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ةقد˘ن˘فو ة˘حا˘ي˘سس ع˘م˘ج˘م ل˘ف˘كت˘ي˘سسو
يف جراخلا نم نيدئاعلا ةفاسضتسساب
لزعلا ةيلمع متتسسو .هقدانفو هتابكرم

قدانف3و ،ن˘ي˘ب˘كر˘م ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
سصي˘سصخ˘ت م˘تو.ة˘م˘سصا˘ع˘لاو نار˘هو˘˘ب
سسيرا˘ط˘م و تا˘˘ي˘˘سسلد˘˘نألا ي˘˘ب˘˘كر˘˘م
نيدئاعلا ىلع يحسصلا رجحلا قيبطتل
سصيسصخت مت امك.اسسنرفو رسصم نم
«روزأا«و «سضايرلا«و «نارفزم» قدانف

نم.جراخلا نم نيدئا˘ع˘لا ة˘فا˘سضت˘سسل

006 عسضو تاطلسسلا تررق اهتهج
يف اينابسسإا نم مداق يرئازج رفاسسم

نار˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘بو
هر˘سشن ا˘م˘˘ب˘˘سسح كلذو .تا˘˘ي˘˘سسلد˘˘نألا

ىلع تامامحو ةقدنف ةحايسس عمجم
لسصاوتلا عقزم ىلع ةيمسسرلا هتحفسص
ن˘م ثي˘ح,«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

006 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘سضخ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا
يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ر˘فا˘˘سسم
نم نومداقلا نورفاسسملا ميقيسس ثيح,

2 رئازجلا ةنيفسس نتم ى˘ل˘ع ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا

41 ةدمل ةروكذملا ةيحايسسلا ةيرقلاب
ليلاحتلا جئاتن رودسص ةياغ ىلإا اموي
ناسسح يلولهب فسشكو .مهب ةسصاخلا
بكر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

تاحيرسصت ي˘ف نار˘هو˘ب تا˘ي˘سسلد˘نألا

006 غلبي نيرفاسسملا ددع نأا ةيفحسص
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘سضو م˘ت˘ي˘سس ر˘فا˘سسم
بكر˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا
تايرورسضلا لك ريفوت عم يحايسسلا
يقاب  عم تيبم و ماعطإا نم ةمزÓلا
ل˘˘ك ةردا˘˘غ˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
ليلاحتلا رود˘سصو ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ج˘ح˘م˘لا
ءلؤوه ل˘ق˘ن رر˘ق˘ت ا˘م˘ك.م˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
نارهو ءانيم نم ةرسشابم نيرفاسسملا
نيع ةر˘ئاد˘ب تا˘ي˘سسلد˘نألا بكر˘م ى˘لإا

003 ءا˘ق˘بإا ا˘سضيأا رر˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك كر˘˘ت˘˘لا
ةر˘خا˘ب ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ب˘˘كر˘˘مو ةرا˘˘ي˘˘سس

سضر˘ع ى˘لإا ا˘ه˘جار˘خإاو »2 رئازج˘لا»

ةلماسش ريهطت ةيل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ر˘ح˘ب˘لا

ءارجإاك كلذو .اه˘تا˘يو˘ت˘ح˘مو ةر˘خا˘ب˘ل˘ل

ةكرسش تنلعأا لباقملا يفو. يطايتحا

سسمأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘˘خ˘˘لا

ةيلودلا اهتÓحر لماك قيلعت ،ءاعبرألا

ةكرسشلل نايب يف ءاجو.رخآا راعسشإا ىلإا

ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت»

نم اهتÓ˘حر ل˘ك ق˘ي˘ل˘ع˘ت ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ءاعبرألا سسمأا موي ءادتبا ،جراخلا ىلإاو

راعسشإا ةياغ ىلإاو0202 سسرام81

ة˘ح˘فا˘كم˘ل ،ءار˘جإلا اذ˘ه ي˘تأا˘يو .«ر˘خآا

،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت

.ملاعلا لود فلتخم يف رسشتنملاو
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عافدلل ةينطو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسمأا تب˘لا˘ط
نينطاوملا ةفاك ،كارحلا يلقتعم نع
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب تا˘ن˘طاو˘˘م˘˘لاو
جرخت يتلا ةي˘عو˘ب˘سسألا تار˘ي˘سسم˘لاو
ءارجإاك ،ءاثÓثلاو تبسسلا ةعمجلا مايأا
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل يزار˘˘˘ت˘˘˘حا

هعقو يذلا نايبلا يف ءاجو .انوروك
ةينطولا ةئيه˘لا و˘ما˘ح˘م و تا˘ي˘ما˘ح˘م
كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل
دمحما يديسس ةمكحمب ني˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يذلا بعسصلا فرظلاب ايعو«:رئازجلاب
قدحملا رطخلل ارظنو ، ةمألا هب رمت
ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘سصل˘ل دد˘ه˘م˘لا م˘هاد˘لاو

فاسضأاو .«91 ديفوك ءابو يف لثمتملا

لاج˘م ل˘كسشت تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا
هنع تباثلا سسوريفلا راسشتنل ابسصخ
دارفألا ةح˘سصب ر˘ثألا غ˘لا˘ب˘لا د˘يد˘ه˘ت˘لا

اد˘بأا ن˘كم˘ي ل ه˘نأا ثي˘ح ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لاو
ءابولا اذه هلثمي يذلا رطخلا لهاجت
نع ةيحسصلا انتموظنم فعسض اذكو
م˘˘كح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا

تاي˘نا˘كمإلا ر˘فو˘ت مد˘عو ةرو˘ط˘خ˘لاو
:نا˘ي˘ب˘لا ع˘با˘˘تو .ا˘˘سصو˘˘سصخ ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
ح˘سضاو˘لا ي˘خار˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘˘ج˘˘سست»
يف ةيمومعلا تاطلسسلا ىلع لجسسملا
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت
نم ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختاو ةيفاكلا
علهلا نم دحلا و ءابولا ةحفاكم لجأا
يأار˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘ط˘˘ي˘˘سسي يذ˘˘لا
ميتعتلا كلذك ةئيهلا لجسستو .«ماعلا

رسشن يف ليلسضتلا دح ىلإا لسصي يذلا
امك .ةيرو˘ف˘لا و ة˘قدا˘سصلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ىو˘ت˘سسم نأا ا˘سضيأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ظ˘˘حÓ˘˘ت
يخارت عم ةيمسسرلا تائيهلا يطاعت
ىوتسسملا نود وه ةيمومعلا ةطلسسلا
ةدنجملا ةئيهلا نم ا˘نا˘م˘يإا بو˘ل˘ط˘م˘لا
يذلا رطخلا نأا كارحلا بناج ىلإا امئاد
متي نأا نم ربكأا سسوريفلا اذه هلثمي
نم اسصرحو .ةيلاحلا قرطلاب هتهجاوم
تا˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘˘ع ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

كارحلا يف نيلسضانم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
اناميإا ةنسس نم رثكأا ذنم ةيملسس لكب
بلا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘سشب ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘م
تن˘م˘ث ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو .كار˘˘ح˘˘لا
نيذ˘لا كار˘ح˘لا ءا˘ب˘طأا ةردا˘ب˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
قيلعت ىلإا ةوعدلا سصوسصخب اوعمتجا

ةئيه˘لا تد˘سشا˘ن ا˘م˘ك ،ا˘ت˘قؤو˘م كار˘ح˘لا

تا˘ن˘طاو˘م˘لا و ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا عو˘˘م˘˘ج

تار˘ي˘سسم˘لا و تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب

.ءاثÓثلاو تبسسلا ةعمجلا ةيعوبسسألا

و قاوسسألاك عمجتلا نكامأا يدافتو

ددجتو .ةقلغملاو ةحوتفملا تاحاسسلا

لجأا نم لخدتلا لدعلا ةرازو ةدسشانم

امك .اتقؤوم نيسسوبحملا حارسس قÓطإا

نم اهئاسضعأا دينجت نع ةئيهلا تنلعأا

و ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا رود˘لا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جا

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا يو˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا

ءاطسشن ىلع ةئيهلا تحلأا امك .ةبخنك

حر˘˘سش ل˘˘جأا ن˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا كار˘˘˘ح˘˘˘لا

نينطاوملا مومعل نايبلا اذه نومسضم

.تانطاوملا و
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ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو ليجسست قفار
ةا˘فو ة˘لا˘ح ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو

سسوريفب ةبا˘سصإا ة˘لا˘ح21 و ةد˘يد˘˘ج
باز˘˘حأاو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه بلا˘˘ط˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
ع˘ن˘م˘ل ة˘مرا˘سص تاءار˘جإا˘ب ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
سضعب لزع ن˘ي˘حر˘ت˘ق˘م ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةا˘فو ة˘لا˘ح تل˘ج˘سسو .ند˘م˘˘لا

ةنسس26 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ل˘˘ه˘˘كب
تلا˘ح دد˘ع ع˘ف˘ترا اذ˘ه˘بو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباسصإلا

قايسسلا يفو .تايفو6 اهنم ةلاح27
ةيقرتل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر دد˘سش
ى˘ف˘ط˘سصم ثح˘ب˘لا ر˘يو˘ط˘تو ة˘ح˘سصلا

تاءارجإا ذاختا ةرورسض ىلع يطايخ
ىلإا رئازج˘لا لا˘ق˘ت˘نا بن˘ج˘ت˘ل ة˘مرا˘سص
لز˘ع ا˘حر˘ت˘ق˘م ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأا ة˘ل˘حر˘˘م
،سسوريفلل اراسشتنا فرعت يتلا ندملا
يسسايسسلا رارقلا نوكي نأا ىلإا ايعاد
لا˘قو .ي˘م˘ل˘ع˘لا رار˘ق˘لا ىو˘ت˘˘سسم ي˘˘ف
ر˘ئاز˘ج˘لا نإا ه˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘طا˘ي˘˘خ
را˘سشت˘نا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تل˘خد

ةياقولا ةرورسض ىلع اددسشم سسوريفلا

ادق˘ت˘ن˘م ،ة˘مزÓ˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ذ˘خأاو

يتلا قطانملا لزعب رارق ذاختا مدع

ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل ارؤو˘˘˘ب فر˘˘˘ع˘˘˘ت

رارمتسساب ،«91 ديفوك» ثدحتسسملا

قاو˘سسألا رار˘م˘ت˘سساو ل˘ق˘ن˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو

نأا ةرور˘سض ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو

رارقلل اعسضاخ يسسايسسلا رارقلا نوكي

ى˘لإا ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا ا˘عدو .ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘م˘ئاد˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘يا˘قو˘لا ةرور˘˘سض

تامامكلا ءادتراو ،كاكتحلا بنجتو

ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا يوذ˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ

اسضيأا اعد امك ،نينخدملاو لماوحلاو

سسل˘ج˘م˘لا بي˘سصن˘ت ي˘ف عار˘سسإلا ى˘لإا

تعد ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ة˘ح˘سصل˘ل ى˘˘ل˘˘عألا

لاثتملا ةرورسض ىلإا ةيسسايسس بازحأا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا ى˘˘لإا

رسشتنا يذلا انوروك سسوريف رطاخم

نم كلذو اياحسض فلخو رئازجلا يف

بع˘سشلا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا

اميسسل ,ءابولا اذهب ددهملا يرئازجلا

اذه يفو .ةيبعسشلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا لÓ˘خ

ةيكارتسشلا ىوقلا ةهبج تعد ,راطإلا
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ل˘ك» ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘لإا
نيباسصملاب لما˘كلا ل˘ف˘كت˘لا نا˘م˘سضل
ةهباجمل ريسضحتلاو انوروك سسوريفب
ىودعلا هذهل ةلمتحم راسشتنا ةجوم
بع˘سشلا ة˘ي˘عو˘ت لÓ˘خ ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا

حسضوأاو .»ةياقو˘لا تاءار˘جإا ف˘ي˘ث˘كتو
ىسصقأا ريفوت ىلع ةربجم ةطلسسلا» نأا
دسصق ةيداملا و ةيرسشبلا تايناكمإلا
يف لوخدلا بنجت نم دÓبلا نيكمت

اذ˘˘ه ي˘˘فو .»ة˘˘يرز˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ة˘˘لا˘˘ح
م˘سضي» ه˘˘نأا˘˘ب بز˘˘ح˘˘لا ر˘˘كذ ,قا˘˘ي˘˘سسلا

يلحت˘لا˘ب نودا˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ل˘كل ه˘تو˘سص
ىلع ظاف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب

دد˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ة˘˘ح˘˘سص
لÓ˘˘خ ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع˘˘˘ب
,اهتهج نم .»ةيريهامج˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
بع˘سشلا م˘ل˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح تعد
تاءار˘جإلا˘ب ماز˘ت˘للا» ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا
تويبلا يف ءاقبلاو ة˘يدر˘ف˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
عم «جورخلل ةرورسض هل تسسيل نمل
لا˘ف˘˘طألاو ن˘˘سسلا را˘˘ب˘˘كب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا»
ةسضفخنملا ةعان˘م˘لا يوذ ى˘سضر˘م˘لاو

اذكو «تيبلا يف ةعامجلا ةÓسص ءادأاو

نطولا ءاحنأا لك يف تاريسسملا فقو»

ىلإا كارحلا ليجأاتو فورظلا هذه يف

امك .»هرطخ يهتنيو ءابولا لوزي نأا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م ة˘كر˘ح˘˘لا تعد

تÓمح يف ةمهاسسملا» ىلإا يندملا

داسشرإاو ميقعتلاو ةفا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا

تايفسشتسسملا معدل بهأاتلاو ىسضرملا

سضرملا ةهجاومل ةيحسصلا حلاسصملاو

اهلكا˘ي˘ه تث˘ح ا˘م˘ك ,«ءا˘سضت˘قلا د˘ن˘ع

اهتيلوؤوسسمب مايقلا» ىلع اهتاسسسسؤومو

ةمدخلل لماسش جمانرب قفو ةيعمتجملا

ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م سضر˘غ˘ب ة˘ما˘ع˘˘لا

اذهل ةلوخملا تاطلسسلا عم نواعتلاو

تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف سضر˘˘˘غ˘˘˘˘لا

نم عمجتلا ررق ,هرودب ..»تايدلبلاو

لك قيلعت ةيطارقميدلاو ةفاقثلا لجأا

Ó˘˘ما˘˘ع نو˘˘كت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘طا˘˘˘سشن

ى˘لإا كلذو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نل

ي˘ف ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا ن˘سسح˘ت» ة˘يا˘غ

.«دÓبلا

متيشس نيذلإ نييرئإزجلإ عيمج تإءإرجإلإ سصختو جراخلإ نم نيدئاعلإ ىلع يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإإ قيبطت ةيرئإزجلإ ةموكحلإ تررق
 .اشسنرفو رشصم نم مهؤوÓجإإ

«تايشسلدنألإ» ةيحايشسلإ ةيرقلاب يحشصلإ رجحلإ تحت اينابشسإإ نم امداق رفاشسم006 عشضو

جراخلا نم نيدئاعلا نييرئازجلا لك ىلع يرابجإا يحشصلا رجحلا

انوروك سسوريف نم ةياقولل يزإرتحإ ءإرجإاك

ةيعوبشسألا كارحلا تاريشسم قيلعتب نوبلاطي نويقوقح

ةديدج ةافو ةلاح ليجشست عم نوعبشسلإ تاباشصإلإ ددع تطخت تقو يف

«انوروك» سسوريفل اراششتنا فرعت قطانم لزع مدعل تاداقتنا

اهفده ةذختملإ تإءإرجإلإ ةفاك نإإ لاق
:رشضخلب .. نينطإوملإ ةحشص ىلع ظافحلإ

اولحتي نأا نييرئازجلا ىلع»
نماشضتلاو ةيلوؤوشسملا حورب

«مÓشسب ةمزألا هذه نم جورخلل
«رسضخلب ىسسي˘ع» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر را˘سشت˘سسم ف˘سشك
يتلا ةيسسيئرلا بناوجلا نع ةيفحسص تاحيرسصت يف سسمأا
ديجملا دبع ديسسلا ةيروهمجلا سسيئر باطخ اهنمسضت
نلعملا تاءارجإلا ةفاك نأا ادكؤوم لوألا سسمأا ةليل نوبت

قيبطتلا رظتنت تارارق درجم تسسيلو ةيلعفو  ةيلمع اهنع
فايطأا دو˘ه˘ج ة˘فا˘ك ر˘فا˘ظ˘ت ى˘لإا ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘ف ا˘ي˘عاد
ةيحسصلا ةمزألا هذه نم جورخلا فدهب يندملا عمتجملا
سسي˘ئر  تاءار˘جإا نإا ر˘سضخ˘ل˘ب ى˘سسي˘˘ع لا˘˘قو.ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةفاك راب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب اذ˘خآا ة˘نزاو˘ت˘م تءا˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةيسسفنلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘سصت˘قلا دا˘ع˘بألاو بناو˘ج˘لا

ةحاتملا تايناكمإلا ماقرألاب ةزربم ةحيرسص ةغل تاذو
سسي˘ئر را˘سشت˘سسم دد˘سشو.ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
فلتخم نيب دوهجلا ف˘ثا˘كت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
و رمتسسملا قيسسنتلاب يندملا عمتجملا و ةلودلا تاعاطق
فادهألاو اهدسصاقم تاءارجإلا هذه ققحت ىتح جهنمملا
تاذب يلحتلا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ا˘ي˘عاد ا˘ه˘ن˘م ةو˘جر˘م˘لا
نم حتافلا تاذ ترجف يتلا ةينطولا ةيلوؤوسسملاو يعولا

يذلا فافتللا تاذ نوكي نأاو ةديجملا ةروثلا45 ربمفون

ر˘ب ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب جور˘خ˘ل˘ل ير˘ف˘˘ي˘˘ف22 ةمحل˘م ز˘ي˘م
تامولعملا رداسصم نم دكأاتلا ىلإا ثدحتملا اعدو.نامألا

يف  يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش ىلع دامتعلا مدعو
ةديحولا ةلوخملا يه ةيمسسرلا تاهجلا نأاو ,اهليسصحت

بناج نم.دÓبلل يحسصلا عسضولا لوح ليسصافتلا ءاطعإل
رسصتقم تÓحرلا فقو  نأا ىلع رسضخلب ىسسيع ددسش رخأا

ىلع لمعلا  نأا ىلإا اريسشم عئاسضبلا ل سصاخسشألا ىلع
لكسشب ايراسس ىقبي ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل  ع˘ل˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت

فوخلاو عله˘لا بن˘ج˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘عد ا˘م˘ك ،يدا˘ع
ظافحلا وهو ىمسسألا فدهلا ىلع قايسسلا تاذ يف ادكؤوم
.نينطاوملا ةمÓسس ىلع
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ظاظتكلإ بانتجل ورتيملإ تإرطاق ددع عفر

رئازجلا يف يهاقملا ةفاك قلغ
«انوروك» راششتنا نم دحلل ىطشسولا
اهرارق نع دمحما يديسسل ةيرادإلا ةعطاقملا سسمأا تنلعأا
لاقو .انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل يهاقملا ةفاك قلغ
يف ،ىطسسولا رئازجلا ةيدلب سسيئر ،سشاطب ميكحلا دبع
ةبدتنملا يلاولا ةديسسلا نم رارقب» كوبسسياف يف روسشنم
ىلع يهاقملا لك قلغت دمحما يديسس ةيرادإلا ةعطاقملل
ىطسسولا رئازجلا اهي˘ف ا˘م˘ب ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ةيرادإلا ةعطاقملاو .«انوروك ءابو يسشفت ةحفاكمل كلذو
قلغ ررقت ةمسصاعلاب ةعطاقم لوأا يه دمحما يديسسل
ورتيم» اتسسسسؤوم تنلعأا اهبناج نم .معاطملاو يهاقملا
نم ةلمج امهذاختا نع «رئازجلا.يب.يتأا.رأا» و «رئازجلا
انوروك سسوريف راسشتنا بنجت دسصق ةيئاقولا تاءارجإلا

هنأا ،نيتسسسسؤوملل كرتسشم نايب يف ءاجو .«91-ديفوك»

ورتيم» اتسسسسؤوم تذختا91-ديفوك راسشتنا بنجت ةيغب»
تاءارجإلا نم ديدعلا «رئازجلا يب يت أا رأا«و «رئازجلا
يئاقولا بيترتلا اذه دمتعيو .«نيرفاسسملاو لامعلا حلاسصل

ىوتسسم ىلع رسشنلا قيرط نع ةياقولاو ةيعوتلا ىلع

ة˘ي˘تو˘سص ل˘ئا˘سسر ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب91 ـلا تا˘ط˘ح˘م˘لا
ورتيم طو˘ط˘خ ل˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع عاذ˘ت ة˘ي˘ئا˘قو تا˘هو˘يد˘ي˘فو
ل˘ي˘لا˘ح˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب كلذ˘ك ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك .ر˘ئاز˘ج˘˘لا
زيزعت عم تاطحملا لامع حلاسصل تامامكلاو ةيلوحكلا
كلذ ىلع ةوÓع .ليسسغلا سضاوحأاو هايملا تارود فيظنت
اهيف امب نورفاسسملا اهب دجاوتي يتلا تاءاسضفلا ميقعت متي
اذه يفو .ةيوديلا سضباقملاو تارطاقلا لخادو ملÓسسلا

هذه ميقعتب قرف مرسصنملا ربمسسيد21 ذنم موقت ،ددسصلا
فيظنتلا تايلمع نع لقتسسمو لسصاوتم لكسشب ةريخألا
يتلا ةمزÓلا داوملا لامعتسساب Óيل ىرجت يتلا ةريبكلا
يف ءاج امبسسح ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم ريياعم اهسضرفت
هنأا ،نايبلا دكأاف ،لقنلا سضورع فييكت سصوسصخبو .نايبلا

ددع نم عفرلا ىلع دمتعي اجمانرب مايأا01 ذنم عسضو مت
نيرفاسسملا ن˘ي˘ب تا˘فا˘سسم˘لا نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘م تار˘طا˘ق˘لا

تعد ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .سسمÓ˘ت˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا با˘ن˘ت˘جاو
يتلا ةياقولا دعاوق مارتحا ىلإا نيرفاسسملا ناتسسسسؤوملا
ىلإا تاكر˘ح˘ت˘لا سصي˘ل˘ق˘ت ع˘م ة˘ح˘سصلا ةرازو ا˘ه˘ب تسصوأا
.نكمم دح ىسصقأا
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انوروك سسوريف يششفت راطإإ يف

ةيحشصلا ةمÓشسلا دعاوقب مازتلإلاو ةيبعششلا تاعمجتلا فيقوت ىلإا وعدت تايرحلا عئÓط
عسساولا راسشتنلا لظ يف تاريسسملا رارغ ىلع ةيبعسشلا تاعمجتلا فيقوتو ةيحسصلا ةمÓسسلا دعاوقب مازتلإلا ىلإا ، تايرحلا عئÓط بزح اعد
نأا ،هنم ةخسسن ةعاسس رخآا تملسست اهل نايب يف ةهجلا تاذ تلاق قايسسلا اذه يفو .دÓبلا يف ةيمومعلا ةحسصلا ىلع اظافح كلذو انوروك سسوريفل

ىودعلا رؤوب يسشفت رطاخمل ارظن اهتعيبط وأا اهعون ناك امهم ةيبعسشلا تاعمجتلا لك فيقوت ىلإا نوعدي نيذلا لك ىلإا مسضني تايرحلا عئÓط بزح
يحسصلا رجحلا تاءارجإا ىلإا رظنلاب اهتهجاوم ةيحسصلا اندلب ةموظنم رودقمب نوكي نأا نكميل يتلا رطاخملا هذه» نأا تفاسضأاو .اهيف ثدحت يتلا

تاسسسسؤومو نينطاوم ،اعيمج انيداني ينطولا بجاولا نإا» عباتو ،نطولا عوبر فلتخم يف اهريفوت ةبوعسصلا نم نوكت تايناكمإا بلطتت ةجلاعملاو
ىلإا اهتاذ ةيسسايسسلا ةليكسشتلا تعد امك .«نطولاو بعسشلا ةمÓسس ىلع ةظفاحملاو ينطولا كسسمتلا نم ديزم ىلإا ةبعسصلا فورظلا هذه لثم يف
تافرسصتب مايقلا نم اءدب هراسشتنإاو سسوريفلا اذه فحز فاقيإا اهنأاسش نم يتلا تاطايتحلا ةفاك ذاختل ةينطولا حورلاو رسضحتلا بيلاسسأاب يلحتلا
،ةيحسصلا تاطلسسلا نم ةرداسصلا تاهيجوتلا عم ايسشامت اهلامعتسسا نكمي تاءارجا ىلا ءوجللا ىلا  ةيمومعلا ةحسصلا وينهم اهب يسصوي ةيئاقو  ةيدرف
«S°ÉQI T°ôb. ةيحسصلا لكايهلا نم ةمورحملا لظلا قطانمب  تاءارجلا نم اديزم ذختت نأا ةلودلا ىلع بجو هنأاب ادكؤوم
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041 ةبأرق لابق˘ت˘صسأ م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح
تÓ˘فا˘ح ثÓ˘ث م˘ه˘ل˘ق˘˘ت ا˘˘صصخ˘˘صش
قلغ رأرق دعب سسنوت نم نيدئاع
هذه ىنثتصسأ يذلأ ةيربلأ دودحلأ
وأأ نييرئأز˘ج˘لأ حا˘ي˘صسلأ ن˘م ة˘ئ˘ف˘لأ
ىلإأ ةيجÓع ةلحر يف أوبهذ نيذلأ
ةينع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تما˘ق .سسنو˘ت
نم نيد˘ئا˘ع˘لأ عا˘صضخإا˘ب فرا˘ط˘لا˘ب

ىلإأ قلغلأ رأرق رودصص دعب سسنوت
ز˘كر˘م˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ي˘لوأ’أ سصح˘˘ف˘˘لأ
ىلأ مهليوحت مث لوبطلأ مأاب روبعلأ
ز˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘يرو˘كذ˘م˘لأ ن˘يز˘كر˘م˘لأ
ءأر˘˘جإ’ سسنو˘˘ت ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ئا˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ناجل لبق نم ةيبطلأ تاصصوحفلأ

ءأرجإاك ىودعلأ يف ةصصتخم ةيبط
ةيناث ةو˘ط˘خ ي˘ف ي˘ئا˘قو يزأر˘ت˘حأ
ةيصصولأ ايلعلأ تاهجلأ غيلبت لبق

ى˘لإأ ةدو˘ع˘˘لأو م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ءÓ˘˘خإ’

هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘˘ح ى˘˘لإأو م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
سسنوت نم نودئاعلأ لأز’ رطصسأ’أ
ج˘ئا˘ت˘˘ن ر˘˘ف˘˘صست م˘˘لو ز˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف
ةلاح يأأ ىلع ةيبطلأ تاصصوحفلأ

مت ثيح انوروك سسوريفب ةباصصم
ةنجل˘لأ ىد˘ل م˘ه˘نأا˘صشب ر˘ير˘ق˘ت ع˘فر
نيذلأ ءابولأ أذه ةعباتمل ةيئ’ولأ
تأرأر˘ق ى˘لإأ نو˘ع˘صضخ˘ي م˘هرود˘˘ب
لبق ةصصتخ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
دأد˘عأأ تلأز’و . م˘ه˘ل˘ي˘˘ب˘˘صس ءÓ˘˘خإأ

سسنوت نم ن˘يد˘ئا˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ىلع ةظحللأ هذه ةياغ ىلإأ دفأوتت
نيأأ لوبطلأ مأاب يربلأ روبعلأ زكرم
ةيبطلأ تاصصوحفلأ ىلإأ نوعصضخي
لبق زجحلأ يزكرم ىلإأ مهليوحتو
روهظ مدع لظ يف مهليبصس ءÓخإأ
. انوروك سسوريفب ةباصصم ةلاح يأأ
ةدد˘˘صشم د˘˘ج تأءأر˘˘ج’أ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل
فرا˘ط˘لا˘ب ير˘ب˘لأ رو˘ب˘ع˘لأ ز˘كر˘م˘ب

.ةيئاقو ةيزأرتحأ تأءأرجإاك
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ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو تمد˘˘ع˘˘نأ
تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ربع اهعيبب ة˘صصا˘خ˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأو
ذنم كلذو ةصسبت ةي’و بأرت لك
نم ةي’ولأ نومتت مل مايأأ ةعبرأأ

ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لأ ل˘ئا˘صسو˘لأ هذ˘ه˘ب د˘يد˘ج
يف ةلثمتملأو ةياقو˘لأو ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لأ ل˘˘ئأو˘˘صسو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ
يف دأز ام وهو تأزافقلأو نيديلل

طا˘˘˘صسوأ’ا˘˘˘ب ءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس’أ ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح
نم د˘يد˘ع˘لأ بلا˘طو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ
كلذ ءأزإأ ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ

نأ’ كلذ ن˘م ن˘كم˘ي ا˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
ىلع ةرطيصسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘لأا˘صسم˘لأ
اميصس اهيصشفت نم دحلأو ىودعلأ
ت’اح اهب ةلجصسملأ تاي’ولأ يف
دحل دكأاتت مل ةصسبت يفف ةباصصإÓل

ة˘˘با˘˘صصإأ ر˘˘ط˘˘صسأ’أ هذ˘˘˘ه ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك
امه˘ي˘ف ن˘ي˘ت˘ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لأ

يرجي نيتللأو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ
ةيراكبب سسأرعلوب ةرقوب يمومعلأ

ةمصصا˘ع قر˘صش م˘ل˘ك01 ي˘لأو˘ح
م˘˘ت ه˘˘نأأ ر˘˘كذ˘˘يو ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘˘لأ
ىلع امهيترصسأأ نم دأرفأأ عاصضخإأ
نيعوبصسأأ ةد˘م˘ل ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
يحصصلأ مهعصضو ىلع نانئمطإÓل
ام ةلاح يف هروهدت ةيناكمإأ نم
ةدوعلابو.ىودع˘لأ م˘ه˘يد˘ل تل˘ق˘ن˘ت
تامزل˘ت˘صسم با˘ي˘غ ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
تعفر ةصسبت يف قوصسلاب ةياقولأ

قوقحل يملاعلأ ريمصضلأ ةمظنم
ن˘م فأر˘˘صشإا˘˘ب ة˘˘صضير˘˘ع نا˘˘صسنإ’أ
يقوقحلأو ي˘نو˘نا˘ق˘لأ را˘صشت˘صسم˘لأ
ن˘م بلا˘ط يذ˘لأ دو˘ع˘صسم ي˘قو˘صش
تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘صضير˘ع˘لأ هذ˘ه لÓ˘˘خ
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأ
ةي’ولأ ديوزت ل˘جأ’ ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لأ
يعأدلأو ةيمهأÓل ل˘ئا˘صسو˘لأ هذ˘ه˘ب

نأأ را˘ب˘ت˘عأ ى˘ل˘˘ع كلذ˘˘ل ى˘˘صصقأ’أ
ايروب˘ع أز˘كر˘م د˘ع˘ت ة˘صسب˘ت ة˘ي’و
يقرصشلأ يدودحلأ طيرصشلاب اماه
سسنوت نم ىودعلأ لاقتنأ لامتحاف
ةكرح كانه نأأ مأدم أدرأو ىقبي
ةكبصشوب روبع˘لأ ز˘كر˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘ت

نمو.بيرهتلأ تاطاصشن رأرغ ىلع
ةي’و˘ل ة˘ح˘صصلأ ة˘ير˘يد˘م بنا˘ج˘لأ
عا˘ط˘ق˘لأ ر˘يد˘م ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘ي ة˘˘صسب˘˘ت
ىلع ةدنجم هحلاصصم نأاب ناكصسلأ

سسوريفلأ ةهباجمل ةعاصس42 رأدم
ى˘ل˘˘ع نور˘˘ط˘˘ي˘˘صسم نآÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘نأأو
ام ةلاح يف هنأأ دافأأ امك عصضولأ
م˘ت˘˘ي˘˘صس ت’ا˘˘ح˘˘لأ دد˘˘ع تد˘˘يأز˘˘ت
لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ تا˘حا˘ن˘ج سصي˘˘صصخ˘˘ت
ى˘ل˘ع م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘لأو ى˘˘صضر˘˘م˘˘لأ

ينهملأ نيوكتلأ زكأرم ىوتصسم
ل˘ك ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لأو قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا˘˘بو
ق˘فأر˘م كل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ
تا˘حا˘ن˘ج سصي˘صصخ˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق

نوصصتخم ءابطأأ هبن امك ،اهب ةيبط
ة˘ي’و˘ب ة˘يد˘ع˘˘م˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ ي˘˘ف
يذ˘لأ ي˘صسأرد˘لأ مو˘ي˘لأ ي˘ف ة˘صسب˘ت
ةرورصضب ع˘ي˘م˘ج˘لأ أر˘خؤو˘م د˘ق˘ع˘نأ
ةيا˘قو˘لأ تأءأر˘جإأو ا˘يا˘صصو مأز˘ت˘لأ
ا˘م˘ك ي˘صشف˘ت˘لأ ةرؤو˘ب ةر˘صصا˘ح˘˘م˘˘ل
ع˘˘ن˘˘م تأرأر˘˘ق ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب أو˘˘هو˘˘˘ن
نكامأ’أ يف محأزتلأو تاعمجتلأ
أدج عيرصس سسور˘ي˘ف˘لأ نأ’ ة˘ما˘ع˘لأ
ن˘مو در˘ف ى˘لإأ در˘ف ن˘م لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو.ر˘˘خآأ ى˘˘لإأ سصخ˘˘صش
نوبلاطي مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘صسو و˘ل˘ث˘م˘م
مهديوزتب ةينعملأ تاهجلأ لك نم
عوصضوم˘لأ أذ˘ه تأد˘ج˘ت˘صسم ل˘كب
هابتصش’أ ت’احب قلعتي امب اميصس
نع ليصصافت ركذو اهلزع متي يتلأ

مه˘ت˘يو˘هو ة˘ي˘ح˘صصلأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو
رابخأاب يلحملأ ماعلأ يأأرلأ ريونتل
ةدافإأ كانه نوكتو دجتصسملأ أذه
.ةياقولأو ةيامحلل عيمجلأ
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ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر سسمأأ ل˘˘ج˘˘صس

،كله˘ت˘صسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ي˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ يد˘˘بز ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم

ةيكÓهتصس’أ دأوملأ ىلع بلطلأ

42 لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب051 ةبصسنب

ءابو يصشفت ببصسب ةريخأ’أ ةعاصس

سسيئر بصسحو .دÓبلأ يف انوروك

تلجصس هحلا˘صصم ،نإا˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ

ةدايز نطولأ تاي’و فلتخم ربع

يهو ،ةئاملاب051ب بلطلأ يف

ةر˘م لوأ’ ل˘ج˘صست ي˘ت˘لأ ة˘ب˘˘صسن˘˘لأ

ءأرصش ىلع ريبكلأ تفاهتلأ ببصسب

فاصضأأو . ةيكÓهتصس’أ تاجتنملأ

ةدايزلأ نإأ هل نايب يف ثدحتملأ

ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ ةلجصسملأ

دا˘ف˘ن ة˘جرد˘ل ة˘قو˘ب˘صسم ر˘ي˘˘غ ي˘˘ه
ةيكÓهت˘صس’أ دأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

رأرغ ىلع ىربكلأ تÓحملأ نم
هذ˘ه ع˘جرإأو . ق˘ي˘قد˘لأو ة˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
نم نينطأوملأ فوخت ىلإأ ةدايزلأ
قوصسلأ ليجصستو دأوملأ هذه دافن
أريصشم ،اهيف ةريبك ةردن ةينطولأ
بصسح ة˘ي˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ

3 قوفت ةدمل ةيفاك يه راجتلأ
نيب عيزوتلأ لكصشم نأأ ريغ رهصشأأ
ةيلا˘كصشإأ حر˘ط˘ي ا˘م و˘ه تا˘ي’و˘لأ

سضع˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘ف ةرد˘˘˘˘˘˘˘˘ن دو˘˘˘˘˘˘˘˘جو
ةمظنملأ سسيئر ىصصحأأو .دأوملأ
كل˘ه˘ت˘صسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةبصسنب راجتلأ حابرأأ يف افعاصضت

بل˘ط˘لأ بب˘صسب ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب001
ثدحتملأ اعد ،لباقملاب . ريبكلأ

تأءأر˘جإأ ذا˘خ˘˘تأ ى˘˘لإأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

راعصسأ’اب ةبراصضملأ عنمل ةمراصص

فأر˘˘طأأ دو˘˘جو ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘˘خ

دأوملأ راعصسأأ عفرل ةمزأ’أ لغتصست

ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

ةيلوحكلأ دأوملأو تامامكلأ رأرغ

سسيئر هرود˘ب حر˘صصو .ة˘ي˘جÓ˘ع˘لأ

و را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

جا˘ح˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لأ

دأوم˘لأ ر˘فو˘ت نأأ رأو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لأ

ةتصس نم دتمي ةيصساصسأ’أ ةيئأذغلأ

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ن˘صس ة˘يا˘غ ى˘لإأ ر˘ه˘˘صشأأ

لابقإأ رربي ’ امم» دأوملأ سضعبل

ىلع ةنوؤوملاب دوزتلل نينطأوملأ

هلوزن ىدل و .«تÓحملأ ىوتصسم

ة˘ي˘˘مو˘˘ي ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض

لوؤوصسملأ تأذ حصضوأأ ,«روحملأ»

دأوملاب ةصصاخلأ تانوزخملأ» نأأ
نأأ ن˘كم˘ي ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’أ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ

ىتح لب رهصشأأ6 ىلإأ5 نم يطغت

ليبصس ىلع و .»0202 ةنصس ةياهن
ةربغ ىلإأ رأونلوب قرطت ,لاثملأ
اهتانوزخ˘م ي˘ف˘كت ي˘ت˘لأ بي˘ل˘ح˘لأ
ةنصسلأ نم ربمتبصس رهصش ةياغ ىلإأ
تانوزخملأ نأأ نيح يف ةيراجلأ
دأو˘م˘لأ و بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ
ي˘ط˘غ˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ىر˘خأ’أ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
نأأ لخدتملأ ىري و .اهلك ةنصسلأ
سضعب ءأرصش اقÓطإأ ينعي ’ كلذ»
نم ةري˘ب˘ك تا˘ي˘م˘كل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
نا˘م˘صض د˘صصق ة˘ي˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
ةدايزلأ هذه نأأ افيصضم «ةنوؤوملأ
˘ما˘مأأ لا˘ج˘م˘لأ ح˘ت˘ف˘ت بل˘ط˘˘لأ ي˘˘ف
.ةبراصضملأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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دهعملا نم لكب زجح يزكرم حتف ىلإا ءاثÓثلا سسمأا لوأا ءاضسم فراطلا ةيلو يلاو اهضسأارتي يتلا انوروك ءابو ةعباتم ةمزألا ةيلخ تأاجل
 . ةلاقلاب ةقنط عجتنم بابضشلا تيبب رخألاو ةيلولا ةمضصاعب ةحايضسلاو ةقدنفلل ينطولا

لوبطلا مأا يدودحلا زكرملاب انوروك سسوريف راضشتنا عنمل يئاقو يزارتحا ءارجإاك

فراطلاب سسنوت نم ادئاع اصصخصش041 لقت تÓفاح ثÓث زجح

امهيف هبتضشم نيتلاح ادعام ةديدج ةلاح نآÓل لجضست مل اميف

ةصسبت يف قوصسلاب ةمدعنم ةيديلقتلا ةياقولا لئاصسوو عبارلا مويلل

نيبراضضملا دضض تاءارجإا ذاختاب بلاطت سسوبأا

ةئاملاب051 ةبصسنب ةيكÓهتصس’ا داوملا ىلع بلطلا عافترا

ةيندملا ةيامحلاو ةراجتلا ةيريدم اهب تماق

يف ةيوعوت ةيصسيصسحت ةلمح
عنمل نيكلهتصسملاو راجتلا طاصسوأا
يقاوبلا مأاب انوروك سسوريف راصشتنا
قصسينتلاب يقأوبلأ مأأ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم حلاصصم ترداب
ةيصسيصسحت ةلمحب مايقلأ ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم عم
ىد˘ل رذ˘ح˘لأو ةــــظ˘ق˘ي˘لأ ة˘جرد عـفر را˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت
ديفوك.«انوروك سسوريف راصشتنأ عنمل راجتلأو نيكلهتصسملأ

نم دحلل ةيئاقولأ ريبأدتلأ ذاختأ لÓخ نم دجتصسملأ «91
تاطاصشنلأ با˘ح˘صصأأ را˘ج˘ت˘لأ تفد˘ه˘ت˘صسأ ، ىود˘ع˘لأ ل˘ما˘ع
، يهاقملأ» يدايت˘ع’أ كÓ˘ه˘ت˘صس’أ تأذ دأو˘م˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
أذكو ةلاقب ،ةبا˘صصق˘لأ ،تا˘ب˘طر˘م˘لأو تا˘يو˘ل˘ح˘لأ ،ز˘با˘خ˘م˘لأ
ةيحصصلأ ةفاظنلأ و ةفاظنلأ طورصش زيزعت لجأأ نم معاطملأ

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ب فرـصصت˘˘لأو
-  معاطملأو يهاق˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب -تأدا˘صشرإ’أو ح˘ئا˘صصن˘لأ
م˘يد˘ق˘ت ءا˘ن˘ثأأ ي˘ها˘ق˘م˘لأ ي˘ف ةـي˘قرو˘لأ بأو˘كأ’أ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ
-.ةيجاجزلأ سسوؤوكلأ لدب ةدرا˘ب˘لأو ة˘ن˘خا˘صسلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

لصسغ ةرور˘صض -.ي˘هاـق˘م˘لأ ي˘ف ة˘صشي˘صشلأ لاـم˘ع˘ت˘صسأ ع˘ن˘م
سصرحلأ -.ليفاجلأ ءامو نوباصصلأو نخاصسلأ ءاملاب ينأوأ’أ

ةيقرولأ لـيدانم˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ها˘ي˘م˘لأ تأرود ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع
يصسأرـــــكلأو ت’واطلأ ريهطت -.ةرصشابم اهنم سصلختلأو
نوبزلأ ةرداغم سضع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ي˘ها˘ق˘م˘لأ و م˘عا˘ط˘م˘لأ ي˘ف
تاصصوحفل لامعلأ عوصضخ - سسمللأ  نكامأأ يف ةصصاخ
-.تامامكلأ و تأزافقلأ لامعتصسأ ةرورصض عم ةيرود ةـيبط
ةيراجتلأ تÓحملأ تايصضرأأ فيظنت ىلع ديدصشلأ سصرحلأ
ةيريدملأ تصصوأأ دق˘ف  زـبا˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ.رأر˘م˘ت˘صسا˘ب
ميدقت ءانثأأ تأزافقلأ لامعتصسأ ةرورصضب اهيلع نيمئاقلأ
لماع سصيصصخت عم ز˘با˘خ˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘ل˘ل ز˘ب˘خ˘لأ
قيرط نع ىودـعلأ لقنل ابنجت طقف قودنصصلأ كصسمل
مت: كلذك مت راـطإ’أ أذــه يف.اعم زبخلأ و دوقنلأ سسمل
نيلماعتملأ مزلت ةيريدملأ حلاصصم فرط نم ةميلعت هيجوت
ةفاظنلأ طورصشب ديقتلأ ىلع ديدصشلأ سصرحلل نييداصصتق’أ

ىلع ظافحلل ةيلوؤو˘صسم˘ب فر˘صصت˘لأو ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو
.نـيكلهتصسملأ ةمÓصس
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ةمزألا ةيلخ لمع راطإا يف

ىلع ظافحلل تارارقلا نم ةلمج ذاختا
جيريرعوب جربب نينطاوملا ةحصص

ديصسلأ هصسأأرت   عامتجأ دقع مت ةمزأ’أ ةيلخ لمع راطإأ يف
يذلأو  دمحم كلام نب ديصسلأ جيريرعوب جرب ةي’و يلأو
ىلع ظافحلأ  فدهب  تأرأرقلأ نم ةلمج هنع سضخمت
ءا˘بو را˘صشت˘نأ ن˘م د˘ح˘لأو ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ة˘˘ح˘˘صصو ة˘˘مÓ˘˘صس
يريهامجلأ عباطلأ تأذ تاطاصشنلأ لك عنم اهنم  انوروك
.تامامحلأو هيفرتلأو ةيلصستلأ قئأدحو  تÓفحلأ رأرغ ىلع
تاعمجتلأو تأرمتؤوملأو ةيفاقثلأ تاطاصشنلأ ىلإأ ةفاصضإأ

ا˘˘م˘˘ك .م˘˘عد˘˘لأ سسوردو ة˘˘˘نا˘˘˘صضح˘˘˘لأ رودو سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأو
تأءا˘ق˘ل˘لأو ل˘م˘ع˘لأ تا˘عا˘م˘ت˘جأ سصي˘ل˘ق˘ت  ةرور˘صض  رر˘ق˘˘ت
ةيصسيصسحتلأ تÓمحلأ قÓطإأ عم .ةرورصضلل ’إأ ةرركتملأ

ةظقيلأ ماظن عيصسوتو .طئاصسولأ لك ربع قاطن عصسوأأ ىلع
امك  ،اهلخأد يريهامج طاصشن يأأ عنمو قدانفلأ لمصشيل
قفأرملأ لك يف ميقعتلأو فيظنتلأ تامزلتصسم ريفوت ررقت
يزأرتحأ ءأرجإاكو  .ةيمومعلأ قفأرملأ ميقعت يف عورصشلأ و
ا˘هر˘ي˘خ˘صست ة˘ي˘غ˘ب ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘فأر˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صصحإأ
يف هابتصش’أ مت دق هنأأ ةيلخلأ تأذ تجصض وأأو  .ةرورصضلل
يتلأ  ةي’ولأ قرصش دأولأ سسأأر تايدلب نم لكب  ت’اح عبرأأ

بر˘غ ةرو˘صصن˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب أذ˘كو ة˘ي˘ب˘ل˘صس ا˘ه˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تنا˘˘ك
م˘ت˘ي م˘ل ة˘لا˘حو ة˘ي˘ب˘ل˘صس ة˘لا˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك ن˘يأأ  ة˘˘ي’و˘˘لأ
قرصش بونج روميلب ةيدلبب امأأ  دعب اهل ليلاحتلأ  رأدصصتصسأ
سسوريفب ةباصصم ةيباجيإأ ةدحأو ةلاح ليجصست متف ةي’ولأ

ةيحصصلأ ةلاحلأ لوح يراج  يبطلأ قيقحتلأ و  انوروك
.ةرصسأÓل
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فراطلا

يئ’و رارقب حلاصص ينب مامح قلغ
ق˘ل˘غ˘ب سسمأأ فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ تما˘˘ق
.ةي’ولأ يلأو تاميلعتل اقيبطت يعيبطلأ يندعملأ مامحلأ

تنلعأأ يتلأ تأءأرجإ’أ نم ةلصسلصس نمصص رأرقلأ يتأايو
انوروك سسوريف راصشتنأ يدافتل فراطلأ ةي’و حلاصصم
تامامحلأ قلغب ةيصضاقلأ نطولأ تاي’و يقاب رأرغ ىلع
قلغ ىلإأ ةفاصضإأ رخأأ را˘ع˘صشإأ ى˘لإأ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لأ
تاعاقو يهاقملأو يصشأوملأ قأوصسأأو ةيعوبصسأ’أ قأوصسأ’أ
. تنأرتنأ’أ
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نيومتلا يف لÓخإلاو نيبراضضملا ةهجاومل

كÓهتصس’ا ةعصساولا داوملاب نيومتلا ةعباتمل ةظقي ةنجل بيصصنت
ياكب ىصسيع ةيجراخلأ ةراجتلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ روصضحب ، قيزر لامك عاطقلأ ريزو بيصصنت نع سسمأأ اهل نايب يف ةراجتلأ ةرأزو تنلعأأ
ةعصسأو دأوملاب نينطأوملأ نيومت طورصشل ةقيقدلأ ةعباتملاب ةفلكملأو ةراجتلأ عاطق ىلع هتاصساكعنأو انوروك سسوريف روطت ةعباتم و ةظقيلأ ةنجل
دق يتلأ ت’احلأ قابتصسأو عقوت«ب ةنجللأ هذه تفلك دقف ءاعبرأ’أ سسمأأ ةرأزولأ هب تدافأأ امبصسح و .ينطولأ بأرتلأ ةفاك ىوتصسم ىلع كÓهتصس’أ
لمعت و .«نينطأوملل يداعلأ نيومتلأ نامصضب ةليفكلأ تامزيناكيملأ لك عصضو و ريبأدتلأ ةفاك ذاختأ عم قوصسلأ نيومت يف بأرطصضأ ىلإأ يدؤوت
تامولعملأ رصصانع ليلحت و لÓغتصسأ و قوصسلأ رأرقتصسأ ىلإأ ةيمأرلأ ةنهأرلأ فورظلأ يف ةيلاجعتصس’أ و ةئراطلأ ريبأدتلأ حأرتقأ» ىلع ةنجللأ تأذ
ةعباتلأ و ةينعملأ تاي’ولأ يف قأوصسأ’أ روطتل ةيمويلأ ةيعصضولأ لوح ةراجتلل ةيوهجلأ تايريدملأ فرط نم ةلصسرملأ ةيمويلأ ريراقتلأ يف ةدرأولأ
نأديملل لوزنلاب ةيئ’ولأ تايريدملأ اعد دق ناك قيزر نأأ ردجيو .«ةنجللأ هذهل ايموي اعامتجأ سسأأرتيصس يذلأ ةراجتلأ ريزو نم فأرصشإاب كلذ و اهل
. عصسأولأ كÓهتصس’أ تأذ راعصسأ’اب نيبراصضملأ ةهجأومل
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سسفنب عوسضوملأ يعمأجلأ بلأطلأ ليلأحت جئأتن
  أنوروك سسوريف نم هتمÓسس دكؤوت ىفسشتسسملأ

تحت ناك اضسنرف نم مداق زوجع ةافو
ةلضشنخب راضشضش ىفضشتضسمب يحضصلا رجحلا

رمعلا نم تانينامثلا يف برتغم زوجع ءاعبرألا سسمأا حابصص ظفل
يف هبتصشملا سصا˘خ˘صشأÓ˘ل سصصصخ˘م˘لا حا˘ن˘ج˘لا˘ب ةر˘ي˘خألا ه˘صسا˘ف˘نأا
ةلصشنخ ةيلو˘ب را˘صشصش ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا

اصسنرف نم مدق يفوتملا سصخصشلا نإاف ةعاصس رخآا ردصصم بصسحو
دعب هتلئاع دارفأا لبق نم راصشصشب ىفصشتصسملا ىلإا لقن و مايأا ذنم
مت ، انوروك سسوريف نم يفوتو ، هيلع ازنولفنألا سضارعأا روهظ
سسفنب يحصصلا رجحلا تحت ةحرابلا لوأا ةليل سصخصشلا عصضو
سسمأا – يلاوملا مويلا ةحيبصص يف هصسافنأا ظفل نيأا ، ىفصشتصسملا
دهعم ىلإا تلصسرأا يتلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق – ءا˘ع˘برألا
رمعم يدعصس ديهصشلا ىفصشتصسم ىلع نيمئاقلا لبق نم روتصساب
بلاطلاب ةصصاخلا ليلاحتلا ترهظأا هصسفن قايصسلا يف. راصشصشب
ذنم راصشصش ىفصشتصسمب يحصصلا رجحلا تحت عصضو يذلا يعماجلا
ءاعبرألا سسمأا دح ىلإاو دكؤوي امم ، ةيبلصس تناك ةجيتنلا نأا ، مايأا

. انوروك سسوريفب ةباصصإا يأا نم ةلصشنخ ةيلو ولخ
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 ةدكيكسس

انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا ليجضست
ةدكيكصس ةيلول ناكصسلا و ةحصصلا ةيريدم لوألا سسمأا ةليل تدكأا
ةدكيكصس ةيلوب انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا ليجصست،

ىلإا ددعلا عفتريل ةيطعا دلوأا نم ةنصس05  (خ.ج) ىمصسملل يهو

يف هبتصشي سصخصشل ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف  ةدكؤوم تلاح4
مهيف هبتصشملا ددع نإاف رداصصملا تاذ بصسح و ،سسوريفلاب هتباصصإا

ةلاحلل ةبصسنلاب امأا ،هيف اهبتصشم86 ىلإا ةدكيكصس ةيلوب لصصو
ةبرتغملا ةديصسلاب رصشابم لاصصتا ىلع ناك لجر سصخت يهف ةعبارلا

تفصشتكا و ةيطعأا دلوأل سسرام7 ةلحر يف اصسنرف نم تءاج يتلا
ديكأات بقع امهلقن مت دق و ةملاق مامحب ىرخأا ةديصس و اهتباصصإا
رجحلا تح˘ت ا˘ت˘ع˘صضو ن˘يأا ةد˘كي˘كصس ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ا˘م˘ه˘ت˘با˘صصإا
 M«ÉI HƒOjæÉQ.يحصصلا

أنوروك سسوريف ىودع لأقتنأ يدأفتل ةيعوطت ةردأبم يف

ةبانعب  ءايحأا بابضشو لاحربب ريخلا سسان
ةيمومعلا نكامألا  نومقعي

ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةليل لاحربب  ريخلا سسان ةعومجم ءاصضعأا ماق
ىلع  ءايحأا ةدع ىوتصسم ىلع ةيمومعلا نكامأÓل ريهطت ةلمحب

اذكو ةزارخب نيلجارلل يولعلا رصسجلاو تÓفاحلا فقاوم رارغ
ةرداب˘م ي˘هو لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حألا سضع˘ب اذ˘كو دا˘يز داو ءا˘ي˘حأا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت
ةميق˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هد˘ه ي˘لا˘هألا ن˘صسح˘ت˘صسا د˘قو اذ˘هو ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
فرعت يتلا  ةيمومعلا  نكامألا ميقعت وه اهفده يتلا ةنيمثلاو
داوم مادختصسا لÓخ نم ايموي نينطاوملا نم ريبك ددع دفاوت
ةيلمعلا هدهب مايقلل ليفاجلاب طولخملا ءاملاك ةمقعمو ةرهطم
تاذ يفو .ةروكذملا نكامألا لك ميقعتب ءاصضعألا ماق اميف اذهو
تÓ˘م˘ح˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘صضيأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب تفر˘ع د˘ق˘ف قا˘ي˘˘صسلا
بابصش فرط نم ةيمومعلا نكامألا و ءايحألا ميقعتل ةيعوطتلا
تروكصساملاف يح اذكو سسازوأا يتيصسل يح رارغ ىلع ءايحألا

ةدوجوملا يصساركلاو تÓفاحلا فقاوم بابصشلا ميقعت لÓخ نم
هذهو تارامعلا ل˘خاد˘مو ل˘كك ي˘ح˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘صسم˘لا˘ب
يذلا انوروك سسوريف نم ةياقولا لجأا نم يعوطت لمع ةردابملا

يه ةيئا˘قو˘لا قر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ن˘م نأا ة˘صصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘صشف˘ت فر˘ع
ىودعلا لاقتنا يدافتل حطصسألاو طيحملا ميقعتو ريهطت ةرورصض
لقتنيو حطصسألا ىلع سشيعي سسوريفلا نأا ةصصاخ سصاخصشألا نيب

MƒQjá aÉQì.سسمللا  قيرط نع
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سسيئرلا سسمأا لوأا ءاصسم سسأارت

راج˘ح˘لا راد˘ي˘صسل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

نم لك هرصضح اءراط اعامتجإا

سسي˘ئرو ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

مقاطلا ةفاكو ةكرا˘صشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل

سسيئر اذكو ةصسصسؤوملل ريصسملا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ذا˘˘˘خ˘˘˘تل ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا

لجأا نم ةمزÓلا ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسلا

انوروك سسوريف را˘صشت˘نإا بن˘ج˘ت

91-divoCءا˘بو ف˘ن˘صصم˘˘لا

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع

ىلع اظافح ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

تردصصأا د˘قو ،لا˘م˘ع˘لا ة˘مÓ˘صس

مت لامع˘ل˘ل ا˘نا˘ي˘ب بكر˘م˘لا ةرادإا

تاد˘حو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف هر˘˘صشن
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘م˘˘صضت يذ˘˘لاو
ةيئاقولا تاءارجإلاو تاميلعتلا
فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘هرار˘˘قإا م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ير˘يد˘مو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
بكر˘م˘لا ي˘ف ن˘˘مألاو ة˘˘ح˘˘صصلا

تانيو˘كت˘لا ل˘ك ءا˘غ˘لإا م˘ت ثي˘ح
نيصصبرتملاب ةصصاخلا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ر˘ف˘صسلا ءا˘غ˘لإاو ا˘ي˘لا˘ح ة˘يرا˘˘ج˘˘لا
لودلا ىلإا جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘ب
سسور˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘صشف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

تا˘عا˘م˘ت˘جلا يدا˘ف˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك
تلا˘ح˘لا ي˘ف لإا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لاو
يف عمجتلا يدا˘ف˘ت ،ة˘يرور˘صضلا
ةق˘ي˘صضلا تا˘عا˘ق˘لاو تا˘صشرو˘لا

ىلع رهصسلا ،لمعلا نكامأا يفو
سصرحلاو لمعلا ن˘كا˘مأا ة˘فا˘ظ˘ن

تا˘ب˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فيظن˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ما˘ع˘ط˘لا
م˘ت ا˘م˘ك ،م˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو يرود˘˘لا
فيظنتلا ةرورصض ىلع ديدصشتلا
ي˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح˘ل م˘˘ئاد˘˘لا
اهميقع˘تو لا˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي
وهو انوروك سسوريف نم ةياقولل
لامع هنم فوختي سسجاه ربكأا

نأا ةصصاخ راجحلا راديصس ابكرم
لامعلاب ةظتكم ةمئاد تÓفاحلا
ةغيصص ءاغ˘لإا ،تار˘ت˘ف˘لا ل˘ك ي˘ف
تلواطلا يف معطملا يف لكألا

م˘ي˘˘ل˘˘صست ة˘˘مد˘˘خ˘˘ب ه˘˘صضيو˘˘ع˘˘تو
،لامعل˘ل ة˘لو˘م˘ح˘م تلو˘كأا˘م˘لا

تارا˘˘˘يز˘˘˘لا دد˘˘˘ع سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
تلاحلا ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
يئاوصشعلا لقنتلا عنمو ةئراطلا
اوعد امك ،تادحولا نيب لامعلل
لامعلا نيب ةيحتلا ءاقلإل اصضيأا
،ل˘ي˘ب˘ق˘ت˘لا وأا ة˘ح˘فا˘˘صصم˘˘لا نود
بكرم لامع نم بولطم ىقبيو
هذ˘˘ه عا˘˘ب˘˘تا را˘˘ج˘˘ح˘˘لا راد˘˘ي˘˘˘صس
سسوريف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

مصضي بكرملا نأا ةصصاخ انوروك

ن˘يذ˘لا ل˘ما˘˘ع فلآا5 ي˘لاو˘ح
نم ةفلتخم قطانم يف نونطقي
تا˘˘يلو˘˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
ي˘خو˘ت˘ف كلذ˘ل ا˘ه˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةمÓصس نامصضل يرورصض رذحلا
  .مهتÓئاعو لامعلا
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يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تف˘صشك
ءوجل˘لا ن˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ءارجإاك طخلا ربع ميلعتلا ىلا
را˘صشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل يزار˘˘ت˘˘حا
ةلصسارم يفو .انوروك سسوريف
ءا˘˘˘˘˘˘صسؤور ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جو
عصضول ةيعماج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا م˘˘ئا˘˘عد˘˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘˘يزو دد˘˘صش ،ط˘˘خ˘˘لا

ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا

ىلع ،«روت˘ي˘صش ن˘يد˘لا سسم˘صش»

ىو˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ةا˘˘عار˘˘م ةرور˘˘صض

سضيوعت لÓخ نم يميداكألا

لامعألا ،تارصضا˘ح˘م˘لا سسورد

ةيقيبطتلا لامعألاو ة˘ه˘جو˘م˘لا

ر˘ب˘ع ا˘ه˘تÓ˘ي˘ث˘م˘ب ة˘يرو˘صضح˘˘لا

م˘ئا˘عد˘لا ع˘صضو ر˘ب˘ع وأا ط˘خ˘لا

، ط˘خ˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

مئاعدلا هذه نأاصش نم هنأا ادكؤوم

ن˘ي˘ب م˘ئاد˘لا ل˘صصاو˘ت˘لا نا˘م˘صض

اصضيأا اهلعجو بلاطلاو ذاتصسألا

ىلع ةبلطلا عيمج لوانتم يف

نأا ،فاصضأاو .ينطولا ىوتصسملا

بلطتت ةردا˘ب˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا

ةيعماجلا ةرصسألا ةفا˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت

،ميلعت˘لا ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه لو˘ح

بناو˘ج˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا نأا ثي˘˘ح

مادختصساو ةنمقرل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإلا

˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘˘ن˘˘˘˘كت

لكصشي نأا هنأاصش نم لاصصتلاو

يف ةزرابلا ةيصساصسألا رصصانعلا

واذه .هبصسح دغلا ةعماج ريصس

ءا˘˘صسؤور ة˘˘فا˘˘ك رو˘˘ت˘˘ي˘˘˘صش ا˘˘˘عد

سسلاجملا ءاصسؤورو تا˘ع˘ما˘ج˘لا

ءاصسؤور اذكو تايلكلل ةيملعلا

ر˘ئاود˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا

لاصصتلاب ايصصخصش طارخنÓل

ةرورصض ىلع مهثحل ةذتاصسألاب

يمري يذلا ىعصسملا اذه عابتا

لعفلل رمتصسملا نيصسحتلا ىلإا

.يجوغاديبلا
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غيلبتب ءاعبرلا سسمأا ةبانعب نمألا حلاصصم تماق
يف ذختملا قلغلاب ارارق تنارتنألا يهاقم باحصصا

يئلولا رارقلل اذيفنتو اقيبطت رخأا راعصشإا ىلإا مهقح
. نيدلا لامج يميرب ةبانع ةيلو يلاو نع رداصصلا

ةعصساو ةلمحب نمألا رصصانع ماق انرداصصم بصسحو
اهغيلبتو ةنيدملاب تنارت˘نألا ي˘ها˘ق˘م ى˘ل˘ع قا˘ط˘ن˘لا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ارو˘ف ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا رار˘˘ق˘˘ب
يأا يدا˘ف˘ت˘ل ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘جا ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
امك .ةيلولاب دجتصسملا انوروك سسوريفب تاباصصإا
باحصصأا مازتلا ىدم ةبقارمب ةينمألا ةزهجألا تماق
ةنيدملا طصسوب  ةصصاخ قلغلا رارقب مهريغو يهاقملا

ردا˘صصم تدا˘فا ر˘خأا قا˘ي˘صس ي˘فو . ةرو˘ث˘لا ة˘˘حا˘˘صسو
ةروجهم تتاب ةصصاخلا تادايعلا لج نأا سسمأا ةعلطم
بلقلاو ءاصسنلاو نانصسلا بطب ةقلعتملا كلت ةصصاخ
نع ىصضرملا نم نينطاوملا عجارت ببصسب اهريغو
مهنم امازتلا ىوصصقلا ةرورصضلل لإا اهيلع لابقلا
تاءارجإلاب ديقتلاو ةماعلا تاعمجتلا نع داعتبلاب
اهباوبأا تادايعلا كلت قÓغإا يف ببصست ام ةيئاقولا
تÓ˘م˘ح˘لا تداز ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف . ق˘حل خ˘يرا˘˘ت ى˘˘لا
فلتخم يف باب˘صشلا ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
قطانملل ميقعت تاي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب
تاراي˘صسلاو تÓ˘فا˘ح˘لا ف˘قو˘ت تا˘ط˘ح˘م˘ك ة˘ما˘ع˘لا

سسوري˘ف ن˘م ي˘ئا˘قو ءار˘جإا  ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا تا˘حا˘صسلاو
.انوروك

لأمعلأ تÓفأح ميقعت ىلع سصرحلأو معطملأ يف لكأ’أو تأعأمتج’أ ءأغلإأ

ةيئاقولا تاءارجإلا نم ةلمج ذاختا
راجحلا راديضس بكرم يف انوروك سسوريف نم

أنوروك سسوريف ةهجأومل يزأرتحأ ءأرجإأك

طخلا ربع ميلعتلا ىلإا وعدي روتيضش

ةبأنع يلأو تأميلعت قيبطتل ةطرسشلأ ريخسست

 انوروك ببضسب تادايعلا ىلع ىضضرملا لابقإا عجارتو تنارتنألا يهاقم قلغ

لمعلأ مأهم يف جرأخلأ ىلإأ رفسسلأو ةينهملأ تأنيوكتلأ فيقوت ^

أنوروكلأ نم دحلأ رأطإأ يف ةميلعتلأب مأزتل’أو أهقلغ نم دكأأتلأ لجأأ نم

Óيل يهÓملاو حارفألا تاعاق نياعت ةطلتخم قرف
نم0202 سسرأم71 ءأثÓثلأ ةليل ةينأديم ةجرخب (ينطو كردو نمأأ ،ةرأجت ،ةحأيسس) ةطلتخملأ ةقرفلأ تمأق
نم دحلأ فدهب سصقأرملأ و ةيليللأ يهÓملأ و تأنأحلأو تÓفحلأو  حأرفأ’أ  تأعأق عيمج قلغ نم دكأأتلأ لجأأ
نكأمأ’أ قلغ سصوسصخب يلأولأ تأميلعت ىلع ءأنب أذهو  نينطأوملأ طأسسوأأ نيب أنوروك ءأد ىودع يسشفتو لأقتنأ
ةقلعتملأ ةميلعتلأ هذه نأأ أمك  تأعمجتلأ يدأفتو أنوروكلأ سسوريف يسشفت نم  دحلأ رأطإأ يف تأعمجت فرعت يتلأ

ةيلسستلأ  قئأدح  أذكو معأطملأو يهأقملأ رأرغ ىلع يرأجتلأ طأسشنلأ تأذ نكأمأ’أ  نم ديدعلأ لمسشت يهف قلغلأب
تأقوأأ ءأسضقو مهلأفطأأ بعل سضرغبو مهسسفنأأ  نع هيفرتلل تÓئأعلأ فرط نم أريبك  ’أبقإأ فرعت أهرودب يتلأ

سسوريف ىودع لأقتنأ نم فوختلأو ظأظتك’أو طÓتخ’أ ببسسب مهتحسص ىلع أرطخ لكسشت تحبسصأأ نكل ةعتمم
قلغلأ ةرورسضب ةميلع˘ت رأد˘سصإأ ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لأو ة˘يزأر˘ت˘ح’أ تأءأر˘جإ’أ ذ˘خ˘ت˘ت تأ˘ط˘ل˘سسلأ ل˘ع˘ج أ˘م˘م أ˘نورو˘ك˘لأ
ةبقأرم قرف نييعت مت دقف أذهلو ريطخلأ يملأعلأ ءأبولأ أذه ىلع ةرطيسسلأ لجأأ نم رخآأ رأعسشإأ  ىلإأ تقؤوملأ

دق نكأمأ’أ كلت بأحسصأأ نم دكأأتلل ةينأديملأ تأجرخلأ و تأقيقحتلأب مأيقلل ةينعملأ تأطلسسلأ لك نم ةطلتخم
دييقتلأ مدعو طأسشنلأ يف رأرمتسس’أو سسكعلأ توبث ةلأح يفو تقؤوملأ قلغلأب ةيسضأقلأ يلأولأ ةميلعتب أومزتلأ

هنم فدهلأ رأرقلأ  نأأ  ةسصأخ نيفلأخملأ دسض ةينونأقلأ تأءأرجإ’أ ذأختأ و تأفلأخم ريرحت متيسس ةميلعتلأب

MƒQjá aÉQì.أنوروكلأ سسوريفب ىودعلأ لأقتنأ يسشفت نم دحلأو نينطأوملأ ةحسص ىلع ظأفحلأ
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دمحم» ةعماجلا ريدم ركذ ثيح

نايبلا بشسح عامتجلا لÓخ «عنام
ر˘˘خآا» ءا˘˘ع˘˘برألا سسمأا تق˘˘ل˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
يلحتلا ةرورشضب هنم ةخشسن «ةعاشس
ماتلا مازت˘للاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا˘ب
ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا تاءار˘˘جإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘˘ت ءار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو
فيثكت لÓخ نم اميشس ل انوروك
ةيوعوتلاو ةي˘شسي˘شسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا
ةحاتملا طئاشسولاو لئا˘شسو˘لا ة˘فا˘كب
ي˘ن˘طو˘لا ر˘شضخألا م˘˘قر˘˘لا ر˘˘ششن ع˘˘م

ةمزألا ةيلخب سصاخلا مقرلاو0303
غيلبتلل ةبا˘ن˘ع ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ة˘˘با˘˘شصإلا˘˘ب ها˘˘ب˘˘ت˘˘ششلا تلا˘˘ح ن˘˘ع
ىل˘ع ر˘يد˘م˘لا ح˘لأا ا˘م˘ك .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
بتاكملا ميقع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصاو˘م
مرحلا لخاد ةكرتششملا تاحاشسملاو
ا˘ه˘ششر ق˘ير˘ط ن˘ع كلذو ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ع˘م ة˘مزÓ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب

ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ئا˘شسو˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شض
ةر˘˘شسألا ،دار˘˘فألا ة˘˘ح˘˘˘شص ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت
ليلاحمو ،ليشسغ لئاوشس) ةيعماجلا

م˘هأل قر˘ط˘ت˘لا م˘تو (خ˘لإا...ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م
بجاولا ةياقولل ةيزارتحلا ريبادتلا
راششتنا ةي˘نا˘كمإا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘هذا˘خ˘تا

ةعماجلا ةرشسأا دارفأا نيب انوروك ءابو
قيبطت ةلشصاوم ىلع ديكأاتلا مت ثيح

سسرام51 عامتجا يف ذختملا رارقلا

عيمج قي˘ل˘ع˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لاو0202

ةيملعلاو ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

ةعماج ماشسقأاو تايلكلا قفارم ةفاكب

ةلشصاوم ةرورشض ع˘م را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب

ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘شسألا فار˘˘ششإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ر˘ي˘شضح˘ت اذ˘كو جر˘خ˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم

لامعتشساب تاحورطألاو تار˘كذ˘م˘لا

ةثيدحلا ةيجولونكتلا لئاشسولا ةفاك

نامشضو اير˘شصح د˘ع˘ب ن˘ع ة˘حا˘ت˘م˘لا

مرحلا قفارم ةفاكب نمألاو ةشسارحلا

لقنت نم دحلا ىلع لمعلاو يعماجلا

ءارجإاك يعماجلا مرحلا لخاد دارفألا

ءا˘بو ي˘ششف˘ت ن˘م ي˘ئا˘قوو يزار˘ت˘˘حا

ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘بو. ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

50لا خ˘يرا˘ت˘ب ة˘شسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل

ىلع ةعماجلا ريدم دكأا لبقملا ليرفأا

ةميلع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو ماز˘ت˘للا ةرور˘شض

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

ةيحشصلا ةياعرلا زيز˘ع˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا

مهيلإا عامتشسلاو ةبلطلل ة˘ي˘شسف˘ن˘لاو

رثؤوت دق يتلا ل˘ماو˘ع˘لا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘ت˘ل

ز˘˘كار˘˘م ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘م كلذو

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا

بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك ن˘م ل˘كب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘نا˘شسنإلا مو˘ل˘ع˘لاو بادآلا ة˘ي˘ل˘˘كو

معدلا ميدقت نمشضي امب ةيعامتجلاو

دار˘فأا ة˘فا˘˘كل بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا

.ةيعماجلا ةرشسألا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8395ددعلا0202 سسرام91  سسيمخلا 5ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

يعماجلا مرحلا لخاد ةكرتششملا تاحاشسملاو بتاكملا ميقعت ةلشصاوم عم

 ةبانعب يحشصلا معدلا ميدقتل بطلا ةيلكب ةيشسفنلا ةدعاشسملا زكارم ليعفت
ةيزارتح’او ةيئاقولا تاءارجإ’او ريبادتلا ةشساردل ةبانعب راتخم يجاب ةعماجب ةمزأ’ا ةيلخل عشسوملا ةعماجلا سسلجم عمتجا

. اهذاختا بجاولا

ةمداق رهششأ’ جوتنملا ةرفوب تانيمطتلا مغر

مامأا ديمشس «ةراكشش » لجأا نم ريباوط
ةبانعب سسوبيشس نحاطم

لجأا نم نينطاوملل ريباوط سسمأا ةبانعب سسوبيشس نحاطم تدهشش
بف ةريخألا مايألا يف هداملا هذه ةردن ببشسب ديمشسلا ةدام ءانتقا
سسوريف يششفت تايعادت و بلطلا ةدايز ببشسب ةيراجتلا تÓحملا

معدملا ديمشسلا راعشسأاب بعÓتلل ةشصرف نيبراشضملا دجو نيا انوروك

هنأا لإا غلكلل جد0001ب ننقملا هرعشسب ةنراقم ةيلايخ راعشسأا هغولبو
.ريغ ل نينطاوملا «ةفهل» ببشسب هرعشس فعاشضت ةيزاوملا قوشسلا يف
ينطاوم نئمطت ةبانعب سسوبيشس نحاطم عرف  نم رداشصم اهتهج نم
نم .ةدع رهششأل ةيفاك  تايمكب ةنيرفلاو ديمشسلا جوتنم ةرفوب ةبانع
سسمأا مت هنأا ةبانع ةيلول ةيراجتلا ةيريدم نم رداشصم تفششك اهتهج
تاءارجلا داختإل ديمشسلا ةدام ةردن بابشسأا يف يناديم قيقحت حتف
.نيبراشضملا قح يف ةبشسانملا ةيعدرلا
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رخأا راعششإا ىلإا اهقلغب ةي’ولا يلاو رارق دعب

انوروك نم رمأاب فافزلا تÓفح نولجؤوي نويبانع
يقاب يف اهريغك ةبانع ةنيدم يف تÓئاعلا نم تارششعلا تبيشصأا

«اهرك«فافزلا تÓفح ءاغلإا ببشسب ةريحلا نم ةلاحب نطولا تايلو

ديعاوم اهلددحو رهششلا اذه ةجمربم تناك يتلا و انوروك نم رمأاب

راظتنا يف ادقن «نوبرعلا» اهل عوفدمو حارفألا تاعاق يف ةقباشس
ةبحشصلاو ناريجلاو لهألا هرشضحي نأا رظتني ناك يذلا سسرعلا دعوم
عفد انوروك سسوريف يششفت ديازت نأا لإا رهششلا اذه نيوعدملا عيمجو
تاعاق قلغ مت ةيزارتحلا ريبادتلاو تاءارجإلا راطإا يفو تاطلشسلاب
رهششل تازوجحلا عيمج ءاغلإا هنع رجنا ام  قحل راعششإا ىلإا حارفألا

بشصي هنأا مغر يذلا رمألا  رهششلا اذه نم71لا نم اءادتبا سسرام
ءايتشسلا نم ةلاح فلخ هنأا لإا نطاوملا ةحلشصم يف ىلوألا ةجردلاب
لك ريشضح نم مهنمف فافزلا تÓفح ديعاوم باحشصأا طاشسوأا يف
لباقملا يف روشضحلل نيوعدملل ةوعدلا هجوو جاوزلا لفحل ءيشش
يششفت فرعت يتلا ةرتفلا هذه يف سسارعألا ةماقإا نأا نورخأا دكؤوي
ةيبلاغ كشش نودب اهنأل يعقاو ريغ رمأا دجتشسملا انوروك سسوريفل
لك يلاتلابو سضرملا نم فواخملا ببشسب ةوعدلا نوبلي ل نيوعدملا
تÓفح ة˘ما˘قإا ل˘ي˘جأا˘ت فو˘شس لإاو ةد˘ئا˘ف نود نو˘كت˘شس تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
يف اجارفنا فرعتشس امبر لبقملا رهششلا ىلإا حارفألا تاعاق يف جاوزلا

.ةقباشسلا تارارقلا ءاغلإاب تاطلشسلا موقتو يئابولا عشضولا
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ةيحشصلا طورششلل ’اثتما رثكأ’ا مهنوكل/ةبانع
انوروك يششفت نم نينطاوملا ةيامحل

زباخملا جراخ زبخلا عيب عنمل بلاطم
ةباقرلا ناوعأا ةبانع ةيلوب نينطاوملا نم ديدعلا ءاعبرألا سسمأا اعد
عيب عنمل اعيرشس لخدتلا ىلإا ةراجتلا ةيريدمل نيعباتلا سشغلا عمقو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘شضف˘لا وأا تÓ˘ح˘م˘لا ي˘ف يأا ز˘با˘خ˘م˘لا جرا˘خ ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا
يششفت يدافتل ةذختملا ةيزارتحلا تاءارجإلا راطإا يف كلذو ىربكلا
نأل مهبلطم ةيدج نونطاوملا ءلؤوه عجرأاو.دجتشسملا انوروك سسوريف
طورششلل فورظلا هذه يف لاثتما رثكألا مه زباخملا باحشصأا نا
نأا ى˘ل˘ع ن˘يدد˘ششمو سضار˘مأا يأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا
ظفح بتاكمو نمألاو ةراجتلا ةيريدم رارغ ىلع ةينعملا تاطلشسلا
داوملا راجت ىدل عابُي يذلا زبخلا نع نولوؤوشسم تايدلبلاب ةحشصلا
سسم˘˘ل˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘شضر˘˘ع و˘˘هو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
زبخلا عيبب نيزابخلا مازلإا رارق نإاف «ةعاشس رخآا «ل مهبشسحو.يئاوششعلا
حلاشصم لخدت بلطتي تاقوألا هذه يف تاب ةيقرولا سسايكألا يف
ةيكيتشسÓبلا سسايكألا كرت نم زابخلا نكمت ةغيشص داجيإل ةلودلا

ةيدعم سضارمأا يأا نم نطاوملا ةيامحل ريغلا لبق نم زبخلا سسمل عنمو
ندم نم ديدعلا يف ايششفت فرعي يذلا انوروك سسوريف رارغ ىلع
ةلاح لوأا طرافلا عوبشسألا اهب تلجشس يتلا ةبانع رارغ ىلع دÓبلا
ذيفنت ةلشصاوم ىلع ديكأاتلا اوددج امك.اشسنرف نم امداق نطاومل ةباشصإا
تاطلشسلا فرط نم ةذختملا ةيئاقولا ةيزارتحلا تاءارجإلا نم ديدعلا
قاوشسألا قلغ رارغ ىلع نينطاوملا ةيامحل ةبانع ةيلول ةيئلولا

تامقعملاو ةياقولا مزاول عيب لثم رهاوظلا سضعب ةبراحم كلذكو
.ماعلا قيرطلا يف نيقهارم فرط نم ةيبطلا
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 انوروك سسوريف راششتنا نم ةياقولا راطإا يف

 دعب نع اهتامدخب اهنئابز حشصنت «رئازجلا ديرب» ةشسشسؤوم
¯hd«ó gô…

«رئازجلا ديرب» ةشسشسؤوم تردشصأا
را˘ششت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ا˘شصا˘خ ا˘نا˘ي˘˘ب
هلÓخ نم تحشضو ،انوروك سسوريف
يتلا ةيئاقولا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز˘ل
فلتخمب مايقلل اهعابتا مهيلع بجي
تحشصن ثيح ،ةيديربلا تÓماعملا
ظاظتكلا يدافتب اهنئابز ةشسشسؤوملا
لقنت˘لا بن˘ج˘تو د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ي˘ف
،ىوشصق˘لا ةرور˘شضلا د˘ن˘ع لإا ا˘ه˘ي˘لإا
ةيفاكلا ة˘فا˘شسم˘لا كر˘ت ى˘جر˘ي ا˘م˘ك»

يف مهرود راظتنا ءانثأا نئابزلا نيب
ءاج يذلا نايبلا لوقي «ديربلا بتكم
:فث˘كم˘لا د˘فاو˘ت˘لا مد˘ع» ا˘شضيأا ه˘ي˘ف
رادم ىلع ة˘حو˘ت˘ف˘م د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم
Ó˘ف ،عو˘ب˘شسألا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘˘طو ،مو˘˘ي˘˘لا
.محازتلاو ةدحاو ةعفد دفاوتلل يعاد
رو˘˘جألا بشص ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ة˘˘شصا˘˘خ
ةلويشسلا نأاب ركذن امك .تاششاعملاو
يدا˘يألا ل˘شسغ ،رار˘م˘ت˘شسا˘ب ةر˘فو˘ت˘م
لامعتشسا˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت وأا نو˘با˘شصلا˘ب
لك دعبو لب˘ق .ي˘لو˘ح˘كلا ر˘ه˘ط˘م˘لا

ةشسشسؤوم˘لا تح˘شصن ا˘م˘ك ،«ة˘ل˘ما˘ع˘م

˘ماد˘خ˘ت˘شساو لا˘م˘ع˘ت˘شسا» ـب ا˘ه˘ن˘ئا˘˘بز
ةحاتملا ةيدقنلاو ةيلا˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا

بتاكملل لقنتلا ءانع نود دعب نع
ريغلاب كاكتحلا يدا˘ف˘تو .ة˘يد˘ير˘ب˘لا

، «ىودعلا لاقتنا سصرف نم ليلقتلاو
ةدع رفوت ةشسشسؤوملا نأا ىلإا ةتفل
قيرط نع كلذو .دعب نع تامدخ
قيرط نع وأا ،«بوم يديرب» قيبطت
عفدلا تاباوبو ةينورتكلإلا عقاوملا
مايقلا م˘كن˘كم˘ي ثي˘ح .ي˘نور˘ت˘كلإلا
ىلع عÓطلا :اهن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب
تا˘ي˘ل˘م˘ع با˘شسح ف˘ششك ،د˘ي˘شصر˘˘لا

ليوحت ،يراجلا يد˘ير˘ب˘لا با˘شسح˘لا

،با˘˘شسح ى˘˘لإا با˘˘شسح ن˘˘م لاو˘˘˘مألا

لاشسرإا عبتتو ديدجت ،بلط تايلمع

ريتاوفلا د˘يد˘شست ،ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا

تنرتنألاو فتاهلا ،ءاملا ،ءابرهكلا)

ةئبعت ،(...رئازجلا تلاشصتل تباثلا

رتفد بل˘ط ،لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا د˘ي˘شصر

نود بح˘شسلا ،ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لا كو˘˘كشصلا

لÓخ نم ةيبهذلا ةقاطبلا لامعتشسا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو بو˘م يد˘ير˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت

.تامدخلا

 اطاطبلاك عشساولا كÓهتشس’ا تاذ داوملا يف ةشصاخ ةئاملاب001 ةبشسنب

ةبانعب هكاوفلاو رشضخلا راعشسأا يف يخوراشص عافترا ..«انوروك»و «ةفهللا» ببشسب
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ةئزجتلاو ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘شسأا تفر˘ع
ايخوراشص اعافترا سسمأا ةبانع ةيلوب
ةنراقم هكاوفلاو رشضخلا راعشسأا يف

001 ةبشسنبو نييشضاملا ني˘مو˘ي˘لا˘ب
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ي˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءارج بلطلا ةرث˘ك بب˘شسب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا فوا˘˘خ˘˘م
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘تو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
اهنأا نوري يتلا ةذختملا ةيزارتحلا
مغر قاوشسألا قÓغإا ىلإا يدؤوت دق
دوجو يفنب راجتلا يلثمم تانيمطت
ةلمجلا قاوشسأا ق˘ل˘غ˘ب د˘خ˘ت˘ي˘شس رار˘ق
.هكاوفلاو رشضخلل

ر˘˘خآا» ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘لو˘˘ج بشسحو

ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘˘لا قو˘˘شسل «ة˘˘عا˘˘شس
نإاف ءاعبرألا سسمأا ةحيبشص هكاوفلاو

ىلإا جد53 نم عفترا اطاطبلا رعشس

ل˘شصب˘لاو د˘حاو˘لا غ˘˘ل˘˘كل˘˘ل جد07

جد08 ى˘لإا هر˘ع˘˘شس ل˘˘شصو ر˘˘شضخألا

جد08ب سسخ˘˘˘لاو جد001 فاج˘لاو

جد05لا ىدعتي ل هرعشس ناك امدعب
قوشس يف اهرعشس لشصو مطامطلاو

لفلفلاو جد041و021 ىلإا ةلمجلا

غ˘ل˘كل˘˘ل جد041ب و˘ل˘ح˘˘لاو را˘˘ح˘˘لا

فار˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘˘لاو جد08ب رز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو

ءا˘˘ي˘˘لو˘˘شصا˘˘ف˘˘لاو غ˘˘ل˘˘˘كل˘˘˘ل جد09ب
نيب ةلمجلاب اهرعشس حوارت ءارشضخلا

جد09ب ولكوربلاو جد003و052
ن˘˘ي˘˘ب هر˘˘ع˘˘شس حوار˘˘ت لا˘˘˘ق˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لاو

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. غ˘ل˘˘كل˘˘ل جد042و051
ط˘شسو˘˘ب ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا قاو˘˘شسأا تفر˘˘ع
ينوبلاك ىرخألا تايدلبلاو ةنيدملا

لا˘حر˘بو را˘م˘ع يد˘ي˘شسو را˘ج˘˘ح˘˘لاو
ىلع نينطاوملا لبق نم اريبك لابقإا
ةيحÓفلا تاجتن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ءار˘شش
ىلع عشساولا كÓهتشسلا تاذ ةشصاخ
عافترا يف ببشست ام اطاطبلا رارغ
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب را˘ع˘شسألا

رشضخلل ةلمجلا قوشس لثمم نأامط
سشولعوب ةعمجوب ةبان˘ع˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
دح ىلع ةئزجتلا راجتو نينطاوملا
يف هكاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لا ةر˘فو˘ب ءاو˘شس
تابلط ايموي يطغت يتلاو قوشسلا
تاطلشسلل ةين دوجو ايفان نينطاوملا

ر˘ي˘خألا نأل قو˘˘شسلا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

يف تاجتنم هل يذلا حÓفلاب طبترم

دعب فطقلا موي لك رظتنتو لوقحلا

ءارششل يعاد ل نإاف يلاتلابو اهجشضن

نو˘كل ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك

ةكرحلا مامأا احوتفم ىقبيشس قوشسلا

ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو .ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘شصاو˘˘ت

ى˘لإا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘تا˘يرود ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ن˘ي˘مأا˘ت ل˘جأا ن˘م ه˘ط˘ي˘ح˘مو قو˘˘شسلا

ءاوشس ادح ىلع نيقوشستملاو راجتلا

راجتلا سسوفن يف ةني˘نأا˘م˘ط˘لا ثع˘ب˘ل

ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘شس يدا˘˘تر˘˘مو

نمألا تاءارجإا لÓخ نم هكاوفلاو

ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت ا˘˘م كلذو ةذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

.نينطاوملاو راجتلا تاحيرشصت

«جÓعلا نم ريخ ةياقولا» راعشش تحت

انوروك سسوريف راششتنا عنمل ةبانعب  يعاولا بابششلا فرط نم بهأاتلا ةلاح عفر
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يعاولا بابششلا نم ةعومجم عفر

يدافتل بهأاتلا ةلا˘ح ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب

هنم ةياقولاو انوروك سسوريف راششتنا

تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو

قفارملا فلتخم˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت و ر˘ي˘ه˘ط˘ت

راعشش تحتو، ةن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘شسا˘شسح˘لا

سسان تماق «جÓعلا نم ريخ ةياقولا»

تلمشش ريهطت تايلمعب لاحرب ريخلا

تÓفاحلا فقاوم و نيلجارلا تارمم

داو ،ةيب جاحلا ،دايز داو يح نم لكب

لك اهيف تلم˘ع˘ت˘شساو ةزار˘خ، ل˘ي˘ن˘لا

حاجنإاو ةياقو˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘هرود˘ب،ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

اوماق ةبانع ةنيدمب يعاولا بابششلا

ةماعلا نكامألا سضعب ريهطت ةيلمعب

ةحاشس،ةير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع،

و ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘شس، را˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م

ن˘كا˘مألا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو سشي˘˘نرو˘˘كلا

اهتهج نم،ةبانع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘شسا˘شسح˘لا
تقل˘طأا ءار˘شضخ˘لا ة˘جارد˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
م˘˘˘حر˘˘˘ي كيد˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘شسغا» ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا تشضفر ثي˘˘ح،«كيد˘˘لاو
تع˘˘شسو يد˘˘يألا ة˘˘فو˘˘ت˘˘كم ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
نم ةياقولل ةطي˘شسب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا˘ب
ةنيدم لجأا نم امدق يشضملاو ءابولا

ةيشصومحقلا ءانبأا ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن و ة˘ي˘عاو
ةمهاشسملاو اشضيأا ةكراششملا اوررق
اومظن ثيح ءابولا نم ةياقولا يف
نم تقلطنا ميقعتو ري˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
راج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا عرا˘ششلا
تامزلا لظ يف هنا امئاد اونهربيل،
ه˘جاو˘ي ن˘م ي˘عاو˘لا با˘˘ب˘˘ششلا د˘˘ج˘˘ت
يح ناكشس ، بحر بلقب تابوعشصلا

ميقعت ةيلمعب اوماق سسازوأا يتيشسل
ةيباجيإا ةردابم يهو يحلل ريهطتو
ممعت نأا دبل امك  تايونعملا عفرت
لÓ˘خ ن˘م ءا˘ي˘˘حألا ي˘˘قا˘˘ب ل˘˘م˘˘ششتو
ميقعت ،يحلا ميقعت ،طيحملا ميقعت

ةداج تاوطخ عطق متي اذكه ةنيدملا
يشضم˘لاو ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘برا˘ح˘م و˘ح˘ن
بابششلا ءلؤوه بشسح هزواجتل امدق
با˘ب˘ششلا ي˘عو نإا˘ف ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م،
فرط نم ءازهتشساو راتهتشسا هلباقي
اوببشستي دق نيذلا نينطاوملا سضعب
اذه راششتنا نم اوديزي و ةثراك يف
ربع حاورألا تائمب كتف يذلا ءابولا
لد˘˘ب ثي˘˘ح م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا ناد˘˘˘ل˘˘˘ب بل˘˘˘غأا
ىلع ةياقولاو ةيعوتلا يف ةمهاشسملا
نم نوعفادتي اوتاب مهنإاف ريدقت لقأا
نم نوق˘با˘شست˘يو د˘ي˘م˘شس سسي˘ك ل˘جأا
ةيئاذغلا داوملا ىلع لوشصحلا لجأا

اذهب نيينعم ريغ مهنأاكو رشضخلاو
ءا˘ن˘بألا كر˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن اذ˘ه، ءا˘بو˘لا
ناكملا ىتحو عراششلا يف نوبعلي
ةشضا˘ير˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘ل سصشصخ يذ˘لا
ه˘ج˘ي˘ي˘شست م˘ت يذ˘˘لاو سشي˘˘نرو˘˘كلا˘˘ب
و هوقزم مهنأا ريغ، قشصل طيرششب

ءايلوأÓل مات بايغ يف نوبعلي اولظ

رذحلاو مهئانبأا ةيعوت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
بعÓ˘م˘لا و ي˘ها˘ق˘م˘لا سضع˘ب، ر˘ث˘كأا
رار˘ق م˘غر ىر˘˘خألا ي˘˘ه ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا

تبر˘شض تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا نأا لإا ا˘ه˘ق˘˘ل˘˘غ
اذ˘ه ل˘ك ل˘ظ ي˘فو ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘˘ع
بلطتي ءابولا اذه ةهباجم نإاف كاذو
ةياقولاو رذحلاو ةطيحلا نم ديزملا

بابششلا فر˘ط ن˘م ة˘شصا˘خ ي˘عو˘لاو
رثكأا ءابولا رششتناو هللا ردق ل هنأل
نو˘كي˘شس ط˘ي˘شسب˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
نإاو ىتحو انتايفششتشسمب تايناكملا

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك نو˘˘كت ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف تد˘˘جو
اذهب نيباشصملا نم فلآلا ةهباجمل
ريبك لكششب رششتني يذلا سسوريفلا

ي˘ت˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا كلذ ى˘ل˘ع لا˘˘ث˘˘م˘˘لاو
لاوجت رظح و ئراوط ةلاح تنلعأا
نينطاوملا فرط نم يعوÓلا ببشسب
ذنم انوروك سسوريف عم لماعتلا يف
 .ةيادبلا
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ةلاح يف باصشلا اذه ببصستو

دعصص ا˘مد˘ع˘ب بعر˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ةيدلبلا ىنبم قوف ةرغ نيح ىلع
راثأا ام  وهو هصسفن يمرب اددهم
طا˘صسوأا ي˘ف ر˘˘عذ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م
ةد˘ع ل˘˘خد˘˘ت بل˘˘ط˘˘تو ه˘˘فرا˘˘ع˘˘م
لودعلاب هعانقإا لجأا نم فارطأا

ضسي˘ئر م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو هرار˘˘ق ن˘˘ع
نينطاوملا نم ةعومجمو ةيدلبلا
ةرفوتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو ،

دوعي باصشلا اذه ةجرخ ببصس نإاف

نم هم˘صسا طا˘ق˘صسإا˘ب ه˘مÓ˘عإا ى˘لإا

ايعامتجا ان˘كصسم05ـلا ةمئا˘ق

هذهب اهقيلعت رظت˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا

يف هيعاصسم لك لصشفو ةيدلبلا

يعامتجا ن˘كصس ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

هتلاحو ةرركت˘م˘لا ه˘يوا˘كصش م˘غر

عفصشت مل يتلا ةئيصسلا ةيعامتجلا

. ةيصصولا تاهجلا ىدل هل

را˘˘ن˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب تد˘˘˘ه˘˘˘صشو

د˘ب˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ةروا˘ج˘م˘لا

لÓخ نم لثامم ويرانيصس زيزعلا

لÓتحا ىلع مايأا لبق باصش مادقإا

هذهل ميدقلا ىنبملل يناثلا قباطلا

هصسفن قرحب ددهي نأا لبق ةيدلبلا

˘مد˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ر˘ي˘خألا اذ˘ه ل˘˘خاد

بلا˘˘˘ط˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘صشلا تاذ

ىلع قئل نكصسو لمع بصصنمب

لخاد هتايحل دح عصضو ةلواحم

لا˘جر لوا˘ح ا˘مد˘ع˘ب ر˘ق˘˘م˘˘لا تاذ

رق˘م˘لا اذ˘ه ن˘م ه˘جار˘خا ة˘طر˘صشلا

ةطصساوب هصسفن حبذ لواح ثيح

ةبتكملا رقم لتحي نأا لبق نيكصس

ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

قيقحتل تاطلصسلا ىلع طغصضلا

ل˘صسل˘صسم كلذ˘ب دو˘ع˘ي˘ل ه˘ب˘ل˘ط˘˘م

ازفق وأا اقرح راحتنإلا تلواحم

ةوقب ةيمصسرلا ينابملا قوف نم

قيقحت لجأل لجيج تايدلب ىلإا

ا˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا بلا˘˘ط˘˘م

ن˘˘م ة˘˘ع˘˘صساو تا˘˘ئ˘˘˘ف ه˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘ت

ىلع نامرح نم يلحملا عمتجملا

. تايوتصسملاو ةدعصصألا لك

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ8395ددعلا0202 سسرام91  سسيمخلا6
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  نكشس ىلع هلؤشصح مدع ببشسب

 لجيجب زيزعلا دبع يديشسب راحتنإلاب ددهيو  ةيدلبلا رقم يلتعي باشش
ةريخألا هذهل يرادإلا رقملا قؤف هدؤعشص دعب لجيجب زيزعلا دبع يديشس ةيدلبب  بعرلا نم ةلاح ثلاثلا دقعلا يف باشش راثأا

. هفقؤم نع لودعلاب هعانقإا لجأا نم ةيمشسرلا تاهجلا سضعبو نينطاؤملا لخدت بلطت يذلا رمألا هشسفن يمرب هديدهتو

لزنم ثاثأا و مانغألا نم عيطق ةقرشس
فيطشسب لازأا نيع ةيدلبب

ىلع ضسمأا لوأا ةليل ، ةيوهلا و ددعلا ةلوهجم ةباصصع تمدقأا

و نافرخلا نم ضسأار05 نم نوكتي ةيصشاملا نم عيطق ةقرصس

ةيلو يبونج لازأا نيع ةيدلب قرصش نانج راد ةيرقب، جاعنلا
ةيلمع نإاف ايلع انل˘صصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو، ف˘ي˘ط˘صس
ىلإا ةباصصعلا دارفأا للصست ثيح ةفرتحم ةقيرطب تمت وطصسلا
و اهبحاصص لزنمل رواجملا و مانغلا هب دجاوتت يذلا لبطصسلا
مغر رمأÓل دحأا نطفتي نأا نود مÓظلا حنج يف عيطقلا جارخإا مت
ةيحصضلا اجافت ركابلا حابصصلا يف و، ناكصسلاب ةلهأا ةقطنملا نأا
نيأا ينطولا كردلا حلاصصم ىلإا اهدعب هجوتيل  همانغا ءافتخاب
نم تفثك ةيصشاملا ةباصصع نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت، ىوكصش دوأا
نم ريثكلا ىلع تلوتصسا ثيح، ةريخألا ةنوآلا لÓخ اهطاصشن
تلجصس امك ، اهل ةرواجملا ىرقلا و ةيرقلا هذهب ةيصشاملا ضسوؤور
جرخملاب ةعقاولا تاوربجلا ةيرقب نيبرتغملا دحل لزنم ةقرصس
لك ىلع ضصوصصللا ىلوتصسا ثيح لازأا نيع ةنيدمل يبونجلا
دحأا نطفتي نأا نود، مجحلا ةريبك ةنحاصش لامعتصساب لزنملا ثاثأا

.رمأÓل ناريجلا و ناكصس نم
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ةمهتب صصاخششأا ةثÓث فيقوت
لششنلاب ةقرشسلا

ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م لوألا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

ميقم ضصخصش مه˘ن˘م ة˘ت˘صس93و82 نيب مهرا˘م˘عأا ضصا˘خ˘صشأا

ءايصشأا ءافخإاو دوعلا عم لصشنلاب ةقرصسلا  ةمهتب فيطصس ةيلوب
ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسحو ةقورصسم
لاقن فتاه ة˘قر˘صس ى˘ل˘ع م˘هد˘حأا ماد˘قإا ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا نإا˘ف
اهتبيقح يف هعصضت اهحمل نأا دعب كلذ و  ةينيثÓثل ضصاخلا
نإاف ةيلخلا تاذ بصسحو  قاوصسألا دحأاب اهدجاوت ءانثأا ةيوديلا
نم تنكم  نمألا حلاصصم اهب تماق يتلا ةقمعملا تايرحتلا
و هقيقصشل قورصسملا فتاهلا حنم يذلا هب هبتصشملا ةيوه ديدحت
ه˘ع˘ي˘ب˘ب ما˘ق قور˘صسم ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا نأا ه˘˘م˘˘ل˘˘ع ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب يذ˘˘لا
ماق هنأا لإا ةقرصسلا لعفب ملع ىلع هرودب ناك يذلاو  رخآÓل
نم نكم نمألا رصصانع لخدت نأا ريغ  هكلمت ضضرغل هئافخإاب
يف هتبحاصص ىلإا هميلصست و ةقرصسلا لعف لحم فتاهلا عاجرتصسإا

اومدق مهب هبتصشملا دصض يئاصضق فلم ريرحتو  زيجو فرظ
.ايميلقإا ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب
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 ةلمعلاب لاؤمأا ىلع تلؤتشسا/ةدكيكشس
ةبعشصلا و ةينطؤلا

ةرششق نيعب ةمثلم ةباشصع ىلع صضبقلا
ضسمأا لّوأا ،ةدكيكصس ةيلوب ةرصشق نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تقلأا

ةنصس82و62 نيب مهرامعأا حوارتت ضصاخصشأا3 ىلع ضضبقلا

رفوت عم ةقرّصسلاو ،رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيصضق يف مهطّروتل
ّمت دقو .ءاصضيبلا ةحلصسألا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو ،ر˘صسكلاو ل˘ي˘ل˘لا ي˘فر˘ظ
رعت نع نينطاوملا دحأا اهب مّدقت ىوكصش ىلع ءانب مهفيقوت

ّ
ضض

نم ةقرصسلا ىلإا احابصص ةصسماخلا ةعاصسلا دودح يف هنكصسم
لزنملا باب رصسك دعب هنكصسم اولخد نيمثلم ضصاخصشأا فرط
ىلع ءÓيتصسلاب اوماق نيأا ،ءاصضيب ةحلصسأاب ديدهتلا ةلئاط تحتو
.تاغوصصم اذكو ةيبنجألاو ةينطولا ةلمعلاب ةريبك ةيلام غلابم
تافلم مهيف هبتصشملا دصض زجنأا ،قيقحتلا تاءارجإا مامتإا دعبو
ةمكحمب ةّصصتخملا ةباينلا مامأا مهميدقت اهبجومبّ مت ،ةيئاصضق
.عاديإا رمأا مهقح يف ردصصف ،ضسولامت
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اوقششنتشسا ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةعبرأا ذاقنإا
ةنتابب نوبراكلا ديشسكأا لوأا زاغ

ةيامحلل ةلمح عا˘ط˘ق˘لا ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف تن˘كم˘ت
ةلئاع نم دارفأا ةعبرأا ةايح ذاقنإا نم لوألا ضسمأا ةليل ،ةيندملا

تاونصس9و3،6 مهرامعأا لافطأا ةثÓثب رمألا قلعتيو ،ةدحاو

قانتخل اوصضرعت ،ةنصس92 رمعلا نم ةغلابلا لماحلا مهتدلاوو

اذهو ،يهطلا دقوم نم ثعبنملا نوبراكلا ديصسكأا لوأا زاغب

ينارمعلا بطقلاب نكصسم006 يحب نئاكلا يلئاعلا مهنكصسمب

ىلإا مهل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘فا˘ع˘صسإا م˘ت ثي˘ح ،ة˘ل˘م˘ح
.ةمزÓلا تافاعصسإلا يقلتل ىفصشتصسملا
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رشصانعلاب10 روكذ ةيعماجلا ةماقإلا معطم ةقرشس ةمهتب صصاخششأا ةتشس فيقوت
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ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت

جرب ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ىلع ضضبقلا ءاقلإا نم جيريرعوب

معطم ةقرصس ةمهتب ضصاخصشأا6

10 روكذلل ةي˘ع˘ما˘ج˘لا  ة˘ما˘قإلا

بصسح ةيلمعلا تم˘تو ر˘صصن˘ع˘لا˘ب

تامولعم رثإا  ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نا˘ي˘ب
اهدافم ةعومجملا دارفأا ىلإا ةدراو
م˘ع˘ط˘م ة˘قر˘صسب ن˘ي˘صصخ˘صش ما˘ي˘ق

10 روكذ˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا

ببصسب ضضئاف دوجول ،رصصانعلاب
نتم ىلع ةيعيبرلا ةلطعلا ميدقت
ناغيم عون نم ىلوألا نيتبكرم
عو˘ن ةر˘ي˘غ˘صص ة˘ن˘حا˘صش ة˘ي˘نا˘ث˘˘لاو

ةمولعم˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘صساو نو˘كو˘صس

مت ، مÓعتصسإلا رصصنع طيصشنتبو

بابلا دن˘ع ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت

دعبو ةيعماجلا ةماقإÓل يصسيئرلا

ق˘ي˘قد˘لا ضشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا

ةقرفلا دارفأا فرط نم نيتبكرملل

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا

ةيمك ىلع روثعلا مت ، رصصانعلاب

ثيح ، ةيئاذغلا داوملا نم ةريبك

رار˘ف˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ما˘˘ق

نوميقملا ةبلطلا ام˘ه˘ل ن˘ط˘ف˘ت˘ي˘ل

مهفيقو˘ت˘ب او˘ما˘قو ة˘ما˘قإلا تاذ˘ب

ةدوجوم تناك يتلا علصسلا غارفإاو

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘قود˘˘ن˘˘˘صصلا˘˘˘ب

م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ، ن˘ي˘ت˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل

زجح عم امهيف هبتصشملا فيقوت

اهنم ةحلاصصلا ميلصستو ةعاصضبلا

ريدم ىلإا مÓتصسا لصصو ةطصساوب

تم˘ت ي˘ت˘لا ةد˘صسا˘ف˘لا ا˘مأا ة˘ما˘قإلا

ةراجتلا ناوعأا فرط نم اهتنياعم

ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ضشغ˘لا ع˘˘م˘˘قو

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ح˘صصلا بت˘كم ناو˘عأاو
لامكتصساو اهفÓتإا متف رصصانعلا
ةد˘˘ها˘˘صشم د˘˘ع˘˘بو ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةبقارملا تاريماكب تاهو˘يد˘ي˘ف˘لا
تر˘ه˘ظأا ، م˘ع˘ط˘م˘لا˘ب ة˘˘ت˘˘ب˘˘ث˘˘م˘˘لا
ليمحتب موقي ثلاثلا هيف هبتصشملا
عم يكيتصسÓب ضسيك يف داوملا
م˘ت يذ˘لا ع˘بار˘لا ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م هر˘˘يو˘˘˘صصت
ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘كب
، معطملا لخدم مامأا نيعوصضوم
دعبو ، امهفيقوت مت روفلا ىلع
هبتصشملا عم ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نينثا نيل˘ما˘ع ف˘ي˘قو˘ت م˘ت م˘ه˘ي˘ف

يعماجلا معط˘م˘لا˘ب ن˘ير˘خآا (20)

ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت  نو˘فو˘قو˘م˘لا
ىدل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘صسلا

م˘ت ن˘˘يأا  يداو˘˘لا ضسأار ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةصسصسؤوملاب مهيف هبتصشملا عاديإا
ضسأار ةيد˘ل˘ب˘ب ل˘يا˘مر˘لا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

.يداولا

 تقؤؤملا سسبحلا هعاديإا مت مهتملا

ةلششنخ ةنيدمب ةفاوشسلا قاقزب ةشسولهملا صصارقألا جورم فيقوت
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يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

ضسمأا ،ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ي˘ل˘˘خاد˘˘لا لوألا

يف ضصخصش فيقوت نم ، لوألا

ةيعر˘صشلا ر˘ي˘غ ة˘صسرا˘م˘م ة˘ي˘صضق

ريفوت لÓخ نم ةحصصلا ةنهمل

.يمومعلا قيرطلاب ةيودأا عيبو

دورو ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا

ن˘مألا ح˘لا˘صصم ى˘لإا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م

ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا لوألا ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لا

يف ضصخصش مايق اهدافم ،ةلصشنخب

ةزايحب ،رمع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا د˘ق˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ع˘ي˘بو
ةنيدمب يبعصشلا قوصسلا ىوتصسم
قا˘˘قز)ـب فور˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ
ةمولعمل˘ل لÓ˘غ˘ت˘صساو (ة˘فاو˘صسلا

مت ةمكحم ةينمأا ةطخ رثإا ىلعو
نيع ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ةيلمع˘ل ه˘عا˘صضخإا د˘ن˘عو نا˘كم˘لا
ط˘ب˘صض م˘ت يد˘˘صسج˘˘لا ضسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا

ةفاصضإلاب طا˘صشمأا30 هتزوح˘ب
، د˘˘حاو ضسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م ضصر˘˘˘ق ى˘˘˘لإا

،اصسولهم ا˘صصر˘ق13 عومج˘م˘ب

نكصسم ضشيتفتب نذإا رادصصتصسابو

هبجومب لقنتلا مت هيف هبتصشملا

رازيعلا قيرطب هانكصس رقم ىلإا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تنا˘ك ن˘يأا ،ة˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب

زجحو ط˘ب˘صض م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ضصارقألا نم ىرخأا طاصشمأا30

اصصرق03 عومجمب ةصسولهم˘لا

عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘صصي˘ل ، ا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م

ةصسولهملا ضصارقألا ددعل يلكلا

ةزوح˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت يذ˘لا

اصصرق16 ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا

اهليوحتو اهزجح مت˘ي˘ل ا˘صسو˘ل˘ه˘م
نمألا رقم ىلإا هيف هبتصشملا ةقفر
دعب و ، يلخادلا لوألا يرصضحلا
مت ،قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘صسا
عو˘صضو˘م˘ب ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإا
ةنهمل ةيعرصش ري˘غ˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘لا
ة˘˘يودأا ع˘˘ي˘˘بو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ،ة˘˘ح˘˘صصلا
مت هبجومب ،يمو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت
˘ما˘مأا ف˘ل˘م˘لا لا˘˘حأا هرود˘˘ب يذ˘˘لا
دصض ردصصأا يذلا قيقحتلا يصضاق
. عاديإا رمأا هيف هبتصشملا

 ةلششنخ

راششششـب رورم ثداح يف نيرخآا حرجو صصخشش لتقم
رايصس ةيرق لخدمب ءاعبرألا ضسمأا حابصص عقو نيتبكرم مادطصصا ثداح رثإا ةروطخلا ةتوافتم حورجب نارخآا نانثا بيصصأا و ضصخصش يفوت

ىقلت دقف راصشصشب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا حلاصصمل نايب بصسحو.ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع رقم بونج ملك07 راصشصش ةيدلبب

هرطصش يف8 مقر يئلولا قيرطلا ىوتصسم ىلع نيتيحايصس نيتبكرم مادطصصا نع جتن رورم ثداح عوقوب ديفي ةثاغتصسا ءادن اهرصصانع

(ةنصس85 ) ضصخصش ةثج ءÓجإا مت ثيح ناكملا نيع ىلإا اولقنتيل رايصس ةامصسملا ةقطنملاب ةتيملا ةلقعلا ةقطنمو راصشصش ةيدلب نيب طبارلا

ةتوافتم حورجو تاباصصإا نم نايناعي ةنصس03و81 رمعلا نم ناغلبي نيرخآا نيصصخصشل ةيلوألا تافاعصسإلا ميدقتو ناكملا نيعب ىفوتم
اميف راصشصشب رمعم يدعصسلا ةيمومعلا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملاب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ىفوتملا ضصخصشلا ةثج ليوحت مت دقو.ةروطخلا
اقيقحت ايميلقإا ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملا تحتف اهتهج نم.يحصصلا لكيهلا تاذب ةيبطلا تلاجعتصسلا ةحلصصم وحن نيحيرجلا ءÓجإا مت
. تيمملا ثداحلا تاصسبÓمو فورظ ةفرعمل
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ةلاقلاب تاردخملل جورم فيقوت/فراطلا
نم فراطلاب ةلاقلا ةرئاد نمأل ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
ةلاقلا ةنيدم نم ردحني رمعلا نم يناثلا دقعلا يف مرجمب ةحاطإلا

8.11 زجح ةيلمعلا هذه لÓخ مت نيأا تاردخملا جيورت يف طصشني
غلبمو روظحم ضضيبأا حÓصس ،يدنهلا بنق عون نم تاردخملا نم غ
لÓغتصسا دعب ةيلمعلا تءاجو ةرجاتملا ةيلمع تادئاع نم دعي يلام
ةلاقلا ةنيدم طصسوب تاردخملا جيورتب ينعملا مايقب ديفت تامولعم
تاردخملا نم نيتعطق هتزوحبو  هطبصض مت نيأا  هل دصصرتلا متيل
زجنإا روظحم ضضيبأا حÓصس ىلإا ةفاصضإلاب يلام غلبمو جيورتلل ةأايهم
مدق عيبلا ضضرغل تاردخملا ةزايح ةيصضق نع يئاصضق فلم هدصض
يف ردصص نيأا ةلاقلا ةمكحم ىدل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

¬∏e©£≈ Gd . ¿    . عاديإا رمأا هقح



¯YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ةزا˘ي˘ح ي˘ف ه˘طرو˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ريبكلا مجحلا نم ةيران تاجارد

ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘ب˘ن˘جا أا˘˘صشن˘˘م تاذ

ةريخذلا ةزايح ، بيرهتلا قيرط

ةصصخر نود صسماخلا فنصصلا نم

،ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م

نم ةحلصسأا ةزايح  ىلإا ةفاصضإ’اب

. (نيكاكصس) صسداصسلا فنصصلا

ةيل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بصسحو ة˘ي˘صضق˘لا

دوعت ةلصشنخ ةي’و نمأاب لاصصت’ا

مايق اهدافم تامولعم دورو رثإا

،ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق قو˘˘˘ب˘˘˘صسم صصخ˘˘˘صش

تارثؤومل˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا˘ب

هتماقإا لحم ىوتصسم ىلع ةيلقعلا

،ة˘ل˘صشن˘˘خ˘˘ب لا˘˘ق˘˘ن˘˘ير˘˘ف ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

فيثكت مت تامولعملل ’Óغتصسا

،هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا لو˘ح تا˘ير˘ح˘ت˘لا

نينكصسم ىلع هددرت تنيبت يتلا
ن˘˘ي˘˘نذإا راد˘˘صصت˘˘صسا م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو
، ةيروهمجلا ليكو نع صشيتفتلاب
ه˘ن˘كصس ر˘ق˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا د˘ع˘ب و
فيقوت مت لاقنيرف قيرطب نئاكلا
ةيلمعل هعاصضخإا دعب هيف هبتصشملا
ىلع روثعلا مت ةيدصسجلا صسملتلا

جد008.32 ـب ردقي يلام غلبم
عورصشملا ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب˘لا تاد˘ئا˘ع˘ك
م˘ت ا˘م˘ك ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
روثع˘لا م˘ت ن˘يأا ه˘ن˘كصسم صشي˘ت˘ف˘ت

ن˘م ا˘صصر˘ق02 ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘˘ك
ليتيك عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا

ط˘ب˘صض م˘ت ن˘يأا ، ع˘ي˘ب˘ل˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م
ةقفر هجو˘ت˘لا م˘ث ، تازو˘ج˘ح˘م˘لا
يناثلا هنكصسم ىلإا هيف هبتصشملا

ةلصشن˘خ˘ب ن˘كصسم003 يحب
نذإا بجو˘م˘˘ب ه˘˘صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت دار˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت ن˘يأا ،صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلع روثعلا مت ثيح ، صشيتفتلا

ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصارقأا01
زجح مت امك ، يزاتصسكإا عون نم
صسدا˘صسلا ف˘ن˘صصلا ن˘م ن˘ي˘حÓ˘صس
ن˘م ن˘ي˘ت˘صشو˘طر˘خ ،(ن˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘كصس)

ملم61 رايع صسماخلا فنصصلا

ةيران تاجارد ثÓث ،ملم21و
أا˘صشن˘م تاذ ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م
،بيرهتلا قيرط نع ةيتأاتم يبنجأا
رقم ىلإا اهليوحتو ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل
تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’ ة˘˘قر˘˘ف˘˘˘لا
لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب و.ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ، ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
ة˘ثÓ˘ث ن˘م˘صض ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا

فلملا ،ةلصصفنم ةي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م
و ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘ب لوأ’ا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل ن˘يز˘خ˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ل
ف˘ل˘م˘لاو  ،دو˘ع˘لا ع˘م ة˘˘عور˘˘صشم
ةريخذلا ةزايح عوصضومب يناثلا

ةصصخر نود صسماخلا فنصصلا نم

– ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ن˘م

ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأا ةزا˘˘ي˘˘˘ح

ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا و صسدا˘˘˘˘صسلا

ليجصست و ءارصش و عيب عوصضومب

ريبكلا مجحلا نم ةيران تاجارد

ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘ب˘ن˘جأا أا˘˘صشن˘˘م تاذ

ءافخإا و يلودلا بيرهتلا قيرط

،ة˘يرا˘ن ة˘جارد ة˘˘قور˘˘صسم ءا˘˘ي˘˘صشأا

و لوأ’ا ف˘ل˘م˘لا ة˘لا˘˘حإا م˘˘ت ثي˘˘ح

ي˘˘صضا˘˘ق د˘˘ي˘˘صسلا ما˘˘مأا ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

تاذب ةيناثلا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

عاديإا رمأا ردصصأا يذلا ةمكحملا

ي˘صسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا د˘˘صض

،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب

رادصصإا ثلاثلا فلملا صصوصصخب

لمعلا ةنمصضتم ةي˘با˘ي˘ن ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

حلاصصملا ىلإا ىوكصش قافرإا ىلع

ةعاصضبلا مي˘ل˘صست ع˘م ة˘صصت˘خ˘م˘لا

  . زجحلا لحم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

8395ددعلا0202 سسرام91  سسيمخلا 7ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

لخدتلاو ثحبلا ةقرف اهب تماق ةيعون ةيلمع يف / ةلششنخ

  صصأرقأ’أ نم ةيمك هتزوحب ريطخ مرجم فيقوت
ليتيك عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا نيزختب موقي ريطخ سصخشش فيقوت نم عوبشسألا ةيادب يف ، ةلششنخ ةيلو نمأاب لخدتلاو

.ةلششنخب هنكشس رقم ىوتشسم ىلع يزاتشسكإاو

رجاتت ةباشصعب ةحاطإ’أ

فيطشسب بوبحلاب
طا˘صشن˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘م ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت

جيورت نوفر˘ت˘ح˘ي ،دار˘فأا40 نم نو˘كت˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عو˘م˘ج˘م

نم ةماه ةيمك زجح عم ،فيطصس ةنيدم طصسو ةيلقعلا تارثؤوملا

نم ربتعم ايلام اغلبمو ،اصصرق054 ـلا تزهان ةيلقعلا تارثؤوملا

ةيلمعلا.ميتنصس نويلم02  ـلا قاف مومصسلا هذه جيورت تادئاع

،فيطصس ةي’ولا ةمصصاعب عصساتلا يرصضحلا نمأ’ا دارفأا اهرطأا

يف دارفأا ةثÓث طروتب ديفت تامولعم لÓغتصسا رثا تءاجو

ةنيدم طصسو ءايحأا دحأاب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا جيورت

ةقمعملا اهتايرح˘ت ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ تر˘صشا˘ب ه˘ي˘ل˘ع و ،ف˘ي˘ط˘صس

مهلصصوت نأا اهنأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ة˘فا˘ك ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب

مهل دصصرتلا مت مه˘تا˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘بو اذ˘ه ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل

مهتزوحبو ةيحايصس ةبكرم نتم ىلع صسبلت ةلاح يف مهفيقوتو

نم اربتعم ايلام اغلبمو ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم اصصرق084

،ميتنصس نويل˘م02  ـلا قاف موم˘صسلا هذ˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع

،ةينوناقلا تاءارجإ’ا اهلا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘بو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا

ةصسرامملا ةمهت نع ةعبرأ’ا نيطروتملا دصض ايئازج افلم تزجنأا

تاهجلا ىلع هبجومب اوليحأا ،ةحصصلا ةنهمل ةعورصشملا ريغ

.ةصصتخملا ةيئاصضقلا
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 ةيقÓخأا ةيشضق يف اوطروت

فراطلاب ةباشصعب حيطت راجحوب ةطرشش
فراطلاب راجحوب ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع تحاطأا

مهنيب نم صصاخصشأا ةصسمخ نم نوكتت ةباصصعب طقف ارخؤوم

حوارتت فراطلا ةي’و نم نوردحني ايئاصضق نوقوبصسم ةثÓث

يف نوطروتم نوينعملا .ثلاثلاو يناثلا دقعلا نيبام مهرامعأا

عم ةيانج باكتر’ دادعإ’ا صضرغل رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيصضق

عيمج ءافيتصسا دعب ،قÓخأ’ا داصسف ىلع صضيرحتلاو رصصاق داعبإا

ةيئاصضقلا تاهجلا ما˘مأا او˘مد˘ق  ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

رمأا نينثا قح يف ردصص نيأا راجحوب ةمكحم ىدل ةصصتخملا

ةيقبلاو ةيئاصضقلا ةباقرلا ماظن تحت ثلاث فرط عصضو عم عاديإا

 . ةقح’ مكح  ةصسلج امهل ديدحت مت
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ةلششنخ

تابورششملأ نم ةدحو0061 نم ديزأأ زجح

لمحملأ يف يراهن راظنمو ةيلوحكلأ
ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانعل ةينمأا ةيلمع يف

تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك زجح ، صسمأا لوأا مت  ، ةلصشنخ

تابورصشم˘لا ن˘م ةد˘حو7761 ـب اهعومجم رد˘ق ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

لصصحت تامولعم ىلإا ةيصضقلا ليصصافت دوعت ثيح.ةيلوحكلا

نم يناثلا دقعلا يف اصصخصش نأا اهدافم ةقرفلا رصصانع اهيلع

موقي و ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةيمك ىلع زوحي ،رمعلا

لمحملا ةيدلبب نئاكلا يلئاعلا هنكصسم ىوتصسم ىلع اهنيزختب

ليكو نع صشيتفتلاب نذإا رادصصتصسا مت كلذل ’Óغتصسا ةلصشنخب

ىلإا لقنتلا مت هبجومب ،صشاصشر د’وأا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

نع ترفصسأاو ةيباجيإا ةيلمعلا تناك نيأا هيف هبتصشملا نكصسم

7551 ـب ردقت ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةيمك زجحو طبصض

ىلع ايصضرع روثعلا مت امك ،ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو

ةطرصشلا رقم ىلإا اهليوحت متيل يبنجأا عنصص نم يراهن راظنم

.ةمزÓلا ةينوناقلا قيقحتلا تاءارجإا لامكتصس’
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  يلاحلأو قباشسلأ ةليشسملأ ريمل ةءأربلأ
ةليصسملا ءاصضقلا صسلجملا حنجلا ةمكحم صسما ءاصسم  تارب

ة˘ي˘ق˘بو ي˘لا˘ح˘لاو ق˘با˘صسلا ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ن˘م Ó˘˘صضف

ةرئادلا صسيئر) ةي’ولل ماعلا صشتفملا مهنمصض نم نيمهتملا

يفو ةيعمج صسيئرو نوفظوم و قباصس بختنم وصضع و ( ةباينلاب

ءÓطلا و ءاصضيبلا رئازجلا تاصشروب ةصصاخلا ىلوأ’ا ةيصضقلا

  .   ةيلام تاناعإا عيزوتو
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  ةليلق مايأا لÓخ تاباشصإا ةدع ءاشصحإا نع ثيدحو لافطألا ةحيرشش لاط

لجيجب ىيحي د’وأأ ةيدلبب بعرلأ ريثي «ريفاشصوب» ءأد
¯Ω / eù°©ƒO

د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كصس صشي˘˘ع˘˘˘ي
عقو ىلع لجيجب صشوردخ ىيحي
كان˘هو ا˘ن˘ه ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا را˘ب˘خأ’ا
صصخت يتلاو ةيدلبلا هذه ميلقإاب
نم ددعب »ريفاصصوب » ءاد يصشفت
تصصحأا يتلا ةيدلبلا هذه قطانم
ط˘صسو ءاد˘لا اذ˘ه˘ب تا˘با˘صصإا ةد˘ع
لافطأ’ا اديدحتو ةقطنملا ناكصس
. ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم تل˘˘قا˘˘ن˘˘تو
نم ددع ليجصست نع تامولعم

»ر˘ي˘˘فا˘˘صصو˘˘ب » ءاد˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإ’ا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع نا˘˘˘كصس ط˘˘˘صسو

ة˘صصا˘خو ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ةمخاتملا نوم˘ي˘م ي˘ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ثي˘ح فدا˘ه˘ل˘ب يوارو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل

رثكأا ءاصصحا نع ثيدحلا رودي

نيب اه˘ب˘ل˘غأا تا˘با˘صصإا01 نم

رح يذلا رمأ’ا لافطأ’ا
ّ

تاهجلا ك

ىلإا اهعفدو ةهجلا هذهب ةيحصصلا

ل˘جأا ن˘م ي˘ناد˘ي˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘ف

ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ت’ا˘ح˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ءارو فقت يتلا بابصسأ’ا ثحبو

لافطأا نيب اميصس ءادلا اذه يصشفت
يأارلا لاغصشنا لظ يف ةقطنملا
صشي˘نرو˘˘كلا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب  ما˘˘ع˘˘لا
داكي يذلا انوروك ءابو تافلخمب
ثاد˘˘حأ’ا ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ي
.ىرخأ’ا

» ءاد ي˘صشف˘ت با˘ب˘صسأا ل˘ه˘ج˘تو
ةيدلب قطانم صضعبب  »ريافصصوب
نأاو اميصس ةيلبجلا  ىيحي د’وأا

ي˘ف ج˘لا˘ع˘˘ي يذ˘˘لا صضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ىلع ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘ئا˘صسو˘ب بلا˘غ˘لا

صضعب اذكو زعاملا بيلح رارغ
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لاو با˘˘صشعأ’ا

ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا  نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
ةروكذملا تاباصصإ’ا اهب تلجصس
نع  ةديعبو ءارذع قطانم دعت

نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا تا˘ثو˘ل˘م˘˘لا ل˘˘ك
ىتح وأا صضارمأا اذكه يف ببصستت

بل˘˘غأا نأا ا˘˘م˘˘ك ، ىود˘˘ع ت’ا˘˘ح
ىلع نوصشيع˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس
ةيعارزلا لوقحلا مه˘ي˘ل˘ع هرذ˘تا˘م
مهلعجي يذلا رمأ’ا تاريخ نم
صضارمأ’ا نم ريثكلا نع ىآانمب
داوملا دعب اهتلمح ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لا
اهؤوانتقا متي يت˘لا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسإ’ا

. ةديعبلا قاوصسأ’ا نم

ةباقرلا تحت ثلاثلا عشضوو نيمهتم سسبحب رمأا قيقحتلا يشضاق / ةلششنخ

ةنجلل عبات رقم نم تأزيهجت ىلع تلوتشسأ ةكبشش دأرفأأ فيقوت
راششششب ةيبرتلأ لامعل تامدخلأ
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ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت

نم ، صسمأا لوأا ،ةلصشنخب راصشصش

نهت˘م˘ت رار˘صشأا ة˘كب˘صشب ة˘حا˘طإ’ا

راصشصش ةيد˘ل˘ب˘ب ر˘صسكلا˘ب ة˘قر˘صسلا

تاقورصسملا ةفا˘ك عا˘جر˘ت˘صسا ع˘م

ريصسم مد˘ق˘ت ر˘ثإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا.

را˘صشصش ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘بر˘م˘لا يدا˘ن˘˘لا

تامدخلل ةيئ’ولا ةنج˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا

ةي’ول ةيبرتلا لامعل ةيعامتج’ا

ىو˘كصش عاد˘يإا ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘صشن˘خ

يدا˘˘ن˘˘˘لا صضر˘˘˘ع˘˘˘ت صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب

رصسكلا قيرط ن˘ع Ó˘ي˘ل ة˘قر˘صسل˘ل

ةصصاخلا تازيه˘ج˘ت˘لا تفد˘ه˘ت˘صسا

زافلت زاهج يف ةلثمتملا يدانلاب

ECUOP 05 SIRI  عون نم

ةيئاصضفلا جماربلا طا˘ق˘ت˘لا زا˘ه˘ج

TASRATSصصاخ ي˘نا˘ث˘لا و

ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ةر˘˘يز˘˘ج˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ب

TROPS NIEBزاغ ةأافدم

SSAZ عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

OBRUTـب ردقي يلام غلبم

تاكفم و حيتافم ،جد000.02

متي˘ل ،ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب ة˘صصا˘خ ي˘غار˘ب

ةنياعم ءار˘جإ’ كلذ د˘ع˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا

قيق˘ح˘ت ة˘قر˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م

حتف عم ةرئادلا نمأ’ ةيصصخصشلا

ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت

و ةرمتصسملا تايرح˘ت˘لا.ة˘ي˘صضق˘لا

ىلإا تصضفأا ةيصضقلا يف ةفثكملا

قيقحتلا دعب و صصاخصشأا فيقوت

مرج امهفار˘ت˘قا˘ب ا˘فر˘ت˘عا ا˘م˘ه˘ع˘م

ن˘م ر˘صسكلا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘˘قر˘˘صسلا

،ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا ل˘خاد

هتقرصس ’واح امهنأاب افرتعا امك

قيقحت˘لا ر˘ف˘صسأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘نا˘ث ةر˘م

كيرصش رخآا صصخ˘صش ن˘ع ا˘م˘ه˘ع˘م

دعب ،تاقورصسملا ءافخإاب  ماق امهل

رداصص صشيتف˘ت˘لا˘ب نذإا راد˘صصت˘صسا

ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع

عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ،را˘صشصش ة˘م˘˘كح˘˘م

يف ةلثمتم˘لا تا˘قور˘صسم˘لا ة˘فا˘ك

نيأا ، يدانلاب ةصصاخلا تازيهجتلا

ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

ما˘مأا ف˘ل˘م˘لا لا˘حأا هرود˘ب را˘صشصش

ةمكحملا تاذب قيقحتلا يصضاق

امهيف هبتصشملا دصض ردصصأا يذلا

ةمهت نع عاديإا رمأا  نايصسيئرلا

و ليللا و رصسكلاب ةقرصسلا ةيانج

ثلاثلا هيف هبتصشملا امأا ، ددعتلا

تحت عصضولاب رمآا هقح يف ردصص

نع ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تاءار˘جإا

.ةقورصسم ءايصشأا ءافخإا ةمهت

جيريرعوب جرب

تأردخملأ نيزخت و ةزايح ةمهتب صصاخششأأ ةثÓث فيقوت
دقعلا يف صصاخصشأا ةثÓث فيقوت نم  جيريرعوب جرب ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
ةيلخ بصسح ةيلمعلا تمتو ةيعرصش ريغ ةقيرطب عيبلا و جيورتلا دصصق «جلاعم فيك   تاردخملا نيزخت و ةزايح ةمهتب رمعلا نم يناثلا
مت  نيأا  ةيعرصش ريغ ةقيرطب اهعيب دصصق تاردخملا ةزايحب مهب هبتصشملا مايقب ديفت تامولعم رثإا  ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا
برقلاب ةنوكرم ةبكرم نتم ىلع هقيقصش ةقفر  مهدحأا ةدهاصشم مت  مهب هبتصشملل مهتبقارم ءانثأا و   ةقرفلارصصانع لبق نم ةمكحم ةطخ دادعإا

0077 غلبم ىلإا ةفاصضإا تاردخملا نم ةحيفصص ىلع امهتزوحب رثع امهصشيتفت و امهنم  ةقرفلا رصصانع برقتب و  يراجتلا امهلحم نم

هيلع و امهراج وركذلا يفلاصسلل كلم تاردخملا ةيمك نأا تتبثأا ةقرفلا حلاصصم اهب تماق يتلا ةقمعملا تايرحتلا نإاف ةيلخلا تاذ بصسحو  جد
مهعاديإا مت ، يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع مهتلاحإا دعب و  ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا هبجومب اومدق مهب هبتصشملا دصض يئاصضق فلم زاجنإا  مت

  ≈°eƒS.´.تقؤوملا  صسبحلا
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فيطسسب انوروكلا نم فوخل
«وروألا» بحسسب رمألا قلعت اذإا

،فيطسسب لأزأ نيع ةنيدمل ةيفيرلأ ةحلفلأ و ةيمنتلأ كنب دهسشي
ةحسصلأ ةرأزو اهتهجو يتلأ تاميلعتلل أرياغم و افلاخم اعسضو
ضصاخسش’أ ف’آاب كتف يذلأ  انوروك راسشتنإأ يدافتل، نينطأوملل

تاطلسسلأ أرخؤو˘م ا˘ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأ تأءأر˘جل˘لو ،م˘لا˘ع˘لأ ر˘ب˘ع
فطسصت ثيح ،ريطخلأ ضسوريفلأ أذه راسشتنأ نم دحلل ةيرئأزجلأ

نم ةيهانت˘م ’ ر˘ي˘بأو˘ط ءا˘سسم˘لأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ر˘كا˘ب˘لأ حا˘ب˘سصلأ ذ˘ن˘م
ةلمعلاب مهتاسشاعم بحسسل كنبلأ باب مامأأ ةزجعلأ و خويسشلأ
.«وروأ’أ» ةبعسصلأ

هيونتلا قحتسست قدنف بحاسص ةردابم

مناغتسسمبZA  قدنف بحاسص فسشك هيونتلأ قحتسست ةردابم يف
رجحلأ تحت ىسضرملأ لابقتسس’ هدأدعتسسأ نع ةمسصاعلاب ةبقلأو
لاملأ لاجر كرحت راظتنأ يف ةردابملأ هذه يتأاتو  هقدانفب يحسصلأ

تلمح ميظنت وأأ ةكراسشملل ملاعلأ لود ةيقب رأرغ ىلع لامعأ’أو
.انوروك ضسوريفب نيباسصملاب لفكتلأ يف ةمهاسسملل عربت

لوجتلا رظح نلعي يسسنوتلا سسيئرلا

ـلأ نمً أرابتعأ لوجتلأ رظح ،ديعسس ضسيق ،يسسنوتلأ ضسيئرلأ نلعأأ
تأءأرجإ’أ راطإأ يف ،ضسنوت ءاحنأأ لك يفً احابسص6 ىتح ءاسسم6
’إأ لقنتلأ مدع ىلإأ ديعسس ضسيق اعدو.انوروك ةهباجمل ةيزأرتح’أ
نأأ  أدكؤوم انوروك ضسوريف راسشتنأ نم دحلل ىوسصقلأ ةرورسضلل
.نيمأاتلأ ن’وتيسس ةطرسشلأو ضشيجلأ

انوروكب ةباسصإلل ةسضرع رثكألا مدلا ةليسصف هذه

ضضرعت ةيناكمإأ يف أريبك أرود بعلت نأأ نكمي يتلأ مدلأ لئاسصف نع ،ةينيسصلأ ناهوو ةنيدمب تيرُجأأ ةثيدح ةسسأرد تفسشك
ةباسصإلل ةسضرع رثكأأA مدلأ ةليسصف نولمحي نيذلأ كئلوأأ نإاف ةسسأردلأ بسسحو .انوروك ضسوريفب ةباسصإ’أ رطخل اهلماح
ةسضرع رثكأ’أ مه«A» باحسصأأ نأأ ىلإأ اسضيأأ نوينيسصلأ نوثحابلأ ضصلخو .لئاسصفلأ يقاب باحسصأاب ةنراقم ،انوروك ضسوريفب
ةبسسنب اعويسش رثكأ’أO مدلأ ةليسصف دعتو .ةيناطيربلأ »ليم يليد» ةفيحسص اهترسشن يتلأ جئاتنلل اقفو ،ضسوريفلأ ببسسب توملل
A مدلأ ةليسصف باحسصأأ ةبسسن تغلب دقف ،انوروك اياحسض نيب افلتخم أدب رمأ’أ نكل،A ةليسصفلل ةئملاب32 لباقم ،ةئملاب43

مد لئاسصف نيب اهتأذ بسسنلأ تناك امك.O مدلأ ةليسصف نولمحي نيذلل ةئملاب52 لباقم ،ةئملاب14 ناهوو يف نيباسصملأ نيب

.O ةليسصفلل ةئملاب52و،A ةليسصفلل ةئملاب14 ،ضضرملأ ببسسب ةافولأ ت’اح

6102 ذنم ىوتسسم ىندأل ىوهت ليمربلا راعسسأا

تواهت ليمربلأ راعسسأأ نأأ ،ءاعبرأ’أ ضسمأأ ةقاطلأ ةلاكو تدافأأو،6102 ماع نم يفناج رهسش ذنم اهل ىوتسسم ىندأ’ طفنلأ راعسسأأ تراهنأ
ضسوريف يسشفت نع جتانلأ يملاعلأ داسصتق’أ ررسضتو دوقولأ ىلع بلطلأ فواخم طسسو عجأرتلأ أذه يتأاي.ليمربلل أر’ود5.82 غلبتل

هسضافخنأ دعب ةئاملاب8.0 وحنب عجأرتم ليمربلل أر’ود05.82 دنع يلاحلأ تقولأ يف تنرب ماخل ةلجآ’أ دوقعلأ تلوأدت ثيح ،انوروك
84.62 ىلإأ%7.1 لداعي ام اتنسس74 يكيرمأ’أ ماخلأ عجأرتو6102. ماع ذنم ىوتسسم ىندأأ وهو أر’ود04.82 ىلإأ قباسس تقو يف
ضساسسكت برغ ماخ لزنو .تأونسس عبرأأ نم رثكأأ يف ىوتسسم لقأأ اسضيأأ وه أر’ود02.62 ىلإأ قباسس تقو يف لزن امدعب ليمربلل أر’ود
 .ضسمأأ%6 طيسسولأ

نيجاط ةمزأا ثدحي ديمسسلا  ىلع تفاهتلا

ضضعبلأ نأأ لب ،روهسش ةدعل مهلزانم نع ةرسسكلأ وأأ «رأدلأ» زبخ باغ نيذلأ ،بعسشلأ ةيبلاغ هيلإأ رقتفأ ام أذهو ،ةليسسولأ رربت ةياغلأ نأأ لاقي
نأأ ريغ ،نيطلأ ةدام نم ةعونسصملأ اسصوسصخ نيجأوطلأ ءانتقاب ءاسسنلأ مهت نيأأ ،ميركلأ ناسضمر رهسش يف ’إأ ةلكأ’أ هذه رسضحي ’ مهنم
ء’ؤوه دجيل ،اهيف براسضم راعسسأاب ىتحو هعأونأأ فلتخمب ديمسسلأ ةدام ىلع تفاهتي لكلأ تلعج دق ،انوروك ءابوب ةقلعتملأ ةنهأرلأ ةمزأ’أ
يهطل نيجاط نع ثحب ةلحر يف رمأ’أ مهلعجو ،نيجأوطلأ مأدعنأ لكسشم مامأأ مهسسفنأأ مهلزانمب ديمسسلأ ضسيدكتب أوماق نمم نونطأوملأ
.ةورسضلأ دنع هيلإأ ةجاحلل هريفوت لقأ’أ ىلع وأأ ،«ةرسسكلأ»
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ى˘لإاو د˘حأ’ا مو˘ي ذ˘ن˘˘مو مد˘˘قأا ثي˘˘ح

نم تارسشعلا ءأثÓثلا سسمأ’ا ةيأغ

ةيدلبب ةي˘ن˘ه˘م د’وأا ة˘ت˘سشم ي˘ن˘طأ˘ق

ةيجأجتحا ةكرح نسش ىلع ةليمرلا

رقملا قلغ و ةيدلبلا رقم مأمأا ةمرأع

ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد ع˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م
ء’ؤوه مهتا ثيح ، أهيلإا نيبختنملاو
ليوحتب هباون دحأا و ةيدلبلا سسيئر
يتلا ةتسشملأب سصأخلا زأغلا عورسشم
ةينهم د’وأا ةتسشم يهو أهنونطقي
نم نوبرقم هنطقي رخآا عقوم ىلإا
ءأ˘سصقإاو ، ه˘باو˘ن و ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا خ˘˘ي˘˘سش

قلعتملا مأهلا عورسشملا نم ةتسشملا
نم تÓئأ˘ع˘لا ن˘م تأ˘ئ˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ب
نأا نم مغرلا ىلع ، يعيبطلا زأغلا
دوعي جمأنر˘ب ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم ة˘ت˘سشم˘لا

نم دوعيل هديمجت مت و5102 ةنسسل
ىلإا هليوحت رارقب اوؤوجأفتيل ، ديدج
و˘هو م˘ه˘ب˘سسح ر˘خآا ي˘ن˘˘كسس ع˘˘قو˘˘م

ة˘ي˘كل˘م بب˘سسب عاز˘ن ل˘˘ح˘˘م ع˘˘قو˘˘م

ح˘ت˘ف او˘سضفر نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا .سضرأ’ا

يلاو روسضح ةيأغ ىلإا ةيدلبلا رقم

مهتروأحم و مهيلإا أيسصخسش ةي’ولا

ىلإا عورسشملا ليوحت رارق رادسصإا و

.يلسصأ’ا هعقوم
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 ىرخأا ةقطنم ىلإا مهتقطنم نم زاغلا عورسشم ليوحت ببسسب

ةلسشنخ يف يلاوتلا ىلع ثلأثلا مويلل ةليمرلا ةيدلب رقم نوقلغي ةينهم دلوأا ةتسشم نأكسس
نم زاغلاب قلعتي عورسشم ليوحت ةيلمع يف قيقحت حتفب ةبلاطملل ةيدلبلا رقم مامأا ةلسشنخب ةليمرلا ةيدلب ناكسس نم ددع جاجتحا لسصاوتي يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل

 .ةيسضقلا يف يلاولا لخدت ةياغ ىلإا رقملاب بختنم وأا فظوم يأا قاحتلا عنمو ةيدلبلا رقم قلغب صصاخسشألا نم تارسشعلا موقي ثيح ، رخآا ىلإا يناكسس عمجت

ديوزتل ارايلم05 دسصر مت اميف

 ةرثعبملا ةينكسسلا تاعمجتلا

لزأنملا فلآا طبر لطعي ءأبرهكلا لكسشم
 لجيجب تأيدلب تسس ربع بورسشلا هأيملأب
ةهجلأب تأيدلب تسس نع لقي’أم طبر فلم ىفط

دسس نم أقÓطنا بورسشلا هأيملأب لجيج نم ةيقرسشلا

دعب كلذو حطسسلا ىلإا اددجم ةيليملا ةيدلبب ةبأيسسوب

ةي’ولأب ةيئأملا دراوملا ريدمل ةريخأ’ا تأحيرسصتلا

ةيلمع يف عورسشلا ةلأحتسسا أهلÓخ نم دكأا يتلاو

لكسشم ببسسب ةروكذملا تأيدلبلا وحن هأيملا خسض

ةيلمع يف عرسشي نأا سضرتفملا نم نأكو .ءأبرهكلا

تأيدل˘ب تسسر˘ب˘ع لزأ˘ن˘م˘لا ف’آا هأ˘ج˘تأ˘ب هأ˘ي˘م˘لا خ˘سض

، فور˘ع˘م يد˘ي˘سس ، ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘هو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘قر˘سش

ةلأبغو رسصنعلا ، سشوردخ ىيحي د’وأا ، ةرأطسسلا

ةيادب عم كلذو ةيليملا ةيدلبب ةبأيسسوب دسس نم أقÓطنا

ةيلمعلا هذه نأا ريغ ةيرأجلا ةنسسلا نم ينأثلا رهسشلا

تسضر˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘كأ˘سشم˘لا بب˘سسب تل˘˘جأأ˘˘ت

كلذ نمو ريب˘كلا عور˘سشم˘لا اذ˘ه زأ˘ج˘نإأ˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا

يذلا رمأ’ا ءأبرهكلأب خسضلا تأطحم ديوزت يف رخأأتلا

ةتسسلا تأيدلبلا ىلإا هأيملا لوسصو ةيلمع لطعيسس

تاونقلا عسضو نم ءأهتنإ’ا نم مغرلا ىلع ةروكذملا

غولبو ةيونأثلا ىتحو ةيسسيئرلا خسضلا ةطحم اذكو

.ةئأملأب ةئأملا برأقيأم ةريخأ’ا هذهب زأجنإ’ا ةبسسن

لجيجب هأيملا عأطق ىلع نيمئأقلا ئرأطلا اذه عسضوو

هذه فÓخإا لظ يف يقيقح قزأأم يفو لب جرح يف

يتلا دوعولل  ةيسصولا ةرازولا أهئارو نمو تأهجلا

ريزو نأا ليلدب ةروكذملا تأيدلبلا نأكسسل أهومدق

نأكسس طبر عورسشم نأأب دكأا نأاو قبسس قبأسسلا عأطقلا

أقÓطنا بورسشلا هأيملأب لجيج نم ةيقرسشلا تأيدلبلا

يرفيف رهسش نم ةيادب أيلمع نوكيسس ةبأيسسوب دسس نم

يف فارطأ’ا هذه تعسضو ةريخأ’ا تاروطتلا نأا ريغ

تÓ˘ئأ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ف’آ’ا م˘˘ل˘˘ح ل˘˘جؤو˘˘ي˘˘سس أ˘˘م˘˘م قزأأ˘˘م

ةروكذملا قطأنملا ىوتسسم ىلع ءأملا نم ةمورحملا

ىتحو نأسضمر ره˘سش ءأ˘سضق ى˘ل˘ع أ˘هر˘ب˘ج˘ي˘سس أ˘م˘برو

يف تببسست يتلا هأيملا حسش ةمحر تحت فيسصلا لسصف

لسصتم قأيسس يفو .قطأنملا هذهب ةرركتم تأجأجتحا

فسشك لجيج ةي’و نم ةيقرسشلا ةهجلأب هأيملا فلمب

ةميقب يلأم فÓغ دسصر نع عأطقلا ىلع نومئأقلا

هأ˘ي˘م˘لا لأ˘سصيإا  ل˘جأا ن˘م كلذو م˘ي˘ت˘ن˘سس رأ˘˘ي˘˘ل˘˘م05

ربع ةرثعبملا ةينكسسلا تأعمجتلا نم ددعل بورسشلا

تاونقلأب أهطبر رذعت يتلاو ةيقرسشلا ةهجلا تأيدلب

تأعمجتلا هذه دجاوت ببسسب ارخؤوم أهعسضو مت يتلا

يف أهعوقو مدع نع كيهأن أيبسسن ةديعب قطأنم يف

تأهجلا ىلع متح يذلا رمأ’ا ،دحاو يفارغج قأطن

أهطبر لجأا نم ةسصأخ ةينازيم سصيسصخت ةيسصولا

نودمتعي اولاز’ نيذلا أهنأكسس ةأنأعم ءأهنإاو هأيملأب

 .رأطمأ’ا هأيم ىتحو ةيعيبطلا عيبأنيلا هأيم ىلع
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ةمÓسسلا لوح ةيسسيسسحت ةلمح ميظنت

وزو يزيتب ةيرورملا

ىلع ظفأح» رأعسش تحت
 «كتلطعب عتمتسسا و كتلئأع

سصيلقتلاو قرطلا ربع يرورملا نمأ’ا زيزعت سضرغب

تأجاردلاو ةي˘حأ˘ي˘سسلا تأ˘ب˘كر˘م˘لا قاو˘سس طرو˘ت ن˘م

ةيميلقإ’ا ةعومجملا تدعأا رورملا ثداوح يف ةيرأنلا

يف ةيسسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ،وزو يز˘ي˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

لبق نم ردسص يذلا نأيبلا بسسحو .ةيرورملا ةمÓسسلا

ةلمحلا  هذه نإأف زأهجلا تاذل ةعبأتلا مÓعإ’ا ةيلخ

ليرفأا3 ةيأغ ىلإا دتمت و سسرأم02 موي قلطنتسس

هذه فدهتو .ةيع˘ي˘بر˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ع˘م ن˘ماز˘ت و0202

زار˘بإا و قاو˘سسلا ة˘ئ˘ف ىد˘ل ي˘عو˘لا ع˘فر ى˘لإا ة˘ل˘م˘ح˘لا

.نيلجارلا و قيرطلا يلمعتسسم يقأب هأجت مهتيلوؤوسسم

سسرغ و ريوطتل ىلإا ةينطولا ةلمحلا هذه فدهت أمك

مهنم ةسصأخ نيقئأسسلا لك نأهذأا يف ةيرورملا ةفأقثلا

نإأف ةرأسشإ’ا هيلإا ردجت أمكو .ةيرأنلا تأجاردلا وقئأسس

،رورملا ثداوح ليجسست ىلإا ةيدؤوملا بأبسسأ’ا مهأا

أهيلت ، ةمئأ˘ق˘لا سسأار ى˘ل˘ع ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘سسلا ى˘ق˘ب˘ت

مدع بنأج ىلإا ، ةريطخلا تاروأنملا و تازوأجتلا

كرأسشي ، ةرأسشإÓل .ةقأيسسلا ءأنثأا بعتلا لمأع ةأعارم

كردلا رسصأنع بنأج ىلإا ، ةيسسيسسحتلا ةلمحلا يف

ةمÓسسلا ةعمج و ةيندملا ةيأمحلا حلأسصم ، ينطولا

 .ةي’ولأب ةيرورملا

N∏«π S°©ÉO

ةيئان ةقطنم45 نم رثكأاب لفكتلا فدهب /ةنيطنسسق

ةيمنتلل ربتعم يلأم فÓغ صصيسصخت ىلع عأمجإلا
¯LªÉ∫ HƒYµÉR

سسلجملا نم قوثوم ردسصم دكأا

ةي’وب بور˘خ˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

يف تعرسش ةريخأ’ا نأأ˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

لجأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تأ˘قأ˘ط˘ب˘لا داد˘عإا

ةيئأنلا قطأنملا نم ديدعلأب لفكتلا

تنأع يت˘لا ة˘سصأ˘خو أ˘ه˘م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع

ل˘ك ي˘ف سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

داد˘ع˘ت˘سس’ا فد˘ه˘˘بو .تأ˘˘عأ˘˘ط˘˘ق˘˘لا

نم طأقنلا ةعسساو ة˘ي˘م˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

،أهؤوأسصحإا مت ة˘ق˘ط˘ن˘م45 يلأ˘م˘جإا
ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘˘لأ˘˘سصم˘˘لا نأا ة˘˘سصأ˘˘خ
ل˘كل ح˘˘سسم ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف تعر˘˘سش
ذنم ةيدلبلل ةعبأتلا ةيئأنلا قطأنملا

أهلÓخ تسصحأا ،مأيأا01 نم رثكأا

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا أ˘م˘ك ،ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م45
قطأنم ينأمث نع لقي ’ أمب لفكتلا
ىلع ةربتعم ةينأكسس تأعمجت أهب

حلأسصو جيرملاو سشيعلا رأطق رارغ
سسأحن نيعب ةيفيرلا ةقطنملا يجارد
،ةسشواوكلاو فادوبو بيارغلا ىرقو

نأا بورخلا ةيدلب نم ردسصم لأقو
نم قأسسو مدق ىلع لمعت هحلأسصم
تأقأطبلا نييحتو دادعإا ءأهنإا لجأا
ة˘ف˘ل˘كلا د˘يد˘ح˘ت سضر˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
قطأنملا ديفتسست نأا ىلع ،ةيلأمجإ’ا
ي˘ف م˘هأ˘سست ع˘يرأ˘سشم ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
دعوو ،مهتلزع نم أهنأكسس جارخإا
ي˘ف عر˘سشت˘سس بور˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب نأأ˘˘ب
نأكسسلل ةيسشيعملا فورظلا نيسسحت
تأ˘ه˘ج˘لا ة˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشأ˘˘ب˘˘م
مدقتسس يتلا ريرأقتلا ىلع ةيسصولا

نأا ركذي ،ةطلتخملا ةنجللا فرط نم
اوعرسش ةنيطنسسق ةيدلب ءأسسؤور لك
ل˘ظ˘لا ق˘طأ˘ن˘م ءأ˘سصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف
دع˘ب ،ر˘ئاود˘لا نأ˘ج˘ل ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ˘ب
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ر˘يزو ل˘ه˘مأا أ˘م˘ك ،نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
فيرسش ،ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

نييئ’ولا ةحÓ˘ف˘لا ير˘يد˘م يرأ˘م˘ع
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ءأ˘˘سصحإ’ اد˘˘حاو ار˘˘ه˘˘˘سش
ةيبهسسلا تأي’ولا يف لظلا قطأنم
.ةيلبجلا و

 ةنيدملا طسسوب يرورملا قانتخÓل دح عسضو فدهب /ةنيطنسسق

ءادوسسلا طأقنلأب ةيثÓثلا ءاوسضألا ليغسشت ةدأعإا
¯LªÉ∫ HƒYµÉR

نم ةلمج ةنيطنسسق ةي’و ترطسس
ىلع ءأسضقل˘ل ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا

لÓخ نم يرورملا قأنتخ’ا ةرهأظ
لمسشي» يجيتارتسسا ططخم» عسضو
عسضوو تأقرتفملاو تأقرطلا ةئيهت
زأجنإا نع Óسضف ةيئوسض تارأسشإا

اذ˘ه ي˘ف .تارأ˘ي˘سسلا ن˘كر˘ل ر˘ئأ˘ظ˘˘ح
ةنيطنسسق ةي’و يلاو ىطعأا ددسصلا
طبسض مأظن عورسشم قÓطنا ةرأسشإا

ةيئوسضلا تارأسشإ’او رورملا ةكرح
يف ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ر˘ي˘ي˘سست˘ل ي˘جذو˘˘م˘˘ن عور˘˘سشم رأ˘˘طإا

يرسضحلا رور˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ل ز˘كر˘م˘م
دأفأاو ،ةيرئازج ةكرسش هيلع فرسشت
مأظن» عورسشم نأا لوؤوسسم ردسصم
لقنتلل يكيمأنيد˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل˘ل ي˘كذ

رييسست نم˘سضت˘ي يذ˘لاو «ير˘سضح˘لا
فدهي ةيئوسضلا تارأسشإÓل زكرمم
كفو ةيرورملا ةكرحلا ليهسست ىلإا
ط˘سسو˘˘ب ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا تأ˘˘قأ˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا
متيسس عورسشملا نأا ازربم ،ةنيدملا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘جذو˘م˘ن ة˘ل˘حر˘م˘ك هر˘ي˘ي˘˘سست
ي˘ف مأ˘ظ˘ن˘لا مو˘ق˘ي ثي˘ح تأ˘يد˘ل˘ب˘˘لا

تأ˘مو˘ل˘ع˘م ع˘م˘˘ج˘˘ب ى˘˘لوأا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ةكرح قفدت لوح سصتخملا زكرملأب
حئارسشو ةيكذ تاريمأك ربع رورملا

ةينأث ةلحرم يف متيو ة˘ي˘سسي˘طأ˘ن˘غ˘م
لولح دأجيإ’ تأنأي˘ب˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ل˘ح˘ت
سسف˘ن ي˘˘فو ،ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يد˘ل˘ب ترر˘ق قأ˘˘ي˘˘سسلا
ةهجاومل ةديدج ةيجيتارتسسإا دأمتعا
ةروسصب زكرتملا يرورملا قأنتخ’ا

لÓ˘خ ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
تسسرد ثي˘˘ح ،رأ˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا تأ˘˘˘عأ˘˘˘سس

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘سضو أ˘˘ه˘˘ح˘˘لأ˘˘سصم
لخادم ةدع ربع ةيثÓثلا ءاوسضأ’ا

نيح يف ،طغسضلا فيفخت لجأا نم
ة˘كر˘˘سشل ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص أ˘˘ت˘˘قؤو˘˘م تح˘˘ن˘˘م
لخد˘م˘ب ءاو˘سضأ’ا ع˘سضو˘ل «تبو˘سس»
ع˘طأ˘ق˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن د˘ن˘عو فو˘سصلاو˘˘ب
،ة˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ج˘˘سسم ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘لأ˘˘˘ب
نم بيرق˘لا نأ˘كم˘لا ى˘لإا ة˘فأ˘سضإ’أ˘ب
ةيعأنسصلا ةقطنملأب دوقولا ةطحم
أنÓ˘عإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا تر˘سشنو ،«لأ˘مر˘لا»
زأجنإا ةق˘ف˘سصل تقؤو˘م˘لا ح˘ن˘م˘لا ن˘ع
ارأيلم قوفت ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘ثÓ˘ث ءاو˘سضأا

ةدئأف˘ل ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م ة˘ئ˘م˘ع˘برأاو
قلعتي رمأ’ا نأا أمك ،«تبوسس» ةكرسش
ميظن˘ت˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ءاو˘سضأ’ا زأ˘ج˘نإأ˘ب

ن˘م طأ˘ق˘ن ثÓ˘ث˘ب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
أطأقن تجمر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا و ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
،Óبقتسسم أهنع نÓعإ’ا متيسس ىرخأا

ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم سسي˘˘˘˘ئر حر˘˘˘˘سشو

ةيدلبلا أهدمتعت يتلا ةيجيتارتسسإ’ا

ءاو˘سضأ’أ˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

ة˘ل˘حر˘م˘لا نأا لأ˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ميظنت ىلع زيكرتلا نمسضتت ىلوأ’ا

أيجيردت رورم˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خاد˘م

،بلطتي يذلا ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ى˘لإا

ى˘ل˘ع ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘سسارد ،لأ˘ق أ˘م˘ل˘˘ث˘˘م

برقلأ˘بو ءاد˘ه˘سشلا ة˘حأ˘سس ىو˘ت˘سسم

ديعلا دمحم ةفأقثلا راد روأحم نم

ءاوسضأ’ا نأا حسضوأا أمك ،ةفيلخلا لآا

دبع عرأ˘سش جر˘خ˘م د˘ن˘ع ةدو˘جو˘م˘لا

ن˘ع تف˘قوأا د˘ق ي˘نو˘ط˘˘ي˘˘ق كلأ˘˘م˘˘لا

،أهاودج مدع ببسسب ةرتف ذنم لمعلا

د˘ن˘ع أ˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدأ˘عإا ن˘كم˘˘ي ن˘˘كل

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ثÓ˘ث ءاو˘سضأأ˘ب أ˘ه˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت

 .عرأسشلا لخدم ىوتسسم

بورخلأب نيرفأسسملا ةطحم ريجأأتل ةديازم نع نÓعإلا /ةنيطنسسق
يحأتتف’ا رعسسلا ديدحت عم ،تاونسس8 ةدمل كلذ و ينلعلا دازملا قيرط نع نيرفأسسملا ةطحم ريجأأتل ةديازم ءارجإا ،ةنيطنسسق ةي’وب بورخلا ةيدلب تررق

،يدلبلا رقملأب ت’وادملا ةعأقب ةرسشأعلا ةعأسسلا ىلع كلذو لبقملا عوبسسأ’ا ىرجتسس ةديازملا نإأف قأيسسلا سسفن يف و .أيونسس رأنيد نييÓم01 نم ديزأأب

نيبغارلا ىلع متحتي هنأا أمك ،تاونسس ينأمثل ءاركلا ةيلمع مودت نأا ىلع ،ةنسس لك رأنيد فلأا062 و نييÓم01 ـب يحأتتف’ا يعجرملا رعسسلا ددح أمك

هيلع رسشؤوم كسصو،0202 ةنسسل ةيئأسضقلا تأهجلا فرط نم ةملسسم سسÓفإ’ا مدع ةدأهسش أهنم قئأثو نمسضتي فلم نيوكت ةديازملا يف ةكرأسشملا يف

LªÉ∫ HƒYµÉR.رأنيد فلأا065و نينويلمب ردقملاو يحأتتف’ا رعسسلا ةميق نم ةئأملأب52 ـب ددحملا ةتقؤوملا ةلأفكلا ةميقب
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نأا ،فيطسس قأفو رأبخأا ىلع ةعلطم ردأسصم تفسشك
يف ،دغ موي نم ةيادب نوعرسشيسس قيرفلا يبعل

تسضفر أمدعب كلذو ،مهلزأنمب دارفنا ىلع بردتلا
يفيأطسسلا يدأنلا يلوؤوسسم بلط ،يأم8 بكرم ةرادإا

ريبادتلا ةفأك ذخأا عم ،بعلملأب تأبيردتلا ءارجإأب
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،““أ˘نورو˘ك““ ضسور˘ي˘ف د˘سض ة˘ي˘˘ئأ˘˘قو˘˘لا

أ˘ج˘مأ˘نر˘ب ر˘ط˘سسي ،ي˘كو˘˘ك˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ىل˘ع برد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل أ˘سصأ˘˘خ أ˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا م˘ه˘ت˘قأ˘ي˘ل ىل˘ع ظأ˘ف˘ح˘لاو دار˘ف˘˘نا

ة˘فأ˘ك˘ب تأ˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ب أ˘ي˘ل˘ع˘˘لا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘سصو
دعب تءأج تأبيردتلا ىلإا ةدوعلا نأا ثيح ،أهلأكسشأا
ةحار مأيأا ثÓث نم ةيفيأطسسلا رسصأنعلا ةدأفتسسا

ضصلختلا لجأا نم نيبعÓل ينفلا مقأطلا أهسصسصخ
يتلا تأيرأ˘ب˘م˘لا ة˘فأ˘ث˘ك بب˘سسب قأ˘هرإلاو بع˘ت˘لا ن˘م

اذه .رئازجلا ضسأأكو ةلوطبلا يتسسفأنم يف أهسضأخ
ةسصرف ،ةلوطبلا فقوت ةرتف نوكت نأا رظتنملا نمو
ةبأسصإلا نم يفأعت˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘بأ˘سصم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب ة˘ل˘كأ˘سش ىل˘ع ،ة˘˘سسفأ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلاو
ىنأع يذلا ضشأيرب رسسأي ىلإا ةفأسضإلأب ،فوسصوبو
لÓ˘خ ة˘بر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘سضع˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ة˘˘بأ˘˘سصإا ن˘˘م
نم هتعنم يتلاو ،لئأبقلا ةبيبسش مأمأا هيدأن ةهجاوم
ةرتفلا حمسست نأا رظتنملا نم ثيح ،ةارأبملا مأمتإا

ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘فأ˘˘˘ع ةدأ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأ˘˘˘ب ،بأ˘˘˘سشلا بعÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘ح˘˘˘لا
فأنئت˘سسا ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب أ˘م˘ل ل˘سضفأا ل˘ك˘سشب داد˘ع˘ت˘سسإلاو
،فيطسس قأفو بردم لءأسست ،هتهج نم .ةسسفأنملا
تأ˘طأ˘سشن˘لا فأ˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ق˘ير˘ط ن˘ع ،ي˘كو˘ك˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
نم ةيأقولا ببسسب لبقملا ليرفأا5 دعب ةيسضأيرلا

أ˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ر˘˘مألا نأ˘˘ك نإا كلذو ،““أ˘˘نورو˘˘˘ك““ ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
مأا ،ةرسشأبم ةيمسسرلا تأسسفأنملا ضضوخ ىلإا ةدوعلأب
ة˘˘يدأ˘˘ح˘˘تإلا رار˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضأ˘˘˘ير˘˘˘لا تأ˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا نأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لاو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ضضو˘خ ل˘جأل ة˘˘سصأ˘˘خ مأ˘˘يأا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سس ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
تأسسفأن˘م˘لا ضضو˘خ ي˘ف ةر˘سشأ˘ب˘ُم˘لا ل˘ب˘ق تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا
˘مأ˘يأا ضصي˘سصخ˘ت م˘ت˘ي نأا ي˘ف ه˘ل˘مأا أ˘يد˘ب˘ُم .ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
أهد˘ع˘بو هر˘سصأ˘ن˘ع ة˘فأ˘ك ع˘م عأ˘م˘ت˘جلا د˘سصق ىر˘خأا
،تأ˘سسفأ˘ن˘م˘لا ن˘م ىق˘ب˘ت أ˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشلا

فأنئ˘ت˘سسا م˘ت˘ي نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأاو أ˘سصو˘سصخ
حنم متي نأا أمنود رسشأبم لكسشب ةيمسسرلا تأسسفأنملا

نيبعÓ˘لا ي˘قÓ˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘قألا ىل˘ع عو˘ب˘سسأا ةر˘ت˘ف
ىلع مّت˘ح ءأ˘بو˘لا رأ˘سشت˘نا نأا رأ˘ب˘ت˘عأ˘ب ،م˘ه˘ن˘ي˘ب أ˘م˘ي˘ف
يكوكلا نأا أمك .مهتويبب دارفنا ىلع بردتلا عيمجلا
ةلوطب يف ينأثلا زكرملا يف هقيرف دجاوتي يذلا
،رئازجلا ةيدولوم ةقفر ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

اذهل ةلوطبلا بقلب جيوتتلا نع ثحبلا ىلإا ىعسسي
زكرم ىلع دادزولب بأبسش ةمحازم يلأتلأبو ،مسسوملا
.هيف دجاوتي يذلا ةرادسصلا

¯ ±.hd«ó

91 ديفوك دجتسسملا أنوروك ضسوريف لازأم

ىل˘˘ع م˘˘لأ˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘يو بعر˘˘˘لا عرز˘˘˘ي ر˘˘˘سشع
نم ءيسش لك فيقوت يف أببسستم ،هل خوسضرلا

هجو ىلعو ةفأقث رودو أمنيسس رودو حرأسسم
،ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘سضأ˘ير˘لا ثاد˘حلا ضصو˘سصخ˘لا

ةمهملا ةيوركلا تأقبأسسملا لك ليجأأت دعبف
ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا لأ˘˘˘ط˘˘˘بلا ة˘˘˘ط˘˘˘بار رار˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع
ن˘˘م أ˘˘هر˘˘ي˘˘غو أ˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فا ضسأأ˘˘˘ك تأ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصتو
ءأج ،ملأ˘ع˘لا ي˘ف ةزرأ˘ب˘لا ة˘يور˘ك˘لا ثاد˘حلا

نلعأا ،ثيح،0202 أبوروأا ضسأأك ىلع رودلا
ليجأأت أيمسسر مدقلا ةركل يبوروألا دأحتلا

ـلا نيب  ةررقم تنأك يتلا0202 أبوروأا ضسأأك

متو ن˘ي˘مدأ˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج21و ناو˘˘˘˘ج21

قيلعت بنأج ىلا1202 ناوج ىلا أهليجأأت
لأ˘˘˘ط˘˘˘بألا ة˘˘˘ط˘˘˘بار) ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ي˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘بأ˘˘˘˘سسم
بب˘˘سسب ر˘˘خآا رأ˘˘ع˘˘سشإا ىت˘˘ح (““غ˘˘ي˘˘˘ل أ˘˘˘بورو˘˘˘ي»و
يذلا دجتسسملا أنوروك ضسوريف نم فوأخملا
،ملأ˘ع˘لا لو˘ح ة˘ي˘سضأ˘ير˘لا ثاد˘حألا ىل˘ع ر˘ثأا

ءأجرإا عم يبورولا دأحتلا نÓعإا نمازتو
ةلوطب ““لوبيمنوك““ ةيبونجلا أكريمأا دأحتا

أمنيب1202 فيسص ىلا0202 أكريمأا أبوك
مدع ىلع ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا تددسش
تارار˘˘˘˘ق ذأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تل أ˘˘˘˘ن˘˘˘˘هار ة˘˘˘˘˘جأ˘˘˘˘˘ح دو˘˘˘˘˘جو

0202 و˘˘ي˘˘كو˘˘ط دأ˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا نأأ˘˘سشب ““ة˘˘يرذ˘˘˘ج““

،توأا نم عسسأت˘لاو ة˘ي˘ل˘يو˘ج42 نيب رر˘ق˘م˘لا

أع˘سساو ار˘ي˘ثأأ˘ت ““91-ديفو˘ك““ ضسور˘ي˘ف ضضر˘فو
ضضرفو ةي˘سضأ˘ير˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىل˘ع
نم ىمظعلا ةيبلأغلا يف تأسسفأنملا قيلعت
ي˘م˘لأ˘ع ءأ˘بو ىلا لو˘ح˘˘ت أ˘˘مد˘˘ع˘˘ب تأ˘˘سضأ˘˘ير˘˘لا

ملأعلا يف ضصخسش0057 وحن ةأفوب أببسستم
يبوروألا دأحتلا دقعو ،ضسمأا لوا ةيأغ ىلا
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سس ضسما لوا ءأ˘˘˘˘˘سسم مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل
ه˘ي˘ت˘ق˘بأ˘سسم لأ˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘سسا ثح˘˘ب˘˘ل تأ˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘جا
اذه يفتحت يتلا تأيئأهنلا ريسصمو ةيدنأÓل
نم نأكو أهقÓطنل نيتسسلا ىركذلأب مأعلا

1ـ2لا و  ناو˘˘˘˘˘ج21 ـلا ن˘ي˘ب مأ˘ق˘ت نا رر˘ق˘م˘لا

ةئي˘ه˘لا تن˘ل˘عأاو ،ة˘ن˘يد˘م21 ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
ةلوطبلا ءأ˘جرإا لو˘ط˘م نأ˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘بورولا

ىلا ناوج11 وه أهل اديدج ادعوم حرتقاو

يف ليدعت يأا نود نم1202 ةيليوج11
ن˘م ذ˘خ˘ت˘ي يذ˘لا دأ˘ح˘تلا ن˘ل˘˘عأاو ،أ˘˘ه˘˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘سص

بأقعأا يف هل ارقم ةيرسسيوسسلا نوين ةنيدم
لأسصتلا ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع م˘ي˘قأا يذ˘لا عأ˘م˘ت˘جلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ة˘˘كرأ˘˘سشم˘˘ب و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ˘˘ب
ة˘يد˘˘نأا) ةرأ˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لأ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةيلحم تادأحتاو ةينطو تلوطب تأطبارو
تأبختنملل مهألا هتلوطب ءأجرإا (نيبعلو

““أفيولا““ ددسشو،0202 أبوروأا ضسأأك ةينطولا
ي˘ه ة˘ب˘ع˘ل˘لأ˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك ة˘˘ح˘˘سص نا ىل˘˘ع

ط˘غ˘سض يأا ضضر˘ف يدأ˘ف˘ت ىلا ة˘فأ˘˘سضإا ة˘˘يو˘˘لوأا
ةينعملا ةمأعلا تأمدخلا ىلع يرورسض ريغ
ةلوطب ءأجرإا نا اربتعم تأيرأبملا ميظنتب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تلو˘ط˘ب˘ل˘ل ح˘ي˘ت˘ي˘سس تأ˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تقلع أ˘مد˘ع˘ب م˘سسو˘م˘لا لأ˘م˘ك˘ت˘سسا ة˘ي˘بوروألا

.أسضيأا أنوروك ضسوريف ةيفلخ ىلع

نيبعÓل ايقيرفإا ةلوطب لجؤوت فاكلا
 نييلحملا

ةركل ةيقيرفإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا تن˘ل˘عأا أ˘م˘ك

ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘جأأ˘ت ن˘ع ضسمأا لوا ءأ˘سسم ،مد˘ق˘˘لا

0202 ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل م˘مأÓ˘ل أ˘ي˘ق˘ير˘فإا

لبقملا ليرفأا رهسش أهتمأقإا اررقم نأك يتلا
بب˘سسب ىم˘سسم ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘جأل نور˘˘ي˘˘مأ˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف
رار˘˘˘ق˘˘˘لا كلذ ءأ˘˘˘جو ،أ˘˘˘نورو˘˘˘ك ءأ˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
،دجتسسملا أنوروك ضسوريف يسشفت ةهجاومل
ة˘ط˘سشنألا ة˘ي˘ب˘لأ˘غ فأ˘ق˘يإا ي˘ف بب˘سست يذ˘لاو
ة˘خ˘سسن˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،م˘˘لأ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضأ˘˘ير˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م أ˘˘ه˘˘ب زأ˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
طسسوو هسضرأا ىلع تميقأا نأا دعب ،برغملا

ةخ˘سسن˘لا نأا ىلإا ةرأ˘سشإلا رد˘ج˘تو ،هر˘ي˘هأ˘م˘ج
نأا رظتن˘م˘لا ن˘م نأ˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

تنأكو ،أيرأق أ˘ب˘خ˘ت˘ن˘م61 ة˘كرأ˘سشم د˘ه˘˘سشت
ليجأأت نع قبأسس تقو يف تنلعأا دق فأكلا
تأيفسصتلا نم ة˘ع˘بار˘لاو ة˘ث˘لأ˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا

،1202 ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا م˘˘مألا ضسأأ˘˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
ضسور˘ي˘ف رأ˘سشت˘نا ن˘م فوأ˘خ˘م˘لا بب˘سسب كلذو
.أنوروك

نلعي مدقلا ةركل ةيبونجلا اكيرمأا داحتا

““اكريمأا ابوك““ ليجأات

مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا أ˘كر˘ي˘مأا دأ˘ح˘تا لأ˘قو

ممأا ضسأأك ةلوطب نأأب ضسمأا لوأا ،(لوبيمنوك)

ىتح أهليجأأت مت مأعلا اذه ةيبونجلا أكريمأا

ضسوريف رأسشتنا نم فوأخم ببسسب1202 مأع

ةلوطب˘لا مأ˘ق˘ت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م نأ˘كو ،أ˘نورو˘ك

21 نم ةرتفلا يف أيبمولوكو نيتنجرألا يف

نكلو ،مأعلا اذه نم ةيليوج21 ىلإا  ناوج

يف لبقملا فيسصلا ىلإا نآلا أهليجأأت متيسس

ةركل يبوروألا دأحتلا رارق ضسكعت ةوطخ

،ةيبوروألا ةلوطبلا ليجأأتب (أفيوي) مدقلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا دد˘˘ع بب˘˘سسب رار˘˘ق˘˘لا ذأ˘˘خ˘˘تا م˘˘تو

مهنم بلط˘ي˘سس ن˘يذ˘لا أ˘بوروأا ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا

ثيح ،ةلوطبلل ةيبونجلا أكريمأا ىلإا ةدوعلا

عو˘ب˘سسألا ة˘ي˘م˘لأ˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ترأ˘سشأا

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘˘سصأا أ˘˘˘بوروأا نأا ىلإا ي˘˘˘سضأ˘˘˘م˘˘˘لا

.(91-ديفوك) ضضرم يسشفتل ديدجلا

يتلا ةديحولا ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا

 نلا ةياغ ىلا انوروك ىدحتت

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘كأا ،كلذ ن˘˘م ضضي˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ىل˘˘˘عو

يأا ذأختا مزتعت ل أهنأأب ةيلودلا ةيبملوألا

نأأ˘سشب ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘يرذ˘˘ج تارار˘˘ق

لازت ل أهنأأب ةفيسضم،0202 ويكوط بأعلأا

نوسضغ يف دأيبملوألا ميظنتب أمأمت ةمزتلم

ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت م˘غر نلا ن˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ع˘˘برأا

أهل نأيب يف ةنجللا تركذو ،أيملأع أنوروك

ة˘ي˘سضأ˘ير˘لا تادأ˘ح˘˘تلا ع˘˘م تأ˘˘ثدأ˘˘ح˘˘م بق˘˘ع

ىل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت ير˘˘ج˘˘ت د˘˘ق أ˘˘ه˘˘نأأ˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

أ˘ه˘ن˘˘ك˘˘ل دأ˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

أهدعوم يف بأعلألا ة˘مأ˘قإأ˘ب أ˘مد˘ق ي˘سضم˘ت˘سس

نم ،ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا9و ةي˘ل˘يو˘ج42 ن˘ي˘˘ب

نأأب ةيملأعلا ةحسصلا ةمظنم تدكأا ،أهتهج

-د˘ي˘فو˘ك»ب ةد˘كؤو˘م˘لا ة˘بأ˘سصإلا تلأ˘ح دد˘ع

أفلأا31 ةيسضأملا ةعأسس42ـلا لÓخ غلب ““91

تلأحلا عومجم كلذب عفتريل ةلأح309و

.ةبأسصإا115761 ىلإا يملأعلا ىوتسسملا ىلع

 سرام32 موي يلوبان عم ةيعامجلا تابيردتلا فنأتسي مقغ
فلأا82ـب أيلأطيإا يف أنوروك ضسوريف يسشفت نم مغرلأب ،يرأجلا ضسرأم32 موي ةيعأمجلا تأبيردتلا ىلإا هتدوع نع يلأطيإلا يلوبأن يدأن نلعأا

فنأأتسسيسس قيرفلا نأا ىلوبأن ىدأن نلعي““ :يمسسرلا هعقوم ىلع ىلوبأن ىدأن بتكو ،نآلا ىتح ضصخسش0002 نم رثكأا ةأفوو ،ةبأسصإا ةلأح

بمأك““ بعلم ىلع ،ضسرأم81 ضسمأا أهتمأقإا اررقم نأك يتلا ةنولسشرب ةهجاومل دعتسسي ىلوبأن نأكو ،““ةيحأبسص ةسسلجب ضسرأم32 نينثلا موي بيردتلا

ضسوريف ببسسب تأقبأسسملا عيمج ليجأأت  مدقلا ةركل ىبوروألا دأحتلا نلعي نأا لبق ،أبوروأا لأطبأا ىرودل61ـلا رود بأيإا تأسسفأنم نمسض ““ون
ديلو.ف.أنوروك
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

ايبيردت اجمانرب رطشسي يكوكلا ليبن
انوروك ببشسب هيبعÓل اشصاخ

مسسوملا ءأغلإا ةرورسضب ،يركز نيدلا رون يدوعسسلا كمسض يدأنل يرئازجلا بردملا بلأط
.يملأع ءأبو ىلإا لوحتو ““أنوروك ضسوريف““ يسشفت ةيفلخ ىلع ،ةقبأسسملا نم يلأحلا

ةدو˘˘ع ع˘˘ن˘˘م˘˘ب ضسمأا لوأا ءأ˘˘سسم ،اد˘˘يد˘˘ج ارار˘˘ق ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سسلا ة˘˘˘سضأ˘˘˘ير˘˘˘لا ةرازو ترد˘˘˘سصأاو
،ر˘خآا رأ˘ع˘سشإا ىت˘ح ،ة˘ك˘ل˘م˘م˘لا ة˘يد˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘ب بأ˘ع˘لألا ة˘فأ˘ك ي˘ف ة˘ي˘عأ˘م˘ج˘لا تأ˘ب˘يرد˘ت˘لا
““مو˘ي˘لا““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ع˘م هراو˘ح ي˘ف ،ير˘كز لأ˘قو .د˘ج˘ت˘سسم˘لا ““أ˘نورو˘ك““ ضسور˘ي˘ف ة˘برأ˘ح˘˘م˘˘ل
أم نكلو ،رخآا ءيسش يأاو مدقلا ةرك مهت ل نينطاوملاو ضسأنلا ةحسص مأمأا““ :ةيدوعسسلا
نيبعÓلا حيرسستب تمأق نآلا ةيدنألا عيمجف ،رارقلا اذه ىلع بترتت فوسس يتلا رومألا

نمسضي يذلا أم يلأتلأبو ،ىرخأا قطأنمل نورفأسسي فوسس نوبعÓلاو ،تازأجإا مهحنمو
،بئأسص رارق يرودلا قيلعت““ :فأسضأاو ““؟ضسوريفلا اذهل نيلمأح ريغ مهو نيبعÓلا ةدوع
ارمأا هارأا ل أنأا ،يعيبط لكسشب نيعوبسسأا وأا عوبسسأا دعب تأبيردتلل دوعنسس فيك نكلو

ةينفلا ةزهجألا مويلا ،نأكم لكل نورفأسسي نوبعÓلأف ،ربكأا ةرسضملا نوكت نكلو أيعيبط
بنأ˘جألا نو˘ب˘عÓ˘لاو ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘ن نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل ن˘˘ح˘˘ن نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو
اوردأغ نيذلا نيبعÓلا ةلبأقم نوسشخي اوحبسصأا ،طيسشم ضسيمخ يف أنه نودجاوتملا
نمو ،Óهسس ضسيل عسضولا““ :عبأتو .““ةيأغ˘ل˘ل ه˘ب˘ع˘سص أ˘مو˘م˘ع ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ة˘لأ˘ح˘لأ˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

،مأعلا اذهل ةيسضأيرلا ةطسشنألا عيمجل ةفأسضإلأب ،أيئأهن يرودلا ىغلي نأا يرظن ةهجو
حبسصأا ءأبولا نأل ،هتيب يف قبيلف هتيبل بهذ نم ،مأعلا اذه اددجم ةيدنألا بعلت ل نأاو

أهيف دجاوتملا ةيونعملا ةلأحلا مويلاو ،تيقوت لو دودح هل ضسيل ضسوريفلاو أيملأع
أبوروأا يف نيبعلو ،أنوروكب بيسصأا دأن ضسيئر نأا اريخأا أنعمسسو ،ةديج ريغ نويسضأيرلا

نل يرودلا““ :همÓك متتخأاو .““؟نحن أنب كلأب أمف ضسوريفلأب اوبيسصأا ةيلأع تأينقتب
أنك نإاو ،ىوتسسملا نع ثدحتن أنك نإا ضضيسضحلل طبهي فوسس ىوتسسملاو أيعيبط عجري
دعب نكلو ،ةلأح يأا أهب دجوي ل طيسشم ضسيمخ ةنيدمف ضسوريفلا لأقتنا نع ثدحتن
.““ضسوريفلل نيلمأح مهتدوع نكمملا نم ةقطنملا مهتردأغمو ةزأجإا نيبعÓلا حنم
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ريهظ˘لا دو˘سشح نأ˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ف˘سشك
يف رئازجلا ةيدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ن˘م˘يألا

قيرفل يمسسرلا قيبطت˘ل˘ل تأ˘ح˘ير˘سصت
ر˘خآا أ˘ي˘لأ˘ح بع˘˘ل˘˘ي ه˘˘نأأ˘˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

د˘ع˘ب كلذو د˘ي˘م˘ع˘لا ناو˘لأأ˘ب ه˘ل م˘˘سسو˘˘م
ن˘با أ˘ه˘ع˘ب˘ل ة˘ي˘لأ˘ت˘˘ت˘˘م م˘˘سساو˘˘م ي˘˘نأ˘˘م˘˘ث
يدأ˘˘ن فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف فأ˘˘ط˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
يف بغري هنأأب دوسشح لأقو ،بعسشلا
بقلب أجوتم بلقلا قيرف نع ليحرلا
يذلا دي˘حو˘لا فد˘ه˘لا و˘هو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

دح ىلع هقيقحت نأكمإلا يف لازأم
نم ةيدولوملا قيرف جورخ دعب هلوق
ضسأ˘كو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ت˘ق˘بأ˘˘سسم
بقللا تأبأسسح نا م˘غر ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

اد˘ي˘ق˘ع˘ت تدادزا د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لأ˘˘ب
،هيلع ةسسرسشلا ةسسفأنملا ىلا رظنلأب
مسسو˘م ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل دو˘سشح م˘سضناو
قأ˘˘فو ن˘˘م أ˘˘مدأ˘˘ق2102 / 3102
تقولا كلذ ذنم حبسصا ثيح ،فيطسس
ةيدولوملا فوفسص يف ةيسسأسسأا ةعطق
لب ،قيرفلا يف نميألا قاورلل أكلمو
فوفسص يف بعللا باوبأا كلذ هل حتفو
،تارم ةدع يلحملا ينطولا بختنملا

13 بحأ˘سص بعÓ˘لا ىو˘ت˘˘سسم نأا ر˘˘ي˘˘غ

ي˘ف أ˘ظو˘ح˘ل˘م أ˘ع˘جار˘ت فر˘ع د˘ق أ˘مأ˘˘ع
هتيلأعف تلق ثيح ،ةريخألا مسساوملا

همسساوم يف فرع˘ي نأ˘ك أ˘مد˘ع˘ب ار˘ي˘ث˘ك
،ةرسشأ˘ب˘م˘لا تأ˘ف˘لأ˘خ˘م˘لا كل˘م˘ب ىلوألا

جريرعوب جرب يلها بعل نأأب ودبيو
دقع ىلع لوسصحلا يف بغري قبأسسلا
هراوسشم ءأهنل ج˘ي˘ل˘خ˘لا ي˘ف ي˘فار˘ت˘حا
ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،يور˘˘˘ك˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ي˘˘ف أ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا
ضسيئرلا ةرادإا نأأب ودبي أميف ،لبقملا
هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ك˘˘ف˘˘ت ل ضسأ˘˘م˘˘لا

عجارتو أيلأح هنسس ربك ىلا رظنلأب
ىق˘˘˘ل˘˘˘ت د˘˘˘ق بعÓ˘˘˘لا نأ˘˘˘˘كو ،هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ة˘˘يد˘˘نا ن˘˘م ضضور˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م

ه˘˘˘جو ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
تنأك تأسضوأفملا نأا ريغ ،ضصوسصخلا

نأ˘ك أ˘م˘ك ،نأ˘ي˘حألا بلأ˘غ ي˘ف ر˘ث˘ع˘˘ت˘˘ت
ىلا لأ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ن˘˘˘م أ˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘˘ق بعÓ˘˘˘˘لا
نب هليمز رارغ ىلع يدوعسسلا يرودلا

ح˘ت˘ف˘˘لا يدأ˘˘ن˘˘ل أ˘˘ي˘˘لأ˘˘ح رأ˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ك˘˘بد
.يدوعسسلا
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 يلاردفلا اهبتكم عامتجا لجؤت فافلا ملاعلا لوح ةضايرلل لماش فقوت يف هببست دعب
لبقملا نينثقا موي ارظتنم ناك يذلا

موي هدقع رظتنملا نم نأك يذلا يلاردفلا هبتكم عأمتجا ليجأأت نع هلÓخ نم نلعا أنأيب مدقلا ةركل يرئازجلا دأحتلا ضسمأا ردسصأا
ىقبي يذلا ،خيرأتلا اذه ىلع ظفحت عسضو عم يرأجلا رهسشلا نم13 خيرأت ىلا عأمتجلا ليجأأت مت ثيح ،ضسرأم32 لبقملا نينثلا

يف ببسست يذلا91 ديفوك أنوروك ضسوريف فرط نم اددهم دÓبلل يلأحلا يحسصلا عسضولا رمتسسا لأح يف أسضيأا وه ليجأأتلل أسضرعم
دأحتلا تأهيجوتب هتاذ نأيبلا يف مدقلا ةركل يرئازجلا دأحتلا ركذ أمك ،عمجأا ملأعلا يفو رئازجلا يف ةسضأيرلا تأطسشنلا لك فقوت
يحسصلا عسضولا ““أفيفلا““ فسصو ثيح ،مزحو ةيدج لكب هعم لمأعتلا ةرورسضو ،ءأبولا اذه ةروطخ نم رذح يذلا ““أفيف““ ةبعلل يلودلا
لودلا يف ةيدأحتلا عيمج ““أفيفلا““ يأا ةركذم ،ةيملأعلا ةحسصلا ةمظنم تأيسصوت ىلا أهرودب ةدنتسسم ،ددهملاو ريطخلأب يملأعلا

ةركل ةيقيرفلا ةيلاردفنوكلا تغلبأا ،هتاذ قأيسسلا يفو ،ضسوريفلا رأسشتنا نم دحلل ةيرورسضلا ةيئأقولا تاءارجإلا ذأختا ةرورسضب
كلذو ،نوريمأكلأب لبقملا ليرفا يف ةرظتنم تنأك يتلا نييلحملا نيبعÓل أيقيرفا ضسأأك ليجأأتب ةبعلل ةيرئازجلا ةيدأحتلا مدقلا
تأيعادت ببسسب هلك كلذو ،يذيفنتلا أهبتكمب ةسصأخلا24 ةمأعلا أهتيعمج ليجأأت ىلع أسضيأا ““فأكلا““ تمدقأا أمك ،قحل خيرأت ىلا
91. ديفوك أنوروك ضسوريف رأسشتنا
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 يركز نيدلا رون يرئازجلا بردملا
يدوعشسلا يرودلا ءاغلإاب بلاطي

رئازجلا ةيدولوم

 ةيدولوملا عم هل مشسوم رخآا بعلي هنأاب دكؤوي دوششح

ديعاوملا زربأا لجؤوي دجتشسملا انوروك ضسوريف
يلاحلا ماعلا يف ةرظتنملا ةمهملا ةيشضايرلا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرأ˘˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘سشك
كلأ˘˘˘سش يدأ˘˘˘ن نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نأ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأا
ةر˘ك˘ف˘ب بحر˘ي ل ي˘نأ˘˘م˘˘لألا
ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘م˘ج˘ن ةدأ˘ع˘˘ت˘˘سسا
بأ˘ق˘عأا ي˘ف بلأ˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘˘ن
نأ˘˘˘كو .ي˘˘˘لأ˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ،مأ˘˘ق ““ي˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘لا قرزألا““
،ريخألا يوتسشلا وتأ˘كر˘ي˘م˘لا

ه˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سسو بعل ةرأ˘˘˘˘˘˘˘عإأ˘˘˘˘˘˘˘ب
ل˘˘˘سسأ˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ل ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

6 ةرتفل يزيلجنإلا دتيأنوي

.رهسشأا
ميدقت يف بلأط نب لسشفو
هتبرجت يف ةيوق تأيوتسسم
ثيح ،ةينأ˘ث˘لا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ل˘˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب اد˘˘˘˘˘ب
،ةينفلاو ةيندبلا هتأيوتسسم
ضضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج أ˘˘˘م و˘˘˘هو

.ر˘˘ي˘˘˘هأ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تادأ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نل

6 ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خألا كرأ˘˘˘˘˘˘˘سشو

مل ““زيأبغأملا““ ع˘م تأ˘يرأ˘ب˘م
وأا ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف أ˘ه˘ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي

م˘˘غرو .فد˘˘ه يأا ة˘˘˘عأ˘˘˘ن˘˘˘سص
نأبأا يتلا ةري˘ب˘ك˘لا ه˘ت˘ب˘هو˘م

ه˘تر˘ي˘سسم ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف أ˘˘ه˘˘ن˘˘ع
يف لسشف هنإأف ،ةيفارتحلا
ببسسب كلذو ،هدوجو تأبثإا

ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كو ه˘˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘˘ع
بعÓ˘˘لا ر˘˘كذ˘˘˘ي .ه˘˘˘تأ˘˘˘بأ˘˘˘سصإا
يف ““رسضخلا““ عم كرأسش يذلا

ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فألا م˘مألا ضسأأ˘˘ك

هيد˘ل تنأ˘ك7102و5102
أ˘˘˘˘بوروأا ن˘˘˘˘م ضضور˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘˘ع
ضضر˘˘˘˘˘˘˘˘ع أ˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأار ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو
يزيلجنإلا ضسلأب لأتسسيرك
ن˘ي˘يدأ˘ن مأ˘م˘ت˘ها ىلإا ة˘فأ˘˘سضإا

ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘يدأ˘˘˘نو أ˘˘˘سسنر˘˘˘ف ن˘˘˘م
ي˘˘˘˘نأ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأا دأ˘˘˘˘نو أ˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإا

م˘˘˘ج˘˘˘˘ن نأ˘˘˘˘كو ،ه˘˘˘˘تأ˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب
قبأسسلا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه مأ˘ه˘ن˘تو˘ت
قيرف تأيرأبم نع بأغ دق
ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يأ˘˘ه˘˘ن ىت˘˘ح ه˘˘ك˘˘لأ˘˘˘سش
بب˘˘سسب ي˘˘سضأ˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
.ىنميلا ةب˘كر˘لا ي˘ف ة˘بأ˘سصإا

ءأقل ّيأا بلأط نب بعلي ملو
لبق ربأكألا ةئف يف يمسسر
يدأ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ىلا ه˘˘˘˘˘˘مأ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سضنا

نم4 ـلا ذ˘ن˘م ،يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

كرأ˘سش أ˘ّم˘ل ،ي˘سضأ˘م˘لا ل˘ير˘فأا
هكلأ˘سش ه˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
،غرو˘ب˘مرو˘ن ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا د˘˘سض
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘سسفأ˘ن˘م بأ˘˘سسح˘ِ̆ل

8102- ة˘˘خ˘˘سسن ة˘˘˘ي˘˘˘نأ˘˘˘م˘˘˘لألا

ي˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘ِ̆ب كلذو9102.
بب˘˘˘سس˘˘˘ِ̆ب أ˘˘˘˘سضيأاو ،ة˘˘˘˘بأ˘˘˘˘سصإلا
لبق نم ةطّلسسُم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
مث .ي˘ن˘ف˘لا زأ˘ه˘ج˘لاو ةرادإلا

حيرسست يف هيلوؤوسسم ةبغر
لازأ˘مو .ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا

ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘م

عم طبتري (ةنسس52) بلأط
يسضقنت ،دقع˘ِب ه˘ك˘لأ˘سش يدأ˘ن

ناوج ن˘م03 ـلا ي˘ف ه˘˘تّد˘˘م

قيرفلا ةرادإا نأا أملِع1202.
˘مÓ˘ت˘سسا طر˘ت˘˘سشت ي˘˘نأ˘˘م˘˘لألا

ريظن ،وروأا نييÓم01 غلبم
ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ح˘ير˘˘سست
ع˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف
ةينأكمإِأب يسضقي دنب دوجو
يدأ˘ن ل˘ب˘ق ن˘م د˘ق˘ع˘˘لا ءار˘˘سش
.لسسأكوين
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مدأقلا مسسوملا هتدوع ضضفري ينأملألا كلأسش

يزيلجنإلا لشساكوين يدان ةرادإا رارقب قلعم بلاط نب ليبن لبقتشسم

 ةنيطنسسق بأبسش

ةديدج ليشصافت فششكي ةدايع نب لامعأا ليكو
 كلامزلا عم تاشضوافملا ضصوشصخب

تلأسصتا كأنه نأأب ةدأيع نب نيسسح ةنيطنسسق بأبسش بعل لأمعا ليكو ،ديبع لسصيف دكأا
،لبقملا مسسوملا يف ضضيبأÓل همسضل بعÓلاو يرسصملا كلأمزلا يدأن نيب تمت دق ةيئدبم
يف مهدجاوت ءأنثأا يدأنلا يلوؤوسسم عم ةسسلج تدقع““ :ةيرسصملا ““نت““ ةأنق ربع ديبع لأقو
،““نآلا ىتح بعÓلا مسضل أيمسسر كرحتي مل كلأمزلا نكل ،يسسنوتلا يجرتلا ءأقل ضضوخل ضسنوت
كأنهو كلأمزلا يدأنب ةركلا ىلع فرسشملا وهو روسصنم ىسضترم ريمأا عم تثدحت““ :فأسضأاو
بعÓلا نأا ىلإا رأسشأاو ،““ديدجلا مسسوملا يف ةدأيع نب عم دقأعتلل ضضيبألا يدأنلا ىدل ةبغر
هنأأب حسضوأاو ،هلبقتسسم ديدحتل ةيأنعب أهسسرديسس ،رئازجلا جرأخو لخاد ضضورع ةدع هيدل
نأأب حسضوأاو ،مسسوملا ةيأهن عم متيسس فلملا اذه مسسح نأأب ادكؤوم ،ثادحألا قأبتسسا مدع لسضفي

يعدتسسا بعÓلا نأأب ادكؤوم ،مسسوملا اذه مأتخ يف يهتني ةنيطنسسق عم ةدأيع نب نيسسح دقع
ضسرأم يف ةررقم تنأك يتلا،1202 أيقيرفأا ممأا تأيفسصت تأيرأبم ءأغلإا لبق ،لوألا بختنملل
يرود ةلوطبب يسضأملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق بأ˘ب˘سش ع˘م رأ˘ظ˘نألا ةدأ˘ي˘ع ن˘با تف˘لو ،يرأ˘ج˘لا
يدمح يسسنوتلا ليحر دعب ةسصأخ ىنميلا ةهبجلا ميعدتل كلأمزلا ىعسسيو ،أيقيرفأا لأطبأا
.هتأقحتسسم يسضأقت مدع يعادب دحاو فرط نم هدقع خسسف يذلا زأقنلا

ديلو.ف

قيرفلل تقؤوملا ضسيئرلاو يوأهلا يدأنلا ةسسأئرل حسشرتملا حمطي
يف ةيبأختنلا ةمأعلا ةيعمجلا يف هبأختنا ميسسرت رأظتنا يف
أهيف طبختي يتلا ةقلأعلا ةيرادإلا لكأسشملا لحل ةرتفلا هذه

ىلإا ةلوطبلا فقوت ةرتف لÓغتسسا لوأحيسسو ،عيبأسسأا ذنم يدأنلا
،أ˘يأ˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ج˘لأ˘ع˘م ل˘جأا ن˘م مدأ˘ق˘لا ل˘ير˘فأا5 ةيأغ
ةدوع لبق دأحتلا تيب بيترت لجأا نم يفأكلا تقولا كلميسسو
.تأبيردتلا ءاوجأا ىلإا نيبعÓلا

ةليوط ةرتف ذنم دمجم يكنبلا ديشصرلا

زيزع أ˘ه˘ب مد˘ط˘سصي˘سس ي˘ت˘لا ل˘كأ˘سشم˘لاو ضسجاو˘ه˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘مو
3 ز˘ج˘ح نأا د˘ع˘ب د˘م˘ج˘م˘لا يوأ˘ه˘لا يدأ˘ن˘لا د˘ي˘˘سصر ة˘˘ي˘˘سضق ناود˘˘ع

لكب رمألا قلعتيو ةلادعلا ىلإا مههجوت دعب هنع نيقبأسس نيبعل
هتاءارجإا هتنت مل رخآا بعلو يبيرعو ،ينأيز ،كلأم نب نم
ةميق ردقتو ةيفأعوب مسشأه قبأسسلا بعÓلا وهو دعب ةينونأقلا
نم دأحتلا ةرسسأا نكمتت ملو ،نيرأيلم يلاوحب ةزوجحملا لاومألا
نم ةنأعإأك يدأنلا أهنم دأفتسسا يتلا رييÓم5 ةميق جارختسسا
روجألا بسص رخأأت يف ببسست أم وهو ةيسضقلا هذه ببسسب ةيلولا
.نيبعÓل ةيرهسشلا

اشضيأا ناتقلاع يلاولا امهملشس ناتللا ناتوÓعلا

ةبيبسش ءأقل لبق يميرب نيدلا لأمج ةبأنع ةيلو يلاو مأقو
عأ˘فد ىل˘ع زو˘ف˘لا ةوÓ˘ع أ˘˘م˘˘هو ن˘˘ي˘˘توÓ˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘ق بسصب ة˘˘يأ˘˘ج˘˘ب
ه˘ثد˘ح نأا د˘ع˘ب ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس مأ˘مأا لدأ˘ع˘ت˘لا ةوÓ˘˘عو تنأ˘˘ن˘˘جأ˘˘ت
ةيلولا رقم مأمأا أهومظن يتلا ةيجأجتحلا ةفقولا يف رأسصنألا

ةرادإلا نكمتت ملو ،يدأنلا أهيف طبختي يتلا ةيلأملا ةمزألا نع
و˘هو ل˘ك˘سشم˘لا ضسف˘ن بب˘سسب ة˘ي˘لأ˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا هذ˘ه جار˘خ˘ت˘سسا ن˘˘م
.دمجملا ديسصرلا

تنانجات ةوÓع نيبعÓل حنم ناودع

مأمأا لدأعتلا ةوÓع يهو ةدحاو ةوÓعب نونيدي نوبعÓلا لازأم
عأ˘فد ىل˘ع زو˘ف˘لا ة˘ح˘ن˘م ناود˘ع م˘ه˘ح˘ن˘م نأا د˘ع˘ب ناز˘ي˘ل˘غ ع˘˘ير˘˘سس
ةبخنلا ييسضأير ع˘م˘ج˘ت ز˘كر˘م˘ب ي˘سضأ˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ي˘ف تنأ˘ن˘جأ˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘م ةدأ˘˘ع˘˘سسو˘˘ب ىلإا م˘˘هر˘˘ف˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق يد˘˘يار˘˘˘سسب ““ضسبار˘˘˘ك˘˘˘لا““

قأ˘فر لازأ˘مو ،ة˘ي˘بأ˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘ع˘فدو م˘هز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
˘˘مأ˘˘مأا لدأ˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةوÓ˘˘ع ي˘˘هو ةد˘˘حاو ةوÓ˘˘ع˘˘ب نو˘˘ن˘˘يد˘˘ي ي˘˘بور˘˘خ

لكسشم نم ضصلختت أمد˘ن˘ع ة˘ي˘بأ˘ن˘ع˘لا ةرادإÓ˘ل ن˘ك˘م˘يو ،““د˘ي˘بار˘لا““
ة˘م˘ي˘ق د˘سصت˘ق˘تو ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه دد˘سست نأا يدأ˘ن˘لا د˘ي˘سصر د˘ي˘م˘ج˘ت

.ةلوطبلا نم ةمدأقلا تÓبأقملل أبسسحت ةيفأسضإا ةوÓع

ءاوجأا ىلإا ةدوعلا لبق نيتيرهشش نيترجأا نوملتشسيشس نوبعÓلا
تابيردتلا

اذه ةيأهن يف نيتيرهسش نيترجأا دبأعلا ضسرأحلا قأفر ملسستيسس
يذلا عأمتجلا يف نيبعÓل يميرب يلاولا هدكأا أم بسسح رهسشلا

برد˘م˘لا لأ˘ب˘سشأا نأا ي˘ن˘ع˘ي أ˘م و˘هو ،ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م ي˘ف م˘ه˘ب ه˘ع˘˘م˘˘ج
ىلإا ةدوعلا لبق ةيرهسشلا مهروجأا نم ءزج نوملسستسسيسس ةسساوم
ةيسضأيرلا تآأسشنملاو بعÓملا لك نأا ةسصأخ تأبيردتلا ءاوجأا

مهأسسيسس أم وهو مدأقلا ليرفأا5 ةيأغ ىلإا ةرتفلا هذه يف ةقلغم
ة˘ب˘تر˘م ن˘ي˘سسح˘ت ىل˘ع م˘هز˘ف˘ح˘يو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تأ˘يو˘ن˘ع˘م ع˘˘فر ي˘˘ف
.بيترتلا ملسس يف قيرفلا

ةليشسملا يف نيتليل يدانلا ةماقإا ضضوعيشس نم نع لءاشست

ة˘مأ˘قإا ضضو˘ع˘ي˘سس ن˘م ن˘ع دأ˘˘ح˘˘تلا ةر˘˘سسأا ن˘˘م نو˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا لءأ˘˘سست
نيلمأك نيمويل مهزجحو تبسسلا ةليل ““ةعلقلا““ قدنف يف قيرفلا

نكلو ةدأعسسوب لمأا ةهجاومل أبسسحت ةليسسملأب قدنفلا اذه يف
تع˘فدو ،قد˘ن˘ف˘لا دأ˘ح˘تلا ةر˘سسأا تردأ˘غ ةارأ˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأأ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
نم نوبرقملا حسصنو ،مأعطإلاو ةمأقإلا فيلأكت ةيبأنعلا ةرادإلا
ل˘جأا ن˘م ة˘ط˘بار˘لا ة˘ل˘سسار˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘بأ˘˘ن˘˘ع˘˘لا ةرادإلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةر˘˘سسأا
ةطبارلا لفكتت نأا نكمي هنأا ةسصأخ ةيسضقلا هذه نع مÓعتسسلا

لمأا مأمأا اددجم ءأقللا ةجمرب دنع دأحتلا ةمأقإا فيرأسصم عفدب
ةعأسس42 نم لقأا لبق هليجأأت مت ةلبأقملا نأا ةسصأخ ةدأعسسوب

.أهدعوم نع

ةيمكوب ناير بعÓلا ةلئاعل اهيزاعتب مدقتت داحتلا ةرشسأا

يبطلاو ينفلا نيمقأطلاو نيبعÓلاو ةبأنع دأحتا ةرادإا تمدقت
هدج ةأفو رثإا ةيمكوب نأير دأحتلا مجأهمل ةيبلقلا مهيزأعتب
ر˘ثأأ˘تو ،ة˘ي˘سضأ˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا مأ˘يألا ي˘ف ضضر˘م˘لا ن˘م ه˘تأ˘نأ˘ع˘م د˘ع˘˘ب
ةرسسأا لمأك نم تلأسصتلا ىقلت ثيح هتأفو دعب اريثك بعÓلا
.مهيزأعت هل اومدقو هعم اونمأسضت نيذلا رأسصنألاو قيرفلا

ضسأفر نأميلسس

ةبأنع دأحتا

ةلوطبلا فقوت ةرتف يف ةيرادإلا لكاششملا لحل حمطي ناودع

يدنام ىسيعب ةنولشرب بردم مامتها فشكت ةينابسقا ”سآ“ ةفيحص
هلمأعت دعب هتأنأكمإا ريوطت يف حجن ثيح ،ضسيتيب لأير يدأن فوفسصل همأمسضنا ذنم ينأبسسإلا يرودلا يف هسسفن ،يدنأم ىسسيع ،قلأأتملا يرئازجلا عفادملا ضضرف
نع ةينأبسسإلا ““ضسأا““ ةفيحسص تفسشكو ،نيتيسس يكيك ةنولسشرب قيرفل يلأحلا ينفلا ريدملا مهرخآا نأك ،““يسسلدنألا““ يدأنلا ىلع اوفرسشأا نيزيمم نيبردم ةدع عم
لحك قيرفلل همسضي نأا يف ،قبأسس تقو يف يدنأم ىلع فرسشأا يذلا نيتيسس ركفي ذإا ،يرئازجلا مجنلا لبقتسسمو ةنولسشرب قيرف يف ثدحت دق ةديدج تاروطت
ىوتسسمب ةريبكلا هتفرعم ىلإا رسضخلا عفادم بادتنا يف نيتيسس يكيك ةبغر دوعتو ،يتيتموأاو هيكيب ىوتسسم عجارتو أهينأعي يتلا ةيعأفدلا لكأسشملا لظ يف ،بسسأنم
أمدنعف ،تأميلعتلل أمهفو ،تارارقلل Óبقت بعل رثكأا وه يدنأم نأا دقتعأا““ :ضسيتيب يف هيلع فرسشي نأك أمدنع هنع لأق ذإا ،هاوتسسم ريوطت ىلع هتردقو بعÓلا
نأا دعب ،هراوسشم يف بعÓلا هدهسش يذلا ريبكلا روطتلل رظنلأب ،همÓك يف أقحم نأك ينأبسسإلا بردملا نأا ودبيو ،““لوقأا أمب ادج متهم هنأأب رعسشأا يننإأف ،يتأملك يقلأا

قيرف تأمأمتها لخديو رثكأا قلأأتيل ةدع تأبسسأنم يف ةدأيقلا ةرأسش هعم لمح يذلا ضسيتيب مث ،ةليلق تاونسس رورم دعب هدئأق رأسص يذلا ضسمير يدأن عم هرسشأب
رهسش يف هدقع ءأهتنا لبق كلذو ،ءاوجألا رييغت وأا ضسيتيب لأير عم رارمتسسلأب ءاوسس ،هلبقتسسم يف مسسحلا عم دعوم ىلع يدنأم نوكيسس ،هتهج نم ،““أنارغوÓبلا““

ديلو.ف.وروأا نويلم نيثÓثب ةردقملا هدقع رسسك ةميق عفدي نأأب همسض يف بغارلا يدأنلا ىلع نوكيسس ذإا،1202 ناوج
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قرضشلل ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘ضشأÓ˘ل قر˘ضشلا ر˘با˘خ˘م لا˘م˘ع ل˘خد
ةبانع ةنيدم طضسوب ““سسرام ود نوضش““ يف اهرقم نئاكلا

يف نيدلا رون سشوك نيرفاضسملا لقن ةطحم نم برقلاب
ةيجاجتحا ة˘ف˘قو او˘م˘ظ˘نو ل˘م˘ع˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بار˘ضضإا

لامعلا فضشكو ،يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل سسمأا ةحيبضص
فيقو˘ت رر˘ق ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا نأا ““ة˘عا˘ضس ر˘خآا““ ـل
ايفضسعت هرارق نأا اورب˘ت˘عاو ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا

ر˘يد˘م˘لا ما˘ي˘˘ق ىل˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف درو ءار˘˘جإا˘˘ك ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نا˘˘كو
م˘ت ي˘ت˘لاو دا˘ضسف˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م ا˘˘يا˘˘ضضق ف˘˘ضشك˘˘ب يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

رار˘ق رود˘ضصب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ىلإا ا˘ه˘تا˘ف˘˘ل˘˘م ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
دا˘ضسف ة˘ي˘ضضق ف˘ضشت˘كا أاد˘ب نأا د˘ع˘ب ه˘ق˘ح ي˘ف ف˘ي˘قو˘ت˘˘لا
م˘˘ه˘˘بار˘˘ضضإا او˘˘ف˘˘قو˘˘ي ن˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا فا˘˘ضضأاو ،ىر˘˘خأا

ىلإا مهتوضص لوضصو ةياغ ىلإا مهتاجاجتحا نولضصاويضسو
امات اضضفر نوضضفري مهنأا اودكأاو ةطلضسلا يف مره ىلعأا
ع˘م او˘ن˘ما˘ضضتو ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب تارار˘˘ق˘˘لا راد˘˘ضصإا

لاغضشأÓ˘ل قر˘ضشلا ر˘با˘خ˘مو ،ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لا م˘هر˘يد˘م
.يناديم ىلوأا ةجردب اهلمع قرضشلل ةيمومعلا

ر.سس

ةبانعب داضسف اياضضقل هفضشك دعب هفيقوت مت يوهجلا ريدملا

حوتفم بأرشضإأ يف نولخدي ةيمومعلأ لاغششأÓل قرششلأ رباخم لامع

قيلعت نود ةروصص

يراقعلا ريي˘صست˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تعر˘صش
هنأاصش نم ديدج ءارجإا قيبطت يف ارخؤوم ةبانعب
يرهصشلا راجيإ’ا تاقحتصسم عفد ةيلمع ليهصست
اهيف نونطقي يتلا ءايحأ’ا ىوتصسم ىلع ءابعأ’او
.ينورتكلإ’ا عفدلا للخ نم كلذو
يو˘ه˘ج˘لا عر˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م يز˘˘مر طا˘˘ي˘˘ع ف˘˘صشك
ةريخأ’ا هذه ذاختا نع يراقعلا رييصستلا ةصسصسؤومل
ن˘ي˘صسح˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف ءار˘˘جإا
نيصسحت ةلاكو ءا˘ي˘حأا ي˘ن˘طا˘ق ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘مد˘خ˘لا
يف ءارجإ’ا اذه لثمتيو ““لدع““ هريوطتو نكصسلا
ةيبهذلا ةقاطبلا) ينورتكلإ’ا عفدلا ةزهجأا ريفوت

انكصسم3611 يح ىوتصسم ى˘ل˘ع (ة˘ي˘كن˘ب˘لا وأا

““لدع““ يحو ينوبلا ةيدلب3 ةرصضخوبب ““لدع““
يرجأاتصسم نأا ىلإا اتف’ ،لاحرب ةيدلب ةصسوتيلاكلاب
حبصصأا نيروكذملا نييحلا يف ““لدع““ تانكصس

يرهصشلا راجيإ’ا تاقح˘ت˘صسم د˘يد˘صست م˘ه˘نا˘كمإا˘ب
ريصسم بتكم ىوتصسم ىلع هنع ةبترتملا ءابعأ’او
ىلإا نيعوبصسأا نوصضغ يف هنأا فصشك امك ،يحلا
ىلع ءارجإ’ا صسفن قيب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘صس ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ثل˘ث
كلذو ““صشيرلا عارذ““ ةيرادإ’ا ةعطاقملا ىوتصسم
لقنتلا فيلاكتو ءانع نيرجأاتصسملا ىلع فيفختلل
رجأاتصسملاف ،يرئازجلا يبعصشلا صضرقلا ةلاكو ىلإا
ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘كلا ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ط˘ق˘ي يذ˘˘لا

ارتموليك03 نم رث˘كأ’ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي
يذلا هريظنو ءابعأ’او يرهصشلا راجيإ’ا ديدصستل

02 نم ر˘ث˘كأا ل˘ق˘ن˘ت˘ي ““صشير˘لا عارذ““ ـب ن˘ط˘ق˘ي
ىلع ةميدقلا ءايحأ’ا صصوصصخب امأا ،ارتموليك
رام˘ع يد˘ي˘صس ،با˘ط˘ح˘لا ،رو˘صشا˘ع يد˘ي˘صس رار˘غ
ءا˘ي˘حأ’ا˘ب تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا نأا˘ب ح˘صضوأا˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
امأا ،نيرجأاتصسملا نم ريبك ددع اهيف نأ’ ةديدجلا
:يو˘ه˘ج˘لا عر˘ف˘لا ر˘يد˘م لا˘ق˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ءا˘ي˘˘حأ’ا
ةماعلا ةيريدملا نيب عامتجا كانه ناك ارخؤوم““
كنبلا نع نيلثممو يراقعلا رييصستلا ةصسصسؤومل
ىتح قافتا ىلإا لصصوتلا متو يرئازجلا ينطولا
ءايحأ’ا ىلع ينورتكلإ’ا عفدلا ةيلمع عيصسوت متي
تامدخلا نيصسحتب ةلصص يذ قايصس يف ،““ةميدقلا

ريد˘م را˘صشأا د˘ق˘ف ،““لد˘ع““ ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
قلطإا ارخؤوم مت هنأاب طايع يزمر يوهجلا عرفلا

فدهب كلذو ةفاظنلا تاصسصسؤوم ةدئافل ةصصقانم
ءايحأا ىوتصسم ىل˘ع ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ىو˘ت˘صسم ن˘ي˘صسح˘ت
انصسحت فرعتصس ةريخأ’ا هذه نأا ادكؤوم ،““لدع““
ةيحان نم ءاوصس ةمداقلا ةرتفلا للخ اصسوصسحم
.دعاصصملاو ةماتكلا ،ةصسارحلا ،ةفاظنلا

يره ديلو

ةثداحلا  يف اقيقحت  نمألا  حلاضصم  تحتف  اميف

 حورجب صصاخششأأ3 ةباشصإأو باشش لتقم
  ةبانع طشسو رورم ثداح يف

عراضشب رورـم ثداح يف نورخآا  سصاخضشأا ثÓث بيضصأاو هفتح رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باضش سسمأا حابضص يقل
بضسح ثداحلا لـثمت ثيح .ةبانع ةنيدم  طضسوب ايديمون  يراجتلا زكرملا بناجب اديدحتو نيضسوح دارزوـب
نم ةرايضس مادطضصا يف ““ةعاضس رخآا““ ـل ةباـنعب ةيندملا  ةيامحلا ةيريدمب لاضصتلاو مÓعإلاب فلكملا هلـقنام
ةباضصإاو  رمعلا نم52 يف باضش لتقم فلخ امم ،قيرطلا ةـفاـح ىلع ةنوكرـم تناك  ةنحاضشب ““ناورتيضس““عون
لجرلاو ةهبجلا يف حورجب ،ةنضس52  رمعلا نم غلبي  باضش ةباضصإاو ،فتكلا ىوتضسم ىلع ملآاب ةنضس84 يف لجر
،ردضصلا يف ملآاو سسأارلا يـف ةباضصإل ،ةنضس42 رمعلا نم غلبي رخآا  باضش سضرعت اميف ،ردــضصلا يف ملآا ،ىنميلا

تلاجعتضسلا ىلإا اولقن مث ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم ناكملا نيع يف ةيولوألا تافاعضسإلا تمدق ثيح
عقومب ةرـضضاح تناك ةضصتخملا ةيــنمألا حلاضصملا  اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقـلتل ةعرضسلا حانج ىلع ةيبطلا
.ةضضماغ لازـــتل يتلاو اهل ةيدؤوـملا باـبضسألاو اهتاضسبÓم يف قيقحت تحتف نـيأا ةثداــحلا

  ةضشيعوب زوزام

 ةيلمعلا عيضسوت لبق ةديدجلا ءايحألا لمضشي ينورتكلإلا عفدلا ءارجإا

 ءابعأ’أو يرهششلأ راجيإ’أ تاقحتشسم ديدشست
““لدع““ ءايحأأ ىوتشسم ىلع

ةعاضسلا يف ملك08 ىدعتت ةيوق حاير نم رذحت ةيوجلا داضصرألا حلاضصم

ةعمجلأ هذه نم ةيأدب تاي’ولأ بلغأأ يف ةرظتنم راطمأأ
يف صسوصسحم صضافخناو حايرب ةبوحصصم جولثو ةريزغ راطمأا نم ةيوجلا داصصرأ’ا حلاصصم ترذح
نم ةلصسلصس لوصصو ةجيتن ةعمجلا موي نم ةيادب نطولل ةيلامصشلا ندملا مظعمب ةرارحلا تاجرد
رداصصملا تاذ بصسحو ةبوطرلا نم ةريبك تايمكو دراب يبطق ءاوهب ةلمحم ةيوجلا تابارطصض’ا
مويلا راطمأ’ا طقاصست ليجصست عم ةيقرصشلا مت يطصسولاف ةيبرغلا ندملا صسمتصس جولثلاو راطمأ’ا نإاف
ام ةرارحلا تاجرد حوارتتو اده ةعمجلا نم ةيادب ةرازغ رثكأا نوكت نأا ىلع نطولا طصسوو برغب

ةيلخادلا ندملاب صضفخنت اميف نطولل ةيقرصشلا ةصصاخ ةيلحاصسلا ندملاب طقف ةجرد51 ىلإا21 نيب
راطمأ’ا طقاصست ت’دعم ىدعتت نأا عقوتي اميف ليل رفصصلا ةجرد لصصتل جولثلا طقاصست ةجيتن

حايرلا ةعرصس ىدعتت دق اميف طقف تاعاصس ةعصضب فرظ يف ايلحم مم06 ةيلحاصسلا ندملاب ةصصاخ

بناج ىلإا رذحلاو ةطيحلا يخوتو نينطاوملا ريذحتل حلاصصملا تاذ اعد ام ةعاصسلاب ملك08 ىلإا07
.ئراط يأ’ ابصسحت ةمزللا تاطايتح’ا عيمج دخأا ىلإا تاطلصسلا هيجوت

ف ب

نمأا حلاصصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلا راطإا يف
فلتخمب ةميرجلا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و
تنكمت ، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت اميصس’ اهلاكصشأا
رصشع ثلاثلا يرصضحلا نمألل ةيئاصضقلا ةيطبصضلا

صصاخصشأا40 فيقوت نم ةني˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

نيتيصضق يف ةنصس74 و22 نيب مهرامعأا حوارتت
ة˘يودأا ج˘يور˘تو ةزا˘ي˘ح˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ت ، ن˘ي˘˘ت˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
ةرجاتملا و جيورتلا اذك و ،ةصصخر نود ةين’ديصص
. ةين’ديصصلا داوملا و ةيلقعلا تارثؤوملا يف
تاوقل تايرود ىلإا اهتايثيح دوعت ىلوأ’ا ةيصضقلا
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ر˘صشع ثلا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأل˘ل ة˘طر˘˘صشلا
،ةيمارجإ’ا رهاوظلا ةبراحم لجأا نم صصاصصتخ’ا
ةين’ديصص داوم هتزوحب صصخصش فيقوت اهللخ مت
ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘ل ، كل˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا صضر˘˘غ˘˘ل
ةيوه ديدحت ىلإا قيقحتلا ىصضفأا نيأا ، ةحلصصملا
داوملا هذ˘ه ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل كير˘صش
رقم صشيتفتب و رخ’ا وه هفيقوت متيل ، ةين’ديصصلا
مت ةصصتخم˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ن˘م نذإا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘ت˘ما˘قإا
ءاود اذك و نيلباغيرب ءاود نم ةيمك ىلع روثعلا
يف ةيئازج تاءارجإا فل˘م زا˘ج˘نا م˘ت˘ي˘ل ،ل˘ي˘موز˘كل

نع ةيلحملا ةباينلا مامأا امه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ا˘م˘ه˘ق˘ح
و ةيلقعلا تارثؤوملا يف ةرجاتملا و جيورتلا ةيصضق
فيقوت مت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا داو˘م˘لا

نيلباغيرب ءاود نم ت’وصسبك40 هتزوحب صصخصش
، ةر˘ط˘ن˘ق˘لا با˘ب ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع لودا˘˘مار˘˘ت و
هيف هبتصشم فيقوت ىلإا ىصضفأا ينعملا عم قيقحتلا
فلتخم نم لكصشم يلام غلبم هتزوحب زجح و رخآا
نأا ةقمعملا تاقيقحتلا تنيب امك ،ةيدقنلا تائفلا

باب يح ىوتصسم ىلع اهجيورتب موقي ريخأ’ا اذه
ة˘ط˘ل˘صسلا ن˘م نذإا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا د˘ع˘ب ،ةر˘ط˘ن˘ق˘لا
للك يذ˘لا و ه˘ت˘ما˘قإا ر˘ق˘م صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا

فلم زاجنإا متيل ،صسولهم ءاود ةبلع81 طبصضب
مامأا امهبجومب امدق امهقح يف ةيئازج تاءارجإا
ةيودأا جيورتو ةزايح ةيصضق نع ةيلحملا ةباينلا

يتلا ناتقرفتملا ناتيلمعلا ،ةصصخر نود ةين’ديصص
يرصضحلا نمأل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ا˘م˘ه˘تدا˘ق

داوملا ةلوصسبك422 زجح نم تنكم رصشع ثلاثلا
نم يلام غلبم و ةيلقعلا تارثؤوملا و ةين’ديصصلا

.ةيدقنلا تائفلا فلتخم
زاكعوب لامج

ةدـــــــــــكيكضس

لــــقلاب ةــــيشضرأأ ةزـــــه
ةي’و ناكصس مظعم اهب صسحأا ةيصضرأا ةزه ةقيقد52 و91 ةعاصسلا دنع صسمأا لوأا ةليل تبرصض

ىلإا اهتدصش تلصصو دق و لقلا ةنيدم نع ملك9 ةزهلا زكرم نإاف ةيندملا ةيامحلا بصسح و ،ةدكيكصس

ةعاصسلا يلاوح دنع اهتعبت ىرخأا ةيدادترا ةزه نأا ىرخأا تاهج تركذ امك ،رتصشير ملصس ىلع7,2
رانيدوب ةايح.احابصص ةيناثلا

 تاضسولهملا عيبو ةميرجلل اهتحفاكمو اهتهجاوم قايضس يف

““اكيريل““ نم ةربتعم تايمك زجحو نيتباشصع كيكفت
ةـــــــــنيطنشسقب

ةليذرلا ةضسراممل ركو ءاضشنإا ةيضضق يف اوطروت

فراطلاب ةأأرمأ مهنيب نم صصاخششأأ ةثÓث فيقوت
نم صصاخصشأا ةثلث فيقوت نم فراطلاب يناثلا يرصضحلا نمألل ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع تنكمت
اهتلصصحتم نم صشيعلاو ةراعدلاو قصسفلا ةصسراممل ركو ءاصشنإا ةيصضق يف نوطروتم ةأارما مهنيب
هذه تءاج ،ثلاثلا و يناثلا دقعلا نيب ام مهرامعأا حوارتت و فراطلا ةي’و نم نوردحني نوينعملا
صصاخصشأا دوجو اهدافم نينطاوم فرط نم ةحلصصملا ىلإا تدرو تامولعم للغتصسا لصضفب ةيلمعلا

دعب و هيلعو فراطلا ةنيدم ءايحأا دحأاب ةنئاكلا زاجنإ’ا روط يف ةرامع ىلع ايموي نوددرتي نيهوبصشم
نم ةحلصصملا تاذل ةطرصشلا رصصانع تنكمت ةيئاجف ةمهادم ةيلمع رثإا ىلعو ناكملل دصصرت ةيلمع
مهتزوحب زجح عم ةرامعلا تاذب ققصشلا ىدحإا لخاد نودجاوتم ةأارما مهنيب نم صصاخصشأا ةثلث فيقوت
نيينعملا طروت نع رفصسأا ىذلا ةيصضقلا يف قيقحت حتفو ةحلصصملا ىلإا مهدايتقا متيل ءاصضيب ةحلصسأا
ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مهميدقتو مهدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل ةليذرلا طاصشن ةصسرامم لاجم يف
ةصسلج مهل ديدحت مت يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع مهتلاحإا دعبو فراطلا ةمكحم ىدل ةصصتخملا
  .اقح’ مهل ةبوصسنملا لاعفأ’ا نع مهتمكاحمل

 هللا ىطعم – ن
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