلل ةرورعزوب ىلإا يدؤوملا
ناكملا فيظنت عم راشضخلا تلواطلا ةلازإل تÓمح نم ديدعلاب

ةراجتلا ةبراحمو نيقوشست˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ة˘م˘ئا˘ق نإا˘ف ر˘ب˘˘خ˘˘لا تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘نردا˘˘شصم بشسحو. ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا
ةعبات ةشصتخم ةنجل فرط نم اهدادعإا مت تاناخلا نم نيديفتشسملا
راظتنإا يف ةينعملا حلاشصملا عيمج عم قيشسنتلاب ةيدلبلا حلاشصمل
ينوبلا ناكشس نأا ركذلاب ردجيو   ةلبقملا مايألا يف قوشسلا حتف
قو˘شسلا ة˘لازإا˘ب تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف او˘ب˘لا˘ط د˘ق او˘نا˘ك ز˘كر˘م
تهتنأا يذلا يراوجلا قوشسلا حتفو هكاوفلاو رشضخلل يوشضوفلا
تمدقت ةيدلبلا حلاشصم نإاف رداشصملا تاذل ادانتشسا و.لاغششألا هب
قوشسلا نم لكب ةمحرلل قاوشسا ءاششنإا لجأا نم تاحارتقإا ةدعب

ناشضمر رهششل ابشسحت (3) ةرشضخوبو زكرم ينوبلاب ةاطغملا
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! «جلركلإ» ناكم تفزلإ

يف لإز ام يذلإ طÓبلإ ةلإزإإ ةيلمع مايألإ هذه ةبانعب ثدحي
نيب طبإر˘لإ ه˘سصي˘ل˘ق˘ت م˘ت يذ˘لإ ف˘ي˘سصر˘لإ لو˘ط ىل˘ع ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح

ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ن˘يد˘م˘لإ ط˘سسوو م˘ي˘˘هإر˘˘بإإ يد˘˘ي˘˘سسب تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لإ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ بسضغو ط˘خ˘سس را˘ثأإ ا˘˘م و˘˘هو تفز˘˘لإ ةدا˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘سصرألإ

يتلإو ةنيدم˘لإ ط˘سسو ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لإ ىسضو˘ف˘لإو ة˘ي˘ئإو˘سشع˘لإ بب˘سسب
.ىرقلإ عباط اهتطعأإو فايرأإ ةطراخ طسسوتملإ سسورع تلخدأإ

فتإوهلإ ىلع درت ل لاحربب تإرإدإلإ

در مدع ةرهاظ نم ةبانعب لاحرب ةقطنمب نونطإوملإ برغتسسإإ
نأإ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ت˘با˘ث˘لإ ف˘تإو˘ه˘لإ ىل˘ع لا˘حر˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تإرإدإلإ
راثآإ يذلإ رمألإ إذ˘هو ة˘با˘ج˘ت˘سسإإ نود˘ب ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل نر˘ي ف˘تا˘ه˘لإ

.ةقطنملإ ينطإوم بسضغ

!ملاعلإ «ةلطب» ةيرئإزجلإ ةلورفلإ

ماقملإ يلودلإ ةلورفلإ سضرعم يف ةيناثلإ ةرملل رئإزجلإ تكراسش
نم ةدكيكسس ةيلو ةلورف تنكمت ثيح عوبسسألإ إذه إدنلوه يف
.ةكراسشم ةلود73 نيب نم ىلولإ ةبترملإ كاكتفإإ

ةيراجتلإ تإزواجتلإ نع غيلبتلل قيبطت قÓطإ

،هطيحمو كلهتسسملإ داسشرإإو ةيامحل ةيرئإزجلإ ةمظنملإ تقلطأإ
لاجملإ يف تإزواجتلإ فلتخم نع غيلبتلاب حمسسي ديدج قيبطت
،ح˘سضوأإو.را˘ع˘سسأÓ˘ل ةرر˘ب˘م˘لإ ر˘ي˘غ تإدا˘يز˘لإ كلذ ي˘ف ا˘م˘ب يرا˘ج˘ت˘لإ

ن˘ك˘م˘ي˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لإ إذ˘ه نأا˘ب ،يد˘بز ىف˘ط˘˘سصم ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لإ سسي˘˘ئر
ةيباقرلإ تاطلسسلإ ىلإإ مهتاغيلبتو م˘ه˘يوا˘ك˘سش ل˘ق˘ن˘ب ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لإ

مدختسسملل حمسسي قيبطتلإ إذه نأإ ىلإإ ثدحتملإ راسشأإو .ةينمألإو
روسص لÓخ نم ةفلاخملإ ةعيبط لوح ةيليسصفت تامولعم ميدقتب
وإ ءإرسشلإ ناكمل يفإرغجلإ ديدحتلإ ىلإإ ةفاسضإإ ،ريتإوفلإ ،جتنملإ

إذه قيرط نع كلهتسسملل اسضيأإ نكميو .ةفلاخملإ لوسصح ناكم
إذكو1133 يفتاهلإ مقرلإ ربع ةمظ˘ن˘م˘لا˘ب لا˘سصتلإ ،ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لإ

.غيلبتلل يعامتجلإ لسصإوتلإ عقإوم

نوكلهتسسي نويرئإزجلإ
رييÓم7ـلإ براقي ام

سسايكألإ نم ةدحو
ايونسس ةيكيتسسÓبلإ

ة˘م˘ل˘ك ي˘ف،ة˘ع˘م˘جو˘ب ة˘ل˘ي˘لد ة˘ئ˘ي˘ب˘لإ ةر˘˘يزو تد˘˘كأإ
نب ميرم ةرإزولل ةماعلإ ةنيمألإ اهنع ةباين اهتقلأإ

قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ مو˘˘˘ي˘˘˘لإ ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ،يد˘˘˘ه˘˘˘م
ة˘ح˘فا˘ك˘م» نإو˘ن˘ع تح˘ت ءا˘ج يذ˘لإ ،ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لإ
ام نوكلهتسسي نييرئإزجلإ نأإ،«يكيتسسÓبلإ ثولتلإ

سسا˘˘˘ي˘˘˘˘كألإ ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘م7 لداعي
نيب نم دعت رئإزجلإ نأإ ةعمجوب تزربأإو.ةيكيتسسÓبلإ دإوملإ مإدختسسإ رطاخم نم دحت تاعيرسشت نسس ةرورسض ىلع ةدكؤوم،ةيكيتسسÓبلإ
ىمرت ةيكيتسسÓبلإ تايافنلإ نم ةئاملاب08 ىلإإ06 لداعي ام نأإ تفسشكو.يملاعلإ ىوتسسملإ ىلع ةيكيتسسÓبلإ سسايكأÓل نيكلهتسسملإ ربكأإ

بيوذتلإو نحطلإ تايلمعب ءدب ةيكيتسسÓبلإ تايافنلإ ءإوتحل ةطيسسب قرط دجوت نيح يف،نايدولإو رحبلإ هايم يفو ةعيبطلإ يف
ةريخألإ تاناسضيفلإ نأإ تفاسضأإو.فقسسألإ طÓبو تاحاسسملإ لزع دإوم كلذ يف امب ةلكسسرم ةديدج دإوم ىلإإ اهليوحتب حمسسي امم خسضلإو
 .ةيرسضحلإ قطانملإ يف يحسصلإ فرسصلإو هايملإ فيرسصت تإونق انايحأإ دسست يتلإ ةيكيتسسÓبلإ تايافنلإ هذه ةروطخ ىدم تنيب

لاقلا ووليقلا
 ةلسشنخب جاجتحإلإ تاحيسص رخأإ

دلوأإ قيرطب نيجتحملإ نم ددع مدقأإ
روسص ءانب ىلع ةلسشنخ ةيلوب سشاسشر
ة˘˘سسب˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بإر˘˘لإ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لإ ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ل
عاسضوألإ ىلع اجاجتحإ إذهو ةلسشنخو
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لإ هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلإ
رو˘سص ءا˘ن˘ب˘ب جا˘ج˘ت˘حإلإ ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لإ
قلغ دعب نوجتحملإ هيلإإ لسصوت ام رخأإ

رربم ناك امهم هنأإ ريغ رإوحلإ قرط لك
هنأإ لوبق˘م˘لإ ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نإا˘ف جا˘ج˘ت˘حإلإ

ا˘يا˘ح˘سضلإ م˘ه تإرا˘ي˘سسلإ با˘ح˘سصأإ نو˘˘ك˘˘ي
نوربتعي نوجتحم˘لإ ل˘با˘ق˘م˘لإ ي˘ف ن˘ك˘ل
إذه ىلإإ مهلسصوأإ امو ىبزلإ ليسسلإ غلب نأإ
ة˘بذا˘ك˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ دو˘عو لإإ د˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لإ

. رإوحلإ تإونق لك قلغو

لمع جمانرب ىلع عيقوتلإ
ةحسصلإ ةمظنمو رئإزجلإ نيب

ةيملاعلإ
عم نيتنسسل دتمي لمع جمانرب ةيرئإزجلإ ةحسصلإ ةرإزو تعقو
نم ةدافتسسلإ نم رئإز˘ج˘لإ ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ل ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لإ ة˘ح˘سصلإ ة˘م˘ظ˘ن˘م

،يرئإزجلإ ةحسصلإ ريزو جمانرب˘لإ ىل˘ع ع˘قوو.ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لإ ةر˘ب˘خ
،ةحسصلل ةيملا˘ع˘لإ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لإ ل˘ث˘م˘مو ،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لإ د˘ب˘ع

ديدحت ىلإإ جما˘نر˘ب˘لإ ىع˘سسيو.نإو˘سسنإر˘ف Ó˘ب نو˘سسي˘غ˘ن رو˘ت˘كد˘لإ
لاجم يف رئإزجلإ اهيف قفإرت نأإ ةمظنملل نكمي يتلإ تايولوألإ
حسضوأإو.ةربخلإو ينق˘ت˘لإ بنا˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ا˘سصو˘سصخ ،ة˘ح˘سصلإ

رابتعلإ نيعب ذخأا˘ي ج˘ما˘نر˘ب˘لإ نأإ ،رإرو˘ف لا˘م˘ج ة˘يا˘قو˘لإ ر˘يد˘م
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ فإد˘هأإ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلإ تا˘˘يو˘˘لوألإ
قفإرتسس ةيملاعلإ ةحسصلإ ةم˘ظ˘ن˘م نأا˘ب رإرو˘ف دا˘فأإو.ة˘مإد˘ت˘سسم˘لإ

موقيسس امك.ةمزÓ˘لإ ةر˘ب˘خ˘لا˘ب ه˘م˘عد˘تو ي˘ن˘طو˘لإ ج˘ما˘نر˘ب˘لإ إذ˘ه
اميف ،جمانرب˘لإ إذ˘ه ن˘م˘سض ةر˘ط˘سسم˘لإ فإد˘هألإ ع˘سضو˘ب نا˘فر˘ط˘لإ
ةمزÓلإ ريياعملإ ديدحتب ةئيهك ةيملاعلإ ةحسصلإ ةمظنم موقتسس
.رئإزجلإ ىلإإ ةينقتلإ ةدعاسسملإ ميدقتل

ةمألإ سسلجم يف ابئان83 ةلاحإإ
 ..ةماعلإ ةباينلإ ىلإإ يتيوكلإ

؟ببسسلإ ام
ةرإزو ن˘م ا˘ف˘ل˘م ا˘ي˘م˘سسر ،ة˘ي˘ت˘يو˘ك˘لإ ة˘ما˘ع˘لإ ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لإ تم˘˘ل˘˘ت˘˘سسإإ
م˘هزو˘ف˘ب إو˘ل˘ف˘ت˘حإ ن˘يذ˘لإ بإو˘ن˘لإ ع˘ي˘م˘ج ة˘لا˘حإا˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خإد˘˘لإ

ةفيحسص بسسحو.مهعم قيقحتلاب تبلاطو ةيباينلإ دعاقملاب
سسلجمب ايلاح ابئان83 عم ةماعلإ ةباينلإ ققحتسس «سسبقلإ»
نم نك˘م˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ن˘ع ة˘نا˘سصح˘لإ ع˘فر بل˘ط˘ت˘سسو ،ي˘ت˘يو˘ك˘لإ ة˘مألإ

تفا˘سضأإو.م˘ه˘ق˘ح˘ب تإءإر˘جإلإ ذ˘˘خأإو ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لإ ما˘˘مأإ م˘˘ه˘˘لو˘˘ث˘˘م
م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م» ي˘ه بإو˘ن˘لإ ىلإإ ة˘ه˘جو˘م˘لإ م˘ه˘˘ت˘˘لإ نأإ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلإ
،يعامتجلإ دعابتلاب مهمإزتلإ مدعو ةيحسصلإ تاطإرتسشلإ

.«انوروك سسوريفل رثكأإ راسشتنإ يف مهسسأإ رمألإ إذه نأإ دقتعي ام
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نأا انملعي تاعئاششلا عامتجإا ملع اذل
ل تامولعملا نوكراششي نيذلا دارفألا
مهمازتلإا مغر ؛ ةرورشضلاب اهب نونمؤوي
ام نإاف ،كلذ عمو ،ة˘ي˘م̆لا˘ع̆لا ة˘يؤور̆لا̆ب
«ة˘ف˘يز˘م̆لا را˘ب˘خألا» ةر˘˘ها˘˘ظ ز˘˘ي˘˘م˘˘ي
ديلوت لجأا نم اهتعانشص ىلإا ةفاشضإلاب
تا˘كب˘ششلا ى̆ل˘ع ة˘˘ي˘̆نÓ˘˘عإا تادار˘˘يإا
ضضارغأل اهمادختشسإا وه ،ةيعامتجإلا
.ةيشسايشسلا ةياعدلا

تم˘˘̆ن تنر˘˘˘ت˘˘̆نإلا نأا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شص

0.2 بيو̆لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت د˘ع̆ب ترو˘˘ط˘˘تو

ل˘˘شصاو˘˘ت˘̆لا ل˘̆ئا˘˘˘شسو ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسإاو
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا
ن˘كل ،ن˘ير˘˘ششع˘̆لاو يدا˘˘ح˘̆لا نر˘˘ق˘̆لا
و عد˘˘خ˘̆لا كلذ˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تر˘˘˘هدزإا
تÓ˘م˘˘ح˘̆ل˘̆ل ة˘̆ل˘˘ي˘˘شسو˘˘ك بيذا˘˘كألا
ةللشضملا تا˘مو̆ل˘ع˘م̆لا و ة˘م˘ظ˘ن˘م̆لا
تا˘شسا˘ي˘شسلاو ة˘يرا˘ج˘ت̆لا تا̆نا˘ي˘كل˘̆ل
،باز˘˘حألاو دار˘˘فألاو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘̆لا

ق˘ح̆لا ماد˘خ˘ت˘شسإا ةءا˘شسإل ة̆ل˘˘ي˘˘شسو˘˘ك
،ر˘ي˘ب˘ع˘ت̆لا ة˘ير˘ح ي˘ف ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘̆لا
ريدت ةيناربيشسلا قر˘ف̆لا ن˘م د˘يد˘ع̆لا˘ف
و اهت˘يو˘ه ءا˘ف˘خإل ة˘ي˘م˘هو تا̆با˘شسح

N .P ,drawoH.) .اهتاما˘م˘ت˘هإا

3002)
لئاشسو ربع ةفيزملا رابخألا رششن نإا

ةلوهشسب ةحاتم يعامتجإلا لشصاوتلا
،تنرتنإلا ربع ةعوفدم وأا ةيناجم امإا
ن˘م ة˘عو˘فد˘م تا̆با˘˘ج˘˘عإا ا˘˘ه˘˘شضع˘̆ب

رخألا اهشضعب نأا نيح يف ،نيعباتملا
ءار˘جإا ل˘ث˘م تا˘مد˘خ̆لا ضضع̆ب مد˘˘ق˘˘ي
،تنرتنإلا ى̆ل˘ع يأار̆لا تا˘عÓ˘ط˘ت˘شسإا
،رجألا ةعوفدم وأا ةيناجم تناك ءاوشس
دو˘جو ى̆لإا ة˘جا˘ح̆ب تا˘˘مد˘˘خ˘̆لا نإا˘˘ف
ءا˘شضق ع˘م ،ة˘يا˘عد̆لا ر˘ششن̆ل طا˘ششن˘̆لا
عقاوملا هذه ىلع Óيوط اتقو ضسانلا
.تامولعملاو رابخألاب اهثيدحت متيل

ةيرابخإا ةيئاعد ةلمح رششنل عفادلا نإا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت̆ل ة˘طا˘شسب̆ب نو˘كي ،ة˘ف˘˘يز˘˘م
ي˘فو ،نÓ˘عإلا ر˘ب˘ع ة˘ي̆لا˘م بشسا˘كم
حبرلا فلتخي ىرخألا تلاحلا ضضعب
رظنلا ضضغب ،يشسايشس ىلإا يئانج نم
رابخأا يأل يئاهنلا حاجنلاف ،عفادلا نع
،يقيقحلا اهريثأات ىلع دمتعي ةيمهو
متي ةفيزملا رابخألا ريثأات مييقتو مهفلو
:يلاتلا دامتعإا

رششنل تامدخلاو تاودألا        -
ةفيزملا رابخألا

لئاشسو يمدختشسمل عفادلا        -
رششن نم ضضرغلاو ةيعامتجإلا مÓعإلا
.ةلاشسرلا

تاودألا نأا ظ˘حو˘̆ل ،ما˘˘ع ل˘˘كششب
ة˘ي̆ئا˘عد ة̆ل˘م˘ح ل˘كل ة˘مد˘خ˘ت˘˘شسم˘̆لا

يعوفدم نيبجعم / عابتأا ،ةهباششتم
طئا˘شسو̆لا او˘مد˘خ˘ت˘شسم ءار˘غإا ،ر˘جألا
ةداعإاو باجعإلا ءاد̆بإل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةكراششمو ةدهاششملاو قيلعتلاو رششنلا
د˘ق فÓ˘ت˘خإلا ط˘ق˘ف ،تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘̆لا
ا˘ه˘شضع̆ب ،ىو˘ت˘ح˘م̆لا ةدو˘ج̆ل نو˘˘كي
ع˘ف˘تر˘م وأا   ط˘شسو˘ت˘˘م وأا ضضف˘˘خ˘˘ن˘˘م
.ةدوجلا

ن˘ي̆ب تاءا˘شصحإلا ى˘̆لإا ا˘̆نر˘˘ظ˘̆ن اذإا
،يعامتجلا لشصاوتلا لئاشسو ةقلامع

ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا د˘˘˘ج˘˘̆ن
و كوب˘شسيا˘ف ى̆ل˘ع با˘شسح  يرا˘ي̆ل˘م

عم  ،رتيوت ىلع باشسح انويلم033
،تا̆با˘شسح̆لا ن˘م ل̆ئا˘ه̆لا دد˘ع˘̆لا اذ˘˘ه
نم اري˘ب˘ك ارد˘ق نو˘شضق˘ي ا˘ه̆با˘ح˘شصأا
رثأاتي نم مهنم و ،عوبشسأا لك تقولا
وأا ة˘ف˘يز˘م̆لا ة˘يرا˘˘ب˘˘خإلا ضصشصق˘̆لا˘̆ب
ا˘ن˘شضر˘ف و̆ل˘ف ،ة̆ل̆ل˘شضم̆لا تÓ˘م˘ح̆لا

رثكأا ىلإا ةفئاز ةدحاو ةلاشسر لوشصو
،دحاولا مويلا يف ضصخشش رايلم نم
ةفيزملا رابخألا يعزوم ةطبار ينجت
.تارلودلا تارايلم اهنم

يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم تناك
نم ديدعلاو لغوغ و كوبشسياف لثم
لئاشسرل لقانلا يه ىرخألا عقاوملا
ل˘˘شصاو˘˘ت˘̆لا ع˘˘قاو˘˘م نأل  ،ة˘˘يا˘˘عد˘˘̆لا
و ،ةكراششملا ىلع عجششت يعامتجلا
هذه لثم راششتنإاب حمشسي امم ،ةعباتملا
اودقتنم ىتحو ،ده˘ج ل˘قأا̆ب ل̆ئا˘شسر̆لا

مهيدل ،يعامتجإلا لشصاوتلا لئاشسو
مت عقاوملا هذه لثم نأا ،هدافم يأار
تمم˘شص و فدا˘ه ل˘كششب ا˘هر˘يو˘ط˘ت
قئاقح لÓخ نم ،ةراثإلا ىلع ةردقلل

لوا˘˘ح˘˘ت ثداو˘˘ح و ةد˘˘كؤو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
،ة˘ي˘ف˘طا˘ع ل˘ع˘ف دودر ضصÓ˘˘خ˘˘ت˘˘شسإا
تمهتإا يعامتجلا لشصاوتلا لئاشسوف
يهو ، «حيششرتلا تاعاقف» قلخب اشضيأا
ي˘˘ت˘̆لا تارا˘˘ي˘˘خ˘̆لا ضسا˘˘ن˘̆لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
اهعم قافتإلا ىلإا نوليمي وأا اهنولشضفي
ةفيزملا رابخألا ةيبلاغ نأل .اهئافخإاو
اهمادختشسا نكمي ةيشسايشس عفاود اهل
ىلإا ة˘فا˘شضإلا̆ب  ،بعÓ˘ت̆ل̆ل ة̆لو˘ه˘شسب
ةروشص هيوششت يف ةيبلشسلا اهتمهاشسم
يفً ايلام اهنم ةدافتشسإلا وأا ام ةكرشش
ماعلا يأارلا بعلي ثيح مهشسألا قوشس
.اًمشساح اًرود

ةدلب نأا نايدراغلا ةفيحشص تفششك

ل ام تلجشس ةمشسن00055 اهنكشسي

اديؤوم اينورتكلإا اعقوم001 نع لقي
هذه نكل ،بمارت يكيرمألا ضسيئرلل
ىل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت م˘غر ،ة˘ف˘يز˘م را˘ب˘خألا
لÓ˘خ ن˘ي˘ي˘˘كير˘˘مألا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘̆لا
.تاباختنإلا

،ومنلا نع ةد˘ي˘ع̆ب تشسي̆ل ن˘ي˘شصلا
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خألا ع˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘̆ل قو˘˘˘˘˘شسك

دحأا(gnabouzeiX) ،ةف˘يز˘م̆لا
ةمدخ يف ة˘شصشصخ˘ت˘م̆لا تلا˘كو̆لا
بشسح تامدخلا ميد˘ق˘تو ىو˘ت˘ح˘م̆لا
ة˘ف˘يز˘˘م˘̆لا را˘˘ب˘˘خألا ر˘˘ششن˘̆ل بل˘˘ط˘̆لا

عفترملا دئاع̆لا˘ف ،ف˘يز˘م̆لا نÓ˘عإلاو
ىوتحملا يروطم نم ديدعلا عجششي
نيجمربملاو بيولا عقاوم يكلامو

مادختشسإا ةءاشسإل ملاعلا ءاحنأا عيمج يف
لئاشسو ةشصاخو ،تنرتنإلا ايجولونكت
مت اذل ،يعامتجإلا لشصاوتلا تاكبشش
لشصاوتلا عقاو˘م ن˘م د˘يد˘ع̆لا م˘يو˘ع˘ت
ي˘ن˘ي˘شصلا ل˘شصألا تاذ ي˘عا˘م˘ت˘˘جإلا
نيمد˘خ˘ت˘شسم ل˘ب˘ق ن˘م تارو˘ششن˘م̆ب
لبا˘ق˘م بتاور نو˘شضا˘ق˘ت˘ي ،ن˘ير˘ثؤو˘م
بلط ىلع ًاءانب ةفيزم رابخأا جيورت
ى˘̆ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عإلا˘̆ب ،مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘شسم˘˘̆لا
تنكم ، كلذ ىلع ةوÓع ،مهتيبعشش
،ة˘ما˘ع̆لا ءارآلا ضسا˘ي˘ق ا˘ي˘جو̆لو˘ن˘كت̆لا

نم ريبك ددع ربع ًايئاقلت اهليدعتو
لدعم ىلع يوتحت يتلا تاكبششلا

.ةقيقدلا يف تاكراششملا نم عفترم
رثكأا كانه نوكي نايحألا ضضعب يف

ى̆ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ق˘˘ير˘˘ف وأا ة˘̆لا˘˘كو ن˘˘م
دجوت ،نيشصلا يفف ،ةيئاعد تÓمح
ىو˘ت˘شسم ى̆ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘عد˘̆ل˘̆ل بتا˘˘كم
ا˘يا˘شضق̆لا ى̆ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ت ،ة˘˘مو˘˘كح˘̆لا
لئاشسر ربع ًاشضيأا قشسنت و ،ةيلحملا
ةيشسايشسلا اياشضقلا ىلع ةدمتعم عشسوأا
ا˘ه˘ت˘ششقا˘ن˘م تم˘ت ي˘ت̆لا ة˘˘ي˘̆ل˘˘ح˘˘م˘̆لا

. (ia.iewieW،2102)
ة˘عور˘ششم̆لا ر˘ي˘غ ة˘شسرا˘˘م˘˘م˘̆لا نإا

طقف تشسيل ةفيزملا رابخألا جيورتل
ىلإا تاقيقحتلا ريششت لب ،نيشصلا يف
رابخألا رششنل ةطششنألا هذه لثم دوجو
ةد˘ح˘ت˘م̆لا تا˘يلو̆لا ي˘ف ة˘˘ف˘˘يز˘˘م˘̆لا

ديدعلاو طشسوألا قرششلاو ايشسورو
.ةيمانلا نادلبلا نم

،بيذاكألاو عدخلا ةريتو ةعرشس نإا
لامعألا لاجرل ديازت˘م̆لا ق̆ل˘ق̆لا ر˘ي˘ث˘ت
ر˘̆ئاودو ة˘˘ي˘̆لا˘˘م˘˘̆لا قاروألا قو˘˘˘شسو
اونوكي نأا ىلإا ةجاحب مهلك ،ةراجتلا

دادعتشسلا ىلع ،ة˘يا˘غ̆ل̆ل ن˘ي˘ظ˘ق˘ي˘ت˘م
ةيفيك رييغت يف ةن˘ما˘كلا ر˘طا˘خ˘م̆ل̆ل
ي̆نار˘ب˘ي˘شس مو˘ج˘ه يأا ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘̆لا

نأا بجي اذل  ،ةبذاك.ةياعدب كيششو
طئا˘شسو̆لا نأا˘ششب اًرذ˘ح ر˘ث˘كأا او̆نو˘كي
و اهب نوق˘ت˘يو ا˘ه̆نو˘مد˘خ˘ت˘شسي ي˘ت̆لا
.اهنوكراششي

تنرتنإلا ءاربخ نأا نم مغرلا ىلع
ةني˘ع˘م ل̆ئا˘شسو نو˘حر˘ت˘ق˘ي مÓ˘عإلاو
نكل ،ةفيزملا رابخألا ديدحتو فرعتلل

ىلإا نومدختشسملا بذجني ام ًابلاغ
،كلذ ع˘مو ،ة˘ئ˘طا˘خ̆لا تا˘مو̆ل˘ع˘˘م˘̆لا
ىلإا ليمت عفاود تاذ ةفيزملا رابخألاف
ليمت و ،قاوشسألاو لامعألاب بعÓتلا
،اهل نوجوري نيذلا كئلوأا ةدافإا ىلإا
ة˘حا˘شس ة˘مدا˘ق̆لا ما˘يألا نو˘كت فو˘˘شس
˘مÓ˘عإلا ل̆ئا˘شسو̆ل ةد˘يد˘ج ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
ةفيزملا رابخألا رششن يف ةيعامتجإلا

ديج عÓطإا ىلع ءاقبلا نم دكأاتلاو
.تÓعافتلا ثدحأاب

تا˘˘كر˘˘ح˘̆ل ن˘˘كم˘˘˘ي ،كلذ ع˘˘˘م و
جئاتنلا هذه ززعت نأا ةيندملا قوقحلا
تامول˘ع˘م̆لا ى̆ل˘ع بل˘غ˘ت̆لا ة˘عر˘شسب
فقاو˘م ي˘ف بب˘شست˘ت ي˘ت̆لاو ة̆بذا˘كلا
،فاشصنإلا :ربع اهبنجت نكمي ةيبلشس
،ة˘ي˘قا˘ي˘شسلا ،ة˘˘قد˘̆لا ،ة˘˘ي˘̆لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسإلا
ةيرشسلا رداشصم̆لا ة˘يا˘م˘ح ،ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا

و ةق˘ث̆ل̆ل ر˘يرا˘ق˘ت̆لا ءا˘ن̆ب ي˘ف ة˘يؤور̆لاو
.ةيقادشصملا

ءوشض يف نوناقلا عورششم لخدي
،ي̆ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإلا يدا˘شصت˘قإلا ع˘˘شضو˘̆لا
غارفلا ئ̆ل˘م ى̆لإا فد˘ه˘ي ه̆نأا ى˘ن˘ع˘م̆ب
يرايعملا انراطإا زيمي يذلا ينوناقلا
تا˘مزألا هذ˘ه ل˘ث˘م ةرادإا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةحشصلاو ماظنلاو ة˘مÓ˘شسلا ة˘يا˘م˘ح̆ل
لدعملا نوناقلا عورششم ءاج اذل ةماعلا

نو̆نا˘ق نأا˘ششب مو˘شسر˘م̆ل ل˘˘م˘˘كم˘̆لاو
لاكششأا ميرجت ىلإا فدهي تابوقعلا

ةريثم بشسن اهيدل ةميرجلا نم  ةديدج
مشسقنتو ،ةريخألا تاونشسلا يف قلقلل
ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘̆لإا عور˘˘ششم˘̆لا اذ˘˘ه ما˘˘كحأا

:رواحم
يتلا لامعألا ضضعب ميرجت        -

ةينطولا ةدحولاو ةلودلا نمأا ددهت
يتلا قئاقحلا ضضعب ميرجت        -

ماظنلا ضضوقت دق
ميرجتو ةماعلا ةمÓشسلا        -

 .ةلداعلا ريغ تاشسرامملا ضضعب
ضضع̆ب رو˘˘ه˘˘ظ ى˘̆لإا ةرا˘˘ششإا ي˘˘فو

كشسا˘م˘ت̆لا دد˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م˘̆لا
نأاف ،ةريخألا تاونشسلا يف يعامتجإلا
ضصاخششأا اهبكترا يتلا مئارجلا ضضعب
وأا دÓبلا لخاد فارطأا نمً لاومأا اوقلت

داوملا بشسح ةطروتم تناك اهجراخ
نو̆نا˘ق̆لا ي˘ف ا˘ه˘ي̆ل˘˘ع ضصو˘˘شصن˘˘م˘̆لا
.يئانجلا

هذه م˘ير˘ج˘ت حر˘ت˘ق˘ي نو̆نا˘ق̆لا اذ˘ه
نجشسلاب مكحلا لÓخ نم رهاظملا

د˘يد˘ششت ى̆لإا ة˘فا˘شضإلا̆ب ،ة˘مار˘˘غ ع˘˘م
راطإا يف لاومألا يقلت مت اذإا ةبوقعلا

وأا اهلكشش ناك امهم ةمظنم وأا ةيعمج
.اهمشسإا

لاعفألا هذه بكترم بقاعي امك
ا˘ه˘ي̆ل˘ع ضصو˘شصن˘م̆لا تا̆بو˘˘ق˘˘ع˘̆لا˘̆ب
هذ˘ه تدأا ذإا ، ة˘ب˘كتر˘م̆لا ة˘م˘ير˘˘ج˘̆ل˘̆ل
ع˘م ،ة˘م˘ير˘ج با˘˘كترإا ى˘̆لإا لا˘˘ع˘˘فألا

تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘̆لاو لاو˘˘مألا ةردا˘˘شصم
تاد˘ع˘م̆لاو ل̆ئا˘شسو̆لاو تا˘عر˘ب˘ت̆لاو
،ة˘م˘ير˘ج̆لا با˘كترإل ة˘مد˘خ˘ت˘شسم˘̆لا
با˘˘شسح˘̆لا قÓ˘˘غإا ى˘̆لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘̆ب
.لاومألا هذه هنم يتأات يذلا يديربلا

ميرجت نوناق ضصنب قلعتي اميفو
ضضوقت يتلا ةبذاكلا تامولعملا رششن
نوناقلا ضصن˘ي ،ن˘مألاو ما˘ع̆لا ما˘ظ˘ن̆لا

ة˘˘مار˘˘غو ن˘˘ج˘˘شسلا ة˘̆بو˘˘ق˘˘ع ى˘̆ل˘˘ع
ةلاح يف ةبوقعلا فعاشضت  امك،ةيلام
.ةفلاخملا راركت

ميرجت ى̆ل˘ع نو̆نا˘ق̆لا ضصن˘ي ا˘م˘ك
وأا نيرخآلا ةايح ضضرعت يتلا قئاقحلا
امك ،ر˘ط˘خ̆ل̆ل ة˘يد˘شسج̆لا م˘ه˘ت˘مÓ˘شس
ةدا˘يز̆ل ا˘ما˘كحأا نو̆نا˘˘ق˘̆لا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي
فنعلاو ةناهإلا مئارج ىلع تابوقعلا
ار˘˘ظ˘̆ن ، ما˘˘مإلا د˘˘˘شض ة˘˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘م˘˘̆لا
ي˘˘ت˘̆لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘̆لا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘عÓ˘˘̆ل
ة˘شسرا˘م˘م ءا˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘ه˘̆ل نو˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ضصني ، ةيامحلا هذه زيزعتل .مهفئاظو
نو˘كت ،للذإلا ة̆لا˘ح ي˘˘ف ه˘̆نأا ى˘̆ل˘˘ع
عم ةيلام ةمارغ عم نجشسلاب ةبوقعلا
اهيلع ضصوشصنملا تابوقعلا ديدششت
نكامأا ضسيند˘تو ر˘ي˘مد˘ت̆لا لا˘م˘عأا ي˘ف

.ةدابعلا
اذ˘ه ما˘كحأا ضصن˘ت ،و˘ح˘ن̆لا اذ˘ه ى̆ل˘˘ع
ضصخ˘شش يأل ن˘ج˘شسلا ى˘̆ل˘˘ع ضصن˘̆لا
وأا تاد˘ن˘ت˘شسم˘̆لا ر˘˘يوز˘˘ت مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسي
تامولعم مادختشسإا وأا ةبذاكلا تانايبلا

نم ةدافتشسÓل ةلماك ريغ وأا ةبذاك
ةيداملاو ةيلاملا تادعاشسملا و حنملا

يأا نجشسلاب اشضيأا بقاعيو ،ةينيعلا و
تا˘̆نا˘˘˘عإلا هذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح˘˘˘ي ضصخ˘˘˘شش
.ةماعلا تادعاشسملاو
نم نوققحتي نيذلا نويفحشصلا نإا
تاكبششلا ىلع ةلوادتملا تامولعملا
لعج لجأا نم نوحفاكي ،ةيعامتجلا
ربخلا نأا اوتبثيل ةعومشسم مهتاوشصأا

ريثأات هل نوكيشس مهراكنإا نكل ،بذاك
نإاف اذل ،ةياهنلا يف هلوادت ىلع ليئشض
ن˘يذ̆لا كئ̆لوأل ة˘˘ب˘˘شسن˘̆لا˘̆ب م˘˘ه˘˘ي ا˘˘م
،هاو˘ت˘˘ح˘˘م قد˘˘شص و˘˘ه ه˘̆نو˘˘كرا˘˘ششي
تناك نمز رورم دعبو هنأا ةقرافملاو
ام ءاج ،ةمدعنم هبشش ةمولعملا هيف
،«يتامولعملا راجفنإلا نمز«ـب يمشس
ريثك حبشصأاو ،امامت ةيشسكع جئاتنب
يأا̆ب نو˘مز˘ت̆ل˘ي ل ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا ن˘˘م
مهنم ريثك دعي ملو ،ةنهملل تايقÓخأا
ر˘ف˘ي

ّ
ىتحو ة˘عا˘ششإلاو ر˘ب˘خ̆لا ن˘ي̆ب ق

تحبشصأاو ميهافملا تطلتخإاف ،ةياعدلا
ةيحشضلا يه ةحي˘ح˘شصلا ة˘مو̆ل˘ع˘م̆لا
.ةبعللا هذه يف ىلوألا
ةف˘يز˘م̆لا تا˘مو̆ل˘ع˘م̆لا هذ˘ه تنا˘ك اذإا
اهت˘كرا˘ششم ن˘كم˘ي ،ة˘يا˘غ̆ل̆ل ة˘ح˘جا̆ن

نم فلآلا تائم ىتح وأا تارششع
،ةيعامتجإلا تاكبششلا ىلع تارملا
يف ةقثلا مدع نع ربعت اهنأل كلذف
،ىنعم̆لا اذ˘ه̆بو ،مÓ˘عإلاو ة˘شسا˘ي˘شسلا
اهنأا ىلع «ةفيزملا رابخألا» مهف نكمي
ديازتم ءزجل يداعلا طخشسلل ةليشسو
.ناكشسلا نم
تايجيتارتشسإا ريوطت يغبني انه نم
ل˘ي̆ل˘شضت̆لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘̆ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
رو˘˘ط˘˘ت نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا
،اًي˘ب˘شسن ثيد˘ح ي˘ف˘ح˘شصلا فار˘ت˘حإلا
لمعلا ىلع ةرداق مÓعإلا لئاشسوف
بشسح ،ق˘ي˘ف̆ل˘ت̆لا م̆لا˘ع ن˘ع لز˘ع˘م˘̆ب
را˘ب˘خألا ل˘ق˘ن̆ل ة˘ي˘ن˘ه˘م̆لا ر˘ي˘يا˘ع˘˘م˘̆لا
،ققحتلا تايجهنم ق˘فو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح̆لا

.ةماعلا ةحلشصملا تايقÓخأاو
يعامتجإلا لشصاوت̆لا ل̆ئا˘شسو ،مو˘ي̆لا
،تايوتحملا نم ةريثك عاونأا اهيذغت
ي˘˘شصخ˘˘ششلا ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘̆لا ن˘˘م اًءد˘̆ب
ة˘عا˘ن˘شص كا˘ن˘ه ل̆ب .ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ى˘̆لإا
تاقÓعلا تاكرشش نم تايوتحملل
وأا ايشساي˘شس ا˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘م̆لا ة˘ما˘ع̆لا
.ايراجت
وحم ىلإا رابخألا اومدختشسم جاتحي
قيرطلا نأل ،ةيتامولعمو ةيمÓعإا ةيمأا

تا˘يو˘ت˘شسم عا˘ف˘ترل ار˘ظ˘̆ن ل˘˘يو˘˘ط
تاءادتعإلا دد˘عو ة˘ي˘هار˘كلا با˘ط˘خ
جمارب مادخ˘ت˘شسإاو ،ضصا˘خ˘ششألا ى̆ل˘ع

ءا˘˘˘ششنإل (IA) ي˘عا˘ن˘ط˘شصإلا ءا˘كذ̆لا
ربع ضصاخ˘ششأÓ̆ل ةا˘كا˘ح˘م تا˘ي̆ل˘م˘ع
ًاءانب ،ةفيزم ةيعمشس وأا ةيرشصب ريراقت

اهريثت يت̆لا ة˘ي˘ط˘م˘ن̆لا رو˘شصلا ى̆ل˘ع
با˘ط˘خ̆لاو ة˘ق˘ف˘̆ل˘˘م˘̆لا تاءا˘˘شصحإلا
ةللشضملا مÓعإلا لئاشسو و يوبعششلا

فيشضت يتلا ةفيز˘م̆لا ر˘يرا˘ق˘ت̆لا ر˘ب˘ع
ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘˘ي˘̆بر˘˘ت˘̆ل ا˘˘ما˘˘شس ا˘˘ج˘˘يز˘˘م
.ةيبلشس ةيتامولعمو
ةيمÓعإلا ةيبرتلا نوكت نأا نكمي اذل
طيمنتلا ةحفاكمل ةادأا ةيتامولعملاو
،لشصاوتلل ةددعتملا تافاقثلا زيزعتو
مهم لماعك ةيوغللا ةيددعتلا زيزعتب
.يجيتارتشسإلا فدهلا اذه قيقحتل

– كاهتنإلا و بعÓتلا نيب – يعامتجإلا لسصاوتلا لئاسسو ىلع ةفيزملا رابخألا

يـــــــــفكي
طقف مهل تبثنل انرامعأا اهيف لذبن يتلا ت’واحملا كلت يفكي

ركفن نأا نود ،اننوديري امك نوديج ،نويلاثم ،نوحلاصص سسانُأا انsنأا
هيلع نحن امب انولبقتل ًاموي انودارأا ول مهنأا ةدحاو ةظحلل

انداصسجأا ىلع اوربعي و ملظملا بناجلا ىلع انوكرتيل اوناك املو
مل يتلا مهمÓحأا ثيح رخآ’ا بناجلا ىلإا

قÓطإ’ا ىلع اهادحإا نوكن نل و
هصصمقتت ،نأاصش هيف موي كل نكي مل و كل سسيل رود بعل نم يفكي

هصسفن ريهطت دارأاف هل سضيفل بح ةاكز وأا ةرظن ةقدصص يف اعمط
كصسفن ىلع نوهت فيكف برلا زاجعإا و قلخلا ةبوجعأا كلكب تنأا

اعفن ’ و ارصض ’ Óصصأا هتاذل كلمي ’ قولخمل
ىتح بوؤود لمعل ’و اناياون تبثن ىتح دهجل ةجاحب انصسل نحن

نمف انرهوج انم رهظي ام و ةيلج انتيوه ،انقÓخأا نهربن
كبجاو نم سسيل هبجعي مل نمو كملاع يف هب بحر هبجعأا

هقانتعا اهاركإا سسيل مÓصسإ’ا نيد ىتحف هرابجإا
 انلخاود تلّمحت ام يفكي ،انريغل اصشيع انتاوذ انيصسن ام يفكي

قاَطُي َ’ ام ءاصضرإ’ قيطت ’ ام
سضفن ءانع فّلكي ’ نمع افوخ انصسفنأا انلمهأا ام يفكي

هترتصس رابغ
،مÓصسلا عوج نم ينغي ’ و نمصسي ’ تيم لجأ’ انبراح ام يفكي

نامأ’ا عوج نم ،ةيرحلا عوج نم
ةيصشخ انقامعأا يف عباقلا رونلا ،انتابغر ،انصسامح انأافطأا ام يفكي

كدابعتصسا هبرآام ّلك دبتصسم نايك
اممح انقامعأا نيح يف ءودهلا و دومصصلا انيدبأا ام يفكي

كانه و انه رثانتت
يف ريخب اننأا ملاعلل رهظنل انتدحو يف عمدلا انفكفك ام يفكي

ةاجنم ةبلاط نئت انم ةعطق لك نيح
يف هكرت ىَلوأ’ا ناك نيح يف غاصستصسي ’ ام انعرجت ام يفكي

ولعي و هءانتقا ةميق بصسكُي ’ ىتح هلحم
’ و اهيف ةلوطبلا رود يدؤوت نأا كل يغبني ’ انايحأا رومأا كانه

 اهيلع ربصصلا فرصش ىتح انايحأا قحتصست
تهبي و كتاحومط دأاويصس ،كاوق فزنتصسيصس هنأا تيأاترا ام

ول   و هل تفتلت ’ و هنم سصلخت ،هنع لحرإا كبلق ءارصضخ
اخيرات بتكتصس :ينقدصص طقف ةظحللا كلت يفف  ةرظن فصصنب

اهيف دلي ةعقدم ةيرحل هيف اريصسأا تنك امم كجرخي اديدج
.ديجملا كنايك
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نقيم عم ةيعامجلا تابيردتلا ىلإ دوعي رصان نب
موي ةررقملا دتيانوي رتسسسشنام ةهجاومل ابسسحت هئÓمز ةيقب عم تاريسضحتلا ،نÓيم يدان مجن رسصان نب ليعامسسا فنأاتسسا

ناملا““ مامأا ““يرينوسسورلا““ عم دجاوتلا يف هظوظح يرئازجلا يلودلا عفري اذهبو ،غيل ابوروأا سسأاك تاسسفانم نمسض ،سسيمخلا دغ
يتلا ةباسصإلا يعادب تايرابملا نم ديدعلا ““رسضخلا““ مجن عيسضو ،ةباسصإلا يعادب باهذلا ةارابم نع باغ امدعب ةدوعلا ءاقل يف ““وي
.يلاطيإلا يرودلا يف اينولوب يدان هريظنب ““يدرابموللا““ يدانلا تعمج يتلا ةهجاوملا لÓخ اهل سضرعت
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ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘جاو˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ت د˘ق ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘لود˘لا ف˘قو˘˘ت˘˘لا

،ةراسسخلا مدع ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق˘لا ه˘م˘قر م˘ي˘عد˘ت

سسرام92و52 يموي ايقيرفإا لطب هجاويو
يف ،اناوسستوبو ايبماز يبختنم اعابت لبقملا
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا سسأا˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا

ينطولا بختنملا حجنو،2202 نوريماكلاب
يف ةيسسا˘ي˘ق ة˘ل˘سسل˘سس ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةميزه نودب ةارابم22 نم ةنوكم هخيرات

،طقف تلداعت5و اراسصتنا71 اهلÓخ ققح

،8102 ما˘˘ع˘˘ل ه˘˘ل ةرا˘˘سسخ ر˘˘خآا دو˘˘ع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
م˘مأا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م خ˘˘يرا˘˘ت

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تلا عر˘˘سشو،9102يقيرفأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تاو˘عد˘لا لا˘سسرإا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل
ق˘ل˘غ˘م ر˘ك˘سسع˘م ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ،ن˘ي˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

،ىسسوم يديسسب تابختنملا ر˘ي˘سضح˘ت ز˘كر˘م˘ب
بخانلا دجاوتي ،يراجلا سسرام رهسش رخاوأا
دسسحي ل ةيعسضو يف يسضاملب لامج ينطولا

ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع با˘˘ي˘˘غ د˘˘ّكأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
قلطني يذلا ر˘سضخ˘لا سصبر˘ت ن˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ر˘ي˘سضح˘ت ز˘كر˘م˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا سسرا˘˘م22 مو˘˘˘˘ي
ببسسب ،ىسسوم يديسسب ةينطولا تابختنملا
بايغو نييسساسسألا نيبعÓلا نم ددع ةباسصإا
ل˘ب˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست سضفر ءاّر˘˘ج ن˘˘ير˘˘خآا

مراسصلا يحسصلا لوكوتوربلل كلذو ،مهقرف
ىلإا م˘ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
ليكسشت لعجي ام و˘هو ،ة˘مر˘ت˘ح˘م˘لا م˘ه˘ت˘يد˘نأا

ا˘ي˘ب˘ماز ي˘ت˘ه˘جاو˘م سضو˘خ˘˘ل ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف
ة˘سسما˘خ˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف يو˘با˘˘ب˘˘م˘˘يزو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ة˘˘سسدا˘˘سسلاو

ةمي˘ل˘ع˘ت تع˘سضو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ب˘ع˘سص ار˘مأا2202
ن˘م توأا ر˘ه˘سشل مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا
يف ةيقيرفإلا تابختن˘م˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

،سسرام رهسشل افيفلا خيرات لÓخ ريبك جرح
ع˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بوروألا ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل تح˘˘م˘˘سس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يف ،مهنادلب تابخت˘ن˘م ىلإا ا˘ه˘ي˘ب˘عل لا˘ق˘ت˘نا

نيناو˘ق سضر˘فو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘لا مّزأا˘ت لا˘ح
.دلب˘لا كلذ بار˘ت˘ل ن˘يردا˘غ˘م˘لا ىل˘ع ة˘مرا˘سص
يسصبرت لÓخ رسضخلا وبعل هنم تلف رارق

مهقحل هنكل ،نيمرسصنملا ربمفونو ربوتكأا
ر˘ج˘ح سضر˘˘ف بب˘˘سسب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ

نم ريث˘ك˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك ما˘يأا01 هتد˘م ي˘ح˘سص
نم دوعي م˘ي˘ق˘م ل˘ك ىل˘ع ة˘ي˘بوروألا ناد˘ل˘ب˘لا
يذلا رمألا وهو ،دلبلا كلذ بارت جراخ رفسس
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سضفر
رسضخلا سّصبرت نع بيغيسسو ،اذه ،اهحلاسصمل

ف˘سسو˘ي ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن ا˘ب˘عل ا˘ي˘˘م˘˘سسر
،ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا بب˘˘˘سسب يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘سشهو لا˘˘˘ط˘˘˘ع
يدان ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ن˘م ل˘ك ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
رسضخلا فاّدهو ،رسصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا نÓ˘ي˘م
رو˘ل˘يد يد˘نأا يو˘با˘ب˘م˘يز˘ب ة˘ه˘جاو˘م ر˘˘خآا ي˘˘ف
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘ي˘˘غ د˘˘ّكأا˘˘ت ا˘˘م˘˘ك  ،بب˘˘سسلا سسف˘˘ن˘˘ل
زرحم سضاير دئاقلا غيلرميربلا يف طسشانلا

ماه تسسيو ديدجلا هقيرف عم ةوقب دئاعلاو
رجح˘لا بب˘سسب ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس د˘ي˘ت˘يا˘نو˘ي
د˘ن˘ع ة˘ل˘ما˘ك ما˘يأا ر˘سشع مود˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
وهو ،رسضخلا سصبرت نم ايناطيرب ىلإا ةدوعلا
ع˘ن˘م يذ˘˘لا ز˘˘ت˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ه˘˘ي˘˘لإا بهذ ا˘˘م سسف˘˘ن
د˘ير˘˘ف ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘سضفأا

ع˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر ،ر˘سضخ˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘للا˘ب ة˘يلو˘˘ب

بع˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ةد˘˘ج˘˘كوأا سسرا˘˘ح˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ،ا˘ي˘سسا˘سسأا يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ي˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع ل˘يو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م دا˘˘ع˘˘ت˘˘با
دئاعلا ينيعبسس نب يمار هتهج نم ،ةيمسسرلا

،ةيفحسص تاحيرسصت يف فسشك ةباسصإلا نم
متي نل هنأاب هملعأا خابدÓغنسشنام سسيئرّ نأا

يحسصلا رجحلا ببسسب ،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ه˘ح˘ير˘سست
بار˘˘ت˘˘لا جر˘˘˘خ˘˘˘ي ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ىل˘˘˘ع سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
هل احّسضوم ،رفسسلا نم ةدوعلا دنع يناملألا
ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ ىلإا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا نأا
قيقحتل اذكو اهب رمي يتلا ةسساسسحلا ةرتفلا
رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘با ن˘ك˘ل ،م˘سسو˘˘م˘˘لا فاد˘˘هأا
ه˘سسي˘ئر عا˘ن˘قا لوا˘ح˘ي˘سس ه˘نأا˘ب د˘كأا ة˘ق˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

،ةلبا˘ق˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ،ر˘سضخ˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘للا˘ب
دمحم ويسشتلاكلا يف طسشانلا يئانثلا داعتسسا

دا˘عأا ثي˘˘ح ،ا˘˘م˘˘ه˘˘يو˘˘ت˘˘سسم سسا˘˘نو مدآاو سسرا˘˘ف
يرئازجلا رسسيألا ريهظلا ويزل يدان بردم
ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسألا ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت ىلإا
امك ،نوتوركو سسوتن˘فو˘ج د˘سض ن˘ي˘تر˘ي˘خألا
هلاقتنا ذنم ايسساسسأا ابعل ىحسضأا يناثلاّ نأا

  .ايسساسسأا تاهجاوم6 سضاخو نوتورك ىلإا

مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا تقبأا
ن˘˘م ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ءار˘˘جإا ىل˘˘ع ““فا˘˘˘ك““
سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ىلإا ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘˘لا

و42 نيب ام ةررقملا1202 ممأÓل ايقيرفإا

ةحئا˘ج ي˘سشف˘ت بب˘سسبو ،يرا˘ج˘لا سسرا˘م72

““افيفلا““ تماق،(91–ديفوك) انوروك سسوريف
ر˘ب˘ج˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب
فرسصت تحت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو ىل˘ع ة˘يد˘نألا

رثكأا بسصي رارق وهو ةين˘طو˘لا م˘ه˘تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
بردم ررقو ،ةيزيلجنلا ةيدنألا ةدئاف يف
˘˘مد˘˘ع لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لا ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ح˘˘ير˘˘سست
لسضف ،اسسنرف يفو ،ةلبقملا يلودلا فقوتلا
مهرسصانع˘ل حا˘م˘سسلا مد˘ع ز˘تا˘مو نو˘ي˘ل ا˘يدا˘ن
برد˘م ه˘ي˘ف ا˘عد يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف با˘˘هذ˘˘لا˘˘ب
ىلإا ةيلحملا ةطبارلا ويسسينيج ونورب نير
ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ ىلإا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘ت
فر˘˘سصت تح˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ترر˘˘ق ،ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأاو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
(لو˘ب˘ي˘م˘نو˘ك) ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘ك˘ير˘مأا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تا

ىلإا ةلهؤو˘م˘لا ة˘يو˘ف˘سصت˘لا ا˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت

،ةرتفلا سسفن يف ةجمربملا2202 لايدنوم

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ىلإا ه˘جو˘ت˘لا م˘ه˘لو˘ب˘˘ق لا˘˘ح ي˘˘فو
ة˘˘˘قرا˘˘˘فألا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ناد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
اد˘يد˘ح˘ت ار˘ت˘ل˘ج˘ناو ا˘بوروأا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘˘ن˘˘لاو
ةدمل مهسسفنأا لزع ىلع نيربجم نونوكيسس
جراخ مهتايرفسس نم مهتدوع روف مايأا ةعبسس
ةلوجلا تايرابم قلطنتو ،يبوروألا داحتلا
ناك““ ىلإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ة˘سسما˘خ˘لا

تا˘يرا˘ب˘م سضو˘خ˘˘ب سسرا˘˘م42 مو˘˘˘˘˘˘˘˘ي ““1202
تا˘ه˘˘جاو˘˘م م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ىلوألا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ايبيمانو داسشتلا و يركانوك يف يلامو اينيغ
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ي ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج˘˘ن˘˘ب
ة˘م˘سصا˘ع ““ا˘كا˘سسو˘ل““ ىلإا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘م˘سض ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ي˘ب˘ماز

52 خ˘يرا˘ت ي˘ف كلذو ،ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ف˘ي˘سضت˘سست يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘˘م
سسيسسنارفب يوبابميز بختنم اناوسستوب هيف

72 مو˘ي ة˘سسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘تو ،نوا˘˘ت

سسفانتت يتلا21 ةعومجملا تاءاقلب سسرام
ثيح ،لهأاتلا ىلع تابخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ف
و˘فو˘ن و˘ترو˘ب˘ب ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ع˘م˘ن˘ي˘ن˘ب˘لا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ت
.وريسسامب نويلاريسس عم وتوسسيلو
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”فاكلا“ سأك

  ““فافلا»ـل ةيسساسسألا نيناوقلا رييغت ةرورسض ىلع رسصي

 ““افيفلا““ اصصعب حوليو ديدج نم ةرازولا ىدحتي يصشطز

مغرلاب يسساسسألا نوناقلا ليدعتل ةيئانثتسسإا ةماع ةيعمج دقع ىلع يسشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا سسيئر رسصأا
ه˘ترا˘يز لÓ˘خ سسمأا ا˘ه˘ب ىلدأا ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘غ˘ل فا˘ف˘لا سسي˘ئر ل˘م˘ع˘ت˘سسإاو ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا ةرازو سضفر ن˘˘م
ليدعت مدع لاح يف افيفلا فرط نم ةبوقعلل ينطولا بختنملا سضرعت نم رذح نيأا ،ناسسملتب يوهجلا نيوكتلا زكرمل ةيدفقتلا
دقعل ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ةقفاوم راظتنا يف تلاز ل هتئيه نأاب ،““فاف““ مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر دكأاو،نيناوقلا

ءوسضلا راظتنا يف نحن““ :قايسسلا اذه يف فافلا سسيئر لوقيو .افيفلا هطرتسشت املثم نيناوقلا فييكتل ةئراط ةماع ةيعمج
نم بلطب ةديدجلا نيناوقلا فييكت لجأا نم ةئراط ةماع ةيعمج ميظنتل ةنينأامط لكب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم رسضخألا

ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر ،يسشطز نيدلا ريخ هجو،““9102 ربمفون رهسش ذنم ةيلمعلا هذه ميظنتل اهعم انعرسش يتلاو ،افيفلا
يف ،يسشطز لاقو ،““افيفلا““ حئاول عم ةيسساسسألا اهنيناوق ةقباطم نم هتئيه نيكمتل ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول ةوعد ،(فاف) مدقلا

حئاول عم ““فافلا»ـل يسساسسألا نوناقلا فييكتل ةيئانثتسسا ةيعمج دقع ىلع ةرازولا ةقفاوم يف رظتني هنإا ،ةيفحسص تاحيرسصت
مدعو ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلل عي˘م˘ج˘لا ،ي˘سشطز ا˘عدو ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلاو ة˘يدا˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي نا ىل˘ع ،““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““

ىلإا ةراسشإا يف ،لبقملا ناوج يف2202 رطق لايدنومل ةلهؤوملا تايفسصتلا ةرسشابمل دعتسسي يذلا ينطولا بختنملا ىلع سشيوسشتلا
““فافلا »ـل سصيخرتلا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو سضفرتو ،اهتاهيجوت ةفلاخم ىلع رارسصإلا لاح يف افيفلا نم ةلمتحم تابوقع
ىلع مايأا ذنم ةيرئازجلا ةيوركلا ةحاسسلا سشيعتو ،ةيباختنلا ةيعمجلا دقع لبق افيفلا نوناق عم يسساسسألا اهنوناق ةقباطمب
،داحتÓل يسساسسألا نوناقلا ليدعت ببسسب ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازوو مدقلا ةركل يلحملا داحتلا نيب بذجلاو دسشلا نم ةلاح عقو
ىلع ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تدرو ،دÓبلا ىلع تابوقع سضرفو (افيف) ةبعلل يلودلا داحتلا لخدت نم فواخم دعاسصت طسسو
ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأا لبق ““فافلا»ـل ديدج يسساسسأا نوناق دامتعا يسشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر ةين
ديدجتل يباختنلا راسسملا ةعباتمب ةفلكملا ةكرتسشملا ةيرازولا ةينطولا ةنجللا عامتجا بقع انايب ةرازولا ترسشنو ،ةيباختنلا

ةيفسسعتلا ةيبيدأاتلا تاءارجإÓل ءوجللا عنمي يذلا0202 وينوي8 يف خرؤوملا يرازولا روسشنملاب هيف تركذ ،ةيسضايرلا تائيهلا
مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نأا ملعلل ،يباختنلا راسسملا ءاهتنا ةياغ ىلإا ةيسساسسألا نيناوقلاو ةيباختنلا نيناوقلا يف ليدعت لكو
دنع متهت ل ““افيفلا““ نإا لب ،اهنادلب نيناوقل اهئاول تحت ةيوسضنملا ةيسضايرلا تاداحتلا مارتحا ةرورسض ىلع سصرحلا لك سصرحي
سضفرب اسساسسأا ةقلعتملاو ةماعلا ئدابملاب لإا ،يسساسسألا اهنوناقو ىسشامتي ديدج يسساسسأا نوناق نسس ةداعإل ةيداحتا يأل اهتقفارم
نم ةبختنم ريغ وأا ةلقتسسم ةينوناق ناجل بيسصنت مدع وأا ةيرسصنعلا ذبن مدع وأا نيبختنملا ةيحنت وأا نييعت يف ةطلسسلا لخدت
،تاداحتلا رمأات لب ،““افيفلا““ حنمت اميف ،ةيوركلا تاسسفانملا ةهازن ىلع ظافحلا ىلع ةيداحتلا سصرح مدع وأا ،ةماعلا ةيعمجلا

.اسضيأا اهمارتحاو اهنادلب نيناوق عم فيكتلاب ،ةيسساسسألا نيناوقلا تايئزجب قلعتي اميف
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اناوستوبو ايبماز يتهجاوم لبق

 ايقيرفا لاطبأا ةطبار

ينادوصسلا لÓهلا مامأا لداعتلاب يفتكي دادزولب بابصش
لهأاتلا يف هظوظح صصلقيو

ع˘˘˘م دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
يف ،ينادوسسلا لÓهلا هفيسضم
سسمأا ،امهنيب عمج يذلا ءاقللا
تلو˘˘ج ع˘˘بار ي˘˘ف ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ةلحرمل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
لا˘ط˘بأا يرود˘ل تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
م˘سسو˘م˘ل مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

ءا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘بأا نا˘˘˘˘˘˘˘كو،1202-0202
قيقحت ىلع نيرداق ةبيقعلا
سضعب لغتسسا ول لسضفأا ةجيتن
ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل ة˘ح˘نا˘سسلا سصر˘ف˘˘لا

نع يناثلا طوسشلا يف ةسصاخ
اذهبو ،رثيخلب ليدبلا قيرط

““ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا““ ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا سصل˘˘˘ق˘˘˘˘ُي
رودل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ظو˘ظ˘ح

لا˘ح ي˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يبيت ةبقع يطخت يف مهلسشف
ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يزا˘˘˘م
ىرجتسس يتلا ،ةلبقملا ةلوجلا

ليرفأا نم2 ـلا يف اهميظنت رّرقُملا ةريخألا لبقو ةسسماخلا ةلوجلا يفو ،لبقملا ليرفأا يناثلا يف يبملوألا ةيليوج5 بعلمب
زنوادنسص فيسضلا ينادوسسلا لÓهلا هجاُويو .يلوغنوكلا يبميزام نم مهئارظن عم رئازجلِاب امود كنارف بردملا لابسشأا بعلي ،لبقملا
ىلع بابسشلا تابيخ تلاوتو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يئاهن عبر ىلإا فيسصولاو دئاّرلا لّهأاتي ،تلوج ّتسس ءارجإا دعبو ،يقيرفإا بونجلا
ةوÓح يمسصاعلا يدانلا قذي ثيح ةيقيرفلا لاطبألا ةطبار ةسسفانمو ىلولا ةطبارلا ةلوطب يف ،ةيراقلاو ةينطولا نيتحاسسلا

راطإا يف (3-1) سسابعلب داحتا فيسضلا مامأا لجسسملاو ،طرافلا يفناج82 خيرات ىلإا هل راسصتنا رخآا دوعي ثيح ،عيباسسأا ةتسس ذنم زوفلا

تلداعت عبسس ،نآلا دح ىلإا هتليسصح ،““تابطملا»ـب ءولمم اقيرط امود كنارف يسسنرفلا بردملا وبعل كلسس اهدعب،01 ةلوجلا
  .تايرابم عبسس عومجم نم ،ةدحاو ةراسسخو
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““ءارحصصلا يبراحم““ مامأا تابقع تاباصصإ’او ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا ،““انوروك““

¯ ±.hd«ó

““ي˘ن˘طو˘˘لا لا˘˘ط˘˘بألا““ بع˘˘ل˘˘م ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي
ر˘ه˘ظ ““ا˘كازو˘ل““ ة˘ي˘ب˘ماز˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لا
يرود ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ““فا˘ك˘لا““ سسأا˘ك تا˘عو˘م˘ج˘م
هفيسضمو ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
قيرف نوك˘ي˘سسو ،را˘ت˘سس ا˘سسبا˘ن ي˘ب˘ماز˘لا
د˘ي˘كأا˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش

ةيلاثملا ةقÓطنلا دعب رايدلا جراخ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا يرود ي˘˘˘ف
يف ةلوج لوأا يف هزرحأا يذلا زوفلا

ولو زوفلا ققح نيأا ،وزو يزيت بعلم
ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘˘˘ع سسف˘˘˘˘˘˘˘نألا ق˘˘˘˘˘˘˘˘سشب
نأا ر˘ي˘غ ،رو˘ب˘سس نو˘تو˘˘ك ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا
ماما ةلوهسسلا كلت˘ب نو˘ك˘ت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا

هيلع نوكيسسو ،لوهجم ىقبي سسفانم
ي˘ف ا˘ه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا ةرا˘سسخ˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت
ةسضهن ماما برغملا يف ىلولا ةلوجلا

لابسشا دجويو ،ةفيظن ةيئانثب ناكرب
يف نا˘فل سسي˘ن˘يد ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا

بسصي يذلا رملا ،ةيلاع ةيونعم لاح

يذلا يرئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف
ل˘جا ن˘م ة˘سصر˘ف˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي نا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

فد˘ه˘يو ،ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
دازلاب ةدوعلا ىلا نافل قيرفلا بردم
ذ˘خأا˘ي ىت˘ح كلذو ،ا˘ي˘ب˘ماز ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

،ةينا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘سضفألاو
ةقفر ةدايرلا ايلاح اهيف لتحي يتلا
سسف˘ن˘ب ي˘بر˘غ˘م˘لا نا˘كر˘ب ة˘سضه˘ن يدا˘ن
،طاقن ةثÓث وهو طاقنلا نم ديسصرلا

ي˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا بح˘˘˘ط˘˘˘سصاو

ثيح ،ابعل22 ““اكازول““ ىلا هتيرفسس
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘˘سش برد˘˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ةديج لاح يف هيبعل دجاوت قباسسلا

ع˘سضو ل˘جأا ن˘م تا˘˘با˘˘سصا دو˘˘جو مد˘˘عو
ةب˘سسن˘لا˘ب ل˘ث˘ملاو ل˘سضفلا كي˘ت˘ك˘ت˘لا
جور˘˘خ˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م نور˘˘م˘˘ح ءا˘˘ق˘˘فر˘˘˘ل
.ةيقيرفلا ةجرخلا هذه نم زوفلاب

ةبيبصشلاو ةلدتعم اكاصسول يف ءاوجأ’ا
ةبوطرلاو ةرارحلا نم يناعت نل

ل˘ماو˘ع˘لا نأا˘ب ود˘ب˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةارابم لÓخ دوسستسس ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
اكازول ة˘ي˘ب˘مازلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا

كلذو ،ا˘م د˘˘ح ىلا ة˘˘لد˘˘ت˘˘ع˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس
ىلع قيرفلا ةرادا هتفسشك ام بسسحب

““كو˘ب˘سسي˘ف““ ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
دا˘يو˘سس ءا˘˘ق˘˘فر د˘˘عا˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘ملا

رأاتلا مدعو ،ةريبك ةارابم ميدقت ىلع
بسسحبو ،ةبوطرلاو ةيلاعلا ةرارحلاب
،ايبماز ةمسصاع نم ةمداقلا ءادسصلا

هذه دوسسي ام دح ىلا لدتعم وج نإاف
ىد˘ع˘˘ت˘˘ت ل ذا ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘يلا

ف˘سصت˘ن˘م ي˘˘ف03 ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘˘جرد
ا˘سضيا ة˘بو˘طر˘لا د˘جو˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،را˘ه˘ن˘لا

نا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م و˘هو ة˘˘لد˘˘ت˘˘ع˘˘م بسسن˘˘ب
ناو ة˘سصا˘خ ،ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘ي
ةيلمع قيعت ام ةداع ةيلاعلا ةبوطرلا
ي˘ف طر˘ف ه˘ن˘ع ر˘ج˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘م سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ل˘ئاو˘سس ناد˘ق˘ف ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘سسو قا˘˘هرإلا
وهو ةرارحلاب رثكا سساسسحاو مسسجلا

قر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ ه˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سشت ا˘˘˘م
لاغدا ىلا اهتÓقنت لÓخ ةيرئازجلا
.ايقيرفا

ةدوعلل ةئيهم فورظلا لك““ :ناف’
 ““ايبماز نم ةديج ةجيتنب

ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م د˘˘كأا

ةئيهم فورظلا لك نأاب نافل سسينيد

ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ه˘ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘ك˘سشت دو˘ع˘ت ي˘ك˘ل

يرود يف ىلولا اهتجرخ نم ةيباجيا

˘ما˘ما مو˘ي˘لا ““فا˘ك˘لا““ سسأا˘ك تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م

دا˘˘سشأاو ،ي˘˘ب˘˘ماز˘˘لا را˘˘˘ت˘˘˘سس ا˘˘˘سسبا˘˘˘ن يدا˘˘˘ن

ل˘ق˘ن˘ت˘لا فور˘ظ˘ب ي˘سسنر˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

د˘جو ثي˘˘ح ،““ا˘˘كا˘˘سسو˘˘ل““ ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘قلاو

ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ ل˘˘˘˘˘ك نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا

قاسشلا رفسسلا دعب ةسصاخ عاجرتسسلاو

سصو˘˘سصخ˘˘بو ،هءا˘˘ن˘˘˘ع اود˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

د˘كا ،ي˘ب˘ماز˘لا را˘ت˘سس ا˘سسبا˘ن سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

لو˘ه˘ج˘˘م ا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ىق˘˘ب˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب نا˘˘فل

دوعي هلعج يذلا رملا ،هيلا ةبسسنلاب

فرعتلا لجأا نم ويديفلا ةطرسشا ىلا

ريخلا ءاقللا ويدي˘ف ا˘م˘ي˘سسلو ،ه˘ي˘ل˘ع

يف يبمازلا سسفانملا هيف رسسخ يذلا

ةجيتنب ناكرب ةسضهن دي ىلع برغملا

لعف ةدر نم نافل رذح امك،0 –2

كرادتلا نع ثحبيسس يذلا سسفانملا

ح˘˘˘م˘˘˘سسي ن˘˘˘ل ه˘˘˘نا ثي˘˘˘˘ح ،ه˘˘˘˘سضرا قو˘˘˘˘ف

هيلع دقعتسس ةديدج ةميزهب هسسفنل

.ةعومجملا يف تاباسسحلا لك

فيطسس قافو يدان مويلا ةرهسس يقÓي
نم ةيادب يبيللا يزاغنب يلهأا هفيسضم
ةلوجلا راطإا يف ،Óيل ةنماثلا ةعاسسلا
سسأا˘ك˘ل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ،ىلوألا ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
رو˘˘ب˘˘سس ور˘˘ت˘˘ي˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘سضت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
،““ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا““ ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
هزوف قيقحت دوسسألا رسسنلا فدهتسسيو
ا˘مد˘ع˘ب ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ي˘˘ف لوألا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف بي˘خ˘م لدا˘ع˘ت ىلإا ذا˘˘ق˘˘نإا
˘˘ما˘˘˘مأا تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود ن˘˘˘م ىلوألا

بو˘ن˘ج˘˘لا سستار˘˘ي˘˘ب ود˘˘نلروأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض
ر˘˘ب˘˘جأا يذ˘˘لاو ،فاد˘˘هأا نود ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
يناثلا زكرملا مسساقت ىل˘ع ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

زوفلا لعجي ام ،ةديحو ةطقن ديسصرب
ل ةرور˘سض ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ةر˘ك˘لا ل˘ث˘م˘م ما˘مأا

ىلإا لهأاتلا قابسس يف ءاقبلل اهنم رفم
امب ةقباسسم˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا
ةسضبقلا مكحأا يري˘ج˘ي˘ن˘لا ا˘ب˘م˘ي˘ي˘نإا نأا

يزاغنب يلهأا هزوفب ةدايرلا زكرم ىلع
رثعتلا يط دعبو ،ةيسضاملا ةلوجلا يف
ي˘˘ف تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ىلوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سسا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسإا فور˘˘˘ظ
فور˘ظ˘لاو ا˘˘نا˘˘غ˘˘ب سستار˘˘ي˘˘ب ود˘˘نلروأا
نيع ءانبأا مد˘خ˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
فيسضتسسملا قيرفلا هنأا مغر ةراوفلا
حابرم ةلاسصيم ءا˘ق˘فر نو˘ك˘ي˘سس ،ءا˘ق˘ل˘ل
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو كراد˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘مأا
ةعومجملا نمسض ةيلع˘ف˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلا
بعلتسس ةيناثلا ةارابملا نأا امب ،ىلوألا

ام وهو ،ةرهاقلاب اسضيأا دياحم ناديمب
ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب بع˘ل˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
ةيخانملا فورظلا نأاو ةسصاخ ،ةمات
ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ةد˘ي˘ج ىق˘ب˘ت ر˘سصم ي˘ف
ورتيب بعلمب ةديجلا ناديملا ةيسضرأا
ل˘سصو د˘ق ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو نا˘كو ،رو˘ب˘˘سس
يف اركبم لوخدلل ةرهاقلا ىلإا اركبم
ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأا
ط˘˘˘سسو ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لاو د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘لا
سسيمخلا ذنم دفولا لح ذإا ،نيبعÓلا
ثيح ،اناغ ن˘م ا˘مدا˘ق ر˘سصم˘ب ي˘سضا˘م˘لا

يكوكلا ليبن يسسنوت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ج˘مر˘ب
يدا˘˘˘˘˘ن ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصق ا˘˘˘˘˘سصبر˘˘˘˘˘ت
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘قو ن˘˘˘يأا ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسور˘˘˘˘يإا

تميخ يت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا ىل˘ع ي˘سسنو˘ت˘لا
اهلبقو ايقيرفإا بونج لثمم ءاقل ىلع

،ةر˘ك˘سسب دا˘ح˘تإا ناد˘ي˘م ىل˘ع ةرا˘سسخ˘˘لا
يوار˘ق ر˘ي˘˘مأا ءÓ˘˘مز سضو˘˘خ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
بعلم˘لا˘ب ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘سصح˘لا
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م دد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
يتلا ةليكسشت˘لا م˘لا˘ع˘م ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
يدا˘˘˘ن كرد˘˘˘يو ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لا سضو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
مامأا ةيرومأاملا ةبوعسص ايلعلا باسضهلا
كراد˘˘ت˘˘ل ي˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هألا

˘ما˘مأا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘˘يز˘˘ه
ةلوطبلا يف ةوقب أادب يذلاو ،ابميينإا
ةسسماخلا ةبترملا هلÓتحإاب ةيلحملا

يف عرسش ن˘ي˘لدا˘ع˘تو تارا˘سصت˘نإا ثÓ˘ث˘ب

ةعمجلا ذنم ةارابملا هذ˘ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

ي˘بر˘˘سصلا برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

كراد˘ت ي˘ف بغار˘˘لا ““فو˘˘سسرأا نا˘˘غ˘˘يد““

قافو نكل ،ةيسضا˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘ط˘خأا

مسسحل ةمزÓلا ةربخلا كلمي فيطسس

بل˘˘غأا د˘˘جاو˘˘˘ت ع˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

بردملا فرسصت تحت ةمهملا رسصانعلا

يف اعونمم أاطخلا ىقبي ثيح يكوكلا

مداقلا ءاقللا نأاو ةسصاخ  ةارابملا هذه

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ما˘˘مأا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس

ا˘ب˘م˘ي˘ي˘نإا ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ن˘ي˘ح ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

.يريجينلا
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ةيلعفلا ةقÓطن’ا قيقحتو كرادتلا ةصصرف مامأا قافولا

(اسس00:41 ىلع مويلا) لئابقلا ةبيبسش – زراتسس اسسبان

رايدلا جراخ ديكأاتلا ةمهم يف ““يرانكلا““

(اس00:02 ىلع مويلا) فيطس قافو – يبيللا يزاغنب يلهأ
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ىلوأ’ا ةطبارلا ةلوطب دئار نوكيضس
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
،نارهو ةيدولوم هفيضصوو ةرواضسلا
دنع ،ن˘ي˘ت˘خ˘خ˘ف˘م ن˘ي˘ت˘يرو˘مأا˘م ي˘ف
لمأا ةيعمج و وداراب يدان ةهجاوم
ةلوجلا تايلاعف نمضض ةليلم نيع

دحاو ءاقلب ضسما تقلطنا يتلا،81
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ح˘م˘ط˘تو ،مو˘ي˘لا ر˘م˘ت˘˘ضستو

ةلضصاوم˘ل (ة˘ط˘ق˘ن23) ةروا˘˘˘˘ضسلا
نأا دعب ةيبا˘ج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘ضسل˘ضس
ةيلاتتم تاراضصت˘نا ة˘ضسم˘خ تل˘ج˘ضس
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب لا˘˘حر˘˘لا ط˘˘ح˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ودارا˘ب يدا˘ن ةا˘قÓ˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا

62  د˘ي˘ضصر˘˘ب7 ةب˘تر˘م˘لا بحا˘ضص
ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ز˘ئا˘ف˘˘لا و ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
و ةمضصاع˘لا دا˘ح˘تا ما˘مأا ن˘ي˘تر˘ي˘خأ’ا

2- ةجيتنلا ضسفنب ياد نيضسح رضصن

ةيدولوم علط˘ت˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو،1
ة˘˘˘˘كضس ى˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل نار˘˘˘˘˘هو
ئجافملا اهلداعت د˘ع˘ب تارا˘ضصت˘ن’ا
ةيضضاملا ةلوجلا يف اهدعاوق لخاد
جر˘ب ي˘ل˘هأا بي˘تر˘ت˘لا ل˘˘يذ˘˘ت˘˘م ما˘˘مأا

نوكتضسو،(1-1) ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
بر˘غ˘لا ءا˘ن˘بأ’ ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘ضصر˘˘ف˘˘لا
لابق˘ت˘ضسا د˘ن˘ع كراد˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

ةبترملا بحاضص ةليلم نيع ةيعمج

ءاقل يفو ،ةطقن92 ديضصرب4 ـلا
دادو لبقتضسي ،ةلوجلا ضسفن نع رخآا

31 ـلا ةب˘تر˘م˘لا) بحا˘ضص نا˘ضسم˘ل˘ت

رضصن ه˘ف˘ي˘ضض ة˘ط˘ق˘ن81 د˘ي˘ضصر˘ب
ةبترملا بحاضص حيرجلا ياد نيضسح

ةهجاوم يف  ،ةطقن71 ديضصرب41
يدان امأا ،نينثا ىلع ةمضسقلا لبقت ’
بيترتلا ليذتم جيريرعوب جرب يلهأا

رابكلا نمضض هءاقب ىحضضأا يذلاو
˘ما˘مأا نو˘كي˘ضسف ،ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘ضسم ه˘˘ب˘˘ضش
بابضش مامأا هراد رقعب زوفلا ةيمتح
ةرضشاعلا ةبترملا بحاضص ةنيطنضسق

هذه نوكتضسو ،ة˘ط˘ق˘ن12 ديضصرب
تاءا˘ق˘ل ع˘برأا ن˘م ةرو˘ت˘ب˘م ة˘لو˘ج˘لا

و ضسابعلب داحتا ءاقلب رمأ’ا قلعتيو
و رئازجلا ةيدولومو ،لئابقلا ةبيبضش
قافو و ةدكيكضس ةبيبضش ،ةرقم مجن
داحتا و دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضشو ،ف˘ي˘ط˘ضس
،ل˘ي˘جأا˘ت˘لا رار˘ق ءا˘˘جو ،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ة˘كرا˘ضشم بب˘ضسب
فيطضس قافوو ،رئازجلا ةيدولومو
تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘ضشو
ءاق˘ل ضسما ىر˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘يرا˘ق˘لا

نيب ع˘م˘ج81 ة˘لو˘ج˘لا ن˘˘ع د˘˘حاو
يف نازيلغ عيرضسو ةيدملا يبملوا

.ريخ’ا اذه بعلم

71 ءاعبرأ’ا مويلا تاءا˘ق˘ل ج˘ما˘نر˘ب
:ضسرام
ياد نيضسح رضصن - ناضسملت دادو
ةليلم نيع ةيعمج - نارهو ةيدولوم
ةركضسب داحتا - فلضشلا يبملوأا
با˘ب˘ضش - ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا
ةنيطنضسق
ةرواضسلا ةبيبضش - وداراب يدان
:ةلجؤوم تايرابم
لئابقلا ةبيبضش - ضسابعلب داحتا

ةرقم مجن - رئازجلا ةيدولوم
فيطضس قافو - ةدكيكضس ةبيبضش
ةمضصاعلا داحتا - دادزولب بابضش

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ5426ددعلا1202 سسرام71 ءاعبرألا14
www.akhersaa-dz.com

فيصصولاو دئارلا نيب دعب نع عارصص
عقوت طابضنقا ةنجللوفا فرتحملا ةلوطب نم81 ةلوجلا

ىلع ةلمجلاب تابوقع
ةيدنفاو نيبعقلا

ةفرتحملا ةطبارلل ةعباتلا طابضضن’ا ةنجل تررق
نيبعÓلا نم ددع ىلع تابوقع عيقوت مدقلا ةركل
تايرابم تقفار يتلا ثادحأ’ا ةيفلخ ىلع ةيدنأ’او
مت يتلاو ةلوطبلا ةقباضسم نم رضشع ةعباضسلا ةلوجلا
تركذو ،نييضضاملا تبضسلاو ةعمجلا يموي اهتماقإا
تضضرف دق اهنأاب اهل يمضسرلا عقوملا ربع ةطبارلا

وحنب ةيلام ةمارغو ةدحاو ةارابمل فاقيإ’ا ةبوقع

بع’ يدومضصم مÓعوب نم لك ىلع جد فلا03
بابضش بع’ عقعق دمحأاو ،نارهو ةيدولوم قيرف
ةيدولوم بع’ يويرف يماضسو جيريرعوب جرب يلهأا
ةني˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش بع’ ضشي˘ع˘ي ضسا˘ي˘لإاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

فضسويو ناضسملت دادو بع’ ينيضساو نيدلا ماضسحو
ضسا˘ع˘ق˘ف ز˘يز˘عو ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش بع’ حوز˘˘حز
تارارقلا ىلع مهتاجاجتح’ ،ةرقم مجن قيرف بع’
دبعل اراذنإا تهجو اهنأا ةنجللا تركذو ،ةيميكحتلا
ع˘م ةر˘كضسب دا˘ح˘تا يدا˘ن ضسي˘ئر ،ى˘˘ضسي˘˘ع ن˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا

داحتا يدان ةنجللا تمرغو ،جد فلا04 غلبم هميرغت

نخاضسلا ءاملا بايغل ،ميتنضس نويلم03 ةمضصاعلا
يف ةيرانلا باعلأ’ا ءاقلإاو ضسبÓملا ليدبت فرغ يف

مدعل ميتنضس نويلم51 ةرقم بابضش مجنو ،بعلملا

04 فلضشلا ةيعمجو ،يحضصلا لوكوتوربلا مارتحا
ىرجو ،بعلملل ارخأاتم قيرفلا لوضصول ،جد فلا
باب˘ضشو ،ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ن˘م ل˘ك ة˘يد˘نأا م˘ير˘غ˘ت

جد فلا03 جيريرعوب جرب يلهأا بابضشو دادزولب
ديلو.ف.كولضسلا ءوضس ببضسب

ةنابز دمحا ديهضشلا بعلم نضضتحي

81 ةلوجلا ءاقل مويلا رضصع نارهوب
ةركل لو’ا فرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م
ةيدولوم قيرف لبقتضسي ثيح ،مدقلا

دÓ˘ب˘لا قر˘ضش ن˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘ضض نار˘˘هو
دعت ةارابم يف ،ةليلم نيع ةيعمج
قيرف نوكيضسو ،ةراث’ا نم ريثكلاب
زوفلا ةيمتح ماما نارهو ةيدولوم
هناديم يف ريخأ’ا رثعتلا ضضيوعتل
ي˘هو ،جر˘ير˘عو˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ها ما˘˘مأا
ضسوفن يف زحي يقب يذلا رثعتلا
،ينفلا مقاطلاو راضصن’او نيبعÓلا

نم ةوارمحلا عنم دق هنأاو ةضصاخ

،ةلوطب˘لا بي˘تر˘ت ةراد˘ضصب دار˘ف˘ن’ا
ةبوعضص يوضضم نيدلا ريخ كرديو
همضسا دينع قيرف ماما مويلا ةمهملا

مضسوم يف يدؤوي ةليلم نيع ةيعمج
ام˘م ،ة˘ل˘هذ˘م ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح˘يو ،ع˘ئار
ةناكم عزتنيو ناهرلا بضسكي هلعج
،ةمدقملا ةبكوك عم ن’ا ةياغ ىلا

ضسما˘خ˘لا ف˘ضصلا ي˘ف د˘جو˘˘ي ثي˘˘ح

هنأاب ينعي امم ،ةطقن92 ديضصرب
زوف˘لا ما˘ضصÓ˘ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح لا˘ح ي˘ف
ح˘يز˘ي˘ضسف ،ةوار˘م˘ح˘لا ى˘ل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا

ثيح ،ةفاضصولا نم يورقلب ءاقفر
ي˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف د˘جو˘˘ي

يا ،ةطقن03 ديضصرب يناثلا فضصلا
،امهنيب طق˘ف ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب
ريخ بردملا رذح ،ىرخأا ةهج نم
راركت ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’ يو˘ضضم ن˘يد˘لا
نيع ما˘ما جر˘ب˘لا ةارا˘ب˘م و˘يرا˘ن˘ي˘ضس
ق˘ير˘ف نأاو ة˘ضصا˘خ ،مو˘ي˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
يلها نم ريثكب ىوقا دعي ماضص’
دق نوبعÓلا نوكي نيح يف ،جربلا
ا˘˘م و˘˘هو ،اد˘˘ي˘˘ج ضسرد˘˘لا او˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف
مويلا ةاراب˘م نو˘ل˘خد˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘ضس
ضسفا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘يد˘˘ج ل˘˘كب
ةيضضاملا ةلوجلا يف زوفب يضشتنملا

،ةر˘˘˘كضسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا با˘˘˘ضسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

رظتنملا نمف ،دادعتلا ضصوضصخبو
بايغ ةوارمحلا ةليكضشت فرعت نا

،ةبوقعلا لعف˘ب يدو˘م˘ضصم ا˘ه˘ب˘ع’
يف مكحلا رارق ىلع هجاجتحا دعب
يوضضم ربجيضس امم ،جربلا ةارابم
نب وا لولغفب ءاوضس ضضيوعت ىلع
ميكحتلا ةنجل تنيع دقو اذه ،رمع
ةيدولوم ءاقل ةراد’ لاضصنح مكحلا

مويلا ةليلم نيع ةيعمج ماما نارهو
و ن˘يرز˘ع ن˘˘م ل˘˘ك هد˘˘عا˘˘ضسي˘˘ضس و
و˘ه ع˘˘بار˘˘لا م˘˘كح˘˘لا ا˘˘ما ،نو˘˘م˘˘حر
.ناميلضس
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ماصص’ مامأا نواهت ’و سسردلا اومهف ““ةوارمحلا““
 (اس00:51 ىلع مويلا) ةليلم نيع ةيعمج – نارهو ةيدولوم

ديعاوم ددحت ةطبارلا
 ةرخأتم تقباقم8

8 خ˘يراو˘ت ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ط˘˘بار تط˘˘ب˘˘ضض
ثيح ،ىلوألا ةط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م تÓ˘با˘ق˘م

سسرام03 و42 نيب ةدت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ما˘ق˘ت˘ضس
ىلع ةطبارلا اهترضشن يتلا ةمانزرلا بضسحو  ،يراجلا

نيب ةيمضصاعلا  ةيلحملا ةارابملا نإاف ،يمضسرلا اهعقوم
ةعمجلا موي بعلتضس رئازجلا ةيدولوم و رئازجلا داحتا

ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ا˘م˘ه ن˘ير˘خآا ن˘يءا˘˘ق˘˘ل بنا˘˘ج  ىلا ،سسرا˘˘م62
با˘ب˘ضش - ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ضش و ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو - ةروا˘˘ضسلا

ةطبارلا ةلوطب ةمانزر ةيوضست قلطنتضسو ،ةنيطنضسق

فلضشلا يبملوا ةارابمب سسرام42 ءاعبرألا موي ىلوألا

سسرام03 ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي م˘ت˘ت˘خ˘˘تو دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ضش -

ي˘ب˘م˘لوا - ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م  : تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م3 ءار˘جإا˘ب
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش و ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ل˘مأا - ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو و ف˘˘ل˘˘ضشلا
 .نازيلغ عيرضس -  لئابقلا
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 :ةرخأاتملا تÓباقملا جمانرب

 سسرام42 ءاعبرألا

 (21 ـلا ةلوجلا) دادزولب بابضش - فلضشلا يبملوا

  سسرام62 ةعمجلا

 (21 ـلا ةلوجلا) رئازجلا ةيدولوم - رئازجلا داحتا

 (31 ـلا ةلوجلا) فيطضس قافو - ةرواضسلا ةبيبضش

 (31 ـلا ةلوجلا) ةنيطنضسق بابضش - لئابقلا ةبيبضش

  سسرام82 دحألا

 (31 ـلا ةلوجلا) ناضسملت دادو - دادزولب بابضش

  سسرام03 ءاثÓثلا

 (31 ـلا ةلوجلا) فلضشلا يبملوا - رئازجلا ةيدولوم

 (41 ـلا ةلوجلا) نازيلغ عيرضس - لئابقلا ةبيبضش

(41 ـلا ةلوجلا) ةليلم نيع لما - فيطضس قافو
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ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش تي˘˘ب ن˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأا
نل قيرفلا دادعت فصصن نأا ةدكيكصس

دصض91 ـلا ةلؤجلا ءاقل يف كراصشي
،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

تابايغلا نأا ردصصملا تاذ حصضوأاو
حوز˘حزو عؤ˘ب˘ي˘ق  ن˘م ل˘ك ل˘˘م˘˘صشت
بب˘صسب يا˘ب˘لا ى˘صسي˘عو يد˘˘ي˘˘م˘˘حو
ةنجل تزر˘فأا ن˘يأا ،فا˘ق˘يإ’ا ة˘بؤ˘ق˘ع
ةينطؤلا ةطبارلل ةعباتلا طابصضن’ا
ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘ع˘ب˘صسل ن˘يرؤ˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو تارارد˘نإا

بب˘˘صسب يا˘˘ب˘˘لا ى˘˘˘صسي˘˘˘عو حوز˘˘˘حز
يف ءارفصص تاقاطب ةعبرأ’ امهعمج
حوزرحزو ر˘ي˘خأ’ا ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ءا˘ق˘ل
مكحلا تارارق نع جاجتح’ا ببصسب
نيت˘قا˘ط˘ب ه˘ي˘ق˘ل˘ت بب˘صسب يد˘ي˘م˘حو
ا˘م˘م ،ءا˘ق˘ل˘لا ضسف˘ن ي˘ف ن˘يوار˘˘ف˘˘صص
يلعؤب داؤؤف برد˘م˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘ي
تابايغلا هذه عم ةمكحب لماعتلاب
ةيقب ي˘ف ق˘ث˘ي ه˘نأا ار˘ي˘صشم ،ةر˘ثؤؤ˘م˘لا
ةصصرفلا نؤكت˘صس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ما˘˘مأا ة˘˘ح˘˘نا˘˘صس

ةارابملا هذ˘ه ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘فا˘صضإ’ا
امك ،ةراطصسؤصس ءا˘ن˘بأا د˘صض ة˘ما˘ه˘لا
ءÓمز ىلع يناصسملتلا ينقتلا دصش
ةرور˘˘صضب  ي˘˘قوزر˘˘م ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ة˘ما˘ه˘لا تب˘صسلا اذ˘ه ةارا˘ب˘م ضضؤ˘˘خ
ةيلاتق حورب دودغز رينم لابصشأا دصض
طؤ˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك ما˘˘ج˘˘صسنا˘˘بو
دازلا لماكب ةدؤعلا لجأا نم ةثÓثلا

نيديصصرلا م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لا ن˘م
بلا˘طو اذ˘ه ،يؤ˘ن˘ع˘م˘لاو ي˘ط˘ق˘ن˘˘لا

يقوزرم نيد˘لا ر˘ي˘خ ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ه
ةرور˘صضب ق˘ير˘ف˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ؤتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ح˘ير˘صست ل˘ي˘ه˘صست
،يصضارت˘لا˘ب هد˘ق˘ع خ˘صسفو يؤ˘ت˘صشلا

مجاهملا نأا انرداصصم ترصسأا ثيح
ىقلت يرئازج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘ل ق˘با˘صسلا

يترادإا فرط نم نييمصسر نيصضرع
ةراصشإÓل ،ديمعلاو ةنيطنصسق بابصش
ا˘ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ نؤ˘كي˘صس ق˘ير˘ف˘لا نإا˘˘ف

ةلؤطبل81 ـلا ة˘لؤ˘ج˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘ب

هءا˘ق˘ل ي˘ف فر˘ت˘ح˘م˘لا لوأ’ا م˘صسق˘˘لا
نم ناك يذلا فيطصس قافو دصض
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا ىر˘˘ج˘˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةراؤفلا نيع ءانبأا  قيرف نأا مكحب
ي˘ف ة˘يرا˘ق˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ط˘ب˘˘تر˘˘م
،يبيللا يزاغنب يلهأا يدان ةهجاؤم
يف ضسامصسيجلا قيرف نأا ملعلا عم
دصض لوأ’ا نيلجؤؤم نيءاقل هديصصر
دصض رخآ’ا ءاقللاو يفياطصسلا قافؤلا

.ببصسلا ضسفنل ةمصصاعلا ةيدؤلؤم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

5426ددعلا1202 سسرام71 ءاعبرألا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

““سسامضسايجلا““ فوفضص نع ليحرلا يف بغري يقوزرم
رئازجلا داحتا”ةراطسوس“ ةهجاوم نع بيغيس دادعتلا فصن /ةدكيكس ةبيبش

ةقفضص مضسحت ““ةراطضسوضس““
وكوتوك يتناضشأا مجن

يتناصشأا عم قافت’ هلصصؤت رئازجلا داحتا يدان نلعأا
لاقو ،ؤكؤبوأا يماؤك همجاهم مصضل يناغلا ؤكؤتؤك
عقؤم ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا
ؤ˘كؤ˘بوأا نإا ،““كؤ˘ب˘صسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاؤ˘˘ت˘˘لا
امك ،فصصنو تاؤنصس عبرأ’ دتمي دقع ىلع عقؤيصس
ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ح˘صضوأا
قؤ˘صس ح˘ت˘ف در˘ج˘م˘ب بعÓ˘لا ما˘م˘صضنا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا

يف ،يرا˘ج˘لا ضسرا˘م22 يف ةيؤ˘ت˘صشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
ببصسب ةمصصاعلا داحتإا قيرف راذنإا مت ،رخآا قايصس
امك ،ناديم˘لا ة˘ي˘صضرأا ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ءا˘ق˘لإا
عفدب ةمصصاعلا داحتإا قيرف تاعزانملا ةنجل تمزلأا

ببصسب ميت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م01 اهردق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
داحتإا ةارابم تدهصشو اذه ،ةيرانلا باعلأ’ا لامعتصسا
يصضاملا تبصسلا مؤي فلصشلا يبملوأا مامأا ةمصصاعلا
راصصنأ’ا با˘ي˘غ ن˘م م˘غر˘لا˘ب خ˘يرا˘م˘صشلا لا˘م˘ع˘ت˘صسا
ةرازو نم ضضورفملا يحصصلا لؤكؤتوربلا ببصسب
،فرصصتلا اذه نم اهئربت مغرو ،ةصضايرلاو بابصشلا
ةبؤقعلاو راذن’ا تقلت دق ةراطصسؤصس ةرادا نا ’ا
نأاب ارخؤؤم ي˘ف˘ح˘صص نا˘ي˘ب ي˘ف تلا˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
’ يهو ،بعلملا جراخ نم اهؤواقلا مت دق خيرامصشلا
.بعلملا جراخ ثدحي ام ةيلوؤؤصسم لمحتت
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ن˘˘ع نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت دادو قا˘˘صشع بر˘˘عأا

دعب ،ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ب˘صضغ

امدنع نييلاتتم نيرث˘ع˘ت˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘صست
مجن فرط نم لداعتلا هيلع ضضرف

ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع مز˘˘ه˘˘ناو ةر˘˘ق˘˘م
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ح˘˘˘صضأا ن˘˘˘يأا ،ةروا˘˘˘صسلا
عم دهعلا ديدجتب ابلاطم يناصسملتلا
ةارا˘ب˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا تارا˘˘صصت˘˘ن’ا
رصصن دصض اهصضؤخ˘ي˘صس ي˘ت˘لا ،د˘غ˘لا

81 ـلا ةلؤجلا راطإا يف ياد نيصسح
ةصصاخ ،ىلوأ’ا ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل
برقتصس زؤفلا ريغ ةجيتن يأا نأاو
يتلا رطخلا ةقطنم نم رثكأا دادؤلا
ثÓث ىؤصس اهنع هلصصفي دعي مل
مقاطلا نأا نم مغرلابو  ،طقف طاقن
ن˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘˘ف˘˘لا
فاك تقو نم ديفتصسي نل ،يلداصش
،ةارابملا هذه لبق ديجلا ريصضحتلل
ن˘˘˘ح˘˘˘صش ةدا˘˘˘عإ’ ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسي ه˘˘˘˘نأا ’إا
عاصض ام كرادتو نيبعÓلا تايراطب
ّهنصش يذلا بارصضإ’ا ببصسب مهنم
يكل ،مرصصنملا عؤبصسأ’ا نؤبعÓلا

نصسحأاب رؤهظلا ىلع هقيرف ىؤقي
ءاقبإ’اب مهل حمصسي هلعل نكمم هجو
بعلم راؤصسأا لخاد Óماك دازلا ىلع
،يلداصش نب ىقبيو ،ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا
ضضع˘ب عا˘جر˘ت˘صسا˘ب ضسف˘ن˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ي
تاهجاؤملا نع تباغ يتلا زئاكرلا
نميأ’ا ريهظلا رارغ ىلع ،ةريخأ’ا

طصسؤتم اذكو ،نارمع نب نيدلا ريخ
احنمي ىتح ،نيمأا ديعلب نب ناديملا
ة˘ه˘ج˘لا ي˘فو ،اد˘يد˘ج ا˘صسف˘ن ه˘ق˘ير˘˘ف
عفادملا ةدؤع نإاف كلذ نم ةلباقملا
تلازام ،يكرابم نايفصس يرؤحملا

دعب لثامتي مل يذلا ؤهو ةنكمم ريغ
يف اهاقلت يتلا ةباصصإ’ا نم ءافصشلل
،جيريرعؤ˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘صش ءا˘ق˘ل
ت’ؤجلا يف ةكراصشملا نم هتمرحو
 .ةيصضاملا ةثÓثلا
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ةزرابم˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا دد˘ن

و تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘ع

ن˘م ة˘لوؤؤ˘صسم ر˘ي˘غ˘لا تا˘فر˘صصت˘لا

ناؤ˘˘يد˘˘ل لوأ’ا لوؤؤ˘˘صسم˘˘لا فر˘˘ط

ربتعت يتلا و يبملوأ’ا بكرملا

فار˘˘عأ’او ن˘˘ي˘˘˘ناؤ˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘قر˘˘˘خ

نايب يف داحت’ا ربع ذإا ،ةيصضايرلا

نع ،هنم ةخصسن ““رجفلا““ تملصست

يتلا تاصسرامملا ةلمج نم هبجعت

امب وأا تاه˘ج˘لا ضضع˘ب ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت

،تاباصسح ةيف˘صصت ة˘ل˘م˘ح˘ب فر˘ع˘ي

ةيرئازجلا ةيداحتإ’ا تأاجافت دقف

˘˘ماز˘˘ت˘˘لإ’ا مد˘˘ع ن˘˘م ةزرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

ع˘˘م تط˘˘ب˘˘ُصض ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا˘˘˘ب

ي˘صضا˘ير˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا بكر˘˘م˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ““فا˘ي˘صضؤ˘ب د˘م˘˘ح˘˘م““

-ةيقا˘ف˘تا بصسح- ة˘يدا˘ح˘تإ’ا ءار˘ك

) ه˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا ىد˘˘حإ’

نبب ( يصضايرلا يؤصسنلا زكرملا

ةحاصسملا كلت حنم مت ذإا ،نؤنكع

نود ي˘م˘صصا˘˘ع ي˘˘صضا˘˘ير يدا˘˘ن˘˘ل

ةهجلا هتر˘صسف ا˘م ،ق˘ب˘صسم را˘ع˘صشإا

طبصضب مازتلإ’ا مدع ىلع ةيصصؤلا

ىلإا ةفاصضإ’اب ةيصضايرلا ديعاؤملا

مقاطلا و نييصضايرلا مارتحا مدع

يحصصلا لؤكؤتور˘ب˘ل˘ل د˘جاؤ˘ت˘م˘لا

يدؤؤي يذلا و هيلع ضصؤصصنملا

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘˘صصإ’

اؤهجاو امك،91 ديفؤكب ةزرابملل

و ليقارعلا نم ةلمج قباصسلا يف

و ةعاقل˘ل لؤ˘خد˘لا ي˘ف ة˘بؤ˘ع˘صصلا

ي˘قا˘ب˘ك م˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م

قيرفلل نأا ةراصشإÓ˘ل ،ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا

ة˘لؤ˘ط˘ب˘ل˘ل تار˘ي˘صضح˘ت ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا

يف ةيبملوأ’ا با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ل˘هؤؤ˘م˘لا

ىلإا ةفاصضإ’اب رصصمب ليرفأا32

رهصش ن˘م4 يف ىرخأا ة˘صسفا˘ن˘م

ة˘ل˘قر˘˘ع ى˘˘لإا يدؤؤ˘˘ي ا˘˘م˘˘م ل˘˘ير˘˘فأا

ة˘ل˘صصاؤ˘م ن˘م ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘صضا˘ير

ابلصس مهيلع ريثأات˘لا و م˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت

يتلا ةليؤ˘ط˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن

تا˘عا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘هؤ˘˘صضق

،ةيلودلا تاصسفانملا و ةيصضايرلا

نأا ةيدا˘ح˘ت’ا تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ددنت و حمصست نل ةزرابملا ةلئاع

ل˘ك ذا˘خ˘تا˘˘ب تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب

ىؤعد عفرو ةينؤناقلا تاءارجإ’ا

ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صس’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق

كلذو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا

نم مهنيكمتو نييصضايرلا ةيامحل

مهعنم دعب م˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ة˘ل˘صصاؤ˘م

نود يلاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مؤ˘ي ةد˘م˘ل

 .راعصشإا قباصس

 بيجن.ج

  ناسسملت دادو

““تاولا““ راضصنأا بضضغ ريثي تارثعتلا يلاوت

 نونكع نبل يوسسنلا زكرملا لÓغتسسا لوح ةمربملا ةيقافت’ا قرخ ببسسب

 يبملوأ’ا بكرملا ناويد ىلع رانلا حتفي ةزرابملل يرئازجلا داحت’ا
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نم كاينومأ’أ ةدام ،سسمأأ ،تبرشست

ة˘شسشسؤو˘م ن˘ي˘ب ط˘بأر˘˘لأ بو˘˘ب˘˘نأ’أ

ةبانع ءانيمو ةدم˘شسأÓ˘ل «لا˘ي˘تر˘ف»

حبذمل˘ل ل˘با˘ق˘م˘لأ هءز˘ج ي˘ف كلذو

«ونأو˘ج» سسو˘ب˘ي˘شس ي˘ح˘ب يد˘ل˘ب˘لأ

لق˘ن˘ت ى˘عد˘ت˘شسأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘هو

ىل˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم

ناكم˘لأ ن˘ي˘ع ى˘لإأ ة˘عر˘شسلأ حا˘ن˘ج

ن˘م دد˘ع˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ه˘˘تأذ ر˘˘مأ’أو

ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ي˘ي˘ن˘ق˘تو ي˘شسد˘ن˘˘ه˘˘م

وه ام عوقو يدافت لجأأ نم كلذو

ةدا˘م˘لأ هذ˘ه نأأو ا˘شصو˘شصخ ،أأو˘˘شسأأ

لكشش يف بوبنأ’أ ربع رمت يتلأ

أذه ،أدج ةيلاع هترأرح ةجرد لئاشس
ن˘ي˘ع ى˘لإأ «ة˘عا˘شس ر˘خآأ» تل˘ق˘ن˘˘تو
ةيوق ةحئأر ىلع انفقو نيأأ ناكملأ
بر˘˘شست ل˘˘شصأو˘˘تو كا˘˘ي˘˘نو˘˘مأÓ˘˘˘ل

،ةقراحلأ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ن˘م تا˘ي˘م˘ك
تأدو˘ه˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو ا˘˘م˘˘ك
يذلأ بطعلأ حÓشصإ’ ةشسشسؤوملأ
ةكرا˘ششم˘ب كلذو بو˘ب˘نأ’ا˘ب ق˘ح˘ل
اشصوشصخ ،ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ

فقوب أروف تماق ةشسشسؤوملأ نأأو
أذه ،بوبنأ’أ ربع كاينومأ’أ خشض
ـل ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ دحأأ دكأأو
تح˘˘ت ع˘˘شضو˘˘لأ نأأ «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآأ»
دحأأ لاق يذلأ تقولأ يف ،ةرطيشسلأ
ةيلمع درجم رمأ’أ نأاب نيشسدنهملأ

تدان يذلأ بوبنأÓل ةيرود ةنايشص
رأدم ىلع تأوشصأ’أ نم ديدعلأ
تح˘ت هر˘ير˘م˘ت ةرور˘شضب تأو˘ن˘˘شس
تد˘˘كأأ يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ و˘˘هو سضرأ’أ
ىلع ةمزاع اهنأأ اقباشس «لايترف»
ة˘شسأرد تر˘جأأ ا˘˘ه˘˘نأأو ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ
يذ قا˘ي˘شس ي˘˘ف ،كلذ سصو˘˘شصخ˘˘ب

رخآأ» ـل ميلع ردشصم فششك ،ةلشص
لبق تداع ةشسشسؤوملأ نأأ «ةعاشس
ةدام جاتنإ’ طقف عيباشسأأ ةعشضب
،رهششأ’ مأد فقوت دعب كاينومأ’أ
لا˘ي˘˘تر˘˘ف نأأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘ششإ’أ رد˘˘ج˘˘ت

9102 ةنشس نم يام رهشش تدهشش

ةا˘فو ي˘ف بب˘˘شست ا˘˘يو˘˘ق أرا˘˘ج˘˘ف˘˘نأ
.لماع
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ن˘ي˘تأأر˘مإا˘ب ةرا˘ي˘شس مأد˘ط˘شصإأ ف˘˘ل˘˘خ
ى˘˘ل˘˘ع سسمأأ لوأأ را˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م

61 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم

ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأ ز˘كر˘˘م بنا˘˘ج˘˘ب
ةدد˘ع˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘شصإ’ ةرور˘˘عزو˘˘ب˘˘ب
تعد˘ت˘شسإأ ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘مو
امهلقنو ناكملأ نيع يف امهفاعشسإأ

ى˘˘˘˘لإأ ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘شسلأ حا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ىفششتشسمل ةبيبطلأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شسإ’أ
ثيح مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دششر نبأ
ىفششت˘شسم˘لأ ةر˘شسأا˘ب ةا˘ي˘ح˘لأ تقرا˘ف
ف˘ل˘كم˘لأ ف˘˘ششك  ا˘˘ه˘˘لو˘˘شصو رو˘˘ف

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ب لا˘˘˘شصتإ’أو مÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب
ةعاشس رخأ’ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ
هدافم ءأدن سسمأأ لوأأ أوقلت هنأوعأأ نأأ

فلاشسلأ قيرطلاب رورم ثداح عوقو
ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع  ركذلأ

لو˘˘شصو˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو نا˘˘كم˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ع
لثمتم ثداحلأ نأأ نيبت ةنياعملأو
ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأأر˘مإ’ ةرا˘ي˘شس مد˘شص ي˘ف

02  ـلأ يف ةاتفو ةنشس06 رمعلأ

امهشضرعتل ىدأأ امم رمعلأ نم ةنشس
ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘شصإ’
ناكملأ نيع يف امهفاعشسإأ تعدتشسأ

ةيبطلأ ت’اجعتشسإ’أ ىلإأ امهلقنو
جÓعلأ يقلتل دششر نبأ ىفششتشسمل

قبشسأ’أ تنا˘ك ة˘ي˘ن˘م˘لأ ن˘كل مزÓ˘لأ
اهلو˘شصو رو˘ف ةأأر˘م˘لأ تي˘فو˘ت ثي˘ح
حلاشصملأ اهته˘ج ن˘م ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
تحتف ايمي˘ل˘قإأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ثدا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
اهل ةيدؤوملأ باب˘شسأ’أو ا˘ه˘تا˘شسبÓ˘م
ةباتك دح ىلإأ ةشضماغ لأزت ’ يتلأو
ىدأأ قايشسلأ تأذ يفو رطشسأ’أ هذه
يئابره˘ك دو˘م˘ع˘ب ةرا˘ي˘شس مأد˘ط˘شصإأ
ني˘با˘شش ة˘با˘شصإأ سسيد˘لأ ر˘ج˘ح ي˘ح˘ب

تاباشصإ’ ةنشس12 رمعلأ نم ناغلبي
افعشسأأ مشسجلأ ىوتشسم ىلع ةفلتخم
Óقن مث ناكملأ نيع يف اهرثإأ ىلع
. جÓعلأ يقلتل ىفششتشسملأ ىلإأ
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نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

نم جيريرعوب جرب قرشش بونج ريدغلأ جرب ةرئأد

نكامأاب ةي˘با˘قر تا˘يرود لÓ˘خ ي˘ن˘ير˘ششع ف˘ي˘قو˘ت

ا˘فور˘ع˘م ا˘شصخ˘شش م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل ن˘يأأ ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم

ةيلمع ىلإأ هعاشضخإأ دع˘بو تأرد˘خ˘م˘ل˘ل ه˘ج˘يور˘ت˘ب

نم عط˘ق ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع يد˘شسج˘لأ سسم˘ل˘ت˘لأ

اهرثإأ ىلع جيورتلل ةدعم ( جلاعم فيك) تأردخملأ

تأءأر˘جإ’أ لا˘م˘كت˘شس’ ر˘ق˘م˘لأ ى˘لأ ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت

ىلع ءانب يلئاعلأ هنكشسم سشيتفت دعبو ةينوناقلأ

ةمكحمل ةيلحملأ ةباينلأ نع رداشص سشيتفتلاب نذإأ

ن˘م ىر˘خأأ  ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘˘ت يدأو˘˘لأ سسأأر

لا˘م˘كت˘شسأ د˘˘ع˘˘بو ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ةباينلأ مامأ ينعملأ ميدقت مت ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

–جلاعم فيك – تأردخملأ ةزايح ةمهتب ةيلحملأ

.عأديإأ رمأأ هقح يف ردشصيل جيورتلأ سضرغب

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢  

طشسوتملأ ءوشض ةيعمج مظنت

-LUC enôB » ةعومجم عم

«ERUTرأد عم قيشسن˘ت˘لا˘بو
يدان فايشضوب دم˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لأ
ةيأدب مويلأ «طشسوتملأ امنيشس»

ةعاقلاب لأوزلأ دعب00:41 نم
سضر˘ع م˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ىر˘غ˘˘شصلأ

« EL KOOBECAFمليف

«2 MLIFلامك جأرخإأ نم

SI MALSI » مليفو سشيوع

FO NOIGELER A

«ECNARELOTجأرخإأ نم
مي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘شسو ،ورورو˘ب دأر˘م
˘مÓ˘˘فأ’ سضور˘˘ع عو˘˘ب˘˘شسأأ ل˘˘ك
عباشسلأ نفلأ قاششعل ةيئامنيشس
رو˘˘شضح˘˘لأ م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لأ

نوكتشس امك ،مÓفأ’أ ةدهاششمو

تا˘ششا˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م مÓ˘˘فأ’أ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لأو
لامعأ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ بنأو˘ج˘لأ
روهمجلأ قاتششأو ،ةيئام˘ن˘ي˘شسلأ
نم عون˘لأ أذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ي˘با˘ن˘ع˘لأ
رأد نأأ ة˘˘شصا˘˘خ تأر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لأ
قبشس فايشضوب دم˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لأ

يدان» ـل سصشصح تنشضتحأ نأأو
أروشضح فرعت يتلأو «امنيشسلأ

يعمشسلأ ةششرو ة˘ب˘ل˘ط˘ل أر˘ي˘ب˘ك
ة˘ي˘ب˘ع˘ششب ى˘ظ˘ح˘تو  ،ير˘شصب˘لأ

عباشسلأ نفلأ قاششع ىدل ةريبك
روشضح ابلاغ فرعت اهنأأ ةشصاخ
ي˘ف با˘ب˘ششلأ ا˘م˘ن˘ي˘شسلأ عا˘ن˘شص
نيروشصمو نيجرخم نم ةبانع
روهمجلأ ىلإأ ةفاشضإأ ،نيفرتحم
كت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘˘شضف˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لأ
،لاجملأ أذه يف نييئاشصخأ’اب
فرعتلأ يف ني˘ب˘غأر˘ل˘ل ن˘كم˘يو

ءوشض» ةيع˘م˘ج تا˘طا˘ششن ى˘ل˘ع

ةحفشص أوعباتي نأأ «طشسوتملأ

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ،كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لأ

erutluc enôB» » ةعومجمف

ي˘ف ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ لا˘م˘عأÓ˘ل جور˘˘ت

ة˘يرود ة˘ف˘شصب ر˘ششن˘تو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

يتلأ ةيفاقثلأ ةدنجأ’أ ةمظتنمو

ىرجتشس يتلأ تاطاششنلأ عمجت

ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ي˘˘˘كل ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ي˘˘˘ف

امك ،روشضحلأ نم نوع˘ب˘ت˘ت˘م˘لأ

يف ةبا˘ن˘ع ءا˘ن˘بأأ لا˘م˘عأ’ جور˘ت

ةيطغتب موقتو نونفلأ فلتخم

اهتحفشص ربع ةيفاقثلأ ثأدحأ’أ

كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ

ةعومجم كلمتو ،مأرغتشسن’أو

ةحوتفم اشضيأأ كو˘ب˘شسيا˘ف˘لأ ي˘ف

.نينانفلل

¯ T°ƒT°É¿.ì

ملع يف ثحبلأ زكرم ،لوأ’أ سسمأأ ءاشسم لجشس
ةزه ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لأو ة˘ي˘كل˘ف˘لأ ءا˘يز˘ي˘ف˘لأو كل˘ف˘لأ

مل˘شس ى˘ل˘ع تا˘جرد2.4 اه˘تو˘ق تغ˘ل˘ب ة˘ي˘شضرأأ

ددحو،33:91 ةعاشسلأ دودح يف كلذو ،رتششر

ةيدلب قرشش بونج ملك50 دعب ىلع ةزهلأ زكرم
نا˘كشس ا˘ه˘ب ر˘ع˘شش ثي˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب تلوزا˘˘ت
أوعراشس نيذلأ ،ةرواجم قطا˘ن˘م أذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
نم افوختو ةزهلأ ةو˘ق˘ل م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘م جور˘خ˘لا˘ب
مل اميف أذه ،ىلوأ’أ نم فنعأأ نوكت ةقح’ تأزه

اهتلت ،ركذت ةيرششب وأأ ةيدام رأرشضأأ يأأ فلخت
،ناكشسلأ اهب رعشش يتلأ ةيدأدتر’أ تأزهلأ ديدع
يف سسمأأ ةحيبشص اهليجشست مت يتلأ اهرخأ تناك

ةجرد5.2 اهتدشش تغلب25:60 ـلأ ةعاشسلأ دودح

ملك90 ـب ةزهلأ زكرم ددحو ،رتششر ملشس ىلع
يذلأ تقولأ يف أذه ،سسيرأأ ةنيدم قرشش بونج
ىلأ نينطأوملأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم هيف وعدت
لجشست مل اهنأأ ةدكؤوم ،ءودهلأو ةنيكشسلاب يلحتلأ
ةيندملأ ةيامحلأ قرف تناك اميف ،ركذي لخدت يأأ

فرعت تايلمعب مايقلل  ناكملأ نيعب ةدجأوتم
.يشسيع عأرذو داقميت ،تلوزات نم لكل

«ةثراك» عوقو يدافتل ناكملا نيع ىلإا اولقنت ةيامحلاو ةضسضسؤوملا وضسدنهم

 بوبنأ’ا نم كاينومأ’ا برشست
ةبانع ءانيمو «لايترف» نيب طبارلا

ةددعتم تاباضصإل ةاتف ضضرعت ثداحلا فلخ اميف / ةبانع

 ةرورعزوبب ةرايشس فرط نم اهمدشص بقع اهفتح ىقلت ةأارما

جيريرعوب جرب

تاردخم ةزايح ةمهتب ينيرششع فيقوت

ooderoOتامولعملا ايجولونكتل يلودلا سضرعملا يف كراششت
berhgaM TCI يبرعلا برغملا يف لاشصت’ا و

لاشصت’أو تامولعملأ ايجولونكتل يلودلأ سضرعملأ يف ،ةيجولونكتلأ ةكرششلأ،ooderoOكراششت

رشصق يف1202 سسرام71 ىلإأ51 نم هتايلاعف يرجت يذلأberhgaM TCI يبرعلأ برغملأ يف
ريزولأ ىدل ةبدتنملأ ةرأزولأ و تÓشصأوملأو ديربلأ ةرأزو ةياعر تحت.ةمشصاعلأ رئأزجلاب ةفاقثلأ

MMيت˘كر˘شش فر˘ط ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘بو ة˘ئ˘ششا˘ن˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأو ة˘فر˘ع˘م˘لأ دا˘شصت˘قا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ لوأ’أ

noitacinummoCوgnitlusnoC moknilorP،ايجولون˘كت˘ل ي˘لود˘لأ سضر˘ع˘م˘لأ ع˘م˘ج˘ي
رئأزجلأ يف  ةيمقرلأ تايجولونكتلأ داشصتقأ يف نييشسيئرلأ نيلعافلأ مهأأ لاشصت’أو تامولعملأ

لÓخ نم،ooderoO سضرعت ،ينهملأ سضرعملأ أذه يف ىلوأ’أ اهتكراششمب.يبرعلأ برغملأو

ةيبلتل اًشصيشصخ ةممشصملأ ةركتبملأ اهلولحو اهشضورع ثدحأأ،ooderoO ssenisuB ةيريدم
أذه يف اهروشضح لÓخ نم.تامولعملأ ايجولو˘ن˘كت عا˘ط˘ق ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘شصا˘خ˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ

يتلأ تايلاعفلأو تأردابملأ فلتخم يف سسوملم لكششب اهتمهاشسمبooderoO رشست ،سضرعملأ
.ءاكذلأو ةفرعملأ ىلع ينبم داشصتقأو رئأزجلأ يف يمقر ماظن روهظ عجششت

 رتششر ملشس ىلع ةجرد2.4 ةوقب ةيشضرأا ةزه
ةنتابب تلوزات قرشش بونج

»ERUTLUC enôB » ةعومجم عم طضسوتملا ءوضض ةيعمج ميظنت نم

«طشسوتملا امنيشس» يدان يف مويلا نيمليف سضرع
ةبانع ـب فايشضوب دمحم ةفاقثلا رادب

دحاو موي لÓخ

  احيرج11 و Óيتق تفلخ فيطشسب ةيرورم ثداوح7 ليجشست
لثمت ريطخ رورم ثداح لجأ’ ،سسمأأ ءاشسم فيطشس بونجب ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول ةدجنلأ قرف تلخدت

عابشس د’وأأ ةتششمب87 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع ،«ويلك ونور» ةيحايشس ةرايشس بÓقنأو فأرحنأ يف

ىلإأ ةيحشضلأ ةثج لقن مت،ةنشس75 رمعلأ نم غلاب ناكملأ نيع يف اهئاشس ةافو فلخ ،ةدأدح رئب ةيدلب
يف اقيقحت تحتف يتلأ ينطولأ كردلأ حلاشصم روشضحب، يوÓعي فشسوي ىفششتشسمب ةينعملأ ةحلشصملأ

ثدأوح ةتشس ةيشسمأ’أ سسفن لÓخ فيطشس ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو تلجشس دقو أذه، ثداحلأ فورظ
نيعو ةملعلأ يتنيدم يفو ايشسيرو’أ و ةركشس رزاب ،لÓق ،تانرآأ نيع نم لك يحأوشضب ،ىرخأأ رورم

. ةنشس25و21 نيب مهرامعأأ حوأرتت ،ةتوافتم تاباشصإاب اباشصم11 اهلمجم يف تفلخ ،لأزآأ
GCjªø.Q

فيطشسب ةفشصرلا ةيدلبب لبحب ةقلعم لجر ةثج ىلع روثعلا
ربخ عقو ىلع، سسمأأ لوأأ ةليل فيطشس ةي’و بونج ةفشصرلأ ةيدلبب ةعقأولأ يلشسيأ سسأرلأ ةيرق تزتهأ

ةفشصرلأ ةيدلبب يلئاعلأ هلزنم بآأرم لخأد لبحب اقلعم، ةنشس04 رمعلأ نم غلبي لجر ةثج ىلع روثعلأ
ىلع مدقأأ دق نوكي ةيحشضلأ نإاف انلشصحت يتلأ تامولعملأ بشسح و، فيطشس ةي’و بونج ةعقأولأ
حلاشصم هيف تحتف يذلأ تقولأ يف، فايشضوب دمحم ىفششتشسم ىلإأ هتثج لقن مت دق و ،اقنشش راحتن’أ
بشسح و، ىشسأ’أ و نزحلاب ةنوحششم ءأوجأأ تفلخ يتلأ ةثداحلأ هذه تايثيح يف اقيقحت ينطولأ كردلأ
. جأوزلأ ىلع لبقم ناك ةيحشضلأ نإاف رداشصملأ سضعب

GCjªø.Q

جيريرعوب جرب ةعاذإا سسأار ىلع ةتكارب ناميلشس
ةيمÓعإÓل افلخ جيريرعوب جرب ةعأذإأ سسأأر ىلع أديدج أريدم  ةتكأرب ناميلشس ديشسلأ بيشصنت سسمأأ مت
.يفيرشش ةينوشص ةريدملل افلخ ةلاينلاب  تنيع يتلأ ةيلاع نب ةبيتر ةغأذ’أ سسغن ريرحت ةشسيئرو
دوعيل ةلششنخ ةعأذإ’ أريدم مث يقأوبلأ مأأو ةشسبت يتي’و نم لكب لغتششأ ناميلشس ةتكأرب ديشسلأ

≈°eƒS.´ .جيريرعوب جرب ةعأذإ’ أريدم أريخأأو  ةنتاب ةعأذإاب يفحشصك

 ةيومنتلا عيراششملا نم ددع قلطت ةبانعب  ةدرابلا نيع  ةيدلب
نيشسحت فدهب كلذو ةيومنتلأ عيراششملأ نم ةلمج أرخؤوم ةبانع ةي’وب ةدرابلأ نيع ةيدلب تقلطأأ
يبعششلأ سسلجملأ قلطأأ تيح هل ةمدقملأ ةيمومعلأ تامدخلأ نيشسحتو نطأوملل يششيعملأ طيحملأ
ىلع ةيميÓحلأ ةتششمو يششورحلأ نيب كلشسم يف لثمتيو ةلزعلأ كف لجأأ نم اعورششم يدلبلأ

20 قاطقط رجح رأودو10 قاطقط رجح رأود طبري قيرط زاجنإأ ىلإأ ةفاشضإ’اب رتم0051 ةفاشسم

نم ددع ةنايشصو رهج اشضيأأ عيراششملأ نيب نم رتم006 ةفاشسم ىلع601 مقر يئ’ولأ قيرطلاب
يهو نوتيزلأ يحل ةرذقلأ هايملأ ةكبشش ليهأات ةداعإأ يحشصلأ فرشصلل تأونق زاجنإأ سضأوحأ’أ
 ةدرابلأ نيع ةيدلب ناكشس بلاطم سضعب ةيبلت اهنأاشش نم يتلأ عيراششملأ

h.g` 
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