
ةعمجلا بلق يف ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
يبعسشلا كارحلا نم05 ـلا

هتافو ىركذ يف يرهم ديمحلأ دبع لحأرلأ أوركذت

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلأ - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد51 نمثلأ7985 ددعلأ - رصشع ةعصساتلأ ةنصسلأـه1441 رخآلأ ىدامج70 ـل قفأوملأ -0202يرفيف10 تبصسلأ

ةعاسس رخآا
âaS rehkA
يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ءÓكولأ نم اهئأركب موقت
ةروزم قئاثوب نيدمتعملأ

قرسست ةيسسنوت ةكبسش
تارايسس

«نويسساكول» ـلا
رئازجلل اهبرهتو

ةنتاب

تاباسصإاو ىحرج طوقسس
ةحلسسأاو يران حÓسسب
نيب راجسش يف ءاسضيب

ةرمسشلا يف نيسشرع

5 صص علاط

ةيراجت تÓجصس مدختصست تناك
ةنيطنصسقب نييمهو ةلدايصصل

ةينطو ةكبسش كيكفت
تاسسولهملا جيورتل

فلأا24 زجحو
ةـــــــــلوسسبك

5 صص علاط

5 صص علاط

moc.zd-aasrehka.www

ةبانع داحتأ -ةيدملأ يبملوأأ

نع ثحبت ““ةنوب““
يف فيسصولا ةتغابم
بارتق’او رادلا رقع

ةمدقملا نم

ت
يوصص

اف :ر
— 

يق
مود

ةشه ةيحص ةمظنأ تاذ لودب هراشتنا نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريذحت عم انمازت

تاعربتلا لاومأب عورشملا نوريسي ةنيدملا ثارت ىلع نورويغلا

ىلع بهأاتلا ةجرد عفرت رئازجلا
انوروك ءابو دسصرل تاراطملا ىوتسسم

3 صص علاط

2 صص علاط

31 صص علاط

«نرقلا ةقفسصل» ’ راعسش تحت ةبانعب كارحلل05 ـلا ةعمجلا ^

 يابلا عماج ميمرت ةيلمع لقرعت ةبانع ةيدلب
نيعوطتملا ةدعاسسم ضضوع

7 صص علاط



¯  S°∏«º.±

تار˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لا سسمأا تل˘˘˘سصاو˘˘˘تو
يف يب˘ع˘سشلا كار˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘سسلا

ددعو ةمسصاعلا يف05ـلا هتعمج
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا تا˘ي’و ن˘˘م
نار˘˘هوو وزو يز˘˘ي˘˘تو ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب
ثيح ,ةبانعو ةديلبلاو ةنيطنسسقو
مهبلاطم ىلع نوجتحملا ظفاح
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ةدو˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘سصاو˘م و ل˘ما˘سشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

قحلا ةلود ءانبو داسسفلا ةبراحم
عرسشو .ريبعتلا ةيرحو نوناقلاو
ةحيبسص عمجتلا يف نورهاظتملا
ىلع ةداتعملا طاقنلا يف سسمأا

طسسو ةمسصاعلا عراوسش ىوتسسم
ترج ا˘م˘ك ف˘ث˘كم ي˘ن˘مأا د˘جاو˘ت

ع˘ي˘با˘سسأ’ا لÓ˘خ ةدا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تق˘ل˘ط˘ناو .ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا

عرا˘˘˘سش ن˘˘˘م ةد˘˘˘سشا˘˘˘ح ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ط˘˘سسو دار˘˘م سشود˘˘يد
د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘سس و˘ح˘ن ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
تاريسسم تقلطنا امك ،يزكرملا
ارورم داولا باب يح نم ىرخأا
ةلسسع عرا˘سشو ءاد˘ه˘سشلا ة˘حا˘سسب

ديربلا ةحاسس ىلإا ’وسصو نيسسح
نادوأا سسيروم ةحاسسو يزكرملا

نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ دّدر
اهزربأا ،تاراعسشلا نم ةعومجم
«ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ةر˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا»
ىلإا ةفاسضإ’اب ةلقتسسم ةلادع«و
لÓغتسسا سضفرت ىرخأا تاراعسش
ةرور˘˘سض ع˘˘م ير˘˘خ˘˘سصلا زا˘˘غ˘˘لا

يأار˘لا ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م حار˘˘سس قÓ˘˘طإا
ة˘ف˘قو نو˘ي˘فا˘ح˘سص م˘ظ˘ن ا˘م˘ن˘ي˘˘ب.
نايفسس» يفحسصلا عم ةينماسضت
راعسش اهلÓخ او˘ع˘فر «ي˘سشكار˘م
،«ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد ةر˘˘ح ة˘˘فا˘˘ح˘˘سص»
يفحسصلا نع جارفإ’اب نيبلاطم
دو˘جو˘م˘لا ،«ي˘سشكار˘م نا˘ي˘˘ف˘˘سس»
ذ˘ن˘م ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا سسب˘ح˘˘لا ن˘˘هر
.ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس ر˘˘˘ه˘˘˘سش
هتمكاحمب ليجعتلاب اوبلاط امك
.ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ه˘ت˘نا نأا د˘ع˘˘ب

ارو˘سص نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ع˘فر ا˘م˘˘ك
بز˘ح˘ل ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأÓ˘˘ل

د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج
هتافو ىركذ يف ،يرهم ديمحلا

امك.يفناج03 موي فداسصت يتلا
دريحوب ةليمج ةدهاجملا تلجسس
يسشاسشوب ىفط˘سصم ي˘ما˘ح˘م˘لاو

ةعمجلا ةريسسم يف امهتكراسشم

ةيفو˘كلا˘ب ،كار˘ح˘لا ن˘م05 ـلا
بعسشلا عم انماسضت ،ةينيطسسلفلا
ريثكلا رارغ ىل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

اولغتسسا نيذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م

نم05ـلا ة˘ع˘م˘ج˘لا تار˘˘ي˘˘سسم
مه˘ن˘مً اد˘ي˘كأا˘ت ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا

سضفارلا يبعسشلا ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ف˘سصت˘ل ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ةفورعملا ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ثيح,«نرقلا ة˘ق˘ف˘سص»ـبً ا˘ي˘مÓ˘عإا
سسمأا نورهاظتم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا
اذه يتأاي.«نرق˘لا ة˘ح˘ي˘سضف» م˘سسا
ةرازو هيف تنلعأا يذلا تقولا يف
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا

ي˘با˘هرإا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
رئازجلاب ةتوت رئب ةيدلبب ريطخ
تقلأا ثيح,لوأ’ا سسمأا ةمسصاعلا

ى˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘هرإ’ا
يباهرإ’ا نأا˘ب ةد˘كؤو˘م.«ر.ر˘ي˘سشب»
ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي نا˘˘ك
فدهتسست ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘يرا˘ح˘ت˘نا
فاد˘هأاو ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تار˘ي˘˘سسم˘˘لا

ع˘يور˘ت ا˘ه˘فد˘ه ة˘قر˘ف˘ت˘م ة˘ي˘ند˘˘م
ددع ربكأا ليج˘سستو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تنكمو.نييندم˘لا ا˘يا˘ح˘سضلا ن˘م
ةيلخ كيكفت نم كلذك ةيلمعلا

نوردحني رسصنع71 نم ةيباهرإا
سضع˘ب ،تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م
اياسضق يف نوقو˘ب˘سسم ا˘ه˘ئا˘سضعأا
.يلآا سسدسسم عاجرتسساو ،باهرإا

تاهجلا تردسصأا كلذ رثإا ىلعو
قح يف عاديإ’اب رماوأا ةيئاسضقلا

ديق نيرخآا3 تعسضوو ،دارفأا01
.ةيئاسضقلا ةباقرلا
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يف ةديدج ةعمج يف نورهاظتملا سسمأا جرخ
عم راوح يأ’ مهسضفر ىلع ديكأاتلل ةبانع
كارحلا بلاطم ل˘م˘سشي ’ ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا

اهنع نلعملا تاءارجإ’ا نأا ىلع نيدكؤومو
ريغ مهل ةبسسنلاب روتسسدلا ليدعت ةدوسسم يف
عورسشم سضفر ىلع ديكأاتلا نيددجمو .ةيفاك
بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف ير˘خ˘˘سصلا زا˘˘غ˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
يف يرذج ريغت ءارجأاب ةبلاطملا عم يرئازجلا
يذلا كارحلا ءانجسس حارسس قÓطإابو ماظنلا

22 يف هتيادب نم لوأ’ا هماع ىلع فراسشي
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يف كارحلل05لا ةعمجلا يف نورهاظتملا

ةحاسس عراو˘سش او˘با˘ج ةدا˘ع˘لا˘ك ن˘يذ˘لا ة˘با˘ن˘ع

ىلإا عوجرلا لبق ةي’ولا رقم ةياغ ىلإا ةروثلا

يبوجم نيد˘لاز˘ع يو˘ه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا ة˘حا˘سس

ديدعلاو ةينيطسسلفلاو ةينطولا تايارلا اوعفر

بلا˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لاو تارا˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘م

كارحلا بلاطم عيمجل ةباجتسس’ا ةرورسضب

قÓطإاو تايرحلا ىلع دويقلا عفرو يبعسشلا

نم ريثكلا كراسش امك كارحلا ءانجسس حارسس

ةددنم تاراعسشب ةعمجلا هذه يف نييكارحلا

م˘سسا ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لاو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصب

سسيئرلا رار˘ق ن˘ي˘ن˘ج˘ه˘ت˘سسم. «نر˘ق˘لا ة˘قر˘سس»

ة˘ي˘لود˘لا لا˘ع˘فأ’ا دودرو بمار˘˘ت ي˘˘كير˘˘مأ’ا

ةديؤوملا ةيبرعلا لودلا سضعبل ةيبرعلا ىتحو

نم ديدعلا ةكراسشم يف ىلجت ام كلذو اهل

ملعلاب ةريسسملا يف نييمل˘سسلا ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

بع˘سشل˘ل ا˘م˘عد ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘فو˘˘كلاو

. نرقلا ةقفسصل اسضفرو ينيطسسلفلا

هتافو ىركذ يف يرهم ديمحلا دبع لحارلا اوركذت

ةعمجلا بلق يف ةينيطشسلفلا ةيشضقلا
يبعششلا كارحلا نم05 ـلا

يرخصصلا زاغلا عورصشمل مهصضفر اوددج نورهاظتملا

«نرقلا ةقفشصل» ’ راعشش تحت ةبانعب كارحلل05 ـلا ةعمجلا
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وغنوكلا ةمق ىلع هتصضرع

ىدتنم ةفاشضتشس’ يرئازج حرتقم
ايبيل يف عارشصلا فارطأا نيب ةحلاشصملل
عازنلل لولح داجيإاب ةفلكملا يقيرفأ’ا داحت’ا ةنجل تنلعأا

رمتؤوم ةفاسضتسسا تسضرع رئازجلا نأا ،ايبيل هدهسشت يذلا

لوأ’ا ريزولا ىقلأاو .عازنلا يفرط نيب ةينطولا ةحلاسصملل

نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر لثمم دارج زيزعلا دبع

ةنجللا تاموكحو لود ءاسسؤورل ةنماثلا ةمقلا لÓخ ةملك

سسمأا لوأا ايبيل لوح ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘ع˘ي˘فر

ةرورسض ىلع ةمئاقلا ةيرئازجلا ة˘برا˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف سضر˘ع˘ت˘سسا

سضفرو تاعازنلا لح يف يملسسلاو يسسايسسلا لحلا بيلغت

فقوم دارج ددج هتاذ تقولا يفو .ايبيل يف يبنجأا لخدت يأا

نييبيللا ءاقرفلا نيب ةيملسس ةيوسست داجيإ’ يعاسسلا رئازجلا

يف ةمهاسسملل كرحتلا ىلإا ىوتسسملا ةعيفر ةنجللا ايعاد

اريسشم يروحم رودب مايقلا ةرورسضو ةيبيللا ةمزأ’ا ةلحلح

تÓخدتلا ببسسب ديقعتلا ديدسش تاب يبيللا دهسشملا نأا ىلإا

داحتÓل ىوتسسملا ةعيفر ةنجللا عامتجا متتخاو .ةيبنجأ’ا

ىدتنم دقع˘ل ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ع˘سضو˘ب ا˘ي˘ب˘ي˘ل لو˘ح ي˘ق˘ير˘فأ’ا

تنادأا امدعبو رئازجلا هميظنت تسضرع ةينطولا ةحلاسصملل

ةرور˘سض ى˘لإا تعد ة˘قز˘تر˘م˘لاو ة˘ح˘ل˘سسأ’ا لا˘سسرإا رار˘م˘ت˘سسا

كارسشإا متي ةبقارم ةيلآاب هقافرإا و رانلا قÓطإا فقوب ليجعتلا

ةعيفر ةنجلل ةنماثلا ةمقلا تددجو .اهيف يقيرفإ’ا داحت’ا

ةيروهمجب ليفازاربب ايبيل لوح يقيرفإ’ا داحتÓل ىوتسسملا

،يبيل يسسايسس راوحب اهمازتلا ىلع ،يماتخ نايب يف وغنوكلا

لك عمجي لماسش راوح دقعب ليجعتلا ةرورسضب» ةبلاطم

يبيل لح نع ثحبلاو عازنلا فقو لجأ’ ةيبيللا فارطأ’ا

بعسشلل ةيماسسلا حلاسصملا رابتع’ا نيعب ذخأ’ا عم ةمزأÓل

ةمسصاع˘لا ي˘ف لا˘ت˘ق˘لا ل˘سصاو˘ت˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا تدد˘نو .»ي˘ب˘ي˘ل˘لا

رانلا قÓ˘طإا ف˘قو˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ةرور˘سض» ةدد˘ج˘م ،سسل˘بار˘ط

داحت’ا كارسشإا متي ةب˘قار˘م ة˘ي˘لآا˘ب ا˘قو˘فر˘م لا˘ع˘ف˘لاو ل˘ما˘كلا

داحت’ا يف ءاسضعأ’ا لودلا ىلع تحلأا و .»اهيف يقيرفإ’ا

رفوت ةلاح ي˘ف ،ن˘ي˘ير˘كسسع ن˘ي˘ب˘قار˘م ر˘سشن» ى˘لإا ي˘ق˘ير˘فإ’ا

نأاو رانلا قÓطإا فقو ةبقارم ةيلآا يف ةكراسشملل ،طورسشلا

لسصاوت سصوسصخبو .»ةيبيللا فارطأ’ا عم ةلسص يف اونوكي

مارتحا مد˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا تنادأا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تÓ˘خد˘ت˘لا

لكل» اهتوعد تددجو ،نيلرب رمتؤوم يف ةذختملا تامازتل’ا

نوؤوسشلا يف اهلخدتل يروفلا فقولا ىلإا ةيجراخلا فارطأ’ا

ةنا˘ع˘ت˘سس’او ة˘ح˘ل˘سسأ’ا م˘ي˘ل˘سست ا˘م˘ي˘سس’ ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

رظحل مراسصلا مارت˘ح’ا مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .»ة˘قز˘تر˘م˘لا˘ب

ةداق˘لا ا˘عد ،ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م هرر˘ق يذ˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘ح˘ل˘سسأ’ا

كلذل كاهتنا يأا ةلاح يف تابوقع» قيبطت ىلإا ةقرافأ’ا

مادخت˘سساو ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘طا˘سشن˘لا ةد˘سشب» ن˘يد˘ت˘ل ،«ر˘ظ˘ح˘لا

روبعلا ليهسست ىلع ةوÓع ةقزترملاو بناجأ’ا نيلتاقملا

يناسسنإ’ا عسضولا لكسشيو .«ينوناقلا ريغ فيظوتلاو لقنلاو

ةرواجملا ةيقيرفأ’ا نادلبلا تلذب دقف قلق ردسصم» اسضيأا

فيسضت «يبي˘ل˘لا بع˘سشلا ةد˘عا˘سسم˘ل ة˘سصا˘خ اًدو˘ه˘ج ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل

ايبيل يف نيزجتحملا ةقرافأ’ا نيرجاهملل ةبسسنلاب امأا .ةنجللا

ذا .مهتيامحل تعد ، ةيرسشب عوردو نيلتاقمك مهمادختسساو

ليهسستب» سصوسصخلا هجو ىل˘ع ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘ت’ا د˘ه˘ع˘ت˘ي

نيرجاهملا ددع غلبي ثيح .«ةيلسصأ’ا مهدÓب ىلإا مهتداعإا

يماسسلا ةدحتملا ممأ’ا سضوفم بسسح سصخسش فلأا056

بعسشلا عم ةنجللا نماسضت» نايبلا ددجو .نيئجÓلا نوؤوسشل

ةي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘بار˘ت˘لا ه˘تد˘حو˘ب د˘يد˘سشلا ا˘ه˘كسسم˘تو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا

ميظنت يف لثمتملا رئازجلا سضرع تلجسس امك .«هلÓقتسسابو

ةركذم ،رظنلا تاهجو بيرقتل ةينطولا ةحلاسصملا ىدتنم

ميظنت لجأ’ لودلا ءاسسؤور ةودن لبق نم هتذختا يذلا رارقلاب

ىد˘ت˘ن˘م حر˘ت˘ق˘ي و .«(ا˘ي˘بو˘ي˘ثا) ا˘با˘بأا سسيدأا˘ب ىد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

عمزملا ، نيبيبللا ءاقرفلا نيب لماسشلا ةينطولا ةحلاسصملا

ةرتف» ،ةدحتملا ممأ’ا عم قيسسنتلاب0202 ةنسس لÓخ هؤوارجإا

ا˘خ˘يرا˘ت حر˘ت˘ق˘ي ا˘م˘ك ،رو˘ت˘سسد˘لا عور˘سشم مد˘ق˘يو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا

ةيسسائرلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا د˘عو˘مو رو˘ت˘سسد˘لا لو˘ح ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل

يقيرفأ’ا داحت’ا لخاد ةنجل ليكسشت متيسسو .»ةيعيرسشتلاو

يفرط ةوعد رسصتقت نل «ةينطولا ةحلاسصملل ىدتنم» دادعإ’

يندملا عمتجملا نع نيلثمم اسضيأا لب هيلإا يبيللا عارسصلا

ايبيلل ةرواجملا لودلا دوهج اسضيأا ةنجللا تنمثو .يبيللا

نييبيللا ناكسسلا ةدعاسسم لجأا نم ةلوذبملا تايحسضتلاو

.ةمزأ’ا نم نوناعي نيذلا
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تاصشرولا ىلع فرصشأا سسنيكراب دراو ديفاد ةيداصصتق’ا ةيمنتلاو يحايصسلا قيوصستلا يف يلودلا ريبخلا

ةيحايشسلا رئازجلا ةهجول جيورتلاو قيوشستلا ةيجيتارتشسا عورششم
سسمأا ةياغ ىلإا يفناج72 نم ةدتمملا ةرتفلا يف سسنيكراب دراو ديفاد ةيداسصتق’ا ةيمنتلاو يحايسسلا قيوسستلا يف يلودلا ريبخلا رئازجلاب ّلح
ةرازو نيب نواعتلا جمانرب ديسسجت راطإا يف «رئازجلا - ةيحايسسلا ةهجولل جيورتلاو قيوسستلا ةيجيتارتسسا عسضو» عورسشم زاجنإ’ ةلمكت كلذو

يتلاو «DUNP» يئامنإ’ا ةدحتملا ممأ’ا جمانربو»TMO» ةحايسسلل ةيملاعلا ةمظنملاو يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا
قيوسستلا ةيجيتارتسسا زاجنا و ءاسسرإا يف عورسشلل رئازجلا ةيحايسسلا ةهجولا تايسصوسصخو تانوكم ةسسارد لوح اهلمجم يف تروحمت
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو ىوتسسم ىلع تاسشرولاو تاعامتج’ا نم ةلسسلسس ةجمرب تّمت ددسصلا اذه يفو ،عاطقلاب ةسصاخلا جيورتلاو
ةرازو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رارغ ىلع ةلسص تاذ ىرخأا ةيرازو تاعاطق ةدع اهيف تكراسش يلئاعلا لمعلاو
يتلا تاعاطقلا نم اهريغو ةيحÓفلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو ،ةيمومعلا لاغسشأ’ا و لقنلا ةرازو ،يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ةرازو ،ةفاقثلا
تاءاقللا هذه رسضحيسس امك ،تاعاطقلا هذه نع هلسصف نكمي ’ ايقفأا ايويح اعاطق عاطقلا اذه رابتعاب ،اندÓب يف ةحايسسلا ريوطتب ةقÓع اهل
نيلماعتملا ىلإا ةفاسضإ’اب ةيزكرم’ و ةيزكرم تاراطإا نم يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ت’اجم يف نيلعافلا نم ةعومجم
ديفاد يلودلا ريبخلا ّنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت ،لاجملا يف نيلعافلا نم مهريغو نيثحاب و ةذتاسسأا و نييفحسص ،نييعامتج’ا ءاكرسشلاو نييداسصتق’ا

ملاعلا يف ةربخ وذ ةيجيتارتسس’ا ةحايسسلا يف سصسصختم راسشتسسم وهو2791و1791 نيب ام ةرتفلا يف رئازجلا يف لغتسشا دق سسنيكراب دراو
.ةمÓعلا ةيجيتارتسساو قيوسستلا يلاجم ةسصاخ ،يداسصتق’ا
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ناكضسلاو ةحضصلا ريزو نياعو
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘ضصإاو
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع رو˘ضسفور˘ب˘لا
ةيئابولا ة˘ب˘قار˘م˘لا ما˘ظ˘ن د˘يزو˘ب
راط˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لا

ةحلضصم اذكو نيدموب يراوه
ةضصضصختملا راطقلا ىفضشتضسم
ي˘ف ة˘ي˘ضسور˘ي˘ف˘لا سضار˘مألا ي˘ف
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا را˘˘˘طإا

ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ع˘ل˘طاو .ا˘˘نورو˘˘ك
ىلع لمعتضسملا ةبقارملا ماظن
نيدموب يراوه راطم ىوتضسم
ن˘ير˘فا˘ضسم˘لا ة˘ل˘حر لا˘ب˘ق˘ت˘˘ضسل
لقت يتلاو ايكرت نم نيمداقلا

نيلماع ني˘ي˘ن˘ي˘ضص ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
سسي˘ئر ه˘ل د˘كأا ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ربع ةياقولاو ةيامحلا ةحلضصم
ن˘ع م˘ت˘ت ة˘ب˘قار˘م˘˘لا نأا دود˘˘ح˘˘لا

، ة˘يرار˘˘ح˘˘لا ار˘˘ي˘˘ما˘˘كلا ق˘˘ير˘˘ط

ا˘ي˘مو˘ي تÓ˘حر01 ي˘لاو˘ح˘˘ل
يبد نم سصوضصخلا ىلع ةمداق
ةرهاقلاو ةحود˘لاو لو˘ب˘ن˘ط˘ضساو
ةحلضصم سسيئر فاضضأاو .نيكبو
ةلاح يف هنأا ةيا˘قو˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا

سضر˘ت˘ف˘ي » سضار˘عأا ة˘يأا رو˘ه˘˘ظ
انوروك سسوريف نع ةمجان اهنأا
ةلاجع نع سصخضشلا هيجوت متي
امك . «را˘ط˘ق˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا
نأا ديرجع بيطلا روتكدلا دكأا
ى˘لإا نو˘ع˘ضضخ˘˘ي ن˘˘ير˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا

يلضصألا دلبلاب ةيبطلا ةبقارملا
مهنم ةضصاخ ةرئاطلا ءاطتما لبق
موقت امك .نيضصلا نم نيمداقلا
سسف˘ن˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ة˘مÓ˘ضس ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘قار˘م˘˘لا

ن˘كم˘˘ي ل ه˘˘نا ح˘˘ضضوأا و ءلؤو˘˘ه
ار˘كب˘م سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع ف˘ضشكلا
مضسجلا لخاد هتناضضح ةرتف نأل»

اموي41 ىلإا موي نيب ام حوارتت
تناكو .» سضارعألا روهظ لبق
ةضسضسؤو˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا
يف ةضصضصختملا يضسيلف يداهلا
ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘بو˘لا سضار˘˘مألا
ةرايز نم ةطحم يناث (راطقلا)

63 لبقتضست˘ضس ي˘ت˘لاو ،ر˘يزو˘لا
ة˘لز˘ع ي˘ف م˘ه ن˘يذ˘˘لا ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
نا˘˘كضسلا رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع -ة˘˘˘ما˘˘˘ت
ةعطاقمب - ةيبنجألا تايلاجلاو
اهيف رهظ يتلا نيضصلاب ناهوي

ىطعأا دقو .ةرم لوأل سسوريفلا
تاميلعت ،راطإلا اذه يف ريزولا
ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا ير˘˘˘ي˘˘˘ضسم ى˘˘˘لإا

ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو
ىلع رهضسلاو ديجلا لابقتضسلا

ة˘ي˘لا˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا ة˘حارو ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م
ن˘طو˘˘لا سضرا ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

نع ةمات ةلزع يف مهكرت مدعو
تاطايتحلا ذخا عم ،مهتÓئاع
يف ىودعلا لقن يدافتل ةمزÓلا

نم دكأاو .سسوريفلل مهلمح ةلاح
راطقلا ىفضشت˘ضسم ر˘يد˘م ه˘ت˘ه˘ج
ماظن قÓطإا ذنم هنأا فضسويوب
ةرازو فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا تأا˘˘ي˘˘˘ه ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
ة˘ير˘ضشب˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

نم نيدئاعلا ةبلط˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسل
سسي˘˘˘ئر نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘يو .ن˘˘˘ي˘˘˘˘ضصلا
دق نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ةبلطلا ءÓجإل تاميلعت ىطعأا
ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نطوم ةينيضصلا ناهوي ةعطاقمب
لفكتلا نامضضو انورك سسوريف
ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأا ا˘˘هرود˘˘ب.م˘˘ه˘˘ب
ئراوطلا ةلاح ةيملاعلا ةحضصلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘ضسب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا د˘˘كأاو .ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل
«سسوضسيربيغ موناهدأا سسورديت»
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘˘ف
رارقلا اذه نأا ةمظنملل ئراوطلا
تامولعملا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ذ˘خ˘تا

81 يف سسوريفلا راضشتنا لوح
را˘˘˘ضشأاو .م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘لود
رارقلا اذه نأا ىلإا «سسوضسيربيغ»
ةق˘ث˘لا مد˘ع ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل سسي˘ل
ةمظنملا نأا ىلإا اريضشم ،نيضصلاب

تÓماعتلا سصيلقتب يضصوت ل
رف˘ضسلاو ن˘ي˘ضصلا ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
علد˘˘˘˘˘˘نا بب˘˘˘˘˘˘ضسب ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لإا
نأا˘ب ه˘ت˘ق˘ث ن˘ع بر˘˘عأاو .ءا˘˘بو˘˘لا
نيضصلا اهذختت يتلا تاءارجإلا
حمضستضس ءابولا راضشتنا ةبراحمل
تعلطا» :لاقو .عضضولا رييغتب

م˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،م˘ه˘تارد˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ع˘ضضو˘لا ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘ط˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضس
ام نأا فاضضأاو .«نكمي ام عرضسأاب
ةيناكمإا وه رب˘كألا ق˘ل˘ق˘لا ر˘ي˘ث˘ي
تاذ نادلب يف سسوريفلا راضشتنا
ة˘يا˘˘عر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘ضض ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا
.ةيحضصلا
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ة˘ضشت˘ف˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ضصت˘خ˘م˘لا تعد
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو «ي˘ضسا˘˘ف ةر˘˘هز» ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ملع ي˘ف ن˘ي˘ضصت˘خ˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةطضسوتم لك ىوتضسم ىلع يوبرتلا سسفنلا

ىلإا رظنلاب اذهو نطولا تايلو فلتخم ربع
هتمضصب عضضي يذلا ةقهارملا نضس ةيضساضسح
ةرهز تلاقو .طضسوتملا ميلعتلا ةلحرم يف
ةرركتملا اهتارايز نإا» ددضصلا اذه يف يضساف
اذه ذيمÓت نأا فضشتكت اهلعج تاطضسوتملل
«تاتوبك» ةدع نم ا˘ي˘ضسف˘ن نو˘نا˘ع˘ي رو˘ط˘لا

ن˘م م˘ه˘ن˘مو ،ى˘ضصح˘ت ل ة˘ي˘ضسف˘ن ل˘كا˘ضشمو
ةدكؤوم ،رداغأا امدنع ءاكبلا ةجردل يب قلعتي
،ديدحت˘لا˘ب ط˘ضسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م نأا
نم ةيضسفن ةقفارمو ة˘ضصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع بل˘ط˘ت˘ت
لكل اه˘ت˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ة˘ي˘ضسارد˘لا ة˘ن˘ضسلا ة˘ياد˘ب
ى˘لإا ط˘ضسو˘ت˘˘م ى˘˘لوألا ن˘˘م تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا

لوؤوضسملا ةضصتخملا كلذب تعدو .ةعبارلا

لجاعلا لخدتلا ريزولا ةيبرتلا عاطقل لوألا

لجأا ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ل˘جأا ن˘م

نيقهارملل ةلاعف ةيضسفن و ةيوبرت ةقفارم

تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا ل˘ك ن˘م ة˘يرو˘ف˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل

ى˘لإا ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ا˘ه˘ب دو˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

نم هل ةيامح عراضشلاو تيبلا نم ةطضسوتملا

.تاتوبكلاو تام˘كار˘ت˘لاو ة˘ي˘ضسف˘ن˘لا د˘ق˘ع˘لا

ميلعت˘لا ة˘ل˘حر˘م نأا ي˘ضسا˘ف ةر˘هز تر˘ب˘ت˘عاو

يه ةنضس61 ىلإا ةنضس11 نم طضسوتملا

ةيرمع ةلحرم بعضصأا يه و ةقهارملا نضس

ع˘م تي˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘كذ˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا بل˘ط˘ت˘ت

يلحتلاب مهيلعو ةذتاضسألا كلذكو ءايلوألا

ربضصلاو رطاخلا ةعضسب و راوحلا تاراهمب

نبلاو مضسقلا يف ذيملتلا عم لماعتلا يف

ئداهلا راوحلا ذبحي هنأل ،تيبلا يف قهارملا

.تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ف˘ي˘ط˘ل˘˘لا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لاو

سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘ضصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا تاذ ترذ˘˘˘˘حو
نأا ىلإا ةريضشم بضسلاب يتأات يتلا تافرضصتلا
و ر˘˘ماوألا و تاءÓ˘˘مإلا سضفر˘˘ي ق˘˘هار˘˘م˘˘لا
ةلماعملا يف ةبÓضصلا مامأا ةعرضسب بضضغي
بكتريو ة˘موا˘ق˘مو ة˘نو˘ضشخ˘ب ةرود˘ب در˘ي و
يضساف تعدو . ريكفت نود ةفينع تايكولضس
هءاطعإا رود ليثمت ىلإا ةذتاضسألاو ءايلوألا
سضع˘˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘تو ة˘˘لو˘˘جر˘˘لا ن˘˘˘م هرد˘˘˘ق
Óعف رعضشي ىت˘ح ة˘ط˘ي˘ضسب˘لا تا˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
ع˘م سسو˘ل˘ج˘لا و ه˘ن˘كضست ي˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
مهل عامتضسÓل ايموي ةعاضس ولو نيقهارملا

ناكرب نأل ، ادج مهم مهعم يكذلا رواحتلاو
ةضصاخ مهقلقت مهلخادب ةدوجوملا ةلئضسألا
ل˘˘ك ي˘˘ف بهذ˘˘ي ن˘˘˘هر˘˘˘كف نأل ، تا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
مهيلع بعضصي ةري˘ث˘ك ءا˘ي˘ضشأا˘ف .تا˘ها˘ج˘تلا
دق ،نهدرفمب ايدضسجو ايلقعو ايحور اهمهف
بج˘ي ن˘كل ،ة˘ي˘كو˘ل˘ضس تا˘قا˘م˘ح ن˘˘ب˘˘كتر˘˘ي
.باقع نود اهتجلاعم

ةضشه ةيحضص ةمظنأإ تإذ لودب هراضشتنإ نم ةيملاعلإ ةحضصلإ ةمظنم ريذحت عم انمإزت

ىوتضسم ىلع بهأاتلا ةجرد عفرت رئازجلا
انوروك ءابو دضصرل تاراطملا

ةحفاكمو ةيرإدإلإ تإءإرجإلإ ليهضست اهفده
تإرامثتضسلإ معدو ةيطإرقوريبلإ

ةيقرتل ناجل6 بضصني ةحÓفلا ريزو
تادراولا سصيلقتو يلحملا جاتنإلا نيضسردمتملإ ىلع هتمضصب عضضي يذلإ ةقهإرملإ نضس ةيضساضسح ىلإإ إرظن

تاطضسوتملا ىوتضسم ىلع سسفنلا ملع يف نيضصتخم نييعتب ةياضصولا نوبلاطي نويئاضصخأا

¯ Ω.eù°©ƒO 
ةيمنت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو بضصن
سسمأا يرا˘م˘ع ف˘ير˘ضش ة˘ي˘ف˘ير˘لا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ج˘˘˘ل تضس لوألا
ديضسجت راطإا يف كلذو يحÓفلا
نم ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت
ي˘حÓ˘ف˘لا جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘قر˘˘ت ل˘˘جا
.تادراو˘لا سصي˘ل˘ق˘تو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ةف˘ل˘كم ة˘ن˘ج˘ل˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ةحÓفلل ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘م ءا˘ضشنإا˘ب
ة˘ف˘ل˘كم ىر˘خأا و ة˘˘يوار˘˘ح˘˘ضصلا
هعيزوت و بيلحلا عرف ةعباتمب
ةي˘لا˘كضشإل ة˘ضصضصخ˘م ة˘ن˘ج˘ل و
راقعلاب ةفلكم ىرخأاو يقضسلا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
اريخأا و ةيطارقوريبلا ةحفاكمب
ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ضصضصخ˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
رار˘م˘ت˘ضسا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘ضسلا
ما˘مأا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘فو. مو˘ح˘ل˘لا˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لاو تارا˘˘˘˘طإلا
ح˘ضضوأا ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ناجللا هذه بيضصنت نأا ،يرامع

تافلم ةدعب لفكتلا ىلإا فدهي
نم اميضس ةحÓفلا عاطقل ةماه
تاءار˘˘˘جإلا ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ضست لÓ˘˘˘˘خ
ةيطارقوريبلا ةحفاكمو ةيرادإلا

ىلع اميضس تارامثتضسلا معد و
ةي˘م˘هألا تاذ عور˘ف˘لا ىو˘ت˘ضسم
ريزولا بضسحو. ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسلا
ي˘ف جرد˘ن˘ي ى˘ع˘ضسم˘لا اذ˘ه نإا˘˘ف
و ينطولا جوتنملا ةيقرت راطإا
ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا جا˘ت˘˘نإا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘ضصلا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
فاد˘هأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو .ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

كان˘ه هذ˘ه ل˘م˘ع˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م
ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا لو˘ل˘ح˘˘لا حار˘˘ت˘˘قا
ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا ع˘˘ير˘˘ضست
ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ضشنإا˘˘ب
عيمج يف ةينهم تائيه ءاضشنإاو
و فا˘ف˘ضش را˘طإا ن˘م˘ضض عور˘ف˘لا
ةدئافلاب دوعي نأا هنأاضش نم لاعف
ماع لكضشب ةحÓفلا عاطق ىلع
.ماع لكضشب ينطولا داضصتقلاو
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موضسرملإ قيبطت يف ةيضصولإ تاهجلإ لطامتب ددن

41/662 يذيفنتلإ

ةضسايضس دقتني ينطولا يبعضشلا سسلجملاب بئان
ةذتاضسألا بتاور تادايز يف ليوهتلا

ةدايزلا دوعضسم يوارمع ينطولا يبعضشلا سسلجملاب بئانلا دقتنا

ةب˘تر˘لا ن˘ع41/662 موضسرملا تاقيبطتل ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ئ˘ضضلا
هنا اددضشم ، يئادتبلا ميلعتلا يف سسناضسيللا ةداهضش ةلمحل ةيدعاقلا

اذه قيبطت انوناق ىتحو ةيضصولا تاهجلا نم قيلألاو بجاولا ناك
يمدختضسمل يضساضسألا نوناقلا تلÓتخا ةجلاعم راطإا يف نوناقلا
ةنضس ةكرتضشملا كÓضسألا نوناق يف مت ام رارغ ىلع ةينطولا ةيبرتلا

ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘يأا» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ضست˘˘˘م6102
دج نوكتضس تادايزلا نأا ددضصلا اذه يف حضضوأاو . ةيروهمجلا

ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاضساردلا ةداهضش ةلمحل ةبضسنلاب اضضيأا ةليئضض
لاقلاو ليقلا ا˘ه˘لو˘ح ر˘ث˘ك ي˘ت˘لا ةد˘ي˘هز˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نإا» Ó˘ئا˘ق ،

عاطق يفظوم روجأا يف ةربتعم تادايز اهنأاب ليقو اضضيأا ليوهتلاو
لظ يف ةدايز ربتعت نأل ادبأا ىقرت ل رمألا ةقيقح يف يهو ، ةيبرتلا
نأاب املع ، يرئازجلا رانيدلا ةميق سضافخناو ةيئارضشلا ةردقلا روهدت
لك نأل ، يعجر رثأاب هقيبطت بجاولا نم ناك موضسرملا قيبطت
اذهو ، ةيمضسرلا ةديرجلا˘ب ا˘هرود˘ضص خ˘يرا˘ت ن˘م ق˘ب˘ط˘ت م˘ي˘ضسار˘م˘لا

يبعضشلا سسلجملا˘ب بئا˘ن˘لا لءا˘ضستو4102. يف رد˘ضص مو˘ضسر˘م˘لا
سسفن قيبط˘ت ل˘ق˘ع˘ي ل˘ه» ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا
فيظولا عاطقل نيعبات ام˘هÓ˘ك ن˘ي˘ضصا˘خ ن˘ي˘نو˘نا˘ق ي˘ف مو˘ضسر˘م˘لا

.؟0202 يف يناثلاو6102 ةنضس يف هيف قبطي امهدحأا يمومعلا

ةيموكح ةميلعتب41/662 موضسرملا قيبطت نأا » ثدحتملا حضضوأاو
حيرضصو حضضاو برهت رمألا ةقيقح يف وه كرتضشم يرازو رارقب وأا

ءاقبإل ةينطولا ةيبرتلا ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘ل ي˘ضسا˘ضسألا نو˘نا˘ق˘لا ح˘ت˘ف ن˘م
ةيعوضضوملا ةجلاعملا نع اديعب اهتلاح ىلع تلÓتخلاو عضضولا
اهئارو نمو ، كلذب بلاطت تاباقنلا تئتف ام يتلا تلÓتخلا هذهل
ةضسايضس نم تلم يتلاو اغلاب اررضضت ةررضضتملا ةيوبرتلا ةرضسألا
رمتضسم بقرتلا نأا» لقنو .ةبذاكلا دوعولاو ةلطامملاو فيوضستلا

21/042 لدعملا موضسرملا رودضص خيرات وهو2102 ةنضس ذنم
لازامو ، عاطقلا يف ةريبك ةجضض ثدحأا هنأل هليدعتو هتعجارم
، هترارم نوعرجتي كÓضسألا فل˘ت˘خ˘م ي˘ِفو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك
نيزاوملا بلق نم «طوعجاو دمحم» ريزولا عيطتضسي لهف Óئاضستم
.هدهع يف ةدوقفملا ةقثلل ةرازولا عاجرتضساو
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ةرحلإ نهملل ةبضسنلاب ينهملإ طاضشنلإو ةفاضضملإ ةميقلإ ىلع مضسرلإ ىلإإ ةفاضضإلاب

ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضضلا تارارقإا ميدقت لاجآا ءاجرإا ررقت ةيلاملا ةرازو
ىلع مضسرلاب ةضصاخلا تاداريإلا فضشكب ةضصاخلا كلت و ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضضلا تارارقإا ميدقت لاجأا لوألا سسمأا ةيلاملا ةرازو تددم
اهل نايب يف ةرازولا تحضضوأاو.قحل خيراتل اهؤواجرإا مت دق ناك يتلاو ةرحلا نهملل ةبضسنلاب ةفاضضملا ةميقلا ىلع مضسرلا و ينهملا طاضشنلا

1 مويلا خيراتب لضصألا يف ددحملا ةضصاخلا تارارقإاًلا ميدقت لجا نأاُ ةديحولا ةيفازجلا ةبيرضضلاب نيينعملا بئارضضلا يعفاد املع طيحن»

ىلإا هؤواجرإا مت دق ةيئابجلا تاءارجإلا نوناق نم1 ةداملل ممتملا و لدعملا0202 ةيلاملا نوناق نم05 ةداملا ماكحأل اقبط0202 يرفيف

ةيلاملا نوناق نم2 ةداملا يف ددحملا (ةرح ةنهم) يراجت ريغ طاضشنل نيضسرامملا بئارضضلا يعفاد نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو .«قحل خيرات

تاداريإلا فضشكل ةبضسنلاب امأا ،يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضضلا سصخي اميف طقف05 مقر ج ةلضسلضس يرهضشلا رارقإلا ميدقتب نيبلاطم،0202
.هضسفن نايبلا هدكأا امبضسح قحل خيراتل هليجأات مت دقف ينهملا طاضشنلا ىلع مضسرلا و ةفاضضملا ةميقلا ىلع مضسرلا ةبيرضض باضسحل ةينهملا
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فراطلأ

 ةحيفشص زجحو صصاخششأا ةثÓث فيقوت
ةلاقلاب ةشسولهم صصارقأاو فيكلا نم

ةثÓث فيقوت نم أرخؤوم فراطلاب ةلاقلأ ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
. ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ جيورت لاجم يف نوطصشني سصاخصشأأ

ةيمأرجإ’أ تاعامجلأ ةحفاكم ةلمح راطإأ يف ةيلمعلأ هذه تءاج
قمعب تبرصض يتلأو تاصسولهملأو تأردخملأ جيورت يف ةصصتخملأ

نم ةينعملأ حلاصصملأ تأذ تدافتصسأ ثيح تاباصصعلأ هذه طصسو
ريصضحتلأ ددصصب ةيمأرجإ’أ ةعامجلأ هذه دأرفأأ دحأأ نأاب ديفت تامولعم
سضرغل ةلاقلأ ةنيدم ىلإأ اهلاخدإأو تأردخملأ نم ةيمك بلج سضرغل
زجاح بصصنب ةلاقلأ ةرئأد نمأ’ ةطرصشلأ رصصانع تماق نيأأ اهجيورت
ينعملاب ةحاطإ’أ نم اهنكم ام˘م ة˘ن˘يد˘م˘لأ ل˘خد˘م˘ب ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ب˘قأر˘م
نم ة˘ح˘ي˘ف˘صص ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض ع˘م ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لأو

جلاع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ةدا˘م ن˘م مأر˘غ7.69 ـب ا˘ه˘نزو رد˘ق تأرد˘خ˘م˘˘لأ
ةزجنملأ تايرحتلأ ترهظأأ نيصصخصش فيقوت مت قيقحتلل ’امكتصسأو
ةيلمعلأ هذه لÓخ مت امك تأردخملأ جيورت يف هئاكرصش نيب نم مهنأأ

01 ـب تردق ةصسولهملأ سصأرقأ’أ نم ةيمك نيفوقوملأ ةزوحب زجح
تافلم تزجنأأ قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعبو ءاصضيب ةحلصسأأو سصأرقأأ
تاهجلأ مامأأ اهبجومب أومدق ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق
رمأأ مهنم نينثأ قح يف ردصص ةلاقلأ ةمكحمب ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ
. ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ماظن تحت هعصضو مت ثلاثلأ فرطلأ امأ عأديإأ
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فيطشسب ةملعلأ

قورحب ةأارما ةباشصإا و نيتيانب رايهنإا
 زاغ بوبنأا راجفنإا ببشسب

يحب سسمأأ لوأأ عقو يعيبطلأ زاغلل بوبنأاب يوق راجفنإأ ببصست
يف ببصست ،فيطصس ةي’و قرصش ةملعلأ ةنيدم طصسو عقأولأ يديبعل

ءأرج ةروطخلأ ةتوافتم قورحب ةنصس65 رمعلأ نم غلبت ةأأرمأ ةباصصإأ
يف ةماه ةيدام رأرصضأأ ليجصست مت امك ،راجفنإÓل يرأرحلأ رثأ’أ

ءانبلأ ةثيدح قبأوط3 نم نيتنوكتم نيترواجتم نيتيدرف نيتيانب

ثيح، عبرم رتم052 يلأوح اهردق ةيلامجإأ ةحاصسم ىلع ناعبرتت،
ةيجراخلأ نأردجلأو ذفأونلأو بأوبأ’أو ةيلخأدلأ نأردجلأ تمطحت
رثأ’أ ءأرج يلزنملأ ثاثأ’أ سضعب فÓتأو نيتيانبلأ ىدحإأ ملصس ةرجحل
مطحتب نيتلباقم نيتيانب يتهجأو ررصضت عم ،راجفنإÓل يكيناكيملأ

اعوبتم نكي مل راجفن’أ ظحلأ نصسحل و ،ذفأونلأو بأوبأ’أ جاجز
ةيامحلأ ةدحول ةدجنلأ قرف تلخدت ثداحلأ عوقو روفو، قيرحب
. نمأ’أ حلاصصم و زاغلنوصس حلاصصمب ةقوفرم ةملعلأ ةيندملأ
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   ةملاق

ةريطخ حورجب رخا ةباشصإا و باشش لتقم
 نيتيران نيتجارد مادطشصا ثداح يف

قوصسو ةملاق يتي’و نيب طبأرلأ02 مقر ينطولأ قيرطلأ دهصش
يف باصش لتقم فلخ ،عورم رورم ثداح ،سسمأأ لوأأ ءاصسم ،سسأرهأأ

عقو ثداحلأ ،ةريطخ حورج و تاباصصإاب رخأأ ةباصصإأ و رمعلأ لبتقم
نم نيتيران نيتجأرد مأدطصصإأ يف لثمت و ،ريخلب ةيدلب جرخم دنع

ناكملأ نيع يف ةنصس42 غلبي باصش ةافو ىلإأ ىدأأ امم ،ابصسيف عون

دق و أذه ، ةنصس02 رمعلأ نم غلبي ردصصلأ ىوتصسم ىلع رخآأ ةباصصإأو
روف ثداحلأ ناكمب ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ ةد˘حو˘لأ تل˘خد˘ت
ةصسصسؤوملأ ىلإأ باصصملأ ة˘ي˘ح˘صضلأ ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ر˘ب˘خ˘لأ ا˘ه˘لو˘صصو
ةيبطلأ ةنياعملل عصضخ نيأ، يبقع ميكحلأ ةيئافصشتصس’أ ةيمومعلأ
ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ىفوتملأ ةيحصضلأ لوح اميف ،ةمزÓلأ
يف اقيقحت تحتف ينطولأ كردلأ حلاصصم اهتهج نم ةصسصسؤوملأ تأذب
 ثداحلأ
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ةنيطنشسق

احيرج41 فلخي نيتلفاح مادطشصا
ديعلاوب نب قيرطب

نم لكو ناميلصس يواصسيصس ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
ةرطنقلأ باب مدقتملأ زكرملأو ديجملأ دبع ةزعموب مدقتملأ زكرملأ

يف لوأ’أ سسمأ’أ موي ،ةنيطنصسقب سسودموب رودق مدقتملأ زكرملأو

نب يح50 مقر ينطولأ قيرطلاب ةقيقد13 و21 ةعاصسلأ دودح
نيتلفاح مأدطصصإأ ثداح لجأ’، ةنيطنصسق ةيدلب –أزوميم – ديعلوب

نيماع نيب مهرامعأأ حوأرتت نيصسنجلأ Óك نم ةيحصض41 فلخ

نيفتكلا˘ب م’أأ ن˘ي˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘با˘صصإأ م˘ه˘ل ،ة˘ن˘صس06و ف˘˘صصنو
، ديلأو لجرلاب م’أأ و ردصصلاب م’أأ سضوحلاب م’أأ ىلفصسلأ فأرطأ’أو
ىفصشتصسملأ ىلإأ مهلقن متو ناكملأ نيعب تافاعصسإ’أ مهل تمدق
.سسيداب نبأ يعماجلأ
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ة˘ي’و ن˘˘مأأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

نيصصخصش فيقوت نم ، فيطصس

تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت نا˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ةنيدم طصسو ةيلقعلأ تأرثؤوملأو

ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح و ،نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع

ةيلقعلأ تأرثؤو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

اصصرق0001 ـلأ تز˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘ن

في˘كلأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك و ،ا˘صسو˘ل˘ه˘م

سضي˘˘بأأ حÓ˘˘˘صس و ، ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

ر˘ي˘ب˘كلأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م

، يأرو˘م˘˘صسلأ عو˘˘ن ن˘˘م ف˘˘ي˘˘صس

ةيوه نÓمحت ةقايصس يتصصخر

ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو د˘˘حأو سصخ˘˘صش
هذهل جيورتلأ تأدئاع نم ربتعم

نويلم51 ــب رد˘ق مو˘˘م˘˘صسلأ
.ميتنصس
دأرفأأ ل˘ب˘ق ن˘م تر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ
تءاجو ،ناملو نيعب ةيئاصضقلأ
ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ ر˘ثأ
ج˘˘يور˘˘ت ي˘˘ف سصخ˘˘صش طرو˘˘ت˘˘˘ب
ةيلقعلأ تأرثؤوم˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ

هيلع ناملو نيع ةنيدم طصسو
اهتاير˘ح˘ت ة˘قر˘ف˘لأ تأذ تر˘صشا˘ب
ة˘فا˘ك ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب ة˘ق˘م˘ع˘˘م˘˘لأ
نأأ اهنأاصش نم ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ
دعبو هيف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل م˘ه˘ل˘صصو˘ت

هفيقوت مت دصصرتو عبتت ةيلمع

91 هتزوحبو سسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف

و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق

ف˘˘ي˘˘كلأ ن˘˘م تا˘˘مأر˘˘˘غ40

اهتاقيقحتل ةلصصأوم و ،جلاعملأ

سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب نذإأ رأد˘˘صصت˘˘صسأ م˘˘˘ت

ن˘ع ردا˘صص طرو˘ت˘˘م˘˘لأ ن˘˘كصسم

فيقوت مت نيأأ ةيلح˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ

،ةيصضقلأ يف علاصض رخأأ سصخصش

نم اصصر˘ق059 ةبأرق زج˘حو

مأرغ001 ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

،(جلاعم ف˘ي˘ك) تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م

ن˘˘م رو˘˘ظ˘˘ح˘˘˘م سضي˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘صس

،(يأرو˘ما˘صس) ر˘ي˘˘ب˘˘كلأ م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

ةيوه نÓمحت ةقايصس يتصصخر

ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو د˘˘حأو سصخ˘˘صش

هذهل جيورتلأ تأدئاع نم ربتعم

نويلم51 ــب رد˘ق مو˘˘م˘˘صسلأ

نيفوقوملأ ةلاحأ مت دقو .ميتنصس

ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ى˘ل˘ع

ة˘م˘ه˘ت˘ب نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م

تأرثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح

ةعورصشم ري˘غ ة˘ف˘صصب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

ةزا˘ي˘ح ،ع˘ي˘ب˘لأ ع˘صضو˘لأ سضر˘غ˘˘ل

نود رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘صس

ةمهت نم رخآأو ،يعرصش ىصضتقم

د˘صصق ة˘بذا˘ك تأرأر˘˘قإا˘˘ب ء’دإ’أ

 . ةيرأدإأ ةصصخر ىلع لوصصحلأ
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ةيجاجتح’أ ةكرحلأ هذه تءاجو
ة˘ب˘ع˘صصلأ ةا˘ي˘ح˘لأ فور˘ظ ى˘ل˘˘ع
بايغ ببصسب و ،اهنوصشيعي يتلأ
، ةميركلأ ةايحلأ تابلطتم ىندأ

يحلأ نم أريبك أءزج نأأ ثيح
فر˘صصلأ تأو˘ن˘˘ق ى˘˘لإأ ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي
ء’ؤو˘˘˘ه لأز˘˘˘ي Ó˘˘˘ف ، ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ
ر˘ف˘ح ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي نا˘˘كصسلأ
امك، مهتÓصضف فرصصل قدانخلأ
لقنلأ طخ نم ناكصسلأ ىكتصشأ
ةطح˘م ى˘لإأ م˘ه˘ي˘ح ن˘م د˘يد˘ج˘لأ
نيع ةن˘يد˘م˘ل ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ ل˘ق˘ن
ي˘ح نا˘كصس د˘ج˘ي ثي˘ح ،نا˘م˘˘لو
نيرب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأأ «تا˘ق˘ير˘ف˘ل»
باهذلاب نيطخ ربع لقنتلأ ىلع
ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘˘م ى˘˘لأ
ةنيدملأ طصسو ىلأ مث لوصصولل

ملك3 ىوصس مهنع دعبت ’ يتلأ
طصسو ىلإأ ةرصشابم باهذلأ لدب،
ي˘ف ر˘مأ’أ نا˘ك ا˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
نونطأوملأ هجأوي امك، قباصسلأ

ينكصسلأ عمجلأ أذهب نونطاقلأ
ةلثمتملأ و ةيقيقح ةيئيب ةثراك
اهراصشتنأ و ةمامقلأ مكأرت يف
كلذ ببصس دوعي و ، يحلأ رأوجب
تفتكأ يتلأ ةيدلبلأ حلاصصم ىلأ
و ةمامقلأ عيمجتل ةيواح عصضوب

رورم د˘ع˘ب ’إأ ا˘ه˘ي˘مر˘ب مو˘ق˘ت ’
ا˘˘ن˘˘˘ل د˘˘˘كأأ ثي˘˘˘ح ، ما˘˘˘يأأ ةر˘˘˘صشع
اهرخآأ نع ئلتمت اهنأأ نونطأوملأ

دجي ’ و، مايأأ4 وأأ3 لÓخ
نو˘˘مر˘˘ي ن˘˘يأأ نا˘˘كصسلأ ا˘˘هد˘˘ع˘˘˘ب
اهعصضو ىلإأ نورطصضيف ةمامقلأ

بترتي ام وه و ،ةيواحلأ بناجب
و ةهيركلأ حئأورلل راصشتنأ هنع
سضأرمأ’أ و ةراصضلأ تأرصشحلأ
يوا˘˘كصشلأ م˘˘غر و، ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ىد˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لأ
ىلع يقب عصضولأ نأأ ’إأ ةيلحملأ

جاجتحÓل مهعفد ام وه و هلاح
ق˘˘ل˘˘غ و عرا˘˘صشل˘˘ل جور˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
سسي˘˘ئر ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت د˘˘قو .ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
و جاجتح’أ ناكم ىلإأ ةيدلبلأ
م˘ت و ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لأ ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت
ةر˘كف ى˘ل˘ع لود˘ع˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قأ

عومج قرت˘ف˘ي˘ل ، ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ
سسيئر دوعو ىل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
هذ˘˘ه نأأ ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل ، ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ
ةيناثلأ دعت ةيجاجتح’أ ةكرحلأ

نيع ةيدلب اهدهصشت اهعون نم
ن˘ع د˘يز˘ي ’ فر˘ظ ي˘˘ف نا˘˘م˘˘لو
سسيمخلأ موي ماقث يح ، عوبصسأأ
داع˘ي˘م˘لأ عأرذ نا˘كصس ي˘صضا˘م˘لأ

82 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب

عا˘˘صضو’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
. ةيصشيعملأ
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ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
،ةنيطنصسق ةي’و نمأاب بورخلأ
ةيفأرتحا˘بو ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةيمأرجإأ ةكبصش كيكفت نم ةيلاع
ريوزتلأ يف ةصصصصختم ةمظنم
سسيلدتلأ عم روزملأ لامعتصسأ و
ة˘صصا˘خ ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ج˘˘صس ي˘˘ف
ءانتقأ سضرغب نييمهو ةلدايصصب
ةين’ديصص ةيودأأ عيب و لقن و
نم نوكتت ةيعرصش ريغ ةقيرطب

مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ60

20 مهنيب نم84 و03 نيب
ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح. ءاصسن
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةرئأد نمأ’ ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ
طا˘˘صشن سصو˘˘صصخ˘˘ب بور˘˘˘خ˘˘˘لأ

ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ل هو˘˘ب˘˘صشم
بصصنلأ و لياحتلأ يف ةصصتخم
دأوملأ جيورت أذكو لايتح’أ و
سصئا˘صصخ˘لأ تأذ ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘صصلأ
ةثيثحلأ تايرحت˘لأ ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لأ

رهصشلأ نم اموي51 تمأد يتلأ
ثا˘ح˘˘بأأ د˘˘ع˘˘ب تن˘˘كم يرا˘˘ج˘˘لأ

،اهدأرفأأ ةيوه ديدحت نم ةقمعم
تنكم ةمكحملأ ةيلمعلأ ةطخلأ
نم ةحجان د˘صصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب

هذ˘˘ه دأر˘˘فأأ ن˘˘˘م50 ف˘ي˘قو˘ت
ةنيدملأ ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘كب˘صشلأ
اهلÓخ مت ،يلجنم يلع ةديدجلأ

ءأود نم ةربتعم دج ةيمك زجح
ةبكرم ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب
ةفاصضإ’اب «دروف «عون نم ةيعفن

و ةيفلخ ميقرت حأولأأ40 ىلإأ
تا˘ي’و م˘ي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ما˘˘مأأ

حأو˘لأأ تي˘ب˘ث˘ت ي˘غأر˘ب ة˘˘ي˘˘قر˘˘صش
،ةيبناج تاقصصلم أذك و ميقرت

نيتيعفن نيتبكرم زجح مت امك
و عباصسلأ ليجلأ فلوق عون نم)
دعب ةريخأ’أ هذه أركيم ناصسين
ايلام اغلبم اهب زجح مت اهصشيتفت
تأدئاع ن˘م ه˘نأأ ح˘جر˘ي أر˘ب˘ت˘ع˘م
(ةيودأÓل يعرصشلأ ر˘ي˘غ˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ
ىلإأ امهليوحت و امهزجح متيل
قمعملأ قيقحتلأ ،ةحلصصملأ رقم
فيقو˘ت ن˘م ن˘كم ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف
ىوتصسم ىلع ىرخأأ اهيف هبتصشم
نكم امك ةرام˘صسأ ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
ز˘ج˘ح ن˘م ا˘ه˘ت˘ما˘قإأ ر˘ق˘م سشي˘ف˘ت

ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ي˘˘لآأ مÓ˘˘عإأ زا˘˘ه˘˘ج
و ق˘ئا˘ثو ع˘م ،ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت ة˘˘ما˘˘عد
ةيعونلأ ةيلمعلأ ،ةروزم ريتأوف
ةربتعم ةي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم

نم ةلو˘صسب˘ك00024ـب رد˘ق˘ت
ءأود نم اهبلغأأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يودأأ

و051 ريداقم نم ني˘ل˘با˘غ˘ير˘ب

و ربتعم يلام غلبم غلم003

حأولأأ40 ، ةلاقن فتأوه60
لمحت ةي˘ما˘مأأ و ة˘ي˘ف˘ل˘خ م˘ي˘قر˘ت
ي˘غأر˘ب ة˘ي˘قر˘صش تا˘ي’و م˘ي˘قر˘ت
تاقصصلم و ميقرت حأولأأ تيبثت

ماتخأأ و يلآأ مÓعإأ داتع ،ةيبناج
ةيراجت تÓجصس أذك و ،ةروزم
ءاهتن’أ دعب ،نييمهو ةلدايصصل
ميدقت مت قيقحتلأ تايرجم نم
ة˘با˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ
نيو˘كت : ة˘ي˘صضق ن˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

رأر˘صشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘˘ج
روز˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ و ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لأ
دأوم عيب ، عيزوت ، لقن ،ريفوت

. ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةين’ديصص

تأردخملأ اجوري نيباششب حيطي فيطشس نمأأ

 امهتزوحب «ياروماشس» فيشس و صسولهم صصرق0001 زجح

فيطشسب ناملو نيع

تاقيرفل ةيرق ناكشس جاجتحا
 قيرطلا قلغب ةيششيعملا فورظلا ىلع

نييمهو ةلدايشصل ةيراجت تÓجشس مدختشست تناك /ةنيطنشسق

ةلوشسبك فلأا24 زجح و تاشسولهملا جيورتل ةينطو ةكبشش كيكفت

يف تلثمت ةعشسأو ةيجاجتحأ ةكرح ،فيطشس ةي’و بونج ةعقأولأ ناملو نيع ةيدلبب «تاقيرفل» ةيرق ناكشس سسمأأ لوأأ موي نشش
 .ةدأدح رئب و ناملو نيع يتيدلب نيب طبأرلأ قيرطلأ مهقلغ
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ةنتاب

ةحلسسأاو يران حÓسسب تاباسصإاو ىحرج طوقسس

ةرمسشلا يف نيسشرع نيب راجسش يف ءاسضيب
قينعلا راجصشلا ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا ةرمصشلا ةيدلب ناكصس ،نجهتصسا

،ءاصضيبلاو ةيرانلا ةحلصسأ’ا هيف تلمعتصسا ،نيصشرع نيب بصشن يذلا

لافطأا امهنم نينثا ،سصاخصشأا40 نع لقي ’ ام ةباصصإا ىلإا ىصضفأاو

يلحتلا ىلإا ةقطنملا ءÓقعو نايعأا اعدو ،أاطخلا قيرط نع ابيصصأا

دمحي ’ ام ىلا يدؤوت دق يتلا تاق’زن’او فنعلا ذبنو حماصستلاب

هذهب عمتجملا اهانتي يتلا ،ةي˘صشور˘ع˘لا ة˘صسا˘ي˘صس ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ها˘ب˘ق˘ع

دتمت نا لبق ،نيعزانتملا نيب حلصصلل مهلخدت لÓخ نم ،ةقطنملا

حÓصسلا لمع˘ت˘صسا د˘ق ه˘نأاو ا˘صصو˘صصخ ،دود˘ح˘لا د˘ع˘با ى˘لإا ةواد˘ع˘لا

ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ل˘خد˘ت ’و˘ل حاورأا ط˘ق˘صست تدا˘كو ا˘ه˘ي˘ف يرا˘ن˘˘لا

بصشن دق نإاف ،انرداصصم بصسحو راجصشلا نعو ،ةقطنملا نايعأاو

عصضو مهدحأا ةلواحم ببصسب ،نيتلئاعلا نم نيدرف نيب طيصسب فÓخ

دعب ،هنكصسم ىلإا هايملا برصست بنجتل هلزنم مامأا يئام ىرجم

ريغ ،كلذب هل حمصسي ةينعملا حلاصصملا نم سصيخرت ىلع هلوصصح

ىلإا ىدأا ام ،عناملا اذه ةماقإا سضفر يذلا ،هراج فرط نم عنم هنأا

بيرق ماق ثيح ،نيتلئاعلا دارفا ةيقب ىلإا دتما ،امهنيب فÓخ بوصشن

ةلئاعلا دارفا دح’ ةبرصض هجوو «لجنم» ـب داجنتصس’اب عنتمملا

عارذلا ىوتصسم ىلع هايإا ابيصصم هقيرط سضرتعا نأا دعب ةيناثلا

عصضولا نا ريغ ،تازرغ01 يلاوحب هتطايخ ةعدتصسا قيمع حرجب

سضيبا حÓصس لامعتصساب رخأا ماق ثيح ،دحلا اذه دنع فقوتي مل

هل هجوو لوأ’ا ةيحصضلل بيرق رخأا ةيحصض ردغو فيصس يف لثمتم

يلاوح هلوط غلب حرج يف هل اببصستم ،سسأارلا ىوتصسم ىلع ةبرصض

ةلئاعلا تاذ نم يعماج بلاط هيف دجنتصسا تقو يف ،بصسح مصس01

ةنيدم طصسو وحن هجوتو ديصص ةيقدنب يف لثمتم يران حÓصسب

نتم ىلع ناك امهدحأا نيلفط باصصا رانلا هقÓطا ىدلو ،ةرمصشلا

رخأ’او لجرلا ىوتصسم ىلع امهدحا بيصصأا ثيح ةيئاوه ةجارد

تامدخلا ةددعتم ةدايعلا ىلإا تاباصص’ا رثا ىلع Óقن ،نطبلا لفصسأا

دقو اذه ،يعماجلا ةنتاب ىفصشتصسم ىلا امهليوحت لبق ةرمصشلاب

يف قيقحت حتفو ،نيتلئاعلا نم دارفا ةعبرأا نم’ا حلاصصم تفقوأا

فارطأا ميدقت رظتني اميف ،ةقطنملا ناكصس اهنجهتصسا يتلا ةثداحلا

لواحي اميف ،عوبصسأ’ا اذه رحب ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا ةيصضقلا

لدب حلصصلا ىلإا يعصسلاو عصضو˘لا ن˘م ة˘ئد˘ه˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءÓ˘ق˘ع

.ىرخأا تاراجصش بوصشن
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ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش رسصانع فيقوت

وزو يزيتب علقمب تابكرملا
تلّصصوت ، تاب˘كر˘م˘لا ة˘قر˘صس ة˘ي˘صضق ي˘ف ير˘ح˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا د˘ع˘ب

ديدحت ىلإا  وزو يزيت ةي’و يف علقم ةرئاد نمأا حلاصصم تايرحت

ىلع وط˘صسل˘ل ة˘با˘صصع نو˘ل˘ّكصشي ن˘يذ˘لا و م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه

ةعبات ةبكرم ةقرصس ةيفلخ ىلع ةيلمعلا تءاج دق و ، تابكرملا

ةميرجلا تاصسبÓم . رئاظحلا ىدحإاب ةنوكرم تناك راجتلا دحأÓل

نيأا ،حلاصصملا تاذ مامأا ةيحصضلا اهب مّدقت ىوكصش بقع تقلطنا

و .ةبكرملا ةقرصسل مهططخم ذيفنت يف ةصصرفلا ةانجلا ّلغتصسا

رعتلا ىلإا ثاحبأ’ا و تايرحتلا ترفصسأا
ّ

نيذلا نيلعافلا ىلع ف

بصسح و . تارا˘ي˘صسلا ة˘قر˘صسل ة˘صصت˘خ˘م ة˘با˘صصع نو˘ل˘كصشي او˘نا˘ك

ةطرصشلل ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع نا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م رد˘صصم

مت نيأا مكحم نيم˘ك بصصن˘ب او˘ما˘ق ع˘ل˘ق˘م ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ةبكرملا عاجرتصسا مت ا˘م˘ك ة˘كب˘صشلا هذ˘ه ن˘م ن˘ير˘صصن˘ع˘لا ف˘ي˘قو˘ت

ةباين ىلع مه˘ت˘لا˘حإا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘قو ، ، ة˘قور˘صسم˘لا

 . مهدصض ةيئاهنلا ماكحأ’ا رادصصإا و وزو يزيت ةمكحم
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا ردا˘˘˘˘˘صصم بصسحو
ة˘قر˘ف˘لا ةر˘صشا˘ب˘م˘ب ه˘نأا ة˘ي˘صسنو˘ت
سسر˘ح˘ل˘ل ثا˘ح˘بأÓ˘ل ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
ة˘ن˘يو˘ع˘لا˘ب ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا

ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت» ا˘ه˘عو˘˘صضو˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا د˘˘صصق رار˘˘˘صشأا
ن˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘خو كÓ˘˘˘مأ’ا

ةدع اهن˘م ترر˘صضت «ل˘ي˘ح˘ت˘لاو
ءار˘ك ي˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م تا˘˘كر˘˘صش
اهيف تطروتو ةبرجب تارايصسلا

9 نم نوكتت ة˘صصت˘خ˘م ة˘كب˘صش

نودمعي ةاتف مهنيب نم سصاخصشأا

اهبير˘ه˘تو تارا˘ي˘صسلا ءار˘ك ى˘لإا

ىلإا اهنمو نيرصصقلا ةي’و ىلإا

ق˘ي˘م˘ع˘ت˘بو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘ط˘˘ق˘˘لا

م˘ت عو˘صضو˘م˘لا ي˘ف تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا

ةباصصع˘لا د˘جاو˘ت نا˘كم د˘يد˘ح˘ت

ةي’وب نئاك لز˘ن˘م˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا

فلتخم نيب قيصسنتلا دعبو يلبق

لزنملا ةمهادم نكما تادحولا

نم مهنم7 ىلع سضبقلا ءاقلإاو

مهعم يرحتلابو نمأا نوع مهنيب

م˘ت˘ف م˘ه˘ي˘لا بصسن ا˘م˘ب او˘فر˘ت˘˘عا
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح’ا
ا˘م ذا˘خ˘تاو م˘ه˘ع˘م تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
قايصس يفو . مهنأاصش يف نيعتي
ةين˘م’ا ةز˘ه˘جأ’ا تنا˘ك ل˘صصت˘م
نم ارخؤوم تنكمت دق ةيصسنوتلا
ةصصتخم ةي˘لود ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت
ةصسولهملا بوبحلا بيرهت يف
ناوعأا ح˘ج˘ن ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا
ة˘ب˘قار˘م ة˘يرود ءا˘ن˘ثأا كرا˘م˘ج˘˘لا

يف3 مقر ةي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
طا˘˘ب˘˘˘حإا ن˘˘˘م سسمأا لوأا سسنو˘˘˘ت

ءاود ةبح4838 بيرهت ةيلمع
ف˘ل˘خ ما˘كحإا˘ب ة˘ي˘ف˘خ˘م ةرد˘خ˘م
ةمداق ةرايصسل يفل˘خ˘لا د˘ع˘ق˘م˘لا

ها˘ج˘تا ي˘ف سسقا˘ف˘صص ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘˘طاو˘˘م ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ن˘˘ير˘˘صصق˘˘˘لا

ةثÓث هقفاريو ةيصسنجلا يرئازج
ى˘ل˘ع تد˘ب ثي˘ح ن˘˘ير˘˘خآا دار˘˘فأا

تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع ق˘˘˘ئا˘˘˘صسلا ح˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘م
لبق نم هفاقيإا دنع بارطصض’ا
رداصصم بصسحو .ةيرودلا ناوعأا
عاصضخإاب هنا ة˘ي˘صسنو˘ت ة˘ي˘مÓ˘عا
مت قيقدلا سشيتفتلا ىلإا ةرايصسلا
ة˘يودأ’ا ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا
يرحتلابو ةروكذ˘م˘لا ةرد˘خ˘م˘لا

ةنيدم نم اهارتصشا هنأاب دافأا هعم

يرئاز˘ج سصخ˘صش ن˘م سسقا˘ف˘صص

ةقيثو ةيأا اهنأاصش يف كلمي ’و

يوني ناك هنأا حرصص امك ةينوناق

يرئازجلا رطقلا وح˘ن ا˘ه˘ب˘ير˘ه˘ت

ي˘ف ر˘صضح˘م ر˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح

ةراصشتصسا دع˘ب م˘ت ا˘م˘ك سضر˘غ˘لا

عامصسب نذإ’ا ةيمومع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإاو ة˘ه˘ب˘˘صشلا يوذ

زجح˘لا ر˘صضح˘م ة˘ق˘فر ا˘هرا˘ظ˘نأا

تاذ اهبنا˘ج ن˘م .م˘يد˘ق˘ت ة˘لا˘ح˘ب

حيرصصلا» ع˘قو˘م دا˘فا ردا˘صصم˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘يرود نأا «ن˘˘˘˘ي’وأا

كيكف˘ت ن˘م تن˘كم˘ت ة˘بود˘ن˘ج˘ب

ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م ة˘˘كب˘˘صش

ىلع سضبقلا تقلاو تاردخملا

م˘هرا˘م˘عا ا˘هر˘صصا˘ن˘˘ع ن˘˘م5

ةنصس34 و62 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت

ي˘صساو˘صسلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق

ة˘ي˘لا˘م˘صشلا ة˘بود˘ن˘ج ة˘يد˘م˘ت˘ع˘م

نم حئا˘ف˘صض9 م˘ه˘يد˘ل ز˘ج˘حو

ير˘ح˘ت˘لا˘بو «ة˘ل˘˘طز˘˘لا» رد˘˘خ˘˘م

او˘حر˘صص ا˘هرد˘صصم ن˘ع م˘ه˘ع˘˘م

سصخصش نم اهب نودوزتي مهنأا

 .ةيصسنجلا يرئازج
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لخدتلاو ثحب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
فيقو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

ةنصس91 رمعلا نم غلبي سصخصش
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةد˘ي˘˘صشك ي˘˘ح˘˘ب
نيزخت يف هدلاو بآارم لغتصسي
ن˘يأا ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

نم ةدحو483 هتزوحب طبصض
ن˘م ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

،ما˘ج˘˘حأ’او عاو˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نيكصس نع ةرابع سضيبأا حÓصس

غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب موجن30 وذ

يذلا جد00061 ـب ردقي يلام
ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
ن˘م .ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

راجت’ا ةحفا˘كم ة˘قر˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج
تارد˘خ˘م˘لا˘ب عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
تا˘م˘ق ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘˘قأ’او

حوارتت سصا˘خ˘صشأا30 فيقو˘ت˘ب

نم ةنصس52 و92 نيب مهرامعأا
ىلع ،ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم م˘ه˘ن˘ي˘ب
ةنتابب ةي˘كرا˘ب˘م˘ل ي˘ح ىو˘ت˘صسم
ةيمك ىلع م˘ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ن˘يأا

ردقي ةصسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا ن˘م

ن˘م ا˘صصر˘˘ق611 ـب ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع
اكيري˘ل ا˘ه˘ن˘م عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

،غلم50 نانيكرا˘ب ،غ˘ل˘م051

ءافيتصسإا دعب ،غلم01 ايصسكنزيل
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
ةباينلا مامأا ةعبرأ’ا نيفوقوملا
يف نيتيلمعلا يتأاتو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘م˘ير˘ج˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘˘لا را˘˘طإا
ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ير˘صضح˘لا

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
ةصسولهملا سصارقأ’او ةيلوحكلا
.ةصصخر نودب

ةروزم قئاثوب نيدمتعملأ ءÓكولأ نم اهئأركب موقت

تارايسس قرسست ةيسسنوت ةكبسش
رئازجلل اهبرهتو «نويسساكول» ـلا

نم «نويشساكول«ـلأ تأرايشس بيرهتو ةقرشس يف ةشصشصختم ةكبشش كيكفت نم صسمأأ لوأأ ةيشسنوتلأ ةينملأ ةزهجألأ تنكمت
.رئأزجلأ ىلإأ صسنوت

نيتلشصفنم نيتيلمع يف صصاخششأأ40 ةزوحب

ةيلوحكلا تابورسشملل ةدحو483 زجح
ةنتابب صسولهم صصرق611و

ةنتاب

يلاوتلا ىلع عسساتلا مويلل ةيدلبلا رقم قلغ نولسصاوي ناسسمل ناكسس
سصئاقنلا ديدع ىلع مهنم اجاجتحا اذهو ،يلاوتلا ىلع عصساتلا مويلل ةيدلبلا رقم قلغ ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا ناصسمل ةيدلب ناكصس سسمأا لصصاو
يدلبلا يبعصشلا سسلجملا ةلاقتصساب ةبلاطملا اذكو ،قيقحت ةنجل دافيإاب اوبلاط ثيح ،يدلبلا سسلجملا اهب موقي يتلا تازواجتلاب هوفصصو امو
يف ةمج سصئاقن اهناكصس نيجتحملا بصسح يناعي ذا ،ةيدلبلا قطانم ديدعب ،عيراصشملا عيزوتب قلعتت تازواجت ببصسب كلذو ناصسمل ةيدلبل
لذب نود لكيه درجم سسلجملا يقبو ،اهتنكاصسل ميركلا سشيعلا نامصضل اهترصشابمو ةيومنت عيراصشم بلجل سسلجملا كرحت مدع لباقم
رصصأا دقو اذه ،ةيدلبلا بارتلل يمتنت ’ مهبصسح اهنأاكو ىرخأا نود قطانم ىلع عيراصشملا راكتحاو ةقطنملاب سضوهنلل هيلا ةلكوملا ماهملا
.هتلاقتصس’ سسلجملا ميدقتو مهبلاطم ةيبلت ةياغ ىلا ةمداقلا ماي’ا لÓخ ةيدلبلا رقم قلغو مهجاجتحا ةلصصاوم ىلع نوجتحملا
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ةليوط تاونصسل دوعت ةاناعم دعب

ديلولا نبا دلاخب ايفيرانكسس44 يح
ةيرسضحلا ةئيهتلا نم ديفتسسي

ةبانع ةيلول ةيرامعملأ ةسسدنهلأو ريمعتلأ ةيريدم تنلعأأ
ةفلتخملأ تاكبسشلأ و قرطلأ لاغسشأأ لسصأوت نع سسمأأ لوأأ

(DRV) ديلولأ نب دلاخ ايفير انكسسم44 ـب ةقلعتملأ
فلتخمب طبرلأ ىلع لمعلأ لÓخ نم كلذو ينوبلأ ةيدلب
تأونق ةكبسشب ةيفيرلأ لزانملأ طبر رأرغ ىلع تاكبسشلأ
ةيلخأدلأ كلاسسملأو تاقرطلأ ديبعت لبق يحسصلأ فرسصلأ
يف همÓتسسأ متيسس عورسشملأ نإاف انرداسصم بسسحو. يحلل
فرط نم هيلع عقوملأو طورسشلأ رتفد يف ةددحملأ لاجآلأ
قاسسو مدق ىلع ةيراجلأ زاجنإلأ ةيلنعب ةفلكملأ ةلواقملأ
نم نينطأوملأ ةاناعم˘ل أد˘ح ع˘سضت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو.
ةئيهتلأ بايغ نم يناعي ناك يدلأ يحلأ ةيعسضو روهدت
فلتخمب طبرلأو ةيمومعلأو ةيلزنملأ ةرانلأو ةيرسضحلأ
زاغلأو ءابرهكلأو فرسصلأ تأونق رأرغ ىلع تاكبسشلأ
اهب مدعنت ةرورعزوبب ةيفير ءايحأ ةدع لأزت ل اهتهج نم.
مت ريرقت نإاف ينوبلأ ةيدلبب ةبختنم رداسصم بسسحو ةئيهتلأ
لامج يميرب ديدجلأ ةبانع ةيلو يلأول لسسرأو هدأدعأ
كلتل رابتعلأ ةداعإل ةيلام ةفلغأأ سصيسصخت لجأأ نم نيدلأ

خيرات6002 دنم ةيرسضحلأ ةئيهاتلأ رقتفت يتلأ ءايحلأ
تدكأأ لسصتم قايسس يفو .تانكسسلل نينطأوملأ مÓتسسأ

لبق نم حورطملأ لاغسشنلأ سصوسصخب ريمعتلأ ةيريدم

ةرانإلأ سصوسصخب ةرسضخوبب يمهاسست نكسس005 ناكسس
ةينعملأ لاغسشلأ ةسسسسؤوملل رأذعأ تهجو اهناب ةيمومعلأ
زاجنإأ لامكت˘سسل لا˘جآلأ بر˘قأأ ي˘ف ة˘سشرو˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
عسضوب مقت مل زاغلنوسس ةسسسسؤوم نأأ تدكأأ امك عورسشملأ
يدافتلو ةقاطلاب دوزتلأ لجأأ نم أذهو ةيئابرهكلأ تأددعلأ
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 ةديدج ءامصسأا فلك

يرجي ينوبلا ةيدلب سسيئر
ةيذيفنتلا ةئيهلا ىلع Óيدعت

موي ينوبلأ ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئر ىرجأأ
نم كلذو سسلجملل ةيذيفنتلأ ةئيهلأ ىلع Óيدعت سسيمخلأ

ةيلمع تر˘ج ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج ءا˘م˘سسأأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ لÓ˘خ
نمأأ ة˘ير˘يد˘م سسي˘ئر ،ةر˘ئأد˘لأ سسي˘ئر رو˘سضح˘ب بي˘سصن˘ت˘لأ
،ةيدلبلأ تأراطإأ ىلإأ ةفاسضإلاب كردلأ ةبيتك ةدئاقو ةرئأدلأ

ف˘ل˘كم بئا˘ن˘ك ةز˘م˘ح ة˘ح˘ب˘سسو˘ب بي˘˘سصن˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو أذ˘˘ه
حبأر ويكسس ،ةيسضايرلأو ةيفاقثلأو ةيعامتجلأ نوؤوسشلاب
دبع يرومع ،ةحسصلأو طيح˘م˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب ف˘ل˘كم بئا˘ن
بودنم ةايح يعسسم ،ءانبلأو ريمعتلاب فلكم بئان ديجملأ
لينلأ دأو ،لورسصلأ ةيرأدإلأ ةقحلملاب ةفلكم سصاخ يدلب
فلكم سصاخ يدلب بودنم فسسوي طÓع ،دوهسشلأ نيعو

يداهلأ يزاغوب ،يرأديبو30 ةرسضخوب ةيرأدإلأ ةقحلملاب
ةكربلأ ةيرأدإلأ ةق˘ح˘ل˘م˘لا˘ب ف˘ل˘كم سصا˘خ يد˘ل˘ب بود˘ن˘م
ىسسوم يغأوز ،ةرابج نيعو ليعامسسإأ براسشوب ،ءاقرزلأ

ديجملأ دبع نودعسس نب ،زيهجتلأو ةيمنتلأ ةنجل سسيئر
دمحم ثيغلب ،ةئيبلأ ةيامحو ةفاظنلأو ةحسصلأ ةنجل سسيئر
تاعانسصلأو ةحايسسلأو ريمعتلأو ميلقإلأ ةئيهت ةنجل سسيئر
.ةيديلقتلأ
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يمومعلا نمألا ماهمب مهفيرعت مت اميف

يف نوكراسشي ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا معارب
 ةيرورملا ةمÓسسلا لاجم يف ةيوعوت ةلمح
عم قيسسنتلاب سسمأأ لوأأ ةبانع ةيلو نمأأ حلاسصم تماق
ةيسسيسسحت ةلمحب ةيرئأزج˘لأ ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ ة˘فا˘سشكلأ م˘عأر˘ب
روحم ىوتسسم ىلع ،ةيرورملأ ةمÓسسلأ لاجم يف ةيئاقو
زيكرتلأ مت ثيح .ةنيدملأ طسسوب يرونلأ سسابع نأرودلأ

لÓخ نم كلذو ،نيلجأرلأ تأرمم ىلع ميلسسلأ روبعلأ لوح
ةوعد أذكو ،ني˘ل˘جأر˘لأ تأر˘م˘م مأر˘ت˘حإل ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلأ ةو˘عد
ةرايز تمظن قايسسلأ سسفن يفو ،اهلامعتسسل نينطأوملأ
ةيرئأزجلأ ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ معأر˘ب ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب
تمدق نيأأ ،عسساتلأ يرسضحلأ نمألأ رقمل ،مهيرطؤوم ةقفر
يظح امك ،عيسضأوملأ ىتسش يف تأداسشرإأو حئاسصن مهل
تاحورسشب عسساتلأ يرسضحلأ نمألأ رقم فويسض لافطألأ

اهتهج نم ،ةطرسشلأ ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ع لو˘ح ة˘ي˘فأو
نم جوفل ،لاحرب ةرئأد نمأأ حلاسصم سسمأأ لوأأ تلبقتسسأ
رسصنلأ جوفل نيعباتلأ ةيرئأزجلأ ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ معأرب
قرفلأ فلتخم ىلع مهعÓطإأ مت نيأأ ،جوفلأ دئاق ةقفر
ةطرسشلأ حلاسصم ماهمب مهفيرعت أذكو ، ةطرسشلأ بتاكمو
يف سسورد مهنيقلت ىلإأ ةفاسضإأ، ةرئأدلأ نمأأ ىوتسسم ىلع
 .ةيرورملأ ةمÓسسلأو ،تنرتنأÓل لثمألأ لامعتسسلأ لاجم
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ةيدلبب ةرورعزوب يح ةربقم تدهسش
ة˘ل˘م˘ح ة˘ع˘م˘ج˘لأ سسمأأ ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘نو˘ب˘لأ
فلتخم اهيف تكراسش ةعسسأو فيظنت
تمت يتلأو ةيريخلأو ةيمسسرلأ تائيهلأ
ةسسسسؤومو ينوبلأ ةيدلب نيب قيسسنتلاب
عاطق بودنم بسسحو .(ةفيظن ةبانع)
«ةردسسوب دي˘لو˘لأ ن˘بأ د˘لا˘خ ةرور˘عزو˘ب
ةلسصأوتملأ ةيلمعلأ نإاف «دمحم يليان
تايناكمإلأ اهل ترخسس رهسشأأ ةدع دنم

ةي˘ل˘خ˘لأ لا˘م˘ع ن˘م ة˘ير˘سشب˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ
عمتجملأو ( ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع) ة˘سسسسؤو˘مو
نينطأوملأ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘عو ي˘ند˘م˘لأ
ن˘مو لا˘ف˘طألأ ى˘ت˘حو ن˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لأ

تأذل أدانتسسأو. عمتجملأ حئأرسش فلتخم
ىلع ةيل˘م˘ع˘لأ تق˘ل˘ط˘نأ د˘ق˘ف رد˘سصم˘لأ
ثيح ةربقملأ باب نم احابسص ةنماثلأ
عيمج ىلإأ أوهجتيل نوعوطتملأ عمتجأ

دد˘ح˘م˘لأ نا˘كم˘لأ ى˘لإأو ةر˘ب˘ق˘م˘لأ ا˘˘يأوز
نيعو˘ط˘ت˘م˘لأ ل˘ج نأأ ثي˘ح ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل
ةيفيك يف ةريبك أدوهج أولذب لامعلأو

لسضفبو ةيليفطلأ باسشعألأ عم لماعتلأ
ةاطغم تناك روبق تزرب دوهجلأ كلت
ذنم فيظنت ةيلمع ىرت مل باسشعألاب
تاهجلأ عيمج دوهج رفاظتب نكل نينسس
ن˘م ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘سسأ ة˘ل˘ث˘م˘م˘لأو ة˘كرا˘سشم˘لأ
. انمامأأ دوجوم وه ام نم ةبسسن فيظنت
جمانربلل اق˘فو ل˘سصأو˘ت˘ت˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأو
ىلع ىرخألأ رباقملأ عيمج ربع رطسسملأ

ي˘ه ي˘ت˘لأ ( ةرد˘سسو˘ب) ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘ب رأر˘˘غ
ليبقلأ أذه نم تايلمع فرعت ىرخألأ

ينوبلأ ةرئأد سسيئر ةرايز ىلع أدكؤوم

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألأ كÓ˘˘˘˘سسألأ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
نينطأوم م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
لك أوعد ةردا˘ب˘م˘لأ أو˘ن˘سسح˘ت˘سسأ ن˘يد˘لأ
ةرورسض ىلإأ هفايطأأ فلتخمب عمتجملأ
م˘غر ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألأ هذ˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلأ
مامتهلاب ىظحت مل تلأزل اهتيسسدق
و˘هو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لأ
يف رباقملأ بلغأأ هفرعت يذلأ عسضولأ

راسشتناب رمألأ قلعت ءأوسس ةبانع ةيلو
ةيمهأ ىلع نيدكؤوم خاسسوألأو ةمامقلأ
.نأاسشلأ أذه يف ةيعوطتلأ تÓحملأ

ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم عم قيصسنتلاب

ةرورعزوب ةربقم فيظنتل ةعسساو ةلمح يف نوعوطتم
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نمأÓل ةعباتلأ ةطرسشلأ تأوق تحجن
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ ير˘˘˘سضح˘˘˘لأ

،ة˘لأد˘ع˘لأ ما˘مأأ سصا˘خ˘سشأأ30 م˘يد˘ق˘تو

ةنسس05 و42 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت
نم ثلاثلأو يناثلأو ،ثحب لحم مهدحأأ
رو˘ظ˘ح˘˘م سضي˘˘بأأ حÓ˘˘سس ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأأ

زجح عم ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘حو
سصأر˘˘˘˘˘˘˘˘قألأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
لحم ةيران ةجأرد عاجرتسسإأ و ةسسولهملأ
ن˘مألأ ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .ثح˘˘ب

30 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م سسما˘خ˘˘لأ ير˘˘سضح˘˘لأ

22 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ

اياسضق يف مهيف هبتسشم ، ةنسس53و

زجح عم ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأأ ةزايح

عو˘ن ن˘م لوألأ ،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سسأأ30

،لانيبوأأ عون نم يناثلأ و «يرأدنورك»

م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ف˘ي˘سس عو˘ن ن˘م ثلا˘˘ث˘˘لأو

ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ثيح ،ريبكلأ

تأذ ي˘˘فو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لأ د˘˘˘سض

تا˘سضيو˘ف˘˘ت˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تما˘˘ق قا˘˘ي˘˘سسلأ

ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب ةيئاسضقلأ

رمأأ لحم نيسصخسش ميدقتب ،ةيئاسضقلأ

،ةيئاسضقلأ تاهجلأ فرط نم سضبقلاب

لقنو ةزايح˘ب بر˘ه˘ت˘لأ ة˘م˘ه˘ت ل˘جأأ ن˘م

يف لقن˘ت˘لأ ة˘سصخر˘ل ة˘ع˘سضا˘خ ع˘ئا˘سضب

لقنت ةسصخر نودب يكرمجلأ قاطنلأ

نمأل ةطرسشلأ تأوق تمظن اهتهج نم

ةعسسأو ةيطرسش تايلمع ،لاحرب ةرئأد

004 ي˘ح ن˘˘م ل˘˘ك تسسم ،قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ

،ف˘˘ير˘˘سشلأ ير˘˘˘ي˘˘˘سصح ي˘˘˘ح ،ن˘˘˘كسسم

،سصخسش62 ةلاح سصحف نع ترفسسأأ

نيسصخسش فيقوت ،ةبكرم71 ةبقأرم

نم ،ةنسس62و52 رمعلأ نم ناغلبي

تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘˘لأ ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأأ

ةحلسصملأ تأذ تزجح ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

،ةسسولهم سصأرقأأو تأردخملأ نم عطق

تأو˘ق تن˘كم˘ت ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو

ي˘جرا˘خ˘لأ ير˘سضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘سشلأ

تسسم ،ةيطرسش ةيلمع رثإأ ىلع ،ةزأرخ

ي˘ح ،ن˘˘كسسم005 ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘˘ك

نع ترفسسأأ كوسشلأ يح ،نكسسم007

ةب˘قأر˘مو سصخ˘سش42 ة˘لا˘ح سصح˘ف

نم غلبي سصخسش فيقوت عم ،ةبكرم31

حÓسس لمح لجأأ نم ، ةنسس32 رمعلأ

هقح يف تذختأ ثيح ،روظحم سضيبأأ

ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘˘جإلأ ة˘˘فا˘˘ك

نمأأ حلاسصم نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو ،

ةميز˘ع˘لأ سسف˘ن˘ب ل˘سصأو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

ةبراحمل ةيطرسشلأ اهتايل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لأو

نطأوملأ نمأاب سساسسملأ هنأاسش نم ام لك

.هتاكلتمم ةمÓسس و

ثحب لحم ةيران ةجارد عاجرتصسإا مت اميف

 تاردخمو ةسسولهم سصارقأاو ءاسضيب ةحلسسأا زجحو سصاخسشأا9 فيقوت
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˘˘مو˘˘ي˘˘لأ أد˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشأ ثي˘˘˘ح
ديرف دمحم يروسصنم ديسسلأ يميركتلأ

ةعانسصلأو ةراجتلأ ةفرغ سسيئر سضاير
حاتتفلأ ةملك ىقلأأ هرودب يذلأو ةبانع
ةعانسصلأو ةراجتلأ ةفرغ نأأ حرسص ثيح
يميركتلأ ءاقللأ أده ميظنتب تماق دق
ل˘جأأ ن˘م لا˘ت˘ي˘سس ة˘كر˘سش فر˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ةيرئأزج˘لأ ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب زو˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ئ˘ن˘ه˘ت

نم ةحون˘م˘م˘لأ9102ةنسسل ةدو˘ج˘ل˘ل
يتلأ مجا˘ن˘م˘لأو ة˘عا˘ن˘سصلأ ةرأزو فر˘ط
ةيداسصتقلأ تاسسسسؤوملل أزيفحت ربتعت

تقولأ نأأ دكؤوم   اهجوتنم ةدوج ىلع
ةيداسصتقلأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ مز˘ل˘ي ن˘هأر˘لأ

نيسسحت أدكو  روطتلأو رييغتلأ ىلع
ةدوجلأ تحبسصأأ أذهبو جوتنملأ ةيعون
ة˘يدا˘سصت˘قلأ تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م
قوسسلأ يف اهئاقبو اهرأرمتسسأ نامسضل
ة˘فر˘غ˘لأ سسي˘ئر ن˘م˘ث د˘˘قو ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
اهب موقت يتلأ ةلسصأوتملأ تأدوهجملأ

يف اهترأدج ثتبثأ يتلأ ةكرسشلأ هده
ماع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ رو˘سضح˘ب أد˘هو نأد˘ي˘م˘لأ
يسسايقلأ ديحوتل˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل
ةيسسفانت˘لأ ةرد˘ق˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ أذ˘كو
مجانملأ و ةعانسصلأ ةرأزول ةيعانسصلأ
ة˘كر˘سش تأدو˘ه˘ج˘م˘ب و˘˘ن هرود˘˘ب يذ˘˘لأ
ةيرئأزجلأ ةزئاجلأ قحتسست اهنأأو لاتيسس

ي˘ت˘لأ تا˘كر˘˘سشلأ  ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةدو˘˘ج˘˘ل˘˘ل
تنا˘ك ي˘ه˘ف ة˘ق˘با˘سسم˘˘لأ ي˘˘ف تكرا˘˘سش
امك ةبولطملأ طورسشلأ ةفاكب ةمزتلم
نم رمتسسملأ روطتلأ طرسش قبطت اهنأأ
ةيرئأزجلأ ةزئاجلأ  ىلع لوسصحلأ لجأأ

ىنمت ا˘م˘كو9102 ةنسسل ةدوج˘ل˘ل
ةكرسش نوكت نأاب ىمنتي هناب ثدحتملأ
تاسسسسؤوملأ يقابل ةودقو لاثم لاتيسس
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ فد˘ه˘˘لأو ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ر˘يو˘ط˘تو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘ل˘سسلأ ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت
بكأوت ىقبت ىتح يرئأزجلأ  جوتنملأ
ميدقتل ةسصرفلأ مانتغأ مت دقو ةنرسصعلأ
ويديف سضرع نم لاتيسس ةكرسش نع ةدبن

52 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب  ا˘˘هؤوا˘˘سشنإأ ي˘˘ت˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ل

دجوي يتلأو مويلأ ةياغ ىلإأ1102ليرفأأ

6 و ةبانعب عنسصمو Óماع064 اهب
أذ˘كو ة˘مد˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص ز˘˘كأر˘˘م

ة˘مد˘خ˘لأ ي˘ف ف˘يذا˘ج˘م˘لأ ة˘نا˘ي˘سص771
ةبرجت ىلإأ قرطتلأ مت امكو ةيراجتلأ
لاتيسس فرط نم ةدوجلأ ةرأدإأ ماظنلأ

ىلإأ لاتي˘سس ة˘كر˘سش ى˘ع˘سست ا˘م˘ي˘ف أذ˘هو
أذ˘كو يأو˘مأر˘ت˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ع˘سسو˘˘ت˘˘لأ

برقأأ يف عيرسسلأ راطقلأ تابرع ةنايسص
يديسس يأومأرت لوخد متي امكو  لاجآلأ
كلذ˘ك  ى˘ع˘سستو ة˘ن˘سسلأ هد˘ه سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يأومأرتلأ تابرع ريدسصت ىلإأ هجوتلأ

تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م سصو˘˘سصخ˘˘˘ب نألأ ي˘˘˘هو
ةقيقسشلأ سسنوت عم سسقافسص يأومأرت

ةنايسص ىلع تأردق تاكرسشلل نأأ امك

ةيبوروألأ لودلاب ةدجأو˘ت˘م˘لأ تا˘بر˘ع˘لأ

أدكو ةمدختسسملأ لئاسسولأ  لÓخ نم

ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلأ ي˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م

قرطتلأ مت  سشاقنلأ لÓخو ةسسسسؤوملاب

مت يذ˘لأ ة˘با˘ن˘ع يأو˘مأر˘ت عور˘سشم ى˘لإأ

د˘ن˘م ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط ن˘م  هد˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت

وهو ةيداسصتقلأ ةمزألأ ببسسب تأونسس

مغرلاب هديمجت مت عيراسشم ةثÓث نمسض

نم ناكو ةبانعب ةدجأوتم ةكرسشلأ نم

فيطسس يأومأرت لبق هزاجنإأ سضورفملأ

لقنلأ ةرأزو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضق˘لأو

ة˘ي˘نا˘كمإأ ع˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشألأو

ةلبقملأ ةنسسلل ةيلاملأ نوناق يق هجأردإأ

اعيمج مهنأاب نورسضاحلأ دكأأ اميف أذهو

مت ريخألأ يفو ةبانع يومأرت زاجنإأ عم

ةراجتلأ ةفرغلل ةير˘خ˘ف˘لأ سسأا˘ك م˘ي˘ل˘سست

فرط نم ةبا˘ن˘ع سسو˘ب˘ي˘سس ة˘عا˘ن˘سصلأو

ةداهسش ةقفر سضاير يروسصنم اهسسيئر

ةريدملأ ةديحو باعسش ةديسسلل  ةيميركت

ىلع اهل اعيجسشت لاتيسس ةكرسشل ةماعلأ

ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لأ تأدو˘ه˘ج˘˘م˘˘لأ

يف اهزيف˘ح˘ت˘لو تا˘كر˘سشلأ تا˘جو˘ت˘ن˘م

ىلع ظافحلأ يف رأرمتسسلأو ةلسصأوملأ

ةيرئأزجلأ ةزئاجلاب ا˘هزو˘ف د˘ع˘ب ةدو˘ج˘لأ

ة˘عا˘ن˘سصلأ ةرأزو فر˘˘ط ن˘˘م ةدو˘˘ج˘˘ل˘˘ل

.مجانملأو

مجانملاو ةعانصصلا ةرازو فرط نم ةدوجلل ةيرئازجلا ةزئاجلاب ةكرصشلا زوف ةبصسانمب

يميركت لفح يف لاتيسس ةكرسش تادوهجمب ديسشت سسوبيسس ةعانسصلاو ةراجتلا ةفرغ
ةبصسانمب ياومارتلا تابرع ةنايصصو  بيكرت يف ةصصصصختملا ةبانعب لاتيصس ةكرصش ضسوبيصس  ةعانصصلاو ةراجتلا  ةفرغ ضسيمخلا موي تمرك

 .مجانملاو ةعانصصلا ةرازو فرط نم9102 ةنصسل ةدوجلل ةينطولا ةزئاجلاب اهزوف

ضسأارلا يف ةباـصصإل ضضرـعت

 يليملا كرابم ةيوناثب يناثلا قباطلا نم ذيملت طوقسس
ىــلإأ لقن مث ناكملأ نيع يف اهرثإأ ىلع فعسسأأ سسأأرلأ ىوتسسم ىلع ةباسصإل سضرعت نيأأ ،ةبانعب يليملأ كرابم ةيوناثب يناثلأ قباطلأ نم ذيملت سسمأأ لوأأ طقسس
ءأدن سسمأأ لوأأ أوقلت اهرسصانع نأ «ةعاسسرخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هتلقن ام ىلإأ أدانتسسأ ةثداحلأ ليسصافت.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتسسلأ

«أأ،ع» وعدملاب قلعتي رمألأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصول دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع يليملأ كرابملأ ةيوناثب يناثلأ قباطلأ نم ذيملت طوقسس هدافم

جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتسسلأ ىلإأ لقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ هل تمدق نيأأ سسأأرلأ ىوتسسم ىلع ةباسصإل سضرعت ةنسس61 رمعلأ نم غلابلأ

 LªÉ∫.Ω.ةلوهجم ةثداحلأ بابسسأأ ىقبتو أذه،مزÓلأ

ت
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دحاو دييسشت2971 ةنسس تدهسش
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘هأا ن˘˘˘م
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاو
يا˘ب˘لا ع˘ما˘ج ن˘ع ا˘ن˘ه ثيد˘ح˘˘لاو
مكاح ياب حلاسص مسسا لمحي يذلا
ريغ ،ةرتفلا كلت يف قرسشلا كلياب
يف ملعي نكي مل ريخألا اذه نأا
د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ب تقؤ˘˘لا كلذ
لبقتسسملا يف لامهإلا هنم لانيسس
هناركن نكمي ل يذلا عقاؤلا ؤهو
ىلع نيرؤيغلا سضعب كرحت لؤل
ةنسس نم ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق ة˘با˘ن˘ع ثار˘ت

اسصؤسصخ ،هذاقنإا نكمي ام ذاقنإل
يف ترهظ يتلا تاعدسصتلا دعب

ن˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا بر˘˘˘سست ،ه˘˘˘نارد˘˘˘ج
نم ديدعلاو رئبلا رمط ،فقسسلا
تل˘بؤ˘ق ي˘ت˘لا ىر˘خألا ل˘كا˘سشم˘لا
ةيلحملا تاطلسسلا ثارتكا مدعب
ا˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلؤ˘˘ل
ةبانع ةيدلب˘ل ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
هكرحت مدع ىلإا ةفاسضإلابو يذلا

ةداعإل عورسشم هقÓطإا لÓخ نم
فؤقؤلا ررق هنإاف عماجلا ميمرت
نم تقلطأا يتلا ةردابملا هجو يف
ثارت ىلع نيرؤيغلا سضعب لبق
ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا

ريبكلا لمعلا نع انه ثيدحلاو
ةبانع» ةعؤمجم هب تماق يذلا
ثارتب فيرعتلاب متهت يتلا «ثارت

ةظفاحم˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘با˘ن˘ع
دا˘م˘ت˘علا لÓ˘خ ن˘م كلذو ه˘ي˘ل˘ع
نينسسحملا تاعر˘ب˘ت لاؤ˘مأا ى˘ل˘ع
ة˘سسورد˘م تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل

ناك يتلا ةلاحلل عماجلا ةداعإل
دعبف ،ينامثعلا دهعلا يف اهيلع
تللك ،لمع˘لا ن˘م ة˘ل˘يؤ˘ط ر˘ه˘سشأا

ىلإا رئبلا ةداعإاب تادؤهجملا هذه
م˘ت نأا د˘ع˘ب كلذو ءا˘ن˘˘ف˘˘لا ط˘˘سسو
تفرسشأا ا˘م˘ك ،ق˘با˘سسلا ي˘ف هر˘م˘ط
تاعربتلا لÓخ ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا

هاي˘م˘لا بر˘سست ل˘كسشم ل˘ح ى˘ل˘ع
رؤسصلا ديدجت لÓخ نم كلذو
ها˘ي˘م تا˘˘ناز˘˘خ ءار˘˘سشو يؤ˘˘ل˘˘ع˘˘لا

،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘˘ن تاذو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
لح ىلع ا˘ه˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
فيرسصت تاؤنقو ةباتكلا لكسشم
ي˘ل˘سصألا ر˘ب˘ن˘م˘لا م˘ي˘مر˘ت ،ها˘ي˘م˘لا
سسيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسر˘˘كو ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ما˘ه˘لا تازا˘ج˘نإلا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
يتلاو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لا
نيلوؤؤسسملا بجعت مل اهنأا ودبي
مهسسفن يف سصغ هنأا ودبي نيذلا

ن˘م م˘ه˘ت˘مر˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نؤ˘˘ك
ءازإا ل˘ط˘ب˘لا بؤ˘ث ي˘ف رؤ˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
لاز ام يذلا يابلا عماج ميمرت
نم اهأاطخ كرادت ةيدلبلا ناكمإاب

نيمئاقلا دي يف اهدي عسضو لÓخ
نم ميمر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
ا˘˘ير˘˘سشبو ا˘˘يدا˘˘م م˘˘ه˘˘م˘˘عد لÓ˘˘خ
ةداعإاو ميمرت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘سست˘ل
يعسسلا سضؤع ةلح ىهبأل عماجلا

.عورسشملا يف لاغسشألا فاقيإل

ةقيقد ميمرت ةيلمعل عشضخ ربنملا

ةشضئاملا لاغششأا يف ضسوشسحم مدقتو

اهتلمسش يتلا ءايسشألا مهأا نيب نم
لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا لاؤ˘مأا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا

ؤه ةبانع ثارت ىلع نيرؤيغلاو
مدقأا ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ب˘ن˘م˘لا
قؤفي ثيح ،رئازجلا يف ربانملا

كلذو نمزلا ن˘م ن˘ي˘نر˘ق˘لا هر˘م˘ع
ةثÓث» ةركذم يف ءاج ام بسسح
»ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘سشلا ي˘ف د˘جا˘˘سسم
ي˘ب˘ه˘سش ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ذا˘˘ت˘˘سسأÓ˘˘ل
ةبيورؤب ديسشر رؤتكدلا فارسشإاب

،9791 ةنسس ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
اذه نأا ةركذملا هذه يف ءاج ثيح
بسشخلا نم نايعألا هعنسص ربنملا
ر˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نؤ˘˘ل˘˘لا˘˘ب نؤ˘˘هذ˘˘م˘˘لا

راتمأا3 قؤفي هلؤط ،رسضخألاو
،رؤ˘ما˘ج و ة˘ي˘ب˘سشخ ة˘ب˘ق هؤ˘ل˘ع˘تو
يثارتلا زنكلا اذه سضرعت ثيح
ةيرسشعلا ءانثأا بيرخت ةيلمع ىلإا
بابسشلا سضع˘ب دا˘ق˘ت˘عل ءادؤ˘سسلا
ر˘ي˘غ ،لوألا ف˘˘سصلا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي ه˘˘نأا

ن˘مو «ثار˘ت ة˘با˘ن˘ع» ة˘عؤ˘م˘˘ج˘˘م
لاؤ˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ
ةدا˘عإا ي˘ف تح˘ج˘ن ن˘ي˘عر˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
رمألاو ىلوألا هتئيه ىلإا ربنملا

كلذو ربنملا هتبقل ةبسسنلاب هتاذ
ةراجنلا لاجم يف يفرح لسضفب
ا˘مأا ،فر˘ت˘˘ح˘˘م ير˘˘سصم سشا˘˘ق˘˘نو

ه˘ق˘ل˘طأا يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ميمرتلا ةيلم˘ع ى˘ل˘ع نؤ˘فر˘سشم˘لا
قيلت ةديدج ةسضئام عورسشم ؤهف
هداتري يذلا ينيدلا حرسصلا اذهب
ارظن ن˘ي˘ل˘سصم˘لا تار˘سشع ا˘ي˘مؤ˘ي
ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م بل˘ق ي˘ف هد˘جاؤ˘ت˘ل
،ةميدق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو
ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘سسارد زا˘ج˘˘نإا م˘˘ت ثي˘˘ح
لا˘غ˘˘سشألا تق˘˘ل˘˘طأاو ة˘˘سضئا˘˘م˘˘ل˘˘ل
لبق عقاؤلا سضرأا ىلع اهذيفنتل
ةيلمعلا نأا ر˘ي˘غ ،ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ع˘سضب
ا˘م ؤ˘هو ةر˘ب˘ت˘ع˘م لاؤ˘مأل جا˘ت˘ح˘ت
هنامسض ىلع نؤنسسحملا فكعي
عاطتسسملا ردق عربتلا لÓخ نم
لؤلح لبق ةقيقح ملحلا اذه لعجل
رد˘ج˘ت ا˘مو اذ˘ه ،نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
م˘ت يا˘ب˘لا ع˘ما˘ج نأا ه˘ي˘لإا ةرا˘سشإلا
ةينطؤلا ةمئاقلا نمسض ه˘ف˘ي˘ن˘سصت

7891 ةنسس ةيخ˘يرا˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م˘ل˘ل
ة˘ح˘ف˘سص ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي ه˘˘نؤ˘˘كل كلذو
،ثيدحلا رئازجلا خيرات نم ةمهم
يتلا ةنذئملا نأا ركذ طقف يفكيف

ي˘ه ر˘ت˘م43.51 اهعافترا غ˘ل˘ب˘ي
ل˘كسش تاذ ة˘˘نذ˘˘ئ˘˘م مد˘˘قأا ي˘˘نا˘˘ث
يديسس» دجسسم ةنذئم دعب يرئاد
يف ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘يلؤ˘ب »ي˘نا˘ت˘كلا
ة˘نذ˘ئ˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا عجرت يتلا ةبانع يف ةديحؤلا
ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا د˘ه˘˘ع˘˘لا
هنع ةثورؤملا ملاعملا نم ديدعلا

ةيسصؤلا تاهجلا نم لامهإلا نم
،ة˘˘يلؤ˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
 .ةفاقثلا ةيريدمو ةيدلبلا

تاعربتلأ لأومأاب عورسشملأ نوريسسي ةنيدملأ ثأرت ىلع نورويغلأ

يابلا عماج ميمرت ةيلمع لقرعت ةيدلبلا
نيعوطتملا ةدعاشسم ضضوع

دجأوتي يذلأ يابلأ عماج ةروسص يف ةنيدملأ خيراتب طبترم ةريبك ةميق اهسضعب لمحي يتلأ ةيخيراتلأ ملاعملأ نم ديدعلاب ةبانع عتمتت
ثأرت ىلع نيرويغلأ نم ددع عفد يذلأ رمألأ ،ينطو يخيرات ملعم فنسصم هنأأ مغر تأونسس ذنم لامهإلأ يناعيو ةقيتعلأ ةنيدملأ بلق يف

 .ةبانع ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ ضسلجملأ مهمامأأ اهعسضي يتلأ ليقأرعلاب أومدسص مهنأأ ريغ ،هميمرت لجأأ نم كرحتلل ةنيدملأ
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ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط ل˘˘˘˘سصاو
مهبارسضا ةبانعب ةيعانسصلا تايجؤلؤنكتلل
ةرادلا ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت ط˘˘سسو ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا مؤ˘˘ي˘˘ل˘˘ل
تاحيسضؤت ميدقت يف ةلثمتملا مهبلاطمل

ةبسسنلاب سصبر˘ت˘لا ةد˘م سصي˘ل˘ق˘ت بب˘سس ن˘ع

هد˘كا ا˘˘م بسسحو5 و4 و3 تاؤن˘سسل
ةبلطل ةبسسنلاب سصبرتلا ةدم نإاف نؤجتحملا

54 ىلإا نيرهسش نم اهسصيلقت مت5 ةنسسلا
ةدم سصيلقت مت ةعبارلا ةنسسلا ةبلط امأا، امؤي

امؤي82 ى˘˘لإا ا˘˘مؤ˘˘ي03 ن˘˘م سصبر˘˘ت˘˘لا

ىلإا امؤي51 نم3 ةنسسلا ةبلطل ةبسسنلابو،

سسلجم نا نؤجتحملا فاسضاو، امؤي41

نع تاحيسضؤت يأا مهل مدقي مل ةذتاسسلا

ة˘ب˘ل˘ط˘لا ا˘ه˘م˘ه˘ف˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ة˘جر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه

ةدم سصيلقت ببسس نع مهباؤج سصؤسصخبو

دعي مل هنأاب ةمهبم تاباجا اؤقلت سصبرتلا

ةسسماخلا ةنسسلا ةبلط مؤقي نا مهدعاسسي

مهعفد يذلا رملا نيلماك نيرهسشل سصبرتب

يف نؤجتحملا متتخاو ةدملا سصيلقت ىلإا

نع اؤفقؤتي نل مهنأاب تاسصاسصتخلا عيمج

ةح˘سضاو ة˘بؤ˘جا اؤ˘ق˘ل˘ت˘ي نأا ى˘لإا جا˘ج˘ت˘حلا

نآلا دحل ةمهبم رؤمألا عيمج نا ةسصاخ

هيلع ؤه ام ىلع عسضؤلا لظ ام لاح يفو

تاذ يف. ةج˘ه˘ل˘لا د˘ي˘ع˘سصت˘ب اودد˘ه م˘ه˘نإا˘ف

تاديدهتب نؤجتحملا ةبلطلا ددن قايسسلا

مهقحب مهت˘ب˘لا˘ط˘م بب˘سسب م˘هدر˘ط˘ب ةرادإلا

ي˘ف ة˘ي˘ف˘سسع˘ت تاءار˘جا ذا˘خ˘تا ن˘ع كي˘ها˘˘ن

عامتجا دقع وا مهتؤسص عامسس مدع و مهقح

. لح داجيإا لجأا نم ةبلطلا يلثمم عم

مهبلاطمل ةرأدإلأ لهاجت و ضصبرتلأ ةدم ضصيلقتب أديدنت

 عشساتلا مويلل مهجاجتحا نولشصاوي تايجولونكتلل ايلعلا ةشسردملا ةبلط

مامأأ ايلحم ةيمنتلاب ضضوهنلل هروسصت ضضرعيسس

نينطأوملأو نيلوؤوسسملأ

ةيناديم ةرايز يف ديدجلا يلاولا
ةي’ولا تايدلبب ةيومنتلا عيراششملل

زاهجلا ىلع لوألا لوؤؤسسملا نأا سسمأا (ةعاسس رخا) تملع

عم عرسشيسس «نيدلا لامج يميرب» ةبانع ةيلؤل يذيفنتلا

ةيلؤلا تايدلب فلتخمل ةيناديم تاجرخ يف عؤبسسألا ةيادب

رؤط يف يتلا ةيؤمنتلا عيراسشملا ةريتو ريسس ىلع فؤقؤلل

لج ىلع فؤقؤلاو ةن˘يا˘ع˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لاو زا˘ج˘نإلا

ع˘م تا˘سسل˘ج م˘ظ˘ن˘ي نا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل˘ح˘ل تا˘ب˘ق˘ع˘لاو ل˘كا˘سشم˘لا

تا˘يد˘ل˘ب˘لا تار˘ق˘م ي˘ف ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا

.ءايحألا يف نينطاؤملا يلثمم ىلإا تلاغسشنا ىلا عامتسسÓل

ديدجلا يلاؤلا نإاف «ةعاسس رخا«ل ةيلحم رداسصم بسسحو

ةيناديم تارايز اهلÓخ نم ةجمرب لمع ةطخ هماما عسضو

حوارت لازت ل ةيؤمنت عيراسشمل ديدج اسسفن ءاطعإل تايدلبلل

لاغسشلاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘سصا˘خ ا˘ه˘نا˘كم

نم مغرلاب اهريغو ةيبرتلاو ةحسصلاو نكسسلاو ةيمؤمعلا

دؤجو مغر دعب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل ىر˘خأاو ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست لا˘جأا ءا˘ه˘ت˘نا

ةرورسض ىلع ي˘لاؤ˘لا دد˘سشي˘سس ثي˘ح ا˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘ل˘غلا

ةيدلبب عؤبسسألا اذه نؤكتسس ةيادبلاو اهميلسست يف عارسسإلا

يلاؤ˘لا نإا˘ف ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ردا˘سصم ن˘م م˘ل˘ع ا˘م بسسحو ي˘نؤ˘ب˘لا

ةرايزل ةيلؤلا ءاي˘حأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ط˘ح˘ي˘سس ه˘ل ق˘فار˘م˘لا د˘فؤ˘لاو

يتلاو ةرثعتملا ةسصاخ اهب ةدؤجؤ˘م˘لا ة˘يؤ˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

تلاغسشنا ىلإا يلاؤلا عمتسسي امك ةيعاطق جمارب ىلإا دؤعت

سسارتي نا لبق مهئايحأاب ةيمنتلا عقاو سصؤسصخب نينطاؤملا

لكو نيبختن˘م˘لا رؤ˘سضح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ب ع˘سسؤ˘م عا˘م˘ت˘جا

يندملا عمتجملاو نييذيفنتلا ءاردملاو ةيمسسرلا تائيهلا

ع˘ي˘م˘ج˘لا ما˘ما مد˘ق˘ي˘سسو تلا˘غ˘سشنلا ل˘ج ى˘لإا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل

نم ةلمج لÓخ نم اي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب سضؤ˘ه˘ن˘ل˘ل ه˘ترؤ˘سصت

نيدلا لامج يميرب اهيدسسي نا رظتنملا نم يتلا تايسصؤتلا

ريزو نا ركذيو نيبختنملاو نيلوؤؤسسملا نم رملا همهي نمل

ىلا ةلؤلا اعد دق دؤجلب لامك ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

نم ارذحم ةحورطملا لكاسشملا لحل ءايحلا تارايز فيثكت

نأا ةراسشإلاب ريدجلاو .ةماعزلا رؤسص يف طارفلاو يهابتلا

افلخ ةبانع ةيلؤل اديدج ايلاو نيع ناك نيدلا لامج يميرب

ةيئزجلا ةكرحلا يف ةنتاب ةيلو ىلا لؤحملا دؤهزم قيفؤتل

.ةلؤلا كلسس يف ةيرؤهمجلا سسيئر اهرجا يتلا ةريخألا
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ءأدوسسلأ طاقنلأ ىلع ءاسضقلأ راطإأ يف

ةششرف داوب ةعشساو ةفاظن ةلمح
يح يؤتسسم ىلع فيظنت ةيلمع ةبانع ةيدلب حلاسصم تمظن

طيحملا فيظنتو ةمامقلا عفر مت نيا ةسشرف داو نكسسم007

ىلع ءاسضقلل ىربكلا ةفاظنلا تايلمع ةعباتم راطإا يف، اذهو

يسشيعملا راطلا نيسسحتو طيحملا ريهطت و، ءادؤسسلا طاقنلا

ةير˘يد˘م ن˘م ل˘ك ة˘كرا˘سشم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تفر˘ع د˘قو ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل

ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم ،ةئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا

نيسسحتلا ةسسسسؤؤم، ين˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘م ر˘ي˘ي˘سست ة˘سسسسؤؤ˘م،

ةداعإا مت رخآا بناج نم .ريهطتلا ينطؤلا ناؤيدلا يرسضحلا

قيسسنتلاب يربسص قدنفل لباقملا لافطألا بعل ءاسضف ةئيهت

تاكلتمم ةنايسص ةحلسصمو سسماخلا يرسضحلا عاطقلا نيب

نؤكي ىتح ةديدج يسساركو باعلأاب هميعدت مت ثيح ةيدلبلا

.تÓئاعلل سسفنتم
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

79859ددعلا0202 يرفيف10  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

وعدي يندملا عمتجملا
لورصصلا ةرايزل يميرب

ينوبلاب لورسصلا يح˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تعد
ةرايز ىلإا نيدلا لامج يميرب ديدجلا ةبانع يلاو
تلا˘˘غ˘˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل لور˘˘˘سصلا ي˘˘˘ح
رخأاتب قلعت ام اهنم روكذملا يحلاب نينطاوملا
قيرطلا ةيعسضوو ةئيهتلا عيراسشم ميلسست لاجا

.تاسصغنملا نم اهريغو ةيثراكلا

اهباحصصأا نع ثحبت كوكصص

ةبانعب «رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم ةدحو تهجو
كوكسص رتافد بلطب اوماق نيذلا اهنئابزل ءادن
نيعباتلا ةيديربلا بتاكملاب لاسصتلا ةيديرب
رذعت ببسسب كلذو ميدقلا ناونعلا بسسح اهل
ددع رييغت ببسسب م˘ه˘ل ا˘ه˘لا˘سصيإا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

مهمايق نود مهنكسس تارقمل نئابزلا نم ريبك
ناونعلاب ةسسسسؤوملا مÓعإاب شصاخلا ءارجإلاب
.ديدجلا

رورملا ثداوح يف ىلعألا «دوصسألا يفناج»
يفناج رهسش دهسش
يف اعافترا يراجلا

يف تايفولا ددع
رورملا ثداوح
نع لقي لام ليجسستب
وبري امو ةافو151
احيرج003.5 نع
003.4 نم ديزأا يف
امبسسح رورم ثداح
ةليسصح هيلإا تراسشأا
ماقرألا ىلإا تدنتسسا
حلاسصم اهتمدق يتلا
.ةيندملا ةيامحلا

ةبانع يف نرقلا ةقفصص شضفر
ءاملعلا ةيعمج تمظن
ةيسشع ةبانعب نيملسسملا
شسيمخلا شسمأا لوأا
حرسسملا ةحاسسب
نيدلازع يوهجلا

ةيملسس ةفقو يبوجم
امعدو شسدقلا ةرسصنل
ةموكح رئازجلا فقومل
ةقفسصل شضفارلا ابعسشو
اهنع نلعأا يتلا نرقلا
.يكيرمألا شسيئرلا

ششيرلا عارذ يف بولطم «دارج»
نم ديدعلا اعد
ةنيدملا ينطاوم
ششيرلا عارذ ديدجلا
ريزولا بنعلا داوب
زيزعلا دبع لوألا

ةنجل دافيإل دارج
ةيرازو قيقحت
ششغلا ىلع فوقولل
نم ريثكلا زاجنإا يف
تلمسش تانكسسلا
لبق نم اهباحسصأا
.ةزجنملا تاكرسشلا

مئاوت ةثÓثب ةأارما ديلوت نم نكمتي يبوك يرئازج مقاط
يرئازج يبط مقاط نكمت

لماح ةأارما ديلوت نم يبوك
ىفسشتسسمب مئاوت ةثÓثب
ىسضق ةلوفطلاو ةمومألا
ىلع فرسشأاو .ةيادرغب ريكب

روتكدلا ديلوتلا ةيلمع
ءابطأا بناج ىلإا ليسسن

تاذب نولمعي نييبوك
دجاوتيو .ىفسشتسسملا
ىلإا ةديج ةحسصب مئاوتلا

يفاعتت يتلا مهمأا بناج
.ىفسشتسسملاب
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ةدع˘ب تا˘جا˘ج˘ت˘حإلأ تدد˘ج˘تو
ششينروكلأ ةمسصاع نم طاقن

ةعاسس27لأ لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ينطولأ قيرطلاب ةيأدب ةريخألأ

ميلقإاب راملأ هقسش يف34 مقر
أذه قلغأأ ثيح ريهاطلأ ةيدلب
لبق نم تقولأ شضعبل ريخألأ

ن˘م˘ك نورد˘ح˘ن˘ي ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م
تأذل ة˘ع˘با˘ت˘لأ لوزا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م
ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ كلذو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

عمجملأ أذ˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ با˘ي˘غ
ةدع فقوتو مخسضلأ ينكسسلأ

رأرغ ىلع ةقطنم˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم
طبرلأ أذكو يحسصلأ فرسصلأ
اهف˘سصو ىر˘خأأ رو˘مأأو ها˘ي˘م˘لا˘ب
يف ةلجعتسسم˘لا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
يف موي دعب اموي قرغت ةيدلب
يتلأ تاجاجت˘حلأو ل˘كا˘سشم˘لأ
ن˘م تأر˘سشع˘لأ ق˘ل˘˘غ ى˘˘لأ تدأأ

ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ا˘ه˘ئا˘ي˘حأأو ا˘ه˘تا˘قر˘ط
. ةيسضاملأ مايألأ لÓخ
ةقطنمب ةروسصلأ ف˘ل˘ت˘خ˘ت م˘لو
ةيلولأ ةمسصاع طسسو يباقعل

قيرطلأ نوج˘ت˘ح˘م ق˘ل˘غأأ ثي˘ح
ةل˘ج˘ع ل˘ط˘ع˘ت ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ
ر˘ي˘ب˘كلأ ي˘ح˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لأ

ةد˘ع˘ب تا˘ط˘ل˘˘سسلأ ءا˘˘فو مد˘˘عو
ا˘˘هو˘˘˘مد˘˘˘ق نأأو ق˘˘˘ب˘˘˘سس دو˘˘˘عو
يف ببسست يذلأ رمألأ هناكسسل
هاجتاب رورم˘لأ ة˘كر˘ح ل˘ي˘ط˘ع˘ت
ششيعت يتلأ ةروكذملأ ةقطنملأ

ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع تأو˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘مو
يتلأو ةلمجلاب ةيومنت لكاسشم
مغر لحلأ ىلإأ اهقيرط دجت مل
ن˘ي˘لوؤو˘سسمو ةلو ةد˘ع بقا˘ع˘ت

يذيف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ شسأأر ى˘ل˘ع
ةيدلبلأ ةسسائر ىتحو ةيلولاب

بسضغلأ ءأوجأأ تلسصأوت امك.
نم رداقلأ دب˘ع ر˘ي˘مألأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

قلغ تأرسشعلأ ةلسصأوم لÓخ
عو˘ب˘سسأÓ˘ل ةر˘ي˘خألأ هذ˘˘ه ر˘˘ق˘˘م
بب˘سسب ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ي˘نا˘˘ث˘˘لأ
اهيف طبختت يتلأ نكسسلأ ةمزأأ
شضعب هيمسسي ام أذكو ةيدلبلأ
شضع˘ب ةو˘ط˘سسب ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
لسصافم ىلع ةدسسافلأ هوجولأ
بلاط ثيح ةريخألأ هذهب رأرقلأ
قيقحت ةنجل دافياب نوجتحملأ
د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ى˘˘˘لأ
ذنم اه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ى˘سضو˘ف˘ل˘ل

ةايح تلطع يتلأو رهسشأأ ةدع
ةيمنتلأ ةلجع تلسشو اهناكسس
كرد˘لأ تأو˘ق نأأو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب
قباسس تقو يف تلخدت ينطولأ
ىلإأ نيفظوملأ لوخدب حامسسلل
ل˘م˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأو م˘ه˘ب˘تا˘كم
لÓخ نم ةيدلبلأ هذهب يرأدإلأ
ءلؤو˘ه˘ب شصا˘خ˘لأ با˘˘ب˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف
نأأ ريغ نيجتحملأ نم هئÓخأو
ءا˘˘ه˘˘˘نأ ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سسي م˘˘˘ل كلذ
. ةريخألأ هذه مامأأ تاجاجتحإلأ

عم تاجاجتحإلأ هذه تنمأزتو
لجيج˘ل د˘يد˘ج˘لأ ي˘لأو˘لأ مود˘ق

نوكي يذلأ لاكلك رداقلأ دبع
نع ةريغسص ةروسص ولو ذخأأ دق
يتلأ لكاسشملأو تايدحتلأ مح
هقباسس نع اهثرو يتلأو هرظتنت
نأأ نود ة˘˘˘يلو˘˘˘لأ ردا˘˘˘غ يذ˘˘˘لأ
نم ديدعلأ ليتف عزن يف حجني
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘مزألأو ل˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لأ
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘جو تدّو˘˘˘˘˘سس
ةرؤوب ىلأ اهتلّوحو ششينروكلأ
امبر يتلأ تامزألأو لكاسشملل
ةقوبسسم ريغ ةأأرج ىلأ تجاتحأ

لجأأ نم ةمأرسص رثكأأ تأرأرقو
. يسضاملأ نم اهلعجو اهلح
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لوأأ د˘ي˘م˘ع ي˘ئلو˘لأ ن˘˘مألأ ر˘˘يد˘˘م ف˘˘سشك
ةودن لÓخ ناطلسسب لامج لجيجب ةطرسشلل

فل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل تسصخ ة˘ي˘ف˘ح˘سص
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ن˘˘˘مألأ تأد˘˘˘حو

ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘˘ع9102 يسضق˘ن˘م˘لأ
تأرا˘ي˘سسلأ ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ميلاقأأ ىوتسسم ىلع طسشنت تناك يتلأو
ةدعاق لجيج ةيلو نم ذختتو تايلو ةدع
. اهل

كيكفت نع ةودنلأ هذه يف ثدحتملأ دكأأو
ةقرسس يف ةسصتخم ةريطخ ةينطو ةكبسش
نم دد˘ع ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ
نيب لقنتت تناك يتلأ ةكبسشلأ يهو اهدأرفأأ

ةدعاق لجيج ةيلو نم ذختتو تايلو ةدع
ثدحتملأ طعي مل نإأو ىتحو ، اهل ةيسسيئر
ةينطولأ ةكبسشلأ هذه نأاسشب ةريثك ليسصافت
نوردحني ةكبسشلأ هذه دأرفأأ نأاب دكأأ هنأأ لإأ

هذ˘ه ف˘ل˘م  نأأو ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو جرا˘˘خ ن˘˘م
وهو ةلأدعلأ ىوتسسم ىلع ىحسضأأ ةكبسشلأ
ةدو˘ع ع˘م ن˘مأز˘ت˘لا˘ب ءا˘ج يذ˘لأ ح˘ير˘سصت˘لأ
لجيج نم قطانمب تابكرملأ ةقرسس طاسشن

ة˘يا˘ه˘ن ىر˘خأأ ةرا˘ي˘سس ءا˘ف˘ت˘خأ ل˘ج˘سس ثي˘ح
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع عو˘˘ب˘˘سسألأ
قلعت˘يو ة˘يلو˘لأ ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ
«نا˘قو˘ل ا˘ي˘سسأد » عو˘ن ن˘م ةرا˘˘ي˘˘سسب ر˘˘مألأ
تيب مامأأ نم نولوه˘ج˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘لو˘ت˘سسأ

تايلمعب تقبسس يتلأ ةيلمعلأ يهو اهكلام
طاقن ةدعب تابكرم ةدع تفدهتسسأ ةلثامم
ىلوألأ ةجردلاب تسسم يتلأو ةيلولأ نم
«ناقول ونور» عون نم ةيحايسسلأ تأرايسسلأ

ةئاملاب09 وحن ةريخألأ هذه تلكسش ثيح
لÓخ ةقورسسم˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ي˘لا˘م˘جإأ ن˘م
. ةيسضاملأ مايألأ

ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح قا˘ي˘سس ي˘فو ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘˘م
ةنسسلأ لÓخ نمألأ تأدحو فلتخم طاسشن
نع لجيج ةيلو نمأأ شسيئر دكأأ ةيسضاملأ
ةبقأرم جمانرب ديسسجت يف ابيرق عورسشلأ
ةبقأرملأ تأريماك ربع لجيجب عرأوسشلأ

ذخآلأ ةميرجلأ ىوتسسم نم دحلأ لجأأ نم
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأ ا˘ن˘هو د˘عا˘سصت˘لأ ي˘˘ف

ةكرحتمو ةتباث نيب أريماك006 وحن تيبثت
ة˘ط˘سسأو˘ب ة˘ب˘قأر˘م˘˘لأ عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل
طا˘ق˘ن˘لأو عرأو˘سشلأ م˘هأأ ر˘ب˘ع تأر˘ي˘ما˘˘كلأ

أريماك803 وحن اهنمو لجيجب ةسساسسحلأ

عرأو˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس

عزوتسس نيح يف اهدحول ةيلولأ ةمسصاع

قطانملأ يقاب ىلع ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ تأر˘ي˘ما˘كلأ

ةيلولأ تا˘يد˘ل˘بو ند˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ب ة˘سسا˘سسح˘لأ

دكأأ ةمير˘ج˘لأ م˘لا˘ع شصو˘سصخ˘بو. ىر˘خألأ

مئأرجلأ ددع يف عافترأ ليجسست ثدحتملأ

ة˘ن˘سسلأ لÓ˘خ ة˘يلو˘لأ م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ب˘كتر˘˘م˘˘لأ

نم رثكأأ ةيلولأ تلجسس ثيح ةيسضقنملأ

ةميرج002 نم رثكأأ اهنمو ةميرج0092

اهيف طروت يتلأ مئأرجلأ يهو ةيتامولعم

602 مهنيب نمو شصخسش يفلأأ نم رثكأأ

ةداعأ متتسس هنأاب ثدحتملأ دكأأ امك ، ءاسسن

نمألأ رسصانع راسشتنأو عيزوت يف رظنلأ

طاسشنلأ فيثكتو ةيلولأ ةمسصاع عرأوسشب

طا˘ق˘ن˘لأ م˘هأأ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأو

ةديدجلأ ةنيدملاب لاحلأ وه امك ةسساسسحلأ

تافرسصتلأ ىلع ءاسضقلأ لجأأ نم كلذو

ربكأأ ةحأر ح˘ن˘مو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل ة˘سشئا˘ط˘لأ

ا˘م ل˘ظ ي˘ف كلذو ن˘ي˘قو˘سست˘م˘لأو رأوز˘˘ل˘˘ل

نم ةريخألأ هذهب تاقرطلأ شضعب هدهسشت

ة˘مر˘ح ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘عأو ةرر˘كت˘م تا˘˘قلز˘˘نأ

. نوناقلأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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نم قطانم ةدع تبرضض يتلا ةيبعضشلا تاجاجتحإلا عقو ىلع ةديدجلا ةنضسلا عيباضسأا نم رخآا اعوبضسأا لجيج ةيلو تهنأا
راف ريضشب قباضسلا يلاولا ماهم ءاهنا لÓخ نم ةيلولاب يذيفنتلا زاهجلا اهفرع يتلا تارييغتلا عم نمازتلاب كلذو ةيلولا

 .هل ةفيلخ لاكلك رداقلا دبع نييعتو

 ةيدلبلا رقم قلغ لضصاوت لظ يف قيقحت ةنجلب ريمألا ناكضس بلاطي اميف

 تاجاجتحإلا عقو ىلع ىرخأا عوبسسأا ةياهن
 يبعسشلا بسضغلا ةهجاوم يف ديدجلا يلاولاو

 ةيلولا عراوضشب تاريماكلا ربع ةبقارملا جمانرب ديضسجت يف عرضشيضس اميف

 تارايسسلا ةقرسسل ةينطو ةكبسش كيكفت

 ةقطنملا تبرضض يتلا ةيوقلا ةيدادترإلا ةزهلا عم ةازاوم

ةنياعمل ةناوعلا ىلإا لقنتي ديدجلا يلاولا
 ةيسضرألا ةزهلا نم ةررسضتملا تانكسسلا

هقباسسل افلخ لجيجل ديدج يلأوك هنييعت ذنم هل ةيمسسر ةجرخ لوأأ يف
ة˘م˘سصا˘ع˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع لوألأ لوؤو˘سسم˘لأ ل˘ح را˘ف ر˘ي˘˘سشب
ةن˘يا˘ع˘م ل˘جأأ ن˘م ة˘نأو˘ع˘لا˘ب شسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي لا˘كل˘ك ر˘ي˘سشب ششي˘نرو˘كلأ
هذه تبرسض يتلأ ةيوقلأ ةيسضرألأ ةزهلأ نم تررسضت يتلأ تانكسسلأ
شسمخلأ اهتدسش تبراق يتلأو عوبسسأأ لبق لجيج ةيلو مومعو ةقطنملأ
نم ديدعلأ لجيجل ديدجلأ يلأولأ رأزو. رتسشير ملسس ىلع تاجرد
ةز˘ه˘لأ هذ˘ه ءأر˘ج ن˘م تا˘ق˘ق˘سشتو رأر˘سضأل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ن˘˘كسسلأ
نأاب نيجتحملأ ناكسسلأ شضعب عم هثيدح يف أدكؤوم ةيوقلأ ةيسضرألأ
تاطلسسلأ نأأو ةزهلأ هذه نم نيررسضتملأ لكب لفكتلل ةدعتسسم ةلودلأ

تررسضت يتلأ تÓئاعلأ فاسصنأ لجأأ نم فلملأ أذه ةعباتم ىلع ةبكنم
ناكسسلأ نم نيجتحملأ ايعأد هجو لمكأأ ىلع مهب لفكتلأو اهنكاسسم
مدعو ءودهلأ ىلإأ يسضاملأ ةعمجلأ ةزه ذنم نفج مهل شضمغي مل نيذلأ
مهتقفرب تناك تاطلسسلأ نأأ املاط بسصعتلأ تأءأدن ءأرو رأرجنإلأ

لقنت ليلدب ةزهلأ هذه تلت يتلأ ىلوألأ تاعاسسلأ ذنم مهعم ةرسضاحو
تنمأزتو. نيررسضتملأ عم هثيدحو ناكملأ نيع ىلإأ ةيلخأدلأ ريزو
ةزه ليجسست عم ةنأوعلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإأ ل˘ج˘ي˘ج˘ل د˘يد˘ج˘لأ ي˘لأو˘لأ ةرا˘يز

نم ةقيقد15و ةيناثلأ ةعاسسلأ دودح يف ةقطنملأ هذهب ةيوق ةيدأدترأ

ملسس ىلع تاجرد7,3 اهتوق تغلب يتلأ ةزهلأ يهو شسيمخلأ ةيسسمأأ
ةيدأدترإلأ ةزهلأ هذه تدعو ، ةعيرزوبب ثحبلأ زكرم بسسح رتسشير
ةز˘ه˘لأ تع˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يدأد˘ترلأ تأو˘ه˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ه˘عو˘ن ن˘˘م ىو˘˘قألأ

ةزه11 اهعومجم غلب يتلأو يسضاملأ ةعمجلأ تعقو يتلأ ةيسسيئرلأ
ءاهنإاب ةبلاطملأ ىلإأ مهب عفدو ناكسسلأ قلق نم دأز يذلأ رمألأ ةيدأدترأ
تأرسشعلاب عفد يذلأو عوبسسأأ نم ديزأأ ذنم هنوسشيعي يذلأ شسوباكلأ

تحيربات ةقطنمب لجسس ام شسفن وهو ءأرعلأ يف تيبملأ ىلأ مهنم
ءأرعلأ يف مهيلايل نوسضقي هناكسس نم تأرسشعلأ لأزل يتلأ ةيليملاب

ءأرج نم ءلؤوه اهب نطقي يتلأ ةعدسصتملأ تأرامعلأ طوقسس نم افوخ
. ةيوقلأ ةيدأدترإلأ تأزهلأ يلأوت
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«انوروك » سسوريفل يدضصتلا فدهب
 ةيلولا بارت ىلإا ةلاح يأا رورم يدافتو

 سسابع تاحرف راطم ىوتسسم ىلع ةيئاقو تاءارجإا

ذاختأ نع لجيج ةيلوب شسابع تاحرف راطم ىلع نومئاقلأ فسشك
شضرغب كلذو ة˘يو˘ج˘لأ ةأا˘سشن˘م˘لأ هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘قو تأءأر˘جإأ
» شسوريف شصوسصخب رحبلأ ءأرو نم ةمداقلأ تأديدهتلأ لكل يدسصتلأ

تاباسصإلأ فلآأ ليجسست دعب ملاعلأ ربع ثدحلأ عنسصي يذلأ «انوروك
نيسصلأ ةلودب أديدحتو ةرومعملأ نم ةفلتخم ءاحنأأ ىوتسسم ىلع هب
راطم لوؤوسسم دكأأو. لجيج ةيلوب اهلامع نم تائملأ دجأوتي يتلأ
ةيئاقو تأءأرجأ ذاختأ نع ةيفحسص تاحيرسصت يف لجيجب طأوسشألأ

شصخسش يأأ رورم نود ةلوليحلأ لجأأ نم راطملأ أذه ىوتسسم ىلع ةماه
يف قيقدتلأو ةيلولأ بأرت ىلإأ «انوروك » شسوريفب هتباسصإأ يف هبتسشي

ةيلولاب ةيحسصلأ تاهجلأ عم قيسسنتلاب اهيف هبتسشي يتلأ تلاحلأ لك
ىلع ةباقر˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لأ بسسح تأءأر˘جإلأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو ،
ىلإأ رورم تأرئاطلأ طوبه عقأوم نم ةيأدب راطملأ ةحنجأأ لك ىوتسسم
أذكو يرأرحلأ فسشكل˘ل ةز˘ه˘جأأ بي˘سصن˘ت لÓ˘خ ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسإلأ ة˘عا˘ق
تلا˘ح˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل شصسصخ˘ت˘سس ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘عا˘ق ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت
ىلأ فدهت تأءأرجإلأ هذه نأاب ثدحتملأ دكأأ امك ، اهيف كوكسشملأ
لظ يف اسصوسصخ ةيلولأ بأرت ىلأ اهيف كوكسشم ةلاح يأأ رورم يدافت
نولوأزي نيذلأو ةريخألأ هذه شضرأأ ىلع نيينيسصلأ لامعلأ تائم دجأوت
يذلأ رمألأ ةيبنجأأو ةينطو تاسسسسؤومو تاكرسش ةدعب ةفلتخم تاطاسشن
أديدحتو بنا˘جألأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ ي˘ف رذ˘ح˘لأ ي˘خو˘ت ةرور˘سض ن˘م د˘يز˘ي
. ةيوجلأ تÓحرلأ ربع اميسس لجيج ىلأ نيدئاعلأ نيينيسصلأ
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ناجرهملا ةظفاحم تلمكتشسا ثيح
حا˘˘ج˘˘نإ’ تار˘˘ي˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
ي˘ت˘لاو ،هذ˘ه ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا

Óمع61 ا˘ه˘ب كرا˘ششي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةيغيزام’ا ةغللاب ا˘ق˘طا˘ن ا˘ي˘حر˘شسم
نم اومدق ،اهتاريغتم فÓتخا ىلع
نيلثمم ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيفاقث تاينواع˘تو تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ع
ع˘˘برا ة˘˘كرا˘˘ششم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
نم لك رارغ ىلع ةيوهج حراشسم
،وزو يز˘ي˘˘ت ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا ما حر˘˘شسم
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا حر˘˘˘شسم˘˘˘لاو ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب
نا رظت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يف نا˘جر˘ه˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت

مداقلا نينث’ا ةي˘ششع هذ˘ه ه˘ت˘ع˘ب˘ط

نم يرفيف نم30 ـل فداشصملا
ـلا ةياغ ىلا دتميو ةيراجلا ةنشسلا

سسفانتتشس نيا ،رهششلا سسفن نم11
ديدعب رفظلل ةكراششملا سضورعلا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م تف˘كع ي˘ت˘لا ز˘ئاو˘˘ج˘˘لا
اعيجششت اهميدقت ىل˘ع نا˘جر˘ه˘م˘لا
ةنجل مييقت قفو ،ةمدقملا لامعأÓل
ن˘˘ع نÓ˘˘ع’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ،م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت
ةرهاظتلا قÓطنا ةيششع اهئاشضعا
اهتايلا˘ع˘ف ما˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ة˘ن˘تا˘ب حر˘شسم˘ل سضور˘ع˘لا ة˘عا˘˘ق˘˘ب
ةكراششم˘لا ن˘ع بئا˘غ˘لا ،يو˘ه˘ج˘لا

تزرب اميف ،اي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل
تاينواعتو تايعمجل ىرخا ءامشسا
ن˘˘م˘˘شض ى˘˘لو’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل كرا˘˘˘ششت
ق˘طا˘ن˘˘لا نا˘˘حر˘˘ه˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
ثÓ˘ث رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘م’ا˘˘ب

اهنم وزو يزيت نم ةمداق تايعمج
نرو˘كعا را˘ب˘ح ل˘ي˘عا˘م˘˘شسا ة˘˘قر˘˘ف
ناو˘ن˘ع ل˘م˘˘ح ي˘˘حر˘˘شسم سضر˘˘ع˘˘ب
ةيعمجلا ،«ي˘ششر˘ح˘ي˘ت ن تنروا˘ه»
سسيشسا» سضرعب نواوا˘قا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
نونفل˘ل ة˘لا˘ث ة˘قر˘فو «نو˘شسذ نار˘ي
كن» سضرعب ةيوازلا نيع ةيماردلا
ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ،«ثا˘˘˘شست˘˘˘ن غ˘˘˘ن
نع وزو يزيتل يوهجلا حرشسملا

ا˘م˘ي˘ف ،«ة˘ع˘ب˘شس سسيو ق˘نا» سضر˘˘ع
ىرخ’ا يه ةنتاب ةي’و تكراشش
تايعمجل ةيحرشسم سضورع ثÓثب
ةيفاقثلا ةينواعتلا اهنم تاينواعتو
،«غيواتا» سضرعب هعيزوتو عادبÓل
قرز’ا ءاشضفلا ةيفاقثلا ةينواعتلا
اذ˘كو «تششي˘˘ي يد ن˘˘شس» سضر˘˘ع˘˘ب
نونفل ةعمششلا ةيفاقث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
سضر˘ع˘ب ة˘تو˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ل سضر˘˘ع˘˘لا
تقو ي˘ف ،«ما˘˘خو˘˘ك وذ را˘˘م˘˘شسما»
ةر˘˘يو˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و ه˘˘˘ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘شش
ن˘م ل˘كل ن˘ي˘ي˘حر˘شسم ن˘ي˘˘شضر˘˘ع˘˘ب
تشسوبرقان نارثا ةيفاقثلا ةيعمجلا
ة˘˘قر˘˘فو «ر˘˘ياز˘˘ل ن ا˘˘م˘˘ي» سضر˘˘ع˘˘ب
ةريوبلا حرشسم˘ل بع˘ششلا ة˘ما˘شست˘با

اهته˘ج ن˘م ،«ا˘ي˘كي˘مو˘كا» سضر˘ع˘ب

نع ةرم لوأ’ كراششت راردا ةي’و

ةدع ىلإا ةفاشضإ’اب ،نوميميت ةقرف

رارغ ىلع بونجلا نم تمدق قرف

حر˘شسم˘ل˘ل ر˘جزا˘ن تي˘غا˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج

ن راغ˘ما» سضر˘ع˘ب يز˘ي˘ل˘يا ة˘ي’و˘ل

ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو «تششو˘˘يرا˘˘ف˘˘ت

ةلقرو ةي’ول رم˘ع ةد˘ل˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

كرا˘ششيو اذ˘ه ،«ي˘ل˘يÓ˘يا» سضر˘ع˘ب

ةيفاقثلا ةينواعتلا ناجرهملا ءايفوا

سضرعب ةياجب ةي’ول وبقا امرغاث

يو˘ه˘ج˘لا حر˘شسم˘˘لاو ،«ىوا˘˘ف˘˘شش»

،«سسÓ˘ي˘ث» سضر˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا تاذ˘ل

ي˘قاو˘ب˘لا ما حر˘˘شسم كرا˘˘ششي ا˘˘م˘˘ك

«نا˘ن˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ت» سضر˘˘ع˘˘ب يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حر˘˘شسم˘˘لاو

د˘قو ،«’و˘ندا...لا˘غو˘ندا» سضر˘˘ع˘˘ب

ج˘ما˘نر˘ب سضور˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ط˘˘شس

ةليط موي˘لا ي˘ف ن˘ي˘شضر˘ع لد˘ع˘م˘ب

،11 ـلا هتعبط يف ناجرهملا ةرتف

ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ة˘˘كرا˘˘ششم تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

،ةقباشسلا ةعبطلاب ةنراقم سضورعلل

تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘ك اذ˘˘ه

لو˘˘ح ي˘˘شسارد مو˘˘ي نا˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

ءا˘˘˘شضف˘˘˘ك حر˘˘˘شسم˘˘˘لا عو˘˘˘شضو˘˘˘˘م

،ة˘ع˘ب˘ط˘لا را˘ع˘شش و˘هو ،ل˘شصاو˘ت˘ل˘ل

يف نيشصتخمو ةرتاكد ةكراششمب
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ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ،ف˘˘ششك
م˘ي˘ل˘شس ي˘غ˘يزا˘مأ’ا حر˘شسم˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ا˘هد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص نود˘ن لÓ˘خ ،ي˘لا˘ه˘شس
ة˘˘ي˘˘ششع ،يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب حر˘˘˘شسم˘˘˘ب
ـلا ةعبطلا قÓطن’ ةريخ’ا تاريشضحتلا

اهتماقا ررقت يتلا ةيفاقثلا ةرهاظتلل11

ةنشسلا نم يرفيف11 ـلا ىلا30 ـلا نم
ةنتاب حرشسمل سضور˘ع˘لا ة˘عا˘ق˘ب ة˘يرا˘ج˘لا
ة˘ع˘شساو نا˘جر˘ه˘م˘لا فاد˘ها نا ،يو˘ه˘ج˘لا

هذه نم ىمشسأ’ا فدهلا نأا ريغ ،ةماعو
ملشسلا ةفاقث ءاشسرإا وه ةيفاقثلا ةرهاظتلا

رابتعا˘ب ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا ن˘ي˘ب ي˘خآا˘ت˘لاو
تاربخلا لدابتو يقÓتلل ءاشضف ناجرهملا
فلتخم نم ةمداقلا ةكراششملا قرفلا نيب
قايشسلا تاذ يف افيشضم ،نطولا قطانم
نونفلا دامتعا نيتمهم هل ناجرهملا نا
ديحوت ىلع لمع˘لاو ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ح˘كر˘لا

ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘م’ا ة˘غ˘ل˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘˘م
هذه ةيفاقثلا ةرهاظتلل ناف يلاتلابو ،ىرخأا

نأا رابتعاب ،ةينف ةمهم اذكو ةيوغل ةمهم
تاريغتملا ديحوت يف مهاشست ةادأا حرشسملا
ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه˘ل ة˘كرا˘ششم˘لا قر˘ف˘لا ن˘عو.

ةعبطلاب ةنرا˘ق˘م اد˘عا˘شصت تفر˘ع ي˘ت˘لاو
عجرا ،لامع’ا اهيف تشصلق يتلا ةرششاعلا

ةينازيملا ىلا بابشس’ا ناجرهملا ظفاحم
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
لظ يف ،ناجر˘ه˘م˘ل˘ل ة˘م˘عد˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا

ةيلاكششاك  غنيروشسنوبشسلا ةفاقث بايغ
تاونشسلا ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ،ة˘ع˘ب˘ط ل˘ك حر˘ط˘ت
ف˘ششق˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شس تفر˘ع ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خ’ا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا سصا˘˘ق˘˘ناو
ةماقملا ةيلودلاو ةين˘طو˘لا تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا
تاذ يف ادكؤوم ،نطولا تاي’و فلتخمب

نرتقم ةكراششملا قرفلا مجح نا قايشسلا
نمو ،ةحاتملا تاي˘نا˘كمإ’او ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا˘ب

،ايحر˘شسم ا˘شضر˘ع61 ة˘˘كرا˘˘ششم لÓ˘˘خ

فلتخمل نيلثمم اكراششم612 لدعمب
ىلإا ةفاشضإ’اب تاينوا˘ع˘ت˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ا˘ه˘ي˘ف تح˘˘شسف ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج حرا˘˘شسم40
يف ني˘ب˘غار˘لا ل˘كل لا˘ج˘م˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
لامع’ا عيمج لوبق لÓخ نم ةكراششملا
،ىرخأا نع لامعا ءاقتنا نود ،ةكراششملا

ديدع ميدقت مدع ىلإا اشضيأا عجار اذهو
،ةكراششملل لام˘عأ’ ة˘يو˘ه˘ج˘لا حرا˘شسم˘لا

ظ˘فا˘˘ح˘˘م ي˘˘لا˘˘ه˘˘شس م˘˘ي˘˘ل˘˘شس ع˘˘جرا د˘˘قو
بايغ ىلا ةحورطملا ةلكششملا ناجرهملا
،تاينواعتلاو تايعمج˘لا هذ˘ه˘ل ن˘يو˘كت˘لا

حرط قباشس تقو يف مت دق هنأا افيشضم
ةششرو حارتقا يف لثمت ةرازولل عورششم
اهرابتعا˘ب طاو˘غ’ا ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘ن˘يو˘كت
قطانم ةدافتشس’ يطشسو يفارغج عقوم
ام اميشس لاجملا يف نيوكت نم بونجلا
،جار˘˘خ’ا ،ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
يف نييشصاشصتخا ريطأات نم ايفارغونيشسلا
قرط ةداعإا راظتنا يف ،اهريغو تايناشسللا
تاريي˘غ˘ت˘لا ما˘ما د˘يد˘ج ن˘م ةرازو˘لا با˘ب
ليكششتلا رثإا ،ةريخ’ا هذه اهتدهشش يتلا
ةيقب رارغ ىلع اهشسم يذلا يموكحلا
يف يناعت قرف كانه نأا مكحب ،تاعاطقلا
ح˘˘م˘˘شست ’ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ما˘˘مأا بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا
تد˘˘جو ثي˘˘ح ،نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘شضح˘˘˘ب
رايتخا ةيرح مادعنا مامأا اهشسفن ةظفاحملا
تايناكم’ا ببشسب ة˘كرا˘ششم˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘يد˘ع ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ميدق˘ت نود تلا˘ح ي˘ت˘لاو ،تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لاو
حراشسملل ةبشسنلاب اشصوشصخ رثكا لامعا
ةعبطلا نع اهبلغا باغ يتلا ،ةيوهجلا
مغر ،يوهجلا ةنتاب حرشسم اهنمو ةيلاحلا

نوكراششملا اهيلا سصلخ يتلا تايشصوتلا
ىلا تعفر يتلاو ةقباشسلا تاعبطلا يف
حرا˘شسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرازو˘˘لا
ةيغيزام’اب قطان لمع ميدقتب ةيوهجلا
سسف˘ن و˘هو ،نا˘جر˘ه˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘˘ل
،ناجرهملا ةظفاحم هششيعت يذلا عشضولا
جمانربلا عيشسوت نا اهظفاحم حرشص ذإا
،ةينازيملا مج˘ح ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي ر˘ط˘شسم˘لا

م˘˘ت تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كم’ا ح˘˘˘شش بب˘˘˘شسبو ثي˘˘˘ح
يت˘لا تا˘طا˘ششن˘لا د˘يد˘ع ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شس’ا

ىلع سضورعلا عم تازاوملاب ماقت تناك
لك نم ءاهتن’ا بقع تاششقانم حتف رارغ
نكمت مل يتلا ءاوي’ا ةمزأا ببشسب سضرع
رمع ةليط ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م ة˘كرا˘ششم˘لا قر˘ف˘لا
ةكراششملا قرفلا ىلع تابو ،ناجرهملا
،ةرششابم سضرعلا د˘ع˘ب ةردا˘غ˘م˘لا ة˘ي˘ماز˘لا
نم جرخت تناك يتلا سضورعلا بناج ىلا
رئاودلا فلتخم سسمتل ةكراششملا قاطن
ن˘م ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
حرشسم ىلا لقنتلا ءانع نود اهتدهاششم
يتلا ةين˘يو˘كت˘لا تا˘ششرو˘لا اذ˘كو ،ة˘ن˘تا˘ب

اعجرم ،نوكراششملا اه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي نا˘ك
ةيداملا تايناكم’ا طغشض ىلا ببشسلا
ناجرهملا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ع˘شسي ي˘ت˘لا
ءانغتشس’ا لظ يف هتيرارمتشساو هلشصاوت

.تاطاششنلا سضعب ىلع
ةودنلا لÓخ يلاهشس ميلشس فاشضأاو اذه
حاتفنا وه ةظفاحملا حومط نا ةيفحشصلا
لث˘م ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا لود˘لا ى˘ل˘ع نا˘جر˘ه˘م˘لا
كانه نا اد˘كؤو˘م ا˘ي˘ب˘ي˘لو بر˘غ˘م˘لا ،سسنو˘ت
رو˘شضح˘ل ة˘ي˘برا˘غ˘م ت’ا˘شصتاو ي˘عا˘˘شسم
حمشست مل تايناكم’ا نأا ريغ ،ناجرهملا
طقف هراشصتقاو ناجرهملا ةرئاد عيشسوتب

ة˘غ˘ب˘شصلا ه˘˘ئا˘˘شسكا نود ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اميف ةيلودلا قافا حتفت دق يتلا ةيبراغملا

هذهل ةيلاملا فورظلا تنشسحت ام اذإا دعب

.اينطو ةديحولا دعت يتلا ةيفاقثلا ةرهاظتلا

ةلئشس’ا ديدع لÓخو ناجرهملا ظفاحم

حرشسملا نأا دكأا ةودنلا لÓخ ةحورطملا

ياب ةيملاع دعاوق هل ةيغيزام’ا قطانلا

مهفي روهمجلا بلغأا نأا ليلدلاو ،ناك ةغل

’ هناو ،اهعم لعافتيو ةمدقملا سضورعلا

دعت مل ةغللا هبشسح نأ’ ةغل زجاح دجوي

رابتعاب ،ةيحرشسملا لامع’ا مهف يف اقيعم

ةغل كانه ن’ ةيئاحيإ’ا دمتعي حرشسملا

ل˘ئا˘شسوو تا˘ي˘ن˘ق˘تو ة˘ي˘ع˘م˘˘شسو ة˘˘ير˘˘شصب

ايعاد ،هتلاشسر لاشصي ’ جرخملا اهدمتعي

ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘ف˘˘ن’ا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف

ن˘مز سشي˘ع˘ن ا˘ن˘نأ’ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

يف حر˘شسم˘لا ر˘شصح ن˘كم˘ي ’و ة˘م˘لو˘ع˘لا

حرشسم حبشصيشس اهنيح هنأ’ ثارتلا لاجم

يف هبشسح اذهو ،هتاذ ىلع قلغنم يثارت

،ةيفاقثلا تازيمملا ىلع ةظفاحملا راطإا

ى˘˘ل˘˘ع قÓ˘˘غ˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ’ اذ˘˘˘ه ن˘˘˘كل

اهب لشصتي ام ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،ة˘ي˘غ˘يزا˘م’ا

امك اهتايشصخ˘ششو ر˘يا˘ن˘ي ت’ا˘ف˘ت˘حا ل˘ث˘م

ةمجرت لÓ˘خ ن˘م ل˘ب ،م˘هر˘ي˘غو ا˘شسي˘ن˘ي˘شس

لعجي قÓغن’ا كلذ ن’ ،ةيملاع لامعا

يرورشضلا نمو Óيوط رمعي ’ ناجرهملا

يف ظحول ام وهو ةيملاع سصوشصن ةمجرت

لامعأا ةمجرت لÓخ نم ةقباشسلا تاعبطلا

نم اهريغو «نوغيتنوأا» رارغ ىلع ةيملاع

،يغيزامأ’ا حرشسملل ءارثإا اذهو لامعأ’ا

فلتخ˘م ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م ءا˘شضف م˘لا˘ع˘لا نأ’

11 ـلا ةعبطلا نأا ركذلاب ريدج .تافاقثلا

حر˘شسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل

يف Óيجأا˘تو ار˘خأا˘ت تفر˘ع د˘ق ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

اهب ترم يتلا فورظلا ببشسب اهتقÓطنا

.دÓبلا

.11 ـلا هتعبط يف يغيزامألا حرسسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا تايلاعف ناسضتحل ،ةنتاب ةيلو بهأاتت

هنم11 ـلا ةعبطلا يف ايحرسسم Óمع61 ةكراسشمب

ةنتابب مداقلا يرفيف30 ـلا يف يغيزامأ’ا حرسسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا

وزو يزيتب بيرغأا نم ردحنت

ةيرئازج سسينول تيآا ةايح

نسسحا بقلب زوفت ةيلئابق

ةزبخم ةقباسسم يف ةزابخ

«راوفيد توكب» «جنلاسشت فاسش»
ثيا ةايح ةباششلا تنكمت

ةقطنم نم ةردحنملا سسينول

وزو يزيت ةي’و يف «بيرغأا»

يف ىلوأ’ا ةزئاجلاب زوفلا نم

جنلاششت فاشش » ةزبخم ةقباشسم

عوبشسأ’ا رحب ترج يتلا »

توك» ةنيدمب مرشصنملا

امك ،جاعلا لحاشس يأا «راوفيد

هذه نإاف ةراششإ’ا هيلإا ردجت

ةكراششم تفرع يتلا ةقباشسملا

نيزابخ نم ريبك ددع

لودلا فلتخم نم تازابخلا

تيآا ةايحل تحمشس ةيقيرفإ’ا

يف اهتاردق راهظإاب سسينول

نم ريبك ددع عاونأا ريشضحت

امم يرئازجلا يديلقتلا زبخلا

ةبترملاب رفظلاب اهل حمشس

ىلع اهلوشصح و ىلوأ’ا

ىلع و ةربتعم ةيلام ةأافاكم

ىرخأا ةهج نم و .ىرخأا زئاوج

دارفأا و بيرغأا ناكشس نإاف

تاطلشسلا و ةايح ةلئاع

سسيئر اهشسار ىلعو ةيلحملا

لابقتشساب اوماق  بيرغأا ةيدلب

اراح ’ابقتشسا سسينول تيآا ةايح

 .ةلطبلاب قيلي

N∏«π S°©ÉO

ةيفحسص ةودن لÓخ يغيزامألا حرسسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا ظفاحم يلاهوسس ميلسس

 ملاعلا ىلع حاتفن’ا ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه لÓخ نم ىعسسن
يثارتلا حرسسملا ةقتوب يف قÓغن’ا سسيلو
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وزو يز˘ي˘ت˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ بع˘˘ل˘˘م ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ي
يرود نم ةريخألأ ةلوجلأ ءاقل مويلأ ءاصسم
ن˘ي˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فأ لا˘ط˘بأ ة˘˘ط˘˘بأر تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ ي˘˘جر˘˘ت˘˘لأو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش
ة˘ي˘ل˘ك˘صش ةأرا˘ب˘م˘لأ نو˘ك˘ت˘صس ثي˘ح ،ي˘صسنو˘ت˘لأ

لهأات د˘ق ف˘ي˘صضلأ ق˘ير˘ف˘لأ نأ ا˘م˘ب ،بصسح˘ف
ةبيبصشلأ نأ نيح يف ،لبقملأ رودلل ايمصسر
ر˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘˘صشب ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تعدو د˘˘˘˘ق
د˘ع˘ب ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘لو˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو

مامأ1 -4 ةجيتنب وغنوكلأ يف اهتراصسخ
ةأراب˘م ن˘م ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لأ ر˘ملأ ،بو˘ل˘ك ا˘ت˘ي˘ف
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ه˘ك˘ن يأأ نود ن˘˘م ي˘˘برأد مو˘˘ي˘˘لأ
ثحبلاب ابلاطم يرئأزجلأ قيرفلأ نوكيصس

هذ˘ه عأدو ي˘ف ه˘ل ن˘˘ي˘˘فر˘˘صشم ءأدو زو˘˘ف ن˘˘ع
ةرأدإأ تردصصأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،ةصسفانملأ
ه˘ي˘ف تعد ا˘نا˘ي˘ب ،ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘جر˘ت˘˘لأ يدا˘˘ن

ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ىلأ تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ا˘˘هر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘˘ج
˘مد˘ع˘ل ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ةأرا˘˘ب˘˘م رو˘˘صضح˘˘ل
قيرف˘لأ ف˘ل˘ك˘ت د˘ق ي˘ت˘لأ خ˘يرا˘م˘صشلأ لا˘ع˘صشإأ

تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف رو˘ه˘م˘ج نود بع˘ل˘˘لأ ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
سضو˘خ˘˘ي““ :ي˘˘جر˘˘ت˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م
رود ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ ه˘˘˘˘تأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ةرأد˘˘صص ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م و˘˘˘هو تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

نم ةيلاخ ةهجأوملأ لعجي امم هتعومجم
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ حور˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ف˘˘ن˘˘˘ك نا˘˘˘هر ل˘˘˘ك
كذ˘˘ل““ :فا˘˘صضأأو ،““ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘˘صشألأ

ن˘م ي˘صسنو˘ت˘˘لأ ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ ي˘˘جر˘˘ت˘˘لأ بل˘˘ط˘˘ي
نأأ رئأزجلأ ىلإأ نول˘ق˘ن˘ت˘ي˘صس ن˘يذ˘لأ ه˘ئا˘ب˘حأأ

ي˘ت˘˘لأ ي˘˘عو˘˘لأ ة˘˘جرد سسف˘˘ن ىل˘˘ع أو˘˘ل˘˘صصأو˘˘ي
رود تأءا˘ق˘ل لأو˘ط م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب أو˘˘ع˘˘ج˘˘صش
يف ا˘ه˘ت˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب أو˘نا˘ك ي˘ت˘لأو تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ
.““بولطملأ ىوتصسملأ

ةيناصضمر ةرهصس يف بعليصس

مداقلا يام حتافلا يف ربوصسلا ضسأاك يئاهن
ديدحت راظتنأ يف نيقيرفلأ نيب ةيناصضمر ةرهصس يف ايمصسر بعليصس ،ةمصصاعلأ داحتأ رئأزجلأ لطبب اهعمجيصس يذلأ ربوصسلأ ءاقل نأاب ،ةيروهمجلأ سسأاك بقل لماح ،دأدزولب بابصش ةرأدإأ تفصشك

سسأاك ةعرق سشماه ىلع ىقتلأ ،يصشيرق قيفوت ماعلأ ريجانملأ نأاب تركذ ،““كوبصسيافلأ““ ـب اهتحفصص ىلع ةيدأدزولبلأ ةرأدإلأ هترصشن نايب يفو .هئأرجإأ ناكمل مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ
ربخلأ أذه ءاجو ،ةيناصضمر ةرهصس يف لبقملأ يام نم حتافلأ يف ايمصسر بعليصس ““ربوصسلأ““ نأاب هل أدكأأو ،رأودم ميركلأ دبع ةطبأرلأ سسيئرو ،يصشطز نيدلأ ريخ فافلأ سسيئر نم لكب ةيروهمجلأ

.ءاغلإلأ ةيصضرف ززع ام وهو ،تمصصلاب اتمزتلأ نيتيوركلأ نيتئيهلأ نأأو اميصسل ،ةوقب ةريخألأ ةنوآلأ يف ترصشتنأ يتلأ ،ربوصسلأ سسأاك ءاغلإأ ةيناكمإأ نع تثدحت يتلأ تاعاصشإلأ لك يفنيل
بيجن.ج

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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 داصح
ةضايرلا

(61 ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

فلصشلا يف ةراثإ’ا ةنيطنصسق يف ةمقلا

““رصضخلأ““ بيبط ديكأات بصسح

 ةيرئازجلا ةلوطبلا يبع’ ةايح ددهت ةريطخ ضضارمأا
سضعب نأاب ًأدكؤوم ،ةماعلأ ةيعمجلأ داقعنأ دعب ةمداصص قئاقح نع مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلاب سصاخلأ بيبطلأ فصشك
يف تأدوهجملأ لذب لÓخ مهتحصص ىلع رثؤوت نأأ اهنأاصش نم ،سضأرمأأ ةدع نم نوناعي ةيرئأزجلأ ةلوطبلأ يف نيطصشانلأ نيبعÓلأ

53 نأأ ،يرئأزجلأ ةركلأ داحتل ةيداعلأ ةماعلأ ةيعمجلأ عامتجأ بقع ،يجرمد نيدلأ لامج بيبطلأ دكأأو ،تايرابملأو تابيردتلأ

لءاصستو ،رخآل بعل نم فلتخت سضأرمأأو ،مدلأ رقف سضرم نم نوناعي ةيلحملأ تايرودلأ يف نيطصشانلأ نيبعÓلأ نم ةئملاب
لاقو ،اهحلاصصل نولمعي يتلأ قرفلل ةيحصصلأ ةلاحلأ نع فصشكلل ،ةيواهلأو ةفرتحملأ ةيدنألأ ءابطأأ هبعلي يذلأ رودلأ نع يجرمد

ةريبك انتمدصص تناكو ،ةيدعاقلأ تÓيلحتلل تانراقم انيرجأأو ةلاح0464 تافلم انياع““ :““فافلأ““ ةانق ىلع روصصم حيرصصت يف

نيأاف ،أريرم اعقأو ةيرئأزجلأ ةركلأ سشيعت““ :عباتو ،““مدلأ رقف نم نوناعي نيبعÓلأ نم ةئملاب53 نأأ ىلع انتأءاصصحإأ تلد امدنع
لكاصشملأ نإاف ديكألأو ؟أذه نم مهتاناعم ءأرو ببصسلأ ةفرعم تمت لهو ؟نيبعÓلأ ةحصص ىلع رهصسلاب نيفلكملأ ءابطألأ لمع وه

بعÓلأ لكاصشم رصصتقت لو ،““مدقلأ ةرك ةئيه هرظتنت يذلأ ىوتصسملأ ىلإأ لوصصولأ نم هعنمت يلحملأ بعÓلأ اهيناعي يتلأ ةيحصصلأ
فقوتت ملو““ :بيبطلأ فاصضأأ امبصسح ،ىلكلأ سضأرمأل تدتمأ لب ،مدلأ رقف سضرم ىلع ةيلحملأ ةلوطبلأ يف طصشانلأ يرئأزجلأ

يف ىصصحلأ دجأوت يأأ ،ىلكلأ ىوتصسم ىلع لكاصشم نم نوناعي نيبعÓلأ نم ةئملاب52 نأأ اندجو نأأ دعب ،دحلأ أذه دنع انتآاجافم
.““رطخلأ سسرج قدن انلعجي ام أذهو ،مهدنع اهتايأدب

ديلو.ف

ايقيرفا لاطبا ةطبار
(اصس00:71 مويلأ) يصضايرلأ يجرتلأ - لئابقلأ ةبيبصش

فرصشب ةيراقلا ةصسفانملا عيدوتل ““يرانكلا““
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ةيصشع ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةبوطب فنأاتصست

ن˘˘˘م ىلوألأو61ـلأ ا˘ه˘ت˘لو˘ج كرد˘ت˘صس ثي˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘لأ
ع˘برأأ ن˘م ةرو˘ت˘ب˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لأو ،با˘˘يإلأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
با˘ب˘صش د˘ئأر˘لأ ءا˘ق˘ل ل˘ي˘جأا˘ت بب˘صسب ،ة˘ل˘˘ما˘˘ك تأءا˘˘ق˘˘ل
،جيريرعوب جرب يلهأأ هفيصض هجأوي يذلأ دأدزولب
لاطبأأ ةطبأر ةصسفانم رئأزجلأ داحتإأ سضوخل كلذو

ليجأات مت اميف ،رصصانعلاب توأأ02 بعلمب ايقيرفإأ
ر˘مألأ و˘هو ،ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ما˘˘مأأ ر˘˘ي˘˘خألأ أذ˘˘ه ءا˘˘ق˘˘ل
أذكو يأد نيصسح رصصن مامأأ لئابقلأ ةبيبصش عم هصسفن
بب˘صسب أذ˘هو ،ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تإأ ما˘˘مأأ ودأرا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأأ

ة˘˘ط˘˘بأر ي˘˘ت˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل ““كا˘˘ب˘˘لأ»و ““يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لأ““ سضو˘˘خ
نو˘˘ك˘˘ي˘˘صسو أذ˘˘ه .ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ ىل˘˘ع ““فا˘˘ك˘˘لأ»و لا˘˘ط˘˘بألأ
لكاصشم يف طبختي يذلأ رئأزجلأ ةيدولوم فيصصولأ

ا˘هد˘ه˘صشي ي˘ت˘لأ تا˘˘ما˘˘صسق˘˘نلأ ة˘˘لا˘˘ح ءأر˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد
ةفوفحم ةلحر يف ،ةيباجيإلأ جئاتنلأ بايغ ببصسب
يذلأ ريخألأ أذه ،ةليلم نيع ةيعمج وحن رطاخملأ

يف طيرفتلأ مدع لواحيصسو ءاقبلأ لجأأ نم عراصصي
،دو˘صشن˘م˘لأ ه˘فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘م ثÓ˘ث˘لأ ه˘طا˘ق˘˘ن
ةطلصسُملأ ةبوقعلأ ببصسب روهمجلأ بايغ نم مغرلاب

نل فوصس ةريخألأ هذه وبعل نأأ لإأ ،““ماصصلأ““ ىلع
يف رامثتصسلأ لجأأ نم دهج يأأ راخدإأ يف أونأوتي
يذلأ هتأذ رمألأو ،زوفلأ قيقحتو ““ديمعلأ““ لكاصشم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لأ فو˘ي˘صضلأ ه˘ي˘˘لإأ ىع˘˘صسي
تي˘ب˘لأ ىلإأ ءود˘ه˘لأ ةدا˘عإأو حأر˘ج˘لأ د˘ي˘م˘صضت˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ
،ةلوجلأ هذه تايراب˘م ة˘م˘ق نو˘ك˘ت˘صس ا˘م˘ك .ي˘ل˘خأد˘لأ

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب
ببصسب رو˘ه˘م˘ج نود˘ب ير˘ج˘ت˘صس ةأرا˘ب˘م ي˘ف ،ةروا˘صسلأ
أذه نأأ لإأ ،سضرألأ باحصصأأ ىلع ةطلصسملأ ةبوقعلأ
ن˘ع ثح˘ب˘لأ ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘ل
رأو˘صشم ي˘ف ة˘م˘ه˘م د˘ج ىق˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ثÓ˘˘ث˘˘لأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
تاصسفان˘م˘لأ سضو˘خ م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأل ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لأ
دعي ءاقللأ لعجي ام و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘صسو˘م˘لأ ة˘يرا˘ق˘لأ

،هتهج نم .نأديملأ ةيصضرأأ قوف ةراثإلأ نم ريثكلاب
ءا˘˘ق˘˘ل ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ىل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بر˘˘غ˘˘˘لأ
هفيصضو سسابعلب دا˘ح˘تإأ ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي˘صس يذ˘لأ ي˘برأد˘لأ

ىلع ةمصسقلأ لبقت ل ةأرابم يف ،نأرهو ةيدولوم
قيقحتل ناحماطلأ ن˘ي˘فر˘ط˘لأ Ó˘ك˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نا˘ن˘ثأ

يتلأ ةبعصصلأ ةيعصضولأ لظ يف اصصوصصخ ،راصصتنإلأ
ا˘م˘ل˘ث˘م لأو˘مألأ با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نأد˘˘جأو˘˘ت˘˘ي
ىلإأ تدأأ ي˘˘ت˘˘لأو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ““ةوأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ““ تي˘˘ب هد˘˘˘ه˘˘˘صشي
ر˘ها˘˘ط˘˘لأ ي˘˘صس ،برد˘˘م˘˘لأو ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ
ي˘ف هرأر˘ق ن˘ع ع˘جأر˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق ،ي˘نأزو˘لأ ف˘ير˘˘صشلأ
ةهجأوم ،اصضيأأ ةلوجلأ هذه دهصشتصس امك .ةظحل رخآأ

ف˘ل˘صشلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ،دد˘ج˘لأ ن˘يد˘عا˘صصلأ ن˘ي˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
دأزلأ لماك لينل فرط لك حمطي ثيح ،ةرقم مجنو
ءاقبلأ قيقحتل امهيعصس لظ يف ،ةأرابملأ هذه يف
ا˘م و˘هو ،م˘صسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف را˘ب˘ك˘لأ ةر˘ي˘ظ˘˘ح ن˘˘م˘˘صض
ي˘فو نأد˘ي˘م˘لأ قو˘ف ةر˘صضا˘ح نو˘˘ك˘˘ت ةرا˘˘ثإلأ ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
.نييدانلأ ريهامج نيب تاجردملأ

:جمانربلأ
(روهمج نودب) رئأزجلأ ةيدولوم - ةليلم نيع ةيعمج
(روهمج نودب) ةرواصسلأ ةبيبصش - ةنيطنصسق بابصش

ةرقم مجن - فلصشلأ ةيعمج
نأرهو ةيدولوم - سسابعلب داحتإأ
موي تجمرب) جيريرعوب جرب يلهأأ - دأدزولب بابصش

(يرفيف3 نينثإلأ

4 ءاثÓثلأ موي تجمرب) ةمصصاعلأ داحتإأ - فيطصس قافو
(يرفيف
ءاعبرألأ موي تجمرب) يأد نيصسح رصصن - لئابقلأ ةبيبصش

(يرفيف5

6 سسيمخلأ موي تجمرب) ةركصسب داحتإأ - ودأراب كيتيلتأأ
(يرفيف

نيعب ريبز ي˘ف˘ي˘ل˘خ بع˘ل˘م ن˘صضت˘ح˘ي
61 ةلوجلأ ءاق˘ل مو˘ي˘لأ ءا˘صسم ة˘ل˘ي˘ل˘م

ةيلحملأ ةيعمجلأ نيب ةلوطبلأ نم
يذلأ ،رئأزجلأ ةيدولموم فيصضلأو
لÓ˘خ ن˘م ه˘حأر˘ج ةأوأد˘˘م˘˘ل ىع˘˘صسي
،مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
نم رم˘لأ ءا˘صصقلأ ة˘ب˘ي˘خ سضيو˘ع˘تو
دأدو د˘˘˘˘˘ي ىل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ سسأا˘˘˘˘˘˘ك
ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ثح˘˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘˘صضيأأو ،كرا˘˘˘˘فو˘˘˘˘ب

ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نأ ن˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صش سشرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
يصسنت ،با˘يإلأ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ةد˘يد˘ج

ا˘هد˘˘صصح ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لأ را˘˘صصنألأ
ن˘م ةر˘ي˘خألأ تلو˘ج˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لأ

،ىر˘خأأ ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ،با˘˘يإلأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ع˘نا˘صص و˘˘با˘˘ج ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ل˘˘صصأو
نع هبايغ ،رئأزجلأ ةيدولوم باعلأأ

هرأر˘صصإأ بب˘صسب ،ه˘ق˘ير˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
ه˘با˘ي˘غ ي˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لأ ىل˘˘ع

وباج رميو ،مويلأ ءاقل نع ديكألأ
هصضرعت دع˘ب ة˘ئ˘ي˘صس ة˘ي˘صسف˘ن ة˘لا˘ح˘ب

را˘صصنأأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘عذل تأدا˘˘ق˘˘ت˘˘نل
ي˘ف هأو˘ت˘صسم ع˘جأر˘ت بب˘صسب ،يدا˘ن˘لأ
ن˘˘ع هز˘˘ج˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ

يمصصاعلأ قيرفل˘ل ة˘فا˘صضإلأ م˘يد˘ق˘ت
ر˘˘˘صصيو ،با˘˘˘هذ˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م لأو˘˘˘˘ط
سصانتقأ ىلع ،اماع23 ـلأ بحاصص
ةدو˘˘ع˘˘لأ مد˘˘˘عو ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو

اميف ،ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ىلإأ أدد˘ج˘م
رأر˘ق يأأ ه˘˘نأا˘˘صشب ةرأدإلأ ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
مغرو ،رركتملأ هبايغ مغر يبيدأات
نأأ لإأ ،ةرداغملأ ىلع وباج رأرصصإأ
ة˘صسا˘ئر˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرأدإأ

حرتقم سضفرت ،سساملأأ رصصانلأ دبع
يدو لح دا˘ج˘يإل ىع˘صستو ه˘ح˘ير˘صست
.هلامعأأ ليكوو بعÓلأ عم

ديلو.ف

ةيأدب ةيدملاب سسايلإأ مامإأ بعلمب ةبانع داحتأ مويلأ ةيدملأ ةيدولوم لبقتصست

نيب ةيمأدطصصأ ةمق يف ةلوطبلأ نم71 ةلوجلأ راطإأ يف أءاصسم00:51 نم
بردملأ لابصشأأو ةبانعب ةحاطإلأو ةدايرلأ ةداعتصسأ نع ثحبي يذلأ فيصصولأ

نم ةبرقم ىلع ءاقبلأ نوفدهتصسيو ةلوطبلأ يف مهحومط ربك نيذلأ ةصسأوم
ىلع لداعتلأ قيقحت لجأأ نم ةيدملأ ىلإأ أولقنت ثيح ىلوألأ بتأرملأ باحصصأأ
.لقألأ

ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلصسلصس ريصسكت يدافت ةرورصض ىلع رارصصإا

لجأأ نم ةيد˘م˘لأ ما˘مأأ مو˘ي˘لأ ةأرا˘ب˘م ي˘ف ز˘ي˘كر˘ت˘لأ ةرور˘صض ىل˘ع نو˘ب˘عÓ˘لأ ع˘م˘جأأ
يتصسفانم يف داحتلأ ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ة˘ل˘صسل˘صس ر˘ي˘صسك˘ت يدا˘ف˘ت

ةيلاتتم تأراصصتنأ6 ةصسأوم بردملأ لابصشأأ ققح كلمي ثيح سسأاكلأو ةلوطبلأ
أوزاف اهدعبو سسأاكلأ ةصسفانم نم ريخألأ يوهجلأ رودلأ يف ناعرذلأ بابصش مامأأ

ينب بابصش ىلع أوقوفت مث ةلوطبلأ يف بورخلأ ةيعمجو ةياجب ةيدولوم ىلع

أونصشدو61 رودلأ يف ىصسوم يح بابصشو سسأاكلأ ةديصسلأ نم23 رودلأ يف روث
.تنانجات عافد باصسح ىلع راصصتناب بايإلأ ةلحرم

““يترايدلا““ تهجاو يتلا ةليكصشتلا يف ةقثلا ددجيصس ةصساوم

دمتعأ يتلأ ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ يف ةقثلأ ديدجت وحن ةصسأوم بردملأ هجتي
ةدعاقب لمعيصس ثيح تنانجات عافد مامأأ ةلوطبلأ نم ةيصضاملأ ةلوجلأ يف اهيلع

يف اهكلمي يتلأ تأرايخلأ يقاب كرتيصس امك ،““رصصتني يذلأ قيرفلأ رييغت مدع““
يذلأ ةيمكوب مجاهملأ ةقرو رأرغ ىلع ةأرابملأ نم يناثلأ طوصشلأ يف موجهلأ

سشأرحلأ يتأرابمك ليدبك اهيف كراصش يتلأ تاهجأوملأ يف قرافلأ عنصص نم نكمت
.ةياجب ةيدولومو

ةيروهمجلا ضسأاك يئاهن نمث يف ““ةركملا““ ـب مدطصصت ةبانع

سسأا˘ك ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘لأو ن˘م˘ث˘لأ ن˘يرود˘لأ ة˘عر˘ق سسمأأ لوأأ ءا˘صسم تر˘ج
جراخ سسابعلب داحتأ ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لأ ي˘ف ““ة˘ب˘نا˘ن˘ع˘لأ““ ه˘جأو˘ي˘صسو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ةصصاخ ةياغلل ةبعصص ةأرابملأ هذه نوكتصسو ،يراجلأ يرفيف31 وأأ21 موي رايدلأ

يف هزوف دعب رودلأ أذه ىلإأ سسأوم قافر لهأات دقو ،سسابعلب يف بعلتصس اهنأأ

.(2-0) ةجيتنب ىصسوم يح بابصش ىلع61 رودلأ

لهأاتلا ةلاح يف ءاعبرأ’ا لمأا مامأا ةداعصسوب ءاقل نم زئافلا هجاوتصس

يئاهن نمث رودلأ يف سسابعلب داحتأ ةبقع زايتجأ نم ةنيدوب قافر نكمت أذإأو

رودلأ بعليصسو ،ءاعبرألأ لمأأ مامأأ ةداعصسوب لمأأ ءاقل نم زئافلأ نوهجأويصس مهنأاف

ة˘ج˘مر˘ب تم˘ت ثي˘ح با˘يإأو با˘هذ ل˘ك˘صش ىل˘ع ي˘صضا˘م˘لأ م˘صسو˘م˘لأ ل˘ث˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن ع˘˘بر

   .سسرام12 وأأ02 يموي ةدوعلأ تأءاقلو سسرام11 وأأ01 يموي باهذلأ تأءاقل

داحت’ا ىلإا ةدوعلا رارق نع عجارتي ميعز

طصسابلأ دبع مهصسألأ تأذ ةيصضايرلأ ةكرصشلأ يف ةرأدإلأ سسلجم سسيئر عجأرت

دوعي نأأ سضورفملأ نم ناك ثيح داحتلأ تيب ىلإأ أددجم ةدوعلأ رأرق نع ميعز

يدانلأ سسيئر نيبو هنيب ءاقل ةجمرب تمتو ةيدملأ يبملوأأ ءاقل دعب ةرصشابم

ميعز ـب ءاقتللأ سضفري هنأأ  حرصص ريخألأ أذه نكل يداهلأ دمحم مورك يواهلأ

فصشكو هتاباصسح ميعز عجأر هتهج نمو ،ةيصضايرلأ ةكرصشلأ يف نيمهاصسملأو

بغري ناكف ريكذتلل ،يدانلل رصصانمك ىقبيصسو داحتلأ ىلإأ أددجم دوعي نل هنأأ

.مهصسألأ تأذ ةيصضايرلأ ةكرصشلل ماع ريدمك يصشيصشعل يدمح نييعت يف

مهئارصشب متهملل مهصسأ’ا عيب وحن ...

مهصسألأ ةيبلاغ كلمي هنأأ امبو داحتلأ ىلإأ أددجم دوعي نل ميعز نأأ دكأات نأأ دعبو

مدقلأ ةرك عرف ريصست نأأ سضورفملأ نم يتلأ مهصسألأ تأذ ةيصضايرلأ ةكرصشلأ يف

يتلأو ايئاهن يدانلاب ميعز طا˘ب˘ترأ ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ك˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘غ˘ي˘صص دا˘ج˘يإأ بج˘ي˘ف

عم مهئأرصش يف بغري نمل مهصسألأ تأذ ةيصضايرلأ ةكرصشلأ مهصسأأ عيب ربع نوكتصس

.مهصسألأ نم41 % كلمي يواهلأ يدانلأ نأأ ملعلأ

سسافر ناميلصس

رئازجلا ةيدولوم – ةليلم نيع ةيعمج

 فصنو تاونس ثقثل دتمي دقعب ايمسر ةيز نب مضي نوجيد
ةيوتصشلأ تلاقتنلأ قوصس ةرتف قÓغإأ لبق ةديدج ةيموجه ةقفصص مصسح نم ،يصسنرفلأ يرودلأ يف يناعي يذلأ نوجيد يدان حجن
نم اماع52 رمعلأ نم غلابلأ يرئأزجلأ بعÓلأ لقتنأو ،ةيز نب نيصساي يرئأزجلأ مجنلأ عم ايمصسر دقاعتلأ نلعأأ امدعب كلذو ،ةيلاحلأ

حلاصصل ،ةيصضاملأ ةيفيصصلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ هيلإأ لقتنأ دق ناك يذلأ ،يصسنرفلأ ليل يدان نم أراعم ينانويلأ سسوكايبملوأأ قيرف
تناكو ،طوب˘ه˘لأ ز˘كأر˘م ن˘ع طا˘ق˘ن ثÓ˘ث قرا˘ف˘بو ،ة˘ط˘ق˘ن12 د˘ي˘صصر˘ب ““1 غيللأ““ يف ةر˘صشع ة˘صسدا˘صسلأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ ل˘ت˘ح˘ي يذ˘لأ نو˘ج˘يد
قافتل نافرطلأ لصصوتي نأأ لبق ،يصضاملأ يفناج81 يف تقلطنأ دق ،ةيز نب لجأأ نم يصسنرفلأ ليلو نوجيد يدان نيب تاصضوافملأ

فوفصص ىلإأ لقتنأ دق ةيز نب ناكو ،فصصنو تأونصس ثÓث ةدمل أدقع بعÓلأ عقويل سسمأأ لوأأ ةقفصصلأ ءاهنإأ ايمصسر يدانلأ نلعأأ مث
9 ىوصس بعلي مل هنأأ ريغ ،ليل قيرف نم امداق ةراعإلأ ليبصس ىلع ةيصضاملأ ةيفيصصلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ سسوكايبملوأأ يدان

يرودلأ يف5 اهنم ،طقف ةقيقد003 ىلإأ لصصو تاكراصشم عومجمبو يلاحلأ مصسوملأ قÓطنأ ذنم تاقباصسملأ عيمج يف تايرابم
ليعفت مدع لصضف يذلأ يكرتلأ ةصشخبرنف عم يصضاملأ مصسوملأ يف ةلثامم ةبرجت سضاخ دق يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ ناكو ،يلحملأ

.سسوكايبملوأل أددجم هتراعإأ لصضف يذلأ ليل ىلإأ هتدوع ررقتيل ،مصسوملأ ةياهن يف ءأرصشلأ رايخ
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يسقافصلا يدانلل مضني ةعاش نب ايركز
يعامتجإلأ لصصأوت˘لأ ع˘قو˘م ىل˘ع ا˘ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ ةرأدإأ تن˘ل˘عأأ ،ة˘ئ˘جا˘ف˘مو ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غ ةو˘ط˘خ ي˘ف

نأوج03 ةياغل كلذو رهصشأأ ةعبرأأ ةدمل ،يصسنوتلأ يصسقافصصلأ يدانل ةعاصش نب ايركز اهمجاهم ةراعإأ نع ،سسمأأ لوأأ ،““كوبصسيفلأ““
،ةنصس32 بحاصص مجاهملأ قلأاتو0202. ةيليوج حتافلأ نم ةيأدب ““ةراطصسوصس““ مجاهم دقعل يصسنوتلأ يدانلأ ءأرصش ةيناكمإأ عم،0202
يريصسم هابتنأ تفل يذلأ رمألأ ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأرو ةيلحملأ ةلوطبلأ يف مصسوملأ أذه سصاخ لكصشب ةمصصاعلأ داحتأ هقيرف عم
ةقفصصلأ هذه يتأاتو أذه .رهصشأأ6 ةدمل ةراعإلأ ليبصس ىلع يدوعصسلأ اهبأأ يدان ىلإأ طأوصش سسأرف مهبعل ليحر سضيوعتل يصسقافصصلأ

لماكل يمصصاعلأ قيرفلأ ةجاحل رظنلاب ،بعÓلأ ةراعإاب يدانلأ ةرأدإأ مايق نوعقوتي أونوكي مل نيذلأ ،داحتإلأ راصصنأأ لوهذ طصسو
،هب أوجوت يذلأ ةلوطبلأ بقل نع عافدلأو ،ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ نم بايإلأ ةلحرم لÓخ يدحتلأ عفر لجأأ نم هيبعل
نب ليحر ببصس نع ،لÓب يريزد بردملأ فصشك ،هتهج نم .ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةصسفانم نم ركبملأ ءاصصقإلأ ةصسكن سضيوعتو
ةطبأرب ،مويلأ وكيتيلتأأ ورتيب ءاقل لبق سسمأأ اهطصشن يتلأ ةيفحصصلأ ةودنلأ يف ،يصسنوتلأ يصسقافصصلأ يدانل ةراعإأ لكصش ىلع ةعاصش
لو بعÓلأ رأرق انمهفت نحن ،ةيفأرتحأ ةبرجت سضوخ لجأأ نم ليحرلأ ىلع رصصأأ نم وهو ديج بعل ةعاصش نب““ Óئاق ،لاطبألأ

انأأ ىتح““ افيصضم ،اقباصس هلصشف بقع حاجنلأ ديريو ةيفأرتحلأ ةبرجتلأ سضوخ ررق وه ،امغرم ءاقبلأ ىلع دحأأ يأأ رابجإأ نكمي
داجيإأ بردملأ ىلع نآلأو ،قيفوتلأ لك هل ىنمتأأو ةعاصش نب عم ثدح ام وهو ةيفأرتحأ ةبرجت سضوخ ديرأأ تنك ابعل تنك امدنع

.““هلعف اننكمي أذام ىرنصس ،موجهلأ بلق زكرم يف لولحلأ
بيجن.ج 02 نأديم ةيصضرأأ ىلع ،مويلأ ةيصشع ةمصصاعلأ داحتإأ لبقتصسي

يدان هفيصض ،لأوز ةيناثلأ ةعاصسلأ نم ةيأدب رصصانعلاب توأأ
Óكل ةبصسنلاب ةيلكصش ةأرابم يف يلو˘غ˘نوألأ و˘ك˘ي˘ت˘ي˘ل˘تأأ ور˘ت˘ي˘ب
رود ن˘م ةر˘ي˘خألأو ة˘صسدا˘صسلأ ة˘لو˘ج˘لأ با˘صسح˘ل ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘ك˘˘صشت˘˘لأ

ام˘ه˘ع˘يدو˘ت م˘ك˘ح˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ لا˘ط˘بألأ ة˘ط˘بأر تا˘عو˘م˘ج˘م
نصص يدوليمام نم لك يئاهنلأ اهعبر ىلإأ لهأات يتلأ ةصسفانملل
لتحيو .يبرغملأ يواصضيبلأ دأدولأو يقيرفإأ بونجلأ زنوأد
ديصصرب ةث˘لا˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ بي˘تر˘ت ل˘يذ ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ
تلوجلأ يف زوف يأأ قيقحت نع زجع امدعب طقف نيتطقن
نأأ لإأ ،ةأرابملأ ةيلكصش نم مغرلأ ىلعو ،ةيصضاملأ سسمخلأ
د˘صصق م˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘ك˘ب نو˘مر˘ي˘˘صس ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لأ لا˘˘ب˘˘صشأأ
فيصصول يثراك رأوصشم دعب رأرصضألأ لقأابو فرصشب جورخلأ
يردو˘ك ةز˘م˘ح ءا˘˘ق˘˘فر ح˘˘م˘˘ط˘˘ي ن˘˘يأأ،5102 ةنصسل ل˘ط˘ب˘لأ
با˘يإأ ة˘ل˘حر˘م لو˘خد˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘˘صسي يو˘˘ن˘˘ع˘˘م زو˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

سضرأأ ىل˘ع ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ما˘مأأ ةو˘ق˘ب ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
ةيباجيإأ بنأوج ةدع موي˘لأ را˘صصت˘نÓ˘ل نو˘ك˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ر˘ي˘خألأ

نم يديهمتلأ رودلأ بعلل ““ةراطصسوصس““ يدافت ةيناكمإأ يهو
ةفاصضإلاب ،اهل لهؤوم زكرم اهلÓتحأ لاح ةلبقملأ ةخصسنلأ
زوفلأ ريظن قيرفلأ اهنم ديفتصسيصس يتلأ ةيلاملأ ةميقلأ ىلإأ

بناجلأ نمو .ةيراقلأ ةصسفانملأ نم تاعومجملأ رود غولبو
ل˘م˘ت˘ك˘م مو˘ي˘لأ ةأرا˘ب˘م ي˘م˘صصا˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ
هل نوكيصس يذلأ ينفلأ مقاطلأ حأرأأ يذلأ رمألأ وهو ،دأدعتلأ

ايمصسر قحتلأ يذلأ ةعاصش نب ءايركز ءانثتصساب ،لولح ةدع
نأأ ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،ةرا˘عإأ ل˘ك˘صش ىل˘ع ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘صسقا˘ف˘صصلأ يدا˘ن˘˘ب
ىقبت يذلأ سصويح˘م ن˘م˘يأأ فأد˘ه˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب نو˘ك˘ي˘صس مو˘ج˘ه˘لأ
هجتي يذلأ ةرصشموب اصضر باصشلأ بناجب هيلع ةقلعم لامآلأ

بردملأ فرصصت تحت نوكيل ةريبك ةبصسنب هتصصرف ذخأل
ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ““ةرا˘ط˘صسو˘صس““ و˘ب˘عل بر˘˘عأأو أذ˘˘ه .ير˘˘يزد

يف مهعم مهتفقو ىلع راصصنأÓل ليمجلأ درو زوفلأ قيقحت
قيرفلأ برصضت يتلأ ةيثراكلأ فورظلأ نم مغرلاب ةرم لك
داح˘تإأ ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ىل˘ع أد˘يد˘ه˘ت تل˘ك˘صش ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘مزألأو
را˘صصت˘نلأ نأأ ىلإأ ن˘ير˘ي˘صشم ،تا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ
ةلوطب يف مهرأوصشم لامكتصسل ةيونعم ةعرج مهحنميصس
بقللأ نع مهعافد ةلمح ةلصصأومو ةوقب ةفرتحملأ ةطبأرلأ
يذلأ يجرع ديلو هدكأأ ام وهو ،مرصصنملأ مصسوملأ ققحملأ

ةيمهألأ كلتب تصسيلو معط اهل سسيل ةأرابملأ نأأ حيحصص““ لاق
ن˘م ع˘فر˘لأ د˘ير˘نو ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب م˘ه˘م زو˘ف˘˘لأ نأأ لإأ ،ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ

ىلإأ أريصشم ،““فيطصس قافو ةهجأومل لقنتلأ لبق انتايونعم
جورخلأو زوفلأ لجأأ نم مهلقث لكب نومريصس هءاقفرو هنأأ

عيدوت نود˘ير˘ي ا˘صضيأأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ نأأ د˘كأأ ا˘م˘ك ،رأر˘صضألأ ل˘قأا˘ب
.مهراصصنأأ مامأأو رايدلأ لخأد زوفب ةصسفانملأ
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سسمأ لوأ ترج يتلأ مدقلأ ةركل رئأزجلأ  سسأاك يئاهن نمثب ةصصاخلأ ةعرقلأ ةيلمع ترفصسأأ
ةطبأرلأ ةيدنأأ نيب نيتدعأو نيتهجأوم نع ىصسوم يديصسب ينطولأ ينفلأ زكرملاب سسيمخلأ
ةيعمجو ةهج نم ةنيطنصسق بابصشو فيطصس قافو :نم لكب رمألأ قلعتيو ،ةفرتحملأ ىلوألأ

ةنصسلأ بق˘ل ل˘ما˘ح ل˘ق˘ن˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ،ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأأو ة˘ل˘ي˘ل˘م  ن˘ي˘ع
سسأاك لماح لقنت نوكيصسو ،يلحملأ داحتلأ ةاقÓمل ةركصسب ىلإأ ،دأدزولب بابصش ،ةيصضاملأ
ةركصسب ““نابيز˘لأ““ ة˘م˘صصا˘ع ىلإأ دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ،ة˘ي˘ن˘طو سسوؤو˘ك8 بحاصصو ةيصضام˘لأ ة˘ن˘صسلأ
ظافحلأ ليبصس يف ““ةبيقعلأ““ ةليكصشتل  ةبصسنلاب رطاخملاب افوفحمو ابعصص ،داحتلأ ةاقÓمل

يف مهترماغم ةلصصأوم يف ةركاصسبلأ مÓحأاب مدطصصيصس هنوك،9102 يف ققحملأ ““جاتلأ““ ىلع
قافو برصضي ثيح ،يرئأزجلأ قرصشلأ يف ريبك يبرأد نع ةعرقلأ ترفصسأأو ،سسأاكلأ ةديصسلأ
،رودلأ  أذه ةمق يف ،فيطصسب54 يام8 بعلم ىلع ،ةنيطنصسق بابصش عم أدعوم فيطصس
ىرخأأ ةيران ةمق عقو ىلع ةليلم نيع ةنيدم سشيعتصس ،باصضهلأ ةمصصاع نع ديعب ريغو
يف ناطصشني نأذللأ نايدانلأ امهو ،جيريرعوب جرب يلهأأ فيصضلاب ةيلحملأ ةيعمجلأ عمجت
نأأ نم مغرلأ ىلعو ،سسأا˘ك˘لأ ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ف أد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لأ ىلإأ نا˘صشط˘ع˘ت˘م˘لأو ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ة˘لو˘ط˘ب
هذه يف زئافلاب نهكتلأ بع˘صصي ه˘نأأ لإأ ،رو˘ه˘م˘ج˘لأو سضرألأ ي˘ل˘ما˘ع ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست˘صس ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
امهو ،هجول اهجو ةيناثلأ ةطبأرلأ نم نييدان ةعرقلأ تعقوأأ امك ،ةيوقلأو ةريبكلأ ةعقوملأ
داحتأ ةليكصشت سساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،ءا˘ع˘برألأ ل˘مأأو ةدا˘ع˘صسو˘ب ل˘مأأ

نل ىوقلأ نأأ ريغ ،نيقيرفلأ ىوتصسم ىلإأ رظنلاب ةنزأوتم ““نيلمألأ““ ةهجأوم ودبتو ،ةبانع

ةربخلأ لماعل  كلذو ،““ةبنانعلأ““ و ““ةيصسابعلأ““ نيب رخآلأ ءاقللأ يف نأزيملأ سسفن ىلع نوكت
ةأاجافملأ رصصنع نع فرطلأ سضغ نود ،ةنوب ءانبأأ عم ةنراقم ““ةركملأ““ يدان هب عتمتي يذلأ

ةيدولوم حأزأأ يذلأ ،كيرافوب دأدو ،سسأاكلأ هذه ةأاجافم فيصضتصسيو ،يبانعلأ فيصضلأ لبق نم
فيصضتصسي ،لباقملاب ،ةب˘خ˘ن˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ن˘م نأر˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ
يجرت بعلي ،نيح يف ،فلصشلأ ةيعمج  قيرف ةمصصاعلأ داحتأو نأرهو ةيعمج نم لهأاتملأ

ةيدولومو ودأراب يدان نيب61 رودلأ نع رخأاتملأ ءاقللأ نم لهأاتملأ مامأأ هصضرأأ ىلع ةملاق
.ييراجلأ يرفيف31 و21 يموي يئاهنلأ نمث رودلأ ىرجيو  ،سضيبلأ
:ةعرقلأ جئاتن
 نأرهو ةيدولوم - (ةأوه) كيرافوب دأدو
 ةبانع داحتأ -  سسابعلب داحتأ
 فلصشلأ ةيعمج - ةمصصاعلأ داحتأ / نأرهو ةيعمج : نم لهأاتملأ
 ءاعبرألأ لمأأ - ةداعصسوب لمأأ
 دأدزولب بابصش- ةركصسب داحتأ

 جيريرعوب جرب يلهأأ - ةليلم نيع ةيعمج
 ةنيطنصسق بابصش -  فيطصس قافو
(تاهجلأ نيب ام) سضيبلأ ةيدولوم/ودأراب يدان :نم لهأاتملأ - (ةأوه) ةملاق يجرت
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(71 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا

 دازلا لماك دصصحل ““ماصص’““و هحارج ةاوادمل ““ديمعلا““

ةدكيكصس ةبيبصش - نأزيلغ عيرصس

ضضيوعتلل ““انيم دوصسأا““و ديكأاتلل ““اداكيصسور ءانبأا““
ةدكيك˘صس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ىع˘صسي

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت ىلإأ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشع
،بايإلأ ةلحرم يف مهتقافتصسأ

د˘˘˘فأو˘˘˘˘لأ ءÓ˘˘˘˘مز نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح
ر˘ي˘خ سسا˘م˘صسي˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ة˘يرو˘مأا˘م ما˘مأأ ي˘قوزر˘م ن˘يد˘لأ
م˘ه˘صسرا˘ح كا˘ب˘صش ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ

مه˘تو˘ق د˘ي˘كأا˘تو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن م˘صسا˘ق
م˘ه˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘مو
باحصصأأ نأأ نيح يف ،ةيباجيلأ
ىلإأ نو˘ع˘صسي ا˘ن˘ي˘م دو˘˘صسأأ سضرألأ

ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألأ هر˘˘ث˘˘ع˘˘ت سضيو˘˘ع˘˘˘ت
ةيئانثب ةداصصلأ دي ىلع ةديعصس
ن˘م˘صض ءا˘ق˘ب˘ل˘ل أذ˘˘هو ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ةرأدإأ ق˘ل˘˘ع˘˘تو ،مو˘˘يدو˘˘ب˘˘لأ قر˘˘ف
يرا˘ط˘ي˘ق ةدا˘ي˘ق˘ب سسا˘م˘صسي˘˘ج˘˘لأ
راصصنألأ لقنت ىلع ةريبك لامآأ

بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘م ءÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مل
Ó˘˘ب را˘˘صصنأا˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لأ يرا˘˘قوز

بردملأ لابصشأأ زيفحتل ،دودح
زأربإل ةنيمث ةصصرف مهيطعي ام وهو ،مويدوبلأ قرف نمصض دجأوتلاب مهل حمصسي يلأوتلأ ىلع راصصتنأ ثلاث قيقحتل ناصسيتفإأ سسنوي
هتهج نم ،دعب لهؤوي مل يذلأ يقزورم نيدلأ ريخ مجاهملأ نم ةروتبم نوكتصس ةليكصشتلأ ديعصص ىلعو ،ىلوألأ رأودألأ بعل يف مهتين
دأوع ناصش هناصش ةباصصإلأ يعأدب سشياع حبأر روكلب بابصشل قباصسلأ عفأدملأ ةروصص يف زئاكر ةدع نم أروتبم نوكيصس قأزروب  دأدعت
ىلع ةداصصلأ ءاقل يف اهل سضرعت يتلأ ةباصصإلأ يعأدب سشأرحلأو سسامصسبجلأ ءاقل رصسخيصس ثيح لقألأ ىلع اموي21 ةدمل بيغي يذلأ

امهتكراصشمو ةريخألأ ةيبيردتلأ ةصصحلأ نع باغ ثيح يجاح باعلألأ عناصصو نافرب سسراحلأ يئانثلأ هيلإأ فاصضيو لحاكلأ ىوتصسم
بردم سسكع قزأام يف هصسفن ةداصصلل ينفلأ مقاطلأ دجو ثيح ،ةدكؤوم قأرد دمحمو راقوصسو يجنوم  بايغ نأأ نيح يف ،كصش لحم
نل ةيباجيلأ مهجئاتن ةلصسلصس ةلصصأومب هيبعل نم بلاط ثيح ،ةيلاع ءأوجأأ يف ةهجأوملأ هذهل هقيرفرصضح يذلأ سسامصسيجلأ

.ةلوطبلأ نم يناثلأ رطصشلأ ةلحرم يف ةيباجيلأ ةيأدبلأ دعب ةصصاخ ،تصشعتنأ دوعصصلأ ظوظح
قيلصشوب يزمر

(00:41 اصس مويلأ) يلوغنوألأ وكيتيلتأأ ورتيب - ةمصصاعلأ داحتإأ ايقيرفإأ

راصصنألل ليمجلا درو زوفلا قيقحتل ““ةراطصسوصس““

يئاهنلأ نمث رودلأ ةعرق /رئأزجلأ سسأاك

ةركصسب ىلإا بعصص لقنت يف بقللا لماحو قرصشلا يف ناتيران ناتمق

ةبانع داحتأ -ةيدملأ يبملوأأ

ةمدقملا نم بارتق’او رادلا رقع يف فيصصولا ةتغابم نع ثحبت ““ةنوب““
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°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41سسارهأا قوشس

°51ةملاق

.ةبتع نب مششاه ةدايقب نيملشسملا نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإا سسرفلا لقاعم رخآا ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلا كÓمأ’اب فرشصتلا قحب هيف يشضقي اًنوناق ردشصي ›نوموبود› رئازجلا يف يشسنرفلا ماعلا مكاحلا0381 -

.ةلجشسملا تاوشصأ’ا ثب ةداعإاو ليجشست ىلع ةرداق ةلآا يهو ،فارغونوفلا عرتخي نوشسيدإا سساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلا لت ةقطنم يف نوتانخإا نوعرفلا ةجوز يتيترفن ةينوعرفلا ةكلملا لاثمت فاششتكا2191 -

9191. ةروث مشساب تفرع يتلاو ةروثلا ع’دنا بابشسأاب قيقحتلا ىلإا فدهت يتلاو رشصم ىلإا «رنلم ةنجل» لوشصو9191 -    .رشصم

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441رخآلا ىدامج70 ـل قفاوملا -5985 ددعلا0202 يرفيف10 تبسسلا

95:50

04:21

03:51

74:71

41:91

مويلا اذهلثم يف ثدح

مÓشسإا يدمح بتاكلا هشسأاريو يركشسعلا ةرامع ديقعلا ةيوناثل عبات

ةفاقثلا راد يف بدألا ءارفشس يدان حاتتفل يبدأا ىقتلم
  مويلا فايشضوب دمحم

دمحم ةفاقثلا راد عم قيشسنتلاب يركشسعلا ةرامع ديقعلا ةيوناثل عباتلا ةبانع ةي’و بدأ’ا ءارفشس يدان مظني
ةيادب مويلا ““ يرئازجلا فرحلا جات نحن““ راعشش تحت يدانلا حاتتفا ةبشسانمب يبدأا ىقتلم ةبانع ةي’ول فايشضوب
ةرا˘م˘ع د˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث ه˘ي˘ف تع˘شضو يذ˘لا مÓ˘شسا يد˘م˘ح با˘ششلا بتا˘ك˘لا يدا˘ن˘لا سسأار˘ت˘يو ،ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ن˘˘م
هحاجنا لجأا نم ةمزÓلا تادعاشسملا لك يدانللو هل اومدقو مهتقث ديشصلا فارشش دمحم اهريدمو يركشسعلا

فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد ريدم ةملك عم ىقتلملا يف دعوملا نوكيشسو ،هيلإا مامشضن’ا ىلع ذيمÓتلا زيفحتو
مÓشسإا يدانلا سسيئر ةملك مث ديشصلا فارشش دمحم ذاتشسأ’ا ةيوناثلا ريدمل ةملك اهدعبو يديعشس ديششر ذاتشسأ’ا

نم نيمداقلا باتكلا نم ديدعلا روشضحبو ةيقيشسوم تÓشصوو نيكراششملا تÓخادم روشضحلا عباتيشسو ،يدمح
  ر.سس.ةيبدأا يداون01 ىلإا ةفاشضإا نطولا تاي’و فلتخم

ليجلا ةينقتب رئازجلا لك ةيطغتب روخف سسيليبوم
يراجتلا قيو˘شست˘لا ة˘ل˘ي˘م˘ع قÓ˘طإا ن˘ع ن˘ل˘ع˘يو ع˘بار˘لا
نم ةيادب ةيقبتملا ةيفاشضإ’ا تاي’ولا يف هتامدخل
0202. يرفيف10 تبشسلا موي

ة˘ط˘ل˘شس ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ىشضت˘ق˘˘م˘˘ب
لئاشسولا لوح ةينورتكلإ’ا ت’اشصت’او ديربلا طبشض
تامازتلÓل ارابتعاو ،سسيليبوم˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تارد˘ق˘لاو
ررقت، ةرفّوم˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘نو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘ند˘لا
ةيفاشضإ’ا تاي’ولا ةيط˘غ˘ت˘ب سسي˘ل˘ي˘بو˘م˘ل سصي˘خر˘ت˘لا
هذ˘ه ل˘م˘ششت˘ل ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ينطولا بارتلا لك ةيطغتلا

سسيليبومل عبارلا ليجلا ةيجولونكت قيوشستو عيشسوت
،ةيد˘م˘لا ،سضي˘ب˘لا :ي˘هو ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘ي’و61 سسميشس
،ترا˘˘˘ي˘˘˘ت ،ة˘˘˘شسب˘˘˘ت ،ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا ،يز˘˘˘ي˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘˘لا

،تنششوميت نيع ،سسارهأا قوشس ، ةديعشس ،تليشسمشسيت
.ةليم و ركشسعم ،ةملاق ،نازيلغ ،ةيادرغ
ةيجولونكتلا ةزفقلا هذ˘ه حا˘ج˘نإا˘ب مز˘ت˘ل˘م سسي˘ل˘ي˘بو˘م
ةنمقر يف ةمهاشسملاو هتامازت˘لإا˘ب ءا˘فو˘لا˘ب د˘ع˘ت˘شسمو
.ةيمومعلا تامدخلا ثيدحتو يرئازجلا داشصتقإ’ا

01 نم رث˘كأاـب ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل ة˘ك˘ب˘شش ر˘ب˘كأا سسي˘ل˘ي˘بو˘م

قا˘ح˘ت˘لإÓ˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك و˘عد˘ي ،كر˘ت˘ششم نو˘ي˘˘ل˘˘م
 .رــــئازجلا يف عبارلا ليجلل ةكبشش ربكأاب

نييرئازجلا لكل عبارلا ليجلا رفّوُت سيليبوم ةكبش

قيلعت نود ةروصص

ةذ˘لو˘ف˘م˘لا““ ةد˘حو ي˘ف را˘ج˘ف˘نا سسمأا لوأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ع˘˘قو

رفشسأا ““راجحلا راديشس““ بكرم يف ““1 مقر ةينيجشسكوأ’ا

متو ةروطخلا ةتوافت˘م تا˘با˘شصإا˘ب لا˘م˘ع5 ةباشصإا ن˘ع

ت’اج˘ع˘ت˘شسا ىلإا ة˘عر˘شسلا حا˘ن˘ج ىل˘عو ةر˘ششا˘ب˘م م˘ه˘ل˘ق˘ن

ام بشسحو ،ةبانعب انيشس نبا ىفششتشسمب قورحلا ةحلشصم

ن˘ي˘ل˘ما˘ع سضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ““ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآا““ ردا˘˘شصم ه˘˘ت˘˘ف˘˘ششك

ةبقارملا تحت ’ازام نيأا ةثلاثلا ةجردلا نم قورحل

3 امأا ،امهتلاح نشسحت دنع امهجارخإا متيشسو ةيبطلا

ةيناثلا ةجردلا نم قورحل اوشضرعتف نيرخآ’ا لامع

،ةمزÓلا تافاعشسإÓل مهي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ىف˘ششت˘شسم˘لا اوردا˘غو

ةعباتملل جات˘ح˘ت لا˘م˘ع˘لا تا˘با˘شصإا نأا ا˘نردا˘شصم تفا˘شضأاو

’و لجاعلا بيرقلا يف ءافششلل او˘ل˘ثا˘م˘ت˘ي ي˘ك˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

د˘ق˘ف را˘ج˘ف˘ن’ا ة˘ثدا˘ح سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ق˘ل˘ق˘ل˘ل و˘˘عد˘˘ت
بر˘شست ع˘قو ثي˘ح ما˘ع˘طإ’ا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘˘عا˘˘ق ي˘˘ف تع˘˘قو
مهدحأا ماق ةعاقلا هذه ىلإا لامعلا لوخد دنعو زاغلل
ثداحلا اذه عقي ملو ،راجفن’ا ثدحيل ةراجيشس لاعششإاب
لامعلا نم بولطم ىقبيو ،لمعلا ءانثأا وأا تاششرولا يف
اهيف نولمعي يتلا تادحولاو تاششرولا يف رذحلا يخوت
مهتمÓ˘شس نا˘م˘شض ل˘جأا ن˘م را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘شس بكر˘م ل˘خاد

،ة˘ت˘ي˘م˘م نو˘ك˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ثداو˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م نأا ة˘شصا˘خ
ىوشصق ةيم˘هأا ىر˘ب˘ك˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ح˘ن˘م˘تو
ثي˘ح لا˘م˘ع˘لا ة˘مÓ˘شس ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ي˘˘ن˘˘مأ’ا بنا˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ثداو˘˘ح يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست مد˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘شس ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شست

.ةريطخ
سسافر ناميلشس

ةثلاثلا ةجردلا نم قورحل اشضرعت نÓماع

ةذلوفملا ةدحوب راجفنا يف لامع5 ةباشصإا
راجحلا راديشس بكرمب1 مقر ةينيجشسكوألا

ةدكيكشس

سسولهم اشصرق006 نم رثكأا زجح
ىلع ةطرششلا نم ةيتايلمعلا حلاشصملا عيمج ةكراششمب ةيطرشش ةينمأا ةيلمع لÓخ ةدكيكشس ةي’و نمأا زجح

، موداقوب ريششب عراشش ، تارمملا يح ، ةحبدملا ةحاشس ، نيدموب يراوه عراشش تشسم و ةدكيكشس ةنيدم ىوتشسم

نيتيلمع يف اشسولهم اشصرق616 نويشسم يح ، نكشسم007 يح ، ركاشس ةوخإ’ا يح،5591 توأا02 يح

نع رخأا سصخشش فيقوت عم سضيبا حÓشسو ةيلام غلابم زجح ىلإا ةفاشضإا سصاخششا30 فيقوت نم نيتلشصفنم

. يشصخششلا كÓهتشسإ’ا سضرغل تاردخملا ةزايح ةيشضق

 رانيدوب.ح

ريشس ثداح يف نيباششو ىرخأا ةبلاط ةباشصإاو ةيعماج ةبلاط ةافوو..
بÓقنا و فارحنإا يف لثمت ثداحلا ،ةدكيكشس ةيدلبب ةرجحملا ئطاشش قيرط ىمشسملا ناكملاب رورم ثداح عقو

و ،ةنشس02 رمعلا نم غلبت ةيعماج ةبلاط ةافو فلخ ،ردحنم يف اهطوقشس و802 وجيب عون نم ةيحايشس ةرايشس

رشسكب باشصم ةنشس23 رمعلا نم غلبي (م - م)امه نيباشش بيشصأا امك ،ةنشس22 رمعلا نم غلبت ىرخأا ةبلاط ةباشصإا

ىحرجلا لقن مت دق و .ىرشسيلا لجرلا يف م’آاب باشصم ةنشس03 رمعلا نم غلابلا ( ح - ل) و ،ىنميلا لجرلا يف

ظفح ةحلشصم هيف تلبقتشسا يذلا ةدكيكشس ةنيدمب ةراحوب قازرلا دبع ىفششتشسمب ةشصتخملا حلاشصملا ىلإا

 ثداحلا اذه تاشسبÓم ديدحتل اقيقحت ايميلقإا ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصم ترششاب كلذ ىلإا ، ةيحشضلا ةثج ثثجلا

رانيدوب.ح

ةدكيكشس

ةيرقلاب ثداحب اهتقيدشص حرجو ةبلاط ةافو
ةيحشضلا نإاف تامولعم بشسحو ،ةرايشسلا بÓقنا نع جتن رورم ثداح يف ىرخأا تحرج و ةيعماج ةبلاط تيفوت

لبق ةرايشسلا دوقت تناك ةيعماج ةبلاط يهو اهتقيدشص ةقفر ةيرقلا ةقطنمب اهتقيقشش تيب ىلا ةهجتم تناك

داقنا مت اميف موي يناث ىلو’ا تيفوت نيأا ىفششتشسملل اهرثإا ىلع اتلقن ةغيلب حورجب اباشصت و امهب بلقنت نأا

ةيناثلا ةايح

 رانيدوب.ح

ةيتايلمعلا قرف˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
قيشسنتلا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل
˘ما˘شسقأ’ا اذ˘كو ،ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل712 ةد˘˘˘حو˘˘˘لا ع˘˘˘م
ثلاثلاو سسماخلاو سسداشسلاو نماثلاو يناثلا ةيرشضحلا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ىل˘عو ،ر˘ششع ي˘نا˘ث˘لاو ع˘شسا˘ت˘لاو ع˘˘با˘˘شسلاو
،نيمرشصنملا نيمويلا يف قاطنلا ةعشساو ةيليل ةيطرشش
ن˘شسحأا نارود˘˘لا رو˘˘ح˘˘م ،ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس ن˘˘م ل˘˘ك تشسم
ترفشسأا ،دوعشسم نابشضغ عراشش ،انكشسم042 يح ،يرون

،ةبكرم161 ةبقارمو ،اشصخشش191 ةلاح سصحف نع
ثحب لحم امهدحأا ،ثحب لحم سصاخششأا30 فيقوت
ثح˘ب ل˘ح˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق ما˘˘ك˘˘حأا80 بجومب
لجأا نم ثحب لحم ثلاثلا امأا ،يئاشضق مكح بجومب
،روظحملا سضيبأ’ا حÓشسلاب نايدمعلا حرجلاو برشضلا

،تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا60 فيقوت
لÓخإ’ا لجأا نم ةاتف مهنيب نم سصاخششأا40 فيقوت

لحم مهدحأا نأا امك ،ةماعلا ةنيكشسلاو ماعلا ماظنلاب
نم سصاخششأا30 فيقوت ،ةيئاشضق ماكحأا بجومب ثحب
سصخشش فيقوتو ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح لجأا

ف˘ي˘قو˘ت ،ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ي˘ن˘ل˘ع˘لا ر˘ك˘˘شسلا ل˘˘جأا ن˘˘م
تنكمت ،ةشصخر نود سصاخششأ’ا لقن لجأا نم سصخشش
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ر˘ششا˘ع˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘ششلا تاو˘ق
نم ،ةنشس13 و32 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش ميدقتو
تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘حو رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأا حÓ˘شس ل˘م˘˘ح ل˘˘جا
نم ةيم˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تن˘ك˘م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح ،ةشسولهملا سصارقأ’ا
اذ˘ه ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ةيطرششلا اهتايلمع لشصاوت ةبانع ةي’و نمأا حلاشصمو
ن˘طاو˘م˘لا ن˘مأا˘ب سسا˘شسم˘لا ه˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م ل˘˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
.هتاكلتممو

ةششيعوب زوزام

ةنحاشش نتم ىلع اوناك

 قيرطلا ىلع ةجرح ةلاح يف ةاتفب نايقلي ناباشش
ةنتابب ةكيرب يف

يف ةنحاششلا نم ،رمعلا نم تاينيرششعلا يف ةاتفب ءاقلإ’اب ،ةنحاشش نتم ىلع اوناك نولوهجم لوأ’ا سسمأا ةليل ماق
،ةجرح ةيحشص ةلاح يف ةاتفلا تدجو ثيح ،رارفلاب اوذولي نأا لبق ،ةنتاب ةي’وب ةكيرب ةنيدمب يمومع قيرط
ىلإا ةنحاششلا ةدراطمب تماقو ،ةكيربل ينطولا كردلا حلاشصم تلخدت ثيح ،اهب يمرلا ءارج حورجب اهتباشصإاو

ىلا ةعرشسلا حانج ىلع ةاتفلا لقن مت اميف ،رمعلا نم تاينيرششعلا يف ناباشش امهو ،اهدارفا ىلع سضبقلا ءاقلا ةياغ
،تامولعم نم انيلا درو ام بشسح ةجرح ةلاح يف يهو ةمزÓلا تافاعشس’ا يقلتل ةكيربب فايشضوب دمحم ىفششتشسم
ةيشضقلا تاشسبÓم نع فششكلل ينطولا كردلا حلاشصم فرط نم ةرششابملا تاقيقحتلا لامكتشسا راظتنا يف اذه
ح ناششوشش.ةاتفلا يمر بابشساو

حيتافملا مÓتشساب ةبلاطملل نوجتحي ةكيربب يوقرتلا نكشسلا باحشصأا
مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن ثيح ،ةنتاب ةي’وب ةكيرب ةنيدمب يقورتلا ةغيشصب نكشسلا باحشصأا سسمأا جتحا
،نيجتحملا بشسحو ،لاجآ’ا برقأا يف ،مهتانكشس حيتافم مهحنمب اوبلاطو ،ةكيربب ةنتاب قيرطب ةعقاولا مهتانكشس
يف ريخأاتلا بب˘شس ن˘ع قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘شست˘م ،ي˘ل˘ك ل˘ك˘ششب لا˘غ˘شش’ا ا˘ه˘ب ته˘ت˘ناو ةز˘ها˘ج تتا˘ب م˘ه˘تا˘ن˘ك˘شس نا˘ف
مهبشسح يتلاو نكشسلاب ةقلعتملا فورظلا نم اهريغو راجي’ا فيلاكت عم مهتاناعم ءاهناو مهققشش حيتافم مهميلشست
.اهيف رارقتشس’او هذه مهتانكشس ىلا لاقتن’ا مهملح تابو ،مهبويج ترخن

ح ناششوشش

 ةفلتخم اياشضق يف مهيف هبتششم

ةبانعب ةينمأا تامهادم يف ةاتف مهنيب نم اشصخشش02 فيقوت
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