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ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا ةرازو تلا˘˘˘قو
(ايبيل قرسش) ةت˘قؤو˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا

،نايب يف ،ايلود اهب فرتعملا ريغ
نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘˘يزو» نإا
دبع ةيبيل˘لا ة˘مو˘كح˘لا˘ب ي˘لود˘لا
رهظ لب˘ق˘ت˘سسا ،ج˘يو˘ح˘لا يدا˘ه˘لا
يرب˘سص ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ظ˘ن سسمأا
،يبيل لوؤوسسم ع˘با˘تو .»مودا˘قو˘ب
يف ارخؤوم تطرخنا رئازجلا» نأا
يهو ،ريبك لكسشب يبيللا فلملا
،ةيلودلا ةلداعملا يف يقيقح لقث
فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج ى˘ع˘سست كلذ˘لو
نم .»اهفسص ىلإا اهمسضل ايبيل يف
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘˘كذ ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج
،رتفح ىلع ةبوسسحملا »ناونعلا»
مودا˘قو˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ي˘ف نا˘ك ه˘نأا

ي˘سشور˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘سص ،را˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب
»ةيوج˘لا تاو˘ق˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر»
ءاو˘ل˘لا تا˘˘ي˘˘سشي˘˘ل˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
عقوم راسشأا ةازاوملاب .دعا˘ق˘ت˘م˘لا
ى˘˘لإا ي˘˘كير˘˘مألا »رو˘˘ت˘˘نو˘˘˘م˘˘˘لا»
اهرود ةداعتسسل رئازجلا يعاسسم
نم ،ةقطنم˘لا ي˘ف ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا

يسسايسس لحب هاجتلا عفدلا لÓخ
يبنجألا لخدتلا ةنادإاو ايبيل يف
نأا تح˘˘سضوأاو .ا˘˘˘ه˘˘˘نوؤو˘˘˘سش ي˘˘˘ف
اهلقث مادختسسا لسصاوت رئازجلا
ي˘ف ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘لود˘لا تلوا˘ح˘م˘˘لا
- كلذ عمو .ايبيل يف رارقتسسلا
ةحلسسألا تادادمإا نإاف ،-فيسضت
ى˘لإا ن˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘م˘˘لاو
ل ايبيل يف ةبراحتملا فارطألا
دعب هنأا تراسشأاو .ةعراسستم لازت

سصرحت ،يبسسنلا بايغلا نم ةرتف
ا˘هرود ةدا˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.ة˘ي˘لود˘لا ة˘حا˘سسلا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘عز˘˘ك
ةدها˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ع˘سست» تلا˘قو
ةحاسسلا يف اهدوجو ديكأات ةداعإل
فارطألا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ل˘ل ،ة˘ي˘لود˘لا
تفاسضأاو .»ايبيل يف ة˘برا˘ح˘ت˘م˘لا
اهفقوم ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا تظ˘فا˘ح»
،ةدا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ق˘˘˘لا

نوؤو˘سش ي˘ف ل˘خد˘ت˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘مو
،نأاسشلا اذه يفو.»ىرخألا لودلا
ايقيرفإا لامسش عورسشم ريدم لاق
:روتينوملل ،بورغ زسسيارك يف
يجولويديأا مازتلا اهيدل رئازجلا»
لاكسشأا نم لكسش يأا دسض يوق
ا˘ه˘نوؤو˘سش ي˘ف ي˘ب˘ن˘جألا ل˘خد˘ت˘لا

لاقو .«ةيم˘ي˘ل˘قإلا نوؤو˘سشلا ي˘فو
كر˘˘ت˘˘سشت» ي˘˘نا˘˘ي˘˘با˘˘˘ف ودرا˘˘˘كير

ع˘م ة˘ل˘يو˘ط دود˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ايبيل يف برحلا فيثكتو ،ايبيل

اهنمأا ىلع تايعادت هل نوكيسس

با˘ق˘عأا ي˘فو .»ا˘˘سضيأا ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

رئازجلا تعم˘ج ، ن˘ي˘لر˘ب ر˘م˘تؤو˘م

سسنو˘تو ر˘˘سصم ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ءارزو

رجينلاو يلامو داسشتو نادوسسلاو

عون ىلإا لسصو˘ت˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف

ي˘فو .ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا ق˘˘فاو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

رئازجلا تحرتقا ، ةريخألا ةنوآلا

نأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةحلاسصمل˘ل ىد˘ت˘ن˘م ف˘ي˘سضت˘سسي

طسسو لح ىلإا لسصوتلل ةينطولا

،هبناج نم .ةيبيللا لئاسصفلا نيب

مولعلا ذاتسسأا ،سسنرول مايليو لاق

ة˘ي˘لود˘لا نوؤو˘سشلاو ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب

اًمئاد رئازجلا عتم˘ت˘ت» ،ن˘ط˘ن˘سشاو

.«ريبك يلود يسسامولبد مارتحاب

ةداق اوناك نويرئازجلا» فاسضأاو

د˘ع˘ب زا˘ي˘ح˘نلا مد˘ع ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف

ءاهنإا ي˘ف اود˘عا˘سسو را˘م˘ع˘ت˘سسلا

»نئاهرلا نع جارفإلاو بورحلا

نويسسا˘مو˘ل˘بد˘لا فر˘عُ̆ي» را˘سشأاو.

ىلع مهتردقب اًمئاد نويرئازجلا

ىلإا لوسصولاو فقو˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت

.»لحلا
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دمحم وكسسوم يف ديدجلا يرئازجلا ريفسسلا مدق
يسسورلا سسيئرلل هدامتعا قاروأا تروك فيرسش
هذه يسسورلا سسيئرلا لغتسساو ،نيتوب ريميدÓف
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ةوعدل ةبسسانملا
ريفسسلا مامأا هتملك يفو .وكسسوم ةرايزل نوبت
امهطبرت نيتلودلا نأا ىلإا نيتوب راسشأا ،يرئازجلا

،ةليوط تاونسسل ةر˘م˘ت˘سسم ة˘يو˘ق ة˘يدو تا˘قÓ˘ع
،ن˘ي˘لر˘ب ي˘ف ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف» :ن˘ي˘تو˘˘ب لا˘˘قو
،يرئازجلا سسيئر˘لا ع˘م ةر˘ي˘سصق ة˘ثدا˘ح˘م تير˘جأا

راسشأا ،هسسفن تقولا يف .»ايسسور يف هارأا نأا لمآاو

تيرجأا يتلا ةيسسائرلا تاباختنلا نأا ىلإا نيتوب

وحن ةداج ةوطخ تناك يسضاملا ماعلا ةياهن يف

ةيداسصتقلاو ةيعامتجلاو ةيسسايسسلا تلوحتلا

طخلا معدن ان˘نإا» :ن˘ي˘تو˘ب م˘ت˘ت˘خاو .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف

نوؤو˘سشلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ع˘ب˘ت˘ت يذ˘˘لا نزاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

زيزعتل ةديج اقافآا ىرن نحنف ،ةيميلقإلاو ةيلودلا

-ير˘كسسع˘لاو يدا˘سصت˘قلا ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا

يف نمألاو رارق˘ت˘سسلا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لا

.»لحاسسلاو ءارحسصلا ةقطنمو ايقيرفأا لامسش
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ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا سسي˘˘ئر بئا˘˘ن ف˘˘˘سشك
تاباختنÓل ةلقت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ريرقت نأا »طÓيم ظيفحلا دبع»
ترج يتلا ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

يسضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد21 مو˘˘˘˘˘ي
متيسس باتك نع ةرابع نوكيسس
هرسشنل مÓعإلا لئاسسول هميلسست
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ما˘˘˘ع˘˘˘لا يأار˘˘˘لا عÓ˘˘˘˘طاو
ي˘˘˘ف طÓ˘˘˘ي˘˘˘م لا˘˘˘قو.هاو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
باتكلا نإا ةيفحسص تاحيرسصت
عامتجا لÓخ سسمأا سضرع يذلا
ثاد˘˘˘حألا د˘˘˘سصر˘˘˘ي ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا

ةسسرامملا تاطاسشنلاو عئاقولاو
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ذ˘ن˘م تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

21 خ˘يرا˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘ه˘سسي˘سسأا˘ت

ذخأايسس ثي˘ح˘ب،0202 رب˘م˘سسيد

در˘˘˘سسلا ع˘˘˘با˘˘˘ط با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘ه

ة˘˘يأا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ن˘˘لو ف˘˘سصو˘˘لاو

سصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ب تارو˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘م

تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

تاقاق˘ح˘ت˘سسلا لÓ˘خ ة˘ب˘كتر˘م˘لا

.سضعبلا هعقوتي املثم ةيسسائرلا

يذلا باتكلا نأا طÓيم فاسضأاو

ةقدلاب مسستيسس هسضارعتسسا متيسس

سضرع˘ت˘سسي˘سس ثي˘ح ل˘ي˘سصف˘ت˘لاو

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘طا˘˘سشن

مويلا ذن˘م تا˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ب˘قار˘م˘ل

رخآا ةياغ ىلإاو اهسسيسسأاتل لوألا

عار˘ت˘قلا ل˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن˘˘ل مو˘˘ي

،مرسصنملا رب˘م˘سسيد21 خيرا˘ت˘ب

اذ˘˘كه ل˘˘ث˘˘م م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس ثي˘˘ح˘˘ب

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش تا˘˘ب˘˘ثإا ي˘˘˘ف راد˘˘˘سصإا

سصنتو .اهتيلÓ˘ق˘ت˘سساو ة˘ط˘ل˘سسلا

نو˘نا˘ق˘˘لا ن˘˘م01ـلا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل يو˘˘سضع˘˘لا
دادعإا ىلع تاباختنÓل ةلقتسسملا
لك نع Óسصفم اريرقت ةطلسسلا

هاسصقأا لجأا لÓخ ةيباختنا ةيلمع

نÓ˘عإلا خ˘يرا˘ت ن˘˘م ا˘˘مو˘˘ي54
،ةيئاهن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع ي˘م˘سسر˘لا
ةط˘ل˘سسلا سسل˘ج˘م ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصي
.تايبودنم˘لا ي˘ق˘سسن˘م رو˘سضح˘ب
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تسسسسأا˘˘تو

51 موي تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ينطولا اهسسلجم مسضو ربمتبسس

يفرسش دمحم بختناو اوسضع05
ةرم لوأل تفرسشأا دقو ،اهل اسسيئر
ةيسسائرلا تاباختنلا ميظنت ىلع
ةرازو نم اهمي˘ظ˘ن˘ت بح˘سس د˘ع˘ب
ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ةيلم˘ع ى˘ل˘ع فر˘سشت تنا˘ك ي˘ت˘لا
.قباسس تقو يف عارتقلا

ةمزألأ لحل اهيعاسسم راطإأ يف

يزاغنب يف ايبيل قرشش ةموكح يلوؤوشسم يقتلي موداقوب

يركسسعلأو يداسصتقلأ قيسسنتلأو نواعتلأ زيزعتل ةديج قافآأ دوجو دكأأ

وكشسوم ةرايزل نوبت وعدي نيتوب

اهسسيسسأات ذنم اهفرط نم ةسسرامملأ تاطاسشنلأ دسصري باتك لكسش ىلع ءاج

اهريرقت ضضرعت تاباختنÓل ةينطولا ةطلشسلا
ربمشسيد21 تايشسائرب ضصاخلا

ةموكحلاب يلودلأ نواعتلأو ةيجراخلأ ريزو فرط نم لبقتسسأ نيأأ ،يزاغنب ةنيدم يف ،موداقوب يربسص ،ةيجراخلأ ريزو سسمأأ لح
 .ةمزألأ لحل فأرطألأ فلتخم عم رئأزجلأ اهيرجت يتلأ تأرواسشملأ قايسس يف ينثلأ هللأ دبع اهسسيئرو جيوحلأ يداهلأ دبع ةتقؤوملأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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نوراه يلع مهرخأأ ناك امدعب

يرقم عم تارواششم يرجي نوبت
روتشسدلا ليدعت عورششم لوح

ىلإا هتارواسشم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر عسسو
عمتجم ةكرح نم ادفو سسما لبقتسسا ثيح ةينطولا بازحألا
هعم رواسشتو يرقم قازرلا دبع ،ةكرحلا سسيئر ،ةسسائرب ملسسلا

.رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشمو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ما˘ع˘لا ع˘سضو˘لا لو˘ح
سسي˘ئر ا˘ه˘ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا تاروا˘سشم˘لا را˘طإا ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا جرد˘ن˘˘يو
ليدعت عورسشمو ،دÓبلا يف ماعلا عسضولا لوح ،ةيروهمجلا
تايسصخسش ةدع ،نوبت سسيئرلا لبقتسسا نأاو قبسس دقو .روتسسدلا

ناكو .يندملا عمتجملا نم تايعمجو ةيبزح تادايقو ،ةينطو
ةلسصاوم راطإا يف ،نوراه يلع قبسسألا ريزولا و دهاجملا مهرخأا

فلتخم لوح ة˘ي˘سسا˘ي˘سس و ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘سصخ˘سش ع˘م ه˘تاروا˘سشم
.روتسسدلا ليدعت اهنم ةسصاخ ،ماعلا نأاسشلاب ةلسصتملا اياسضقلا

ملسسلا عمتجم ةكرح سسيئر يرقم قازرلا دبع مدق هئاقل ليبقو
ىري يتلا طاقنلا سضعب ىلع زكر ثيح لحلل ةيسسايسسلا هتيؤور
نإا ددسصلا اذه يف لاق .ةيوهلا ةلأاسسمب قلعت ام اهنم ةماه اهنأا

هي˘فد˘ه ل˘ي˘ط˘ع˘ت ي˘ف كار˘ح˘لا ن˘مز ي˘ف بب˘سست ة˘يو˘ه˘لا عار˘سص
لجأا نمو داسسفلا دسض كرتسشملا حافكلاب نيقلعتملا نيرخآلا
انكل ةيوهلا عارسص لول نأل ةيبعسشلا ةدارإلا ديسسجتو تايرحلا
ةديدجلا رئاز˘ج˘لا˘ب م˘ع˘ن˘ن ا˘ن˘كلو ه˘ل˘ك ر˘مألا ا˘ن˘م˘سسح د˘ق مو˘ي˘لا
قيقحت ىلع اقباسس قحلا امك .راظتنلا نم ديزم نود ةدوسشنملا

يتلا ةيلعفلا ةيبعسشلا ةدارإلا ديسسجت وهو ثلاثلا كارحلا بلطم
راطإا ي˘ف ي˘سسسسؤو˘م ع˘فاد˘تو تا˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب˘ب ح˘م˘سست ا˘هد˘حو
ةموميدو ةيفافسشو ةيلعافب داسسفلا ةحفاكم نم نّكمي نوناقلا

نلعملا تاحÓسصإلا راسسم عباتنسس كلذ سساسسأا ىلعو ،ةلادعو
لكسشب كارحلا مهاسس يتلا ةيسسايسسلا ةطراخلل ةبسسنلابو .اهنع
ةديدج ىوق لابقإاب بحرت سسمح نإا يرقم لاق اهمسسر يف ريبك
ةحلسصم يف كلذ ربت˘ع˘نو ،ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘حا˘سسلا ي˘ف
ةيباجيإلا جئاتنلا مظعأا نم كلذ نوكيسس اذه ثدح نإاو ،رئازجلا
نع فوز˘ع˘لا ة˘ل˘كسشم ا˘ن˘ل˘ل˘ح ا˘ق˘ح نو˘كنو ،ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘ل˘ل
.تاباختنلا نعو يبزحلا لمعلاو ةسسايسسلا
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ينطولأ يبعسشلأ سسلجملل ةسسلج ديدحت راظتنأ يف
اهنم هديرجت ىلع تيوسصتلل

يلعاو رداقلا دبع قباشسلا ريزولا
ةيناملربلا هتناشصحب كشسمتي

هتناسصح نع لزانتلا يلعاو رداقلا دبع قباسسلا ريزولا سضفر
يبعسشلا سسلج˘م˘لا بت˘كم ما˘مأا سسمأا ل˘ث˘م ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
تايرحلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا ةنجللا سسمأا تدقعو .ينطولا
عفر فلم ةسسارد˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف
نع عافدلل افلم دعأا يذلا يلاو رداقلا دبع بئانلا نع ةناسصحلا

مايأا01 لبق هذختا يذلا رارقلاب اددجم كسسمتي نأا لبق هسسفن
ةسسيئر تناكو .ةينام˘لر˘ب˘لا ه˘ت˘نا˘سصح ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا مد˘ع˘لا و˘هو
سسلجملا ىوتسسم ىلع يف تايرحلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا ةنجللا
قباسس تقو يف تدكأا دق »يراسضخل داعسس» ينطولا يبعسشلا
موي يلاو رداقلا دبع قبسسألا ريزولاو بئانلا تلهمأا اهتنجل نأا

هسسفن نع عافدلل فلم دادعإا لجأا نم مايأا01 ةلهم يفناج72
يبعسشلا سسلجملا بتكم لاحأاو .هنع ةناسصحلا عفرب قلعتي اميف
دحألا نينسش ناميلسس سسلجملا سسيئر هسسأارت عامتجا يف ينطولا

ىلإا يلاو رداقلا دبع بئانلا نع ةناسصحلا عفر بلط يفناج91
ريرحتلا ةهبج بزح ةمئاق نع يلاو حسشرتو. ةينوناقلا ةنجللا

لغسش امك،7102 تايعيرسشت يف مناغتسسم ةيلوب ينطولا
ةيئاملا دراوملا ريزو كلذكو ةيمومعلا لاغسشألا ريزو بسصنم
تبلط دق ،لدعلا ةرازو تناكو.لÓسس كلاملا دبع ةموكح يف
ةمكحملا مامأا لوثملل يل˘عاو ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ن˘ع ة˘نا˘سصح˘لا ع˘فر
.داسسف ةيسضق يف ايلعلا
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ريزولا هب حرسص ام بسسح ،ةيرئازجلا ئناوملاب ةزوجحملا تايواحلاو علسسلا ىلع سسيمخلا مويلا جارفإلا نع ةعانسصلا ةرازو تنلعأا
علسسلا ريرحت ةيلمع ّنإا لوألا سسمأا ةليل ،يمومعلا نويزفلتلا ربع سصاخ ءاقل يف ،مجانملاو ةعانسصلا ريزو لاقو .يلع تيآا تاحرف
.ةموكحلا قتاع ىلع عقي ئناوملا يف تايواحلا هذه ءاقب ةفلك ّنأا احسضوم ،سسيمخلا مويلا نم ةيادب قلطنتسس ئناوملا يف ةزوجحملا

¯ S°∏«º.±

ن˘ي˘فر˘ششم˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترذ˘˘ح
ماعلا اهنيمأا ربع ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا ن˘يد˘عا˘شسم˘لاو
هل صضرعتي ام نم دمحا يداهلا دبع يئ’ولا
مهقح ةشسرامم ىلع قييشضت نم نييباقنلا
فيرظلا ةوخإ’ا ة˘يو˘نا˘ث ر˘يد˘م ن˘م ي˘با˘ق˘ن˘لا
لاشسرإا رارغ ىلع ،نازيلغ ةي’و ةنوزامب

ةناه’ا اذكو ةيبرتلا ةيريدمب مايأا7 مشصخ
ةلواحمو ةيو˘نا˘ث˘لا ة˘حا˘شس ط˘شسو خار˘شصلاو
د˘ب˘ع لا˘قو .تازاز˘ف˘ت˘شس’او د˘˘ي˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا
هذه نإا» يفحشص حيرشصت يف دمحا يداهلا

قييشضتلا صسيركت ىلع ليلد ’ تافرشصتلا
لئاق.»ريطخ ينحنم اذهو ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع
انئلمز نع انعفاد اننأا ةديحولا انتلكششم»
قر˘ط˘لا ل˘كب ة˘ي˘بر˘ت˘لا و˘فر˘ششمو ود˘˘عا˘˘شسم
نولمع˘ي م˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ا˘نو˘نا˘ق ة˘لو˘ف˘كم˘لا

ةلقتشسم ةدمتعم ةباقن راطإا يف نوطششنيو
غلبتو، ةطاشسولاب تاعازن صضفتو و رواحت

نع نيدتعملا نيريدملا صضعب تافلاخم نع

نم هددح اميف،042/21 يشساشسأ’ا نوناقلا
لشصاحلا قييشضتلاب ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘نو .ما˘ه˘م
ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘ه˘جو˘م صسي˘ل ما˘ه˘ت’ا» نأا ةد˘كؤو˘م
مرت˘ح˘ي ن˘م كا˘ن˘ه نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ءارد˘م˘لا

ةي’و ويباقن ررق امك . ةيروهمجلا نيناوق

ةمكحملاب مه˘شسف˘نأا ن˘ع ة˘ع˘فار˘م˘لا ناز˘ي˘ل˘غ

هذه عدرل لمعلا ةيششتفم حلاشصمو ةيرادإ’ا

د˘ب˘ع نا˘شسل ى˘ل˘ع ن˘يدد˘ششم تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

عافدلا يمشس’او ديحولا انفده نإا» يداهلا

ام قفو ايونعمو ايدام ينهملا انراشسم نع

ثدحتملا اعد كلذ˘ل «.نو˘نا˘ق˘لا ا˘ن˘ل ه˘لو˘خ˘ي

ةيباقنلا تايرحلا ةيامحل ةيشصولا تاطلشسلا

ديزمل ةيبرتلا وفرششمو ودعاشسم اعد امك ،

م˘ه˘قو˘ق˘ح دادر˘ت˘شس’ لا˘شضن˘لاو ي˘عو˘لا ن˘م

.ةعورششملا

نازيلغ ةيلوب ةيبرتلا ةيريدم اهتفرع يتلا تازواجتلا بقع

يباقنلا قييسضتلا عفرل ءاسضقلا ىلإا ءوجللا ررقت ةيبرتلا يدعاسسم ةباقن

دوهسشلا سضعب بايغو نيمهتملا راسضحتسسا مدع ببسسب

«يسشوبلا لامك» ةمكاحم ليجأات

يراجلا يرفيف نم62 ـلا ىلإا
صسمأا  دمحمأا يديشس ةمكحم ىوتشسم ىلع يئازجلا بطقلا لجأا

ةقفر »يششوبلا» وعدملا ،»يخيشش لامك» ةمكاحم ةشسلج ءاعبرأ’ا

ررقو.يراجلا يرفيف رهشش نم62ـلا خيرات ىلإا ،نيرخآا نيمهتم6

ببشسب روكذم˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘شضق˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ة˘شسل˘ج˘لا ي˘شضا˘ق

اهب نودجاوتي يتلا ةيباقعلا ةشسشسؤوملا نم نيمهتملا راشضحتشسا

ةشسلج تشصشصخو.ةيشضقلا يف نيمهملا دوهششلا صضعب بايغو

حنمب ةقلعتملا ةي˘شضق˘ل˘ل صسمأا ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا

للغتشسا صضرغب ،نييمومع نيفظومل ةقحتشسم ريغ تازايتما

ذوفنلا وأا ةطلشس نم ةدافتشس’ا ،ةيمومع ةطلشس وأا ةرادإا ذوفنلا

لمع ءادأا نع عانتم’ا ىلإا ةفاشضإ’اب.نييمومع نيفظومل يلعفلا

ىلع لوشصحلا صضرغل ،تاميظنتلاو نيناوقلا قرخي وحن ىلع

لامك نم لك ةيشضقلا يف عباتيو.هشسفنل ةقحتشسم ريغ عفانم

ةيشضق يف يشسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا و˘هو »ي˘ششو˘ب˘لا» و˘عد˘م˘لا ي˘خ˘ي˘شش

قئاشس ،رداقلا دب˘ع ةر˘هز ن˘ب ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب.ن˘ي˘يا˘كو˘كلا

،لماهلا يناغلا دبع ءاوللا ينطولا نمألل قباشسلا ماعلا ريدملا

.نونكع نب ةيد˘ل˘ب˘ل ق˘با˘شسلا صسي˘ئر˘لا ،لا˘م˘ك ة˘بار˘ع˘ل ى˘لإا ة˘فا˘شضإا

ملشسم فداه ،قباشس يلاو ،نيدلا للج دمحم لمهم ىلإا ةفاشضإ’اب

ليكو قداشص فشسوي ،واودوب ةمكحم صسيئر ةيروهمج ليكو

مهت نومهتملا هجاويو.ةمكحملا صسف˘ن ي˘ف د˘عا˘شسم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ريغ ايازملا حنمو ةفيظولا للغتشسا ءوشسو ةوششرلا ىلع لوشصحلا

لحاوشسلا صسرح زجح دعب »يششوبلا» ةحيشضف ترجفتو .ةرربملا

ةدام نم ري˘طا˘ن˘ق7 ن˘م د˘˘يزأا7102 ة˘ن˘شس ن˘م يا˘˘م92 موي

ةيواحلا بحاشصل ماهت’ا هجو دقو ،نارهو ءانيم يف نيياكوكلا

تاقلع اهل ىرخأا اياشضق عرفتتل يخيشش لامك موحللا دروتشسمو

.ةيراقعلا هتارامثتشساب
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مدلا ةيفسصت تايلمعل نوعسضخي فلأا32 مهنيب نم

يرئازج ضضيرم فلأا42 ةباسصإا ليجسست

ايونسس يولكلا روسصقلا ضضرمب
نيشسح ىفششتشسمب اهتعارزو ىلكلا صضارمأا ةحلشصم صسيئر دكأا

صضرمب يرئازج فلأا42 ةباشصإا نع »ناير رهاط» روشسفوربلا ياد

ةيفشصت تايلمعل نوعشضخي فلأا32 مهنيب نم ،يولكلا روشصقلا

لدعمب عافترلل حششرم مقرلا اذه نا تقولا صسفن يف ادكؤوم .مدلا

يعاذإا حيرشصت يف ناير رهاطلا فاشضأاو .ايونشس صضيرم0003

ةيحارج تايلمع ءارجإا نورظتني رخأا صضيرم ف’آا01 نأا صسمأا

صسفن ىشصحأاو .عافترلل حششرم مقرلا اذه ىقبي امنيب ىلكلا عرزل

نع ماع لك رئازجلا يف ىلك ةعارز ةيلمع003 ءارجإا ثدحتملا

عربتلا ةيلمع نأا ادكؤوم. ءايحأ’ا ىلإا ءايحأ’ا نم ةيلكلا لقن قيرط

ثدحتملا نمث لباقملا يفو .يلئاعلا طشسولا نم نوكت ام ابلاغ

يتلا ءاشضعأ’ا ةعارزل ةينطولا ةلاكولا هب موقت يذلا ماهلا رودلا

فلتخم بوجت يتلا ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘ششن ن˘ي˘ب ن˘م د˘جو˘ي

يف ءاشضعأ’اب عربتلا ةيمهأاب صسيشسحتلا لجأا نم نطولا تاي’و

لكششب ىشضرملا ء’ؤوه ةاناعم نم ليلقتلا لجأا نم تلئاعلا طشسو

.يلك
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هابتسشلاو «1N1H» ازنولفنأاب ةلفط ةافو
ةملاقب يتانزلا يداو ىفسشتسسمب ىرخأا تلاح يف

تاونسس40 رمعلا نم ةغلابلا » ن ي ب» ىعدت ةلفط نأا ،ةسصاخلا اهرداسصم نم ةعاسس رخأا تملع
سسوريفب اهتباسصإا ةجيتن ةيحسصلا اهتلاح تركعت نأا دعب ،يسضاملا عوبسسألا ةياهن ، تيفوت دق
دهعم ىلإا تلسسرأا يتلا ةيبطلا ليلاحتلا ةجيتن هتدكأا ام وه و،(1N1H)أا طمن نم ازنولفنلا

دعب تيفوت ةيحسضلا نأا ينعي امم ،ةيباجيا جئاتنلا تءاج ثيح ،ةمسصاعلا رئازجلاب روتسساب
ىلإا تمدقت ةسضيرملا نإاف ،ةاقتسسملا تامولعملا بسسح و،(1N1H)أا طمن نم ازنولفنإاب اهتباسصإا

نم نيرسشعلا و نماثلا يف يتانزلا يداو ىفسشتسسمب ةيحارجلا و ةيبطلا تلاجعتسسلا ةحلسصم
اهسسافنأا ظفلت نأا رادقألا تءاسش نكل و ،ةمزÓلا ةيبطلا ةنياعملل تعسضخ ثيح ،يسضاملا رهسشلا
تلاح ةدع دجوت هنأاب رداسصملا تاذ تفاسضأا امك ىفسشتسسملا اهلوخد نم دحاو موي دعب ةريخألا

ةبقارملا تحت يهو داح ماكزو ازنولفنأاب اهتباسصا ايلوأا نيبت نيأا سضرملا تاذب اهتباسصإاب هبتسشي
ىفسشتسسمب ةياقولا ةحلسصم تماق ،ةسضماغ تيقب يتلا ةافولا بابسسأا ةفرعمل و . ةفثكملا ةيبطلا

أاجافتيل ،ةمسصاعلا رئازجلاب روتسساب دهعم ىلإا ةافوتملا ةلفطلا مد نم ةنيع لاسسرإاب يتانزلا يداو
طمن نم ازنولفنألا سسوريفب ةيحسضلا ةباسصإا دكؤوت يتلا و ليلاحتلا جئاتنب سسمأا موي عيمجلا
ماعلا يف رهظ يذلا ريزانخلا ازنولفناب ًايبعسش1N1H»» ازنولفنأا سضرم فرعي و اذه  .(1N1H) أا

نمسض نم2102 ماعلا يف ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم هتفنسص نأا ثبل ام ةيملاع يملاع ءابوك9002
.«وللفيمات» جÓع فاسشتكا بقع ةيمسسوملا ازنولفنألا سضارمأا
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مهيلع اريبك ارطخ لكسشت و مهلزانم نع رتم1 دعب ىلع رمت

يلاعلا طغسضلا كÓسسأا عورسشم ىلع نوجتحي فيطسسب «ةسسواوحل» ةيرق ناكسس
¯ GCjªø.Q

ةعباتلا ةشسواوحل ةيرق ناكشس برعأا
فيطشس ةي’و لامششب ناودع ةيدلبل
عورششم نم ةريبكلا مهفواخم نع،
ي˘لا˘ع˘لا ط˘˘غ˘˘شضلا كل˘˘شسأا ر˘˘ير˘˘م˘˘ت
ةطحم نم اقلطنا مهلزانم بناجب
ةيدلب هاجتاب ةبرخلاب ءابرهكلا ديلوت
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نا˘كشسلا. درا˘ب˘لا داو˘˘لا
يف لثمتملا عورششم اذه نأاب اودكأا
يتلا يلاعلا طغشضلا كلشسأا ريرمت

، طلوف فلا03 نع اهرتوت ديزي
ن˘م ن˘ير˘ه˘شش ي˘لاو˘ح ذ˘ن˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘نإا

ةق˘ط˘ن˘م˘ب ءا˘بر˘ه˘كلا د˘ي˘لو˘ت ة˘ط˘ح˘م
درابلا داولا ةيدلب هاجتا يف ةبرخلا

ةرواششم نود، ةيئابر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب

كلشس’ا هذه نأا مكحب ةيرقلا ناكشس

مهلزانم بناجب و صضرأ’ا تحت رمت

ن˘ع ط˘ق˘ف ف˘شصن و ر˘ت˘م د˘ع˘ب ى˘ل˘ع

عم ىفانتي يذلا رمأ’ا وهو، مهلزانم

بجي هنأا ىلع صصني يذلا نوناقلا

هذه لثم يف تانكشسلا نع داعتب’ا

ارتم51 نع ديزت ةفاشسمب عيراششملا

و ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج نا˘˘˘كشسلا صضفر ثي˘˘˘ح ،

ا˘م˘ل كل˘˘شسأ’ا هذ˘˘ه رور˘˘م ل˘˘شصف˘˘ت

مجنتشس ةريبك راطخأا نم هلكششتشس

هذه نأا انملع اذا ةشصاخ، كلذ نع

ي˘ت˘كب˘شش بنا˘ج˘ب ر˘م˘ت˘˘شس كل˘˘شسأ’ا

ن˘ي˘ع ةر˘ئاد صسي˘˘ئر ،ءا˘˘م˘˘لا و زا˘˘غ˘˘لا

بلط و نيجتحملا لبقتشسا ةريبكلا
ح˘لا˘شصم ع˘م عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م
فيرهك ةكرشش نع نيلثمم و ةيدلبلا
ريغ ، عورششملا اذه زاجنإاب ةفلكملا
لبق اهلاغششأا فقوتت مل ةكرششلا نأا

رقمب هدقع ررقملا عامتج’ا دعوم
يا ر˘ع˘ت م˘˘لو، ناود˘˘ع د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ام وهو نيجتحملا بلاطمل مامتها
مهبشضغ ةدح نم داز و مهئايشسإا راثا
ةشسواوحل ةيرق ناكشس بلاط دقو .
و ةقا˘ط˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘خد˘ت ةرور˘شضب
و ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ل و م˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةهجو رييغ˘ت˘ل ،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

مهلزانم نع اهداعباو طوطخلا هذه
. رطخ يأا يدافتل
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زكر˘م بي˘شصن˘ت م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ر˘يزو˘لا ف˘ششكو
علشسلا عطق ةيشضق يف رظ˘ن˘ل˘ل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا
.اهنع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر˘ل ،ئ˘ناو˘م˘لا˘ب ة˘ق˘لا˘ع˘لا

ءانب ءاج ةموكحلا رارق نأا ريزولا حشضوأاو
ا˘هر˘ي˘تاو˘فو ةدو˘جو˘م ع˘ل˘شسلا كل˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
،ئناوملا يف ظاظتكاب تببشستو ،ةعوفدم
ة˘ع˘فد ر˘خآا نو˘كت˘شس ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع دد˘شش ه˘ن˘˘كل

نأاو تارايشسلا رايغ عطق اميشس’ داريتشس’
صصو˘شصن را˘ظ˘ت˘نا˘ب نو˘مز˘ل˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
تل˘˘ج˘˘شس ةرا˘˘ششإل˘˘لو .ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
»روبر˘ي˘شس» ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ةبشسنب افيفط اعافترا ئناوم ةرششع اهددعو

ةجلاعملا علشسلا ثيح نم،9102 ةنشس1 %

911 لباقم نط نويلم021 لداعي ام يأا

اميف،8102 ةنشس عل˘شسلا ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م

20 ةبشسنب نيرفاشسملل يلامجإ’ا ددعلا عفترا

ع˘˘م˘˘ج˘˘م ف˘˘ششك .ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف%
ع˘ل˘شسلا م˘ج˘ح نأا ،ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف »رو˘˘بر˘˘ي˘˘شس»
دق ةرششعلا ةيراجتلا ئناوملا ربع ةردشصملا

36لداعي ام يأا نط نويلم6.57 ىلإا عفترا

ةنشس يف ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ع˘ل˘شسلا ة˘كر˘ح ن˘م%

يف »روبريشس» ةشسشسؤوم زربت امك،9102
ثيح نم اظوحلم اروطت اهتاطاششن ةليشصح
يتلا لجيج ءانيمب علشسلل ةيلامجإ’ا ةكرحلا

نار˘هو ءا˘ن˘ي˘مو،23% ةب˘شسن˘ب تع˘ف˘ترا

ءانيمو5% ـب ة˘با˘ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ي˘˘مو،01%ـب

ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا2%.ـب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا
هذ˘ه نإا˘ف ،نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘شضي ،تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىوتشسم ىلع اشصوشصخ ةجلاعملا ةبعششلا

ةشصح لثمت ةياجبو ،ةدكيكشس ،ويزرأا ئناوم
ةماع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لا ثي˘ح ن˘م د˘شسأ’ا

صسفن وهو،9102 ةنشس نط نويلم1.57ـب

ءانيم جلاع ثيح،8102 ةنشس ققحملا مقرلا

ن˘م ن˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م7.93 هد˘حو˘ل و˘˘يزرأا

تمت نط نو˘ي˘ل˘م12 لباقم ،تاقور˘ح˘م˘لا

نويلم7.8 ،ةدكيكشس ءانيم يف اهتجلاعم

ءانيمب نط نو˘ي˘ل˘م5و ،ةياجب ءا˘ن˘ي˘م˘ب ن˘ط
.ةمشصاعلا

ئناوملا ىوتسسم ىلع ظاظتكا يف تببسست امدعب

ئناوملاب ةزوجحملا علسسلا ةفاك نع مويلا جارفإلا



يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2095ددعلا0202 يرفيف60 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

ةيفاصضإإ اياصضق ةلودج مت اميف
طقف إرخؤوم

يف امهتم811 و ةيشضق84
ىلوأ’ا ةيداعلا ةرودلا
فراطلا ءاشضق سسلجمل

ةرودلإ ةليكسشتل ىرخأإ اياسضق ةفاسضإإ إرخؤؤم مت
ةيئإدتبلإ تايان˘ج˘لإ ة˘م˘كح˘م˘ل ى˘لوألإ ة˘يدا˘ع˘لإ

فراطلإ ءاسضق صسلجمل0202 ةيلاحلإ ةنسسلل

811 و ة˘ي˘˘سضق84 اياسضقلإ عؤم˘ج˘م ح˘ب˘سصي˘ل

اسصخسش77 اهنم اياسضقلإ هذه ةمذ ىلع امهتم

دحإو صصخسشو فؤقؤم ريغ امهتم04 و افؤقؤم
.رإرف ةلاح يف
ةيداعلإ ةرودلإ تاسسلج نيعؤبسسأإ ذنم تقلطنإ
متتختسس يتلإ فراطلإ ءاسضق صسلجمل ىلوألإ
تردسصت دقو لبقملإ عؤبسسألإ نم ءاثÓثلإ مؤي

01 ـب دهسشملإ رإر˘سشأإ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يؤ˘كت ا˘يا˘سضق
ةلواحمو يدمعلإ لتقلإ تايانج اهيلت مث اياسضق
ايا˘سضق˘لإ تذ˘خأإ ا˘م˘ي˘ف ا˘يا˘سضق ي˘نا˘م˘ث ـب ل˘ت˘ق˘لإ

21 ليجسستب ةرودلإ هذه نم اماه إزيح ةيقÓخألإ
لخملإ لعفلإو باسصتغلإ صصخي اميف ةيسضق
اياسضق اهيلت˘ل ،ر˘سصق˘لإ ق˘ح ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ءا˘ي˘ح˘لا˘ب
بناج ىلإإ ةقرسسلإو تإردخ˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأإ
.يدمعلإ حرجلإو برسضلإ
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ةئملاب22.74 ـب تعفترإ

 لاشصت’ا  مئارج لدعم ديازت
ةدكيكشس يف ايجولونكتلا و

اعافترإ لاسصتلإ و مÓعإلإ مئإرج ةبسسن تفرع
ديمع هب حرسص امبسسح ةدكيكسس يف اسسؤسسحم
ةحلسصم˘لإ صسي˘ئر ي˘ن˘مؤ˘م ا˘سضر ة˘طر˘سشل˘ل لوأإ
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لإ ة˘˘˘طر˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئلؤ˘˘˘˘لإ
ةفاقثلإ رإدب اهطيسشنت مت يتلإ ةيفحسصلإ  ةودنلإ

ةنسس لÓخ ة˘ج˘لا˘ع˘م تم˘ت ثي˘ح، جإر˘سس د˘م˘ح˘م

مئإرجلاب ةقلعت˘م ة˘ي˘سضق601 ن˘م ر˘ث˘كأإ9102
ام وأإ لاسصتلإو مÓعإلإ تايجؤلؤنكتب ةلسصتملإ

8102 ةنسسب ةنراقم ةينايربسسلإ ةميرجلاب فرعي

عا˘ف˘ترا˘˘ب يأإ ة˘˘ي˘˘سضق27 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘˘ت ن˘˘˘يأإ

نم اسصخسش78 اهتيحسض حإر %22.74  ـب

نيلف˘ط (20) و ةأإر˘˘˘مإ23 و Ó˘˘˘جر35 مهنيب

20 عسضو اسصخسش49 اياسضقلإ هتاه يف طرؤت.

إرسشابم ءاعدتسسإإ60 ملسست ، صسبحلإ نهر مهنم

ةيئاسضقلإ تاهجلإ ىلإإ افلم68 لسسرأإ و
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سصاخششا4 فيقوت
ةشسراممل لحم ءاششنإا ةمهتب

ةملاقب ةراعدلاو قشسفلا
يرسضحلإ طسسؤلاب مإرجإلإ ةحفاكم راطإإ يف
اهتقتسسإ تامؤلعم ىل˘ع ءا˘ن˘بو ،ة˘م˘لا˘ق ة˘ن˘يد˘م˘ل

،(ةيئانجلإ ةقرفلإ) ةي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘طر˘سشلإ ر˘سصا˘ن˘ع
صصاخسشأإ ةعبرأإ فيقؤت نم ةريخألإ هذه تنكمت
مهرامعأإ حوإرتت ةأإرمإ مهنيب نم مهيف هبتسشم

نؤطرؤتم ،ةملاقب نؤميقي ةنسس (22-83) نيب
ق˘سسف˘لإ ة˘سسرا˘م˘م˘˘ل ل˘˘ح˘˘م ءا˘˘سشنإإ ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ ذا˘˘خ˘˘تإ د˘˘ع˘˘ب .ةرا˘˘عد˘˘لإو
دعب ،ةحلسصملإ ىلإإ مهليؤحت مت مهنأاسشب ةمزÓلإ

تناك ةيلؤحكلإ تا˘بور˘سشم˘لإ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
لعفلإ نع يئاسضق فلم مهدسض نؤك ،مهتزؤحب
،ةراعدلإو قسسفلإ ةسسراممل لحم ءاسشنإإ :يلاتلإ
ردسص نيأإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ مهيف هبتسشملإ مدق
امنيب ،صسبح˘لإ عإد˘يإإ ر˘مأإ م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثإ ق˘ح ي˘ف
ة˘با˘قر˘لإ تح˘ت ع˘سضو ثلا˘˘ث˘˘لإ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لإ
نم دافتسسإإ ر˘ي˘خألإ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ
.جإرفإلإ
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هذ˘˘ه كي˘˘كف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تءا˘˘جو
تلسصؤت ىؤكسش باقعأإ يف ةكبسشلإ
ةأإرمإ لبق نم ةطرسشلإ رسصانع اهب
مؤجهل ةسصاخلإ اهتيلديسص تسضرعت
ثي˘ح ، ن˘ي˘لؤ˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ل˘ي˘˘ل
دحأإ فيقؤت˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تح˘م˘سس
قلعتيو مؤجهلإ إذه يف نيكراسشملإ
ا˘ي˘ئا˘سضق قؤ˘˘ب˘˘سسم صصخ˘˘سشب ر˘˘مألإ

متيل ة˘ن˘سس43 ر˘م˘ع˘لإ ن˘م غ˘ل˘ب˘˘يو
نيأإ رثكأإ تاقيقح˘ت˘لإ ةر˘ئإد ع˘ي˘سسؤ˘ت
هل نيكيرسش دؤجؤب ينعملإ فرتعإ

يتلإو ةرؤكذملإ ةكبسشلإ نمسض اناك

صصإرقألإ يف ةرجاتملاب مؤقت تناك

لÓ˘خ ن˘م ة˘ئد˘ه˘م˘لإو ة˘سسؤ˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لإ

ن˘˘˘˘م و ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألإ هذ˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘سس

نينمدملل اهعيب ةداعإإو تايلديسصلإ

يف متو. مؤمسسلإ نم عؤنلإ إذه ىلع

لقعلإ اهب مدقت يتلإ تإدافإلإ باقعأإ

ف˘ي˘˘قؤ˘˘ت ة˘˘كب˘˘سشلإ هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘بد˘˘م˘˘لإ

دقعلإ فسصتنم يف نيرخآإ نيسصخسش

صضبقلإ رذعت اميف رمعلإ نم يناثلإ

ي˘˘˘ف كير˘˘˘سش ر˘˘˘خآإ صصخ˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع

.رإرف ةلاح يف لإزل يذلإو ةكبسشلإ

نع ل˘ق˘يلا˘م عا˘جر˘ت˘سسإ م˘تو إذ˘ه

ن˘م فلآلا˘ب ةأا˘ب˘ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع221
ىلؤتسسإ ي˘ت˘لإو ة˘ئد˘ه˘م˘لإ صصإر˘قألإ

ل˘خإد ن˘م ة˘˘كب˘˘سشلإ دإر˘˘فأإ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
املع اهتقرسسب إؤماق يتلإ ةيلديسصلإ

مهسضرع مت ةثÓثلإ نيفؤقؤملإ نأإو
راطإإ يف ةي˘ئا˘سضق˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ى˘ل˘ع
ثي˘˘ح يرؤ˘˘ف˘˘لإ لؤ˘˘ث˘˘م˘˘لإ تإءإر˘˘جإإ

ةسسسسؤؤم˘لا˘ب صسب˘ح˘لإ ن˘هر إؤ˘ع˘سضو
هذ˘ه تدا˘عأإو. ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘˘لإ
تامجهلإ ةلسسل˘سس نا˘هذألإ ة˘ثدا˘ح˘لإ
ن˘˘م دد˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ل تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لإ
لجيجب جÓعلإ زكإرمو تايلديسصلإ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لإ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ لÓ˘˘خ
مؤمسسلإ راجتو تاسسؤلهملإ ينمدم
نيب بعر ةلاح يف تببسست يتلإو
اسصؤسصخ لجيجب تايلديسصلإ كÓم
رإر˘كت ل˘ظ ي˘ف يؤ˘سسن˘لإ ر˘سصن˘ع˘˘لإ
Óيل تإءاسضفلإ هذه ىلع تامجهلإ

ى˘ل˘˘ع لؤ˘˘سصح˘˘لإ صضر˘˘غ˘˘ب إرا˘˘ه˘˘نو
ة˘ئد˘ه˘م˘لإ بؤ˘ب˘ح˘لإ عإؤ˘نأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م
يذلإ قييسضتلإ لظ يف ةسسؤلهملإو
راجت ىل˘ع ن˘مألإ ح˘لا˘سصم ه˘سضر˘ف˘ت
صصرف نم للق يذلإو ةريخألإ هذه
ا˘ه˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم ن˘يأإ ى˘˘لإإ ا˘˘ه˘˘لؤ˘˘سصو
. ةيلؤلإ جراخ قطانم نم اقÓطنإ

 رإرف ةلاح يف لإز’ اهدإرفأإ دحأإ

ف’آ’ا عاجرتشساو تاشسولهملا يف ةرجاتملل ةكبشش كيكفت
 لجيجب  سصارقأ’ا نم

¯ì.HƒOjæÉQ 

و تاجاجتحلإ نم ةلسسلسس دعب

لبق نم ةيلؤلإ ىنبم مامأإ تافقؤلإ

ةددهملإ تانكسسلإ و قيسضلإ ناكسس

هعمو مهراظتنإ لاط نيذلإ رايهنلاب

يف إؤلخد إؤسسئي امدعب و،مهتاناعم

ةلواط ىلع صسؤلجلاب ىهتنإ جاجتحإ

لجأإ نم إؤطغسضو يلإؤلإ عم رإؤحلإ
ةدد˘ح˘م د˘ي˘عإؤ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لؤ˘˘سصح˘˘لإ
نأإ م˘˘˘غرو تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلإ ع˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ةرورسضب كسسمتت تناك تاطلسسلإ
نأإ لإإ ،اهعيزؤت لبق لاغسشألإ ءاهتنإ

عيزؤتل ةمانزر ددح ةدكيكسس يلإو
لÓ˘خ ه˘نأإ م˘هد˘عو ثي˘ح،تا˘ن˘˘كسسلإ
صسرا˘م ر˘ه˘˘سش ن˘˘م لوألإ عؤ˘˘ب˘˘سسألإ

نيديفتسسملإ مئإؤق رسشنتسس لبقملإ
يناثلإ عؤبسسألإ امأإ زابعؤب يح نم
مئإؤقلإ ر˘سشن˘ت˘سسف صسرا˘م ر˘ه˘سش ن˘م
نكسسلإ يأإ ..قيسضلإ نكسسل ةيئاهنلإ
ةثلاثلإ ة˘ل˘حر˘م˘لإ ي˘ف و،ي˘عا˘م˘ت˘جإلإ
صصخ˘تو يا˘م ر˘ه˘˘سش ي˘˘ف نؤ˘˘كت˘˘سس
نيقبتملإ ةيريدسصقلإ تؤيبلإ ناكسس

،ليحرتلإ نم

ةبسسنلاب هنأإ ةيلؤلإ نايب دكأإ امك

ةلفلف ةيدلبو ةمورك يدامح ةيدلبل

عم ةيرواسشت تإءاق˘ل م˘ظ˘ن˘ت˘سس ه˘نإا˘ف

مايألإ نؤسضغ يف يندملإ عمتجملإ

ينمز جمانرب طبسض دسصق ةلبقملإ

ةدئافل ةلجسسملإ تانكسسلإ عيزؤتل

 .نيتيدلبلإ نيتاه

كرحتلإ ىلع تاطلصسلإ ربجي نكصسلإ يبلاط طغصض

تانكشسلا عيزوتل ةمانزر عشضي ةدكيكشس يلاو
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يتلإ ةيجاجتحلإ ةكرحلإ ترفسسأإ

نا˘˘كسس ن˘˘م تإر˘˘˘سشع˘˘˘لإ ا˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق

صسلجملإ مامأإ ءاثÓثلإ مؤي ةدكيكسس

ليغسشتلإ بتكم و يئلؤلإ يبعسشلإ

تتأإ يتلإ ةكرحلإ، ةيلؤلإ ةمسصاعب

يتلإ تاكرحلإ نم ةلسسلسس نمسض

ةدا˘˘عإإ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م»را˘ع˘سش تل˘م˘ح

را˘ع˘سشلا˘ب نود˘سصق˘˘ي و «ةد˘˘كي˘˘كسس

اهتداعإإ و اهزع نمزل ةيلؤلإ ةداعإإ

تإؤنسسل اهنم إؤمرح نيذلإ اهلهأل

و ن˘˘كسسلإ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘سصقإإ بب˘˘˘سسب

و ءا˘˘بر˘˘غ˘˘لإ نا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘غ˘˘˘سشلإ

نؤمع˘ن˘ت˘ي نود˘سسا˘ف˘لإ نؤ˘لوؤؤ˘سسم˘لإ

نيذلإ بابسشلإ لسصؤت و ،اهتإريخب

و صسل˘˘ج˘˘م˘˘لإ صسي˘˘ئر ع˘˘م إؤ˘˘ثد˘˘ح˘˘ت

ى˘لإ ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لإ بت˘˘كم ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم

ثح˘ب˘لإ ط˘م˘ن˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لإ ءا˘˘غ˘˘لإلإ

ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لإ ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م ط˘˘˘سشن˘˘˘لإ

ؤؤفاكت أإدبم صضرف و ةيطإرقوريبلإ

تلا˘كو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع صصر˘˘ف˘˘لإ

رإدسصإإ عم ةيلؤلإ بإرتب ليغسشتلإ

ةيلو بإر˘ت ر˘ب˘ع تلا˘كؤ˘ل˘ل ة˘ير˘مأإ

ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لإ ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كسس

لبقي ل و ءإؤيإلإ ةداهسشب ةلاكؤلإ

.ن˘˘كسسلإ ةدا˘˘ه˘˘سشب لإإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘˘لإ

يف ةيلؤلإ ناكسسل ةيؤلوألإ ىنعمب

عيمج درج اسضيأإ و ،لغسشلإ بسصانم

عم لغسشلإ بسصانم و تاسصسصختلإ

و ةيداسصتقإلإ تاسسسسؤؤملإ ءاسسؤور

ةيلآإ عسضو عم ،اقبسسم اهنع نÓعإلإ

نم يت˘لإ ل˘غ˘سشلإ ة˘ير˘يد˘م ل˘ب˘ق ن˘م

ةيزيجعتلإ طورسشلإ نم دحلإ اهنأاسش

ة˘ب˘لا˘ط˘م لÓ˘خ ن˘م كلذ و ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
ددج˘لإ لا˘م˘ع˘لإ ن˘يؤ˘كت˘ب تا˘كر˘سشلإ
- إؤقرطت و ،ةريبك ةربخ بلط لدب
و ةدكيكسس ءانيم ةعسسؤت عورسشمل
رهسش يف عورسشملإ ةيإدب نؤكتسس

رفؤي نأإ هنأاسش نم و0202 ليرفأإ

ةيلو ءانبأل لغسش بسصنم9291

.ةدكيكسس

ه˘نأإ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ ؤ˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م د˘˘كأإو

01-20- مؤ˘˘˘ي م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس

لغسشلإ ةيريدمب ينقت عامتجإ0202
قؤسس يف ةلعافلإ فإرطألإ عيمج و
،ةئيبلإ ،تايريدم ةدكيكسسب لمعلإ
تلاكو ،تاباغلإ ،ةراجتلإ ،ةحÓفلإ

نم كلذ و ،بابسشلل صضورقلإ حنم
ربع ةيسسيسسحت ةلفاق كيرحت لجأإ

نؤكتسس ثيح ،ةيلؤلإ تايدلب لماك

حؤتفم مؤي نع ةرابع ةلفاقلإ هذه

فإر˘طألإ ع˘ي˘م˘ج و ن˘˘طإؤ˘˘م˘˘لإ ما˘˘مأإ

يلحملإ لم˘ع˘لإ قؤ˘سس ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لإ

ع˘ي˘م˘ج ن˘ع ةر˘ي˘˘خألإ هذ˘˘ه بي˘˘ج˘˘ت˘˘ل

. هتلؤواسست

ة˘ف˘ل˘كم ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘سشنإإ

ل˘˘غ˘˘سشلإ بسصا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب

ةيداسصتقلإ تاكرسشلإ يف ةيفخملإ

مإزلإ عم ،لمعلإ بؤيجب فرعي ام وأإ

ىلع ىربكلإ ةيداسصتقإلإ تاكرسشلإ

صضرعب كإرطانؤسس و ءانيملإ رإرغ

ةرم اهنؤجاتحي يتلإ لغسشلإ بسصانم

نامسضل ةنسسلإ يف طقف نيترم وأإ

ةعفد لغسشلإ بسصانم نم ريبك ددع

بعÓتلإ مدع نامسض اسضيأإ و ةدحإو

.اهب

ةدكيكصس ةداعإ ةلمح راطإإ يف

 ليغششتلا بتكمو يئ’ولا سسلجملا مامأا نوجتحملا
بابششلل بشساكمب نورفظي

تناك يتلإو ةصسولهملإ صصإرقأ’اب ةرجاتملإ يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت نم لجيج ةي’و قرصش فورعم يديصس ةيدلبب ةطرصشلإ رصصانع نكمت
. رإرف ةلاح يف لإز’ مهدحأإ صصاخصشأإ ةعبرأإ نم نوكتت

ةملاقب ةيلقع تارثؤومو تاردخم زجحو نيشصخشش فيقوت
ةطرسشلإ تإؤق تنكمت ،دسصرتلإو ةبقإرملإ تايلمعرثإإ ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف

دعب و،ةملاقب ميقم ،ةنسس91 رمعلإ نم غلبي ،ةملاقب حبإر بيغسش يح ىؤتسسم ىلع هيف هبتسشم صصخسش فيقؤت نم (تإردخملإ ةحفاكم ةقرف) ةيئاسضقلإ
ىلإإ هليؤحت مت رؤفلإ ىلع (نيكسس) صضيبأإ حÓسسو ،(جلاعم فيك) تإردخم ةعطق ىلع هتزؤحب رؤثعلإ مت هنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإإ
ريغ ةقيرطب كÓهتسسإلإ دسصق (جلاعم فيك) تإردخملإ ةزايح :ةيلاتلإ لاعفألإ نع يئاسضق فلم هدسض نؤك ،هيلع رؤثعلإ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملإ

(60) ةتسسب مكح هقح يف ردسص نيأإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ هيف هبتسشملإ مدق ،يعرسش رربم نود (نيكسس) صسداسسلإ فنسصلإ نم صضيبأإ حÓسس لمحو ةعورسشم
ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف و قايسسلإ صسفن يف و.ةيلام ةمإرغو إذفان اسسبح رهسشأإ
كرابم جاحلإ يح ىؤتسسم ىلع هيف هبتسشم صصخسش فيقؤت نم (تإردخملإ ةحفاكم ةقرف) ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ تإؤق تنكمت ،دسصرتلإو ةبقإرملإ تايلمع رثإإ

نيلاباغيرب عؤن صسؤلهم ءإود ةبلع ىلع هتزؤحب رؤثعلإ مت هنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإإ دعب .ةملاقب ميقم ،ةنسس42 رمعلإ نم غلبي ،ةملاقب

نؤك ،هيلع رؤثعلإ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملإ ىلإإ هليؤحت مت رؤفلإ ىلع . جيورتلإ تإدئاع نم يلام غلبمو ،ةلؤسسبك21 ىلع يؤتحت غلم051 قاتنودأإ
حلاسصملإ نم ةدمتعم ريغ ةسسسسؤؤم قيرط نع ةينلديسص دإؤم عيزؤتو ،ةلديسصلإ ةنهمل ةيعرسشلإ ريغ ةسسرامملإ :يلاتلإ لعفلإ نع يئاسضق فلم هدسض

YõGdójø.∫.ةملاق ةمكحم مامأإ هيف هبتسشملإ مدق ،ةينعملإ

بابصشلل بصصنم9291ريفوت¯
ةي’ولإ ناكصسل ’إإ لغصش بصصانم ’¯

 كإرطانوصس و ءانيملاب لغصشلإ بصصانم عيمج نع نÓع’إ¯



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

2095ددعلا0202 يرفيف60  سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
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جيريرعوب جرب

ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةدحو7551 زجحيو نيصصخصش  فقوي كردلإ
تابورششملاب ةرجاتملا يف ةشصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبششل دح عشضو نم ،جيريرعؤب جربب ينطؤلا كردلل ةيميلقإلا ةعؤمجملا دارفأا نكمت

رئازجلا طشسو نم ناردحني ةنشس53و52 امهرامعأا نيشصخشش نم ةنؤكم  ةيلؤلا ميلقإا ىؤتشسم ىلع طششنت ،ةشصخر نود ةيلؤحكلا
ةكبششلا هذهل دح عشضو نم تنكم ةمكحم ةطخ عشضو اهرثا ىلع مت ةدراو تامؤلعم رثإا ىلع تمت ةيلمعلا نإاف ةعؤمجملا نايب بشسحو

11  ىلإا ةفاشضإا  ذيبن ةروراق021 و  ةعج ةبلع3141  اهنم  عاؤنألا فلتخم نم ةيلؤحكلا تابورششملا نم ةدحو7551 زجح  مت ثيح

≈°eƒS.´.ةينعملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا امهميدقت مت  نافؤقؤملا ،  اكتؤف ةروراق31 و يكشسيؤلا بورششم نم ةروراق
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ضسمأا حا˘˘ب˘˘شص مد˘˘˘قأا ثي˘˘˘ح

51 نم لقأا يفو ةثلاثلا ةرمللو

ةيئادتبا71 ذيمÓت ءايلوأا ، امؤي
مهئانبأا عنم ىلع ضسياق ةنيدمب
مهلوانت مدع ببشسب ةشساردلا نم
ن˘ير˘ه˘شش ذ˘ن˘م ما˘˘ع˘˘طإلا ة˘˘ب˘˘جو
ةيلحملا تاطلشسلا لك نيلمحم
ل˘ما˘ك ن˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو ةرادإا ن˘˘م
،ر˘˘مألا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘شسم˘˘˘لا
ءا˘˘˘شسؤور لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘˘لوألا

دعبو ذيمÓتلا ءاي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘ج
˘ما˘ع˘طإلا ل˘كششم˘ل ل˘ح را˘ظ˘ت˘نا

ربمشسيد2 ذنم ابئاغ لظ يذلا
عنم اوررق ةيشضاملا ةنشسلا نم
دعاقم˘ب قا˘ح˘ت˘للا ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ىلإا ببشسلا ن˘ي˘ع˘جر˘م ة˘شسارد˘لا

ماعطإلا ةبجو مهئانبأا لوانت مدع
اهنؤلهج˘ي با˘ب˘شسأل ي˘شسرد˘م˘لا

ىماتيو ءارقف كانه نأا نيدكؤؤم
ضسياق ةيدلب جراخ نم نيمداق
يف مؤيلا ةليط ىعؤج نؤلظي

ن˘م ح˘شضاوو ح˘ير˘شص در با˘ي˘غ
ةيدلبلا يبختنم ، ةيلؤلا يلاو
مهنأا نيفيشضم ، ةرئادلا ضسيئرو
نم م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ع˘ن˘م نؤ˘ل˘شصاؤ˘ي˘شس
لح داج˘يإا ة˘يا˘غ ى˘لإا ضسرد˘م˘ت˘لا
اؤمهفي مل يتلا ةيعشضؤلا هذهل
تاميلعت نم مغرلابو ، اهبابشسأا

نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا
، تابشسانم ةدع يف ةرركتملا

ةيرابجإا ىلع اهيف ددشش يتلاو
ل˘كل ة˘ن˘خا˘شس تا˘ب˘˘جو م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
، رؤمألا تناك ا˘م˘ه˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ةلششنخ ةيلو تاطلشس نأا ريغ
ضضرع نؤبت تاميلعتب تبرشض
د˘كأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ط˘ئا˘˘ح˘˘لا

ل˘كششم˘˘لا نأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ؤ˘لوؤؤ˘شسم ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
اؤشضفر نيذلا ،ةيلاملا ةبقارملاو
ديدشستل ريتاؤفلا  ىلع قيدشصتلا
اؤ˘ل˘ظ ن˘يذ˘لا ن˘ي˘نؤ˘م˘م˘˘لا نؤ˘˘يد

نور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي تاؤ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلو
˘مد˘ع اورر˘ق˘ي˘ل م˘ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ة˘ع˘طا˘ق˘مو م˘عا˘ط˘م˘˘لا ن˘˘يؤ˘˘م˘˘ت
نيبختنملا نأا افيشضم ، ةيلمعلا
نيحو ةينؤناق ةراششتشساب اؤماق
ؤلوؤؤشسم اهربتعا قئاثؤلا اؤمدق
مهؤبلاطيل ةينؤناق ريغ ةنيزخلا
لا˘جآلا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ق˘ف˘˘شص د˘˘ق˘˘ع˘˘ب
ةركلا اوديعيل ، تهتنا ةينؤناقلا

نؤ˘˘كت نأا ا˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ن د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م
لوانت مدع ةيلوؤؤشسم نيبختنملل
لمحو ، ماعطإلا ةبجؤل ذيمÓتلا

ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ؤ˘˘˘لوؤؤ˘˘˘شسم

ؤب˘قار˘م م˘هرود˘ب ، ة˘ي˘لوؤؤ˘شسم˘لا

اؤ˘ل˘م˘˘ح ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

مدع يف ةيلوؤؤشسملا نيبختنملا

˘مد˘ع بب˘شسب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ما˘˘ع˘˘طإا

، ةينؤناقلا تاءارجإÓ˘ل م˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت

نيدعت˘شسم ر˘ي˘غ م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤؤ˘م

ةيقافتا ريرمتو  نؤناقلا زواجتل

ل˘ظ ي˘˘ف نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م

، دÓبلا اهششيعت يتلا عاشضوألا

جزيشس ةيلم˘ع˘لا ر˘ير˘م˘ت نأا ثي˘ح

مهيف ن˘م˘ب تارا˘طإلا ن˘م دد˘ع˘ب

.ةلادعلا ىلإا نؤبختنملا

 ربمسسيد رهسش ةيادب ذنم تابجو نود شسياق ةنيدمب ذيمÓتلا نم ف’آ’ا / ةلسشنخ
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ةيلؤب نؤنطاؤملا ن˘ج˘ه˘ت˘شسا
لÓتحا ةرهاظ لاحف˘ت˘شسا ة˘م˘لا˘ق
و را˘ج˘ت˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ف˘˘شصرألا
مهقرؤؤي رمألا حبشصأا نيأا ، ةعابلا
ل˘خاد ةر˘ي˘شصق ة˘˘لؤ˘˘ج نأا ثي˘˘ح،
ىدمل هابتنلا يعدشست ةنيدملا
طبختت يتلا ةمراعلا ىشضؤفلا
لÓ˘ت˘حا نأا ذإا ، ة˘ن˘يد˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
را˘ج˘˘ت˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ف˘˘شصرألا
،ىشضؤ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘م˘ئا˘ق رد˘شصت˘ت
قرؤؤ˘˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘شصأا ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
محازي يذلا ط˘ي˘شسب˘لا ن˘طاؤ˘م˘لا
،عراؤ˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا

تؤملا رط˘خ˘ل ه˘شسف˘ن ضضر˘ع˘يو
يف هقح مادام ، ةظحل يأا يف
بشصتغا دق فيشصرلا لامعتشسا

ن˘م د˘ح˘لا مد˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،ه˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘ششي˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا  ة˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘ششع˘˘لا
رود˘ل ما˘ت با˘ي˘غ ي˘ف ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
هذه نم دحلل ةينعملا  تاطلشسلا
ا˘ه˘ششي˘ع˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ث˘ب˘˘ع˘˘لا
لÓتحا ىؤت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا
لو بي˘˘˘˘شسح نود ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصرألا

نأا رمألا يف بيرغلاف،  بيقر

ن˘م اوداز را˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب كا˘˘ن˘˘ه
ىلا اؤلوز˘نو ة˘ف˘شصرألا لÓ˘ت˘حا
م˘˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘شس ضضر˘˘˘ع˘˘˘ل عراؤ˘˘˘ششلا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م˘˘شسمو ىأار˘˘م  ما˘˘مأا
اهترقأا يتلا تاميلعتلا نأا ودبيو،
اهشسأار ىلعو ةينعملا تاطلشسلا

˘مد˘˘ع ل˘˘جأل ة˘˘يلؤ˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ل˘ب˘ق ن˘م ف˘ي˘شصر˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا
يقئاشس اذكو نييفرحلاو راجتلا
ن˘م ا˘ق˘ح هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،تارا˘ي˘˘شسلا

ق˘ب˘ط˘ت ل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘˘لا قؤ˘˘ق˘˘ح
ةبقارم˘ل˘ل ع˘شضخ˘ت لو ة˘مار˘شصب
،نيلوؤؤشسملا فرط نم ةيمؤيلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘شصرألا تتا˘˘˘ب ن˘˘˘˘يأا

تا˘قر˘ط˘لاو عراؤ˘ششلا ىؤ˘ت˘˘شسم
باحشصأا ىل˘ع ار˘كح ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
اهن˘م اوذ˘خ˘تا ن˘يذ˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

م˘ه˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م را˘˘ه˘˘ششإل ا˘˘نا˘˘كم
باحشصأا نع كيهان ، مهعلشسو
ا˘ه˘نوذ˘خ˘ت˘ي ن˘يذ˘لا تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا

ام ،ي˘ئاؤ˘ششع˘لا ن˘كر˘ل˘ل نا˘كم˘ك
ادا˘˘ح ا˘˘جا˘˘عزإا ل˘˘ّكششي ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا
م˘ه˘ي˘ل˘ع تقا˘شض ن˘يذ˘لا ةرا˘م˘ل˘˘ل
مه˘ل˘ق˘ن˘ت نود تلا˘حو ة˘ف˘شصرألا
تاذ ي˘˘˘˘˘˘فو ،نا˘˘˘˘˘˘مأاو مÓ˘˘˘˘˘˘˘شسب
نينطاؤملا دحأا لءاشست ،قايشسلا

يف ةيلح˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا رود ن˘ع
ينؤناقلا ريغ لÓغتشسلا فيقؤت
قح نم ربت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ف˘شصرأÓ˘ل
ة˘ير˘ح ل˘كب ر˘ي˘شسل˘˘ل ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا

ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو،ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ت˘˘فل
ة˘ف˘شصرألا ر˘شصا˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لاو
عراؤششلا دادتما ىلع تاقرطلاو
انفقو يتلا ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ءا˘ي˘حألاو
ةمزأا فّلخ يذلا عشضؤلا ،اهيلع
ق˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضت ءار˘˘˘ج ةدا˘˘˘ح رور˘˘˘م
رثإا تاقرطلل تÓحملا باحشصأا

ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ت˘فÓ˘لا ع˘شضو
ثي˘ح ،ق˘ير˘ط˘لا ن˘م ءاز˘جأا ى˘ل˘ع
نأا، مهب انيقتلا نؤنطاؤم حرشص
امل ،ريطخو قرؤؤم عشضؤلا اذه
ةشصاخو هراملل ديدهت نم هبّبشسي
ىلإا نورطشضي ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طأÓ˘ل
ق˘ي˘شضل تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع ر˘ي˘˘شسلا
ر˘مألا ر˘شصت˘˘ق˘˘ي لو ،ة˘˘ف˘˘شصرألا

هادعت لب ط˘ق˘ف ن˘ي˘ل˘جار˘لا ى˘ل˘ع
نيذلا تارا˘ي˘شسلا با˘ح˘شصأا ى˘لا
مهيل˘ع ضضر˘ف˘ت تا˘ت˘فÓ˘لا تتا˘ب
نم زواجتلل مهرطشضتو قانخلا
نيا ،  اهب مادطشصلا يدافت لجأا
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘م˘جأا

تابؤعشص نؤهجاؤ˘ي م˘ه˘نأا ى˘ل˘ع

عراؤششلا ربع لقنتلا يف ةغلاب

تلاح يتلاو اهبب˘شسب ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

تح˘شضأاو ،نا˘مأا˘ب م˘ه˘ل˘ق˘ن˘˘ت نود

مهاشس يذلا رمألا ،جاعزإا ردشصم

رور˘م˘لا ة˘مزأا ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح˘˘ل

هشسفن قئاشسلا دجي ذإا ثداؤحلاو

ه˘ترا˘ي˘شس ن˘كر د˘ن˘ع ار˘شصا˘˘ح˘˘م

يف هر˘ط˘شضت ي˘ت˘لا ،تا˘ت˘فÓ˘لا˘ب

˘˘ماد˘˘ط˘˘شصÓ˘˘ل نا˘˘ي˘˘حألا ضضع˘˘ب

هتلواح˘م ىد˘ل ىر˘خأا تارا˘ي˘شسب

ةبشسنلا˘ب ر˘مألا اذ˘كو ،ةردا˘غ˘م˘لا

رطاخم مهدّدهت نيذلا نيلجارلل

يف مهمدشصت دق يتلا تارايشسلا

ق˘˘˘ي˘˘˘شض بب˘˘˘شسب ة˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل يأا

ن˘طاؤ˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،تا˘قر˘˘ط˘˘لا

ن˘م ن˘ع، ر˘ي˘˘خألا ي˘˘ف لءا˘˘شست˘˘ي

ن˘م ..ما˘ع˘لا كل˘م˘لا ى˘ل˘ع ع˘فاد˘ي

يف هقح مادام نطاؤملا يمحي

بشصتغا دق فيشصرلا لامعتشسا

ن˘م د˘ح˘لا مد˘ع ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ، ه˘˘ن˘˘م

ا˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘ششع˘˘لا

تا˘ه˘ج˘لا ي˘ه ن˘يأاو .ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

هذه لثم فاقيإا نع ةلوؤؤشسملا

؟... تازواجتلا

عراوسشلا يف تارايسسلا محازي يذلا طيسسبلا نطاوملا قرؤوت تحبسصأا ةرهاظلا /ةملاق

 راجتلإ فرط نم ةفصصرألإ لÓتحإ ةرهاظ لاحفتصسإ نونجهتصسي نونطإوم

امهم مهل ةنخاسس تابجو ميدقتو ذيمÓتلا ماعطإا ةيرابجإا لوح نوبت شسيئرلا تاميلعت ةلسشنخ ةي’وب تاطلسسلا فلتخم تبرسض
روطلا ذيمÓت نم ف’آ’ا لازي ’ ثيح ، نأاسشلا اذه شصخي اميف ةددسشتملا هتاحيرسصتب لابت ملو ، طئاحلا شضرع ، رومأ’ا تناك

.اذه انموي ةياغ ىلإاو نيرهسش ذنم تابجو نود شسياقب يئادتب’ا

ةيسضاملا ةنسسلاب اسسايق ةلاح ةئاملا تزواجت ةدايزب

ءإدب ةديدج ةباصصإإ056 ءاصصحإإ
 لجيجب ناطرصسلإ

مؤيلا ةبشسانمب لجيج ىفششتشسمب ماروألا  مشسق ةلوؤؤشسم تفششك

يف لهذم عافترا ليجشست نع ناطرشسلا ضضرم ةحفاكمل يملاعلا

ىلع ةيشضقنملا ةنشسلا لÓخ ثيبخلا ءادلا اذهب نيباشصملا ددع

ةينع˘م˘لا بشسح ي˘عد˘ت˘شسيا˘م ؤ˘هو ضشي˘نرؤ˘كلا ة˘م˘شصا˘ع ىؤ˘ت˘شسم

فحز فقوو عافترإلا اذه بابشسأا مهف لجأا نم ةلجاع تاءارجإا

يف ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تد˘كأاو.81 ة˘يلؤ˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ثي˘ب˘خ˘لا ضضر˘م˘˘لا

ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ تشصحأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت

ثيبخلا ءادلاب ةديدج ةباشصإا056 نع لقيلام9102 ةيشضقنملا

اشسايق ةلاح001لا تزواجت ةدايزب يأا ةيلؤلا ميلقا ىؤتشسم ىلع

ةرؤشص  يطعي يذلا رمألا8102 لÓخ ةلجشسملا تلاحلا  ددعب

ناطرشسلا ءادب ةباشصإلا تلاح يف درطشضملا عاشستإلا نع ةحشضاو

نم يناديم لمع يف عورششلا ةرورشضو لجيج ةيلو ىؤتشسم ىلع

يذلاو فيخملا عافترإلا ءارو فقت يتلا بابشسألا ةفرعم لجأا

ددع ثيح نم ةيرئازجلا تايلؤلا ةمدقم يف لجيج ةيلو عشضو

ةيعمج ضسيئر دكأا هتهج نم .ايؤنشس ريطخلا ءادلا اذهب تاباشصإلا

نع ةبشسانملا تاذب لجيجب ناطرشسلا ىشضرم ةدعاشسمل ءاؤشضأا

ىلع ثيبخلا ءادلاب  نيباشصملا ددع يف فيخم عافترا ليجشست

ايعؤبشسأا ل˘ب˘ق˘ت˘شست ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج نأا˘ب اد˘كؤؤ˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ىؤ˘ت˘شسم

لظ يف ةيعمجلا نم ةدعاشسم نع نيثحابلا نم نيديدج نيشضيرم

كلذو جÓعلا لجأا نم بعاتم نم ءادلا اذهب نؤباشصملا هدباكيام

ماشسقألا ضضعب اذكو ةيئايميكلا ةجلاعملا مشسق ليعفت رخأات لظ يف

ناطرشسلا ىشضرم اهنم ديفتشسي نأا ضضرتفملا نم ناك يتلا ىرخألا

ةنيطنشسقك ةديعب تايلو ىلا لقنتلا ءلؤؤه ىلع ضضرفيام ةيلؤلاب

ناطرشسب نؤباشصملا لكششو .جÓعلا لجأا نم ةمشصاعلاو ةنتاب ،

دادعت نيب نم مظعألا داؤشسلا  اتاتشسوربلاو ، نؤلؤقلا ، يدثلا

مشسق ةلوؤؤشسم بشسح ل˘ج˘ي˘ج˘ب نا˘طر˘شسلا ءاد˘ب دد˘ج˘لا ن˘ي˘با˘شصم˘لا

ةشسايشس ىلا تعد يتلاو ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسمب ماروألا

مث نمو هبابشسأا ةفرعم ةلواحم لÓخ نم ضضرملل يدشصتلل ةيئاقو

نم ىشضرملا ىدل ركبملا فششكلا ديلقت خيشسرت اذكو هنم ةياقؤلا

.بقاؤعلا يدافت  لجأا
Ω . eù°©ƒO 

نوسضفتني فيطسسب ششرعلا رئب ناكسس

ينطولإ قيرطلإ و ةيدلبلإ و ةرئإدلإ رقم قلغ

ةيصشيعملإ فورظلإ ىلع اجاجتحإ5 مقر
ةيلو قرشش ةعقاؤلا ضشرعلا رئب ةيدلب ناكشس ضسمأا حابشص نشش

نؤجتحملا ناكشسلا مدقأا ثيح ، ةعشساو ةيجاجتحا ةكرح، فيطشس

5 مقر ينطؤلا قيرطلا اؤقلغأا مث ةرئادلا و ةيدلبلا يرقم  قلغ ىلع

ام ؤهو، ةراجحلا و ضسيراتملاب، ةنيطنشسق و فيطشس نيب طبارلا

فرعي يذلا قيرطلا ىلع ملك3 ةفاشسم ىلع ةريبك ريباؤط لكشش

هجتا امدعب ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه تءاجو. ةفيثك ةيرورم ةكرح

كلذب اؤظحي مل مهنكل ةيدلبلا ضسيئر ةلباقمل نينطاؤملا ضضعب

رمألا، مهتابلط تدرف ضشرعلا رئب ةرئاد حلاشصم ىلإا اهدعب اؤهجؤتيل

قلغ ىلإا اؤلقنت اهدعبو،ةرئادلا رقم قلغب اؤماقف عشضؤلا ججأا يذلا

ضسيراتملاو ةراجحلا لامعتشسابةيدلبلل يبرغلا لخدملا دنع قيرطلا

ة˘كر˘ح˘لا تل˘ق˘ن˘ت ا˘م˘ك،ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا ي˘ف را˘ن˘˘لا مار˘˘شضإاو

حرطو،ةيدلبلل ةيدؤؤملا ذفانملا و تاقرطلا عيمج قلغل ةيجاجتحلا

مل يتلا ةيدلبلا اهيف طبختت يتلا لكاششملا نم ديدعلا نؤنطاؤملا

نع نÓعلا رخأات و ةدهعلا ةيادب ذنم ةيلؤلا يلاؤل ةرايز يأاب ظحت

انكشسم091 ة˘شصح  ة˘شصا˘خ ه˘عاؤ˘نا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘كشسلا ة˘م˘ئا˘ق

ببشست امم نطاؤملا تلاغششنا طشسبأاب لفكتلا بايغ و ، ايعامتجا

كلاشسملا و ةيدوألا قلغ و ةلودلا كÓمأا بهن و ةمامقلا راششتنا يف

براقأا دحأا مدقأا ثيح ذؤفنلا و  ءلؤلا باحشصا فرط نم ةيفيرلا

نم هنأل هذؤفن لامعتشساب ايئاهن «يدامح » يداو قلغ ىلع بختنم

عمجتلا ددهي ناشضيفلا رطخ لعجي امم ةيدلبلاب ةنجل ضسيئر براقأا

يذلا ةؤقلا قطنم ىلا ةفاشضإلاب اذه ،تاششؤهلب ةيرقب ينكشسلا

طبر ناكشسلا دحأا عنم ىلإا رمألا لشصو و ةيدلبلا يف ادئاشس حبشصا

ناكشسلا ىواكشش مغر و ببشس يأا نود يعيبطلا زاغلاب تانكشس

مشضنا امك ةمقافتملا اياشضقلا هذه لحل كرحتي مل ضسلجملا نكل

نع بارشضلا و ةيدلبلا قلغب ةيدلبلا لامع ةيجاجتحإلا  ةكرحلل

ةيلام˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ي˘شضق بب˘شسب م˘ه˘ب˘تاور ع˘فد ر˘خأا˘ت بب˘شسب ل˘م˘ع˘لا

مهترجأا رخأات يف ببشستي ام يرفيف92 ةياغ ىلا اهديدمتب جيورتو

ةيشضق و كابششلا ةحنم ةلكششم ىلإا ةفاشضإلاب ،نيلاتتم نيرهششل

لامع و ةريظحلا ناؤعأل ضصشصخملا ضسابللا نم ةدافتشسلا مدع

 .ةيدلبلاب تمقافت يتلا لكاششملا نم اهريغ و كابششلا
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 ةبلاطملإو نكصسلإ لكصشم ببصسب

ريملإ ليحرب

بنعلا داو ةيدلب رقم حتف
نيعوبسسأا نم ديزأا دعب

هقلغ نع
سسمأا لوأا ينطولا كردلا حلاسصم تلخدت

يذلا بنعلا داو ةيدلب رقم  حتف لجأا نم

لعج ام ني˘عو˘ب˘سسا ن˘م د˘يزأ’ ا˘ق˘ل˘غ˘م ل˘ظ

تاط˘ل˘سسلا ل˘ها˘ج˘ت˘ب نودد˘ن˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةعورسشم ربتعت يتلا مهبلا˘ط˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةرور˘سضو ن˘كسسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘˘خ

تاهج ىلإا ةسضيرع اوعفر امك ريملا ليحر

ىل˘ع ر˘ت˘سست˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ه˘نو˘م˘ه˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ريغل تانكسس حنمو ةيو˘سضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا

نم ناكسسلا يناع˘ي تقو ي˘ف ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم

سسلجملا ءاسضعا مهتهج نم نكسسلا ةمزأا

ةرورسضب اوبلاطو اسضيأا هعم لمعلا اوسضفر

نونطاوملا بلاط قايسسلا تاذ يف، هتيحنت

لخدتلاب نيدلا لامج يميرب ديدجلا يلاولا

يذ˘لا يرز˘م˘لا ع˘سضو˘لا اذ˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو و

لوقعملا ريغ نم هنأا ةسصاخ هيف نوطبختي

ذنم اقلغم ةيد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ل˘ظ˘ي نأا م˘ه˘ب˘سسح

يا كر˘ح˘ي نأا نود ع˘ي˘˘با˘˘سسأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘بار˘˘ق

ةيدلبلا ناكسس قرطت دقو . انكاسس لوؤوسسم

مهبلاطم ىلإا ةعاسس رخآا ةديرجل مهثيدح يف

ةينعملا تاطلسسلا ى˘لإا ا˘ه˘ب او˘ه˘جو˘ت ي˘ت˘لا

ىلإا ةبا˘ج˘ت˘سس’ا ةرور˘سض تن˘م˘سضت ي˘ت˘لاو

لكاسشمب ةقلعتملا رارغ ىلع اهنم ةلمج

ذنم اهيف نوطبخ˘ت˘ي ة˘يو˘م˘ن˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ر˘ب˘ت˘ع˘ي˘˘ف ن˘˘كسسلا ل˘˘كسشم ا˘˘مأا ، تاو˘˘ن˘˘سس

ربكأ’ا قئاعلاو يسساسس’او لوأ’ا بلطملا

يتلا ىرخأ’ا لكاسشملا نع كيهان مهمامأا

مادعنإاك ةئيهتلاب ةقلعتم˘لاو ا˘ه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي

بايغو،ءاي˘حأ’ا بل˘غأا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا

تاقرطلا ءارتهاو يحسصلا فرسصلا تاونق

سصقنلا لكاسشملا هذه ةلمج ىلإا فاسضتو

ق˘فار˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا

يف مهتجهل ديعسصتب اودده امك،ةيمومعلا

نيأا هيلع وهام ىلع عسضولا لظ ام لاح

فرط نم ةبذاكلا دوعولا ةسسايسسب اوددن

نم، ةرركتملا يواكسشلا مغر نيلوؤوسسملا

ىلع تلم˘ع زا˘غ˘ل˘نو˘سس  ة˘سسسسؤو˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج

نأا دعب ،ةيدل˘ب˘ل˘ل ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا ةدا˘عإا

مدع و نويدلا مكارت ببسسب هعطقب تماق

. اهتاقحتسسم ديدسست
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تا˘˘ت˘˘ف’و تارا˘˘ع˘˘سش ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ح

057 نا˘˘كسس» ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع بو˘˘˘ت˘˘˘كم
بلط ي˘نو˘ب˘لا˘ب ةر˘سضخو˘ب˘ب ا˘ن˘كسسم
ذاقنا لجأا نم يلاولا ديسسلا لخدت

تقو يف درطلاب ةددهم ةلئاع14

ن˘˘كسس تاو˘˘ن˘˘˘سس8و ل˘˘˘جا˘˘˘˘ع
ي˘ق˘˘ح ن˘˘يأا ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي ’ لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
«رئازجلا ايحت نكسسلا يف ينوناقلا

حيرسصت يف نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا د˘كأا ثي˘ح
او˘ما˘ق د˘ق م˘ه˘نأا˘ب ة˘عا˘سس ر˘خآ’ م˘˘ه˘˘ل
ي˘ف تا˘ن˘كسسلا كل˘ت ى˘لإا لو˘خد˘˘لا˘˘ب

نم نوربتعي مهو2102 ةنسس ةياهن
ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض
كلذ يف ةبانعب ييجيبوأ’ا حلاسصمب
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست مد˘˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘˘سسب تقو˘˘˘˘˘لا

مغرلا ىلع نكسسلا هاجتا مهتيعسضو
ن˘كسس ة˘مزأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا ن˘˘م
انغÓبا مت تقولا كلذ يفو ةيقيقح
دجو نمو ةرغاسش تانكسس كانه نأاب
ن˘كسسل˘ل ه˘ل˘غ˘ت˘˘سسي ار˘˘غا˘˘سش ا˘˘ن˘˘كسس
ءايحأا فلتخم نم تÓئاعلا كئلوأاو
ينوبلا ةيد˘ل˘ب ى˘ت˘حو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
كل˘ت ى˘لإا لو˘خد˘لا م˘ت د˘ق م˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ف
ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ة˘˘كب˘˘سش لا˘˘خدا م˘˘تو ي˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘بوأ’ا
ديدسستب نوموقيو زاغلاو ءابرهكلا

أاجافت تاونسس8 دعب نكلو ريتاوفلا
فر˘ط ن˘م در˘ط˘لا رار˘ق˘ب نو˘ن˘طا˘ق˘لا

مهددع ردقملاو ييجيبوأ’ا حلاسصم

كلتب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع14 يلاوحب

ة˘ي˘ع˘سضو ة˘˘يو˘˘سست م˘˘تو تا˘˘ن˘˘كسسلا

ن˘م دا˘ف˘ت˘˘سسا ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو سصخ˘˘سش

نكسس0007 ة˘˘سصح ي˘˘˘ف ن˘˘˘كسس

ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا م˘ت د˘قو سشير˘لا عارذ˘ب

هحن˘م ل˘جأا ن˘م ةر˘سضخو˘ب˘ب ن˘كسسلا

نور˘˘خآ’او ه˘˘ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا  ا˘˘ن˘˘˘كسس

رخآا نكسسب ليدبلا ريفوتب نوبلاطي

رارق ذيفنتو تانكسسلا كلت ةرداغمل

تاونسس8 ذنم مهنأا ةسصاخو درطلا

ي˘ح˘لا ي˘ف سشع˘لا ى˘ل˘ع اودا˘ت˘عا د˘˘ق
سساسسأ’ا كلذ ىلع مهءايحإا اومظنو
ةقطنملاب نوسسرد˘ي ا˘سضيأا م˘هءا˘ن˘بأاو
سضفر نإا˘ف م˘ه˘تا˘ح˘ير˘سصت بسسح˘بو
تابعÓتلا ببسسب مهتيعسضو ةيوسست
قرطب اهحنمو نكسسلا يف ةلسصاحلا
ةلئاع ناكسسا متي ةرم لكف ةيئاوتلا
اذهلو تانكسسلا كلتب لوؤوسسم وأا
ل˘خد˘ت ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘˘نإا˘˘ف
ي˘لاو˘لا نأا ة˘سصا˘خ ي˘لا˘ح˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
مهتلبقت˘سسا دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ق˘با˘سسلا

م˘هد˘عو م˘تو ق˘با˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘تر˘˘م

نكمي ’ هنأاو مه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ب
سسيئر نم بلاطو تÓئاع ديرسشت
مهتيعسضو يف رظنلاب ينوبلا ةرئاد
ربح درجم تيقبو ةينوناق ةقيرطب

نوجتحملا مهتهج نمو قرو ىلع
ة˘يو˘سست مد˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف اودد˘˘ه د˘˘ق
مهف نكسسلا مه˘ح˘ن˘مو  م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
يف اذهو هلجأا نم توملل نودعتسسم
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ه˘ي˘ف ل˘ظ يذ˘لا تقو˘لا
م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ة˘˘ي’و˘˘لا ما˘˘مأا تا˘˘عا˘˘سسل
لوؤوسسم يأا فر˘ط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
.ةي’ولاب

درصشتلإ نم مهذاقنإاب ةبلاطملإو تانكصسلإ نم مهدرطب رإرق رإدصصإإ دعب

ةي’ولا مامأا نوجتحي3 ةرسضخوبب انكسسم057 يحب تانكسس ونطاق
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ةر˘ي˘ظ˘ح̆لا لا˘م˘ع سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ن˘سش

ةيجاجتحا ةفقو رامع يديسس ةيدلبل ةعباتلا

ةرورسضب ةبلاطملل راجحلا ةرئاد رقم مامأا

ىلع لوؤوسسم هتفسصب ةرئادلا سسيئر ةلباقم

ءوجل رارق ءاج دقو رامع يديسس ةيدلب

باهذلاو جاجتح’ا د˘ي˘ع˘سصت ى̆لإا لا˘م˘ع̆لا

مهبلاطم ةيبلت مدع ببسسب ةرئادلا رقم ىلإا

لوأ’ا لوؤوسسملا فرط نم اقباسس ةعوفرملا

وهو رامع يدي˘سس ة˘يد̆ل̆ب ىو˘ت˘سسم ى̆ل˘ع
ةقباسسلا ةيجاجتح’ا مهتكرح لÓخ ريملا

91 خيراتب ةري˘ظ˘ح̆لا ل˘خاد تنا˘ك ي˘ت̆لا

ةينهملا عاسضوأ’اب اديدنت0202 يفناج
مادعنا ببسسب اهيف  نولمعي يتلا ةيرزملا
دافيإاب ةرورسضب نيبلاطمو .مهقوقح طسسبأا
سضر˘غ̆ب ةر˘ي˘سضح̆لا ى̆لإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘˘ج˘̆ل
لقنت دق ناكو لامعلا ةاناعم ىلع فوقولا
اومدقو مهت’اغسشنا ىلإا عمتسساو ريملا مهل

جامدإ’ا يف ةل˘ث˘م˘ت˘م̆لا م˘ه˘ب̆لا˘ط˘م ة˘ح̆ئ’

مهددع ردقي يذلاو لامعلل لجعتسسملا

5 ةد˘م̆ل اد˘قا˘ع˘ت˘م Ó˘ما˘ع33 يلاوحب
اذه ةمام˘ق̆لا ع˘فر ي˘ف نو̆ل˘م˘ع˘ي تا˘عا˘سس
ةيحسصلا  ةعباتملاب ةبلاطملا ىلإا ةفاسضإ’اب
ةياقولل حيقلتلاو سصحفلا ثيح نم لامعلل
اذكو ةيدع˘م̆لاو ةر˘ي˘ط˘خ̆لا سضار˘مأ’ا ن˘م
مزاوللاو لمعلا سسبÓم ريفوتب ةبلاطملا
ة˘ي˘قاو̆لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا˘ك لا˘م˘ع̆لا˘̆ب ة˘˘سصا˘˘خ˘̆لا

لئاسسولا ريفوت اذكو ةيذحأ’او تازافقلاو
ةرورسض عم ةمامقلا عفر يف ةمدختسسملا

بناج ىلإا ةدوجلاو ةيعونلا ىلع زيكرتلا

عاجرتسساب ةيدلبلل ما˘ع̆لا ن˘ي˘مأ’ا ة˘ب̆لا˘ط˘م

ةفاظنلا لاجم ىلع نيبوسسحملا ناوعأ’ا

تيقب ةيجاج˘ت˘ح’ا م˘ه˘ت˘كر˘ح د˘ع̆ب ن˘كلو

نم مهلابق˘ت˘سسا م˘تو .ا˘ه̆لا˘ح ى̆ل˘ع رو˘مأ’ا

ةرئادلل ماعلا سسيئرلل ماعلا نيمأ’ا فرط

مهدعو متو مهت’اغسشناب اوعمتسساو نمأ’ا

ةرئادلا سسيئر قيرط نع ةلسسارم ريرحتب

.يلاولا ىلإا

نع فقوتلاب اوماق لامعلا نإاف ةراسشإÓل

يف قيقحت حتف ةرورسضب نيبلاطم لمعلا

.ةريظحلا داتع سصخي اميف ةيسضقلا

ريملإ فرط نم ةينهملإ مهبلاطم ديصسجت مدع ببصسب

راجحلا ةرئاد مامأا نوجتحيو نوبرسضي رامع يديسس ةيدلبب ةريظحلا لامع
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لوأا نوبركلا ديسسكوأا لوأا زاغ ببسست

نم ثلاثلا دقعلا يف ةأارما قانتخا يف سسمأا
يديسس يحب لزنمب ةريغسص ةلفطو رمعلا

لتاقلا لازي ’  .ةبانع ةيدلبب20 برح
،ةيبانعلا تÓئاعلا ةمÓسس ددهي تماسصلا

ةيامحلا رسصانع سسمأا لوأا تفعسسأا ثيح

ةنسس83 نم غلبت ةأارمإا ةبا˘ن˘ع̆ب ة˘ي̆ند˘م̆لا

يحب رمعلا نم تاونسس6 يف ةلفطو

ةيبرغلا ةهجلاب دوجوملا20 برح يديسس

امهقاسشنت˘سسا د˘ع̆ب كلذو ،ة̆با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م̆ل
مث ،نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغ نم ةيمكل
يقلتل ةي˘ب˘ط̆لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ى̆لإا Ó˘ق̆ن
تاذ يفو ،مزÓلا جÓعلاو تاسصوحفلا
رسصانعلا تاذ سسمأا لوأا تدمخأا قايسسلا

،ءانيملا لبق ام ةقطنم يف ةقسشب اقيرح
مت نيأا ،لزنملا خبطمب قيرحلا بسش ثيح
راسشتن’ا نم هعنمو هدا˘م˘خإاو ه˘تر˘سصا˘ح˘م
مب ثي˘ح ،ةروا˘ج˘م̆لا ق˘طا˘ن˘م̆لا ي˘قا̆ب ى̆لإا
نسسحل ر˘كذ˘ت ة˘ير˘سشب ر̆ئا˘سسخ يأا ف̆ل˘خ˘ي
ة˘ير˘يد˘م نأا ى̆لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘تو ،ظ˘ح˘̆لا

نم ديدعلاب تماق ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

قيسسنتلاب مايأ’ا هذه ةيسسيسسحتلا تÓمحلا

ر˘يد˘ح˘ت̆ل ،ة˘˘ي˘˘سصو˘̆لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘̆لا ع˘˘م

راطخأا نم ذيمÓتلا مهيف نمب نينطاوملا

نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكوأا لوأا زاغ

حئاسصنلا ميدقت عم  ةداع نيخسستلا  ةزهجأا

يف عوقولا يدافتل ةمزÓلا تاداسشرإ’او

زاغلا اهيف ببسستي يتلا ةيلزنملا ثداوحلا

نم تÓئاعلا ةمÓسس ىلع اظافح كلذو

.تماسصلا لتاقلا

ءانيملإ  لبق ام ةقطنم يف ةقصشب قيرح ّبصش اميف

20 برح يديسس يحبOC ـب ةلفطو ةأارمإا قانتخا

ةيجاجتحإ ةفقو ينوبلإ ةيدلبل ايرإدإإ ةعباتلإ3 ةرصضخوبب انكصسم057 يحب ةيعامتج’إ تانكصسلإ ينطاق نم تإرصشعلإ سسمأإ ةحيبصص مظن
. نكصسلإ هاجتإ مهتيعصضو ةيوصست ةرورصضب نيبلاطم ةي’ولإ رقم مامأإ

ةبانعب نيحيرج نيرخأإ ناثداح فلخ  اميف

تاباسصإا اهل ببسستو ةأارما  مدسصت ةلفاح
ةعمجوب يناديوسس يحب

بقع ةفيفط تاباسصإ’ رمعلا نم سسماخلا دقعلا يف ةأارمإا سسمأا لوأا حابسص تسضرعت
نيع يف اهفاعسسإا ىعدتسسا امم ،ةبانعب ةعمجوب يناديوسس جهنب ةلفاح فرط نم اهمدسص
ةنماثلا ةعاسسلا دودح يف عقو ثداحلا.جÓعلل ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ىلإا اهلقنو ناكملا

اهسضرعتل ىدأا امم ةنسس05 رمعلا نم غلبت ةأارمإا ةلفاح تمدسص نيأا احابسص فسصنلاو
نم ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع تفعسسأا ثيح ،ىنميلا لجرلاو سسأارلا يف ةفيفخ تاباسصإ’
جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا تلقن مث ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط

ببسسب لجرلا يف ةباسصإ’ ةنسس31 رمعلا نم غلبت ةلفط تسضرعت مويلا سسفن يفو ،مزÓلا
مث ناكملا نيع يف تفعسسأا نيأا ،لاحربب ةطسسوتم بناجب ةيحايسس ةرايسس فرط نم اهمدسص
يناديوسس يحب عقو ثلاث ثداح ،مزÓلا جÓعلا يقلتل تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا ىلإا تلقن

92ـلا يف باسش سضرعت فلخ امم ،ةيران ةجاردب ةرايسس مادطسصا يف لثمتي ةبانعب ةعمجوب
نم جÓعلل ىفسشتسسملا ىلإا لقنو اهرثإا ىلع فعسسأا ،سضوحلا ىوتسسم ىلع رمعلا نم ةنسس
بابسسأ’او اهتاسسبÓم ةفرعمل ثداوحلا يف تاقيقحت تحتف  ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج
نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو.رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت ’ يتلاو اهل  ةيدؤوملا

رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةي’ولا تاقرطب رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح
يمانت يف ةمهاسسملا بابسسأ’ا نم ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘سسلاو

Ω.Ü.تاقرطلا باهرإا تايئاسصحإا

سسمإ ةيصشع ةزئافلإ ةلتكلإ عامتجإإ لÓخ

ينوبلا ةيدلب ةسسائرل ديجملا دبع نودعسس نب ةيكزت
سسلجملاب سسأارتل ةمئاقلا يف2 مقرلا »نودعسس نب ديجملا دبع» بختنملا «أا» ةامسسملا7102 تاباختنا يف ةزئافلا ةمئاقلا ةلتك تكز
يتلا ةلتكلا ناف «ةعاسس رخا » ـل ةبختنم رداسصم بسسحو تاباختن’ا يوسضعلا نوناقلا هيلع سصني امل اقفو ينوبلا ةيدلبب يدلبلا يبعسشلا

ةيدلبلا سسيئر فيقوت دعب سسلجملا ىلع تأارط يتلا ةريخأ’ا تادجتسسملا ةسشقانمل ةيدلبلل رقمب سسمأا ةيسشع تعمتجا نيبختنم8 اهددع
ةسسائرل ديجملا دبع نودعسس نب ةيكزت ىلع قافت’ا مت نيبختنملا عيمج تÓخدت دعبو ةي’ولا يلاو لبق نم زيزعلا دبع سشرطل قباسسلا
ايمسسر سسمأا لوأا ىهنأا دق ناك ةبانع ةي’و يلاو نأا ركذلاب ريدجلاو. ةيئ’ولا تاطلسسلا لبق نم ايمسسر هبيسصنت راظتنا يف ينوبلا ةيدلب

. نيلواقمل ىوكسش دعب7102/2102 ةقباسسلا ةدهعلل دوعي يئاسضق فلم يف ايئزج هتعباتم ببسسب سشرطل قباسسلا ينوبلا ريم ماهم
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تايجولونكتلل ايلعلا ةشسردملا ةبلط
ميلعتلا ريزو نودششاني ةيعانشصلا

لخدتلا يلاعلا
ةبانعب ةيعانصصلا تايجولونكتلل ايلعلا ةصسردملا ةبلط لصصاو

لهاجت طصسو يصضاملا يفناج12 ذنم حوتفملا مهبارصضإا
ببصس نع تاحيصضوت ميدقت يف ةلثمتملا مهبلاطمل ةرادإلا

بصسحو5 و4 و3 تاونصسل ةبصسنلاب سصبرتلا ةدم سصيلقت

5 ةنصسلا ةبلطل ةبصسنلاب سصبرتلا ةدم نإاف نوجتحملا هدكأا ام

ةعبارلا ةنصسلا ةبلط امأا، اموي54 ىلإا نيرهصش نم اهصصيلقت مت

ةبصسنلابو، اموي82 ىلإا اموي03 نم سصبرتلا ةدم سصيلقت مت

مدع نع كيهان، اموي41 ىلإا اموي51 نم3 ةنصسلا ةبلطل
يف حدافلا سصقنلا، ةيقيبطتلا لامعألا لئاصسو و داتع دوجو
سصصصح يف حداف سصقن،ةينقتلا تارايزلاو ةيملعلا تاجرخلا
تارصضاحملا ةعاقو ةبتكم دوجو مدع ،ةيقيبطتلا لامعألا
نود ماعلا اذه سصبرتلا ةدم سصيلقت، ايلعلا ةصسردملاب قيلت
ع˘ي˘م˘ج̆ب ق˘ي̆ل˘ي ل ي˘جو˘غاد˘ي̆ب ج˘ما̆نر̆ب، ة˘ب̆ل˘ط̆لا ةرا˘صشت˘صسا
ةيزكرملا ةئفدتلا بايغ و داتعلا يف سصقن ،تاصصصصختلا
و ءاصصقإلا و درطلاب مهلاطت يتلا تازازفتصسلا و تاديدهتلا،
بارصضإلا لصصاوت لاح يف ةيبيدأاتلا سسلاجملا ىلع مهتلاحإا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لا ر˘يزو اود˘صشا̆ن ر˘ي˘خألا ي˘ف،
ةبلطلا فده نأا ةصصاخ ةيرزملا مهتيعصضول لح داجيإاو لخدتلا

ديج نيوكت ريفوت وه انل هودكا ام امبصسح،بارصضإلا اذه نم

U¢. Ü.مهتعمصسب قيلي

راظتنلأ نم تأونصس دعب

طبارلا قيرطلا ةئيهت يف عورششلا
روششاع يديشسو ينوبلا نيب

قيرطلا ةئيهتب ةصصاخلا لاغصشألا عوبصسألا اذه رحب تقلطنا
ينوبلا ةيدلبب «ينوبلا دمحأا» يعماجلا بطقلا نيب طبارلا

دعب كلذو ةبانع ةيدلبب (روصشاع يديصس) «سسيداب نبا» عمجمو
عورصشم قÓطإاب تابكرملا باحصصأا ةبلاطم نم تاونصس
يدؤوملا هئزج يف اصصوصصخ قيرطلا اذه حبصصأا نأا دعب لثامم
ىدحإا مايق ةجيتن ةيثراك ةلاح يف «روصشاع يديصس» هاجتاب
رهصس مدعو هايملل ةريبك تاونق دمل رفح لاغصشأاب تاصسصسؤوملا
يتلا هتلاح ىلإا قيرطلا ةداعإا نامصض ىلع ةيصصولا تاهجلا

قيرطلا اذه لوحت ثيح ،لاغصشألا هذه ذيفنت لبق اهيلع ناك
ةصسلصسلا ريغ رورملا ةكرح ةيحان نم ءاوصس ءادوصس ةطقن ىلإا

هذهب ر˘ي˘صسل̆ل تا˘ب˘كر˘م̆لا با˘ح˘صصأا رار˘ط˘صضا بب˘صسب كلذو
روهدت ةجيتن جودزملا قيرطلا اذه نم طقف ءزج ىلع ةريخألا

طقاصست درجمبو ءاتصشلا لصصف يف امأا ،رخآلا ءزجلا ةلاح
تابكرملا ةكرحل حلاصص ريغ حبصصي قيرطلا اذه نإاف راطمألا

باح˘صصأا ى̆ل˘ع بع˘صصي ي˘ت̆لا ة˘ي̆ئا˘م̆لا كر˘ب̆لا بب˘صسب كلذو
ةئيهت لاغصشأا قÓطنا عمو اذه ،اهزواجت ةيحايصسلا تابكرملا

دمل رفح لاغصشأا قلطت ل نأا وه هيلمعتصسم لامآا نإاف قيرطلا اذه
ويرانيصسلا اذه نأا رابتعاب ،ةئيهتلا ةيلمع ءاهتنا درجمب تاونق
نأا رظتني يذلا قيرطلا اذه ىوتصسم ىلع لبق نم ثدح

`h. g.يراجلا رهصشلا ةياهن لبق ةديدج ةلح يف نوكي
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يتلا ة˘م˘ل˘كلا ي˘ف تف˘صشك ي˘ت˘لا

ةدبز دجن ةعماجلا يف»:ةلئاق اهتقلأا

نييعما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مآا م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ن ن˘˘يذ˘˘لا
نيب اهخيراتو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل
اهتفا˘ق˘ث عو˘ن˘ت ن˘عو ناد˘ل˘ب˘لا ر˘ئا˘صس
،«ةيفطاع ءاصسفيصسف ان˘يد˘ل ،ا˘ه˘ئار˘ثو
نويكير˘مألا لا˘ق ا˘م˘ل˘ث˘م» تفا˘صضأاو
اصسنيصسام ىتحف نييكيرمأÓل اكيرمأا
نأا بجيو نييقير˘فإÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ق
ميظنت متو ،«انخيراتو انثارتب رختفن

˘مر˘ح˘ل˘ل ة˘يز˘مر ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نيذلا ةبلط˘لا ة˘كرا˘صشم˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ة˘ي˘مر˘م˘لا خا˘صسوألا ن˘˘م او˘˘صصل˘˘خ˘˘ت
سسيصسحت اولواحو ةيئاوصشع ةقيرطب
ىلع ةظفاحم˘لا ةرور˘صضب م˘ه˘ئÓ˘مز
ةيعمج تكراصشو ،يعماجلا طيحملا
بابصشلا طيصشن˘تو ه˘ي˘جو˘ت˘ل مار˘كإلا
اي˘ل˘ي˘ل ا˘ه˘صسأار˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
ةدعاصسمو هيجوت ةيعم˘جو يد˘ي˘ب˘ع˘ل
ةهيزن يبيرب اهصسأارت يتلا بابصشلا

تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلاو فر˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غو
و˘ه˘ب˘لا ي˘ف سضرا˘ع˘م˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
فر˘ع˘ت ثي˘ح ع˘م˘صسم˘ل˘˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا
نم ةصضورعملا لامعألا ىلع ةبلطلا

تاراو˘صسصسكأا ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت تا˘يو˘˘ل˘˘ح
تيز ،ل˘˘صسع ،تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘يز˘˘˘لا
يلحلا ،ةيديلقتلا ةصسبلألا ،نوتيزلا
تاجوتنملا نم ديد˘ع˘لاو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
عوب˘صسألا ي˘ف م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘تو ،ىر˘خآلا

ريجصشت ةلم˘ح ي˘غ˘يزا˘مألا ي˘فا˘ق˘ث˘لا
بانعلا دوعي نأا لجأا نم» اهراعصش
 .«ةبانع ةنيدم ىلإا

حيحصت بجي»:ةراون ةرامع
ميوقتلا لوح ميهافملا

«يغيزامفا
ر˘يد˘م ةراو˘ن را˘م˘ع ذا˘ت˘صسألا مد˘˘ق

ةميق ةلخادم ةبانعب نوبيه فحتم
ةديدعو ةريزغ تامولعم اهيف مدق
عاجصشلا رارقلا نم˘ث˘ن ا˘نو˘عد«:لا˘ق˘ف
ةغ˘ل˘لا ةر˘ت˘صسد˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل
ححصصن نا انيلع نكلو ةيغيزامألا
ةيادبو رياني ط˘بر م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا سضع˘ب
وهف قنصشيصش ـب يغيزاملا ميوقتلا

ةحصص نم مغرلا ىلع يقطنم ريغ
خيراوت كانه نكل يخيراتلا ثدحلا

ءÓتعا خيرات نم ريثكب مهأا ثادحأاو
،ةميدقلا رصصم يف ةطلصسلا قنصشيصش

باصسحلا ةيادب لعجن ل Óثم اذامل

ا˘صسي˘ن˘˘ي˘˘صسا˘˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م

طو˘ق˘صس خ˘يرا˘ت Ó˘ث˘م وا ا˘يد˘ي˘مو˘ن˘˘ل

وا لولا ابوي توم ىتح وأا ةجاطرق

برعلا دي يف برغملا دÓب طوقصس

نم ريثكلا كانهو ةنهاكلا توم وا

خيرات نم مهألا ةيخيراتلا ثادحألا

رايتخاو ،ةط˘ل˘صسلا ق˘ن˘صشي˘صش ءÓ˘ت˘عا

با˘صسح ة˘ياد˘˘ب˘˘ل م ق059 خ˘يرا˘ت

فرط نم0891 ةنصس ناك ميوقتلا

.«ةيغيزامألا ةيصضقلا يف نيلصضانم

رئازجلا» :ةبيذوب سيردا

نايبلا يف اريبك ارود تبعل

عونتلا لوح يملاعلا

«يفاقثلا
ةبانع ةيلول ةفاقثلا ريدم لخدت

عونتلا عوصضوم نع ةبيذوب سسيردا

ديدعلا تزجنا دق˘ل«:لا˘ق˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘لا
عوصضوملا اذه لوح تاصساردلا نم
زكارمو تائيهلا نم ديدعلا تلفكتو
ه˘ب لا˘غ˘صشنلاو هر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب ثح˘˘ب˘˘لا

نم ديدعلا ترد˘صص د˘قو ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘تو
«وكصسينويلا» ةم˘ظ˘ن˘م ن˘م ق˘ئا˘ثو˘لا

ثارتلا ةيامح ةيقافتا تردصص ثيح
ةنصس يعيبط˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا

ثار˘ت˘لا نو˘صص ة˘ي˘قا˘ف˘˘تاو2791

ناك ي˘ت˘لا2002 ة˘ن˘صس يدا˘مÓ˘لا
لوأا اهجامدإا يف اريبك ارود رئازجلل
نÓعإلاب قل˘ع˘ت˘م نا˘ي˘ب كا˘ن˘هو ،ةر˘م
يذلا يفاقثلا عونتلا نأاصشب يملاعلا

دعب يأا1002 ربمفون2 موي ردصص

11 ثاد˘حأا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش

سصاخ نايبلا اذهو1002 ربمتبصس
ي˘ت˘لا ءا˘صصقإلا ة˘ل˘كصشم ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ب
،ةيمÓ˘صسإلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا د˘صض تصسرو˘م
ن˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م˘˘ك
ة˘ج˘جأا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ف˘طاو˘˘ع˘˘لا

طبترم يفاقثلا عونتلاو ،ةعفدنملاو
ي˘صضت˘ق˘ت ي˘ت˘لاو نا˘˘صسنلا ة˘˘مار˘˘كب
ةيرح˘لا ئدا˘ب˘م˘ب ع˘ت˘م˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا

عونت˘لا نأا ا˘م˘ك ،مÓ˘صسلاو ة˘لاد˘ع˘لاو
كر˘ت˘صشم ا˘ي˘نا˘صسنا ا˘˘ثار˘˘ت ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ثار˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا سسر˘كيو
ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ةاوا˘˘صسم˘˘لاو
«وكصسينويلا» تددح ثيح ةيفاقثلا

مويك ةنصس لك نم يام12 موي
راوحللو يفا˘ق˘ث˘لا عو˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع
.«ةيمنتلاو

«بانعلأ» راجصشأأ سسرغل ةلمحو فيظنت ةيلمعو تأرصضاحم نمصضت

يغيزامألا يفاقثلا عوبشسألا نشضتحت ةبانع ةعماج

¯MƒQjá aÉQì
ر˘خآا ـل ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك

ددصصب ةبانع ةيدلب حلاصصم نأا ةعاصس
قاوصسألا ةلكيه ةداعإل تاريصضحتلا
ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘با˘ن˘ع˘˘ب ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب يز˘كر˘م˘˘لا قو˘˘صسلا

يلام غلبم هل دصصر مت يذلا ةبانع
ةردقملاو ميمرتلاو ةئيهت˘ل˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘م

يقب نكلو ميتنصس رايلم31 يلاوحب
مت دقف سصوصصخلا اذهبو هلاح ىلع

لÓخ دقعيصس ئراط عامتجا ةجمرب

اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يألا

ن˘يد˘لا ز˘˘ع» فار˘˘صشإا˘˘ب سصو˘˘صصخ˘˘لا

ير˘صضح˘لا عا˘ط˘ق˘لا سسي˘ئر «نا˘˘نر˘˘ف

تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘ح˘ل˘صصم ر˘يد˘مو لوألا

م˘ه˘يد˘ل يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا ع˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

قو˘˘صسلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘نا˘˘˘خ

ةلثمتملا ةيلمعلا هذ˘ه˘ب سسي˘صسح˘ت˘ل˘ل

ىوتصسم ىلع تاناخلا ءاصصحإا يف

لÓخ مت˘ي ا˘م˘كو يز˘كر˘م˘لا قو˘صسلا

كامصسألا را˘ج˘ت سسي˘صسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘˘كم˘˘صسم˘˘لا جرا˘˘خ ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

لجأا نم نيناوقلاب مازتلإلا ةرورصضب

امكو طيحملاو ةئيبلا ىلع ظافحلا

نيذلا راجتلل تاراذعا لاصسرإا متيصس

لو يزكرملا قوصسلاب تاناخ مهيدل

قا˘ح˘ت˘˘لإلا ةرور˘˘صضب ه˘˘نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي

ةينوناق ةدم مهئاطعإا عم مهتاناخب

تقولا يف اهلÓغتصسا مدع ةلاح يفو

حلاصصم نيب ام دوقعلا خصسف متيصس

كلت حن˘م م˘ت˘ي˘لو را˘ج˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةلوازمل نيرخآا سصاخصشأل تاناخلا

عامتجلا لÓخ متي امكو مهطاصشن

يف عور˘صشلا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا

ةهجلاب وأا طاصسقأاب ةيادبلا و ةئيهتلا

ا˘صضيأا ة˘صصر˘ف ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو

يزكرملا قوصسلاب نيلماعلا راجتلل

.مهتلاغصشناو مهلكاصشم ىلإا قرطتلل

فر˘ط ن˘م ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

.ةيدلبلا حلاصصم

 تاناخلأ ءاصصحإأو ةلكيهلأ ةداعإأ لجأأ نم

 ابيرق يزكرملا قوشسلا راجت عم اعامتجا دقعت ةيدلبلا

¯h. g`

ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق

را˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص

قيرطلا لÓغتصسا نم ن˘ي˘يو˘صضو˘ف˘لا

رصضخلا عيبل ةصشرف داو يحب ماعلا

تببصست يتلا ةرهاظلا يهو هكاوفلاو

تلقنت يذلا يحلا ناكصس رمذت يف

عوبصسألا يلاوح لبق «ةعاصس رخآا» هل

يتلا ةيبلصسلا رهاظملا ىلع تفقوو

ةراجتلا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ا˘ه˘ي˘ف قر˘غ˘ي

اردصصم تحبصصأا ي˘ت˘لا ة˘يو˘صضو˘ف˘لا

ةمامقلل يئاوصشعلا راصشتنÓل ايصسيئر

مهاصس ثيح ،ةماع ةفصصب ىصضوفلاو

ءا˘صضق˘لا ي˘ف ن˘مألا ح˘لا˘صصم د˘جاو˘ت

وهو رهاظملا هذه ىلع ايبصسن ولو

نا˘كصس نا˘صسح˘ت˘صسا را˘ثأا يذ˘لا ر˘مألا

،Óيوط مدي مل كلذ نأا ريغ ،يحلا

ىلإا نويوصضوف˘لا را˘ج˘ت˘لا دا˘ع ثي˘ح
درجمب تاقرطلاو ةفصصرألا لÓتحا

نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ل ن˘مألا دار˘فأا ةردا˘غ˘م
ىلع ءاصضقلا ةيلمع نأا دكؤوي ام وهو
ةصشرف داو يحب ةيوصضوفلا ةراجتلا

ة˘˘يرود ة˘˘ب˘˘قار˘˘م د˘˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت ل
م˘ئاد د˘جاو˘ت ا˘م˘نإاو ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘˘ل

نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘˘طر˘˘صشلا دار˘˘فأل
ةرم ةدوعلا يف راجتلا ركفي ل ىتح
ناكصس لمأاي يذلا رمألا وهو ىرخأا
اصصوصصخ ،Óبقتصسم ثدحي نأا يحلا
ةيدلبلا ح˘لا˘صصم تكر˘ح˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف
اذه ،لاجملا اذه يف اهرود تبعلو
تا˘ه˘˘ج˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
ةلصصاحلا تازواجتلا هاجت ةيصصولا

يذلا يراوجلا قوصسلا ىوتصسم ىلع
تاناخ نم نيديفتصسملا نم ددع ماق
ىلإا ةريخألا هذه ليوحت ىلإا ةيراجت

نم كلذو ىهقمو ةيراجت تÓحم

ر˘ي˘غ تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب تا˘ما˘ي˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘خ

جولولا لعجب مهل تحمصس ةصصخرم

جراخ نم نوكي «تÓحملا» هذهل

نم نوبزلا نأا مغر ،ةرصشابم قوصسلا

نم هجاتحي ام يرتصشي نأا سضرتفملا

ي˘ت˘لا تا˘نا˘خ˘لا ن˘م ه˘كاو˘فو ر˘˘صضخ

يذ˘لا ع˘صضو˘˘لا و˘˘هو قو˘˘صسلا ل˘˘خاد

ناكصس نم ةعصساو ةحيرصش نأاب دكؤوي

ة˘ط˘ل˘صس با˘ي˘غ او˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘يلو˘˘لا

تاو˘˘ن˘˘صسلا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

لعلو مهل ولحي امب مايقلل ةيصضاملا

ةروثلا ةحاصسل هيوصشت نم ثدح ام

ة˘صصخر˘م ر˘ي˘غ تا˘فا˘صضإا لÓ˘خ ن˘˘م

ةيدلبلا تعصضو كاصشكألا يلغتصسمل

ىلع ليلد لصضفأا ءاثÓثلا موي اهل دح

.ةبانعب ةيراجتلا تاطاصشنلا عصضو

مهتÓحمل راجتلأ ةعصسوت نمو ةرهاظلأ نم ناكصسلأ ىكتصشأ نأأ دعب

ةششرف داو يحب نييوشضوفلا راجتلاو ةطرششلا نيب رفو رك

ةياصسنلأ مولعلأو بأدآلأ ةيلك هتمظن يذلأ ةبانعب ينوبلأ يعماجلأ بطقلاب «يغيزامألأ يفاقثلأ عوبصسألأ» تايلاعف سسمأأ لوأأ ةحيبصص تقلطنأ
.يدعصس ةديحو روصسيفروبلأ ةيلكلأ ةديمع فأرصشإأ تحت لاصصتلأو مÓعإلأ مولع مصسق ،ةيعامتجلأو

ريمعتلأ ةيريدم اهتقلطأأ ةيلمع يف

 تايدلب ءايحأا ةئيهتل ارايلم59
لاحرب ةرئاد

ميتنصس رايلم59 قوفي ايلام افÓغ ءانبلاو ةيرامعملا ةصسدنهلا ،ريمعتلا ةيريدم تصصصصخ
بنعلا داو ةيدلب ،لاحرب ةيدلب نم لكب رمألا قلعتيو لاحرب ةرئاد تايدلب ةئيهت ةداعإل
نوكتصس يتلا اهئايحأا نم ددع يرصضحلا نيصسحتلا لاغصشأا سسمتصس يتلا تاعيرتلا ةيدلبو
رومألا تراصس تلاح يف كلذو ةيراجلا ةنصسلا نم ريخألا عبرلا ةيادب لبق ةديدج ةلح يف
ىلعف ،ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا يثÓثلا ةياهن لبق لاغصشألا قÓطناب هل ططخم وه امك

يلع يديصس انكصسم585 يح يرصضحلا نيصسحتلا ةيلمع سسمتصس لاحرب ةيدلب ىوتصسم

نم رهصشأا ةعبرأا دعب ملصستو رايلم7.2 قوفي يلام فÓغ اهل سصصصخ يتلا ةيلمعلا يهو

يفير انكصسم72 يحو ةيدلبلا زكرم سسمتصس ةئيهتلا ةيلمع نإاف بنعلا داوب امأا ،اهقÓطنا

ةدم تددحو رايلم3.2 قوفي يلام فÓغ ىلوألا ةيلمعلل سصصصخ ثيح ،زوللا مأا عمجم

ىلع رايلم3.1 زهاني يلام فÓغ اهل سصصصخف ةيناثلا ةيلمعلا امأا ،رهصشأا ةصسمخب لاغصشألا
تدافتصسا تاعيرتلا ةيدلب اهتهج نم ،هقÓطنا نم رهصشأا ةعبرأا دعب عورصشملا ملصسي نأا

ةدمو ميتنصس رايلم2 زهاني يلام فÓغب دوليم ملاصس نب يح ةئيهت نم عورصشملا اذه نمصض
يح ةيدلبلا هذهب اصضيأا يرصضحلا نيصسحتلا ةيلمع تصسم امك ،رهصشأا ةعبصسب تددح زاجنا

ةعبرأاب تددح زاجنإا ةدمو رايلم2.1 هردق يلام فÓغ هل سصصصخ يذلا دوعصسم تاريمع

`hd«ó. g.رهصشأا
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اوكراضش ةطرضش فظوم401

ةبانعب جنرطضشلا ةضضاير ةلوطب يف

ةيوهجلا ةلوطبلا يف ةطرصش فظوم401 كراصش
زكرمب ةمظنملا جنر˘ط˘صشلا ة˘ير˘كف˘لا ة˘صضا˘ير˘ل˘ل
مت يتلاو ،ةبان˘ع˘ب ر˘ي˘صشع ن˘ي˘ع ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘حار˘لا
قرصشلل يوهجلا ششت˘ف˘م˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا
ة˘ي˘ند˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا رو˘˘صضح˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب
.ةيركصسعلاو

ـل اديدج اضسيئر ديعضسلا دايضص باختنا
راجحلا راديضس بكرم يف ةكراضشملا ةنجل

تا˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘عا˘ق ي˘ف شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص تر˘˘ج
راديصس بكرم يف ةكرا˘صشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل تا˘با˘خ˘ت˘نا
،قباصسلا انددع يف انفصشك نأاو قبصس امك راجحلا

ةنجل ـل ديدج شسيئرك ديعصسلا دايصص باختنا متو
ـل افلخ راج˘ح˘لا راد˘ي˘صس بكر˘م ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

نمو هنم ةقثلا بحصس مت يذلا يعمج شضاير
شسمأا باختنا متو ،شسمأا لوأا هصسلجمو هبتكم
شسلجملا امأا ،نيبدتنم7 نم نوكتي ديدج بتكم
ديعصسلا دايصص ربتعيو ،ابدتنم51 نم نوكتيف
راجحلا راديصس بكرم يفSST ةدحو نع يباقن
لامعلل ماعلا داحتÓل يئلولا بتكملا وصضعو
ةنجل ي˘ف ةرو˘صصلا حا˘صضتا د˘ع˘بو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لامعلا رظتني «ديدحلا قÓمع» يف ةكراصشملا

ةباقنب ةصصاخ˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع د˘عو˘م
مت يتلا رهصش ةلهم ءاهتنا دعب ةصصاخ ةصسصسؤوملا
يذلا ياب وزع ةباينلاب ماعلا نيمألا ـل اهديدحت
نأا رظتنيو ،يعمج شضايرل افلخ هتيكزت تمت
ةماع ةيعمج دقع˘ل د˘عو˘م «ا˘ي˘ت˘ي˘ج˘يوألا» دد˘ح˘ت
ةباقنل ديدج ماع نيمأا باختنا لجأا نم ةيباختنا
ملعلا عم لامعلا راتخيصس يذلاو راجحلا راديصس
701 ـب ردقي بكر˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘لا دد˘ع نأا

33 نم نوكتي يباقنلا شسلجملاو يباقن وصضع
ـب ردقيف يباقنلا بتكملا ءاصضعأا ددع امأا ،اوصضع
.ءاصضعأا7

«هتتكضسأا» تاطلضسلا نكل«ديدجلا انوروك شسوريف» نم رذح ينيضص بيبط
ابيبط نأا   ةيناطيربلا «يصس يب يب» تلقن

نم ركبم تقو يف رذح دق ناك اينيصص
ىودعلا ديدصش ديدج شسوريف راصشتنا
هنم اوبلط دÓبلا يف نيلوؤوصسم نكل  ،

هايإا نيمهتم ، شسوريفلا نع ثدحتلا مدع
اقفوو.ةحيحصص ريغ تامولعم رصشنب
بيبط ناك دقف  ، «يصس يب يب» ريرقتل
دحأا يف لمعي ،غنايل نيو يل نويعلا

يصضاملا ربمصسيد يف ناهوو تايفصشتصسم
تلاح عبصس ةباصصإا ظحل امدنع
يذلا «شسراصس» شسوريف هبصشي شسوريفب
مهحصصنيو شسوريفلا نم اهيف مهرذحي هئÓمز ىلإا ةلاصسر غنايل ثعبو.3002 ماع شصخصش008 وحن ةايحب ىدوأا
،هلزنم ىلإا نيينمألا نيلوؤوصسملا نم ددع ةرايزب مايأا ةعبرأا دعب أاجافيل ، ىودعلا ربع هراصشتنا نم ةياقولاب
يف ءاج ،«ةدصشب يعامتجلا ماظنلا تجعزأا ةئطاخ تامولعم رصشنب» اهيف هومهتا ةركذم ىلع عيقوتلا هنم اوبلطيل
.«ةلادعلل كميدقت ةلئاط تحت ةينوناقلا ريغ كلاعفأاو كدانع يف كرارمتصسا ةبغم نم ايمصسر كرذحن» : اّهصصن

ةبانع ةعماجب  يوبابميزلا بلاطلا حور ىلع امحرت تمضص ةقيقد
راتخم يجاب ةعماج ريدم فقو
عنام روتكدلا ذاتصسألا ةبانع
ةيعماجلا ةرصسألا ةقفر دمحم
نييلودلا ةبلطلا نم ددعو
ىلع امحرت تمصص ةقيقد شسمأا

يف يلودلا بلاطلا حور
ةبانعب راتخم يجاب ةعماج
ةيعر وهو «رابصسورت وزدودن»
يوبابميز ةلود نم يبنجأا
ةنصس ذنم ةينملا هتفاو يذلا
 .اردغ لتق نأا دعب

«طÓختلا» ةيحضض ةبانع «لدع»
ىقبيصس ةبانعب «2 لدع» جمانرب نأا ودبي

،فارطألا شضعب لبق نم «طÓختلا» ةيحصض
نيبتتكملا نم ةعصساو ةحيرصش تراتخا ثيح
فقصس نوكت نأا نود ةيصضقلا هذه يف لاصضنلا
بتكم ءاصضعأا لاقتصسا نأا دعب كلذو ةيعمج يأا
تاماهتا مهصضعب هجاوي نيذلا ةقباصسلا ةيعمجلا

ةدوعلا ةلواحمب نيبتتكملا نم ددع لبق نم
نم كلذو مهتيصضق باصسح ىلع ةهجاولا ىلإا

ميظنت رارغ ىلع ايلخاد عارصصلا لعج لÓخ
فرطلا ىلع ششيوصشتلل ةيزاوم تاجاجتحا
يف ةيلحملا تاطلصسلا لصصفتصس لهف ،رخآلا

 ؟روتصسملا فصشكتو «طÓختلا» اذه

ايملاع82ـلا زكرملا لتحي يرئازجلا ششيجلا
ششويج ىوقأل82ـلا زكرملا يرئازجلا ششيجلا لتحا
دعب ايبرع ثلاثلا هفينصصت مت امك،0202 ماعل ملاعلا

يف ءاجو ،ةلود821 لصصأا نم ةيدوعصسلاو رصصم
بصسحو.ايبراغم لوألاو ايقيرفإا يناثلا زكرملا
تصصصصخ رئازجلا نإاف ،«رواب رياف لابولغ» فينصصت
اميف امأا .رلود رايلم31 اهردق ةيعافد ةينازيم
ششيجلا اهب ىظحي يتلا ةيرصشبلا ةقاطلاب قلعتي
شصخصش فلأا586 يلاوح ايونصس غلبتف ،يرئازجلا
يلامجإلا ددعلا نأا ركذي .ةينطولا ةمدخلا نصس اوغلب
فلأا082 يلاوح غلبي يرئازجلا ششيجلا يف دونجلل

وه ايلاح ةمدخلاب نيدوجوملا دونجلا ددع نأاو ،يدنج
.افلأا051 طايتحلا دونج ددع غلب اميف ،افلأا031
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،ةيوارحسص ةئيب نم اقÓطنا
سشا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سسكع˘˘˘˘ت
نينثا نيدهسشم نيب ،ةقطنملاب
يوار˘ح˘سص تي˘ب ن˘ي˘ب ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ن˘ي˘بو ةرا˘ت ه˘ل˘ئا˘سسوو ه˘تاودأا˘˘ب
ليخنو رئب اهب ةيحÓف سضرأا
ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،ىر˘˘خأا ةرا˘˘ت
طا˘ق˘سسإا ه˘نا سضر˘˘ع˘˘لا جر˘˘خ˘˘م
ة˘ب˘سشخ ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘˘نو ع˘˘قاو˘˘ل˘˘ل
فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ح˘ن ،حر˘سسم˘لا
فيرع˘ت˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م ،ى˘م˘سسأا
ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ثورو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ريبكلا بو˘ن˘ج˘ل˘ل يرا˘سضح˘لاو
امو نوميميت ةقطنم رارغ ىلع
،ديلا˘ق˘تو تادا˘ع ن˘م ه˘ب ر˘خز˘ت
ةدحولا ىلع ظافحلل تخسسر
هجو ىلع ة˘ير˘سسألاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ،سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘لا

لوانت يذلا سضرعلا عوسضوم
مهدلاو يفوت ،ةوخإا ةثÓث ةسصق
تنا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘سضرأا هءارو ا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ت
رر˘ق ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘سشي˘˘ع رد˘˘سصم
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ه˘م˘ي˘˘سسق˘˘ت م˘˘هر˘˘غ˘˘سصأا

نار˘˘˘خآلا ناو˘˘˘˘خألا سضر˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ديزتل ،كلذ ىلع مكبأا امهدحأا
امنيح ،ادي˘ق˘ع˘ت ة˘سصق˘لا ثاد˘حأا
ن˘ي˘ب ةو˘˘خلا ن˘˘ي˘˘ب عاز˘˘ن بسشن
م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘ل سضرا˘˘ع˘˘مو د˘˘يؤو˘˘م
لحلا كلذ دعب يتأايل ،سضرلا
يذلا ،معلا ة˘ي˘سصخ˘سش رو˘ه˘ظ˘ب
نيب ةي˘سضق˘لا ي˘ف تب˘ل˘ل ل˘خد˘ت
مدع ررقيو ،موحرملا هيخأا ءانبأا
ن˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،سضرألا م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت
ن˘ع ر˘ي˘م˘سشت˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ةو˘خلا
سضرلا ة˘˘مد˘˘خو م˘˘هد˘˘˘عاو˘˘˘سس
مل يف ،اهدئاوفو اهلسضف اركاذ
ا˘م˘لو ،ةد˘حاو˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘سش
،ميع˘نو ر˘ي˘خ ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع هرد˘ت
ل˘سضف˘ب Ó˘ع˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو
تاعازنلا ذبنو ل˘ق˘ع˘لا ح˘ي˘جر˘ت
،ةوخإلا تيتسشت اهنأاسش نم يتلا
كل˘ت ة˘بر˘ت م˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يذ˘˘لا
دهج دعبو يتلا ،ةبيطلا سضرلا

بعت تمجرتو اهلكأا تتأا ديهج
جر˘خ˘م دارأا د˘قو ،ة˘ل˘غ ةو˘˘خلا
حيسضوت كلذ لÓخ نم سضرعلا
ببسستي دق يتلا لكاسشملا كلت
نم تاعازن نم ثاريملا اهيف

نم ةوخلا نيب كسسامتلاو ةهج
ي˘ثار˘ت ع˘با˘ط ي˘ف ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج
ةغبسصلا ىلع دمت˘عا ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت
جمدلا كلذ لÓخ نم ،ةيلحملا
ة˘يرو˘ل˘كلو˘ف ى˘ق˘ي˘سسو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
ةفورعملا ،لي˘ل˘ها ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
يذلا ةزيوتلا ماظنو ،ةقطنملاب
مهلامعأا يف نويتانزلا هدمتعي
هنم قلعت˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ن˘م لÓ˘غ˘لا ي˘˘ن˘˘جو ،سضرألا˘˘ب
يناغألا كل˘تو ،ا˘هر˘ي˘غو رو˘م˘ت
قمع نم ةدمتسسملا ةيغيزامألا
تلآلا فÓتخا ىلع ،بونجلا
ثيح ،ةلمعتسسملا ةيق˘ي˘سسو˘م˘لا

دق سضرعلا يج˘ت˘ن˘م را˘ب˘ت˘عا˘بو
ى˘ل˘ع ع˘قاو˘لا ة˘م˘جر˘˘ت او˘˘لوا˘˘ح
ىلع اودمتعا م˘ه˘نإا˘ف ،ة˘ب˘سشخ˘لا
ةيديلقت ةيلحم ةيقيسسوم تلآا
ة˘ير˘سصع˘لا تلآلا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب
لكسشب سضرعلا قفارت دق يتلا

ةقرف ىلع نيد˘م˘ت˘ع˘م ،ي˘ف˘خ˘م
ام ابلا˘غ ا˘ه˘نأل ،ة˘ب˘سشخ˘لا ى˘ل˘ع
م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف م˘ه˘لا˘غ˘سشأا ق˘فار˘ت
ن˘م عو˘˘ن ءا˘˘ف˘˘سضإل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
مامتا يف عيج˘سشت˘لاو ة˘ي˘ل˘سست˘لا

تاطاسشنلا فلت˘خ˘مو لا˘غ˘سشلا
مهتا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
باسشلا سضرعلا جرخم .ةيمويلا
ح˘ير˘سصت ي˘فو د˘م˘ح˘م ي˘م˘جا˘ن

ناكسس ةاناعم لقن ،ةعاسس رخآل
فلتخم مهنم ام˘ي˘سس ،بو˘ن˘ج˘لا
تا˘طا˘سشن˘لا د˘يد˘ع ي˘ف قر˘ف˘˘لا

ءار˘ج ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تلا˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ة˘ه˘ج ن˘م تا˘ي˘˘نا˘˘كمإلا سصق˘˘ن
اب˘حر˘م ،ن˘يو˘كت˘لا سصق˘ن اذ˘كو
نيوكت ةركفب قايسسلا تاذ يف
نم اه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل بو˘ن˘ج˘لا قر˘ف
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
فيرعتلل ،ةيفاقثلا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
نم بونجلا قطانم هزنتكت امب
ثورو˘˘˘˘مو بهاو˘˘˘˘م ،تارد˘˘˘˘ق
ةجاحب وه ماه يدام لو يدام
اربتعم ،هنع ما˘ث˘ل˘لا ة˘طا˘مإا ى˘لا
ة˘˘كرا˘˘سشم قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ن˘˘م˘˘سض ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةباثمب يه ةرم لوأل ناجرهملا
ةلازإا اه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق
سضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لاو ز˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘˘لا كلذ
ه˘ق˘سش ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ىقبي يذلا حرسسملاب طبترملا

ه˘ن˘م ى˘م˘سسألا فد˘ه˘لا ه˘˘ب˘˘سسح
ثار˘ت˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا
،ه˘فÓ˘ت˘خا ى˘˘ل˘˘ع يوار˘˘ح˘˘سصلا
ةرازو كلذ لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘عاد
قطانم ىلإا ة˘تا˘ف˘ت˘للا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
قفارم ءاسشنإا لÓخ نم بونجلا
يوهج حرسسم ل املو ،ةيفاقث
فرعت ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت˘ب

رخزت املو ةماه ةيفاقث ةيكرح
رارغ ىلع ،ةباسش تاقاط نم هب
عمزملا نم يذلا ليلها ناجرهم

هنم72 ـلا ةع˘ب˘ط˘لا قÓ˘ط˘نا
.مداقلا سسرام رهسش
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ة˘˘عا˘˘ق˘˘˘ب لوألا سسمأا ءا˘˘˘سسم تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
تايلاعف يوهجلا ةنتاب حرسسمل سضورعلا

ينطولا يفاقثلا ناجرهملل11 ـلا ةعبطلا
ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا حر˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
،دوهزم قيفوت ةنتاب ةيلو يلاو اهتقÓطنا

ةرازو ن˘ع ل˘ث˘م˘م را˘سشت˘سسم˘لا رو˘˘سضح˘˘بو
ىلإا ةفاسضإلاب ،يسشا˘ي˘ع˘لا ةد˘ي˘م˘حا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ةرهاظت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو تف˘كع ي˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ظفاحم دكأا دقو اذه ،مسسوم لك اهناسضتحا
سشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘لا˘هو˘سس م˘ي˘ل˘سس نا˘جر˘ه˘م˘˘لا
نأا ،اها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘فو ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا قÓ˘ط˘نا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
رو˘سضح˘لا ى˘لا ع˘جار يو˘ن˘سسلا نا˘جر˘ه˘م˘˘لا
نيكراسشملاو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل م˘ئاد˘لا

معدلاب ،يلاهوسس هربتعا ام وهو ،نيمتهملاو
يف ةلثمم ةيسصولا ةئيهلا فادهأل يونعملا

هذه لÓخ نم ىعسست يتلا ةفاقثلا ةرازو
لاجم يف روطتلا قيقحت ىلإا تارهاظتلا
قلخ ىلع لمعلاو ينفلاو يفاقثلا جاتنإلا

نيذلا نطولا ءانبا نيب لسصاوتلا نم تاقبط
نأا قايسسلا تاذ يف ادكؤوم ،هيلإا ةجاحب مه
دق ةيلاوتملا هتاعبط لÓخ نمو ناجرهملا
راكفألا لدابتل ينطو ربنمك هاودج تبثأا
ةقلعتملا نونفلا فلتخم يف نيعدبملا نيب
،ةيغيزامألاب ةقطانلا ةيوجرفلا  سضورعلاب
ع˘˘فر ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘سسإلا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘˘م ا˘˘˘م و˘˘˘هو

لاجملا اذه يف تاربخلا ديازتو ىوتسسملا
لمعلا يف ة˘كر˘ت˘سشم ةد˘عا˘ق ر˘ي˘سصب˘ت اذ˘كو
دنتسست ةدعا˘ق لÓ˘خ ن˘م ،دا˘ج˘لا ي˘عا˘م˘ج˘لا

ةلوؤوسسملا ةيرح˘لاو ة˘ير˘كف ةر˘ها˘ظ˘م ى˘ل˘ع
مهاسست ةبرجت يف Óبقتسسم لوحتت دق يتلا
يلاو هتهج نم .ةيفاقثلا تازيمملا قلخ يف
يمسسرلا هنÓعا ىدلو ،دوهزم قيفوت ةنتاب

،هذه ةينطولا ةيفاقثلا ةرهاظتلا ةقÓطنا نع
يف هتريسسم ربع ناجرهملا هققح امب هون

نم ،هت˘ما˘قإا ن˘م تاو˘ن˘سس01 ـلا نو˘سضغ
لمسش م˘ل ن˘م ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت عا˘ط˘ت˘سسا ا˘م لÓ˘خ
فحتلا عورأاب دوجتل ةينطولا ةينفلا ةلئاعلا
نع ربعت تئتف ام لاق امك يتلا ةيحرسسملا

ةقيمع لئاسسر لÓخ نم انتلاسصأاو انتيوه
ىؤور˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘خاو عو˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘فدا˘˘˘ه

يلامجلا نف˘لا اذ˘ه ،را˘كفلاو تا˘ه˘جو˘ت˘لاو
سسف˘ن˘لا قوذ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي نأا عا˘ط˘ت˘سسا يذ˘˘لا
اذكو اهتاعلطتو اهتابغر مجرتيو ةيرسشبلا
دوهزم راسشأا امك اذه ،اهحايتراو اهحارفأا

ةيرئازجلا ةلودلا سصرح ىلا هتملك لÓخ
هب رخزت يذلا يفاقثلا عونتلا ةياعر ىلع
ثا˘ع˘ب˘˘نا رد˘˘سصم ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ا˘˘ندÓ˘˘ب

ر˘˘˘سس ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ط ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘ي ،يرا˘˘˘˘سضح
ا˘ن˘ت˘يو˘ه ة˘يا˘م˘ح لÓ˘خ ن˘م ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا

،ةغل ،سضرأا نم اهرسصانع لكب ءاقترلاو
ملاعم ءاسسرإا نع كيهان اذه ،خيراتو  نيد
ايويح اردسصم ربتعي يذلا يفاقثلا عونتلا
،ةيداسصتقلا ىتحو ةي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
ةرداق اهئارثو اهددعت ىلع انتيوه نأا اربتعم
ة˘ل˘يد˘ب˘لا ةور˘ث˘ل˘ل ارد˘سصم نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع

ىلع بابسشلا ثعبتو يرامثتسسلا ريكفتلاو
،مهتاعاد˘بإاو م˘ه˘تارا˘سصت˘نل نا˘ن˘ع˘لا قÓ˘طإا

ىلع نومزلم اننأا قايسسلا تاذ يف ادكؤوم
مدقتو رارقتسسا نم دÓبلا هتققح ام كاردإا

ن˘م ي˘فا˘ق˘ث˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يدو
نم هيلإا اوبسصن ام غولبل ةربتعم بسساكم
ا˘ن˘نا ا˘فدر˘م ،م˘ملا ن˘ي˘ب ة˘مر˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘نا˘˘كم
ى˘لا ى˘سضم تقو يا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كا نوو˘˘عد˘˘م
ةريسسم˘لا لا˘م˘كت˘سسل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘لا
دييسشتلا ىلع ةمئاقلا ةيراسضح˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ىلا انليحي يذلا هجوتلا لÓخ نم ،ءانبلاو
لكسشلاب يفاقثلا ان˘ثورو˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا
يقر˘لا تا˘جرد ى˘ل˘عأا ا˘ن˘ت˘مأل ق˘ق˘ح˘ي يذ˘لا

دوهجب ،ةنتاب يلاو هون امك اذه .راهدزلاو
ةفاقثلاو ةغللا ءاط˘عا ل˘جا ن˘م ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘سشلاو ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘ملا
ةيرثلا ةربخلا قيمعت لÓخ نم اهقحتسست
قرفلا فلتخ˘م ن˘ي˘ب ل˘سصاو˘ت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةيقرتب حمسسي امب يندملا عمتجملاو ةينفلا
لماك ربع اه˘عا˘ع˘سشإا نا˘م˘سضو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
اهنأاو ةسصاخ ءاسصقا نود ينطولا بارتلا
ةجلاعم يف ةءافكب ةمهاسسملا ىلع ةرداق
،ةيميظنتلا اهنم ءاوسس ةديدجلا تايلاكسشإلا
هنأا ركذلاب ريدج اذه .ةينقتلا اذكو ةيملعلا
ناجرهملا نم ةيلاحلا ةعبطلا قÓطنا مت
نيذلا ،ميكحتلا ةنجل ءاسضعأا نع حاسصفإÓل

ىلع رايتخلا ةيلمع يف ةظفاحملا تدمع
تاريغتملا فل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا ة˘لوا˘ح˘م
سضغب حرسسملا بناوج لكب ماملإلا اذكو
حرسسملا رابتعاب ةقوطنملا ةغللا نع رظنلا
ىلع ناكف ،ةيئاح˘يلا ة˘غ˘ل˘لا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
نم داع˘سس يرد˘ك ةرو˘ت˘كد˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسأار
ن˘م مدا˘ق˘لا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع زوز˘ع ،وزو يز˘ي˘ت
،ةنتاب نم يجورف كوربم لثمملا ،تسسارنمت
ميهاربا ذات˘سسلاو ،ة˘سسب˘ت ن˘م ة˘ج˘يد˘خ م˘لوا
ةنجللا ءاسضعأا نمسض بسصني يذلا ترغزت
سسفانتت نأا ىلع اذه ،ايلاوت ةيناثلا ةرملل

ءادا ن˘سسحأا ز˘ئاو˘ج ى˘ل˘ع61 ـلا سضورع˘لا
،يوناث يلاجر ءادا نسسحأا ،يوناث يئاسسن
،ي˘لا˘جر رود ن˘˘سسحا ،ي˘˘ئا˘˘سسن رود ن˘˘سسحأا
ن˘˘˘˘˘سسحا ،جار˘˘˘˘˘خا ن˘˘˘˘˘˘سسحا ،سصن ن˘˘˘˘˘˘سسحا
ةنجل ةزئاج ،ىقيسسوم نسسحا ،ايفارغونيسس
سضر˘˘ع ن˘˘سسحا ةز˘˘ئا˘˘ج اذ˘˘كو ،م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘˘لا
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هب تءاج ام لÓخ نم ،أزيمم11 ـلأ همشسوم يف يغيزامألأ حرشسملل ينطولأ يفاقثلأ ناجرهملل يفاقثلأ ثدحلأ هب لهتشسأ يذلأ لوألأ ضضرعلأ ناك
تشسكع يتلأ ،ةيتفلأ ةقرفلأ هذهل ةكراششم لوأأ نمشض ،رأردأأ ةيلول ةعباتلأ نوميميت ةنيدم نم ةمداقلأ ،ةيفاقثلأ نونفلل ةيبهذلأ لامرلأ ةيعمج

.ةطيشسب ةيديلقت لئاشسو دامتعأ ىلأ دمع يذلأ ،دمحم يمجان جرخملل ،«ةلاشسرلأ» نأونع لمح ضضرع يف ،نييتانزلل اششاعم اعقأو

ةرم لوأل حكرلا رسضحت ةيتانزلا
ايفاقث ششمهملا بونجلا زجاح رسسكل ةلواحم يف

يغيزامألا حرسسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملل11 ـلا ةعبطلا تايلاعف قÓطنا

ةدود نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو نع Óثمم يششايعلأ ةديمحأأ

ققحتلل لباق ريغ يسسايسسلا ليدبلا ىقبي»
«يفاقثلا ليدبلا بايغ لظ يف

،ةفاقثلا ةريزو نع Óثمم ،يسشايعلا ةديمحأا ةفاقثلا ةرازو راسشتسسم ربتعا
نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو نع ةباين اهÓت ةلاسسر لÓخ ،لوألا سسمأا ءاسسم
نأا ،يغيزامألا حرسسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا قÓطنا ةيسشع ،ةدود
يف فÓتخلا همعي ،ددعتمو ددجتم لبقتسسمو رسضاح عورسشم ةيغيزاملا
كييازوملا ةيلدج يف ةيرثلا ةدحولا هزيمت ،ينطولا جيسسنلا ةمحل ماجسسنا
ىلع اهتردقو اهتوقو اهقمع ةينطولا ةفاقثلا حنمي يذلا يوغللاو يفاقثلا
تاناهرلا هزيمت ،لوحت˘م ي˘م˘لا˘ع ع˘سضو ي˘ف دد˘ج˘ت˘لاو م˘ل˘قأا˘ت˘لا ،ة˘موا˘ق˘م˘لا

ناونع وأا ،هدحو ناسسللا يف ةيغيزامألا رسصح نود ،ىربكلا تايدحتلاو
ةفاقثو اددعتم ارسضاحو بسسحف ةددعتم ناولأا تاذ ةركاذ لو ،طقف ةيوه
رسضاح عورسشمك اهيلإا رظنن نأا يغبني ذإا فÓسسألا قمع يف اهروذج برسضت
ىلع رسصتقت ل ةبعسشتمو ةفلتخم يناعم نم هلمحت امب ،اسضيأا لبقتسسمو
نم ديرت ل ةفاقثلا ةرازو نأا افيسضم ،لماكتم لك اهرابتعاب ،هريغ نود قسش
ةسضافسضف ن˘يوا˘ن˘ع در˘ج˘م نو˘كت نأا نو˘ن˘ف˘لا وأا حر˘سسم˘لا ن˘م لو ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ىلإا انب مكحي عاو ددعتم ملاع قيرط اهديرت لب يرهظمو دماج رولكلوفل
لاكسشألا دحأا وه يفاقثلا هعونت يف حرسسملا ،ىلعألا ىلإا انب عفتريو مامتلا
يفاقثلا عونتلا ملاع ىلع يقيقحلا حاتفملا نوكيل انمامتها لك اهيلون يتلا

قيقحتل ةرورسض يه مويلا ةفاقثلاف انه نمو رسصعلا حورل يعاولا كلمتلاو
امومع ةينطولا ةفاقثلاب معنن اننأا افيسضم .لثمأا ةظحلو لسضفأا دغ وحن ةلقن
براجتلا لدابت ربع ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ق˘طا˘ن˘لا ة˘سصا˘خ ا˘سصو˘سصخ حر˘سسم˘لا˘بو
هانعمب يغيزامألا ريبعتلا تاذ قرفلا فلتخم نيب يفاقثلاو ينفلا راوحلاو
لوقي ةدود نب ةكيلم ناسسل ىلع يسشايعلا ةديمحا لقنو يرثلاو ،عسساولا
نوكت فادهأا نم هيلإا وبسصن ام ققحن ىتح مكبلاطمل ءاغسصإا يلك نوكأاسس»
ةينطولا تاسسلجلاف هيلعو انبعسشو اند˘ل˘بو ا˘ه˘حر˘سسمو ا˘ن˘ت˘فا˘ق˘ث ة˘مد˘خ ي˘ف
مدقت˘سس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئلو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘سسل˘ج˘لا جو˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل
مكميدقتو ءادلا ىلع عبسصإلا مكعسضوو يفاقثلا عسضولل مكسصيخسشت  اهيف
ةيلابلا بيلاسسألا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ثاد˘حإل لو˘ل˘ح˘لا ع˘يرا˘سشمو تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

ىلإا يفاقثلا لمعلا لوحت قيرط ةطراخ قايسس يف كلذو ةميقعلا راكفألاو
رئازجلا نأا ادكؤوم ،«قئاقح ىلإا عيراسشملاو لاعفأا ىلإا تاملكلاو ةقيقح
ليدبلا نأا امك ،ةيفاقثلا ةسضهنلا ةطسساوب لإا رونلا ىرت نأا نكمي ل ةليدبلا
رابتعاب يفاقثلا ليدبلا بايغ لظ يف ققحتلل لباق ريغ ىقبيسس يسسايسسلا
عورسشمل اراسصتنا نوكي اهراسصتنا ةيفاقث ةكرعم يه ةيقيقحلا ةكرعملا نا
ةثيدحلا ةينطولا ةلود˘لا عور˘سشم را˘سصت˘ناو ي˘ثاد˘ح˘لا ل˘ي˘سصألا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
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بردملا مزع يرئازجلا ينطولا بختنملا تيب نم ةبرقملا رداصصملا سضعب تفصشك
نصضح ىلا اهتيدنا عم ارخؤوم ةقلأاتملا ءامصسألا سضعب ةداعإا يصضاملب لامج ينطولا
تايصصفت راطا يف يوبابميز يءاقلب سصاخلا مداقلا رهصشلا ركصسعم ةبصسانمب بختنملا

ليحدلا يدان بردم نأاب رداصصملا تاذ تفاصضأاو ،نوريماكلاب1202 ايقيرفا سسأاك
ىوتصسم ىلع اميصسل ،تارايخلا رفوت ببصسب يقيقح قزأام يف هصسفن دجو دق قباصسلا
ابعل32 ةمئاق طبصض يف هتمهم نم دقعيصس يذلا رملا ،يموجهلا طصسولاو موجهلا
ن˘ي˘صسا˘يو ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ي˘ثÓ˘ث˘لا تا˘بو ،مدا˘ق˘لا ر˘ك˘صسع˘م˘ل˘ل م˘ه˘ي˘عد˘ت˘صسي˘صس ن˘˘يذ˘˘لا

يثÓثلا ناو ا˘م˘ي˘صسل ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب تا˘با˘صسح ىلا ةدو˘ع˘ل˘ل بر˘قألا ،سسا˘نو مدآاو ي˘م˘ي˘هار˘ب
،يلاوتلا ىلع نايرلاو سسينو دروفتنيرب مهقرف عم مهلوحا نصسحا يف نودجاوتي

ةفلتخم بابصسل ناك نيتريخألا اناوصستوبو ايبماز يتارابم نع مهبايغ نأاو ةصصاخ
يميهارب رذتعا تقو يف ،ةباصصإلا نم سسانو ىناع ذا ،ينفلا ببصسلا نع ةديعب اهنكل

،رصضخلا تيب يف ةصسفانملا ةيحصض ناكف ةمحر نب امأا ،ةيلئاع بابصسأل مودقلا نع
مداقلا ركصسعملا نم ةيادب بختنملل ةدوعلل نيحصشرملا زربا نم ةمحر نب دجويو
يف ةلماك ةيثÓث هعم ىصضمأا يذلا ،دروفتنيرب هيدان عم ةريبكلا هتايوتصسم دعب
اذه فادهأا8 ىلإا هديصصر عفر نم هنكم ام ““بيصشنويبموصشلا““ نم ةريخألا ةلوجلا
نب ديعصسل ةكراصشم رخآا دوعتو ،ةمصساح تاريرمت6 هميدقت عم ةازاوملاب ،مصسوملا

ةيصشع باصصي نأا لبق ،سسنوت ةيدو لÓخ ،يصضاملا سسرام رهصشل رصضخلا عم ةمحر
ني˘ح˘صشر˘م˘لا ن˘م سسا˘نو مدآا د˘جو˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ظ˘ح˘ل ر˘خآا ر˘صصم د˘عو˘م ن˘ع بي˘غ˘ي˘ل ““نا˘ك˘لا““

اعئار افده لجصس يذلا وهو ،سسين هيدان عم هتيفاع لماك داعتصسا امدعب رصضخلل ةدوعلل
ببصسب ،رصضخلا ديعاوم رخآا نع سسانو باغو ،سسأاكلا ةصسفانم يف نويل يدان ىمرم يف
ينطولا بختنملل مداقلا سصبرتلا دهصشي نا رظتنملا نم امك ،ةيوق ةباصصإا نم هتاناعم

بابصسأل اناوصستوبو ايب˘ماز ي˘تارا˘ب˘م ن˘ع بئا˘غ˘لا ،ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘صسا˘ي مر˘صضخ˘م˘لا ةدو˘ع
هتناكم هنادقف مغر ،يمي˘هار˘ب˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘لو˘يو ،ة˘ي˘صصخ˘صش
ةيوقلا هتدوع بناج ىلإا ،ةعومجملا لخاد هرود ىلإا رظنلاب ،رصضخلا عم ةيصساصسألا

ةزئاج ىلع سسفاني هتلعج ،نآلا دحل فادهأا01 هعم لجصس يذلا ،نايرلا هيدان عم
.مصسوملا اذه يرطقلا يرودلا يف لصضفألا

لئابقلا ةبيبصش

““يرانكلأ““ عم هتاططخم نع فصشكي ينافلزلا
نم عيمجلا دوهج فتاكت ةرورصض ىلع هتاذ تقولا يف اددصشم ،جيوتتلا تاصصنم ىلإا يدانلا ةداعإاو يصسفانت قيرف نيوكت ىلع هرارصصإا نع لئابقلا ةبيبصش بردم ،ينافلزلا نماي يصسنوتلا برعأا

انأاو ،تاجيوتتلاو باقلألاب Óفاح Óجصس كلتميو قيرع قيرف هنأل لئابقلا ةبيبصش بيردت ىلع تقفاو دقل““ :سسمأا لوأا اهدقع ،ةيفحصص ةودن لÓخ ينافلزلا لاقو ،ةرادإلا عورصشم حاجنإا لجأا
زوفلا دعب ةزاتمم ةيونعم ةيعصضو يف دجاوتتو ةيوق ةعومجم تدجو يننأا يظح نصسح نمو ،قيرفلا اذه ىلإا نزاوتلا ةداعإا وه يفده““ :فاصضأاو ،““قيرعلا يدانلا اذه خيرات نم اءزج نوكأا نأا ديرأا

ةارابم لك بعلنصس““ :متخو ،““انماما تيقب يتلا ةديحولا ةصسفانملا اهنل ،ةلوطبلا يف ةيباجيإا جئاتن قيقحت ىلع لمعلاو ،مامألا ىلإا علطتلا نآلا انيلع““ :عباتو ،““يصسنوتلا يجرتلا قÓمعلا ىلع
يف نيبراحملا بختنم همدق يذلا ىوتصسملا دعب ةصصاخ ،ايبنجأاو ايبرع ابولطم هلعج امم ،بعلملا ةيصضرأا قوف ةريبك تايحصضت مدقيو زوفلا ةفاقث كلتمي يرئازجلا بعÓلا ،سسأاك ةهجاوم اهنأاك

ديلو.ف.““ةيصضاملا ايقيرفأا ممأا سسأاك تايئاهن

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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 داصح
ةضايرلا

فيطس قافو

ةمدقملأ وحن فحزلأ لصصأويو ““ةراطصسوصس““ ىلع وصسقي قافولأ

ايقيرفأا لاطبأا يرودل تاعومجملا ةلحرم تاصسفانم ةياهن عم

ةي˘بر˘ع˘لا ةر˘ك˘لا مو˘ج˘ن تا˘ب،0202/9102 مصسوم˘ل مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ة˘خ˘صسن˘لا فاد˘ه بق˘ل د˘صصح˘ل ة˘ي˘ب˘هذ ة˘صصر˘ف نو˘ك˘ل˘م˘يو بر˘˘قألا
ىلإا تلهأات يتلا ةتصسلا ةيدنألا موجن نيب نم ةصصاخ ،ةيراجلا

دادولاو نايرصصملا كلامزلاو يلهألا يهو ،ارخؤوم ةينامثلا رود
عمو ،نايصسنوتلا يجرتلاو يلحاصسلا مجنلاو نايبرغملا ءاجرلاو
مجاهم يبيرعلا ميرك يرئازجلا حجن تاعومجملا ةلحرم ةياهن
لجصس امدعب نيفادهلا ةمئاق ردصصت يف يصسنوتلا يلحاصسلا مجنلا

ة˘صصر˘ف كل˘م˘ي لاز˘ي لو ،ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر˘ب نآلا ىت˘ح فاد˘˘هأا01
ةركلل ىقبيل ،هقيرف لهأات دعب ريبكلا بقللا دصصح يف ةيبهذ
جورخ مرح امد˘ع˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘صضفأا كل˘م˘ي ل˘ث˘م˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

5 امهنم لك لجصس نيمجن داعتبا يف قابصسلا نم ةمصصاعلا داحتا

ايركزو سصويحم نميأا امه بقللا ىلع ةصسارصشب اصسفانو ،فادهأا
فلخ يتأايو ،ةيرئازجلا ةليكصشتلا يف ةبرحلا يصسأار ةعاصش نب
م˘جا˘ه˘م ا˘ك˘ي˘لو˘م نو˘صسكا˘غ ا˘ي˘لا˘ح بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ي˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘لا م˘˘ير˘˘ك

7 د˘ي˘صصر˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘فا˘صصو˘لا ل˘ت˘ح˘ي يذ˘لا ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘يزا˘˘م

سسفانمو ءارمصسلا ةراقلا يف نيمجاهملا زربأا دحأا وهو ،فادهأا
ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا د˘يد˘ه˘ت˘لا ل˘ث˘م˘يو فاد˘ه˘لا بق˘ل ىل˘ع يو˘ق
زربي ثلاثلا زكرملا يفو ،ةلوطبلا فاده بقل دصصح يف برعلا

،فادهأا6 لجصس يذلا يرصصملا كلامزلا مجاهم دمحم ىفطصصم
قا˘˘ب˘˘صسلا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم ي˘˘بر˘˘ع بعل ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ع˘˘بار ي˘˘˘تأا˘˘˘ي م˘˘˘ث
مجن يقرصش نب فرصشأاو يلهألا مجن تاحصشلا نيصسح مهردصصتي

يبيرعل قلاتلا اذه نأاصش نمو ،فادهأا5 امهÓك لجصسو كلامزلا
قاب وه اميف لصصاوت لاح يف اميصسل رصضخلا باوبأا هماما حتفي نا

ةيلحملا تاصسفا˘ن˘م˘لا ا˘صضيأاو ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م
.ةيصسنوتلا

ديلو.ف

مهتيدنأ عم تفقلا مهقلأت لظ يف

 يميهأربو سسانوو ةمحر نب ةدوع وحن
 سسرام رهصش ركصسعم يف ““رصضخلأ““ تيبل

9102¯ ±.hd«ó

ىلع ءادلاو ةجيتنلاب سسما لوا فيطصس قافو بلغت

يام8 بعلمب (3-1) ةجيتنب ةمصصاعلا داحتا هفيصض

ةلوطب ن˘م61 ـلا ةلوجلا باصسح˘ل ف˘ي˘ط˘صسب5591
تقلطنا يتلا مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا
،سسيمخلا مويلا ةياغ ىلإا لصصاوتتل طرافلا تبصسلا

ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح فر˘˘˘ط ن˘˘˘م فاد˘˘˘هألا تل˘˘˘ج˘˘˘صسو

يصسودنك دمحا و (55) ةصشق نيدلا ماصسح (1+54)

ح˘˘لا˘˘صصل (09+3) يراوز و قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصل (85)
،ةجيتنلا هذه دع˘بو ،ةر˘صشا˘ب˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م ن˘م دا˘ح˘تلا
با˘ب˘صش و نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةطقن32 عومجمب سسماخلا زكرملا يف ةنيطنصسق
زكرملا يف ةمصصاعلا داحتا ىقبي امنيب ،قيرف لكل
.ثلاثلا

نيبعÓل دوعي زوفلأ أذه يف لصضفلأ““ :يكوكلأ
““روهمجلأو

ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو˘ل ي˘صسنو˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ىن˘˘ثا د˘˘قو اذ˘˘ه
،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل دودر˘م ىل˘ع ار˘ي˘ث˘˘ك ي˘˘كو˘˘ك˘˘لا

ة˘صضا˘ف˘ت˘نا د˘ه˘صش يذ˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خو
او˘ع˘ي˘صض ثي˘ح ،فو˘صصو˘ب ءا˘ق˘فر بنا˘ج ن˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ةجيتنب ءاقللا ءاهناب ةل˘ي˘ف˘ك تنا˘ك ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ا˘صصر˘ف
نا˘ي˘صسن نود ،ار˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ب˘عل ي˘كو˘ك˘لا ر˘ك˘صشو ،ل˘˘ق˘˘ثا
ىلا ةو˘ق˘ب ه˘تدو˘ع د˘كا يذ˘لا ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صسلا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

مقرلاب يصسنوتلا هفصصو يذلاو ،رانلا بعلم تاجردم
قافولا روهمج نم ابلاط سسمأا لوا ةارابم يف بعصصلا

قافولا عجرتصسي ىتح ،ةدناصسملاو معدلا نم اديزم
.ةلوطبلا بيترت ملصس يف رثكا يقتريو هتناكم

ةركل ةيعماجلا ةينطولا ةلوطبلا سسما لوا تمتتخا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا ي˘ت˘لا رو˘كذ مد˘ق˘˘لا

يف يرفيف4 ىلإا يفناج03 نيبام ةرتفلا يف ةبانع
يجاب ةعماج ر˘يد˘م رو˘صضح˘ب ةز˘ي˘م˘مو ة˘ع˘ئار ءاو˘جا

را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ر˘˘يد˘˘م و را˘˘ت˘˘خ˘˘م
دا˘غر˘م ق˘با˘صسلا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو ر˘˘هز˘˘ل طو˘˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
دو˘˘فو˘˘لا ع˘˘م ءاد˘˘غ˘˘لا ة˘˘ب˘˘جو و˘˘لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘يا، نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صس
و قباصسلا ريد˘م˘لا م˘ير˘ك˘تو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

ن˘م، مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار سسي˘˘ئر
نا اهاقلا يتلا عادولا ةملك لÓخ مدقت داغرم هتهج

هذه حاجنا يف مها˘صس ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل ر˘ك˘صشلا˘ب ه˘م˘ير˘ك˘ت
امك ديعب نم وا بيرق نم ءاوصس ةيصضايرلا ةرهاظتلا

ةيعماجلا ةنيدملل قوفتلاو حاجنلا نم ديزملا ىنمت
هذه لث˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ا˘هز˘ي˘م˘ت˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع

.ةيصضايرلا تارهاظتلا

ةلوجلأ يف يدأولأ ىلع ةلواطلأ بلقت فيطصس ةعماج
ةيماتخلأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘ما˘ت˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا تد˘˘ه˘˘صش
تامدخلا ريدم روصضح روكذ مدقلا ةركل ةيعماجلا
ع˘با˘ت يذ˘لا ر˘هز˘ل طو˘ع˘ب را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

نيا،2 فيطصس ةعماج و يداولا ةيعماجلا تامدخلا
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب يداو˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صسلا بل˘˘ق

نيفده ةجيتنب نيمز˘ه˘ن˘م او˘نا˘ك نا د˘ع˘ب سسو˘ف˘ي˘صسلا
يناثلا طوصشلا يف اوموقيل لولا طوصشلا يف رفصصل
ةر˘ي˘ح ط˘صسو ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘ثÓ˘ث او˘ل˘˘ج˘˘صسيو ادا˘˘ت˘˘نو˘˘مر˘˘ب

قرو˘لا ىل˘ع ن˘ي˘ح˘صشر˘م او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا، يداو˘لا ي˘˘ب˘˘عل
لدا˘ع˘ت تفر˘ع ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب، ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
˘ما˘ما ر˘صصق˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
فدهب طصسو ةنيطنصسق ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم
ةركصسب ةعما˘ج ما˘ما ة˘م˘لا˘ق ة˘ع˘ما˘ج لدا˘ع˘ت و ه˘ل˘ث˘م˘ل
 .ايبلصس

ءانبأأ»و بيترتلأ نوردصصتي ““ايرأوق اماي ءانبأأ““
ةقحÓملأ يف ““نابيزلأ

ةياجب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ق˘ير˘ف رد˘صصت
ديصصرب ةعبارلا ةلوجلا دعب بيترتلا لودج رصصقلا

تايرابم ةثÓث يف زو˘ف˘لا ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب طا˘ق˘ن01
ة˘ع˘ما˘ج ه˘ف˘ل˘خ ي˘تأا˘ت، ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ي˘ف لدا˘ع˘˘ت˘˘لاو

ن˘يزو˘ف ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج طا˘˘ق˘˘ن8 د˘˘ي˘˘صصر˘˘ب ةر˘˘ك˘˘صسب
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف، ن˘ي˘لدا˘˘ع˘˘تو

طاقن7 د˘ي˘صصر˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق و يداو˘لا ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

و، طاقن5 ديصصرب ةملاق ةعماج نم لك مهفلخ،
تامدخلا ةيريدم مث طاقن ةعبرأاب فيطصس ةعماج

ةعماج ار˘ي˘خاو طا˘ق˘ن ة˘ثÓ˘ث˘ب ةد˘ك˘ي˘ك˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه .طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘ي˘صصر نود˘ب ل˘ج˘ي˘ج

ل˘هأا˘ت˘ت˘صس ن˘يا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ با˘˘يلا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

 .ةيعماجلا سسأاكلل ىلوألا ةعبرلا قرفلا

ةكراصشملأ دوفولأ ةداهصشب عئأر نم رثكأأ ميظنت

عئار نم رثكا ميظنت ةلوطبلا تفرع رخآا بناج نم
تÓماعو لامع ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط ن˘م
ن˘يذ˘لا را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
˘˘ما˘˘ع˘˘طلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ءاو˘˘صس ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف او˘˘˘نا˘˘˘ك

ةئ˘ي˘ه˘ت م˘ت ثي˘ح2 سسوفيصسلا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قلا˘ب
لا˘˘م˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
ةماقلا ةريدم مهصسأار ىلع نييريدملا و ةيريدملا

ءاو˘يلا ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م وا تا˘˘حر˘˘ف م˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لا لوؤو˘˘صسمو

عيمج ر˘ه˘صس ثي˘ح1 سسوفيصسلا ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘قلا˘ب
ةماقلا ريدم كلذ يف امب ةبلطلا ةحار ىلع لامعلا
فرط نم عئار نم رثكا ناك دقف ميظنتلا بناج نم،
سسي˘ئر م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
تامدخلا ةيريدمب ةيفاقثلاو ةيصضايرلا تاطاصشنلا
م˘˘صسق سسي˘˘ئرو  ير˘˘ي˘˘ت˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ح˘˘لا˘˘صصم ءا˘˘صسؤور، ير˘˘ي˘˘غ˘˘صص ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘لا
ةيعماجلا تاماقلاب ةيصضايرلاو ةيفاقثلا تاطاصشنلا

عيمج نع كيهان فلصشلاو ةبيعصشلا و2 سسوفيصسلا
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م و را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘˘ما˘˘ج لا˘˘م˘˘ع

ناك نيذلا ةلوطبلا ماكح و،طصسو ةبانع ةيعماجلا
ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود˘ب او˘ما˘قو ة˘ق˘ث˘˘لا ن˘˘صسح د˘˘ن˘˘ع

 .تايرابملا
ب .حلاصص

ةبرج˘ت رار˘ك˘ت˘ل ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل يدا˘ن ط˘ّط˘خ˘ي
ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ،زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
امل ا˘ق˘فو ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ،ة˘م˘حر

،ة˘ّيز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك
نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا ““ن˘˘صص اذ““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تد˘˘ّكأاو
51 غلبم عفدل هدادعتصسا ىدبأا يتيصس رتصسيل

لجأا نم دروفتنيربل ينيلرتصسإا هينج نويلم
ةمهم نوكت نلو ،يرئازجلا همجن عم دقاعتلا
يف ،ةمحر نب تامدخب زوفلل ةلهصس ““بلاعثلا““

ة˘˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع رادار ىل˘˘ع بعÓ˘˘لا دو˘˘˘جو ل˘˘˘ظ
˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإا

بعل سضرفو ،دتيانوي لصساكوينو يصسليصشتو
˘˘مو˘˘ج˘˘˘ن ل˘˘˘صضفأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو ه˘˘˘صسف˘˘˘ن ““ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا
،““بيصشنويبماصشلا““ يزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا

نيظحÓملا لبق نم ةداصشإا لحم هلعج ام وهو
ةارابم46 يف ريخألا كراصشو ،ني˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
اهيف مهصسأا ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف م˘ي˘لا˘ظ˘م˘لا يرود ي˘ف
،ل˘ي˘ج˘صستو ة˘عا˘ن˘صص ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘فد˘˘ه93 ي˘˘˘ف
ذنم اريبك اعافترا ةمحر نب مهصسأا تدهصشو
ة˘ن˘صس ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب˘ل ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا

لصصت ةيقوصسلا ه˘ت˘م˘ي˘ق ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو،8102
ريفصسنارت““ عقو˘م ي˘ف ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م8 غلبم˘ل
ةدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن د˘˘ق زر˘˘ح˘˘م نا˘˘كو ،““تكرا˘˘˘م
هبقلب زوف˘ل˘ل6102 ة˘ن˘صس ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘˘ل
يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ي˘˘ف د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ريطاصسأا فاصصمل يقتري هلعج ام وهو ،زاتمملا
يف ““بلاعثلا““ ““رصضخلا““ دئاق  رداغو ،يدانلا
ةقفصص يف يتيصس رتصسصشنام وحن8102 ةنصس

،ينيلرتصسإا هينج نويلم8.76 اهتميق تغلب
مايأا لبق اهعقو يتلا ةعئارلا ةيثÓثلا دعبو
ة˘يد˘نأا تداز ،ي˘ت˘ي˘صس لا˘ه كا˘ب˘صش ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
ا˘˘عا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قإا زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا

نوكي نأا ىلع هتردقو ةمحر نب تايناكمإاب
،يصضام˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘يو˘ق ة˘فا˘صضإا
ىلإا ل˘صسا˘كو˘ي˘نو ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل م˘˘صضنا كلذ˘˘ل
تدبأا دق تناك ىرخأا ةيدنأا بناجب ،عارصصلا

ذ˘ن˘م درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب م˘ج˘ن ف˘ط˘خ ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
،Óيف نوتصسأا اهصسأار ىل˘عو ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ف˘ئا˘صصلا

رتصسيل لثم دا˘ن و˘ح˘ن ن˘ك˘م˘م لا˘ق˘ت˘نا نو˘ك˘ي˘صسو
،ةمحر نب ـل ةبصسنلاب ةريبك ةصصرف ،يتيصس

لا˘ط˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ي˘˘ف كرا˘˘صش˘˘ُي ىت˘˘ح
ي˘ف ر˘ي˘صسي ““بلا˘˘ع˘˘ث˘˘لا““ ق˘˘ير˘˘ف نأا ا˘˘م˘˘ب ،ا˘˘بوروأا
لهؤوم ز˘كر˘م ف˘ط˘خ و˘ح˘ن ح˘ي˘ح˘صصلا ق˘ير˘ط˘لا
نأا ةمحر نب˘ل ق˘ب˘صسو ،ة˘ي˘بوروألا ة˘ق˘با˘صسم˘ل˘ل
لبق كلذو ،ينطولا بختنملا سصيمقب بعل

ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،تاو˘ن˘صس ع˘˘برأا ي˘˘لاو˘˘ح
هنكل ،““رصضخلا»ـلً ابردم فوكروغ نايتصسيرك
دو˘جو ل˘ظ ي˘ف ه˘صسف˘ن سضر˘ف ن˘م ن˘ك˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
.نيزيمتملا نيمجاهملا نم ريثكلا
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نيبعÓلا ةمئاق نم مÓغ يزوف يرئازجلا رصسيألا هريهظ داعبتصسا يلاطيإلا يلوبان يدان ررق
،يلاحلا مصسوملا نم يناثلا فصصنلا لÓخ ،ابوروأا لاطبأا يرود تاصسفانم نوصضوخيصس نيذلا

نم مغرلا ىلع ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘تا˘يو˘ت˘صسم ل˘صضفأا ةدا˘ع˘ت˘صسا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ل˘صشف ل˘ظ ي˘فو
بردتلاب نيرهصشلا ةبارق ذنم مÓغ يفتكيو ،ةيفيصصلا تاريصضحتلا ةرتف لماك يف هتكراصشم

وتاكريملا يف دجو يرئازجلا ريهظلا نأا ركذي ،ةيلصضعلا هتاباصصإا رتاوتل ًارظن دارفنا ىلع
يف ءاقبلا لصضف هنأا ريغ ،ايليصسرامو ليل اهنم ةيصسنرف ةيدنأا ةدع رادار ىلع ريخألا يوتصشلا
ةيداملا تازايتملا ىلع ظافحلل بعÓلا ىعصسيو ،سساصسألاب ةيصضاير ريغ تارابتعل يلوبان

يذلا،7102 ةنصس يف ““يبونيترابلا““ عم هعّقو يذلا يناثلا هدقع هل اهنمصضي يتلا ةريبكلا

ةيئانثتصسا ةحنم ىلع ،ديدجلا هدقع دونبل ًاقبط ،مÓغ لصصحيصسو،2202 ةنصس ىتح دتمي

اهفصصن ىلعو يلاحلا يرفيف رهصش يف لوألا اهفصصن ملصستي ،وروي نويلم21 ةميقب0202 ةنصس
ةيادب يف عئار لكصشب رهظ قباصسلا يلودلا بعÓلا نأا ركذي ،لبقملا توأا رهصش يف يناثلا

ًاعابت هتبكر ىوتصسم ىلع نيتباصصإل سضرعتي نأا لبق ،يلاطيإلا بونجلا يدان عم هتبرجت

.ةينفلاو ةيندبلا هتاناكمإا ىلع يبلصس لكصشب اترثأا8102و7102 يماع
بيجن.ج

،ينوزاك درانرب يصسنرفلا ةلاقإا دعب زيغن ليبن بردملا عم هدقاعت تاءارجإا ،ءاعبرألا سسمأا رئازجلا ةيدولوم يدان ةرادإا سسلجم لمكأا
نيب هوجولا زربأا دحأا وهو ،اماع74 ،زيغن ىلوتيصسو ،اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت نع هزجعو ،قيرفلا جئاتن عجارت ةيفلخ ىلع

نوكتصسو ،ديدجتلل ةلباق ،ارهصش81 ةدمل مدقلا ةركل لوألا قيرفلا بيردت ةيلوئصسم ،ةريخألا ةرتفلا يف نييرئازجلا نيبردملا
ةلوطبلا يئاهن عبر بايإا يف ،دحألا موي ،يبرغملا يصضايرلا ءاجرلا مامأا ،رئازجلا جراخ يمصصاعلا يدانلا عم زيغنل ىلوألا ةمهملا
بيردت ،زيغنل قبصسو ،ةيبرغملا ءاصضيبلا رادلا ىلا مويلا ةيدولوملا ةليكصشت ريطتصس ثيح ،سسداصسلا دمحم سسأاك““ ةيدنأÓل ةيبرعلا
داحتاو ،يدوعصسلا دحأا يدانو ،ةياجب ةيدولومو ،ياد نيصسح رصصنو ،ةرواصسلا ةبيبصشو ،فيطصس قافو اهنيب نم ،ةيبرعو ةيلحم ةيدنأا

ىلا مويلا لقتنتصس يتلا ديمعلا ةليكصشت فرعت نا رظتنملا نم ،هتاذ قايصسلا يفو ،مصسوملا ةيادب عم هلاقأا يذلا ،يبرغملا ةجنط
ءاقل يف ءارمح ةقاطب هيقلت دعب بقاعملا قارح بيغيصس نيح نيف ،ةباصصإلا نم امهيفاعت دعب يناورمو ةرامعل يئانثلا ةدوع برغملا
2. –1 ةجيتنب ةيدولوملا ةميزهب ىهتنا يذلا باهذلا

ديلو.ف

ةمحر نب عم زرحم ةبرجت رأركت ديري يتيصس رتصسيل

ةيئانثتصسا ةحنمك وروأا نويلم6 ملصستيصس بعÓلا

ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر نم مÓغ دعبتصسي يلوبان

ايقيرفا لاطبأ ةطبار فاده بقل ىلع ةوقب سفاني يبيرع

ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا م˘˘ها˘˘صس
،يزيل˘ج˘نإلا ل˘صسا˘كو˘ي˘ن ه˘يدا˘ن ل˘هأا˘ت ي˘ف بلا˘ط

يزيلجنإلا داحتإلا سساك نم لبقملا رودلا ىلإا
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي درو˘ف˘صسكأا ىل˘˘ع هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ““ر˘صضخ˘لا““ م˘ج˘ن كرا˘˘صشو ،ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م
،ل˘صسا˘ك˘يو˘ن ع˘م ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

تلاقتنلا ةرتف لÓخ قيرفلاب هقاحتلا مغر
حمصس يذلا رمألا وهو ،طقف ةريخألا ةيوتصشلا
ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا ةدا˘ع˘ت˘صسا ي˘ف بلا˘ط ن˘ب˘˘ل
زا˘˘فو .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
،دروفصسكوأا هفيصضتصسم ىلع ةبوعصصب لصساكوين
،يزيلجنإلا داحتإلا سساك نم بايإلا ةارابم يف
ا˘م˘ك˘ت˘حا د˘ع˘ب ن˘ي˘فد˘ه ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘ثÓ˘ث ع˘˘قاو˘˘ب
ر˘˘ّب˘˘عو .ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإلا طاو˘˘صشألا ىلإا نا˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس ن˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

نا˘ك ه˘ّنأا اد˘ّكؤو˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘˘لا ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،هيدانل ةبصسنلاب ةارابملا ةبوعصص اديج كردي
يمصسرلا عقوملا ا˘ه˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف فا˘صضاو
ىلإا بهذ˘ن˘صس ا˘ن˘نأا ل˘ب˘ق ن˘م تل˘ق ““ :ل˘صسا˘كو˘ي˘˘ن˘˘ل
قيرف نم هعقوت نكمي ام فرعأا تنك ، برحلا

اولدعي نأا لبق2-0 انزف دقل ، دروفصسكأا لثم
اننكل ،ةيفاصضإلا طاو˘صشألا ىلإا ر˘م˘نو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
فطخ نم انكمتو ةيصصخصش انيدل هنأا انرهظأا
ق˘با˘صسلا بعÓ˘لا فدرأاو ،““ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ل˘هأا˘ت˘لا
ةيوق ةيصصخصش كل˘م˘ن““ :ي˘نا˘م˘لألا كلا˘صش يدا˘ن˘ل
ل˘هأا˘ت˘لا و˘ه م˘ه˘م˘لا ئ˘ي˘صشلا ،مو˘ي˘لا ا˘˘ها˘˘نر˘˘ه˘˘ظأاو
بعلنصس““ :““رصضخلا““ مجن لصصاويل ،““كلذ انلعفو
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف سشت˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب تصسيو ق˘˘˘ير˘˘˘ف د˘˘˘صض

دعبأا ىلإا بهذن نأا ديرن اننأا ًارصس سسيل ،ةمداقلا
.““ةصسفانملا هذه يف نكمم دح
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 لساكوين لهأتل هتمصب عضي بلاط نب
يزيلجنقا داحتقا سأك يف

رــــــــئازجلا ةــــــــيدولوم

 برغملأ ىلإأ مويلأ ديمعلأ ةقفر ريطي ريغن
ةرامعلو ينأورم تامدخ عجرتصسي قيرفلأو

لوا ءاصسم ةمصصاعلا داحتا قيرف ينم
فيطصس يف ادج ةليقث ةميزهب سسما

ةديجلا هجئاتن ةلصسلصسل ادح تعصضو
يفÓلا ءاقفر داع ثيح ،ةلوطبلا يف

،يام8 بعلم نم1 –3 ةليقث ةراصسخب
راصصنألا اهلبقتي مل يتلا ةراصسخلا يهو

را˘ي˘ه˘نا ىل˘ع تم˘صصب د˘ق ا˘ه˘ناو ا˘م˘ي˘˘صسل
،ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ةرا˘ط˘صسو˘صس برد˘م لÓ˘ب ير˘˘يزد د˘˘كاو
سشومامز نيما˘ي˘لا ق˘ير˘ف˘لا سسرا˘ح نأا˘ب
ا˘ه˘ف˘صصو ةرا˘صسخ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ذ˘ق˘نا د˘ق

سسرا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘ق˘˘˘˘نا ثي˘˘˘˘ح ،ءار˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
فادهألا ديد˘ع ن˘م ها˘مر˘م ةرا˘ط˘صسو˘صس
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘غ نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

فرط نم اميصسل ،هجول هجو ةيعصضو
ا˘م˘صس نا˘ك يذ˘لا ة˘صشغ قا˘فو˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
تدبا يتلا داحتلا تاعافد يف Óتاق
ريغ افعصضو ايقيقح اصسجاه سسما لوا

ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت نأا˘˘˘ب ير˘˘˘يزد فا˘˘˘صضأاو ،رر˘˘˘ب˘˘˘˘م
قÓ˘ط˘نا ع˘م ز˘ي˘جو تقو ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه

دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘˘صشك˘˘˘ي ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘صشلا
عا˘فد ىو˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ل˘˘ك˘˘صشم

عم اميصسل اريثك ىناع يذلا داحتلا

حا˘ت˘ف˘م ع˘ي˘بر يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘ع˘˘فاد˘˘م با˘˘ي˘˘غ

.بقاعملا

مامأأ ““يبرأدلأ““ جمربت ةطبأرلأ

 يرفيف22 موي ““ديمعلأ““

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ءاقل ةجمرب نع ةفرتحملا ةينطولا

داح˘تا ن˘ي˘ب يو˘ق˘لا ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا

موي رئازجلا ةيدولوم هراجو ةمصصاعلا

لخدي ءاقل وهو لب˘ق˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف22

ءاق˘ل˘لا نا ا˘م˘ل˘ع،91 ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل

نو˘ك˘ي˘صسو ن˘ي˘غو˘لو˘ب بع˘ل˘˘م˘˘ب ج˘˘مر˘˘ب˘˘م

،ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا و˘ه دا˘˘ح˘˘تلا ق˘˘ير˘˘ف

قير˘ف˘لا ن˘ي˘ب با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م نا ا˘م˘ل˘ع

زو˘ف˘ب ة˘يدو˘لو˘م˘لا ح˘˘لا˘˘صصل ته˘˘ت˘˘نا د˘˘ق

بايإلا ةارابم نأاب ينعي ام3- 0 ليقث

بناج نم رابتعلا در راعصش لمحتصس

.ةراطصسوصس

ديلو.ف

ةمصصاعلا داحتا

”فيطس يف ةثراكلا نم انذقنأ شومامز“ :يريزد

روكذ مدقلا ةركل ةيعماجلا ةينطولا ةلوطبلا

يدأولأ ىلع ةلواطلأ نوبلقي ةيفياطصسلأو ةرأدصصلأ يف ““ايأروق اماي ءانبأأ““
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.ةبتع نب مضشاه ةدايقب نيملضسملأ نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإأ سسرفلأ لقاعم رخآأ ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلأ كÓمأ’اب فرضصتلأ قحب هيف يضضقي اًنوناق ردضصي ›نوموبود› رئأزجلأ يف يضسنرفلأ ماعلأ مكاحلأ0381 -

.ةلجضسملأ تأوضصأ’أ ثب ةداعإأو ليجضست ىلع ةرداق ةلآأ يهو ،فأرغونوفلأ عرتخي نوضسيدإأ سساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلأ لت ةقطنم يف نوتانخإأ نوعرفلأ ةجوز يتيترفن ةينوعرفلأ ةكلملأ لاثمت فاضشتكأ2191 -

9191. ةروث مضساب تفرع يتلأو ةروثلأ ع’دنأ بابضسأاب قيقحتلأ ىلإأ فدهت يتلأو رضصم ىلإأ «رنلم ةنجل» لوضصو9191 -    .رضصم

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
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:رضصعلأ
:برغملأ
:ءاضشعلأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةضسبت

 رتاعلا رئب ديربب فظومل سسبحلا
 ميتنشس يرايلم ةبارق سسÓتخإا ةمهتب

تقاف يتلأو ةيمومع لأومأأ سسÓتخأ ةيضضق لوح اهتاقيقحت ةضسبتب رتاعلأ رئب ةرئأد نمأأ حلاضصم أرخؤوم تهنأأ
تدرو ةيباين ةميلعت ىلع ءانب كلذ ءاجو ديربلاب فظوم اهلطب ،يديربلأ زكرملاب ميتنضس نويلم008و رايلملأ
قيقحتلاب ةأزأوم رئأزجلأ ديربل ةيئ’ولأ ةدحولل ينوناقلأ لثمملأ عامضس لمضش قيقحتلأ .ةحلضصملأ تأذ ىلإأ
سسÓتخأ تايلمع دوجو فضشتكأ يذلأ ،رئأزجلأ ديربب ةضصاخلأ ةيئ’ولأ سشيتفتلأ ةنجل لبق نم حوتفملأ يرأدإ’أ

فظوم عامضسب قيقحتلأ ةيئاضضقلأ ةيطبضضلأ رضشابتل ،رتاعلأ رئب بتكمب طايتح’أو ريفوتلأ رتفد ىوتضسم ىلع
5002 ةنضس ذنم اـــهب ماق يـــتلأ تاضسÓتخ’أ لكب  فرتعأ  يذلأ ةنضس55رمعلأ نم غلابلأ رتاعلأ رئب رئأزجلأ ديربب

تاقيقحتلأ يف ةيحضض ةرضشع ةضسمخ فضشك ىلع ترمثأأ يتلأ نئابزلل ريفوتلأ رتافد نم تاعفدو لحأرم ىلع
ةفاك مامتإأ دعبو (رتاعلأ رئب يديربلأ زكرملاب نيفظوم4) ةيضضقلأ يف ىرخأأ فأرطأأ عامضسو ةيلوأ’أ ةيرأدإ’أ
ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهميدقت مت ،ةلأدعلأ عم مئأدلأ قيضسنتلاب يرحتلأو قيقحتلاب ةضصاخلأ تأءأرجإ’أ

ديدبتو فÓتأو سسÓتخأ مرج نع هتحفاكمو داضسفلأ نم ةياقولاب قلعتملأ نوناقلأ ىلع ءانبو رتاعلأ رئب ةمكحم
أدمع ةفيظولأ لÓغتضسأ ةءاضسإأ ،هتفيظو و مكحب هيلإأ اهب دهع ةميق تأذ ةيمومع لأومأ’ قح هجو نودبو أدمع
ةداعإأ ةضسضسؤوم يضسيئرلأ  هيف هبتضشملأ  عأديإاب قيقحتلأ يضضاق  رمأاف  تاميظنتلأو نينأوقلأ قرخي وحن ىلع

.تقؤوملأ جأرفإ’أ نم يقابلأ دافتضسأ اميف رتاعلأ رئب ليهأاتلأو ةيبرتلأ
نايفضس ةزمحلأ

ة˘يا˘ن˘ج ءا˘ع˘برأ’أ سسمأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ضضق سسل˘˘ج˘˘م ج˘˘لا˘˘ع
اهيف طّروت يتلأ ةقرضسلأ سضرغب رأرضشأأ ةيعمج نيوكت
ةنضس04و52 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخضشأأ ةثÓث
تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأأ ء’ؤو˘ه ل˘ث˘م د˘قو أذ˘˘ه
لكب رمأ’أ قلعتيو مهيلإأ ةبوضسنملأ مهتلاب مهتعباتمل
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ ىلإأ ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإأ ““م.ج»و ““م.ح.م““ ىم˘˘˘ضسم˘˘˘لأ ن˘˘˘م
ة˘يا˘ن˘ج با˘ك˘ترأ ة˘ي˘ضضق ي˘ف أو˘طّرو˘ت ن˘يذ˘لأ ““ع.م.سس““

دضض ةيا˘ن˘ج˘ل دأد˘عإ’أ سضر˘غ˘ب رأر˘ضشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘ك˘ت
ع˘م دد˘ع˘ت˘لأ فر˘ظ ر˘فأو˘ت˘ب ة˘قر˘ضسلأ ة˘يا˘ن˘˘جو لأو˘˘مأ’أ
ءا˘ي˘ضشأأ ءا˘ف˘خإأ ة˘يا˘ن˘ج بنا˘ج ىلإأ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م را˘˘ضضح˘˘ت˘˘ضسأ

ىلإأ ةيضضقلأ عئاقو دوعت ثيح ،ةيانج نع ةلضصحتم
˘مّد˘ق˘ت ن˘ي˘ح ة˘مر˘ضصن˘م˘لأ ة˘ن˘ضسلأ ن˘˘م سسرا˘˘م72 موي
’أوز ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘عا˘ضسلأ دود˘ح ي˘ف ““ك.ع.م““ ة˘ي˘ح˘˘ضضلأ
ةي’و نمأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ة˘ح˘ل˘ضصم ىلإأ

هّضضرعت دعب لوهجم دضض ىوكضش عفر سضرغب ةبانع
ا˘طو˘يو˘ط““ عو˘ن ن˘˘م ه˘˘ترا˘˘ي˘˘ضس تلا˘˘ط ة˘˘قر˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
فرط نم هعامضس ءانثأأ ةيحضضلأ حرضص دقو ““سسيراي
هديفح ةقفر هّجوت هنأأ ةيئاضضقلأ ةيطبضضلأ حلاضصم
ىد˘˘حإأ و˘˘ح˘˘ن ا˘˘حا˘˘ب˘˘ضص ةر˘˘ضشا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘عا˘˘˘ضسلأ دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ط˘ضسو ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ

ن˘كرو ي˘ب˘ط سصح˘ف ءأر˘جإأ ل˘جأأ ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
لوخدلأ يف ّمهو ةدايعلأ لخدم نم برقلاب هترايضس
ليغضشتلأ زاهجب ة˘ت˘ب˘ث˘م ةرا˘ي˘ضسلأ ح˘ي˘تا˘ف˘م ا˘كرا˘ت ا˘ه˘ي˘لإأ

ىق˘لأأ كلذ˘ل ن˘ط˘ف˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘عو ،ر˘˘مأÓ˘˘ل ه˘˘ب˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأأ نود
ملف ةداي˘ع˘لأ ل˘خأد ن˘م ة˘ب˘كر˘م˘لأ ىل˘ع ةر˘ظ˘ن هد˘ي˘ف˘ح

ز˘كر˘م ما˘مأأ مّد˘ق˘ت˘ي ة˘ي˘ح˘ضضلأ ل˘ع˘ج ا˘م˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ث˘˘ع˘˘ي
نأأ ركذو ةقرضسلل هترايضس سضّرعت نع غيلبتلل ةطرضشلأ

د˘ق˘ف لّ̆ضصت˘م قا˘ي˘ضس ي˘فو ،ق˘ئا˘ثو˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ه˘˘ل˘˘خأد˘˘ب
لوضصولأ سضرغب اهتاقيقحت ةينمأ’أ حلاضصملأ ترضشاب
تÓ˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘ب تنا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ّيو˘˘ه ىلإأ

ترهظأأ يتلأ عرأوضشلا˘ب ة˘ّت˘ب˘ث˘م˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تأر˘ي˘ما˘ك
برقلاب ةيفتاه ةملاكم ءأرجإاب موقي سصخضش دجأوت
هنم مدقت تاظح˘ل˘ب ا˘هد˘ع˘بو ة˘قور˘ضسم˘لأ ةرا˘ي˘ضسلأ ن˘م
أردا˘˘غو ه˘˘ع˘˘م بكر ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جأرد ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع سصخ˘˘˘ضش
ةجأردلأ قئا˘ضس بكر ن˘يأأ ق˘ئا˘قد د˘ع˘ب أدو˘ع˘ي˘ل نا˘ك˘م˘لأ
امك ،رفاحم ينب يح وحن اهب قلطنأو ةرايضسلأ ةيرانلأ

أر˘ي˘ما˘ك ه˘ت˘ط˘ق˘ت˘لأ ي˘نا˘ث ل˘ي˘ج˘˘ضست ىل˘˘ع ل˘˘ضصح˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت
ةبانع ةمكحم نم برقلاب ةّبضصنملأ نمأ’أو ةبقأرملأ

يذلأ ““سس.سس““ ىمضسملأ ةق˘فر ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ ن˘ي˘ب˘ي
،ة˘ي˘ضضق˘لأ ي˘ف ه˘عو˘ل˘ظ ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ ءا˘ق˘لإأ د˘ع˘ب ىف˘ن
د˘ق تا˘يا˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا˘˘ب ةرا˘˘ضشإ’أ رد˘˘ج˘˘ت
ةنأدإأ رّرقت نأأ لبق فأرطأ’أ عيمج ىلإأ سسمأأ تعمتضسأ
انجضس تأو˘ن˘ضس5 ةبوقع˘ب ““م.ج»و ““م.ح.م““ نا˘م˘ه˘ت˘م˘لأ
ةبوقع ““ع.م.سس““ مهتملأ ّدضض تطّلضس نيح يف أذفان
.أذفان انجضس ةنضس

يتبضس ديلو

 ةبقأرملأ تأريماكب ةناعتضسإ’أ دعب مهتاّيوه ىلع فّرعتلأ ّمت

ةبانعب هتبكرم ةقرشسب نوموقيو Óجر نودّشصرتي ناّبشش ةثÓث

قيلعت نود ةروصص

ةحلضسأأ زجح نم أرخؤوم ةنتاب ةي’و نمأأ حلاضصم تنكمت
ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف كلذو تأرد˘˘خ˘˘م أذ˘˘كو ءا˘˘ضضي˘˘بو ة˘˘يرا˘˘ن
ة˘م˘ير˘ج˘لأ ىل˘ع ءا˘ضضق˘لأ را˘طإأ ي˘˘ف كلذو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ضصف˘˘ن˘˘م
ر˘ي˘غ را˘ج˘˘ت’أ ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘عأو˘˘نأأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ير˘˘ضضح˘˘لأ
تامولع˘م ر˘ثإأ ىل˘ع تم˘ت ىلوأ’أ ،تأرد˘خ˘م˘لا˘ب عور˘ضشم˘لأ

عورضشملأ ريغ راجت’أ ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘قر˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘ضصح˘ت
ةعومجم مايق اهداف˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب تأرد˘خ˘م˘لا˘ب
سسيد˘لأ رأود ي˘ح˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت˘ب سصا˘خ˘ضشأ’أ ن˘˘م
مت ةمزÓلأ تأءأرج’أ ذاختأ دعبو روفلأ ىلع ةنتابب
نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخضشأأ50 فيقوت اهلÓخ نم
تطبضض نيأأ ايئاضضق نيقوبضسم مهنيب نم ةنضس53 و91
685 ـب اهنزو ردقي جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك مهتزوحب

سشيتفتب نذإأ رأدضصتضسابو حئافضص70 لكضش ىلع امأرغ
غلبم ىلع مهب هبتضشملأ دحأأ ىدل روثعلأ مت مهنكاضسم
تأدئاع نم ربتعي يذلأ ميتنضس نويلم25 ـب ردقي يلام
.جيورتلأ

سصخضش فيقوت نم تنكمت ،ةيئانجلأ ةقرفلأ اهتهج نم
نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع نيأأ ةنضس23 رمعلأ نم غلبي

ءأود نم اضصرق91 ـب اهددع ردقي ةضسولهملأ سصأرقأ’أ
رأدضصتضسأ دعب رجنخ ىلإأ ةفاضضإ’اب غلم051 نيلباقيرب
مت ةنتاب نيدهاجملأ يحب يلئاعلأ هنكضسم سشيتفتب نذإأ
،ملم21 رايع يلوز وليجنأأ عون نم ةيقدنب ىلع روثعلأ

ملم61 رايع ةيرأركت ةيقدنب ،ملم61 رايع يزوفنأرق
ةفاضض’اب ملمBAM 56.7 عون نم يكيتاموتوأأ سسدضسم
51 و م˘˘˘ل˘˘˘م90 را˘ي˘ع ة˘ضشو˘طر˘˘خ51 + ن˘ي˘نز˘˘خ˘˘م ىلإأ

عنضص نم مجحلأ ريبك راظنم ،ملم56.7 رايع ةضشوطرخ
ةضشوطرخ25 ىلع روثعلأ مت امك ،ركيرب عون نم يضسور

ةضشوطر˘خ م˘ضشا˘ضصلأ ةدا˘م˘ب ةأا˘ب˘ع˘م61 اه˘ن˘م61 را˘ي˘ع
ةدام ىلع نايوتحت نيتبلع فوكنضشÓك حÓضسل ةدحأو
تايرك يوتحت يوتحت ةبلع امأرغ034 نزوب دورابلأ
نع ةرابع يركضسع سسابل ،مأرغ0521 نزوب مضشاضصلأ

ةد˘ع و ي˘ب˘ع˘ضشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘ك˘م ا˘كرا˘ب
دعب ،سشي˘طأر˘خ˘لأ و ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘يد˘ل˘ج ةد˘م˘غأأ
نيفوقوملأ ميدقت متيضس ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جأ ءا˘ف˘ي˘ت˘ضسأ
.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

ح ناضشوضش

ةنتابب تاردخمو ةريخذ ،ةيران ةحلسأ زجح

 ةردسوب ةريحب ىلإ «بابشاي» ةيعمجل ةيناديم ةجرخ
يدانلأ لافطأأ ةقفرب و «بابضش اي» ةي˘ع˘م˘ج ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ رأد ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب را˘ج˘ح˘لأ ةر˘ئأد˘ل تا˘با˘غ˘لأ ة˘ع˘طا˘ق˘م تما˘ق
مت نيأأ ةبطرلأ قطانملل يملا˘ع˘لأ مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’أ را˘طإأ ي˘ف ةرد˘ضسو˘ب ةر˘ي˘ح˘ب ىلإأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب ر˘ضضخأ’أ

ب.سص.يجولويبلأ اهعونتب و قطانملأ هتاه ةيمهأاب لافطأ’أ سسيضسحت

يقأوبلأ مأأ

جلاعملا فيكلا نم ةيمكو سسولهم سصرق0021 نم ديزأا زجح
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم ن˘ي˘ضصخ˘ضش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع ة˘طر˘ضش تن˘ك˘م˘ت
نإاف يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاضصت’أ ةيلخ بضسحو . جيورتلأ تأدئاع نم يلام غلبمو تأردخملأو
ةرجاتملاب نيضصخضش مايقب ديفت تامولعم لÓغتضسأ دعب20.20.0202 خيرات ىلإأ اهتايثيح دوعت ةيضضقلأ عئاقو
تءأرج’أ ةفاك ذاختأ متيل ،نورك˘ف ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لا˘ب
غلم051 نيلاباغيرب ءأود نم ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اضصرق3121 ىلع روثعلأ مت نيأأ لحملأ سشيتفتو ةينوناقلأ

،ةحيفضص نع ةرابع (جلاعم فيك) تأردخملأ نم مأرغ3.001 زجح مت امك ،مابيزايد بورضشم ةروراقو غلم003و
نيطروتملأ فيقوت متيل جيورتلأ تأدئاع نم جد00.07238 هردق يلام غلبمو ،نيكضس نع ةرابع سضيبأأ حÓضس
عيبلل عضضوو عيبو سضرعو ةزايح““ ةيضضق نع ايئأزج افلم امهدضض زجنأأ نيأأ .ةنضس72 و62 رمعلأ نم ناغلبي نيذللأ

ةعامج راطإأ يف ةعورضشم ريغ ةقيرطب ةردخم سصئاضصخ تأذ ةين’ديضص دأومو (جلاعم فيك) تأردخم نيزختو
تلضصف يتلأ ةيئاضضقلأ تاهجلأ مامأأ امهميدقت مت ،““يعرضش رربم نود روظحم سضيبأأ حÓضس ةزايحو ،ةمظنم ةيمأرجإأ

راهز دمحأأ.امهرمأ يف

ةضسولهملأ بوبحلأ نم ةيمك زجح عم

ةبانعب تاردخملا جيورتل ةيلود ةكبشش نمشض نوطششني نييشسنوت فيقوت
ددع فيقوت نم ءاثÓثلأ ةليل ةبانع  ةي’ول نمأ’أ ةيريدمب ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةيئ’ولأ ةحلضصملأ دأرفأأ نكمت
ثيح تأردخملأ جيورتل ةيلود ةكبضش نمضض طاضشنلأ ةمهتب كلذو ةيضسنوتلأ ةيضسنجلأ نولمحي سصاخضشأ’أ نم
ةرتف دعب تءاج ةي’ولأ ةمضصاعب «يرجنورول» يحب تذفن يتلأ ةيلمعلأ نأأ «ةعاضس رخآأ» ـل ميلع ردضصم فضشك
نيضسبلتم مهفيقوتب ىهتنأ مكحم نيمك بضصن لبق بناجأ’أ اياعرلأ ء’ؤوه تاكرحت ةبقأرمو تايرحتلأ نم
مت دقو أذه ،رئأزجلل ةيقرضشلأ ةراجلأ اهردضصم حبضصأأ يتلأ ةضسولهملأ بوبحلأ نم ةربتعم ةيمك مهتزوحبو
رقم ىلإأ مهتزوحب تطبضض يتلأ تأردخملأ ةيمك وأأ مهددع  نع ردضصملأ فضشكي مل نيذلأ  نيفقوملأ دايتقأ

ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهميدقت لبق ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ مهقحب تذختأ نيأأ نمأ’أ ةيريدم
سس.ب.ةبانع ةمكحم

ةدكيكضس

كيموشصلاب Óماع لتقت زبخ ةعطق
تقلع ثيح ،ءأدغلأ ةبجو هلوانت ءانثأأ هفتح رمعلأ نم سسماخلأ دقعلأ يف كيموضصلأ يف لماع سسمأأ لوأأ يقل

توميل ءأوهلأ ىرجم تدضس امدعب هفتح يقل ةيلو’أ تافاعضس’اب نيدوجوملأ لك لهجلو هقلح يف زبخ ةعطق
نأ لبق هئاقدضصأأ عم ثدحتيو ءأذغلأ ةداعلاك نولوانتي هئÓمز ةقفر ناك لجرلأ نأأ رداضصم تركذو ،اقنتخم
رانيدوب .ح                      .ةدكيكضس ىفضشتضسمب ثثجلأ ظفح ةحلضصم ىلإأ ةرضشابم هلقن مت دقو زبخلأ ةعطق هقنخت

نيذفان نيرهضشب هب نيدأأ يبايغ مكح يف فانئتضسÓل ةضضيرعل هميدقت دعب

مداقلا ءاعبرأ’ا ةشسبتب يئ’ولا يبعششلا سسلجملا سسيئر ىلع مكحلاب قطنلا
ي˘ئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر سسمأأ را˘ه˘ن ل˘˘ث˘˘م
حنجلأ ةمكحم مامأأ يملاضس نيدلأ ردب ةضسبت ةي’ول
ةضضراعمل هميدقت دعب ،ةضسبتب يئاضضقلأ سسلجملاب
،ةذفان سسبح نيرهضش ةدمل يبايغ ةنأدإأ مكح يف
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ تأد˘˘ع˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘ع كلذو

سسلجملأ ةضسائر هيلوت ةرتف يف ةيضصخضش سضأرغأ’
اندرو ام بضسحبو سضي˘بأ’أ ءا˘م˘لا˘ب يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ

ةيضضق تع˘ضضو ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه نإا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م
ىلع ةلوأدملأ يف يئ’ولأ يبعضشلأ سسلجملأ سسيئر
اهتهج نمو مداقلأ ءاعبر’أ مكحلاب قطنلأ متي نأأ
،نوناقلأ قيبطتب تبلاط اهلخدت يف ةماعلأ ةباينلأ

ترا˘ثأأ ي˘لا˘ح˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ة˘ي˘˘ضضق نأأ ر˘˘ي˘˘ضشنو
ىل˘ع ه˘لو˘ث˘م ل˘ب˘ق ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ تل˘غ˘ضشو
ا˘م˘ك ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ىل˘ع ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ

نايب سضرع ىلإأ لاحلأ ةيضضق يف مهتملأ نم تلعج
يف ءاجو سسلجملأ لخأد رتوتلأ ةدح نم فيفختلل كوبضسيافلاب يئ’ولأ سسلجملاب ةضصاخلأ ةحفضصلأ ىلع بيذكت
فضشكي وأأ حضضوي نأأ نود هبضسحب ةلبلبلأ عرزو ةنتفلأ لاعتفإ’ سسلجملأ سسيئر وحن ةضضرغم ةياعد كانه نأأ هنايب
يف ةلعافلأ بخنلأ نم ديدعلأ بلاطتت ىرخأأ ةهجو ،ةيضضق يف لضصفلل ةمكحملأ ةئيه ىلع هلوثم مت لعفلاب هنأأ

يظفحتلأ فيقوتلأ تأءأرجإأ ةرضشابمل ةيدلبلأ نوناق نم34 ةداملأ قيبطتب هللاطع يت’وم يلأولأ نم ةضسبت
.داضسفلاب قلعتت يتلأ مهاياضضق يف يئاهنلأ لضصفلأ ةياغ ىلإأ ايئاضضق نيعباتملأ نيبختنملأ سضعبل

نايفضس ةزمحلأ
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