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لود ءا˘˘˘˘˘شسؤور ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسيو
ىلإا ءاشضعأ’ا نادلبلا تاموكحو
ةيروهمجلا سسيئر همدقي سضرع
ايقيرفإا يف باهرإ’ا ةلاح» لوح
هتحفا˘كم˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ئا˘شسو˘لاو
ام بشسح ،«ةي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘كأا ة˘ف˘شصب
ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘فأا
نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلع ةيروهمجلا سسيئر كراششي
سسلجم عامتجا يف ةمقلا سشماه
ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإ’ا ن˘˘˘˘مأ’او م˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا
عشضولا روطت ثحبل سصشصخملا
ل˘حا˘شسلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘مو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف
رئازجلا ربتع˘ت يذ˘لاو ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا

 .هيف اوشضع

ر˘يزو لا˘ق قا˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ير˘˘ب˘˘شص ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
ة˘عاذإÓ˘ل ح˘ير˘شصت ي˘˘ف مودا˘˘قو˘˘ب
لوأا نو˘˘كت˘˘شس ا˘˘ه˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

دبع ةيروهمجلا سسيئرل ةكراششم
، ةيقيرفإا ةمق يف نوبت ديجملا
اهنع رئازجلا تباغ املاطل يتلا

ثي˘˘ح, ن˘˘م ل˘˘يو˘˘ط ن˘˘˘مز ذ˘˘˘ن˘˘˘م
امك ، ةيروهمجلا سسيئر روشضح
ةحناشس مودقوب فيشضي نوكتشس
ءار˘جإا ل˘جأا ن˘م نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
ة˘قرا˘فأ’ا ه˘ئار˘ظ˘ن ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م
ر˘ظ˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’او
نم .ةيقيرفإ’ا لئاشسملل رئازجلا

سسي˘˘˘ئر ير˘˘˘ج˘˘˘ي ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
هذ˘ه سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
˘-رد˘شصم˘لا تاذ بشسح- ةرود˘˘لا

ن˘م دد˘ع ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘ثدا˘˘ح˘˘م
ن˘ي˘لوؤو˘شسمو ة˘قرا˘˘فأ’ا ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘ن
نم ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ع˘ي˘فر ن˘ي˘ي˘لود
ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ة˘م˘ق˘ل˘ل ن˘يو˘عد˘˘م˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا بر˘عأا

ن˘˘˘˘مأ’ا و م˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا سضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘مو
ي˘قر˘شش ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسإا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
فعشضل» هفشسأا نع ابابأا سسيدأاب
دا˘يدزا ما˘مأا ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ل˘حا˘شسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف د˘يد˘ه˘ت˘لا
يتلا كلتل ةلثامم ةبثو ىلإا ايعاد
ةيباهرإ’ا ةمظنملا رحدب تحمشس
م˘شسا ا˘ه˘شسف˘ن ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لا
يف (سشعاد) «ةيمÓشسإ’ا ةلودلا»

ءاشضقلا لجأا نم ايروشس و قارعلا
تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإ’ا
ا˘ن˘˘نإا» ي˘˘قر˘˘شش لا˘˘قو.»ا˘˘ع˘˘ير˘˘شس»
ةئبعتلا هذ˘ه ل˘ث˘م اذا˘م˘ل لءا˘شست˘ن
’ اذا˘م˘ل و ا˘يرو˘شسو قار˘ع˘لا ي˘˘ف
لاموشصلا يف ةئبعتلا سسفن دجوت
كانه دجوت ’ له ، لحاشسلا و
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةدارإا
سسل˘ج˘م سسي˘ئر ى˘لدأا و.»ا˘ع˘ير˘شس
اذ˘ه˘ب ي˘ق˘ير˘فأ’ا ن˘مأ’ا و م˘ل˘˘شسلا
ءا˘شسؤور ة˘م˘ق ة˘ي˘ششع ح˘ير˘˘شصت˘˘لا
سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ءا˘˘˘شضعأ’ا لود˘˘˘لا
يقيرفأ’ا داحتÓل نمأ’او ملشسلا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘لأا˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ايقيرفإا يف لاغششنÓل نيتريثملا

 .ةيبيللا ةلأاشسملا و لحاشسلا امه

يقرشش مشسر ددشصلا اذه يف
ي˘ف ع˘شضو˘ل˘˘ل «ة˘˘م˘˘تا˘˘ق ةرو˘˘شص»
لوشصو ىلإا راششأا ثيح لحاشسلا

ىلإا «سشعاد» نم رشصانعل فثكم
و ةحل˘شسأ’ا را˘ششت˘نا و ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تا˘م˘ج˘ه˘لا ل˘م˘˘ع قر˘˘ط رو˘˘ط˘˘ت
قار˘ت˘خا ة˘˘لو˘˘ه˘˘شس و ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا

فنعلا لامعأا لÓغتشسا و دودحلا
لبق نم ةيقرعلا تاعومجملا نيب
ي˘˘ه و .ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ى˘ل˘ع بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
لما˘ع˘ت˘ي» نأا ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

«لئاشسولا و قرطلا سسفنب اهعم
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ىلع هدر يف و .ىرخأ’ا ةلماششلا
فلاحت ةمءÓم ىدم لوح لاؤوشس
ر˘كذ د˘ق˘˘ف ،ل˘˘حا˘˘شسلا ي˘˘ف ي˘˘لود
يقيرفأ’ا نمأ’ا و ملشسلا سضوفم
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ة˘م˘ها˘شسم˘لا˘ب
ةد˘حو˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةراقلا سصيلخت لجأا نم ةيقيرفإ’ا

ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا و را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ن˘˘˘م
دق تقولا نأا اربتعم ،يرشصنعلا

لوح لثام˘م ل˘م˘ع رو˘شصت˘ل نا˘ح
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م م˘˘عد˘˘ب با˘˘هرإ’ا

 .يلودلا

ناد˘ل˘ب ق˘ل˘ق نأا ى˘لإا را˘ششأا ا˘م˘ك

سصوشصخب5ـلا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
دكؤو˘ت تي˘ط˘عأا ي˘ت˘لا تاد˘ه˘ع˘ت˘لا

هذ˘˘˘ه˘˘˘ب عÓ˘˘˘ط˘˘˘˘شض’ا ةرور˘˘˘˘شض
.ةحفاكملا

لحاضسلا يف ديدهتلا دايدزا مامأا ةيلودلا ةئبعتلا فعضض نم ةراقلا ءامعز ىواكضش طضسو

 ةصصاخ ةيقيرفإا ةمق لؤأا يف مويلا كراصشي نوبت
باهرإ’ا ةحفاكمب
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د˘م˘ح˘م ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
باوبأا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا نأا با˘قر˘ع
عا˘ط˘ق ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تارا˘م˘ث˘ت˘˘شسا
نيشسح˘ت بجو˘ت˘شسي ا˘م˘م ة˘قا˘ط˘لا
مئÓم خانم قلخل طورششلا رتفد
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ششت و لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأÓ˘˘˘˘˘˘ل
باقرع فاشضأا و .تارامثتشس’ا

نيماحملل يلودلا ىقتلملا لÓخ
ةينوناقلا ةيامحلا عوشضوم لوح
يذلا ،رام˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا و
تب˘شسلا سسمأا ه˘لا˘غ˘ششأا تل˘شصاو˘ت
عفرلل» كلذك يعشسلا متيشس هنأا

اهمربت يتلا دوقعلا ىوتشسم نم
ةيلود ادوقع نوكت ىتح رئازجلا

 .«ىوتشسملا يف

ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف هو˘˘˘ن و
اهيشستكي يتلا ةغلاب˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا˘ب
ى˘ل˘ع بشصن˘م˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
و ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا عو˘شضو˘م
نم يذلا و رامثتشسÓل ةيئاشضقلا
ةيامحل ةماه دونبب جورخلا هناشش

ع˘ي˘ج˘ششت و ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘شصت˘˘ق’ا
قيرط ن˘ع ي˘ب˘ن˘جأ’ا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا
و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب ه˘˘تدا˘˘فإا
سضوهنلا فدهب كلذ و ةيئاشضقلا

 .ينطولا داشصتق’اب

ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لا ع˘م˘جأا د˘ق و
ةيمنتلا قيقحت نأا ىلع ىقتلملا
’ يو˘ق دا˘شصت˘قا و ة˘ماد˘ت˘˘شسم˘˘لا
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ب ’إا ى˘˘˘ن˘˘˘شست˘˘˘ي
ن˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل

و «ةرا˘ق» ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ن˘˘شس ق˘˘ير˘˘ط
ىلع لمعت «ةباذج» و «ةفافشش»
لعج˘ت و ل˘م˘ع˘لا خا˘ن˘م ن˘ي˘شسح˘ت
يئاشضقلا زاهجلاب قثي رمثتشسملا
ن˘م) ة˘يا˘م˘ح˘لا ه˘ل ر˘فو˘ي˘شس يذ˘لا

بوششن ةلاح يف (نيناوقلا لÓخ
سسيئر لاقو .ةفلتخملا تاعازنلا
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
اذه يف يعاشس دمحأا ،نيماحملا
ناك ءاوشس رامثتشس’ا نأا ددشصلا

خانم ىلإا جاتحي ايبنجأا وأا اينطو
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،رار˘ق˘ت˘˘شس’ا هدو˘˘شسي

ةيئاشضقلا و ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
نشس» لÓخ نم يتأات رامثتشسÓل
و نيرمث˘ت˘شسم˘لا ي˘م˘ح˘ت ن˘ي˘ناو˘ق
يف لشصفلا يف ةعرشسلا نمشضت
رمثتشسملا رعششي ىتح تاعازنلا
هو˘ن ا˘م˘ك .»ا˘ي˘ئا˘شضق ي˘م˘ح˘م ه˘نأا
ه˘ب˘ع˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا رود˘˘لا˘˘ب
كلذ و لاجملا اذه يف يماحملا

و رمثتشسملا ةقفارم» لÓخ نم
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تارا˘ششت˘شس’ا م˘يد˘ق˘ت
ءوجللا ىلإا ةفاشضإا «هل ةمزÓلا
قر˘˘ط˘˘لا«ب تا˘˘عاز˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ح˘˘˘ل
ة˘طا˘شسو˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع «ة˘ل˘يد˘ب˘لا

 .ميكحتلا و ةيئاشضقلا

و ن˘يو˘كت ةرور˘شض ى˘لإا ا˘ي˘عاد
ةا˘شضق˘لا و ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ر˘ي˘شضح˘ت
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘شصف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
بيقن راششأا ،هتهج نم .تاعازنلا

د˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ما˘ح˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م
اذه داقعنا نأا ىلإا ينيلشس ديجملا
تاريشضحتلا و نمازتي ىقتلملا
ةناشسرتب دÓبلا د˘يوز˘ت˘ل ة˘يرا˘ج˘لا

ةوÓع ،نمشضتت ةلماكتم ةينوناق
و قوقحب ةلشصتملا نيناوقلا ىلع
ةشصاخلا كلت ،ن˘طاو˘م˘لا تا˘ير˘ح
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا و دا˘شصت˘ق’ا سشا˘˘ع˘˘نإا˘˘ب

 .ةمادتشسملا

يذلا زرابلا رودلا ىلع زكر و
لاجملا اذه يف يماحملا هبعليشس
ريفوتل ةلادعلل اكيرشش هرابتعاب
ةيئاشضقلا و ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
هتمهاشسم لÓخ نم نيرمثتشسملل
امأا .ةيئاشضقلا تاعازنلا لح يف
نيماحملل يلودلا داحت’ا سسيئر
ةباقنب وشضع وه و ،ثور يريج
تاي’ولا) اينروفيلاكب نيماحملا
نأا ركذ˘ف ’(ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

و ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا عو˘شضو˘م
يشستكي رامث˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
رود˘لا«ب ا˘هو˘ن˘م ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘˘هأا
طشسو رئازجلا هتبعل يذلا ريبكلا
و ن˘ي˘ما˘ح˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
و تاربخلا لدا˘ب˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
.«ملاعلا ييماحم عم تامولعملا

ةقاطلا يف ةريبك تارامثتضسا باوبأا ىلع ةلبقم رئازجلا نأا دكأا باقرع

رمثتصسملل ةيامحلا رفوت ةباذجؤ ةفافصش نيناوق نصسب بلاطم

يقيرفإلا داحتلا تاموكحو لود ءاضسؤورل نيثÓثلاو ةثلاثلا ةيداعلا ةرودلا يف مويلا ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر كراضشي
طورضشلا داجيإا...حÓضسلا تاكضسإا» اعوضضوم ةرودلا ثحبت ثيح, ابابأا سسيدأا ةيبويثإلا ةمضصاعلا يف نيموي اهلاغضشأا رمتضست يتلا

.»ايقيرفإا ةيمنتل ةمئÓملا

 تاعاطق ةدع يف تاقيقحت حتف مت اميف

ةدكيكصس يف داصسفلا ضسؤؤؤر دصصح لصصاوت ةلادعلا
ةريخأ’ا نأا ةعاشس رخأا ةديرجل ةلادعلا زاهج نم ةبرقم رداشصم تركذ ةحشصلا عاطقب ءاردم ةدع و ةدكيكشس ةيدلب يشسيئرب ةحاط’ا دعب
ريوزتلاو ماعلا لاملا ةقرشسو داشسفلاب قلعتت ةريثك اياشضق تاهبج ةدع ىلعو تحتف ثيح ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ ةعرشس و ةوقب كرحتت
فلم اذكو ءانيملا ةشسشسؤوم رارغ ىلع ةيداشصتق’ا تاشسشسؤوملاو نييذيفنتلا ءاردملاو رايمأ’ا نم ريبك ددع عم ةفيظولاو ذوفنلا لÓغتشساو
اولوتشساو  نيقباشسلا ة’ولا عم ةشصاخ ةقÓعلاو ةفيظولاو ذوفنلا اولغتشسا نيذلا سسلاجملاب نيبختنملاو نيرمثتشسملاو ةيراقعلا تايقرتلا

ءاشسؤور نم ريبك ددع اهيف طروت يزمرلا رانيدلاب ةيرامثتشسا عيراششم ديشسجتل وأا تانكشس دييششت لجأا نم امإا ةريبك يشضارأا عطق ىلع
نم رشضخ’ا ءوشضلا ىقلت ةلادعلا زاهج نا ةعاشس رخآ’ تركذ رداشصملا تاذ. سسلاجملاب نيبختنمو ةيمومع تارادإ’ ءاردمو حلاشصم ةدع
ىلع رييÓملا عايشض تدكا ةدكيكشسل ارخؤوم تدفوا قيقحت ةنجل اهتفششك ىربك اياشضق يف قيقحتلا لجأا نم يتامغز مشساقلب لدعلا ريزو

.ةيلاملا اهليخادم ةرثك و اهانغ مغر ةرششد ىلإا ةي’ولا ةمشصاع اولوح نيلوؤوشسم و نيبختنم ءارثب تهتنا ةيمهو عيراششم
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هتمزلأاو رخآلا فرطلا بلاطم ةفاك تضضفر

ةمكاحملا فيلاكتو باعتأا ةفاك ديدضستب

ت’اصصتا فصصنت «ياه’» ةمكحم
ةكرصش عم اهعازن يف رئازجلا

ةيلاطيإ’ا «لاتوصسنوك»
نأا ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوملاو ديربلا ةرازو تفششك

ةمكحملا مامأا مي˘كح˘ت ل˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ىو˘عد˘لا

ةكرششلاو ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ن˘ي˘ب يا˘هÓ˘ب م˘ي˘كح˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا

يئاهن مكح رادشصإاب تهتنا دق «لاتوشسنوك» عمجم ةيلاطي’ا

تÓشصاوملاو ديربلا ةرازو تحشضوأاو.ةيرئازجلا ةلودلا حلاشصل

ياه’ ةمكحم نأا سسمأا اهل نايب يف ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا

ديق مهشسأا تاذ ةكرشش يهو رخأ’ا فرطلا بلاطم ةفاك تشضفر

نويلم088,804 هردق يلام غلبم عفد كلذ يف امب ،ةيفشصتلا

هذه اهل تشضرعت يتلا ةموعزملا رارشضأ’ا نع سضيوعتك ر’ود

ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘شصتا تا˘شسرا˘م˘م نأا تر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لاو ،ة˘˘كر˘˘ششلا

ببشست دق نوكي امم ،ةيداشصتق’ا اهتيعشضو روهدت يف تببشست

ةهج نم.«اهعورف دحأاو «لاتوشسنوك» مأ’ا ةكرششلا سسÓفإا يف

ةكرششلا يأا نأاب يكتششملا فرطلا ياه’ ةمكحم ترمأا ،ىرخأا

في˘لا˘كتو با˘ع˘تأا ة˘فا˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل دد˘شست ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا

فيلاكت ةفاك اذكو ميكحت˘ل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لاو ة˘م˘كح˘م˘لا

دوعي عازنلا اذه لشصأا نأاب اهنايب يف ةرازولا تركذو.ليثمتلا

ةشسشسؤوم نيب7002 ربمفون3 خيراتب ةمربم ةكارشش ةيقافتا ىلإا

ديوزت ىلع تشصن يتلاو ةيلاطي’ا ةكرششلاو رئازجلا ت’اشصتا

قفدتلا تاذ «سسكإا.يت.يت.فأا» تازي˘ه˘ج˘ت ل˘ي˘غ˘ششتو بي˘كر˘تو

تنرتنإ’ا تا˘كب˘شش ف˘ن˘شص ن˘م ي˘ثÓ˘ث˘لا ماد˘خ˘ت˘شس’او ي˘لا˘ع˘لا

تعفر دق تناك» لاتوشسنوك ةكرشش نأا ىلإا ةريششم ،«ةيرشضحلا

ةلودلا د˘شض7102 ناو˘ج5 خيراتب يفر˘ظ م˘ي˘كح˘ت ىو˘عد

،ةيئانثلا رامثتشس’ا ةدهاعم نم8 ةداملا ماكحأ’ اقبط ،ةيرئازجلا

هنأا ىلإا ردشصملا سسفن راششأاو.ةروكذملا ةيميكحتلا ةهجلا ىدل

رئازجلا حلاشصل ريبك حاجنب ةيشضقلا تللك ،ةليوط تاءارجإا دعب

ةرازولا حلاشصم فرط نم ةمراشصلاو ةمئادلا ةعباتملا لشضفب

نيراششتشسملا نيما˘ح˘م˘لا ع˘م لا˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب تل˘م˘ع ي˘ت˘لا

ىرخأا ةرم اوزيمت نيذلاو ،ةءافكلاو ةربخلا يوذ نييرئازجلا

.ايلعلا رئازجلا حلاشصم نع عافدلاب مهمازتلاو ينقتلا مهمكحتب

S°∏«º.±

اهلطب وه ناك ةيمهو ةميرج نع غلب /يقاوبلا مأا

ضضباقل  ادح عصضت ةنايكصسم ةطرصش

ميتنصس رايلم5.1 غلبم هصسÓتخ’ ديرب
ةحلشصملا عم قشسنتلاب ةنايكشسم ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت

زغل كف نم ةيملعلا ةطرششلا ةقرف و ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا

طروتملاو. ةنايكشسم ديرب بتكم نم ةقرشس ةميرج طويخ

ىلع ميتنشس رايلم5.1 سسلتخا يذلا هتاذ ديربلا سضباق  اهيف

ةيلمع ىلإا بتكملا سضرعت هدافم يمهوويرانيشس اعشضاو لحارم

ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف. ن˘ي˘لو˘ه˘˘ج˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘قر˘˘شس

˘مأا ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بشسح˘˘ب

احابشص51:70 ةعاشسلا ىلع40.20.0202 خيرات ىلإا يقاوبلا

ديرب سضباق نم اغÓب ةنايكشسمب ةطرششلا حلاشصم تقلت نيأا

ةقرشسلا ىلإا بتكملا اذه سضرعت هدافم ،ةنايكشسم ةنيدم بتكم

يرايلملا قوفي يلام غلبم ىلع ءÓيتشس’او نيلوهجم لبق نم

ةنا˘ي˘كشسم˘ب ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تر˘ششا˘ب رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ، م˘ي˘ت˘ن˘شس

ةيملعلا ةطرششلا ةقرفب ةناعتشس’اب ةقمعملا اهتايرحتو هتاقيقحت

عمج نم تنكم يتلاو ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب

هفرتقا يذلا مرجلاب فارتع’ا ىلإا غلبملاب تدأا ةعطاق ةلدأا

ارايلم ـب رد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م˘ل ه˘شسÓ˘ت˘خا ة˘ي˘شضق ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو

، تاون˘شس5 ةدمل لحارم ةد˘ع ى˘ل˘ع م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م005 و

نع غيلبتلا) لعفلا اذهب ماق م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘شضيأا تن˘ي˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ةر˘˘غ˘˘ث˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م (ة˘˘ي˘˘م˘˘هو ة˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج

نم تن˘كم˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘شضيو. ة˘ي˘لا˘م˘لا

مهتملا نكشسم نم ميتنشس نويلم98 هردق يلام غلبم عاجرتشسا

هلوخد ءانثأا اهلمعتشسا يتلا تادعملاو سسبÓملا ىلإا ةفاشضإ’اب ،

ةرتشس) يف ةلثمتملاو هنع ةهبششلا داعبأا لجأا نم ديربلا بتكمل

هل˘م˘ع˘ت˘شسا نو˘ل˘لا دو˘شسأا حا˘ششو ،ز˘ن˘ي˘ج لاور˘شس ، نو˘ل˘لا ءادو˘شس

دعبو(ريغشص يودي حاب˘شصم ، ي˘شضا˘ير ءاذ˘ح ،ه˘ه˘جو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

ةيمومع لاومأا سسÓتخإا » ةيشضق نع هدشض يئازج فلم زاجنإا

ةباين مامأا مدق «اهدوجو مدعب ملعي ةيمهو ةميرج نع غيلبتلاو

سسبحلا هعدايب ترمأا يتلا عوبشسأ’ا ةياهن ةنايكشسم ةمكحم

.تقؤوملا
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هبضشلل ةيرئإزجلإ ةباقنلإ تحول

بإر˘ضضإإ ي˘ف لو˘خد˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ

يرفيف62و52 ي˘مو˘ي ي˘ن˘طو
ةبا˘ج˘ت˘ضسإ مد˘ع˘ب إد˘يد˘ن˘ت ،يرا˘ج˘لإ

حÓضصإإو ناكضسلإو ةحضصلإ ةرإزو
ا˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘لإ
ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لإ تد˘كأإو.ة˘عو˘فر˘˘م˘˘لإ
عامت˘ج’إ بق˘ع ي˘ما˘ت˘خ˘لإ نا˘ي˘ب˘لإ
دعبو هنأإ ينطولإ اهبتكمل ئراطلإ

لكل ين˘طو˘لإ بت˘كم˘لإ ،ة˘ضشقا˘ن˘م
ى˘لإإ ءو˘ج˘ل˘لإ رر˘ق˘ت ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’إ
،ن˘ي˘مو˘˘ي ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو بإر˘˘ضضإإ

62ءاعبرأ’إو52ءاثÓثلإ

هذ˘ه ءا˘˘ق˘˘ب ع˘˘م،0202 ير˘ف˘ي˘ف
سسلج˘م˘لإ نإا˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘ضسل˘ج˘لإ
ينطولإ بتكملإ ف˘ل˘كي ي˘ن˘طو˘لإ
ةفاك وعدنو ،رإرقلإ إذهب فلكتلاب
دإدعتضس’إ ىلإإ نييبطلإ هبضش ةئيه
ي˘ف» نا˘ي˘ب˘˘لإ فا˘˘ضضأإو.ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’إو
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لإ نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لإ تقو˘˘˘˘لإ
ةياضصولإ عم ءاقل رظتني ينطولإ
ه˘ب˘ضش بلا˘ط˘م ةد˘عا˘ق ة˘ضشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
ةرإزول ماعلإ نيمأ’إ ماق نييبطلإ
لÓخ نم زوربلإ ةلواحمب ةحضصلإ
ى˘ل˘ع يو˘ط˘ن˘ي ق˘ئ’ ر˘ي˘غ كو˘ل˘˘ضس

ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت ة˘˘م˘˘يد˘˘ق تا˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘ضس

ريخأ’إ إذه نإو˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح,ن˘مز˘لإ

سسلجملإ ةرإدإإ ةعزعز ةلواحم نع

ردضصملإ فاضضأإو.«ةباقنلل ينطولإ

˘مو˘ق˘ي كو˘˘ل˘˘ضسلإ إذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م»

رثكأإ ةحضصلإ ةرإزول ماعلإ نيمأ’إ

سشه˘لإ ع˘˘ضضو˘˘لإ لا˘˘خدإا˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ف

،عقنتضسم يف رئإزجلإ يف ةحضصلل

هابتنإ تف˘ل˘ي ي˘ن˘طو˘لإ بت˘كم˘لإ نإإ

إذه ىلإإ ناكضسلإو ةحضصلإ ريزو

يذ˘لإو قو˘ب˘ضسم˘لإ ر˘ي˘˘غ ق’ز˘˘ن’إ

بتكملإ سصرحي امك.ةدضشب هنيدن
ةد˘عا˘ق˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لإ ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لإ
عامتج’إ ءانثأإ ةروكذملإ بلاطملإ

.«قباضسلإ

ي˘ت˘لإ بلا˘ط˘˘م˘˘لإ سصو˘˘ضصخ˘˘بو
تلثمت دقف ةرإزولل ةباقنلإ اهتعفر
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف إرو˘ف ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’إ ي˘˘ف
ريرحت ع˘م ،«مأإ.لأإ» ف˘ل˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يد˘عا˘˘ضسم˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لإ را˘˘ضسم˘˘لإ
ج˘مد ى˘لإإ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،سضير˘م˘˘ت˘˘لإ
سصتخم ةبتر يف «وأإ.يد.يإإ» ةئف

،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلإ ي˘˘˘˘ف

ة˘ضصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م سصي˘˘ضصخ˘˘ت ع˘˘م
حلاضصملإ ىوتضسم ىلع نيلماعلل
نود ،ا˘ط˘غ˘ضض وأإ ا˘˘طا˘˘ضشن ر˘˘ث˘˘كأ’إ
ةحنم يف رظنلإ ةداعإإ بلط نايضسن

04 ةبضسن ىلإإ اهعفرو ةيدودرملإ
ن˘ع ف˘كلإ ى˘لإإ ة˘فا˘ضضإإ ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
تاقياضضملإو ةيئاضضقلإ تاعباتملإ
ءانثأإ ةيباقنلإ تإراطإÓ˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
يتلإ ةيباقنلإ مه˘تا˘ب˘جإو˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق
.نوناقلإ مهل اهلفكي

ةعؤفرملا اهبلاطمل تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو ةباجتشسا مدعب اديدنت

 تايفسشتسسملا لسشب ددهت يبطلا هبسشلل ةيرئازجلا ةباقنلا
يرفيف62و52 يموي

¯N∏«π S°©ÉO
رو˘˘ضسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لإ  ح˘˘˘ضضوأإو

در˘ج˘م˘ب و ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ نأإ ،«رإرو˘˘ف»
زا˘ه˘ج تب˘ضصن سسور˘ي˘ف˘لإ رو˘˘ه˘˘ظ
راضشت˘ن’إ تإذ ة˘ئ˘بوأÓ˘ل ة˘ب˘قإر˘م˘لإ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لإ تعد˘˘ت˘˘ضسإ و ع˘˘˘ضسإو˘˘˘لإ
عضضو لجإ نم ،ءإربخلل ةينطولإ

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع تإد˘˘حو˘˘لإ ل˘˘˘ك
نم  ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’إ تا˘ضسضسؤو˘م˘لإ
سضرغلإ إذهل ةرضسأ’إ ز˘ج˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ب

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘ضصن˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
هنأإ إدكؤوم  تاي’ولإ لك ىوتضسم
هذه لثم ةهجإوم مت نأإ و قبضس دق
ة˘ه˘جإو˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لإ عا˘˘ضضوأ’إ
عضسإولإ راضشتن’إ تإذ تاضسوريفلإ

لÓخ رهظ يذلإ انوروك سسوريفك
نم ’وبيإإ و ة˘ي˘ضضا˘م˘لإ تإو˘ن˘ضسلإ

ةينطولإ ةموظنملإ بيضصنت لÓخ
امك .ةئبوأ’إ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ة˘ضصا˘خ˘لإ

ءإرد˘˘م ى˘˘لإإ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ته˘˘جو
تما˘ق و تا˘ي’و˘لإ ر˘ب˘ع ة˘˘ح˘˘ضصلإ
ة˘˘يرإر˘˘ح تإر˘˘ي˘˘ما˘˘ك بي˘˘ضصن˘˘ت˘˘˘ب
تإراطم ىوتضسم ىلع ة˘ب˘قإر˘م˘ل˘ل
و ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يرإو˘˘ه
و ةن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘ب فا˘ي˘ضضو˘ب د˘م˘ح˘م
قايضس يف و . نإرهوب ةلب نب دمحأإ
«رإروف» روضسيفوربلإ فضشك رخإ
ترمأإ ةحضصلإ ةرإزو نأإ ةبضسانملاب
رذحلإ و ةطيحلاب يلحتلاب ءابطأ’إ

ةباضصإإ ةلاح ةيأإ نع فضشكلإ دنع
ةيم˘ضسو˘م˘لإ إز˘نو˘ل˘ف˘نأ’إ سسور˘ي˘ف˘ب
هيبضش» انوروك» سسوريف نأإ مكحب
روهظ ةيإدب يف لوأ’إ سسوريفلاب

باه˘ت˘لإ ى˘لإإ رو˘ط˘ت˘ي و سضإر˘عأ’إ
يف و ةريطخلإ ةيئإوهلإ تابضصقلإ
ى˘لإإ ، ةا˘فو˘لإ ى˘لإإ نا˘ي˘˘حأ’إ سضع˘˘ب

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم سصي˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج
ثودح دنع ىضضرم˘لإ لا˘ب˘ق˘ت˘ضسأ’
رئإزجلإ نأاب دكأإ امك . «ئراط يأإ
سصا˘˘خ˘˘ضشأإ ة˘˘ت˘˘ضس ةا˘˘فو تل˘˘˘ج˘˘˘ضس
نأإ حضضوأإ و ةيمضسوملإ إزنولفنأ’اب
ن˘م نو˘نا˘ع˘˘ي إو˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘كلا˘˘ه˘˘لإ
عا˘ف˘ترإ و ير˘كضسلإ ل˘ث˘م سضإر˘مأإ

سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف و  . مد˘˘لإ ط˘˘غ˘˘ضض
دكإ حيقلتلإ دضض ينطولإ جمانربلإ
بعل  ريخأ’إ إذه نأإ» رإروف لامج»
ىلع ءاضضقلإ لجأإ نم اماه إرود
ىلع ركذن  سضإرمأ’إ نم ديدعلإ

زإز˘كلإ و   لا˘ف˘˘طأ’إ ل˘˘ل˘˘ضش رإر˘˘غ
عا˘ف˘ترإإ ل˘ع˘ف˘ب إذ˘ه و . يد˘˘ي˘˘لو˘˘لإ
ىوتضسم˘لإ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لإ ة˘ب˘ضسن
و لافطأ’إ  ح˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ضض ي˘ن˘طو˘لإ

. ةئاملاب09 نم رثكأإ تغلب يتلإ
نم انكمت اهل˘ضضف˘ب ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘ضضم
سضإرمأ’إ نم ديدعلإ ىلع ءاضضقلإ
سضر˘˘˘م ل˘˘˘ث˘˘˘م  تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ي˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
لبق ن˘م م˘ظ˘ن˘م˘لإ و  نور˘م˘حو˘ب˘لإ

ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل «يا˘˘ج˘˘مأإ » ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ةهج نم و . وزو يزيتب سصإوخلإ
إوكراضش نيذلإ ءابطأ’إ نإاف ىرخإ
ي˘ضسإرد˘لإ مو˘ي˘لإ إذ˘ه لا˘غ˘ضشأإ ي˘˘ف
ةدوع نأإ  إوعمجأإ   ةياقولإ لوح
ل˘˘ث˘˘م  سضإر˘˘مأإ ةد˘˘ع ءإد را˘˘ضشت˘˘نإ

لضشف هببضس اهر˘ي˘غو نور˘م˘حو˘ب˘لإ
تعرا˘ضس ي˘ت˘لإ ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لإ تÓ˘م˘ح
˘˘ما˘˘ع˘˘لإ ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلإ ةرإزو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإإ
ةد˘ع˘ل عا˘ط˘˘ق˘˘نإ د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لإ
ف˘ع˘ضض ي˘ف م˘ها˘˘ضس ا˘˘م ،تإو˘˘ن˘˘ضس
ة˘ه˘˘جإو˘˘م ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طأ’إ ة˘˘عا˘˘ن˘˘م
نأإ رمأ’إ يف ريطخلإ و ،سسوريفلإ

د˘يد˘ع˘لإ نأإ تد˘كأإ ة˘ح˘˘ضصلإ ةرإزو
ببضسب ،دعب إوحقلي مل ذيمÓتلإ نم
تإءإدنل مهئا˘ي˘لوأإ ة˘با˘ج˘ت˘ضسإ مد˘ع
راضشتناب اهبضسح رذني ام ،حيقلتلإ
يأإ ن˘م ر˘ث˘كأإ سسرإد˘م˘لإ ي˘ف ءإد˘˘لإ

ءابطأ’إ نإاف  هيلعو ،ىضضم تقو
ةرور˘˘ضض ى˘˘لإإ ءا˘˘ي˘˘لوأ’إ  نو˘˘عد˘˘ي
 . نإوأ’إ تإوف لبق مهئانبأإ حيقلت

:وزو يزيت نم فششكي تايفششتشسملا حÓشصإا و ناكشسلا و ةحشصلا ةرازؤب ةياقؤلل ماعلا ريدملا

ينطولا ىوتسسملا ىلع ةيلخ بيسصنتب  تماق رئازجلا»
«انوروك سسوريفل يدسصتلل

راهن مظن يشسيشسحت مؤي لÓخ «لامج رارؤف» رؤشسيفوربلا ،تايفششتشسملا حÓشصإا و ناكشسلا و ةحشصلا ةرازؤب ةياقؤلل ماعلا ريدملا  فششك
اذهل يدشصتلل ينطؤلا ىؤتشسملا ىلع ةعباتم ةيلخ بيشصنتب تماق  «انورؤك» سسوريف رؤهظ دعب رئازجلا نا  وزو ىزيت ةيلؤب سسما

. ريطخلا سسوريفلا

تاشسشسؤؤملا ءاردم ريكذت راطإا يف

اهدامتعا مزلملا تاءارجإلاب ةيميلعتلا

حيحسصتل لجأا رخآا يرفيف31
يحسشرتمب ةسصاخلا تامولعملا
مايكنسسلاو مايبلا ،ايرولاكبلا

ةضصاخلإ تامولعملإ حيح˘ضصت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ضصإو˘ت˘ت

مضسوملل ةيمضسرلإ تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ن˘ي˘ح˘ضشر˘ت˘م˘لا˘ب

يف ةيبرتلإ ةرإزو هتدكأإ امبضسح يلاحلإ يضسإردلإ

موي ةياغ ىلإإ ةيلمعلإ مودت نأإ ىلع اهل قباضس نايب

ة˘ي˘ضضرأ’إ ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لإ ير˘ف˘ي˘ف31

نع ردضص قباضس نايب يف ءاجو. ةرإزولل ةيمقرلإ

ةهجوملإو ةيمقرلإ اهتيضضرأإ ربع ةيبرتلإ ةرإزو

بجي هنإاف ةيميلعتلإ تاضسضسؤوملإ ءإردم ةدئافل

تا˘ب˘يو˘ضصت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لإ ة˘ضسضسؤو˘م˘لإ ر˘˘يد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

نم ءإدتبإ ةيمقرلإ ةيضضرأ’إ ىلع تاحيحضصتلإو

تحنمو.يلاحلإ يرفيف31 ةياغ ىلإإ يرفيف1

را˘ي˘خ ة˘ي˘م˘قر˘لإ ا˘ه˘تا˘ي˘ضضرأإ ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘˘لإ ةرإزو

حمضسي يذلإو ذيمل˘ت ل˘كب ق˘فر˘م˘لإو «ل˘يد˘ع˘ت˘لإ»

رايخ عم ذيملتلإ تامول˘ع˘م ح˘ي˘ح˘ضصتو ل˘يد˘ع˘ت˘ب

ةعابط رايخ ةفاضضإإو «ةيفاضضإ’إ ةمئاقلإ ةعابط»

را˘ي˘خ ى˘ل˘ع را˘ي˘خ ةوÓ˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

فلملإ ر˘يد˘ضصت وآإ ة˘عا˘ب˘ط ل˘جأإ ن˘م «ر˘يد˘ضصت˘لإ»

ريكذ˘ت را˘طإإ ي˘ف غÓ˘ب˘لإ ي˘تأا˘يو.ل˘ضسكإإ ة˘غ˘ي˘ضصب

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ تا˘ضسضسؤو˘م˘لإ ءإرد˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ةرإزو

ةعجإرم ةيلمع دعب اهدامتعإ مزلملإ تإءإرجإ’اب

«ايرولاكبلإ» ينح˘ت˘م˘م˘ب ة˘ضصا˘خ˘لإ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ

دضصق0202 ةرود˘ل «ما˘ي˘كن˘ضسلإ«و «ما˘ي˘˘ب˘˘لإ«و

تامولعم˘لإ ة˘ح˘ضص ن˘مو ل˘ي˘ج˘ضست˘لإ ن˘م د˘كأا˘ت˘لإ

خيرات نم تمت يتلإو نيحضشرتملل ةيضصخضشلإ

ةيلمع متتضسو.يضضاملإ يفناج03 ةياغ ىلإإ51

ة˘ي˘م˘قر˘لإ ة˘ي˘ضضرأ’إ ر˘ب˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لإ ة˘ع˘جإر˘م

ةبضسنلا˘ب تا˘ضسضسؤو˘م˘لإ ر˘يد˘م فر˘ط ن˘م ةرإزو˘ل˘ل

عقإوم قيرط نعو نيضسردم˘ت˘م˘لإ ن˘ي˘ح˘ضشر˘ت˘م˘ل˘ل

نم تاقباضسملإو تاناحت˘مÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لإ نإو˘يد˘لإ

نوكتضس نيح يف نيضسردمتملإ نيحضشرتملإ فرط

نيحضشرتملل ةبضسنلاب تامولعملإ ةعجإرم ةيلمع

ي˘ن˘طو˘لإ نإو˘يد˘لإ ي˘ع˘قو˘م ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع رإر˘˘حأ’إ

يناحتماب ةضصا˘خ˘لإ تا˘ق˘با˘ضسم˘لإو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل

،طضسوتملإ ميلعتلإ ةداهضشو ا˘يرو˘لا˘كا˘ب˘لإ ةدا˘ه˘ضش

31 خيرات ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ةرإزو تدد˘ح ا˘م˘ك

ةمزÓلإ تاحيحضصتلل لجأإ رخأاك يراجلإ يرفيف

تاي˘ضصو˘ت مد˘ق د˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ر˘يزو نا˘كو.ا˘ي˘با˘ت˘ك

سصنت رإرحأ’إ نيضسردمت˘م˘لإو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لإ ءا˘ي˘لوأ’

تامولعملإ هذه يف أاطخ دوجو ةلاح يف هنأإ ىلع

ةبضسنلاب سسردمتلإ ةضسضسؤوم غÓبإإ حضشرتملإ ىلعف

رإرحأÓل ةبضسنلاب ةيبرتلإ ةيريدم وأإ نيضسردمتملل

عرف ىلإإ ةمزÓلإ تاحيحضصتلإ لاضسرإاب موقت يتلإ

ءإر˘جإ’إ إذ˘ه نأا˘ب ا˘نأا˘م˘ط˘م.ه˘ع˘ب˘ت˘ت يذ˘لإ نإو˘يد˘˘لإ

يتامولعملإ ماظنلإ لضضفب انكمم تاب ديدجلإ

ةمدخ˘لإ ن˘ي˘ضسح˘ت˘ل هر˘ي˘خ˘ضست را˘طإإ ي˘ف عا˘ط˘ق˘ل˘ل

يجيردتلإ عيضسوتلإ راطإإ يف لخدي امك ةيمومعلإ

.تامدخلل رمتضسملإو
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  يفناج42 ةزه ذنم ةعشساتلا دعتو تاجرد7,3 اهتدشش تغلب

 لجيجب مهمون نم ناكسسلا ظقوت ةيوق ةيدادترا ةزه
كئلوأإ ديدحتلابو ةي’ولإ ناكضس بلغأإ اهب رعضش يتلإ ةزهلإ يهو لجيج ةي’و نم يبرغلإ لحاضسلإ تبضسلإ سسمأإ رجف ةديدج ةيدإدترإإ ةزه تبرضض
ةعبضس لضصاف تاجرد ثÓث ةعيرزوبب ءايزيفويجلإو كلفلإ ملع دهعم بضسح اهتوق تغلب يتلإ ةزهلإ. سشينروكلإ ةمضصاع نم ةيبرغلإ ةهجلاب نينطاقلإ

رضسفي يذلإ رمأ’إ لجيج ةي’ولإ ةمضصاع برغ ةنإوعلإ ةيدلبل يقرضشلإ لامضشلإ نم تإرتموليك عضست وحن دعب ىلع اهزكرم ددح رتضشير ملضس ىلع
بعرلإ نم ةلاح يف ببضست ام قئاقد عضستو إرجف ةضسماخلإ ةعاضسلإ دودح يف تعقو يتلإ ةزهلإ هذهب مهريغ نم رثكأإ ةي’ولإ نم ةيبرغلإ ةهجلإ روعضش
ينإوثلإ سضعب ىوضس مدت مل ةيدإدترإ’إ ةزهلإ هذه نوك نم مغرلإ ىلع ديدضشلإ عزفلإ نم ةلاح يف مهو مهمون نم إوضضهن نيذلإ ناكضسلإ ف’آإ ىدل
ةعضساتلإ ةيدإدترإ’إ ةزهلإ هذه دعتو. ةيندملإ ةيامحلإ حلاضصم نم ملع ام بضسحب ةنإوعلإ ةيدلب  ىوتضسم ىلع اهيف امب ركذت رإرضضأإ يأإ فلخت ملو
يضضاملإ يفناج رهضش نم نيرضشعلإو عبإرلإ يف ةنإوعلإ ةيدلب إديدحتو ةي’ولإ تبرضض يتلإ ةيضسيئرلإ ةزهلإ  ذنم لجيج ةي’و برضضت يتلإ اهعون نم
اضصوضصخ ةميدقلإ لزانملإ نم ددع ىوتضسم ىلع تاعدضصت يف اهموي ببضست ام رتضشير ملضس ىلع ةعضست لضصاف تاجرد عبرأإ اهتوق تغلب يتلإو
يبرغلإ لحاضسلإ برضضي دق لمتحم «يمانوضست » نع تثدحت يتلإ تاعاضشإ’إ دعب يوق لإزلز نم افوخ عرإوضشلإ ىلإإ ف’آ’إ جورخو ةنإوعلإ ةيدلبب

 Ω / eù°©ƒO. ةي’ولل



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4095ددعلا0202 يرفيف90  دحألا4
www.akhersaa-dz.com

¯T°ƒT°É¿ ì

ق˘ل˘ط˘ل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب كلذو
هباسصأا ،ديسص ةيقدنب نم يران

هادرأا˘ف ،بل˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ةيحÓفلا ضضرأ’ا ميلقإاب Óيتق
نبا دي ىلع ،اهلوح عزانتملا

ي˘˘ف »ب ب» و˘˘عد˘˘م˘˘لا ه˘˘م˘˘˘ع
جوزتم رمعلا نم تاينيعبرأ’ا

ةقفر ناك ةيحسضلا،70 ـل بأاو
ي˘ف ه˘ن˘˘م ر˘˘غ˘˘سصأ’ا ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش
،ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘سضرأا˘˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘لا ف˘ير˘عو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
بسشني نأا لبق ،ةرمسشلا ةيدلبل
يذلا يناجلا نيبو مهنيب عازن
كلسسم لوح مهمع نبا نوكي
ضضرأ’ا قر˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف
اهلوح تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ىدأا ا˘˘˘م ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس تا˘˘˘عاز˘˘˘˘ن
دا˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
دقف ةظحل يف ،ديسص ةيقدنبب

نيتقلط اهجوم ه˘با˘سصعأا ا˘ه˘ي˘ف
ة˘ي˘ح˘سضلا بو˘˘سص ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘تا˘˘ق
ىوتسسم ىلع هتباسصأا ىلوأ’ا
ىوتسسم ىلع ةيناثلاو ردسصلا
ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘سس ،ضسأار˘˘لا
ن˘ي˘ع˘ب ةا˘ي˘˘ح˘˘لا اد˘˘قا˘˘ف ،ا˘˘سضرأا
قيق˘سش  ن˘كم˘ت ا˘م˘ي˘ف ،نا˘كم˘لا
نم هتدلجب رارفلا نم ةيحسضلا

تقولا ي˘ف اذ˘ه ،ق˘ق˘ح˘م تو˘م
لابج ىلإا يناجلا هيف رف يذلا
ضضبقلا دعب متي ملو فيرعوب

كردلا رسصانع لسصاوي ذإا ،هيلع
ةيلمع ةرمسشلا ةيدلبل ينطولا
دقو اذه ،ةقطنملاب هنع ثحبلا
ةدايع ىلإا ةيحسضلا ةثج لقن مت
ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘م˘˘سشلا

ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
،يعما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
ةطرسشلا دارفأا روسضحب كلذو
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
لامكتسسا راظتنا يف ،ينطولا
ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ف تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

’ يذلا ،يناجلا ىلع ضضبقلاو
نأا ركذلاب ريدج اذه ،اراف لازي
نون˘ط˘ق˘ي ا˘يا˘ح˘سضلاو ي˘نا˘ج˘لا
ةعباتلا ةيسشاوكلا راكز ةيرقب
،ةنتاب ةي’وب تÓيهلوب ةيدلبل

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو ضسمأا تنا˘˘˘ك
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ف ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ضضرأ’ا
فÓ˘خ˘لا بسشن ن˘يأا ف˘ير˘˘عو˘˘ب
ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ى˘˘لإا ي˘˘سضف˘˘م˘˘لا
نا˘˘كسس ا˘˘هر˘˘كن˘˘ت˘˘سسا ة˘˘˘ع˘˘˘سشب
نأاو اسصوسصخ ،ةدسشب ةقطنملا
يف ةي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ت هذ˘ه ة˘ثدا˘ح˘لا

قلعت اميف ،رهسش نم لقأا فرظ
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا˘˘ب
’ يتلا ةدلبلا هذهب ،ضشارعأ’او
ه˘م˘˘كح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م لاز˘˘ي
تاعازنلا دنع ةيلبقلا ةيبسصعلا
ا˘م نا˘عر˘سس ي˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا
ةقيمع تاعار˘سص ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت
ةحلسسأ’ا لام˘ع˘ت˘سسا لÓ˘خ ن˘م
تاءامتن’ا نيب ةوادعلا قلخو
ة˘ثدا˘ح ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘سشور˘ع˘˘لا

51 ـلا براقيام اهيلع ىسضم
نيب راجسش بسشن امدنع اموي

لامعتسسا ى˘عد˘ت˘سسا ن˘ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
ى˘˘ت˘˘حو ف˘˘ي˘˘سسلاو ل˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
با˘سصأا يذ˘لا يرا˘ن˘لا حÓ˘سسلا

تناك ظحلا نسسحل نيتيحسض
دعبو ثيح ،ةفيفخ ام˘ه˘ت˘با˘سصإا
دقع مت ،ةقطنملا نايعأا لخدت

يف ،نيفرطلا نيب حلسص ةسسلج
ي˘ت˘لا ة˘م˘ح˘م˘لا رار˘ق را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ة˘ع˘برأا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف تف˘˘قوأا

.نيسشرعلا نم نيمهتم
نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو اذه

هذه لتقلا ةميرج يف يناجلا
ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشل ق˘˘ي˘˘ل˘˘ط
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ذ˘ن˘م ة˘ي˘فو˘ت˘˘م˘˘لا
،يناجلا نم نينبا ةكرات ةنسسلا

ميتي ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ب˘ب˘سست˘م
علهلا ةلاح مامأا ةيحسضلا ينبا

هؤوانبأا اه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا بعر˘لاو
ةمير˘ج˘لاو ة˘ع˘جا˘ف˘لا لو˘ه ن˘م
.همع نبا قح يف اهب ماق يتلا

همع نبأ بوسص ةيران ةقلط هجو يناجلأ

 ةميرجب يهتني ةيحÓف شضرأا لؤح يلئاع عازن
ةنتابب ةرمسشلا يف لتق

»ع ب» ىعدي ينيعبرأأ اهتيحسض حأر ءاعنسش ةميرج عقو ىلع ةنتاب ةيلوب ةرمسشلأ ةرئأد ناكسس ،لوألأ سسمأأ ءاسسم ،زتهأ
.ءانبأأ ةعبرأل بأأو جوزتم

حلاسصم اهتجلاع داسسف ةيسضق082
ةنسس ةليط ةسسبت ةي’و نمأا

9102
ةيفحسص ةودن ،ضسمأا ،ةسسبت ةي’و نمأا حلاسصم تمظن
نمأا ضسيئر دمحم هطابوب لوأ’ا ديمعلا فارسشإا تحت
حلاسصملا تاطاسشن فلتخم ضضرعتسسا يذلا ، ةي’ولا

ةحلسصملا نم ةيادبلا تناكو9102 ةنسسل ةيتايلمعلا

6806 تجلاع يتلا يهو ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

2631 تيقب اميف ةيسضق4274 اهنم تزجنأا ةيسضق
اهرثكأا ةفلتخم اياسضق يهو زاجنإ’ا روط يف ةيسضق
اهنم ةيعون اياسضق ةجلاعم كلذك مت امك ، تاقرسس
عاجرتسسا مت نيأا ةعجرتسسملا ةريخذلا و ةحلسسأ’ا اياسضق

05892 و ة˘ي˘˘لآا ف˘˘سصن قدا˘˘ن˘˘ب30 و ا˘سسد˘سسم12

و ديسص قدانب40 و تارايعلا فلتخم نم ةسشوطرخ

88، دورابلا ةدام نم غلك501.54 و ةيخسضم ةيقدنب

، ةيح ةريخذ راطنق20 ، ةيران ةحلسسأاب ةسصاخ ةلوسسبك

ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ل˘خد˘ت داو˘م˘ب ة˘سصا˘خ ة˘لو˘سسب˘˘ك9747

مت امك ،بيرهت ةيسضق37 ليجسست مت امك ، ةريخذلا

اياسضق ضصخي اميف امأا دوقولا نم ارتل2545 زجح

ةيسضق203 ليجسست مثف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

و تاردخملا نم امارغ232و غلك02 زجح مت ثيح

ةيمك زجح مت امك ةنينق21 + اسسولهم اسصرق49314
اهددع ردق ثيح ةيلوح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو فلأا010851 : ـب يلامجإ’ا
حلاسصملا تلجسس دقف داسسفلا اياسضق نع امأا .ماجحأ’او

امأا .ريبك مجحب داسسف اياسضق ةدع اهيف امب ةيسضق082
دقف يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملا  ماهم قسش يف

ن˘يأا ، ة˘قا˘ي˘سسلا ة˘سصخر بح˘˘سس2922 بحسس لج˘سس
ةنراقم ةرم لوأ’ ةيربلا دودحلا ةطرسش ةقرف تلجسس

نويلم20 نم رثكأا روبعو لقنت ةطرافلا تاونسسلاب

نيب ةبكرم150556 روبع ليجسست مت امك ،نطاوم
غلب يذلا داريتسس’ا ليجسست مت امك ، ةيبنجأاو ةينطو

مت امك ةفلتخملا عئاسضبلا نم غلك916و انط26975

عئاسضبلا فلتخم نم غلك272 و انط96261 ريدسصت
ة˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تل˘ج˘سس ا˘م˘ك،

تلجسس امك ،عا˘ي˘سضلا˘ب ا˘ح˘ير˘سصت29653 ميظن˘ت˘لاو

’اسصتا62241 ةينقتلا لئاسسولل ةيئ’ولا ةحلسصملا
.ةيفتاهلا اهطوطخ قيرط نع ايفتاه
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قؤحسسم زجح و نيسصخسش فيقؤت
نيياكؤك نؤكي نأا لمتحي شضيبأا

ةسسبتب تابجيؤحلاب
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ضسمأا تف˘˘قوأا
نازوحي نيهوبسشم نيسصخسش  ،ة˘سسب˘ت˘ب تا˘ب˘ج˘يو˘ح˘لا˘ب

اهنأا  لمتحملا نم ضضيبأ’ا قوحسسملا نم ةيمك ىلع
مايقلا ددسصب امهو ةرايسس نتم  ىلع نيياكوكلا ةدام
د˘ن˘ع ثي˘ح ، ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ن˘م جور˘خ˘لا تاءار˘جإا˘˘ب

50 ىلع روثعلا   مت اهسشيتفت دعب و ةرايسسلا فيقوت
ىلع ىوتحت ضضرأ’ا ىلع ةريغسص  ةيكيتسسÓب ضسايكأا

متيل اهيمر ةلواحمب ماق دق قئاسسلا ناك ضضيبأا قوحسسم
زكرم ىلإا امهليوحتو ةرايسسلا زجحو نيينعملا فيقوت
.قيقحتلا ةلسصاومل ةقرفلا
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فيطسس

ةيسشاملا نم عيطق ةقرسس
لازآا نيعب

ةقرسس نم ةيوهلا و ددعلا ةلوهجم ةباسصع تنكمت
لازأا نيع ةيدلبب ني˘بر˘م˘لا د˘حأ’، ة˘ي˘سشا˘م˘لا ن˘م ع˘ي˘ط˘ق
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسح و ، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’ و بو˘ن˘ج
ضسمأا لوأا ةليل تلغتسسا ةباسصعلا نإاف اهيلع انلسصحت

ىلإا تللسست و ةيسشاملا بحاسص بايغ و ليللا فرظ
نم عيطق جارخإا نم تنكمت نيأا مانغأ’ا دجاوت ناكم
حنج يف ةلوهجم ةهجو ىلإا اهتقاسس و جاعنلا و نافرخلا
ن˘ط˘ف˘ت˘ي م˘ل و، م˘هر˘مأ’ د˘حأا ن˘ط˘ف˘˘ت˘˘ي نأا نود مÓ˘˘ظ˘˘لا
دقفتل بهذ امنيح ركابلا حابسصلا يف ’إا رمأÓل ةيحسضلا

ينطولا كردلا حلاسصم ىدل ىوكسش عدوأا  دقو،هتيسشام

ةملعلاب تÓحم ةدع تلمسش ةيلمع يف/فيطسس

 ةيحÓسصلا ةيهتنم فيظنتلاو ليمجتلا داؤم و ةيئاذغلا داؤملا نم ةيمك زجح
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ةي’و نمأا حلاسصم تطبسض
ةماه تايمك  ضسمأا ،فيطسس
ةيكÓهت˘سس’ا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ـب تردق ةيحÓسصلا ةيهتنملا

داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م  ةد˘˘˘˘حو081
،فيظنت داوم ،لباوت ،ةيئاذغلا

 .ليمجت داوم و
يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تءا˘جو

ة˘ي˘ط˘ب˘˘سضلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تر˘˘طأا
،ةملعلا ةرئاد نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
اددع تلمسش ةبقارم باقعأا يف
داو˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘ما˘˘˘ه
مت نيأا ،ةنيدملا طسسو ةيئاذغلا

تاجتنملا نم ةماه ةيمك زجح
ة˘ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا

081 ـب ترد˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصلا
،ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ داو˘˘˘م )ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
داو˘˘˘م ،ل˘˘˘باو˘˘˘˘ت ،تار˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصم

ي˘ف ،(ل˘ي˘م˘ج˘ت داو˘م ،ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ءاد˘˘˘سسإا م˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ضسف˘˘˘˘ن
ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصأ’ تادا˘˘˘˘˘˘سشرإ’او
ضصوسصخب  ةيئاذغلا تÓحملا
،ةيب˘ط˘لا تادا˘ه˘سشلا ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

داو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م
ةعيرسس ةسصا˘خ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
اهلا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

تد˘عأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
نيفلاخملا دسض ةيئازج تافلم
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ضضر˘˘ع نأا˘˘سش ي˘˘ف
ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيكÓهتسسا
ضضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
نوناقلا يف اهيلع ضصوسصنملا
كلهتسسملا ةيا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سسرأا ضشغ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘قو
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

يقأوبلأ مأأ نمأل ةديدج ةيلمع يف

 اسسؤلهم اسصرق046 مهتزؤحبو شصاخسشأا50ـل دح عسضو
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لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت

IRBةيئ’ولا ةحل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
مأا ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

50ل د˘˘ح ع˘˘˘سضو ن˘˘˘م ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘بو ضصا˘خ˘˘سشأا
تاردخم˘لا و ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

 .جيورتلل اهقيرط يف تناك

نايب بسسحب ةيسضقلا عئاقو دوعت
ةماعلا تاقÓع˘لاو لا˘سصت’ا ة˘ي˘ل˘خ
خيرات ىلإا  يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب

لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘˘ب30.20.0202
نيسصخسش ماي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تار˘ثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
مأا ةنيد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ا˘م˘ه˘ل د˘سصر˘ت˘لا م˘ت˘˘ي˘˘ل ، ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

ضصاخسشأا ةثÓث ةقفر ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
ةعومجملا هذه تناك ثيح ، نيرخآا

لخادب ر˘ث˘ع ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع

نم بلع30 ىلع ىلوأ’ا ةبكرملا

،اسصرق081 عومجمب اكيريل ءاود
اهلخادب رثع ةيناثلا ةبكرملا امنيب

لودامارت ءاود نم بلع60 ىلع

نم بلع30 ،اسصرق081 عومجمب

عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ير˘˘˘ب ءاود

ءاود بل˘˘˘˘ع50 و ا˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ق081

، ضصر˘˘˘ق001 عو˘م˘ج˘م˘ب لودا˘مر˘ت

ضصارقأÓل يلكلا عومجملا لسصيل

046 ىلا اهيل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ي˘ت˘لا

ةزوحب اسضيأا روثعلا مت امك ، اسصرق

ن˘˘م ع˘˘ط˘˘ق50  ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘حأا

غلبمو جيورتلل ةأاي˘ه˘م تارد˘خ˘م˘لا

تادئاع نم جد0044 هردق يلام

ضصق˘م و را˘ت˘˘ي˘˘ك اذ˘˘كو ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

. يديدح

نيذلا  نيطروتم˘لا دا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل

72 و42 نيب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت

زاجنإا د˘ع˘بو ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘ن˘سس

: ةيسضق نع مهدسض يئازج فلم

تاردخملا يف ةرجاتملا و ةزايحلا

ةسسرا˘م˘م ة˘ح˘ن˘ج ، (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك)

نود ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص داو˘م ع˘ي˘ب طا˘سشن

ةين’ديسص داوم عيب ةحنج ، ةسصخر

تاهجلا مامأا مهميدقت مت ، ةدسساف

.مهرمأا يف تلسصف يتلا ةيئاسضقلا

ءاتسشلا زع يف فيطسسب ةفسصرلا ةيدلب ناكسس قرؤؤي ششطعلا
نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسحو، بورسشلا ءاملا يف ةقناخ ةمزأا ، فيطسس ةي’وب ةعقاولا ةفسصرلا ةيدلب ناكسس هجاوي
ةمÓسس د’وأا ةيرقب نئاكلا ةدب بقن ىوتسسم ىلع هايملا بوسسنم ضضافخنا ىلإا دوعي بورسشلا ءاملا عيزوت يف بذبذتلا اذه ببسس
ءوجللا ىلإا ناكسسلاب عفد و ةقطنملاب ةايحلل ةيرورسضلا ةداملا هذه عيزوت ىلع ابلسس رثأا يذلا رمأ’ا وهو، ةفسصرلا ةيدلبل نومملا
بلغأا نأا لب بسسحف ةيدلبلا رقم ىوتسسم ىلع لكسشملا اذه فقوتي ’ و، مهسشطع اهب نووري ءام ةرطق بلجل ةيديلقت قرط ىلإا
د’وأا، يلسسيإا ضسأار ىرق ناكسس ىكتسشا ثيح، كلذك بورسشلا ءاملاب دوزتلا يف ةمزأا هجاوت ةفسصرلا ةيدلبل ةعباتلا ىرقلا

بلاط دق و.ىرقلا بلغأا دوزي يذلا ينانم د’وا بقن ببسسب ضشطعلا نم ، ةفسصرلا ةيدبل ةعباتلا ةبيرغل ديمامحل قياقرلا،ينانم
. ءاتسشلا لسصف زع يف مهقرؤوي حبسصأا يذلا لكسشملا اذهل لح داجيإا ةرورسضب، فيطسس ةي’وب يرلا ةيريدم حلاسصم نم ناكسسلا

ىواكسشلا مغر ضشطعلا نوهجاوي مهو ةليوط تاونسس مهيدل ناكسسلا ء’ؤوه نأا لب ،ةقطنملاب مويلا ديلو ضسيل ضشطعلا نأا ملعلا عم
. ريغتي مل ائيسش نأا ريغ ةفسصرلا ةيدلب رييسست ىلع نيبقاعتملا نيلوؤوسسملل ةرركتملا
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تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لأ تءا˘˘˘˘جو

ةيناكمأ سصو˘سصخ˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ
ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م سصي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
لجيج ةي’و˘ب ا˘م˘ي˘سس ي˘حا˘ي˘سسلأ

ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ة˘˘ل˘˘سسأر˘˘مو
ةدوسسم عسضول كلذ سصوسصخب
ي˘مأر˘لأ رأر˘ق˘لأ عور˘سشم سصخ˘ت
تأراتكهلأ  تأرسشع ةداعإأ ىلإأ

ةزو˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘سضأرأ’أ ن˘˘˘م
ريخأ’أ أذه بجوم˘ب ا˘ه˘با˘ح˘سصأ’
ةبحرملأ لعفلأ دودر نم ةجوم
ى˘ل˘ع ءا˘ج يذ˘لأ كر˘ح˘ت˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب

ر˘يزو ه˘ن˘ع ف˘˘سشكا˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ىلإأ  هل ةرايز رخآأ يف عاطقلأ
عجأرت ىلع دكأأ نيح  ،ةي’ولأ

يحايسسلأ عسسو˘ت˘لأ ق˘طا˘ن˘م دد˘ع

ىلإأ ة˘ق˘ط˘ن˘م (91) نم ل˘ج˘ي˘ج˘ب

تقو˘لأ ي˘ف ط˘ق˘ف ق˘طا˘ن˘˘م (01)
تا˘˘نورا˘˘ب تذو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسأ يذ˘˘˘لأ
ىلإأ اهتلّوحو ةيقبلأ ىلع راقعلأ

عيراسشم اهيلع تميقأأ تاحاسسم
يحايسسلأ عاطقلاب اهل ةقÓع’
ى˘˘لإأ كأذ˘˘نآأ  ر˘˘يزو˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘فدا˘˘˘م
ةعباتم ةن˘ج˘ل لا˘سسرإا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لأ
أذ˘ه نأا˘سشب ق˘ئا˘ق˘ح˘لأ ي˘˘سصق˘˘ت˘˘ل
جئات˘ن ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل ي˘ت˘لأو ف˘ل˘م˘لأ

ل˘سصأو˘ت˘ت˘ل  مو˘ي˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘م˘˘ع

تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ نا˘˘˘كسس ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
قطانم ع˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ
عنم لظ يف  يحايسسلأ عسسوتلأ
ي˘سضأرأ’أ كÓّ˘˘م ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لأ
نم ةيلحاسسلأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ بل˘غأا˘ب
هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ
ةي˘ن˘كسسلأ أد˘يد˘ح˘تو ع˘يرا˘سشم˘لأ

مهعطق عوقو ببسسب كلذو اهنم
ى˘˘م˘˘سسيا˘˘م ن˘˘م˘˘سض ة˘˘ي˘˘˘سضرأ’أ
ي˘حا˘ي˘سسلأ ع˘سسو˘ت˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب

دأو يريخ ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘سصو˘سصخ
ثيح زيزعلأ دبع يديسسو لوجع
نم سصاخسشأ’أ نم تائملأ عنم

م˘ه˘تا˘ن˘˘كسس ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف عور˘˘سشلأ
امب يسضأرأ’أ هذه قوف ةسصاخلأ
ةغيسص نمسض ةجردملأ كلت اهيف
بب˘سستا˘م و˘هو ي˘ف˘ير˘لأ ن˘كسسلأ
تع˘فد ةر˘ي˘ب˘ك تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ي˘˘ف
فيلكتب دهعتلأ ىلإأ تاطلسسلاب
ءا˘ق˘لإأ ل˘جأأ ن˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘سضلأ

نينطأوم˘لأ ىوا˘كسش ة˘ج˘لا˘ع˘مو
ةعاسس نورظ˘ت˘ن˘ي أو˘لأز’ ن˘يذ˘لأ
تا˘ي˘ط˘ع˘˘م با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف جر˘˘ف˘˘لأ
رد˘ق˘تو .ء’ؤو˘ه بسسح ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإأ

ددع فلملاب ةلسص ىلع رداسصم
م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘سصا˘خ˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ

قطانم ةيلاكسشإأ ببسسب اهديمجت

تا˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘حا˘ي˘سسلأ ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لأ

اهبلغأأ  تائملاب ةيلحاسسلأ لجيج

ا˘م و˘هو ن˘كسسلأ عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت

ن˘ع ة˘ح˘سضأو  ةرو˘سص ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي

ددهت تتاب يتلأ ةلكسشملأ قمع

تايدلبلأ هذهب يناكسسلأ جيسسنلأ

ة˘˘ح˘˘سضأو ةر˘˘ظ˘˘˘ن با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف

ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ي˘˘كل ة˘˘سسورد˘˘مو

ةلبن˘ق ى˘لإأ لّو˘ح˘ت يذ˘لأ ف˘ل˘م˘لأ

يف راجفنإ’أ اهنا˘كما˘ب ة˘تو˘قو˘م

.ةظحل يأأ

لجيجب فيوسستلاو لطامتلا نم تاونسس دعب

رشضحلا عفرب نوبلاطي يحايشسلا عشسوتلا قطانم نم نيررشضتملا تائم
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نم ةمدقملأ ماقرأ’أ رخآأ ريسشت
نكسسلأ فلم ىلع نيمئاقلأ لبق
ريبك دعاسصت ىلإأ لجيج ةي’وب
نكسسلأ ىلع تابلطلأ ددع يف
ة˘ي’و˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ
يف كلذو ن˘ير˘سشع˘لأو ي˘نا˘م˘ث˘لأ

ل˘˘سشف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘سضأو ر˘˘˘سشؤو˘˘˘م
ريهطت يف ةعبتملأ تاسسايسسلأ
ةمسصاعب نكسسلأ ي˘ب˘لا˘ط م˘ئأو˘ق
ةريخأ’أ هذه ةلبرغو سشينروكلأ
يف ةيسضاملأ ةمزأ’أ ءأوتحأ يف
ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘˘˘كك عا˘˘˘˘˘˘سستإ’أ
رداسصم تف˘سشكو .ة˘جر˘حد˘ت˘م˘لأ

ن˘كسسلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘ل˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع

عافترأ ليجسست  نع  ةي’ولاب

تابلطلأ ددع يف  قوبسسم ريغ

يعام˘ت˘جإ’أ ن˘كسسلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ

تزواجت ثيح ةي’ولأ تايدلبب

ىوتسسم ىلع بلط فلأأ02 لأ

اهدحول ةي’ولأ ةم˘سصا˘ع ة˘يد˘ل˘ب

تابلطلأ يلام˘جإأ غ˘ل˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف

ةبأرق ةي’ولأ ميلقإأ ىوتسسم ىلع

لهذم مقر وهو بلط فلأأ57 لأ

تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ بسسح سسكع˘˘˘˘˘ي’

لئاهلأ ددعلأ  فلم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ

يتلأ ةيعامتجإ’أ تانكسسلأ نم

ل˘ج˘ي˘ج تا˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت

أذ˘كو ةر˘ي˘خأ’أ تأو˘ن˘سسلأ لÓ˘˘خ

تدافتسسأ يتلأ ةينكسسلأ جمأربلأ

فلتخم ي˘ف ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ا˘ه˘ن˘م

يفيرلأ نكسسلأ اهيف امب غيسصلأ

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ يز˘˘ع˘˘تو.

ماقرأأ يف  مخسضتلأ أذه فلملل

ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’أ ن˘˘كسسلأ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط

ىرخأ’أ غيسصلأ ةيقبو اسصوسصخ

ريبكلأ يفأرغ˘م˘يد˘لأ و˘م˘ن˘لأ ى˘لإأ

ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي’و˘لأ ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لأ

ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لأ تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ل˘˘سشفو

اهذي˘ف˘ن˘ت ير˘ج˘ي ي˘ت˘لأو ا˘ي˘ن˘طو

ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘˘ع

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م

ةيعام˘ت˘جإ’أ ا˘م˘ي˘سس تا˘ن˘كسسلا˘ب

ف’آأ ةدا˘ف˘ت˘سسأ ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

مهيف رفوتت’ نيذلأ سصاخسشأ’أ

ريبك ددع نم ةدافتسسإ’أ طورسش

ن˘م˘سض ا˘م˘˘ي˘˘سس تا˘˘ن˘˘كسسلأ ن˘˘م

ىلع رثأأ ام يعامتجإ’أ ةغيسص

ةيسضاملأ تابلطلأ ءأوتحأ ةيلمع

ىرخأأ ىلإأ ةنسس نم عافترإ’أ يف

نم هعيزوت مت امم مغرلأ ىلع

ق˘طا˘ن˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب تا˘˘ن˘˘كسس

نم ناك يتلأو ةي’ولأ تايدلبو

سصيلقت يف مهاسست نأأ سضرتفملأ

اسصوسصخ هنم عفرلأ لدب زجعلأ

تذ˘خ˘تأأ ي˘ت˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ د˘˘ع˘˘ب

زاجنإأ عيرسست ةيلمعب قلعتي اميف

ي˘ف سشغ˘لأ ة˘برا˘ح˘مو ج˘˘مأر˘˘ب˘˘لأ

ي˘ب˘لا˘ط˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

.ةي’ولأ ميلقإأ ربع نكسسلأ

يسضاقلاو يحايسسلا عسسوتلا قطانم صصوسصخب  ايلحمو اينطو ةحايسسلا عاطق ىلع نيلوؤوسسملل ةقحÓتملا تاحيرسصتلا تراثأا
طسسو رذحلاب بوسشملا حايترإ’ا نم ةجوم مهيسضارأا عاجرتسساب  نينطاوملا تائمل حامسسلا لجأا نم ةريخأ’ا هذه ددع صصيلقتب

.هب نيينعملا عجاسضم صضقي ليقث ثرإا ىلإا لّوحت يذلا فلملا وهو لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع  فلملا اذهب  نيينعملا

ةملاقب ةبورخ نيع ةيرقب يلئاع راجسش يف

نيرخآا نينثا ةباشصإاو صصخشش لتقم

ةتوافتم حورجب
ايرأدإأ ةعباتلأ ةبورخ نيع  ةيرق ناكسس لوأ’أ سسمأأ  لأوز زتهأ

رثإأ ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع  ةملاقب نيدموب يرأوه ةيدلبل

حورجب  نيرخآأ نينثأ ةباسصإأ و سصخسش اهتيحسض حأر  يلئاع راجسش

ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع اهل ل˘خد˘ت ة˘ثدا˘ح˘لأ، ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م

ةعاسسلأ دودح يف نيدموب يرأوه ةيدلبل ةيوناثلأ ةدحولل ةعباتلأ

ةيرقب «مغÓسشوب ةيوأز» ىمسسملأ ناكملاب ،ءاسسم فسصنلأ و ةثلاثلأ

نيسصخسش و ناكملأ نيعب يفوت سصخسش ةثج لقنل ، ةبورخ نيع

رثإأ ىلع ةيران تاقلطب ةباسصإ’أ ةجيتن ةغيلب تاباسصإاب  نيرثأاتم

نيب عأرسص يف لثمت ، نايع دوهسش بسسح ثداحلأ .يلئاع راجسش

ربتعم ددعو جاجدلل عدوتسسم اهب كلم ةيسضرأأ ةعطق لوح  نيتلئاع

نم ةيران تأرايع قÓطإ’ ىسضفأأ راجسشلأ أذه ، نوتيزلأ راجسشأأ نم

تلثمت دأرفأ’أ نم ةعومجم ىلع  هسسفن نع اعافد (ر.سش ) وعدملأ

«أدزام » عون نم ةيعفن ةرايسس نتم ىلع أوناك، اسصخسش41 يف

هيلع ءأدتعإ’أ نيلواحم هلزنم أورسصاح افويسس و نيكاكسس نيلماح

حورجب هل نيقفأرم ةباسصإأ و ناكملأ نيعب سصخسش لتقم فلخ ام ،

يرأوه ىفسشتسسم ىلإأ امهلقن اهرثإأ ىلع مت ةروطخلأ ةتوافتم

كردلأ ةقرف تلخدت دق و أذه .ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ يقلتل نيدموب

لتاقلأ ىلع سضبقلأ ءاقلإأ مت ثيح ، ةيدلبلأ تأذل ةعباتلأ ينطولأ

تاسسبÓم لوح قمعم قيقحت حتف مت امك ،ةقرفلأ رقم ىلإأ هليوحتو

تاق’زنإأ وأأ ءىراط يأ’ ابسسحت ناكملأ قوط نيح يف ، ةيسضقلأ

.ىرخأأ
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اعورسشم اقح هرابتعاب رسشابملا فيظوتلاب اوبلاط/ ةملاق

نودششاني هاروتكدلاو ريتشسجاملا ولماح

لخدتلا ةيروهمجلا صسيئر
تاسصسصختلأ فلتخم نم هأروت˘كد˘لأو ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لأ و˘ل˘ما˘ح د˘سشا˘ن

يف رظنلأ لجأأ نم ل˘جا˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ة˘م˘لا˘ق˘ب

يف مهقح اهسسأأر ى˘ل˘عو ة˘عور˘سشم˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘سصو ي˘ت˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م

ةطلسس ىلعأأ ىلإأ اهوهجو يتلأ ةلاسسرلأ بسسح رسشابملأ فيظوتلأ

ةرتاكدلأ نم ةعومجم همظن يذلأ ءاقللأ  دعب أذهو ، دÓبلأ يف

فلتخم نم ةم˘لا˘ق ة˘ي’و هأرو˘ت˘كد ة˘ب˘ل˘طو ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لأ ي˘ل˘ما˘حو

ربع ةدقعنم˘لأ تأءا˘ق˘ل˘لأ ة˘ل˘سسل˘سس را˘طإأ ي˘ف أذ˘ه و ،تا˘سصسصخ˘ت˘لأ

هرابتعاب رسشابملأ فيظوتلأ بلطم ىلع ديكأاتلل نطولأ تاعماج

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ سصو˘سصن˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل أدا˘ن˘ت˘˘سسأ ا˘˘عور˘˘سشم ا˘˘ق˘˘ح

452-89 مقر يذيفنتلأ موسسرملأ نم51و60 نيتداملأ:اميسس’

يناثلأ عيبر62 خيراتب06 ددع ةيمسسرلأ ةديرجلأ يف رداسصلأ

يف نيوكتلل ةحرتقملأ تاسصاسصتخ’أ ّنأأ اهدافم يتلأ ـه9141

ةذتاسسأ’أ ىلإأ ةجاحلأ عم اvمكو اًعون ةقباطتم نوكت هأروتكدلأ

تسصن اميف ،ةيعرف ةبعسش وأأ عرف لك يف نيثحابلأو نييعماجلأ

ةيمسسرلأ ةديرجلأ يف رداسصلأ60-80 مقر نوناقلأ نم71 ةداملأ

ىلع ثلاثلأ روطلأ يف نيوكتلاب ةقّلعتملأ،8002 ةنسسل01 ددع

نم30 ةداملأ و ،ثحبلل انيوكت وه ثلاثلأ روطلأ يف نيوكتلأ نأأ

ىلع سصنت يتلأو،2102 ةيليوج61 يف خّرؤوملأ191 مقر رأرقلأ

فلتخم يف هأروتكدلأ يف نيوكتلل ةحرتقملأ بسصانملأ ددع نأأ

ي˘م˘ل˘ع˘لأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ تأرد˘˘ق سسا˘˘سسأأ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لأ

في˘ظو˘لأ نو˘نا˘ق ن˘م08ةداملأ امأأ ،اه˘ن˘ع ر˘ّب˘ع˘م˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أو

ىدامج02 خيراتب64ددع ةيمسسرلأ ةديرجلأ يف رداسصلأ يمومعلأ

نيذلأ نيحسشرتملل رسشابملأ فيظوتلأ ةنمسضتملأ،ـه7241 ةيناثلأ

ةيسساسسأ’أ نينأوقلأ يف هيلع اسصوسصنم اسصسصختم انيوكت أوعبات

.ةلهؤوملأ نيوكتلأ تاسسسسؤوم ىدل
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نم تÓئاعلأ سضعب تكتسشأ
ة˘˘ي’و ي˘˘ف با˘˘هرإ’أ ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سض
م˘ت يذ˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م فرا˘˘ط˘˘لأ

لثمتملأو7102 ة˘ن˘سس هذا˘خ˘تأ
ةيرهسشلأ ةحنملأ بسص فقو يف
ل˘كسشب ا˘ه˘نو˘ق˘ل˘ت˘ي أو˘نا˘ك ي˘ت˘˘لأ

قباسسلأ يلأولأ نم رأرقب ئجافم
رخآأ» ـل أودكأأو ،فراطلأ ةي’ول
ةحنملأ هذه نوقلتي مهنأأ »ةعاسس

ل˘˘ك جد00051 ـب ةردق˘م˘لأو

يتلأو6002 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ر˘ه˘سش
سصاخسشأ’أ تاهمأأ اهنم ديفتسست
ةيرسشعلأ يف أردغ أولتق نيذلأ
اهيلع نولسصحتي يتلأو ءأدوسسلأ
يسسائرلأ موسسرملأ راطإأ يف

82 موي خرؤوملأ60 / 39

حنمب قلعتم˘لأو6002 يرفيف

قوق˘ح˘لأ يوذ ةد˘ئا˘ف˘ل سضيو˘ع˘ت

وهو ةينطو˘لأ ةا˘سسآا˘م˘لأ ا˘يا˘ح˘سض

ةحلاسصملأو ملسسلأ قاثيمل ذيفنت

˘مو˘سسر˘م رد˘سص ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

خرؤوملأ99- 74 مقر يذيفنت

قلعتملأ9991 يرفيف31 يف

ح˘˘لا˘˘سصل تا˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ب

اياحسض نييعي˘ب˘ط˘لأ سصا˘خ˘سشأ’أ

ة˘يدا˘م˘لأ وأأ ة˘يد˘سسج˘لأ رأر˘سضأ’أ

لامعأأ ةجيت˘ن م˘ه˘ب تق˘ح˘ل ي˘ت˘لأ

ي˘ف تع˘قو ثدأو˘ح وأأ ة˘ي˘˘با˘˘هرإأ

أذ˘كو با˘هرإ’أ ة˘ح˘فا˘˘كم را˘˘طإأ

تÓئاع تناكو ،مهيوذ حلاسصل

ة˘˘ي’و ي˘˘ف با˘˘هرإ’أ ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سض

نم ةحنملأ هذه ملسستت فراطلأ
ةينطولأ ةاسسآاملأ اياحسض بتكم
فقو رأرق دعبو ةي’ولأ رقم يف

ي˘ت˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ تما˘ق ا˘ه˘˘ب˘˘سص
،ي˘˘سسا˘˘ق يد˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ن˘˘ط˘˘ق˘˘˘ت
يفو طسشلأ يف كرابم يديسسو
فراطلأ ةي’و يف ىرخأأ قطانم
ة˘ل˘سسأر˘م˘ب تما˘ق ن˘يأأ كر˘ح˘ت˘لا˘ب

نم دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ
م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ

هذ˘˘˘ه تن˘˘˘م˘˘˘تو ،م˘˘˘ه˘˘˘˘فا˘˘˘˘سصنإأو
تاطل˘سسلأ ج˘لا˘ع˘ت نأأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ
تقو برقأأ يف مهتيسضق ةينعملأ

م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح نأأ ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘˘كم˘˘˘م
م˘ه˘ل ح˘˘م˘˘سست ’ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
.رثكأأ راظتن’اب

7102 ةنسس رارقلا اذه ذاختاب اومدسص

مهتحنم بشص فقوت نم نوكتششي فراطلا يف باهرإ’ا اياحشض تÓئاع

غيسصلا فلتخم يف تانكسسلا ف’آا زاجنإا مغر

لجيجب يعامتج’ا نكشسلا ىلع تابلطلا ددع يف ديازتم عافترا

فيطسسب ةملعلا

هلزنم لخاد لبحب ةقلعم باشش ةثج فاششتكا
فقسسب أديج تبثم لبحب اقونسشم باسش ىلع ،فيطسس ةي’و قرسش ةعقأولأ ةملعلأ ةنيدم طسسوب نيدموب يرأوه يحب سسمأأ لوأأ رثع

يف لبحب ةقلعم ةثج ، ةنسس32 رمعلأ نم غلابلأ مهنباب أوؤواجافت ةيحسضلأ ةلئاع دأرفأأ نإاف ايلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسحو ،هلزنم
اقمعم اقيقحت تحتف و ةثداحلأ حرسسم ىلإأ تلقنت يتلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ حلاسصم راطخإأ مت كلذ روف و، يناثلأ قباطلاب هتفرغ فقسس
.ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم ةملعلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ باسشلأ ةثج لقن مت نيح يف، ةميلأ’أ ةثداحلأ هذه تايثيح يف
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اهل تقرطت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو
موي رداصصلا اهددع يف «ةعاصس رخآا»
نأا ردصصملا حصضوأا ثيح ،سسيمخلا
سسيئر تلع˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا
كلذو ايصصخصش اهيلع فرصشي نمأ’ا
تامولعملل اقفوف ،اهحاجن نامصضل
دار˘فأا نإا˘ف رد˘˘صصم˘˘لا ا˘˘هدروأا ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘كر˘˘˘ح د˘˘˘صصر˘˘˘ت˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق ن˘˘˘مأ’ا
بار˘ت˘لا م˘ه˘لو˘خد ذ˘ن˘م ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘لا
تر˘فو˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم ىد˘˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
يف دجاوتلا نم مهتياغ نأا اهدافم
تاردخم ةقفصصب مايقلا يه رئازجلا
،يصسنوتلا بار˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق
يتلا ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ة˘ظ˘ق˘ي نأا ر˘ي˘غ
هيف هبتصشملل مكحم نيمك تبصصن
قدانفلا دحأا مامأا مهفيقوت نم تنكم
ةنيدم طصسو «ةعمجوب يناديوصس» ـب

ىلإا نيفوقوملا داي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘با˘ن˘ع
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ن˘مأ’ا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م
،مهقحب ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةرصشابمل

سشي˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
متي مل ثيح ،ةيبلصس تناك ةرايصسلا
تاردخملا نم ةيمك يأا ىلع روثعلا

تامولعملا ةقد ىلإا رظنلاو نكلو
د˘ق˘ف ن˘مأ’ا دار˘فأا ىد˘ل تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا

اياعرلا ةزا˘ي˘ح ن˘م ن˘يد˘كأا˘ت˘م او˘نا˘ك
يتلا تاردخم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘لا
ل˘كصش ي˘ف ا˘هو˘ع˘ل˘ت˘با م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘ت

م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘صسي˘ل كلذو ت’و˘صسب˘ك

ةيصسنوتلا ةيرئاز˘ج˘لا دود˘ح˘لا رو˘ب˘ع
تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،م˘هر˘مأا فا˘˘صشت˘˘كا نود
مهيف هبتصشملا اهجرخأا يتلا ةيمكلا

نم مارغو˘ل˘ي˘ك ة˘بار˘ق م˘ه˘نو˘ط˘ب ن˘م
ةعفترم ةيعون وذ ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
دعتو اذه ،سضهاب نمثب عابتو نمثلا
ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ه ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
نع رفصست يتلا مرصصنملا عوبصسأ’ا
ةقرفلا نأا رابتعاب ،نييصسنوت فيقوت

لاحربب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا

مرصصنملا عوب˘صسأ’ا ع˘ل˘ط˘م تن˘كم˘ت

نيدئاع نينثا نييصسنوت فيقوت نم

او˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘يأا وزو يز˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م

مدقلا ةركل يجرتلا قيرف عيجصشتل

ةيمك ىلع امهتزوحب ترثع نأا دعب

.نيياكوكلا نم

يئ’ولا نمأ’ا صسيئر اهيلع فرسشأا ةيلمع يف

غلك10 اهنزو «ةلطز» تلوسسبك اوعلتبا نييسسنوت فيقوت
نييسسنوتلا اياعرلا نم ددع فيقوتب تهتنا ةيلمع ىلع مرسصنملا عوبسسأ’ا فرسشأا يئ’ولا نمأ’ا صسيئر نأا «ةعاسس رخآا» ـل ميلع ردسصم فسشك

.جلاعملا فيكلا نم ةربتعم ةيمك لقن ددسصب اوناك نيذلا

 محللا نم غلك12 ىلإا ةفاسضإا

نم رثكأا زجحت ةراجتلا ةيريدم
دسسافلا جاجدلا دبك نم غلك021

عوبصسأ’ا ةياهن ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تحجن
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ي˘ف مر˘صصن˘م˘˘لا
ةحلاصص ريغ جاجد˘لا د˘ب˘كو مور˘ف˘م م˘ح˘ل ،ءا˘صضي˘ب˘لا
تطبصض نيذلا راجتلا سضرعيصس ام وهو كÓهتصسÓل
،ةيئاصضقلا ةعبات˘م˘ل˘ل تا˘ي˘م˘كلا هذ˘ه م˘ه˘تÓ˘ح˘م ي˘ف
نإاف اهل نايب يف ةراجتلا ةيريدم هتركذ امل اقفوف
ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
زجح نع رفصسأا ةيرطيبلا ح˘لا˘صصم˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

ةح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ءا˘صضي˘ب مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك5.9961
ةصصاخ ةيرطيب ةيحصص ةداهصش دجوي ’و كÓهتصسÓل
نع ةيلمعلا هذه ترمثأا دقف كلذ ىلإا ةفاصضإ’اب ،اهب

رصضحم مورفملا موحللا نم تامارغوليك60 زجح
ةيمكلا عفري ام وهو ءاصضيب موحل لصصأا نمو اقبصسم

12 ةبارق ىلإا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘م˘لاو ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
دقف دحلا اذ˘ه د˘ن˘ع ر˘مأ’ا ف˘قو˘ت˘ي م˘لو ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك

امارغوليك021 زجح نم اصضيأا ةيلمعلا هذه تحمصس
نم ناك ثيح ،كÓهتصسÓل حلاصص ريغ جاجد دبك نم
ةثراك يف ببصستت نأا ةزوجحملا تايمكلا هذه نأاصش

نيذلا نيكلهتصسملا ىلإا تلصصو ول ةيقيقح ةيحصص
نيذلا راجتلا نم ةئف مه رخآا يه مهتحصص تحبصصأا

كلذ ناك ولو عيرصسلا حبرلا قيقحت ىوصس مهل مه ’
نأا نكميو ةينوناق ريغ تاصسراممب مايقلا لÓخ نم
ىلع ةميخو بقاوع نم اهل امل ةيمارجإا ىتح نوكت
ةرو˘ط˘خ ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو اذ˘ه ،كل˘ه˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس
تطبصض نيذلا را˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لا
دقف جاجدلا د˘ب˘كو د˘صسا˘ف˘لا م˘ح˘ل˘لا تا˘ي˘م˘ك م˘ه˘يد˘ل

ةيئاصضق ة˘ع˘با˘ت˘م تا˘ف˘ل˘م ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ترر˘ح
ىلع ةيريدملا هيف دكؤوت يذلا تقولا يف ،مهدصض
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘م˘˘ها˘˘صسم ةرور˘˘صض
لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘˘لا

.(459354830) :يلاتلا مقرلاب لاصصت’ا

hM«ó gÉf»

نيوكتلا نولاسص قÓطنا
مويلا ينهملا

«ينهملا نيوكتلا نولاصص» تايلاعف مويلا قلطنت
طصسوب حلاصص سسيار ديهصشلا يملعلا هيفرتلا زكرمب

31 ةياغ ىلإا هتايلاعف لصصاوتتصس يذلاو ةبانع ةنيدم
لجأا نم ينه˘م ن˘يو˘كت» هرا˘ع˘صشو يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف
و نيوكتلا ةيريدم ميظنت نمو «لصضفأا لبقتصسم
نابصشل نكميو ،ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

نولاصصلا اذه لÓخ نم اوفرعتي نأا ةبانع تاي’و
ز˘كار˘م ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘صصبر˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS .ةبانعب ينهملا نيوكتلا

ةيليللا ةيؤؤرلا اهسسأار ىلع صصئاسصخ ةدع ىلع رفوتت ’

اهل نمألا حلاسصم لÓغتسسا نم دحي ةبقارملا تاريماك ةدوج مدع
¯hd«ó gô…

ر˘خآا» ـل ة˘ي˘˘ن˘˘مأا ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
يتلا ةبقارملا تاريماك نأا «ةعاصس
تحبصصأا يتلاو ةبانع اهيلع رفوتت
ةميرجلا ةبراحم يف اماه ارود بعلت
تصسيل اياصضقلا فل˘ت˘خ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘مو
ح˘˘˘م˘˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
فورظلا فلتخ˘م ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
’ اه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو
رفوتت.فورظلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف نو˘كي

0001 ة˘بار˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و
لبق ةمدخلا تل˘خد ة˘ب˘قار˘م ار˘ي˘ما˘ك
ن˘˘˘م˘˘˘صض كلذو تاو˘˘˘ن˘˘˘صس ة˘˘˘ع˘˘˘صضب
ةبقارم زيزعتل فدهي ينطو عورصشم
قر˘˘˘ط˘˘˘لاو عراو˘˘˘صشلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘صسلاو

هتنلعأا امل اقفوو يتلا ايجولونكتلا

د˘ق˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ن˘مأ’ا ة˘ير˘يد˘˘م

يف9102 ة˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ تح˘˘م˘˘صس

نيب تعونت ةيصضق89331 ةجلاعم

ع˘˘˘ي˘˘˘ب ،ة˘˘˘قر˘˘˘˘صسلا ،رور˘˘˘˘م ثداو˘˘˘˘ح

،ةصسوله˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

ةكرح يف ليه˘صست˘لا ،ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ

،ماعلا قير˘ط˘لا ي˘ف را˘ج˘صش ،رور˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘ك تا˘˘˘بور˘˘˘صشم لوا˘˘˘ن˘˘˘ت

˘ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘لاو

ةر˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘يو˘صضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا

يذلا دد˘ع˘لا و˘هو ىر˘خأ’ا ا˘يا˘صضق˘لا

ول ريثكب ربكأا نوكي نأا نكمي ناك

ةرصشتنملا ةبقارملا تار˘ي˘ما˘ك تنا˘ك

ام رارغ ىلع ةيلاع ةدوج تاذ ةبانعب

،ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا لود˘لا ي˘ف دو˘جو˘م و˘˘ه
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ح˘˘صضوأا ثي˘˘ح
نأا˘˘ب ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م نو˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا

رفوتت ’ ةيلاحلا ةبقارملا تاريماك
يتلا تايصصا˘خ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع
سضع˘ب ي˘ف ةد˘ئا˘ف Ó˘ب ا˘ه˘ن˘م ل˘ع˘ج˘ت
’ يتلا تايصصاخلا نمف ،ت’احلا
يه تاري˘ما˘كلا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

ة˘يؤور˘لا ة˘صصا˘خ ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت مد˘˘ع
اهيلع دامتع’ا نإاف يلاتلابو ةيليللا
نإاف Óيل امأا ،اراهن ربكأا ةبصسنب نوكي
يتلا نكامأ’ا يف نوكي اهلÓغتصسا
،ةءاصضإ’ا نم يفكي ام اهيف نوكي
ةريبك نوكت Óيل اهل ةجاحلا نأا مغر
ةدايز فرعت ةرتفلا هذه نأا رابتعاب
ا˘صصو˘صصخ ة˘م˘ير˘ج˘لا ت’د˘ع˘م ي˘˘ف
ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةبانع ةنيدم طصسو

دقف˘ت ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك نإا˘ف كلذ

وهو راطمأ’ا طقاصست دنع اهتدوج

نمأ’ا حلاصصمل دعاصسم ريغ رخآا رمأا

يف تاريماكلا هذهل ةجاحب يه يتلا

انملع اذإا اصصوصصخ ،فورظلا ةفاك

ة˘ي˘صصا˘خ ماد˘خ˘ت˘صسا د˘ن˘ع ه˘˘نأا ا˘˘صضيأا

ي˘ف تار˘ي˘ما˘كلا هذ˘ه ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘كت˘˘لا

دقفت ةروصصلا نإاف ،ت’احلا سضعب

،ا˘ه˘ح˘ي˘صضو˘ت ن˘˘كم˘˘ي ’و ا˘˘ه˘˘تدو˘˘ج

هذ˘ه بي˘كر˘˘ت نأا م˘˘غر كلذ ثد˘˘ح˘˘ي

ةيمومعلا ةنيزخلا فلك تاريماكلا

نأا سضرتفي ناك ةربتعم ةيلام ةفلغأا

ةبقارم تاريماك بي˘كر˘ت ن˘ع ر˘م˘ث˘ت

فلتخم لمأات ام وهو ةدوجلا ةيلاع

ه˘كراد˘ت م˘ت˘ي نأا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا

.Óبقتصسم

يسسنرفلا دهعملا ميظنت نم

يبوجم نيدلازع حرسسمب مويلا اينف Óفح ييحت «اكيرفأا يواعمج» ةقرف
ةصسداصسلا نم ةيادب مويلا ةبانعب يصسنرفلا دهعملا مظني
اينف Óفح يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرصسملا يف ءاصسم
ةعومجملا متتختصسو ،«اكيرفأا يوا˘ع˘م˘ج» ة˘قر˘ف ه˘ط˘صشن˘ت

نأا دعب ةبانع حرصسمب مويلا رئازجلا يف ةينفلا اهتلوج
راد يف مهروهمجب «اكيرفأا يواعمج» ةقرف ءاصضعأا ىقتلا
دهعملا رقمو نارهوب يوهجلا حرصسملاو ناصسملتب ةفاقثلا
«تينيزلا» ةعاق ي˘فو ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا
يواعمج» ـل ةصصرف ةباثمب ةلوجلا هذه تناكو ،ةنيطنصسقب
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا م˘ه˘مو˘ب˘لأ’ ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م «ا˘˘كير˘˘فأا
حتافلا يف ةيادبلا تناك ثيح ايجيردت هيناغأا نوردصصي
حورت» ةينغأا بيل˘ك قÓ˘طإا˘ب يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ن˘م
يف ناكو ةقرفلا ءاصضعأا لك اهيف مهاصس يتلا «هيلختو
˘ما˘ق يذ˘لا م˘جا˘ن ي˘ح˘ت˘ف ة˘ق˘فر ي˘بر˘ع˘لا ن˘ب ر˘ي˘هز ءا˘ن˘غ˘لا
،ةيرداوق ميرك نم ةيقيصسوملا ةقرفلا نوكتتو ،اهنيحلتب

ميزن ،داهيصش دمحم ،يبرعلا نب ريهز ،يروصصقلا ودبع
«هيلختو حورت» بيلك جارخإاب ماقو ،يرمعلا نيمأاو دايز
يتلا ةقرفلا تحجنو «كورلا«و «يبعصشلا«و «يوانقلا» ـب ةجوزمملا «اكيرفأا يواعمج» ةقرف يناغأاب يبانعلا روهمجلا عتمتصسيصسو ،ةنيمأاو غنياتصساك سساموت

كلمتو ىرخأ’ا لودلا نم ديدعلاو رصصم ،دنهلا ،نوريماكلا ،ادنك ،اصسنرف يف تÓفح تيحأا نأاو قبصس ثيح ةيملاعلا ىلإا لوصصولا نم4002 ةنصس تصسصسأات
دقو ،ةبانع يف لبق نم اهميظنت مت يتلا «اكيرفأا يواعمج» ةقرف تÓفح يف ةريفغ دادعأاب اورصضح نأاو قبصس ثيح ةبانع يف نيبجعملا نم اريبك اددع

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.ةنيطنصسقو ةمصصاعلا رئازجلا ،نارهو ،ناصسملت نم لك يف مهيناغأا قاصشع نم ريبك ددع باطقتصسا يف ةعومجملا تحجن

يلاوــتلا ىلع يناــثلا موــيلل

ةيندملا ةيامحلا وسساطغ
دايسصلا نع ثحبلا نولسصاوي

نانج» ئطاسشب دوقفملا
 «نادمح

مويلل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا وصساطغ لصصاوي
دايصصلا نع ثحبلا ةيل˘م˘ع ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا
»ناد˘م˘ح نا˘ن˘ج» ير˘خ˘صصلا ئ˘طا˘صشلا˘ب دو˘ق˘ف˘م˘˘لا
ةيدلبب ل˘ي˘م˘ج˘لا م˘يرـلا قدـن˘ف بنا˘ج˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا

هتلقن ام ىلإا اداــنتصسا ةثداـحلا ليصصافت.ةباــنع
نأا ةعاــصس رـخآا» ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ءادــن مرصصنملا سسيم˘خ˘لا ة˘ي˘صشع او˘ق˘ل˘ت ا˘ه˘ناو˘عأا

نانج» يرخصصلا ئطا˘صشلا˘ب دا˘ي˘صص ءا˘ف˘ت˘خا هدا˘ف˘م
هطوقصس دعب ،ليمجلا ميرـلا قدـنف بناجب »نادمح
لقنتلا مت روفلا ىلع ،ةيرحبلا روخصصلا قوف نم
وصساطغ ر˘صشا˘ب ل˘صصو˘لا رو˘فو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا
ثحبلا ،مزÓلا داتعلاب نيزهجم ةيندملا ةيامحلا

هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘صصاو˘˘ت˘˘م لازـي’ يذ˘˘لاو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ر˘˘ط˘˘صسأ’ا
ثداحلا لوح اقيقحت تحتف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا

.هل ةيدؤوملا باـبصسأ’او هتاصسبÓم ةفرعمل
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بئا˘˘ن˘˘لا ه˘˘جو دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
«با˘هو˘لا د˘ب˘ع ةر˘ياد» نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ن˘˘كصسلا ر˘˘يزو˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك لاؤو˘˘˘صس
ج˘ما˘نر˘ب ر˘˘ي˘˘صصم لو˘˘ح نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو

apL م˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا ن˘˘كصسلا

005 ة˘صصح رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
عور˘صشمو ى˘صسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘صسب ةد˘˘حو

ءاقرزلا ةكربلاب ةينكصس ةدحو056

يتلا0001+005 ةصصحو رثعتملا
ةعدوملا تافلملا با˘ح˘صصأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نع جارفإلا ةيلولا رئاود لج يف
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسإلا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
بئانلا لاقو. راجحلا ةرئاد ءانثتصساب
ةبانع ةيلول ةيلحملا تاطلصسلا نإا
ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

ن˘كصسلا ج˘ما˘نر˘ب ن˘˘م ةد˘˘ع شصصصح

اهنمapL( ( معد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا

4102/0102 ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘صض

0561 ةصصح نم ةيلولا تدافتصسا
نم فلآلا مهرودب .ةينكصس ةدحو
تا˘ب˘ل˘ط عاد˘يإا˘ب او˘ما˘ق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ب˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا

ةنصس يفو ةيلولا تايدلب فلتخم

نم ةبانع ةيدلب تدافتصسا2102

ج˘ما˘نر˘ب ن˘م ن˘˘كصس005 ةصصح

ىصسي˘ع يد˘ي˘صسب م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا

8لا براقي ام دعبو ةعاصسلا دحلو

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق داد˘˘عإا م˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل تاو˘˘˘ن˘˘˘صس

ن˘م ا˘ه˘ن˘ع جار˘فإلاو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا

مت لباقملا يف ةرئادلا حلاصصم فرط

056 ة˘صصح زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف عور˘˘صشلا

ءاقرزلا ةكربلابapL ةينكصس ةدحو

مويلا ةياغلو كلذكو ينوبلا ةيدلبب

ةاناعم مغر عورصشملا ميلصست متي مل

هبصش مه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حاو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ما˘مأا ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ةر˘ي˘ث˘كلا تÓ˘صسار˘م˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

لاغصشألا ةريتو شصوصصخب مهيلثممل

نم ادج ةئيطب ىطخب ريصست يتلا

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘كر˘˘صشلا ل˘˘ب˘˘ق

د˘عو˘م شضو˘م˘غ ل˘ظ ي˘ف زا˘ج˘نإلا˘˘ب

اوددصس نيذلا نيديفتصسملا لوصصح

ةيصصخصشلا ةيلاملا تاقحتصسملا لك

ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كصس ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لاو

 .Óيوط اهورظتنا

ةحونمملا ةصصحلاب قلعتي اميفو

ةردقملاو8102 ةنصس يف ةيلولل

اهعيزوت مت يتلاو ةدحو0051ب

نÓعإلا متي مل رئاود ةدع ىلع كاذنآا

ةرئادب ادعام نيديفتصسملا مئاوق نع

9102 ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘صسلا را˘ج˘ح˘لا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا نأا  د˘˘˘كؤو˘˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو
او˘تا˘ب هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا شصصصح˘˘لا
يف ةلطا˘م˘م˘لاو ر˘خأا˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ق˘ل˘ق
، مهتانكصس ة˘غ˘ي˘صص ر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘ت

رارق ذاختا يف لي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط
دح عصضو هنأاصش نم حيرصصو حصضاو
نم م˘ه˘ت˘ق˘هرأا ي˘ت˘لا بقر˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘ل

ةيرازو قيقحت ةنجل لاصسرإا لÓخ
نكصسلا ةغيصص ريصصم ىلع فوقولل

.ةبانع ةيلوبapL معدملا يوقرتلا

ءاقرزلا ةكربلاب انكسس056 عورسشم يف رثعتو مئاوقلا نع جارفإ’ا يف رخأات

 قيقحت ةنجلب نؤبلاطيapL معدملا يؤقرتلا نكسسلا ةغيسص ؤبتتكم
ايناديم فوقولل ةي’ولل قيقحت ةنجل دافيإاب نكسسلا ريزو ةبانعب معدملا يوقرتلا نكسسلا ةغيسص تافلم باحسصأاو نيبتتكملا نم تارسشعلا اعد

. ةلجسسملا جماربلاو ةينكسسلا ةغيسصلا هذه ريسصم ىلع

رايتلا عاطقنا لكسشم
ناكسس قرؤؤي يئابرهكلا

ةزارخ
عباتلا ةزارخ يح ينطاوم نم ديدعلا ربع

مهئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا

رار˘م˘ت˘صسا ن˘م ،ن˘˘يد˘˘يد˘˘صشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘صضغو

يذلا، يئابرهكلا رايتلا عاطقنا لكصشم

دكأا ثيح ، اديازتم ابلطو لامعتصسا فرعي

ل تتاب ةيعصضولا نأا نينطاوملا شضعب

هفتأل عطقني يئابرهكلا رايتلا نأاو قاطت

يأا ميدقت وأا راذنإا قباصس نودو ،بابصسألا

تاهجلا نوبلاطي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ، تار˘ير˘ب˘ت

نم مهلاصشتناو لخدتلا ةرورصضب ةينعملا

اهيف نوطبختي يتلا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

نيلوؤوصسملا دوعو و تانيمطت اهتهج نم،

يئابرهكلا راي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ل˘كصشم ل˘ح˘ب

ةصسا˘ي˘صس ل˘ظ ي˘ف قرو ى˘ل˘ع ار˘ب˘ح تل˘ظ

زاغلنوصس ة˘صسصسؤو˘م فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘مÓ˘لا

ةر˘˘ي˘˘خألا ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تصضر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ناكصس مظعم فرط نم ةعصساو تاداقتنل

.لكصشملا اذه ببصسب ةبانع تايدلب

U¢. Ü

رمم زاجنإا لاغسشأا ءاهتنا
 نيلجارلا

ةزارخب تÓهمملا عزن و
قيرطلا ىوتصسم ىلع تÓهمملا عزن مت

لاغصشأا نم ءاهتنلا دعب44 مقر ينطولا

ةرار˘خ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا،ن˘˘ي˘˘ل˘˘جار˘˘لا ر˘˘م˘˘م

تابكرملا باحصصأا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ة˘با˘ن˘ع˘ب

تÓهم˘م˘لا عز˘ن د˘ع˘ب ءاد˘ع˘صصلا او˘صسف˘ن˘ت

قنا˘خ يرور˘م ما˘حدزا ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لا

ثي˘ح، ةورذ˘لا تا˘قوأا ي˘ف ة˘صصا˘خ ا˘ي˘مو˘ي

عارصسإلا ةرورصضب تارملا ديدع اوبلاط

اهعزن ةرورصض و نيلجارلا رمم لاغصشأا يف

قيرطلا نأا ةصصاخ مهيلع ءبعلا ففختل

يتلا ءادوصسلا طاقنلا ىدحإا تاب ينطولا

با˘ح˘صصأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت

بب˘˘صسب ءاو˘˘صسلا د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

نا˘ك ثي˘ح ،ه˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تÓ˘˘ه˘˘م˘˘م˘˘لا

نم، هنكل ايموي اماحدزا دهصشي قيرطلا

ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب دا˘˘ت˘˘عا ر˘˘خآا بنا˘˘ج

قيرطلا عطقك ة˘لوؤو˘صسم ر˘ي˘غ تا˘كو˘ل˘صس

دعي ام اذهو نيلجارلا رمم لامعتصسا نود

نم ءاهتنلا دعبو مهيلع ايقيقح ، ارطخ

ن˘م تا˘ب تÓ˘˘ه˘˘م˘˘م˘˘لا عز˘˘نو لا˘˘غ˘˘صشألا

تاكولصسلا هذ˘ه كر˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ع يرور˘صضلا

يدا˘ف˘ت˘ل رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأاو ا˘ب˘˘نا˘˘ج

. رورملا ثداوح

U¢. Ü

هل صصسصخملا يلاملا فÓغلا مغر ةنسس ذنم هناكم حواري عورسشملا

ميرلا يح ةئيهت لاغسشأا يف ريبكلا رخأاتلاب ددنت ءانهلا ةيعمج
¯ U¢. Ü

ونطاومو ءانهلا ةي˘ع˘م˘ج تد˘صشا˘ن
يف رظنلا ةبانع ةيلو يلاو ميرلا
اهيف طبختي يتلا ةيرزملا ةيعصضولا

ل˘˘طا˘˘م˘˘تو ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘صسب، م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ح
زاج˘نإا ي˘ف ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا

هنا˘كم حوار˘ي يذ˘لا ي˘ح˘لا عور˘صشم
ميرلا يح لعج امم ةلماك ةنصس ذنم
لوألا لوؤوصسملا اوبلاط امك،فيرتي

نم لخدتلاب يذيفنتلا زاهجلا ىلع
ن˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كصس جار˘˘˘خإا ل˘˘˘˘جأا
نوطبختي يتلا ةيرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
لاغصشألا يف رخأاتلا اذه ببصسب اهيف
فر˘˘ط ن˘˘م ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسو
فÓ˘غ˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
هتئيهتل هصصيصصخت مت يذلا يلاملا
اهلاح ىلع تلظ رومألا نأا ثيح،
ةيلو˘لا ي˘لاو نود˘صشا˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م
هصسفنب فقيو ي˘ح˘لا ةرا˘يز د˘يد˘ج˘لا

نم ءاوصس ةيثراكلا ةيعصضولا ىلع
باعلألا ةق˘يد˘ح وا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن
يذلا عقاولا نع ربعت يتلا لافطأÓل
يذلا رطخلاو مهبصسح هيف نوطبختي

لظ يف ةصصاخ، مهلافطأا هل شضرعتي
ةجلاعم يف ةينعملا تاهجلا لطامت
يحلا اهيف طبخت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
اوبلاط امك،بقاوع˘لا˘ب ةلا˘ب˘م˘لا نود
لاغصشأا ةر˘صشا˘ب˘م و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ا˘صضيأا

راطمألا هايم فرصص تاونق عصضو
يحلا نأا ثيح ةثراكلا ثودح لبق
دعب تاناصضيفلاب ةظحل يأا يف ددهم
اهتهج ن˘م، ر˘ط˘م˘لا تا˘خز ط˘قا˘صست

تدد˘ن م˘ير˘لا ي˘ح˘ل ءا˘ن˘ه˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
لاغصشأا هدهصشت يذلا ريبكلا رخأاتلاب
نيلواقملا ل˘طا˘م˘ت بب˘صسب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ةبانع ةيلو يلاو ديكأات مغر اذه،
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
يحلا ةئيه˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ردقي يلام فÓغ هل شصصصخ امك،

رابتعلا ةداعإا لجأا نم،ارايلم02 ب
هدكأا ام بصسحو،ميرلا يح ناكصسل

بايغ نإاف ءانهلا ةيعمج شسيئر انل
لاح ةيصصولا تاهجلا نيب قيصسنتلا
نا˘كصس ل˘ظ˘ي˘ل لا˘غ˘صشألا ما˘م˘˘تإا نود
فرط نم ةلابمÓ˘لا ة˘ي˘ح˘صض ي˘ح˘لا
ىوا˘كصشلا م˘غر اذ˘ه، ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

رقم مامأا ةرركت˘م˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلاو
اودد˘ج ا˘م˘ك، ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا

لجأا ن˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو م˘ه˘تد˘صشا˘ن˘م
.شسوباكلا اذه ءاهناو لخدتلا

 تاقورخ ليجسست ةلاح يف نينومملا نم دامتع’ا بحسس

 ةيودأÓل ةلمجلا يعئابو تايلديسصلل «ةيئاجف» ةيسشيتفت تÓمح
¯ ¥ Ω

نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا ةرازو تن˘ل˘عأا

نأا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘صصإاو

تن˘صش ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ب ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ششي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ةيودأÓل ةلمجلا يعئابو تايلديصصلا

يف ةردن دجوت ل هنأا تدكأا يتلاو

ةتقؤوم تابارطصضا لب ةريخألا هذه

ةلاح يف هنأاب ةركذم.اهنم شضعبلل

ريغ تاصسراممب ةيودألا ينومم مايق

شضارغأل ةيودألا نيزخ˘ت˘ك ة˘ي˘عر˘صش

مئاقلا شضيرعت مت˘ي˘صس ه˘نإا˘ف ة˘يرا˘ج˘ت

لصصت ةيعدر تاءارجإا ىلإا كلذ ىلع

ا˘م˘ي˘فو. دا˘م˘ت˘علا بح˘صس ة˘يا˘غ ى˘لإا

ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا شصخ˘˘ي

ىصضرملا تايجاح ةيطغتل ةرازولا

اهدر يف ةريخألا دكؤوت ةيودألا نم

شسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

«ةبانع ةيلو نع ينطولا يبعصشلا

ديدحت مت دقف «باهولا دبع ةرياد

ة˘لا˘كو˘لا ل˘م˘ع˘ل ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا را˘˘طإلا

اذهو ةينلديصصلا داو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا بجو˘م˘ب

ناوج3 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا091/91

ةلاكولا هذه ماهمل ددحملا9102

لاعفلا رودلا هل نوكيصس يذلا رمألا
داوملل ةينطولا ةصسايصسلا ديدحت يف
ةيبطلا تامزلتصسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا
يفو يرصشبلا بطلا يف ةلمعتصسملا
عاطقلا ةيمنت تاي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا داد˘عإا
.ينلديصصلا

غلك9.7 زجحيو «ينيثÓث» ـب حيطي «يرايبلا»
ملاسس يديسسب ناجرملا نم

ملاصس يديصسب يوصضوفلا يحلا ىوتصسم ىلع ناجرملا نم غلك9.7 زجحو رمعلا نم تانيثÓثلا يف باصش فيقوت نم ةبانعب نمألا حلاصصم تنكمت
عصضو نم شسيمخلا موي ةينعملا  تاهجلا نم ششيتفتلاب نذإا رادصصإا دعب كلذو فوقوملا لزنمل ششيتفت تايلمعو تايرحتلا تنكمو.ينوبلا ةيدلبب

ةرايصس عاجرتصساو ناجرملا نم مارغ009 و غلك7 يلاوح زجح نع Óصضف ملاصس يديصسب ناجرملا بيرهتو ديصص يف شصصصختم ينيثÓث طاصشنل دح

تامولعم تقلت ةينمألا حلاصصملا تاذ تناكو .ةصشامكو نينازيم ىلإا ةفاصضإا اناصصح04 ةوق تاذ«اهاماي» عون نم نيكرحمو «ولوب» عون نم ةيحايصس
يتلا «يرايبلا» ةقرف تكرحت هيلعو. ناجرملا ديصصو بهن يف شصتخم ملاصس يديصسب يوصضوفلا يحلا ىوتصسم ىلع شصخصش دوجوب ديفت ( ةدكؤوم)

نم قيقحتلل ةلصصاومبو ةنصس73 رمعلا نم غلبي شصخصشب رمألا قلعتيو هب عاقيإلا مت مكحم نيمك عصضوبو هيف هبتصشملا ةيوه ديدحت يف تحجن

زجح و ناجرملا نم مارغوليك8 براقي ام ىلع روثعلا مت نيأا ةيوصضوفلا تويبلا دحأا يف داتعلاو ناجرملا نيزخت ناكم ىلإا لوصصولا مت فوقوملا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ملاصس يديصس ةقطنم نم ردحنملا فوقوملا ميدقت متيصسو «ولوب» عون نم ةيحايصس ةرايصس و ةصشامكو نينازيم

Ω.¥.ناجرملل يعرصشلا ريغ ديصصلاب همايقل راجحلا
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ةبأنعب نيبختنملا ىدل بعر

تايدلبلأ ءاشسؤؤرؤ نيبختنملأ نم ديدعلأ ضشيعي
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح بعر ة˘لا˘ح ما˘يألأ هذ˘ه ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب

ىرخأأ ؤأأ ةيئأزج تافلم مهل نيذلأ كئلؤأأ ةشصاخ
نم افوخ كلذؤ ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ دنع لأزت ل
ة˘يا˘غ ى˘لإأ م˘ه˘ما˘ه˘م ن˘م ف˘ي˘قو˘ت˘لأؤ ة˘ق˘حÓ˘م˘لأ
.مهتمكاحم نم ءاهتنلأ

«ودلو هوفظني روكسسأملأف»

هذهؤ ةبانعب ةيعوط˘ت˘لأ تÓ˘م˘ح˘لأ ل˘شصأو˘ت˘ت
هو˘ف˘ظ˘ن˘ي رو˘كشسا˘م˘لا˘ف» را˘ع˘شش تح˘ت ةر˘م˘لأ

با˘ب˘شش فر˘ط ن˘م ة˘ع˘˘ئأر ءأو˘˘جأأ ي˘˘ف «ؤدلؤ
يطعت ةيلمعلأ تأأدب ريشصق تقؤ يفف يحلأ
يحلأ نم ريبك ءزج نيز ؤ فظن ثيح اهرامث
لام˘لأ ن˘م ة˘ي˘عو˘ط˘ت ةردا˘ب˘م هذ˘هؤ ي˘ب˘ع˘ششلأ
يدحتلأ نوعفري نيذلأ يحلأ ءانبأل ضصاخلأ
.ةبانع يف يح لمجأأ مهيح لعجل

نأطرسسلا ىسضرمل ةديدج ةلأح فلأا94 لجسست رئازجلا
ناكشسلأؤ ةحشصلأ ريزؤ فششك
نامحرلأ دبع ،تايفششتشسملأ حÓشصإأؤ
94 تلجشس رئأزجلأ نأأ ،ديزوب نب

، ناطرشسلأ ضضرمل ةديدج ةلاح فلأأ
لولح عم غلبي نأأ عقوتملأ نمؤ
16 ناطرشسلاب نيباشصملأ ددع5202

ةملك يف ريزولأ حشضؤأأؤ. ةلاح فلأأ
رششع يداحلأ ىقتلملأ حاتتفأ لÓخ هل
،ةمشصاعلاب رئأزجلأ قدنفب ناطرشسلل
دنع أراششتنأ ناطرشسلأ عأونأأ رثكأأ نأأ
امأأ ،ةئرلأؤ نولوقلأ ناطرشس ،لاجرلأ

لاقؤ.محرلأؤ يدثلأ ءاشسنلأ دنع
16 ضصيشصخت مت ثيح ، ةدحؤ77 ـب ناطرشسلل ةشصشصخملأ زكأرملأ ثيح نم ةيلؤ84 يطغت هحلاشصم نأأ ريزولأ

دأريتشسأ متي ل هنأأ نيح يف ،ناطرشسلاب ةشصاخلأ ةيداعلأ ةيؤدألأ رفوت أدكؤوم،8102 ةنشس ناطرشسلأ ةيؤدأل أرايلم
.دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيداشصتقلأ ةمزأÓل أرظن ةظهابلأ اهتفلكل ةيناطرشسلأ مأرؤأÓل ةجلاعملأ ةيؤدألأ

جأجدلا ءارسش ىلع نوبزلا رأبجإل تأحلطسصملأب بعÓت
نئابزلأ عأدخل تابشصقم˘لأ با˘ح˘شصأأ د˘م˘ع˘ت˘ي
ءأرشش ىلع مه˘نؤر˘ب˘ج˘ي ثي˘ح ة˘ي˘كذ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
بلطي مهنم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع د˘جو˘ي ثي˘ح جا˘جد˘لأ
 ةيشسنرفلأ ةغللاب يهؤ حئأرشش ءأرشش
«EPOLACSE»تابشصقملأ بحاشص هل عيبيف
EPOLACSE» جا˘جد˘لأ ح˘ئأر˘شش ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م

TELUOP ED»كيدلأ ح˘ئأر˘شش ن˘م لد˘ب
،«EDNID ED EPOLACSE» يمؤرلأ
جاجدلأ ءأرشش نطأوملأ ىدافتي امدنع ىتحف
ةشصاخ فاطملأ ةياهن يف هانتقأ دق هشسفن دجي
 .امهنيب نوقرفي ل نيريثكلأ نأأ

  يجاردلا ظيفح قيلعت ضضفرت يجرتلا ريهأمج
41 لبقملأ ةعمجلأ موي بعلتشس

ةعاشسلأ نم اقÓطنأ يرفيف
ربوشسلأ ةأرابم ءاشسم ةشسماخلأ
يجرتلأ عمجتشس يتلأ يقيرفإلأ
ةطبأر لطب يشسنوتلأ يشضايرلأ
كلامزلأ يدانب ةيقيرفإلأ لاطبألأ
داّحتإلأ ضسأاكب جوتملأ يرشصملأ
ةلوقنم نوكتشس ةهجأوملأ.يقيرفإلأ

ىلوتيشس ؤDH 1 روبشس نيب ىلع
ظيفح يرئأزجلأ اهيلع قيلعتلأ

تربتعأؤ يلأوششلأ ماشصع ـب تبلاط يتلأ يجرتلأ ريهامج فوفشص يف بشضغ ةجوم فلخ ام يجأّردلأ
.ةقيوشس باب قيرف تايرابم ىلع هتاقيلعت لك يف علاط ءوشس لثمي يجأردلأ نأأ

ةديدجلا هتينغأأب ثدحلا عنسصي غنيكلوسس
دبع ، يرئأزجلأ مجنلأ قلطأأ
ـب روهششملأ ،يجأرد فؤؤؤرلأ
ةديدج ةينغأأ ،«غنيكلوشس»
يهؤ «miğeleM» نأونعب

ينعت ةيكرتلاب ةملك
ةبأرقب تيظح دقؤ ،«يكÓم»
ةدهاششم فشصنؤ ينويلم
اهحرط نم طقف تاعاشس
ىلع ةيمشسرلأ هتانق ربع
ينغملأ كراششؤ .«بويتوي»
ىوتحأ امك ،باجحلأ ةيدترم بيلك ويديفلأ ةلطب ترهظؤ ،وجأد نانفلأ ،هتينغأأ ءأدآأ يف غنيكلوشس
.«كأروب» يعامتجإلأ لشصأوتلأ عقأوم ىلع تيشصلأ عئأذ يكرتلأ خابطلل تاطقللأ ضضعب ىلع
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نتفلا ذبنل ةوعد «تصشويراغت ن راغما»
نامألاو ملصسلا قيقحتل ةينلقعلاب يلحتلاو
خيشش» وأا «تششويراغت ن راغمأا» يحرشسملا ضضرعلا جزم
تناج لومأا حرشسملل رجزان تيغات ةيعمجل «ةيوازلا
ناجرهملا تايلاع˘ف ن˘م˘شض ه˘ب تمد˘ق˘ت يز˘ي˘ل˘يإا ة˘يلو˘ل
قوزر هجرخمل يغيزامألا حرشسمل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا
،ةيريبعتلا تا˘شصقر˘لا يد˘ي˘جار˘ت˘لا بلا˘ق˘لا ن˘ي˘ب ،د˘ي˘ع˘لا
نم اقÓطناو ،ضضرألا يف ةعقب يا هششيعت عقاو ةمجرتل
ة˘ي˘لا˘كششإا حر˘ط ضضر˘ع˘لا جر˘خ˘م لوا˘ح ط˘ي˘شسب رو˘كيد
ةطيشسب تايناكمإا نم اقÓطناو ،ةنتفلا ثادحإاو ةميمنلا
قششلا اذه يف يناعت اهجرخم بشسح يتلا ةقرفلا ةطاشسب
ناجرهملا تايلاعف نمشض اهتكراششم نم ضصلق ام وهو
ام ،ضضرعلا ثادحأا يورت ثيح ،ةيشضاملا تاعبطلا يف
لجر نكشسم يف ةلبلبو ةميمن نم ذوعششم رحاشس هراثأا

ا˘م ل˘ك لذ˘ب˘ي ثي˘ح ،ه˘ت˘ن˘باو ه˘ت˘جوز ا˘فد˘ه˘ت˘شسم م˘ي˘˘كح
ةلئاعلا دارفأا تيتششتو ةميمنلاو ةنتفلا رششنل هعشسوب
قو˘ششم ل˘˘كششب د˘˘عا˘˘شصت˘˘ت ثاد˘˘حألا نأا لإا  ،ةد˘˘حاو˘˘لا

ةمÓشس لجأا نم هتايحب ميكحلا لجرلا يحشضيل عيرشسو
ببشسلا ناك يذلا ،ركاملا رحاشسلا ىلع ءاشضقلاو هتلئاع
راودأا ضصم˘ق˘ت د˘قو اذ˘ه ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘˘ت ي˘˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا
ودمح ،رحاشسلا رود يف دمحأا يفاطق نم لك ضضرعلا
،ةميطف دباع ىلإا ةفاشضإا ميكحلا لجرلا رود يف يزوف
فد˘ه نا˘ك ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘هز˘لا ي˘فا˘ط˘ق ،ة˘ع˘م˘ج ي˘ل˘ع ود˘ب˘ع
لÓخ ن˘م جر˘خ˘م˘لا دارأا ي˘ت˘لا  ة˘لا˘شسر غ˘ي˘ل˘ب˘ت ضضر˘ع˘لا
بشساكم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي ه˘نأا ضضر˘ع˘لا

تا˘عا˘ششإلا ءارو عا˘ي˘شصنلا مد˘ع اذ˘كو ، ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ي˘˘شصو
رمألا ،عفاودلا و بابشسألا تناك امهم ،لاقلاو ليقلاو
،تلاجملا ىتشش يف عاشضوألا روهدت ىلإا يدؤوي يذلا

ىلا يدؤوت دق يتلا ،ةنتفلاب رمألا قلعت ام اذإا اشصوشصخ
ىلإا كلذ لÓخ نم جرخملا اعد دقو ،هابقع دمحت ل ام
مزلي يذلا ،نطولاب قلعت ام اميشس لاكششأا اذكه لثم ذبن

حماشستلاو ةوخألاب نيلحت˘م ه˘ف˘ن˘ك ي˘ف ا˘ي˘ح˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
T°ƒT°É¿.ì.نتفلا ران نع اديعب مÓشسب ضشيعلل
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،ىفششتشسم لخاد ضضرعلا دشسج يتلا
مهنم لكل ،ىشضرم ةعبرأا هب جلاعتي
ل˘ب˘ق ا˘ه˘شسرا˘م˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ه˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
،يفحشصلا مهن˘م˘ف ،ضضر˘م˘لا˘ب ه˘ت˘با˘شصا
م˘هءادأا نأا ر˘ي˘غ ،ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لاو نا˘ن˘ف˘لا

اود˘جو ي˘ت˘لا ،نا˘ي˘شسن˘لا ة˘فآا و˘ه ،د˘حاو
اهنومشساقتيو اهيف نوكرتششي مهشسفنأا
ءاود مهئاطعإا اذكو ،ةدحاو ةفرغ لخاد
ءاقبإلاو مهريذختل ةلواحم يف ،ادحاو
فر˘ط ن˘م ،ي˘ه ا˘م˘ك م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
اقبط نيذل˘لا ،بي˘ب˘ط˘لاو رو˘شسي˘فور˘ب˘لا
مهيشسني ىشضرملا ىلع ايئاود اجمانرب

يف ءاششعلا ةبجو يف اولوانت اذام ىتح
يف ىشضرملا لعجي ام ،يشضاملا مويلا

جÓعلا ةباجتشسا مدعل مهرمأا نم ةريح
لخدت ثيح ،هنو˘لوا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا ءاود˘لاو
ة˘شضر˘م˘م˘ل ىر˘خأا ة˘ي˘شصخ˘شش ضضر˘ع˘˘لا

بيبطلا ةدعاشسمل اهب ءيج ةشصبرتم
،يلكششلا هبناج يف ىشضرملاب لفكتلل

نأا ي˘ف مد˘شصن˘ت ةر˘ي˘خألا هذ˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ
ءاقبإا ادمعت دق بيبطلاو روشسيفوربلا
م˘ه˘ل˘ع˘جو ،م˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا
نأا لبق ،نايشسنلا ةقتوب يف نوششيعي
مهجارخإل ىشضرملا عم نماشضتلا ررقت
مهتايح ىلإا مهعاجرإاو هذه مهتنحم نم
،م˘ه˘ي˘لإا ةر˘كاذ˘لا ةدو˘عو ،ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

يف ءاودلا مهئاطعإاب اهفيلكت مكحبو
تل˘غ˘ت˘شسا ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ،بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا

تاعرجلا كلت مهئاطعإا مدعل ةشصرفلا
طيحي ام ىلع مهقÓغنا يف ةببشسملا
مهل ديعي يذلا رمألا ،تايرجم نم مهب
كلذ دعب اوررقيل ،ائيششف ائيشش مهتركاذ
ىلع بيبطلاو روشسيفورب˘لا ة˘ب˘شسا˘ح˘م
ةطشساوب امهبيذعتب نوموقيو ،امهتلعف
ا˘ن˘هو ،ا˘م˘ه˘شسوؤور ى˘ل˘ع ءا˘˘م˘˘لا بكشس
حر˘شسم˘لا بلا˘ق ي˘ف ضضر˘ع˘لا ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
امنيح ،جرخملا هدمتعا يذلا يبيرجتلا

تايرجملا كلت لك نأا روهمجلل رهظي
ىقبي ،ةيليثمت لخاد ةيليثمت نع ةرابع
ة˘ب˘ششخ ى˘ل˘ع اد˘ي˘حو جر˘خ˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
مل نيذلا نيلثمملا ةرداغم دعب حرشسملا
كرد˘ي ا˘هد˘ن˘ع ،ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ي˘ف او˘ب˘غر˘˘ي
،اديحو لمع˘لا ه˘ن˘كم˘ي ل ه˘نأا جر˘خ˘م˘لا

يذلا ضضرعلا ىلع راتشسلا لدشسي انهو
روهمجلا فرط نم اريبك ابواجت يقل
،ةيغيزامألاب قطان˘لا حر˘شسم˘ل˘ل قاوذ˘لا

اروكيد جر˘خ˘م˘لا ه˘ي˘ف لوا˘ن˘ت ضضر˘ع˘لا
تلواط يوحت ةيب˘ط ةدا˘ي˘ع˘ل ا˘ط˘ي˘شسب
لÓخ نم ىشضر˘م˘لا ة˘لا˘ح ضصي˘خ˘ششت˘ل
نيب مهل ىرجت تناك يتلا تارابتخلا
ةباجتشسا ىدم ةفرعمل رخآلاو نيحلا
يبلشسلا ىنعملاب نكل ،مهتلاحل ءاودلا
يتلا تلاحلا يف مكحتلا نم نكمتلل
.يئاهن لكششب اه˘تر˘كاذ د˘ع˘ب د˘ق˘ف˘ت م˘ل
نيب تجزم ةيعيبط ةءاشضلا تناك اميف

نيبو ،جÓعلا ةعاق لخاد اراهن ةيداعلا

وأا مونلل ىشضرملا دولخ دنع مÓظلا

ضضرعلا ىقيشسوم امأا .دمعتملا ميونتلا

بوطعم يناغأل عطاقم اهتللخت دقف

لÓخ نم ةشسايرد حبار ىتحو ،ضسانولا

د˘حأا رر˘ق˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ماو˘ع˘لا ا˘ي ة˘ي˘ن˘غأا

ة˘˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب طا˘˘ب˘˘ترلا ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا

.ةشصبرتملا

يغيزامألا حرصسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملل11 ـلا ةعبطلا تايلاعف

ريمصضلا بيغي نيح لوقعلا ريذخت لواحي عقاول طاقصسإا «ىوافصش» ةيحرصسم
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ضضر˘˘˘˘˘ع جر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘ششك
«ةر˘كاذ˘لا» ى˘ن˘ع˘م˘ب «ىوا˘˘ف˘˘شش»
ةيششع ،ةعاشس رخآا ـل ريقوب ةزمح
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م ضسما˘خ˘لا مو˘˘ي˘˘لا
حر˘شسم˘ل˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘˘لا
يذ˘لا ه˘˘شضر˘˘ع نأا ،ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا
حر˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف د˘˘م˘˘ت˘˘عا
نم د˘يد˘ع˘لا ل˘م˘ح˘ي ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا
نكمي يتلا ،زومرلاو تللدلا
،ضشاعملا عقاولا ىلع اهطاقشسإا

،هرظ˘ن ة˘ه˘جوو ه˘ت˘يواز ن˘م ل˘ك
،يقلتملل كلذ يف لاجملا اكرات
يذلا ،ضضر˘ع˘ل˘ل ه˘تا˘طا˘ق˘شسإا ي˘ف
ى˘ل˘ع ه˘ب˘شسح م˘ه˘˘ف˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي

،هطاقشسإا وأا هليوأات نود هتعيبط
عقاو ضسكعي هت˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘ف و˘ه˘ف
،ةيئافششتشسلا تاحشصملا ضضعب

ينهملا ري˘م˘شضلا بي˘غ˘ي ا˘مد˘ن˘ع
بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ي˘˘˘نا˘˘˘˘شسنإلاو
،ةشصيخر رششبلا حاورأا حبشصتو
ةيبطلا ءاطخألا نع كيهان اذه
مهمه تاب نيذلا ءابطألا عششجو
،حاورألا با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ى˘˘غ˘˘ط˘˘ي لا˘˘م˘˘هإلا تا˘˘بو
نوكي نأا لبق يناشسنإلا لفكتلا

تاحشصملا تتابو ،اينهم ابجاو
،حباذملاب ةهيبشش ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا

،براجت رأا˘ف ح˘ب˘شصأا ضضير˘م˘لاو
فيشضي ،ضضرعلاب لشصح ام وهو
ر˘˘يذ˘˘خ˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ه˘˘جر˘˘خ˘˘م
˘˘مد˘˘ع˘˘˘ل اد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘لا
اشضيأا نكمي امك اذه ،مهتقافتشسا
ع˘قاو˘لا ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘لا طا˘˘ق˘˘شسإا
يذلا ع˘شضو˘لا ا˘م˘ي˘شس ،ضشا˘ع˘م˘لا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘ب تر˘˘˘م
ريذختو ،هاوفألا ميمكت ةلواحم
ة˘با˘شصع˘لا فر˘˘ط ن˘˘م لو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ف ع˘ج˘نألا م˘كح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم اهريغو ،ةيفخ فادهأا ريرمتو
ع˘م مءÓ˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘طا˘˘ق˘˘شسإلا
ه˘نأا ر˘ي˘قو˘ب ةز˘م˘ح لا˘ق ،ضضر˘ع˘لا
،يقلتملل ا˘ه˘طا˘ق˘شسإا ة˘ير˘ح كر˘ت
ضضو˘م˘غ˘لا ى˘ل˘ع هدا˘م˘˘ت˘˘عا نود
،هت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘لا م˘ه˘ف˘ل
تاذ فاشضأا دقف هتكراششم نعو
ءاي˘فوأا ن˘م تا˘ب ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةعبط ولخت داكت ل ذإا ناجرهملا

ليثمتلا يف ءاوشس هتكراششم نم
امهمشسا˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ،جار˘خإلا وأا

دق ةقرفلا نأا ركذلاب ريدج ،اعم

نع ةيشضاملا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تكرا˘شش
نم دمتشسملا «نوغيتنوأا» ضضرع
ا˘ه˘ب˘تا˘كل ،ي˘ق˘ير˘غإلا حر˘˘شسم˘˘لا
ةبيرق ةشصق يهو ،«ضسيبوكشس»
درمتلا ةلأاشسم جلاعت عقاولا نم
نم دبتشسملا مكحلا ماظن ىلع
ةأارملا نوغيتنأا نيب عارشص لÓخ
كل˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘ق ضضفر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ا˘ه˘لا˘خ نو˘˘كي يذ˘˘لا «نو˘˘ير˘˘ك»
اهيخأا نفد مدعب اهبيطخ دلاوو
قحتشسي ل كلملا بشسحب هنأل
هنأل ن˘فد˘يو ة˘مار˘كب ل˘ما˘ع˘ي نأا
نفدب حم˘شسي ا˘م˘ي˘ف ر˘ششلا ل˘ث˘م˘ي
هنأل هعم لتق يذلا رخآلا هيخا
قر˘ط˘ت˘ت ا˘م˘˘ك .ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
يتلا بحلا ةقÓ˘ع˘ل ة˘ي˘حر˘شسم˘لا

،كلملا نباو نوغيتنأا نيب تعمج
يتلا هتبي˘ط˘خ ع˘م ر˘ح˘ت˘ن˘ي يذ˘لا

تر˘شصأاو م˘˘كا˘˘ح˘˘لا ر˘˘مأا تشصع
ديدهت مغر ،اهقيقشش نفد ىلع
نفد لواحي نم لتق يف مكاحلا
ىوقي ل هنأا ريغ ،نوغيتنأا قيقشش
ة˘ن˘با ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ه˘ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
نأا ريغ ،هنبا ةبي˘ط˘خو ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش
اهبيطخ ةقفر ر˘ح˘ت˘ن˘ت نو˘غ˘ي˘ت˘نأا

تومتف .اد˘ي˘حو كل˘م˘لا ى˘ق˘ب˘يو
يذلا ينيدلا نوناقلا نع اعافد
نفدب رمأاي يذلاو بعششلا هرقي
كل˘˘م˘˘لا ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ف ،ى˘˘تو˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘شس يذ˘˘لا «نو˘˘ير˘˘ك»
ددهيو ىتوملا نفد عنمي ارياغم
كاذ ه˘نو˘نا˘ق ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك
نبا نوميه لواحي نيأا ،توملاب

ديعي نأا نوغيتنأا بيطخو نويرك
هام˘عأا نأا د˘ع˘ب ةر˘ي˘شصب˘لا هد˘لاو˘ل
نو˘˘ن˘˘جو ءا˘˘ير˘˘ب˘˘كلاو بشضغ˘˘˘لا
د˘قو ،ىود˘ج نود ن˘˘كل ،ةو˘˘ق˘˘لا
ةز˘˘م˘˘ح» ضضر˘˘ع˘˘لا جر˘˘خ˘˘˘م دارأا
با˘ت˘كل ا˘ي˘فو نو˘كي نأا «ر˘ي˘قو˘ب
ى˘لإا ة˘م˘جر˘ت˘˘لا لوا˘˘ح˘˘م ضصن˘˘لا
ة˘شصق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا

ام اذإا ،عقاولا ىلإا ةبيرقو ةرثؤوم
يف هششيعن ام ى˘ل˘ع ا˘ها˘ن˘ط˘ق˘شسأا

لمحت اهرابتعاب ةيمويلا انتايح
ا˘م˘ي˘شس ،ل˘ئا˘شسر˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ءاوشس ةيرحلاب ا˘ه˘ن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نأا بجو يذلا مكحلل وأا ةأارملل
هب ضضرعلا نأا امك ،لداع نوكي
نأا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ل˘كل ة˘موا˘˘ق˘˘م
هذه عونيل ،مكحلا ماظنب لخي
نم لقتنيو عوشضوملا يف ةرملا
.هششيعن عقاو ىلإا يملاعلا ضصنلا

ةعاصس رخآا ـل «ىوافصش» ضضرع جرخم ريقوب ةزمح

عمتجملا يف رهاوظلاو اياصضقلا فلتخم ىلع طاقصسإلل حلاصص ضضرعلا

نفلا قاصشع لوألا ضسمأا ةرهصس عتمتصسا ثيح ،ةكراصشملا ضضورعلا نيب ةصسفانملا مادتحا مامأا ،يغيزامألا حرصسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملل11 ـلا ةعبطلا تايلاعف يوهجلا ةنتاب حرصسمب لصصاوتت
.ريقوب ةزمح جرخملا هصصن بتاكو هجرخمل «ةركاذلا» ىنعمب «ىوافصش» ناونع لمح قار يحرصسم ضضرعب عبارلا
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،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
طورسش رتفد عسضو ىلع قفاو هنأاب ،““فافلا““

نيتطبارلا ةيدنأا ىلع هسضرف متيسس ،ديدج
لينل ةسصخر ىلع لوسصحلل ةيناثلاو ىلوألا
مسسوملا نم ة˘ياد˘ب فر˘ت˘ح˘م˘لا يدا˘ن˘لا ةزا˘جإا
ةرازو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ تعد ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازوو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا
ضضع˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘يدا˘ح˘تلا ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ل
ةرك ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘مÓ˘سسلا تاءار˘جإا
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا لسسرأاو ،مدقلا

ة˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ىلإا د˘˘يد˘˘ج طور˘˘سش ر˘˘ت˘˘فد
ءادتبا فرتحملا يدانلا ةزاجإا لينل ىلوألا

امبسسح0202-1202 ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘˘م ن˘˘م
اهعقوم ىلع ةيلارديفلا ةئيهلا هنع تنلعأا

بتك˘م˘لا قدا˘سصو ،ة˘ي˘تو˘ب˘ك˘ن˘ع˘لا ة˘ك˘ب˘سشلا ي˘ف
يدانلا ةزاجإا لين تاءارجا ىلع يلارديفلا
يتلاو ،طرافلا يفناج82 خيراتب فرتحملا
0202- م˘سسو˘م ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘˘سس

ةطبارلا يف ةطسشانلا قرفلل ةبسسنلاب1202
هذ˘˘ه لا˘˘سسرإا م˘˘تو ،رد˘˘سصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سضي ىلوألا
تاكرسشلا ىلع تطرتسشا يتلا91ـلا تافلملا
ىلع لوسصح˘لا ل˘با˘ق˘م  م˘ه˘سسأا تاذ ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ضسل˘ج˘م ءا˘سسؤور˘˘ل فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةزا˘˘جإا
امل ادانتسسا ةيسضايرلا تاكرسشلا هذهل ةرادإلا
ةمزلم تاكرسشلا هذه تتابو ،فافلا هتدروأا

مسسومل ابسسحت ةزاجإلا لينل تافلملا ةداعإاب
نم نيلوألا نيعوبسسألا لÓخ1202-0202
ةتسس ةلهم حنمي امم ،لبقملا ةيليوج رهسش
ةبكاوم ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘خلا هذ˘ه˘ل ط˘ق˘ف ر˘ه˘سشأا
عقوم فيسضي ةديدجلا ةيميظنتلا ريياعملا
ة˘يدا˘ح˘تلا تب˘لا˘ط ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م  ،فا˘ف˘لا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم لك
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازوو ة˘˘ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو
قلعتي ام˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل ة˘ق˘فار˘م˘لا˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو
عسضو رارغ ىلع ةيرورسضلا تايلمعلا ضضعبب
ضسيسسأا˘تو بعÓ˘م˘لا ي˘ف ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك
،ةيسضاير ةكرسش لك فرط نم راسصنألا ناجل
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض ،ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا ةو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘تو
ر˘˘ه˘˘سشأا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ““تا˘˘حÓ˘˘سصإلا““

ملاع ذاقنإل اهلÓخ نم ىعسست يتلاو ،تسضم
ةدا˘˘عإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف فار˘˘ت˘˘˘حلا

تاونسس01 يلاوح دعب ديدج نم هسسيسسأات
ىل˘ع ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا ع˘م˘جأا ثي˘ح ،ه˘قÓ˘طإا ن˘م
ن˘˘م ءاو˘˘سس ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ىل˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘سشف
،ةيميظنتلا وأا ة˘ي˘ن˘ف˘لا وأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

رييغت نع قباسس تقو يف ““فافلا““ تنلعأا امك
مسسوملا نم اقÓطنا ةينطولا ةلوطبلا ماظن
فر˘ت˘ح˘م˘لا م˘سسق˘لا نو˘ك˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ءا˘غ˘لإا م˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ق˘˘ير˘˘ف81 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لوألا
ي˘نا˘ث م˘سسق˘ب ه˘سضيو˘ع˘تو ي˘نا˘ث˘˘لا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

د˘يد˘ج˘لا طور˘سشلا ر˘ت˘فد نو˘ك˘ي˘سس ا˘م˘˘ك ،ةاو˘˘ه

ةريبكلا بابسسألا نمو ،رييغتلا اذهل ادادتما
وه ،عورسشملا اذهل نسسحلا ريسسلا قيعت يتلا
با˘˘ب˘˘سش اد˘˘ع ا˘˘م˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا ضصق˘˘˘ن
،مهسسألا ءارسشل ارمثتسسم دجو يذلا دادزولب
يناعت ،““رادم““ ةينطولا ةكرسشلا يف لثمتي

ضضفر ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نألا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
.اهيف مهلاومأاب ةرماغملا نيرمثتسسملا

يذلا عشضولا سصخت ةمدأشص مأقرأاو قئأقح
ةيدنألا هششيعت

يف ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا فسشكو
ضصخ˘ت ة˘مدا˘سص ما˘قرأاو ق˘ئا˘ق˘ح ن˘ع ،ر˘ير˘ق˘ت
تنلعأا يتلاو ،ةيدنألا هسشيعت يذلا عسضولا

ةيدنأاب لاومألا رييسستو ةبقارم ةئيه اهنع
ربوتكأا رهسش يف ،داحتلا اهقلطأاو ،مدقلا ةرك
ة˘˘يد˘˘نألا تا˘˘نزاو˘˘م ط˘˘ب˘˘سض د˘˘سصق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا

فار˘˘ت˘˘حلا د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ل˘˘˘جأل ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو
ًارومأا ةئيهلا هذه ريرقت فسشكو ،““يقيقحلا““
رييسستلا ءوسسو بّيسستلا مجح نع ““ةمداسص““
ة˘جرد˘لا ة˘لو˘ط˘ب ة˘يد˘نأا ا˘م˘هد˘ه˘سشت ن˘يذ˘˘ل˘˘لا
ًازجع ة˘يد˘نأا01 ل˘ي˘ج˘سست ا˘هزر˘˘بأاو ،ىلوألا

04 يلاوح) ميتنسس رايلم047ـب رّدقيً ايلام

ّنأا ريرقتلا فاسضأاو .(يكريمأا رلود نويلم
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘ل˘˘ل ح˘˘˘سشر˘˘˘م م˘˘˘قر˘˘˘لا اذ˘˘˘ه

ىرخأا ةيد˘نأا6 ةهجاوم ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ةلكسشملا ضسفن

““ةمرأعلا ىشضوفلا““ سشيعت ةيرئازجلا ةيدنألا

هسشيعت ام ،رييسستلاو ةبقارملا ةئيه تفسصو
تعر˘˘قو ،““ة˘˘مرا˘˘˘ع˘˘˘لا ىسضو˘˘˘ف˘˘˘لا»ـب ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

دق يذلا عسضولا اذه ةهجاومل راذنإلا ضسرج
ي˘˘˘ف يرود˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا ىلإا ي˘˘˘سضف˘˘˘˘ي
رييغت رثإا ،ديدجلا هلكسشب لبقملا مسسوملا
بق˘ع ،ن˘ي˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا يرود ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ما˘˘ظ˘˘ن
ترج يتلا ةيئانثتسسلا ةيمومعلا ةيعمجلا

81 مسضتسس ثيح ،يسضاملارب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ي˘ف

ريرقت˘لا ف˘سصو ا˘م˘ك ، ن˘مً لد˘ب ط˘ق˘ف ًا˘ق˘ير˘ف
ة˘˘ق˘˘ير˘˘طو ة˘˘يد˘˘نألا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع ع˘˘˘سضو˘˘˘لا

،““ًادج ري˘ط˘خ˘لا»ـب ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘هدراو˘م ر˘ي˘ي˘سست
ي˘˘ف م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘نألا ل˘˘سشف ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا
مدعو ،نيناوقلاب اهلهجو ،ةيرادإلا نوؤوسشلا
رييسستلاو ةبقارملا ةئيه تاميلعتب اهمازتلا
ةيبلغألا““ ّنأا ريرقتلا حسضوأاو ،اهبقارت يتلا
تاءارجإÓل لثتمت ل ةيدنألا نم ةقحاسسلا
ةرازو فرط نم اهيلع ضصوسصنملا ةينوناقلا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ضصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
تا˘نزاو˘م ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘مأا““ ً:ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ،““يرادإلا
نأل ،ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘ب أاو˘˘˘سسأا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘˘لا ل˘˘˘ك عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب م˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ف يأا
رييسستلاو ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ىد˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

كل˘م˘ت ل ة˘يد˘نألا بل˘غأاو ،ا˘ه˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م د˘˘سصق
˘ما˘ع ي˘ف ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘سصح˘ب ة˘سصا˘˘خ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ىت˘˘ح
اهتاماز˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ئا˘فو مد˘ع ىلإا ة˘فا˘سضإا8102

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لاو بئار˘˘˘سضلا ها˘˘˘ج˘˘˘ت
.““اهيفظومو اهيبردمو اهيبعÓل

ىوتشسملا عجارت يف مهأشس فارتحإلا عورششم
ةيرئازجلا ةركلل مأعلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف فار˘ت˘حلا ن˘ع ن˘ل˘عأا نأا ذ˘ن˘˘مو
تحنم  يتلا ةموكحلا فرط نم0102 ةنسس
ح˘ن˘مو عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ل ر˘سضخألا ءو˘سضلا ح˘˘ن˘˘م
ةبرجتلا نأا ريغ ة˘يد˘نأÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تازا˘ي˘ت˘ما

عيرذلا اهلسشف تدكأا تاونسس رسشع رورم دعبو
ىوتسسملا عجارت يف عورسشملا اذه مهاسس لب
ىو˘ت˘سسم ىت˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ك˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
دا˘سسف˘لا م˘˘ع ثي˘˘ح ما˘˘ع ل˘˘ك˘˘سشب ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

بي˘˘سسح نود ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف ةو˘˘˘سشر˘˘˘لاو
نم ديدعلا نسس مت تاونسسلا رورمبو ،بيقرو
،ةيرئازجلا مدقلا ةرك مكحت يتلا نيناوقلا

داو˘˘م ىل˘˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب ءا˘˘ف˘˘سضإا م˘˘˘تو
داحتلا تاحومط عم ىسشامتي امل ،ةينوناق
ريوطت يف (فاف˘لا) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
نم لقألا ىلع ةيلحملا ةيرئازجلا ةسضايرلا
ةيفي˘ك ا˘هزر˘بأا ن˘مو ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ن˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا بتاور د˘˘˘يد˘˘˘سست
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ،بنا˘˘جألاو م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ىر˘˘خأا قر˘˘ط نود كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا
نيبعÓلاو لامعلا روجأاب حيرسصتلا ةيمازلإا

نامسضلل ينطولا قود˘ن˘سصلا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لاو
.يعامتجلا

ةقفسصلا مسسحل وروأا نويلم51 قوفي ام دسصري

 ةمحر نب ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ةيدنفا عارص يف لخدي لانسرأ
دقف ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا يف هتامدخ ىلع لوسصحلاب ةمتهملا ،غيلريميربلا ةيدنأا ضضعب نيب عارسص عسضوم ،يزيلجنإلا دروفتنيرب حانج ،ةمحر نب ديعسس ،يرئازجلا بعÓلا تاب
ىلوألا ةجردلا يرود يف طسشانلا هقيرف ةقفر ،مسسوملا اذه مامتهÓل بذاج لكسشب هروهظ دعب ،يرئازجلا مجنلا عم دقاعتلا قابسس ىلإا مظنا لانسسرآا نأاب ،ةيناطيربلا ““ورتم““ ةفيحسص تركذ
ىلع قابسسلا يف ،ىرخأا ةيزيلجنإا ةيدنأا ةدع نم ،ةيوق ةسسفانم هجاويسس لانسسرآا نكل ،اماع42ـلا بحاسص عم دقاعتلل ،ينيلرتسسإا هينج نويلم51 اودسصر زرناغلا نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو ،يزيلجنإلا

.زاتمملا يرودلا ىلإا دوعسصلا وه ،همجنب ظافتحÓل دروفتنيرب مامأا ديحولا ليبسسلا نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو ،يتيسس رتسسيلو لسساكوين اهسسأار ىلع ،ةمحر نب
ديلو.ف
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 داصح
ةضايرلا

ةيدنفل ةيبرعلا ةلوطبلا
(اسس00:02 نم ةيادب مويلا) رئازجلا ةيدولوم – يواسضيبلا ءاجرلا

ةدقعم تأبأشسحب ءأجرلا هجاوت ةيدولوملا

ةلباقم يف ايسساسسأا ةكراسشملل اددجم احسشرم يرئازجلا بعÓلا نوكيسس
˘˘ما˘˘ه تسسو ،ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ما˘˘مأا (03.71:ا˘سس) مو˘ي˘لا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف
ةلباقملا يف عسضاوتملا هئادأا مغر ،““غيلريمربلا““ ـل ل62ـلا ةلوجلا باسسحل
بعل ة˘ح˘ل˘سصم ي˘˘ف غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سس م˘˘ي˘˘حر ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ة˘˘با˘˘سصإا بسصتو .ةر˘˘ي˘˘خألا
يف ايسساسسأا زرحم ةكراسشم ضصرف نم ةباسصإلا هذه ززعتسس ثيح ،““رسضخلا““
ةدع عنسصو لجسس ثيح ،ةليكسشتلا يف غنيلرتسس دوجو ةيمهأا مغرب ،ةليكسشتلا
ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘با˘سصإل ضضر˘ع˘ت د˘ق غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘˘سس نا˘˘كو .م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل فاد˘˘هأا

6 لبق بعلملا ةيسضرأا ةرداغم ىلإا رطسضا ،ريبسستوه ماهنتوت مامأا ةريخألا ““يتيسسلا““

ضصيلقتل ،ثÓثلا ةارابملا طاقن ضصانتقا نع نيزيتيسسلا ثحبيو ،اهتياهن نم قئاقد
،هدراطم نع ““غيلريميربلا““ بيترت ةفاسصوب داعتبلاو ،لوبرفيل ردسصتملا عم قرافلا
ةرداغمب هل حمسست ،ةيباجيإا ةجيتنب جورخلا يف ماه تسسو حمطي اميف ،يتيسس رتسسيل

بيترت يف يناثلا زكرملا يف هعسضت ةطقن15 يتيسس رتسسسشنام كلتميو .طوبهلا ةقطنم
زكرملا يف ماه تسسو لحي نيح يف ،لوبرفيل ردسصتملا نع ةطقن22 قرافب ،““غيلريمربلا““
.طقن42 ديسصرب رسشع نماثلا

بيجن.ج

رئازجلا يف فارتحقا ذاقنإل

ةيدنألا هجو يف جأجحلا فيشس عفرت ““فأفلا““

9102
¯ ±.hd«ó

ىلع افيسض مويلا ءاسسم رئازجلا ةيدولوم قيرف لزني
ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا˘ب ي˘بر˘غ˘م˘لا يوا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا

عبر بايإا راطإا يف ءاسضيبلا رادلاب ضسماخلا دمحم
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ثي˘ح ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ةد˘ق˘ع˘م تا˘با˘سسح ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

يف ترج يتلا باهذلا ةارابم يف ةراسسخلل هلوبق

رملا،1 –2 ةجيتنب يسضاملا يفناج4 موي رئازجلا
لقاب مويلا زوفلا قيقحت ىلع اربجم هلعجي يذلا

رملا وهو ،لبقملا رودلل لهأاتلا نامسضل2 -0 ةجيتن
يذلا يبرغملا ق˘ير˘ف˘لا ما˘ما ن˘ي˘ه˘لا˘ب نو˘ك˘ي ن˘ل يذ˘لا

ءا˘˘جر˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،ه˘˘˘لاو˘˘˘حا ن˘˘˘سسحا ي˘˘˘ف د˘˘˘جو˘˘˘ي
مها نيب نم ةيبرعلا ةلوطبلا بقل ربتعي يواسضيبلا
نل ،ىرخأا ةهج نم ،مسسوملا اذهل ةرطسسملا هفادهأا

،مويلا ءاقل نع زيغن ليبن ديدجلا بردملا فرسشي
ق˘˘با˘˘سشلا برد˘˘م˘˘لا د˘˘عا˘˘سسم ر˘˘سشا˘˘ب˘˘ي نا رر˘˘ق˘˘˘ت ثي˘˘˘ح

يف ،نينثلا دغ موي نم ةيادب ينطولا بختنملل
فراسشلا ينزاخيم تقؤو˘م˘لا برد˘م˘لا ىلو˘ت˘ي˘سس ن˘ي˘ح
ءا˘ق˘ل نو˘ك˘ي˘ل ،بر˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف و˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ةرادإا ىل˘˘ع

ة˘م˘ه˘م ر˘خآا ة˘با˘ث˘م˘ب ي˘بر˘غ˘م˘˘لا يوا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا
دو˘ع˘ي نا ل˘ب˘ق ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا ضسأار ىل˘˘ع ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
.ةينابسشلا تائفلا عم لمعلل اهدعب

 نادوعي يعيبرو نذؤوملاو ةيدولوملا فوفشص يف ةمهم تأبأيغ

ة˘ل˘ي˘ك˘سشت فر˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
طسسوتم اهسسأار ىلعو تابايغ ةدع مويلا ةيدولوملا
در˘ط يذ˘لا قار˘ح ن˘يد˘لا ضسم˘سش بقا˘ع˘م˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

،رئازجلا يف باهذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب
ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت د˘ه˘سشت نأا ع˘قو˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ك
دبع ناديملا طسسوتم اهمدقتي ةمهم ىرخأا تابايغ

ن˘م ل˘ما˘ك ل˘ك˘سشب ىفا˘ع˘ت˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا بوا˘˘ج ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا
نل نيذل˘لا ةرا˘م˘ع˘لو ي˘م˘ي˘هار˘ب بنا˘ج ىلا ،ة˘با˘سصإلا

دق نيح يف ،ةباسصإلا لعفب دكؤوم امهتكراسشم نوكت
نذؤو˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ةدو˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت فر˘˘ع˘˘ت

اد˘كاو ة˘با˘سصإلا ن˘م ار˘˘خؤو˘˘م ادا˘˘ع ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ي˘˘ع˘˘ي˘˘برو
يوا˘سضي˘ب˘لا ءا˘جر˘لا ما˘ما مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ل د˘ع˘سس ا˘م و˘˘هو ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
.ةيدولوملل

،ةمسصاعلا رئازجلاب يبملوألا ةيليوج5 بعلم لخد

ضسماخلا دمحم بكرم بعلم نم لكل يوق ضسفانمك

دعب ،ايقيرفإا لاطبأا يرود يئاهن ةفاسضتسسل ““رونود““

ةسصاخ ،بعلملا اهل عسضخ يتلا ةريخألا تاميمرتلا

ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م جور˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ب

ول““ اعقوم˘ل ا˘ق˘فوو ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود˘ب ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

يبملوألا ““ةيليوج5““ بعلم مهسسأا نإاف ىبرغملا ““063

ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘فا˘سضت˘سسا قا˘ب˘˘سس ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك تع˘˘ف˘˘ترا د˘˘ق

يرود نم ةيرئازجلا ةيدنألا جورخ دعب ،يقيرفإلا
ضسنوتو بر˘غ˘م˘لا ة˘يد˘نأا ة˘ل˘سصاو˘م كلذ˘كو ،لا˘ط˘بألا

تركذ ،ةيقيرفإلا ةقباسسملا يف اهتاسسفانم ،رسصمو
ة˘˘ت˘˘سسلا قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م يأا ل˘˘هأا˘˘ت نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ضسنو˘تو بر˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ىلإا ة˘˘ل˘˘ها˘˘ت˘˘م˘˘لا

5““ بعلمل يئاهنلا ةفاسضتسسا ةيلسضفأا حنمي ،رسصمو

بكرم نأاب ريراقتلا ضضعب تدكأا  نأا قبسسو ،““ةيليوج
لوألا ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ه ““رو˘˘˘˘نود““ ضسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘سضت˘˘˘سسل

حسشرو ،دحلا مويلا دعب يئاهنلا رارقلا نع نÓعإلا
ة˘فا˘سضت˘سسل ة˘ي˘بر˘غ˘م بعÓ˘م ةد˘ع فا˘˘ك˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم
ضسماخلا دمحم بكرم بعÓم ىهو ةيئاهنلا ةارابملا

ةيبرغملا ةركلا ىقÓ˘م˘ع ل˘ق˘ع˘م ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا ي˘ف

فلأا07 ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ل ع˘˘سست˘˘ي ىذ˘˘لاو دادو˘˘لاو ءا˘˘˘جر˘˘˘لا
ي˘ف و˘غ˘نو˘ب ر˘م˘ع بع˘ل˘مو ةر˘ها˘ق˘لا دا˘˘ت˘˘سساو ،جر˘˘ف˘˘ت˘˘م
مو˘طر˘خ˘لا دا˘ت˘سساو ،ل˘ي˘فر˘ب˘ي˘ل ة˘ي˘نو˘با˘غ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

.ايقيرفأا بونج يف يتيسس ركوسس داتسساو ،نادوسسلاب
ديلو.ف

ةمق مويلا ءاسسم وريسس ناسس بعلم نسضتحي
ي˘ف نÓ˘ي˘م ي˘سسا و نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نا ن˘ي˘ب ة˘˘يور˘˘ك
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘براد
،يلا˘ط˘يإلا يرود˘لا ن˘م ن˘ير˘سشع˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا

لبق نم ةبسسانم001 يف نيقيرفلا يقتلاو
م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ق˘با˘˘سسلا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف
رسسخو93 يف رتنا زافو ءاقل42 يف لداعت
يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،نÓ˘˘ي˘˘م ما˘˘مأا73
ةطقن15 ه˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘فو ي˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘ع ط˘ق˘ف طا˘ق˘ن ثÓ˘ث قرا˘˘ف˘˘ب
يف ير˘ي˘نو˘سسور˘لا د˘جو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،رد˘سصت˘م˘لا
لودجب ةط˘ق˘ن23 دي˘سصب ع˘سسا˘ت˘لا ز˘كر˘م˘لا

ضسم˘˘˘خ ر˘˘˘خآا ي˘˘˘فو ،و˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘˘ت
ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نا ر˘سصت˘نا م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ي˘ف لدا˘ع˘تو ةارا˘ب˘م ر˘سسخو تاءا˘ق˘˘ل ة˘˘ثÓ˘˘ث
نأا ةداعلاك ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ،ةد˘حاو ة˘ب˘سسا˘ن˘م
ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي
ثي˘ح مو˘ي˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ،ر˘˘سصا˘˘ن
ونافي˘ت˘سس ي˘لا˘ط˘يإلا برد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
يلودلا لسصاو˘يو ،بع˘ل˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف ي˘لو˘ي˘ب
ف˘ط˘خ ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘سضف˘ب ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ءاو˘˘سضألا
ي˘˘ف ىر˘˘خأل ة˘˘لو˘˘˘ج ن˘˘˘م رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ئادأا

ةداسشإا رسصان نب يقلو ،نÓيم يسسأا ةليكسشت
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا رود˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لك يف نÓيم يدان ناديم طسسو يف همدقي
ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا ق˘˘ق˘˘حو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
طسسو رود يف ءاقللا يف ةديج تايئاسصحإا
Óسضف ،تارك3 عاجرتسسا نم نكمتو عافدلا

مها˘سسو زا˘ت˘م˘م ي˘مو˘ج˘ه رود˘ب ما˘ق كلذ ن˘ع
نÓيم يسسأا يدان˘ل ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ي˘ف
تاغوارم6ـب ماقو زوفلا فدهب ترمثأا يتلا
ممأا ضسأاك يف بعل نسسحأا باغو ،ةحجان
نع رسصمب يسضاملا فيسصلا لÓخ ايقيرفإا
ام دعب ،نÓيم يسسأا يدانل ةقباسسلا ةارابملا

هل ةرسشاعلا ءارفسصلا ةقاطبلا ىلع لسصحت
ة˘بو˘ق˘ع˘لا ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
˘ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ع˘ي˘˘سضي ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لآلا

عوبسسألا باسسحل و˘نÓ˘ي˘م˘ب ا˘نور˘ي˘ف ضسÓ˘ي˘ه
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل22ـلا
.ةكبسش لك يف فده يباجيإلا
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”بضغلا يبراد“ يف نقيملا ةدايقل زهاج رصان نب

غنيلرتسس هليمز ةباسصإا نم اديفتسسم

حشرم زرحم
ةكراشملل

مويلا ايساسأ

ماسشه يرئازجلا يلودلا أادب
يف هملاعم دجي يوادوب

ةركل يسسنرفلا يرودلا
يف هقلأات دعب ،مدقلا

يدانل ةريخألا تايرابملا
ىسضق نأا دعب ،ضسين

تÓباقم لك ابيرقت
يف هيدان

ةلحرم
باهذلا
يسسرك ىلع

نبا نكمت ،طايتحلا
كيرتاب هبردم هابتنا تفل نم راسشب ةنيدم

ةيسساسسأا ةعطق هلعج ام ةريخألا ةدملا يف ارييف
يف رخآلاو ةلوطبلا يف امهدحأا نيفده Óجسسم

يف نويل دسض تفل لكسشب يوادوب قلأات امك ،ضسأاكلا
ناديملا طسسو يف هتاكرحتب ،يسضاملا دحألا ةلوطبلا

ةمسساح ةريرمتل هميدقت دعب هقيرف زوف يف امهاسسم
ةلباقملا كلت دعب ارييف لاقو ،قرابلود يكرامندلا هليمزل

انأا ،مويلا ازيمم ناك ،تاباسسح عسضي ل يوادوب ماسشه““
ةفاسضإا نم انل همدقي امو يكيتكتلا هئاكذ نم ئجافتم

ةزيمملا هسضورع ميدقت اماع02 بحاسص لسصاوو ،““ايلاح
عمج يذلا ءاقللا لÓخ ىرخأا ةمسساح ةريرمت هميدقتب

ثيح ،ءاعبرألا ضسمأا ““1 غيللا““ يف ““ضسمير»ـب هقيرف
يف ةلباقملا يف بعل لسضفأاك ضسين روهمج هراتخا
تفل يوادوب قلأات ،يدانلل يمسسرلا عقوملا ىلع تيوسصت

نيذلا اسسنرف يف نييسضايرلا داقنلا نم ديدعلا هابتنا
يف قباسسلا هليمز ىطخ ىلع راسشب نبا ريسسي نأا اوعقوت

يسسنرفلا يدانلا مجن تاب يذلا لاطع فسسوي وداراب ةيميداكأا
،لاطعو يوادوب أاسشنو ،ةيوق ةيبوروأا ةيدنأا ةدع نم ابولطمو

اسضيأا اهنم يتلاو ،وداراب ةسسردم يف ،ايلاح ةباسصإا نم يناعي يذلا
،ينيعبسس نب يمار يناملألا خابدÓغنسشنوم ايسسوروب مجن جرخت
ممأا ةلوطب يف رئازجلا بختنم زوف يف كلذك مهاسس يثÓثلا اذهو

يوادوب نأا ركذي ،راظتنا لوط دعب ،رسصمب يسضاملا فيسصلا ايقيرفأا
كيتلتأا نم امداق ،يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا يف ضسين ىلا لقتنا دق

روهظلا اذه نأاسش نمو ،وروي نييÓم4 اهتميق تغلب ةقفسص يف وداراب
يف اميسسل بختنملا فوفسص ىلا ديدج نم بعÓلا ديعي نا زيمملا

يف ارسضاح يوادوب نوكي دق ثيح ،جهنلا اذه ىلع لسصاو لاح
.لبقملا رهسشلا ةياهن رظتنملا رسضخلا ركسسعم
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ءاسسم لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف نو˘ك˘ي˘سس
هلوزن دنع ديكأاتلا ةهجاوم يف مويلا

را˘طا ي˘ف ةر˘˘ك˘˘سسب دا˘˘ح˘˘تا ىل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض

ةفرتحملا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م71 ةلو˘ج˘لا
ير˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘هو ،ىلوألا

ثيح ،ةي˘لا˘ع˘لا بع˘ل˘م˘ب رو˘ه˘م˘ج نود˘ب
راسصت˘نا د˘سصح˘ل ةر˘جر˘ج ءا˘ن˘بأا ىع˘سسي

ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘تو د˘˘يد˘˘ج
فيسضلا باسسح ىلع ةيسضاملا ةلوجلا
ن˘ي˘ع˘ت˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن

زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ضضرألا با˘˘ح˘˘سصأا ىل˘˘ع
ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘˘لا ضضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
امك ،ةمسصاعلا يف وداراب ماما ةيسضاملا

كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كا˘˘سسب˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ل˘˘ما ىل˘˘ع ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا عاز˘˘˘ت˘˘˘ناو
م˘ه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
قيرفلا ذاقنإاو بيترتلا عاق ةرداغمب

نل ةمهملا نا ريغ ،طوقسسلا حبسش نم
قيرف ماما قÓطلا ىلع ةلهسس نوكت
هراظنا لك ايلاح هجوي يذلا يرانكلا

يقاب نم هجورخ دعب ةلوطبلا بوسص
ىلعو اهيلع بعلي ناك يتلا تاسسفانملا

ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فلا لا˘˘ط˘˘بلا ة˘˘ط˘˘بار ا˘˘ه˘˘سسار
ه˘نأا˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ضسأا˘˘كو
مويلا زو˘ف˘لا˘ب ةدو˘ع˘ل˘ل اد˘ها˘ج ىع˘سسي˘سس
حم˘سسي˘سس يذ˘لا زو˘ف˘لا و˘هو ةر˘ك˘سسب ن˘م
ن˘˘م بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘سصو عاز˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب ه˘˘˘ل
مويلا دعتسسي يذلا ،رئازجلا ةيدولوم
را˘طا ي˘ف بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل ضضو˘˘خ˘˘ل
ةهج نم ،ةيدنأÓل ةي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نميألا ريهظلا ةكراسشم ىقبت ،ىرخأا
ةارابم يف مÓسسلا دبع تيآا ةبيبسشلل
يتلا ةباسصإلا ببسسب ةدكؤوم ريغ مويلا

،ريخلا ةيرسصنلا ءاقل يف اهل ضضرعت

را˘ثأا ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي بعÓ˘˘لا لازا˘˘م ثي˘˘ح
كرت ىلع هتربجا يتلا ةباسصإلا كلت
.ءاقللا ةياهن لبق ناديملا

أنيلعو حيرج قيرف ةركشسب““ :ينأفلزلا
 ““هنم رذحلا

بردم ،ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘لا د˘كأا
زوف˘لا ةرور˘سض ىل˘ع ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
،ةر˘ك˘سسب دا˘ح˘تا ف˘ي˘سضم˘لا ىل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا

:ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ي˘نا˘ف˘لز˘˘لا لا˘˘قو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ث˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه““
زوفلل ىعسسنسس ،انرظتنت يتلا تاءاقللا

˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ن ““ :فا˘˘سضأاو ،““د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب
يف ةريبك ةقث ّيدلو ،اريثك ةركسسب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘عل ةرد˘˘ق
:لسصاوو ،““يسسيئرلا انفده وهو ،زوفلا
رخآاب رسسخ اح˘ير˘ج ا˘ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ن˘سس““

يف ام لمعيسسو ،وداراب مامأا هتايرابم

ة˘سصا˘خ ،ه˘سسف˘ن˘ل را˘ب˘ت˘علا در˘ل ه˘ع˘سسو

انأا““ عباتو ،““ريخألا زكرملا لتحي هنأاو

ع˘م ار˘ي˘ث˘ك ثد˘ح˘تأا ،عو˘˘ب˘˘سسأا ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ه

ة˘ق˘ير˘ط فر˘عأا تح˘ب˘سصأاو ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ر˘يو˘˘ط˘˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘سس ،م˘˘هر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت

لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ا˘˘ع˘˘م لوا˘˘ح˘˘ن˘˘سسو ،ءادألا

:م˘ت˘خو ،““ق˘ير˘ف˘ل˘ل بذ˘بذ˘ت˘م˘لا ءادأÓ˘ل

ن˘م ىنا˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ج م˘˘ل˘˘عأا““

،ةريخألا ةرتف˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ط˘غ˘سض

ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس

د˘ع˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

لوا˘ح˘ن˘سسو ،ي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ،ي˘ند˘ب˘لا

رمن يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا عم ملقأاتلا

.““اهب

ديلو.ف

(71 ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

 اهل عسضخ يتلا ةريبكلا تاميمرتلا دعب

أيقيرفا لأطبا ةطبار يئأهن ةفأشضتشسا ىلع سسفأني يبملوألا ةيليوج5 بعلم

لئابقلا ةبيبسش – ةركسسب داحتا

ةفأشصولا فطخو ةركشسب يف ديكأأتلا ةمهم يف ةبيبششلا
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.ةبتع نب مسشاه ةدايقب نيملسسملا نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإا سسرفلا لقاعم رخآا ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلا كÓمأ’اب فرسصتلا قحب هيف يسضقي اًنوناق ردسصي ›نوموبود› رئازجلا يف يسسنرفلا ماعلا مكاحلا0381 -

.ةلجسسملا تاوسصأ’ا ثب ةداعإاو ليجسست ىلع ةرداق ةلآا يهو ،فارغونوفلا عرتخي نوسسيدإا سساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلا لت ةقطنم يف نوتانخإا نوعرفلا ةجوز يتيترفن ةينوعرفلا ةكلملا لاثمت فاسشتكا2191 -

9191. ةروث مسساب تفرع يتلاو ةروثلا ع’دنا بابسسأاب قيقحتلا ىلإا فدهت يتلاو رسصم ىلإا «رنلم ةنجل» لوسصو9191 -    .رسصم
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 رفشسلا نم ةفاقثلا ريزو عنمو ايناتيرومو برغملا نيب ديدج رتوت
برغملا ىلإا رفسسلا مدعب رباغلا دلو دمحم ةفاقثلا ريزول تاميلعت ،تبسسلا سسمأا ،ةيناتيروملا ةموكحلا تهجو
فيسض برغملا فرط نم تريتخا دق ايناتيروم تناك يذلا ءاسضيبلا رادلاب باتكلل يلودلا سضرعملا يف ةكراسشملل
سسمأا (أا.ب .د) ةيناملأ’ا ءابنأ’ا ةلاكول ،همسسا ركذ مدع بلط ،ةيناتيروملا ةفاقثلا ةرازوب ردسصم لاقو هل فرسش
فرعي ملو رفسسلا مدعب رماوأا هتلسصو نكل برغملا ىلإا مويلا هجوتي نأا اررقم ناك يناتيروملا ةفاقثلا ريزو نإا
دفو سسأاريل ءاسضيبلا رادلا ىلإا هجوتلاب ةفاقثلا ريزول حامسسلا مدعب ةيناتيروملا ةموكحلا رارقل رسشابملا ببسسلا

ايناتيرومو نزخملا نيب ةقÓعلا يف ديدج رتوتل ببسسلا تعجرأا رداسصملا ديدع نأا ريغ سضرعملا ىلإا هدÓب
تاذ تلدتسسإا و هناريج عم يفاكلا مارتحإ’اب هلماعت مدعو نزخملل ةيعسسوتلا ةعزنلا ىلإا سساسسأ’اب عجار كلذو
نزخملا نأا مو˘ل˘ع˘مو. ل˘ت˘ح˘م˘لا يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا ق˘ح ي˘ف نز˘خ˘م˘لا ا˘ه˘سسرا˘م˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ةر˘ق˘ح˘لا˘ب ردا˘سصم˘لا

يبراغملا داحتإ’ا قيقحت يف ءارثع ةرجح فقي يذلا يسسيئرلا ببسسلا اهنأاب نوبقارملا اهربتعي هتاسسايسسو
.ةيبرغلا ءاحسصلل هلÓتحإا اهمهأا و ةيعسسوتلا هتاسسايسس ببسسب

طو˘ق˘سس د˘ع˘ب ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ج˘˘ن
ةعباتلا ر˘ي˘غ˘سصلا داو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘ترا˘ي˘سس
.ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع بر˘˘غ ة˘˘ناو˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ةرا˘ي˘سس نإا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
نع تفرحنإا لجيج ة˘ي’و م˘ي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘سس
يذلا34 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع اهراسسم
ىوتسسم ىلع اديدحتو ةياجبو لجيج يتي’و طبري
ةدع اهبÓقنا ىلا ىدأا يذلا رمأ’ا ريغسصلا داو ةقطنم
، يلمرلا ئطاسشلا ىوتسسم ىلع رقتسست نأا لبق تارم
مهتبكرم نأا ةثÓثلا ةرايسسلا باكر ظح نسسح نمو
قمع وحن ىرحأ’اب وأا هايملا وحن اهراسسم لسصاوت مل
يذلا رمأ’ا اهفيقوت يف لامرلا تمهاسس امدعب رحبلا

ىلع ةملؤوم ةياهن امبرو اموؤوسشم اريسصم اهباكر بنج

ة˘توا˘ف˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ىف˘سشت˘سسم˘لا ىلا م˘ه˘ل˘ق˘ن تب˘ل˘ط˘ت ةرو˘ط˘˘خ˘˘لا

نا˘˘˘هذأ’ا ىلإا ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه دا˘˘˘عأاو .جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
اد˘يد˘ح˘تو ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا

““رايراكلا ““ ةقطنمب ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م
ةرايسس فارحنا ببسست ثيح ةناوعلا ةيدلبل ةعباتلا
دارفأا ةسسمخ اهنتم ىلع802 وجيب عون نم ةيحايسس
قلعت˘يو سصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘برأا ةا˘فو ي˘ف ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م
ىدعتي’ نيذلا اهئانبأا نم ةثÓث اذكو مأ’اب رمأ’ا
هيف اجن يذلا تقولا يف تاونسس ينامثلا مهربكأا نسس
ةبوجعأاب ةبيهرلا ةيرورملا ةرزجملا هذه نم بأ’ا

.ةريبك
 دوعسسم .م

لجيجب رركتت نأا تداك يفناج رهسش ةاسسأام

 ققحم توم نم سصاخششأا ةثÓث ةاجن
 رحبلا يف مهترايشس طوقشس دعب

قيلعت نود ةروصص

لدعملاب ةنراقم ايسسايق اعافترإا ةرارحلا تاجرد دهسشت
وأا لسصتل ءاثÓثلاو نينث’ا يموي يرفيف رهسشل يلسصفلا

ةيلحاسسلا ةيلامسشلا ندملاب ةيوئم ةجرد62 ىدعتت
ةجرد03 ىدعتت نيح يف ىطسسولاو ةيقرسشلا ةسصاخ

عفترملا زكرمت رارمتسسإا ءارج كلذو بونجلاب ةيوئم
لوسصو عنميل طسسوتملا رحبلا سضوح زيمي يذلا يوجلا
ة˘كر˘ح لو˘ح˘تو ا˘بوروأا ن˘م ةدرا˘ب˘لا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا تارا˘ي˘˘ت˘˘لا
تارا˘ي˘ت دو˘˘ع˘˘سص ىلإا تدأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سش ىلإا حا˘˘ير˘˘لا
.نطولا تاي’و عيمج تمع ةنخاسس

ا˘سضا˘ف˘خ˘نا تد˘ه˘سش د˘ق تنا˘ك ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
91و71 نيب ام حوارتتل طرافلا عوبسسأ’ا ةياهن اسسوسسحم

سضف˘˘خ˘˘ن˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غرو ل˘˘حاو˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
يو˘ج˘لا بار˘ط˘سض’ا ن˘ك˘˘ل ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
يف مهاسس ايبسسن دراب ءاوهب Óمحم ناك يذلا فيفخلا

ة˘سصا˘خ مو˘ي˘غ ل˘ي˘ك˘سشت د˘ع˘ب تار˘˘ط˘˘ق˘˘لا سضع˘˘ب ط˘˘قا˘˘سست

ل˘ج˘سس يو˘ج˘لا بار˘ط˘سض’ا ن˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا ل˘˘حاو˘˘سسلا˘˘ب
ءاو˘جأ’ا تدا˘ع ا˘م نا˘عر˘سس ثي˘ح ط˘ق˘ف تا˘عا˘سس ة˘ع˘سضب˘ل
.ةرارحلا تاجرد يف عافتر’او ةيفاسصلا

ةياغ ىلإا ةيداعلا ريغو ةراحلا ءاوجأ’ا رمتسستو اذه
ةيو˘ج˘لا دا˘سصرأ’ا ح˘لا˘سصم تا˘ع˘قو˘ت بسسح ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي
ءامسسلا حسشو فا˘ف˘ج˘لا رار˘م˘ت˘سسا ن˘م تا˘فو˘خ˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف
دو˘ع˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا را˘ط˘مأÓ˘ل ط˘قا˘˘سست ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست مد˘˘عو
هايملا ت’دعم تأادب ثيح هايملا نوزخم ىلع بلسسلاب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا را˘ثآ’ا بنا˘˘ج ىلإا دود˘˘سسلا˘˘ب ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اذكو فافجلا رارمتسسا ةلاح يف نوحÓفلا اهنم يناعي
يف  راطمأا ليجسست ةلاح يف اهنودبكتيسس يتلا رئاسسخلا

اذإا ةسصاخ حمقلا ليسصاحم ىلع رثؤوت ثيح اهلحم ريغ
ا˘م ل˘ث˘م ناو˘ج ر˘ه˘سش ة˘ياد˘بو ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن تل˘ج˘سس

.يسضاملا ماعلا ثدح
ةحيتف ةداعسسوب

ةجرد62 ىدعتت ةرارحلا تاجرد

ءاثÓثلاو نينث’ا يموي لحاوشسلاب ةيفيشص ءاوجأا

ةريجفلا يدان
ماهم يهني

ةرقوب
،يتارامإ’ا ةريجفلا يدان ةرادإا تمدقأا

د˘ي˘ج˘م ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا ة˘˘لا˘˘قإا ىل˘˘ع
متو .جئاتنلا ءوسس ببسسب اذهو ،ةرقوب
ا˘˘م بسسح˘˘ب ،ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘سسف
،تبسسلا سسمأا يدانلا ةرادإا هنع تنلعأا

““كيجاملل ““ ركسشلا تارابع لك تهجوو
يدا˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘م˘˘قا˘˘ط ءا˘˘سضعأا ة˘˘ق˘˘˘فر
ن˘ب د˘م˘ح˘مو حا˘ب˘سصم لا˘م˘˘ج ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م

.ومح

(81 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا
1 ءاــــــعبرأ’ا لــــــمأا1 ةــــــبانع داــــــحتا

 لداعتلا خف يف طقشست ““ةنوب““
ةمدقملا نم رثكأا بارتق’ا ةشصرف يف طرفتو

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘سصر˘ف ه˘سسف˘ن ىل˘ع ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف تو˘˘ف
هطوقسس بقع كلذو ،ةمدقملا قرف نم رثكأا بارتقÓل

ةهجاوملا يف ءاعبرأ’ا لمأا هفيسض مامأا لداعتلا خف يف
ةلوجلا باسسحل تبسسلا سسمأا موي ءاسسم امهتعمج يتلا

ثيح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م81
لك يف فده يباجيإ’ا لداعتلا ةجيتن ىلع ةارابملا
باب حات˘ت˘ف’ قا˘ب˘سسلا ف˘ي˘سضم˘لا ق˘ير˘ف˘لا نا˘كو ،ة˘ك˘ب˘سش
ن˘م ىلوأ’ا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف فدا˘ه ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘لا

فد˘ه ة˘ي˘لا˘غو˘ب بعÓ˘لا ل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘˘م˘˘ع
52 ىلإا هديسصر يبانعلا قيرفلا عفر لداعتلا اذهبو ،ءازج ةبرسض قيرط نع57 ةقيقدلا يف ةجيتنلا ليدعت

.ةطقن92 ىلإا هديسصر ءاعبرأ’ا لمأا عفر نيح يف ،ةطقن
ع.سش.م

61 زجتحيو اصخش71 لتقيو رانلا حتفي يدنقيات يركسع
اميسساسشتار نوخان ةنيدم يف يدنÓيات يركسسع دي ىلع ران قÓطإا ءارج ،تبسسلا سسمأا ،لقأ’ا ىلع اسصخسش71 لتق
يذلا اموت تناباركاج بيقرلا نع ثحبت لازت ’ اهنأا ةيلحملا ةطرسشلا تدكأاو. دÓبلا قرسش لامسش غناوم ةقطنم يف
ةرايسس ةطسساوب رفو نيرخآا نيسصخسشو هدئاق ةيادبلا يف لتقو ةنيدملا يف ةيركسسع ةدعاق نم ةيقدنب قرسس

فثكملا رانلا قÓطإا أادب ثيح يراجتلا ““lanimreT 12““ زكرم ىلإا اقح’ لخديل،““eevmuH““ عون نم ةيركسسع
زكرملل4ـلا قباطلا يف نئاهرك اسصخسش61 ايلاح زجتحي يركسسعلا نأاب ،ةعلطم رداسصم تدافأاو نيرسضاحلا ىلع

ةحسصلا ةرازو تركذو. مجاهملا دييحتو مهريرحتل ةسصاخ ةيلمع نمأ’ا تاوقو ةطرسشلا ذفنت اميف ،يراجتلا
تارسشع نع ةيمÓعإ’ا ريراقت˘لا تثد˘ح˘ت ا˘م˘ي˘ف ،Ó˘ي˘ت˘ق71 ىلإا تعفترا ثداحلا اياح˘سض ة˘ل˘ي˘سصح نأا ة˘يد˘نÓ˘يا˘ت˘لا
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم دحأا يف هباسسح ىلع تاهويديفو روسص ةدع رسشن رانلا قلطم نأا ىلإا ةريسشم ،ىحرجلا

،نابعت انأا““ :ايركسسع ايزو ةذوخ يدتري وهو تاروسشنملا دحأا يف يدنÓياتلا يدنجلا لاقو. موجهلا تاظحل قثوت
هنأا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع تاقيلعتلا دحأا يف موجهلا ذفنم ركذو .““ينكاسس كرحأا نأا عيطتسسأا دعأا مل
ناسشت تويارب ،يدنÓياتلا ءارزولا سسيئر لاق ،كلذ نوسضغ يفو .هيلع سضبقلا وأا مÓسستسس’ا ىلع توملا لسضفيسس
.نكمم تقو عرسسأا يف موجهلا ذفنم ىلع سضبقلاب نمأ’ا ةزهجأا ابلاطم ،ثداحلا تاروطت بثك نع عباتي هنإا ،اسشتوأا

نأا ىلإا اتف’ ،هيلإا لخدي نأا لبق لبانق ةفذاقب يراجتلا زكرملا فدهتسسا اموت نأاب يدنÓياتلا نويزفلتلا دافأاو
.ىنبملل لوأ’ا قباطلا يف قيرح ع’دناو سصاخسشأا ةدع ةباسصإاو لتقم نع رفسسأا كلذ ءارج راجفن’ا

ةدكيكسس

سسولامتب اقنشش باشش راحتنا
ةلامجلا يحب ةعقاولا تارامعلاب ةنئاكلا هتقسشب اقنسش باسش راحتنا ربخ ىلع سسمأا ءاسسم سسولامت ةيدلب تزتها

لاسصت’ا متيل هتبقر لوح هفل لبح نم ىلدت˘ت ا˘ه˘ن˘با ة˘ث˘ج˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا تأا˘جا˘ف˘ت ن˘يأا ،سسو˘لا˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب ل˘خد˘م˘ب
ثثجلا ظفح ةح˘ل˘سصم ىلإا ة˘ث˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘ب ة˘ق˘فر˘م تر˘سضح ي˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا˘ب
ةيحسضلا نأا رداسصم تركذ و ،ةافولا بابسسأا ديدحتل يعرسشلا بيبطلا ىلع اهسضرع راظتنا يف سسولامت ىفسشتسسمب

يناعي هنأا تدكأا و سسولامت ىلإا لقتني نأا لبق ةرسشق نيع ةيدلبب نطقي ناك ةنسس23 رمعلا نم غلابلا ب. ماسصع
.هيفنت وأا ةطرسشلا تاقيقحت هدكؤوتسس ام اذهو راحتنÓل هعفاد نوكت دق ةيسسفن طوغسض نم

رانيدوب.ح

ةليسسملا

ةعلشضلا مامح ةيدلبب ىحرج70و ليتق
ةعلسضلا مامح ةيدلبو ةليسسملا ةنيدم نيب طبارلا06 مقر ينطولا قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأا ءاسسم عقو

رمعلا نم غلابلا ب -ب باسش ةافو فلخ ثيح تارايسس3 نيب مادطسصا رثإا نامقل ةيرق ىمسسملا ناكملا طبسضلابو

ةتوافتم حورجب سصاخسشأا70 ةباسصإاو يوارهزلا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت نيأا ةنسس03
نم يوارهزلا ىفسشتسسمب ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع مهلقنو مهفاعسسا مت ةروطخلا

ناكسسلا اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمأ’ا حلاسصم تحتف اميف ةليسسملاب ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط
  .ةيحسضلا ةلئاع ةسصاخو

    خوسشخسش حلاسص
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