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ةدكؤوم ةلإح59 ـب إنوروك سسوريفب ةدكؤوملأ تإبإشصإلأ ددع يف إعإفترأ سسمأأ تإيفششتشسملأ حÓشصأو نإكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تلجشس
 .ةإفو652 ليجشست عم1671 ىلإأ يلإمجإلأ ددعلأ لشصيل ،ةديدج

ةيبطلأ تأدعملأ نم نط03ـب ةينإث ةعفد لوشصو
ىرخأأ تإنحشش رإظتنأ يف

تايفششتشسملا ةفاك زيهجت ىلع دكؤوي رميحلب
انوروك ةهجاومل ةمزÓلا تادعملاب

نيدموب يراوه راطم ىلإا ،ةعمجلا سسمأا ةحيبشص تلشصو
ةيامحلا تامزلتشسمو ةيبطلا لئاشسولا نم ةيبلط يناث يلودلا

هذه لمششتو .نيشصلا نم ةمداق ،دجتشسملا انوروك سسوريف نم

ةزهجأاو ةيامحلا لئاشسو نم نط03 ـب ردقت ةنحشش تادعملا
يعانطشصا سسف˘ن˘ت ةز˘ه˘جأا اذ˘كو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف سصي˘خ˘ششت
نيتعبات ني˘تر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا ن˘ي˘كب ن˘م تل˘ق˘ن

83 فرظ يف ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
متيشس هنأا ىلإا يبعششلا ينطولا سشيجلل نايب راششأاو.ةعاشس
ةمداقلا ةليلقلا عيباشسأ’ا و مايأ’ا يف ىرخأا تÓحر ميظنت
ةشصاخلا ةيبطلا تاد˘ع˘م˘لا ن˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا بل˘ج˘ل

لاشصت’ا ريزو فرششأاو اذه .«91ديفوك» سسوريف ةهجاومب
،سسمأا ةحيبشص ،رميحلب رامع ،ةموكحلا مشسإاب يمشسرلا قطانلا
لئاشسول ةيبلط يناث مÓتشسا ىلع نيدموب يراوه راطم يف
فششكو.نيشصلا نم ة˘مدا˘ق «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا
لثمتت تادعملا هذه نأاب مÓعإ’ا لئاشسول حيرشصت يف رميحلب
ةعنقأ’او تامامكلاك ةيدرف تادعم يهو  عاونأا  ةثÓث يف
سسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأاو ا˘نرو˘ك  سسور˘ي˘ف سصي˘خ˘ششت تاد˘ع˘م اذ˘كو
ةرم دكؤوت ةيلمعلا هذ˘ه نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا زر˘بأاو .ي˘عا˘ن˘ط˘شص’ا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا سصر˘ح ىر˘˘خأا

ة˘نا˘ت˘مو ق˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘شضيأا د˘كؤو˘ت ا˘م˘ك،ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘مÓ˘˘شسو
قطانلا دد˘شش قا˘ي˘شسلا ي˘فو.ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
تاشسشسؤوملا ةفاك زيهجت متيشس هنأاب ةموكحلا مشسإاب يمشسرلا
ءابو راششتنا ةهجاوم˘ل ة˘مزÓ˘لا تاد˘ع˘م˘لا˘ب دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا
ةمهاشسملاب رميحلب داششأا امك.هيلع ءاشضقلاو انوروك سسوريف
دوهجملا يف يبعششلا ينطولا سشيجلل ةرمتشسملاو ةلاعفلا
ةمهاشسملا هذه نا احشضوم انوروك ةحئاج ةحفاكمل ينطولا
.ءابولا اذه ىلع ءاشضقلا ةياغ ىلإا لشصاوتتشس
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:ةرقنأإب ةيرئأزجلأ ةرإفشسلأ

نيبغارلا نييرئازجلا ةبلطلا جاردإا»
ةمئاق نمشض رئازجلا ىلإا ةدوعلا يف

«ايكرت يف نيقلاعلا نينطاوملا

يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو نأا ،ةر˘ق˘نأا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘شسلا تد˘كأا
ايكرتب نييرئازجلا ةبلطلا جاردإا ىلع تقفاو دق يملعلا ثحبلاو
نينطاوملا ةمئاق نمشض نطولا سضرأا ىلا ةدوعلا يف نيبغارلا
اهل نايب يف ةهجلا تاذ تلاق قايشسلا اذه يفو .ايكرتب نيقلاعلا
نوع˘با˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ة˘عا˘شس ر˘خآا تم˘ل˘شست
ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ءاو˘˘شس ،ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘شسارد
اذكو ،ىدملا ري˘شصق ن˘يو˘كت˘لا وأا ىد˘م˘لا ل˘يو˘ط ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإ’ا
يف نيبغارلا ،ةيكرتلا ةموكحلا ةحنم نم نيديفتشسملا ةبلطلا
نييرئازجلا ةمئاق نمشض مهجاردإا متيشس ،رئازجلا ىلإا ةدوعلا
ابشسحت كلذو ،ةيكرتلا يشضارأ’ا يف نيقلاع نولازي ’ نيذلا
ةيمشسر تاهيجوت يقلت ةرافشسلا رظتنت يتلا ءÓجإ’ا ةيلمعل
يذ قايشس يف تهونو .ةيرئازجلا تاطلشسلا لبق نم اهنأاششب

لمحت لاكششأ’ا نم لكشش يأاب ينعي ’ نايبلا اذه سصن نا ،ةلشص
ىرخا تامزلتشسم وا لقن وأا ركاذت وأا ءاويإا تاقفن ةرافشسلا
.نايبلا هب ءاج امبشسح رارقلا اذهب نيينعملا ةبلطلل
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يذ˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بشسح كلذو
ي˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو ه˘˘ترد˘˘شصا

42ـلا لÓ˘خ تل˘ج˘شس ا˘ه˘˘نأا تلا˘˘ق
ددع يف اعافترا ةريخأ’ا ةعاشس

تحشضوأاو .ةلاح12 ـب تايفولا
تاباشص’ا ددع نا ةحشصلا ةرازو

،ةي’و02 ربع عزوتي ةديدجلا

ةيأا لجشست مل ةي’و62 نأا املع

31و سسمأا ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصا ة˘˘لا˘˘ح
ةدحاو ةلاح نيب ام تلجشس ةي’و

نا˘ي˘ب را˘ششأاو.ط˘ق˘ف ت’ا˘˘ح3و

ل˘˘˘ك نا ا˘˘˘شضيأا ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو
ىلع دجاوت˘ت ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا

ةبشسنلاب امأا.ة˘ي’و64 ىوت˘شسم
اهددع غلابلاو ةديدجلا تايفولل

01 ر˘˘˘ب˘˘˘ع تعزو د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف،12
نيب اهشصيخششت مت ثيح،تاي’و

ةعزوم ،ليرفأا01و سسرام03

ددعلا عفترا امك.ةي’و43 ربع
تلثامت يتلا ت’احلل يلامج’ا

621 اه˘ن˘م،504 ىلإا ءاف˘ششل˘ل

331 و ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح
اميف ،ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب

جÓ˘ع˘ل˘ل ة˘لا˘˘ح2171 ع˘˘˘خ˘˘˘ت

،«ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا» لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ب
م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
ريناكشسلاو ةعششأ’اب اهشصيخششت

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم.ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

يز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘م˘˘لا د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
،ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘˘ل
مل هنأا لولج نب رداقلا دبع ءاوللا
سسوريف˘ل ة˘لا˘ح يأا ل˘ي˘ج˘شست م˘ت˘ي

ىلع يلاحلا تقولا يف انوروك
يزكرملا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ىو˘ت˘شسم
،ءاوللا لاقو.ةجعنلا نيعب سشيجلل
ي˘ف سشي˘ج˘لا ة˘ل˘ج˘م˘˘ل راو˘˘ح ي˘˘ف

،مرشصنملا سسرا˘م ر˘ه˘ششل ا˘هدد˘ع
ل˘ط˘ع˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘غ˘˘لإا» م˘˘ت ه˘˘نأا
ةبشسنلاب اهر˘ي˘غ وأا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا
لاجملا يف نيمدختشسملا عيمجل
نم ينقتلاو يبطلا هبششو يبطلا
ام˘ك.«ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لاو ن˘ي˘ير˘كشسع˘لا

حلاشصمل يزكرملا ريدملا فششك
اذه يف مت هنأا ةيركشسعلا ةحشصلا
سشاعن’ا ةحلشصم زيهجت راط’ا

ا˘شصشصخ˘˘م ار˘˘ير˘˘شس22 ـب
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل

ىلع ةرفوتملا كلت ىلع ةوÓع
.ىفششتشسملا ىوتشسم
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نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ف˘ششك
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
ع˘ي˘م˘جّ نأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
هبتششم˘لا ت’ا˘ح˘لاو ن˘ي˘با˘شصم˘لا
«انوروك» سسوريفب اهتباشصا يف

ع˘شضخ˘˘ت «91ديفوك» دج˘ت˘شسم˘لا
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب جÓ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ديزوب نب لاقو .»نيكورولكلا»
ةانقلا اهب سصخ تاحيرشصت يف
ة˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عاذإ’ا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ّنأا ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
همادختشسا متيشس «نيكورولكلا»
نيذلا سصاخششأ’ا لك جÓع يف
ديفوك ءا˘بو˘ب م˘ه˘ت˘با˘شصإا تد˘كأا˘ت

اوكتحا نم لك ىلإا ةفاشضإا،91
سصاخششأ’ا رئاشسو ،ن˘ي˘با˘شصم˘لا˘ب
يف ريزولا دافأاو.مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ةبّشصنملا ةيملعلا ةنجللا» :ةشصح
ة˘ح˘شصلا ةرازو ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
نييئاشصخأ’ا ءارآا ىلع ةئكتملاو
ي˘ف عور˘ششلا ترر˘ق ،ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
،نيكورولكلا لوكوتورب قيبطت
ن˘ي˘با˘شصم˘لا ل˘ك ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف

كئلوأا لك نعً Óشضف ،انوروكب
سضار˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ن˘يذ˘˘لا
يف» :ديزوب نب زربأاو .»ةباشصإ’ا

برا˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘عً ءا˘ن˘بو ،ا˘ن˘نو˘ي˘˘ع
اذه نّكمي نأ’ علطتن ،ةششياعملا
دد˘˘ع م˘˘ي˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م ط˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
دكأا امك .»نيباشصملا سصاخششأ’ا

تراتخا رئازجلا ّنأا ةحشصلا ريزو
تايطعملا ميدقت يف «ةيفافششلا»
ن˘ي˘با˘شصم˘لا دد˘ع˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
تايفولا ددعو انوروك سسوريفب

نع ةودن سشماه ىلعو .هرثا ىلع
رئازجلاب ةحشصلا ةرازو نيب دعب
ي˘ن˘ي˘شصلا ز˘كر˘م˘لاو ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا
اهنم ةياقولاو سضارمأ’ا ةبقارمل
رشص ،نيكب يف

ّ
سضعب» :ريزولا ح

رشصت ’ ةيبورو’ا نادلبلا
ّ

ددعب ح
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ ى˘˘تو˘˘م˘˘˘لا
موقت ’ نيح يف ،ةيئافششتشس’ا
اذ˘ه˘ب ة˘شصا˘خ ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ب ىر˘˘خأا
ءا˘ح˘نأ’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘فو ،سسور˘ي˘ف˘لا

ا˘م˘ي˘ف ،ط˘ل˘خ˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن كا˘˘ن˘˘ه
دامتعا رئازجلا يف نحن انلشضف
:ديزوب ن˘ب فا˘شضأاو .»ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا
اننأ’ اعفترم ودبي تايفولا ددع»

ةيادبلا ذنم نا˘ب˘شسح˘لا ي˘ف ا˘نذ˘خأا
نكت مل يتلا ةيعيبطلا تايفولا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ةرور˘˘شضلا˘˘ب

ريششم ،»انوروك
ً

ليلاحت»ّ نأا ىلإا ا
تدكأا ةافولا دعب اهب مايقلاّ مت
اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإا
ىدل ةيبلشس تناك اميف ،سسوريفلا
او˘˘فو˘˘ت ن˘˘م˘˘˘م ر˘˘˘خآ’ا سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
ر˘˘يزو˘˘لا فر˘˘ت˘˘˘عاو .»ا˘˘˘نورو˘˘˘كب
هذ˘ه تنا˘ك نا د˘يد˘ح˘ت ة˘بو˘ع˘شصب
سسوريفلاب ةباشص’ا ةجيتن ةافولا
ثي˘ح ،نا˘ي˘˘حأ’ا سضع˘˘ب ي˘˘ف ’ مأا
نود با˘شصم ى˘فو˘ت˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
تا˘ف˘عا˘˘شضم˘˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م سضار˘˘عأا

لاقو.«91 د˘ي˘فو˘ك«ـب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
’ ملاعلا نادلب عيمج يف» :ريزولا
عقاولا ةمد˘ق˘م˘لا ما˘قر’ا سسكع˘ت

ليلاحت ءارجا ليحتشسملا نم هنأ’
مدع˘ل اًرا˘ب˘ت˘عا ،نا˘كشسلا ع˘ي˘م˘ج˘ل

سصاخششأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا عو˘شضخ
ريششم ،«ليلاحتلل

ً
كئلوأا» نأا ىلإا ا

تا˘شصو˘ح˘ف˘ب نو˘مو˘ق˘ي ’ ن˘يذ˘لا
،سسوريفلل نيلماحلا سصاخششأ’او
روهظ درجمبو سضارعأا نود نكل
مت˘ي ،م˘ه˘ي˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا سضار˘عأا

نم .»نيباشصم م˘ه˘نأا˘ب ح˘ير˘شصت˘لا
ةحشصلا ريزو حشضوأا ،ىرخا ةهج
ّ’إا ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت ءار˘˘جا م˘˘ت˘˘ي ’» ه˘˘نأا
او˘˘كت˘˘حا ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأÓ˘˘˘ل

نيذ˘لا وأا،91 ديفوك ي˘با˘شصم˘ب
،ء’ؤو˘ه ع˘م كا˘كت˘حا ى˘ل˘ع او˘نا˘ك
ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘شش’ا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضا
انيدل«:افي˘شضم ،«سضار˘عأا م˘ه˘يد˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ما˘˘قرأا
ىلع انرفوت ةلاح يفو ،انتزوحب
هذ˘˘ه ءار˘˘ج’ ةد˘˘˘يد˘˘˘ع ر˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م
ا˘ن˘تزو˘ح˘ب نو˘كت˘شس ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

لوؤوشسملا اعدو.»رثكأا تا˘ي˘ط˘ع˘م
ىلا نطاوم لك عاطقلا نع لو’ا
Óًمتحم تاًباشصم هشسف˘ن را˘ب˘ت˘عا
تقولا ي˘ف ادد˘ششم ،«سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
دعاوق مارتحا ةرورشض ىلع هتاذ
يد˘˘شصت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا

.ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘ششت˘˘ن’
’» :لو˘ق˘لا ى˘لإا ر˘يزو˘لا سصل˘˘خو
مكحتم هنأاب لوقلا دحأ’ نكمي
ل˘ك ه˘تزو˘ح˘ب ّنأاو ،ع˘شضو˘˘لا ي˘˘ف
دعب اًموي ريغتت يتلا تايطعملا
ىر˘خأا ى˘لإا ة˘عا˘شس ن˘˘م ل˘˘ب ،مو˘˘ي
.«رارمتشسابو

504 ىلإأ ءإفششلل نيلثإمتملأ ددع لشصو إميف

 انوروكلا سسوريفب ةديدج ةباشصإا59
ةعاشس42 لÓخ ةافو12 و

:ديزوب نب ..نيكورولكلإب جÓعلل عشضخي سسوريفلإب هتبإشصإإب هبتششم لك نأ دكأأ

  «انوروكلاب ةشصاخلا تايطعملا ميدقت يف ةيفافششلا تراتخا رئازجلا»
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تاحيرسصت ي˘ف يد˘ه˘م˘ل˘ب ا˘عدو
ةي’وب رئازجلا ةعاذإا اهب سصخ
يرحت ىلإا نينطاوملا ،فيطسس
رداسصملا نم حيحسصلا  ربخلا
ربخ نأا ىلع اددسشم ،ةيمسسرلا
ن˘˘˘م د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا
اهلقان˘ت مر˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘عا˘سش’ا

ةرازو نإا لا˘˘قو ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘تو
يأا ردسصت مل ةينيدلا نوؤوسشلا
ي˘فو.سصو˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ءي˘˘سش
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا قا˘˘ي˘˘سسلا
ةيرازولا ةنجللا وسضع، خيسشلا
وأا ة˘عا˘م˘ج˘لا ةل˘سص نأا ءا˘ت˘فإل˘ل
افيسضم ، ةقلعم ىقبتسس ةعمجلا
يف ةلسصلا قي˘ل˘ع˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت نأا
عم ةي˘سشا˘م˘ت˘م ى˘ق˘ب˘ت ة˘عا˘م˘ج˘لا
ءاوسس ةيحسصلا ةمزأ’ا تاروطت
اهتهج نم.باجيإ’ا وأا بلسسلاب
،ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تدكأا

ةرازو ر˘ق˘م˘ب ا˘ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جا بق˘˘ع

ىلع ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا
رجح˘لا تاءار˘جإا مار˘ت˘حا ة˘ي˘م˘هأا
ة˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘خأاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
يدسصتلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

هذه ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘ن’
رمت يتلا ةيئانث˘ت˘سس’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يف ةنجللا تحسضوأاو.دلبلا اهب
رجحلا» نأا لوأ’ا سسمأا اهل نايب
يذلا يئزجلا وأا يلكلا يحسصلا
جرد˘ن˘ي ة˘˘لود˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا ه˘˘تر˘˘قأا

،ما˘ع˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ما˘˘كحأا ن˘˘م˘˘سض
ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ه˘˘˘ت˘˘˘˘سضت˘˘˘˘قا
رمي يتلا ةبعسصلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
،ملاعلا لود رارغ ىلع اننطو اهب
يسشفت  ةر˘سصا˘ح˘م ى˘لإا فد˘ه˘يو
،ءابولا ةهجاومو سسوريفلا اذه
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا حاورأ’ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ربتعي هنإاف مث نمو ،تانطاوملاو
مازتل’ا بجي يتلا دودحلا نم
نإاف ،هيلعو.«اهيدعت مرحيو اهب
ىلإا عيمجلا وعدت ىوتفلا ةنجل

رج˘ح˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا»
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘˘ماوأ’او ي˘˘ح˘˘سصلا
ايعرسش امكح اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،كلذ˘ب
مازتلا بوجو كلذ نمو ،اينيد
ليجأات ،يحسصلا رجحلا ديعاوم
تابسسا˘ن˘م˘لاو م˘ئ’و˘لاو حار˘فأ’ا
،ءابولا اذه عفري نأا ىلإا ةيلئاعلا
كله ىلإا ةيدؤوملا ةعيرذلل ادسس
ة˘ع˘ير˘سشلا تءا˘ج ي˘ت˘لا ،سسف˘ن˘لا
ا˘م˘ك.«ا˘ه˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘مل˘˘سس’ا
بنجت» ةرورسضب ةنجللا تسصوأا

،اهعون ناك امهم تاعمجتلا لك
قاوسسأ’ا ي˘ف كا˘كت˘ح’ا ا˘ه˘ن˘مو
براقتلاو ةيراجتلا تل˘ح˘م˘لاو
عراو˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف سسا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ءابولل ارسصح ،ةماعلا نكامأ’او
ع˘م «ه˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘سسل˘سسل ار˘سسكو
ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ناو˘عأا ةد˘عا˘˘سسم»
يحسصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت
˘ما˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘ل’او طا˘˘ب˘˘سضن’ا˘˘ب
بناج نم .«ةيئاقولا تاءارجإ’اب

ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘م˘˘ث ،ر˘˘˘خآا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا تاءار˘˘جإ’ا»
يئافكلا بجاولاب مايقلا نمسضت
ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا ى˘˘تو˘˘م˘˘لا ل˘˘سسغ˘˘ل
م˘ه˘ن˘ي˘ف˘˘كتو ا˘˘نورو˘˘ك سضر˘˘م˘˘ب
يف ،م˘ه˘ن˘فدو م˘ه˘ي˘ل˘ع ةل˘سصلاو
ظفحت ة˘مرا˘سص ة˘ي˘ئا˘قو فور˘ظ
هنأا ةدكؤوم ،«ةيمومعلا ةحسصلا
هذه مارتحا اعرسش بجاولا نم»
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’او تاءار˘˘˘˘جإ’ا

يلحتلاب اهقيبطت يف ماهسسإ’او
ي˘فو.«ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو طا˘˘ب˘˘سضن’ا˘˘ب
ى˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تعد ،ر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م»
قلخأ’او بادآ’اب اهيف يلحتلاو
ى˘لا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،«ة˘˘ي˘˘مل˘˘سس’ا
ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘˘لا ة˘˘مار˘˘ك مار˘˘ت˘˘حا»
يف نيزوعم˘لا رو˘ع˘سش ةا˘عار˘مو
نع داعتب’ا ،تا˘قد˘سصلا م˘يد˘ق˘ت
ءا˘ن˘ت˘قا ي˘ف ة˘ي˘˘نا˘˘نأ’او ع˘˘سشج˘˘لا
.«ةيمويلا تايجاحلا

تاعاسشإا رسشن دعب ، ةعمجلاو ةعامجلا ةÓسصل دجاسسملا حتف ةداعإا ربخ ،يدهملب فسسوي فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو بذك
 .كلذ دكؤوت يعامتجلا لسصاوتلا طئاسسو ربع

:يدهملب .. يحسصلا رجحلا تاءارجإا مارتحا ةرورسض ىلع ىوتفلا ةنجل تددسش اميف

ةعاسشإا درجم دجاسسملا حتف ةداعإا ربخ»
«ايراسس لازي ل ةعمجلا ةÓسص قيلعت رارقو

انوروك ضسوريف يسشفت رارمتسسا ةلاح يف

نيلسصفلا لدعم باسستحا حرتقت ةيبرتلا لامع ةيداحتا
ةيئاهنلا ريغ ماسسقأÓل يناثلاو لوألا

 اهؤوافلحو «بيبوألا» ةمظنم تقفتا اميف

ايموي ليمرب نييÓم01 هردق ضضيفخت ىلع

ليمرب فلأا002 هردق ضضيفختب مزتلت رئازجلا
طفنلا قوسسل نزاوتلا ةداعا يف ةمهاسسملل ايموي

يف ءاسضعأ’ا لودلا ةقفاوم نع ،باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو نلعأا

ةكراسشمب  (+بيبوأا) اهئافلحو طفنلل ةردسصملا نادلبلا ةمظنم

،باقرع دكأاو.جاتنإ’ا سضيفخت ىلع عامتج’ا تسسأارت يتلا رئازجلا

يذلا ،اهعامتجا رثإا تقفاو ةمظنملا نأا ةيفحسض تاحيرسصت يف

ىلع ةعمجلا ىلإا سسيمخلا ةليل و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ط˘سساو˘ب د˘ق˘ع˘نا

نأا ىلإا ثدحتملا راسشأاو.ايموي ليمرب نويلم01ـب جاتنإ’ا سضيفخت

يرهسش للخ ايموي ليمرب000 002 سضيفختب ةينعم رئازجلا

تراهنا يتلا ماخلا راعسسأا رارقتسسا نامسض سضرغل ناوجو يام

امأا.«91 ديفوك» دجتسسملا «انوروك» سسوريف راسشتنا سسوريف لعفب

جاتن’ا سضفخ ىلع قافت’ا ناكف ءاسضعأ’ا لودلاب قلعتي اميف

هدونب ذيفنت يرجيسسف قافتلل ةبسسنلاب.ايموي ليمرب نييلم01ـب

02% ىلإا لسصت اهجاتنإ’ سضيفخت ةبسسنب نيلماك نيرهسش ةدمل

نم ةيادب ذيفنتلا زيح سضيفختلا قافتا لخديسسو.وسضع ةلود لكل

.ةنسسلا سسفن نم ناوج03 ةياغ ىلإا رمتسسي و لبقملا يام رهسش

S°∏«º.±

اقحل ناريطلا ركاذتل يناجملا مادختسسلا اهنيب نم

نم ةعومجم ذختت ةيرئازجلا ةيوجلا
نيررسضتملا اهنئابز ةنأامطل تاءارجإلا

ناي˘ب ي˘ف سسمأا لوأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘سش تد˘كأا

قيلعت رثا نيررسضتملا اهنئابز ةنأامطل تاءارجإا تذختا اهنأا اهل

انوروك ءابو راسشتنا عنم تاءارجإ’ اقيبطت  ،ةيوجلا تلحرلا

ةيوجلا طوطخلا دكؤوت» :ددسصلا اذه يف ةكرسشلا تلاقو.دجتسسملا

ايناجم نوكيسس ناريطلا ركاذتل قحللا مادختسس’ا نأا ةيرئازجلا

درج˘م˘ب ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘ق˘ي˘ثو يأا نود˘بو ةر˘ي˘ع˘سست˘لا ف˘ن˘سص سسف˘ن ي˘ف

سسرام13 ة˘يا˘غ ى˘لإا تل˘حر˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لا تل˘حر˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا نار˘ي˘ط˘لا ة˘كر˘سش ترا˘سشأا ا˘م˘˘ك.»1202

نع ةرداسص ةميسسق نامتئا ةركذم لكسش ىلع نئابزلا سضيوعت

13 ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ح˘لا˘سص ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ة˘˘كر˘˘سش

دعب مادختسس’ا مدع ةلاح يف سضيوعتلل ةلباق يهو1202سسرام

عيبلا طاقن ىلإا لقنتلا ةرورسض مدع ىلإا ةريسشم  ،خيراتلا اذه

ركسشت ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا» نأا اسضيأا نايبلا يف ءاجو.ايلاح

ذاخت’ عسضولا روطت ىلع ةسصيرح ىقبت و مهمهفت ىلع اهنئابز

حلاسصم ىلع ظافحلا لجأا نم كلذل اعبت ةمزللا ريبادتلا عيمج

.«اهنئابز
S°∏«º.±

 ةراجتلا ةرازو نÓعإا نم مايأا7 ىدعتت ل لاجأا يف

«يلوحك ورديهلا مÓهلا» داريتسسإاو جاتنإا
  قبسسملا ضصيخرتلل عسضخي

يف نيبغارلا نييداسصتق’ا نيلماعتملا لك  ةراجتلا ةرازو تعد

مدقتلا ىلا »يلوحك ورديهلا ملهلا» داريتسساو جاتنا يف عورسشلا

لاق و.نوناقلل اقبط ةقبسسم ةسصخر ملتسسا لجا نم اهحلاسصمل

نيلماعتملا ةفاك ملع ىلإا يهنت ةراجتلا ةرازو» نا ردسصملا تاذ

يلو˘ح˘ك ورد˘ي˘ه˘لا مل˘ه˘لا دار˘ي˘ت˘سسا و جا˘ت˘نإا نأا˘ب ، ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا

ماكحأ’ اقبط ةراجتلا ةرازو اهملسست ةقبسسم ةسصخر ىلإا ناعسضخي

يذلا،0102 ليرفأا يف خرؤوملا411ـ01 مقر يذيفنتلا موسسرملا

ةنسس يف خرؤوملا73 - 79مقر يذيفنتلا موسسرملا ممتي و لدعي

ليمجت˘لا داو˘م ة˘عا˘ن˘سص تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘سش دد˘ح˘ي يذ˘لا7991

قوسسلا يف اهقيوسستو اهداريتسساو اهيبسضوتو يندبلا فيظنتلاو

لما˘ع˘ت˘م ل˘ك نا ى˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ترا˘سشا ،ه˘ي˘ل˘عو.»ة˘ي˘ن˘طو˘لا

مزلم» (يعيبط وأا يونعم سصخسش) هتفسص تناك امهم يداسصتقا

هذه داريتسسا وأا ةعانسص لبق ةينقتلا و ةينوناقلا ريبادتلا مارتحاب

رجني دق رطخ يأا يدافت دسصق ةداملا
ّ

اذه يف و .»اهلامعتسسا نع 

هذهل اولث˘ت˘م˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ل˘ك ةرازو˘لا تم˘ل˘عا ،را˘طإ’ا

ةيجراخلا حلاسصملا نم برقتلا مهناكمإاب هنا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

رسشن خيرات نم مايأا (70) ةعبسس ىدعتي ’ لجأا يف راجتلا ةرازول

دق لماعتم (54) نيعبرأا و ةسسمخ نأاب ةراسشإ’ا عم نلعإ’ا اذه

سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘سصخر˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع او˘ل˘سصح˘˘ت

هذه ىلع نيلسصاحلا نيلماعتملا ةمئاق رسشن متيسس امك.انوروك

 .ةراجتلا ةرازول ينورتكل’ا عقوملا ربع ةسصخرلا
YÉO∫ GCe«ø
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تمد˘˘ق˘˘ت
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
ةيبرتلا ةرازو ى˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
ي˘سسارد˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يسشفت ببسسب فقوتملا يلاحلا
. انوروك سسوريف
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تد˘˘˘كأاو
ربع اهيلثمم فلتخمب اهلاسصتا
سسورد˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ما˘سسقأل˘ل ةز˘ف˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا

عقاوم ربع ةمدقملا سصسصحلاو
تاون˘سسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل بو˘تو˘ي˘لا
،طسسو˘ت˘م ،ي˘ئاد˘ت˘با )ة˘ي˘سسارد˘لا

ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نا او˘˘ظ˘˘ح’ (يو˘˘نا˘˘ث
هذ˘˘˘ه سضو˘˘˘ع˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘˘لا سسورد سصسصح˘˘˘˘˘لا
ماقم موقت نأا اهنكمي ’و ثلاثلا
م˘سسق˘لا ي˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لا سسورد˘˘لا

. ةذتاسس’ا فرط نم ةمدقملاو
نا ا˘ه˘م˘ها با˘ب˘سسا ةد˘ع˘ل اذ˘ه˘لو
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘فو ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا
يقلتل نودعتسسم ريغ ةسساسسحلا
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلا بب˘˘˘˘سسب سسورد˘˘˘˘˘لا
ع˘م ه˘ن˘ي˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا ي˘سسف˘˘ن˘˘لا

لوغسشم امئاد مهلابف مهتلئاع
ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا و ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘˘ب
بب˘سسب تي˘ب˘لا ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘ك’او
زاهج دوجو عم يحسصلا رجحلا

تويب˘لا بل˘غا ي˘ف د˘حاو زا˘ف˘ل˘ت
ةداع عسضو˘ي يذ˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اهيف ع˘م˘ت˘ج˘ي ي˘ت˘لا ة˘فر˘غ˘لا ي˘ف
دو˘جوو ،ةد˘حاو˘لا ةر˘˘سس’ا دار˘˘فا

’و تانر˘ت˘نا كل˘م˘ت ’ تل˘ئا˘ع
ربتعت اذل .بوسساح زاهج ىتح
سصسصح در˘˘ج˘˘م سسورد˘˘لا هذ˘˘˘ه
. كاردتسسا سصسصح وا ةيميعدت
لاح يف ةيداحت’ا حرتقت هيلعو
ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘˘سسا
انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
ذيملتلا انئانبا ةحسص رابتعابو
لدعم باسستحا  ءيسش لك قوف
ماسسقلل يناثلاو لو’ا لسصفلا
ذاقنا ىلا ءوجللا عم ةيئاهن ريغلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘سصح˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مل˘ت˘˘لا

اذهو99.9 ى˘لا00.9 لدع˘م

يتلا ةيسسفنلا طوغسضلل ةاعارم

عو˘بر ي˘ف ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ا˘ه˘سشي˘˘ع˘˘ي

˘ما˘سسقل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب و.ن˘˘طو˘˘لا

نو˘˘كت نا حر˘˘ت˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا

سسورد نم تارابتخ’ا عيسضاوم

طقف ينا˘ث˘لاو لوأ’ا ن˘ي˘ل˘سصف˘لا

ثلاثلا لسصفلا سسورد رابتعابو

ةرازو ن˘م حر˘ت˘ق˘˘ن ة˘˘م˘˘ه˘˘م د˘˘ج

ر˘ه˘سشلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل لو’ا

نع ءانغتسس’ا عم1202/0202

 . ةرركملا سسوردلا
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،ءابولاب تايفو40 ليجسست مت اميف
لبق تيفوت ةينيعسست زوجعب قلعتت
نم غلبي ل˘جرو ،ا˘ه˘ت˘لا˘ح سصي˘خ˘سشت

ةنيدم نم رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘سس94 رمع˘لأ
هت˘ن˘بأ ى˘لأ ىود˘ع˘لأ تل˘ق˘ت˘نأ ة˘كير˘ب

سصخسشو ،ةنسس31 رمعلأ نم ةغلابلأ
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م ر˘˘خأو ة˘˘˘ن˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘م
ءا˘سسم ذ˘ن˘م تل˘ج˘سس د˘قو ،لا˘كود˘مأ
ةحيبسص ةياغ ىلأ يسضاملأ ءاعبر’أ
ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ت’ا˘ح ثÓ˘ث سسمأ
ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘ي ن˘طأو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
دعب ليلا˘ح˘ت˘لأ ه˘ل تير˘جأ ،لا˘كود˘مأ

ي˘فو˘ت ة˘ي˘ح˘سضلأ نأ ن˘ي˘ب˘تو ،ه˘تا˘˘فو
،انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘سصأ بب˘سسب
لخأد نم هيلأ لقنت نوكي دق يذلأ
ةيحسضلأ بهذ ا˘مد˘ن˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
نم يناعي هنأ مكحب ىلكلأ ةيفسصتل
ةلاحلأ امأ ،يولكلأ روسصقلأ سضرم
»ج سص““ وعدملاب قل˘ع˘ت˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

ةماقأ ريدم ةنسس54 رمعلأ نم غلابلأ
بط˘ق˘لا˘ب ن˘ط˘ق˘ي ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج

ترهظ دق تناكو ،ةلمح ينأرمعلأ
ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ سضأر˘˘عأ
ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ى˘لأ ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت تعد˘˘ت˘˘سسأ
عسضخأ نيأ ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ
تنا˘ك ي˘ت˘لأو ة˘مزÓ˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
هذهب هيلع يقبأو ةيباج˘يأ ا˘ه˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن
امك ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةريخ’أ
يف »ي ح““ ىعدي سضرمم بيسصأ
ن˘ط˘ق˘ي ر˘م˘ع˘لأ ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘سسم˘خ˘˘لأ
ةحسصلل ةدايعب لمعيو ماطيب ةيدلبب
ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘سصن˘لأ ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘يرأو˘˘ج˘˘لأ
ت’اح عبرأأ تلثامت اميف أذه ،ةكيرب
تردا˘˘غ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ ،ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘˘ل
نم لكب رم’أ قلعتيو ،ىفسشتسسملأ
نم غلابلأ »م أ““ برتغملأ بيبطلأ

دق ناك باسصملأ ،ةنسس03 رمعلأ

رهسشلأ نم21 ـلأ يف رئأزجلاب لح
ةيسسنرفلأ زولوت ةنيدم نم ،يراجلأ

فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م را˘˘ط˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
د˘ن˘ع ر˘ق˘ت˘سسي نأ ل˘ب˘ق ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

ةيدلبب اهانكسس رقم نئاكلأ هتلئاع
ثيح ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلأ دباعلأ ةينث

يف ةيبلسس ليلاح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظ

ةقفر ىفسشتسسملأ ه˘تردا˘غ˘م را˘ظ˘ت˘نأ

نم ةنسس48 رمعلأ نم غلبت زوجع
،اهيلأ ىودعلأ لقن نم ناك هبراقأ

ءاف˘سشل˘ل ىر˘خ’أ ي˘ه تل˘ثا˘م˘ت ثي˘ح
اهترداغم راظتنأ يف ،ءابولأ ةمواقم
ة˘ي˘ن˘ث˘ب ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ ىر˘˘خ’أ ي˘˘ه
نم نيرخأ نينثأ ىقبي اميف ،دباعلأ
ىودعلأ مهيلأ تلق˘ت˘نأ ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ تأذ
مهسسماخ يفوتو ،دحأو ردسصم نم
ةيدلب نم ردحني بيبطلأ بيرق وهو
ه˘تا˘فو د˘ع˘ب هر˘م’ ن˘ط˘ف˘ت ة˘˘ن˘˘يزو˘˘ب
نم غلابلأ »ع أأ““ ـب رم’أ قلعتيو

ردا˘غ ا˘م˘ي˘ف أذ˘ه ،ة˘ن˘˘سس15 رمعلأ
نم غلابلأ »ل ب““ برتغملأ باسشلأ

ي˘ح ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ،ة˘ن˘سس72 رمعلأ

ىفسشتسسملأ ةنتاب ةنيدمب3 لاقعوب
ن˘م ي˘ل˘كلأ ءا˘ف˘سشل˘ل ه˘ل˘ثا˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
قلعتتف ةعبأرلأ ةلاحلأ امأ ،سسوريفلأ

53 رمعلأ نم غلبي »ع ق““ وعدملاب

،91 ديفوك انوروك سسوريفب ةنسس
ة˘ب˘ق˘ي˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ي با˘سش و˘˘هو
ةي’وب نويعلأ سسأر ةرئأدل ةعباتلأ

ة˘ي’و ى˘لأ ل˘ق˘ن˘˘ت د˘˘ق نا˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ه˘ت˘لا˘˘ح سصي˘˘خ˘˘سشت م˘˘تو ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
لأزأ نيعب ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوملاب
اهب يقبو ،في˘ط˘سس ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
هترداغمو ءافسشلل هلثامت ةياغ ىلأ
بسسحو ،سسيمخلأ ءاسسم ىفسشتسسملأ

ربع نيباسصملأ ةلاح ناف انرداسصم
لثا˘م˘ت˘يو ةر˘ق˘ت˘سسم تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
ةباجتسس’أ دعب ءافسشلل مهنم سضعبلأ
““نيكورولك““ جÓعلأ لو˘كو˘تور˘ب˘ل
دحل دجأوتي ثيح ،هل أوعسضخأ يذلأ

،ةلاح31 تايفسشتسسملاب ةظح˘ل˘لأ

20 ،دباعلأ ةينث ىفسشتسسمب20 اهنم

يف .ةن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب90و ة˘كير˘ب˘ب
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت رو˘˘ه˘˘ظ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ
مهتباسصأ يف كوكسشملأ سصاخسس’اب
كا˘˘كت˘˘˘حأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع أو˘˘˘نا˘˘˘ك ن˘˘˘يذ˘˘˘لأو
زوجع ةلاح مهنيب نم نيباسصملاب
نو˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ة˘ي˘فو˘ت˘م
جئاتن ترهظ ةنتاب ةي’وب ريفاسصعلأ
نيبتو ةيبلسس اهب ةسصاخلأ ليلاحتلأ
اهتباسصأ نع ةديعب ةافولأ بابسسأ نأ
.سسوريفلاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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ءافسشلل ت’اح40 لثامت

 انوروك صسوريفب نيباشصملا ددع عافترإا
ةنتابب تايفو40 اهنم ةدكؤوم ةلاح12 ىلإا

40 اهنم ةدكؤوم ةلاح12 ةعمجلا سسما ةحيبسص ةياغ ىلا ةنتاب ةي’و ىوتسسم ىلع91 ديفوك سسوريفب اهتباسصا دكؤوملا ت’احلا ددع غلب
..نيرخا نينثا ةرداغم راظتنا يف ،نينثا ىفسشتسسملا اهنم رداغو ءافسشلل تلثامت

دعب ءافسشلل نيتلاح لثامت اميف

 ““نيكورولك““ ءاودب جÓعلل امهعوسضخ

انورك صسوريفب خيشش ةافو
فيطشس يف ةعاقوب ىفششتشسمب

ة˘ي’و˘ب ة˘عا˘قو˘ب ىف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تد˘˘كأا

نم ردحني ةنسس46 رمعلا نم غلبي خيسش ةافو نع،فيطسس

تامولعملا بسسحو ، انوروك سسوريفب نسسافيإا ةلات ةيدلب

ت’احلا نيب نم ناك ةيحسضلا نإاف اهيلع انلسصحت يتلا

ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل و ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ه˘ل تير˘جأا ثي˘ح ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا

نأا اهرودسص دعب تدكأا يتلا و ، هتافو  دعب ’إا اهجئاتن

ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه د˘ع˘˘ت و، ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف و˘˘ه ه˘˘تا˘˘فو بب˘˘سس

نيموي لبق تلجسس ةهباسشم ةلاح دعب ىفسشتسسملا اهجلسسي

.ىرخا ةهج نم.نÓيترو ينب نم خيسشب رم’ا قلعتي و

نم ءافسشلل اهر˘م˘ع ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘با˘سش ل˘ثا˘م˘ت

لازا نيع ىفسشتسسم سسمأا ءاسسم ارداغو،انوروك سسوريف

م˘ت د˘قو ، ا˘˘مو˘˘ي71 ىفسشتسسملاب امهثو˘ك˘م د˘ع˘ب ة˘ح˘سصب

ةدمل يلزنملا يحسصلا رجحلا تحت ءاقبلا ىلع  مهرابجإا

ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسح و،يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘ك ا˘˘مو˘˘ي41

ءاود˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘˘سضخ د˘˘˘ق  ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘سصح˘˘˘ت

ديكأات دعب ةرسشابم هلوانت يف اعرسش ثيح،““نيكورولك““

لازا ن˘ي˘ع ىف˘سشت˘سسم نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘˘سصإا

يحسصلا رجحلا تحت اسصخسش04 نم ديزأا عوسضخ لجسس

 . ةدحاو ةلاح ةافوو ةدكؤوم ةلاح01 لجسس امك،

ر نميا

بيبطلا ليلاحتو ةدحاو ةافو ةلاح اهنم

““ةيبلسس““  سسابسسبلاب هيف هبتسشملا

صسوريفب ةيباجيإا ت’اح5
فراطلاب انوروك

نع نايب سسمأا فراطلا ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تردسصأا

ىل˘ع ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘كاو ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘ي˘˘ع˘˘سض

نآ’ا دحل تيرجأا اهنا كوبسسيافلا ربع ةيمسسرلا اهتحفسص

ت’اح50  جئاتنلا ، مهب هبتسشم سصاخسشأ’ ليلحت31

نيتلاح و نيتلاح ءافسش وةافو ةلاح مهنيب نم ةيباجيإا

ج˘ئا˘ت˘ن ت’ا˘ح70 و ة˘ب˘قار˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

بسسح .ليلاحتلا راظتنا يف هب هبتسشم و ةيبلسس مهليلاحت

قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو   .فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م

جئاتن نأا فراطلا ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تنلعأÓسصتم

تاءاج سسابسسبلا ىفسشتسسمب بيبط˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو.ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس

لي˘لا˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأا˘ب تن˘ل˘عأا ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

تاءا˘ج سسا˘ب˘سسب˘لا ىف˘سشت˘سسم˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

دهع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘عا˘سضخا د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘ب˘ل˘سس

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عا ا˘˘م˘˘ك.ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

تاذ تناكو انوروك سسوريف نم ءاقسش يناث نع فراطلاب

ءافسش نع يراجلا رهسشلا نم نماثلا يف تنلعأا ردسصملا

قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو.ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإا ة˘˘لا˘˘˘ح لوأا

جئاتن نأا فراطلا ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تنلعأÓسصتم

تاءاج سسابسسبلا ىفسشتسسمب بيبط˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو.ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس

لي˘لا˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأا˘ب تن˘ل˘عأا ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

تاءا˘ج سسا˘ب˘سسب˘لا ىف˘سشت˘سسم˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

دهع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘عا˘سضخا د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘ب˘ل˘سس

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عا ا˘˘م˘˘ك.ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

تاذ تناكو انوروك سسوريف نم ءاقسش يناث نع فراطلاب

ءافسش نع يراجلا رهسشلا نم نماثلا يف تنلعأا ردسصملا

.ةي’ولاب سسوريفلاب ةباسصإا ةلاح لوأا

نيمأا لداع

يكرمج صشتفم ةباشصإا
ةديكيكشسب انوروك صسوريفب

فا˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘˘لا˘˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع سشت˘˘ف˘˘م بي˘˘سصا

سسوريفب ةدكيكسسب ىرغسصلا ةيعانسصلا ةقطنملاب

ةملع˘لا˘ب ه˘سسأار ط˘ق˘سسم˘ب ه˘ت˘با˘سصا تد˘كأا˘ت و ا˘نورو˘ك

ةباسصا يف كو˘ك˘سش ن˘ع ءا˘ب˘نأا˘ط˘سسو، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و

ةلاح12 ليجسست  مت هنأا ىلا  راسشي،هينواعم سضعب

ىلا تل˘˘ثا˘˘م˘˘˘ت ت’ا˘˘˘ح5،ةد˘ك˘ي˘ك˘سسب ةد˘كؤو˘م ة˘˘با˘˘سصا

بسسح جÓ˘ع˘ل˘ل نو˘ع˘˘سضخ˘˘ي ا˘˘سصخ˘˘سش41 و ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشلا

ةيانعلا تحت نيتلاح دوجو عم ديدجلا لوكوتربلا

  .ةزكرملا

رانيدوب ةايح
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داع Óيوط رم˘ع˘ي م˘ل رأر˘ق˘ت˘سسأ د˘ع˘ب

ةي’وب بعرلأ ريثيل انوروك سسوريف

ةا˘فو ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج

ةعاسس84لأ لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘تد˘˘˘يد˘˘˘ج

ة˘با˘سصأ ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سستو ة˘ي˘سضا˘م˘˘لأ

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘يد˘˘ج

د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلأ بود˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم

. ريهاطلاب

أريخ أولءافت دق ةلجأوجلأ ناك أذأو

سسوريفلاب ةباسصأ يأأ ليجسست مدعب

امامت ةيلاتتم مايأأ ةعبرأأ ةليط لتاقلأ

ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘سصلأ ر˘ئأود˘˘لأ ا˘˘م˘˘ك

ةعاسس84لأ نا˘˘˘ف سشي˘˘˘˘نرو˘˘˘˘كلأ

رابخأأ اهتايط ي˘ف تل˘م˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لأ

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و نا˘كسسل ةرا˘˘سس ر˘˘ي˘˘غ

91 ديفوك ءابو تأروطت سصوسصخب

كلذو لج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ى˘ل˘ع ةا˘فو ي˘ت˘لا˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب

قيدسصلأ ىفسشتسسم نم لك ىوتسسم

أذكو ةي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب

د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلأ بود˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم

ةأأرمأو لجرب رمأ’أ قلعتيو ريهاطلاب

يفوت يذ˘لأ بر˘ت˘غ˘م˘لأ ة˘جوز ي˘هو

نب ي˘ح˘ب ع˘ي˘با˘سسأأ ة˘ثÓ˘ث و˘ح˘ن ل˘ب˘ق

أر˘ثأا˘ت˘م ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب رو˘سشا˘˘ع
ددع يلامجأ عفرام لتاقلأ سسوريفلاب
مه˘عر˘سصم أو˘ق˘ل ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشأ’أ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسب
. ةعبرأأ ىلأ لجيج ةي’و ىوتسسم
رابخأأ ريخأ’أ تاعاسسلأ تلمح امك
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و نا˘كسسل ةرا˘˘سس ر˘˘ي˘˘غ
ةدكؤوملأ تاباسصإ’أ ددع سصوسصخب
ةديدج ةباسصأ ليجسست دعب ةي’ولاب
ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘˘م
ت’احلأ ددع عفرام وهو ريهاطلأ

ةلاح81 ىلأ ةي’ولا˘ب ةد˘كؤو˘م˘ب˘لأ
دوعتو ةد˘حأو ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح ا˘ه˘ل˘با˘ق˘ت
نم ردحني يذلأ  ينيعبرأ’أ باسشلل

ةنسسكات ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘نا˘ير˘غ˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م

ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ردا˘غ د˘ق نا˘ك يذ˘˘لأو

ولخ نم دكأاتلأ دعب عوبسسأ’أ ةياهن

ماتلأ هلثامتو سسوريفلأ  نم هدسسج

ثÓث ايجسست مت هنأأو املع ءافسشلل

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم ةد˘˘يد˘˘˘ج ت’ا˘˘˘ح

ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ىو˘˘ت˘˘سسم

لاقي ةاتفو نيلجرب قلعتيو لجيجو

سضعب عم كاكتحأ ىلع أوناك مهنأاب

ثيح سسوريفلل نيلماحلأ  ىسضرملأ

يحسصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘هرء’ؤو˘ه ع˘سضو

ليلاحتلأ جئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف

. مهب ةسصاخلأ

رجحلا نهر ةهوبسشم ت’اح ثÓثو ةعمجلا ةياغ ىلإا ةدكؤوم ةباسصا91

 صصاخششأا ةعبرأا ىلإا لجيجب انوروك ءادب تايفولا ددع عافترإا
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يف ةماه نم رثكأأ ةوطخب ةبانع ةي’و تماق
لÓخ ن˘م كلذو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘با˘ج˘م ل˘ي˘ب˘سس
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ب˘خ˘م ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ

ليلحت ةيلمع هيف متتسس ““دسشر نبأ““ ىفسشتسسم
انوروك سسوريفب مهتباسصإأ يف هبتسشملأ تانيعلأ

روتسساب دهعم ةقحلم ىلإأ اهلاسسرإأ سضوع كلذو
.ةنيطنسسق ةي’وب
ةبانع ةي’وب يعماجلأ يئافسشتسس’أ زكرملأ دكأأ

ى˘ل˘ع ه˘ثأد˘ح˘ت˘سسأ م˘ت يذ˘لأ ر˘ب˘خ˘م˘لأ لو˘خد ن˘˘ع
ةلحرم ““نابرسض ميكحلأ““ ىفسشتسسم ىوتسسم
نيوكت ىلإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب أد˘غ ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأ برا˘ج˘ت˘لأ
ا˘ق˘فوو ،هر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع فر˘سشي˘سس يذ˘لأ م˘قا˘ط˘لأ
تأدعمب هزيهجت مت ربخملأ نإاف هتأذ ردسصملل
دد˘ع ن˘م ع˘فر˘لأ ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘ع ةدو˘˘ج تأذ
ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘ل˘ل ا˘ي˘مو˘ي ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لأ
علطم رظتني ثيح ،انوروك سسوريفب مهتباسصإأ
دهعم نم سصتخم روسسيفورب مداقلأ عوبسسأ’أ

ربخملأ ةق˘با˘ط˘م ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل رو˘ت˘سسا˘ب
ثدح لاح يفو اهيف لومعملأ ريياعملأ ةفاكل
اقفوو ،يمسسرلأ دا˘م˘ت˘ع’أ ه˘ح˘ن˘م˘ي˘سس ه˘نإا˘ف كلذ
هرقم نوكي نأأ ريتخأ يذلأ ربخملأ نإاف ردسصملل
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘بور˘كي˘م˘˘لأ ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ةياهن ةمدخلأ زيح لخديسس ““نابرسض ميكحلأ““
ع˘فر˘ي نأأ ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م و˘˘هو مدا˘˘ق˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ
ة˘ي’و˘ب رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م ن˘ع ط˘غ˘سضلأ
ليلاحت ءأرجإا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
قر˘سشلأ تا˘ي’و ة˘˘فا˘˘كب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لأ
زيح ةبانع ةي’و ربخم لوخد عمف ،يرئأزجلأ
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ دد˘ع ع˘فر˘ب ح˘م˘سسي˘سس ه˘نإا˘ف ة˘مد˘خ˘˘لأ
نÓعإ’أو اهءأرجإأ ةدم سصلقيو ةهج نم ةيمويلأ

ر˘مأ’أ أذ˘ه نو˘كي ن˘كلو ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ه˘ن˘˘ع
لمسشيسس لب ،طقف ةبانع ةي’و ىلع أرسصتقم
،فراطلأ ةروسص يف اهل ةرواجملأ تاي’ولأ ةفاك
نم ام وهو سسأرهأأ قوسس ةي’و ىتحو ةملاق
تأءأر˘جإأ ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م ذا˘خ˘تأ ن˘م˘سضي نأأ ه˘˘نأا˘˘سش
يف هبتسشملأ سصوسصخب عرسسأأ ةقيرطب ةيئاقو

ام فÓخ ىلع ،مهع˘م أو˘ل˘ما˘ع˘ت ن˘مو م˘ه˘ت˘با˘سصإأ
ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشأ ي˘ت˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ سضع˘˘ب ع˘˘م ثد˘˘ح
تيفوت يتلأ ةديسسلأ رأرغ ىلع لبق نم اهتباسصإأ
ةحلسصمب يفوت يذلأ خيسشلأ وأأ ينوبلأ ةيدلبب
.““انيسس نبأ““ ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’أ

اهجئاتن روهظ عيرسستو ليلاحتلا ددع نم عفرلا يف مهسسيسس

ادغ براجتلا ةلحرم لخدي انوروكب صصاخلا ةبانع ربخم
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ءاشسم ىلأ ةي˘شضق˘لأ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ة˘يأد˘ب خ˘يرا˘ت ي˘شضا˘م˘لأ د˘ح’أ مو˘˘ي
ءانثأأو يئزجلأ زجحلأ ءأرجأ قيبطت
ةرئأد ن˘مأ’ ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم ما˘ي˘ق
ةيعوتل ةينأديم تايرودب  ناعردلأ
تأءأرجأ ليعفت لجأ نم نينطأوملأ
لامعتشساب يئزجلأ يحشصلأ رجحلأ

عرأو˘شش ر˘˘ب˘˘ع تو˘˘شصلأ تأر˘˘ب˘˘كم
دحأاب مهرورم دنعو ةنيدملأ ءايحأأو
م˘ه˘ها˘ب˘ت˘˘نأ تف˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘حأأ

حوأر˘ت˘ت  با˘ب˘ششلأ ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

دنعو ةنشس42 و91 نيبام مهرامعأ
مأدقأ’أ ىلع أري˘شس م˘ه˘ن˘م بأر˘ت˘ق’أ

˘مأز˘ت˘لل˘ل  م˘ه˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت ل˘˘جأ ن˘˘م
تماق يلز˘ن˘م˘لأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ر˘شصا˘ن˘ع ق˘ششر˘ب ىر˘خأأ ة˘عو˘م˘ج˘˘م
مهرأرشسإأ نيدبم ةراجحلاب ةطرششلأ

رم’أ يحشصلأ رجحلأ ةفلاخم ىلع
˘˘مرا˘˘شصلأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ بل˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لأ
تأءأرجأ قيبطتل ةطرششلأ رشصانعل
نم تنكم ةيلمعلأ يحشصلأ رجحلأ

نيطروتملأ ضصا˘خ˘ششأأ90 فيقوت
ةطرششلأ رشصانع ىلع ءأدتع’أ يف
ز˘ج˘ح ع˘م م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأ
عأونأأ نم ءاشضيب ةحلشسأأ مهتزوحب
تايرحت˘لأ تف˘ششك ثي˘ح ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
نيقو˘ب˘شسم م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج نأ ةز˘ج˘ن˘م˘لأ

ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘شسأ د˘ع˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
مهدشض زج˘نأأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ

لوأأ راهن  أومدق  ةيئاشضق تافلم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ما˘˘˘مأأ ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لأ ضسمأأ
ةمكحم ىدل ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ
رمأأ اعيمج مهقح يف ردشص ناعردلأ
ضسفن يفو ىرخأأ ةهج نم . عأديإأ
حلاشصملأ تأذ تعاطتشسأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةميرجلأ ةحفاكم ةقرف عم قيشسنتلاب
نم زيجو فرظ يفو ةيتامولعملأ
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ ف˘ي˘قو˘تو فر˘ع˘˘ت˘˘لأ
ر˘˘ششنو ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ي˘˘ف ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘˘لأ
عقأوم ربع ةيشضير˘ح˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف
ن˘م˘شضت˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ

ر˘شصا˘ن˘˘ع د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ع تأرا˘˘ب˘˘ع
للخ مهماهم ةيدأات ءانثأ ةطرششلأ
يحشصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ذ˘خ˘ت˘م˘لأ ي˘ئز˘ج˘˘لأ
ةليشسولأ زجح عم ةيمومعلأ ةحشصلأ
ريوشصتلأ يف هفرط نم ةلمعتشسملأ

ةيشضيرحتلأ تاهويديفلأ هذه رششنو
د˘ع˘ب لا˘ق˘ن ف˘تا˘ه ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لأو
فلم زج˘نأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ
ريهششتلأ ةيشضق نع ينعملل يئاشضق
لشصأوتلأ عقأو˘م ر˘ب˘ع ضضير˘ح˘ت˘لأو
ضسي˘م˘خ˘لأ را˘ه˘ن مد˘ق ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ
ةيئاشضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأ ي˘شضا˘م˘لأ
ناعردلأ ةمكح˘م ىد˘ل ة˘شصت˘خ˘م˘لأ

دقو .عأديإأ رمأأ هقح يف ردشص نيأأ

ح˘لا˘˘شصم˘˘ل مرا˘˘شصلأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ ق’

رجحلأ تأءأرجأ قيبطت يف ةطرششلأ

اظاف˘حو ة˘يا˘م˘ح ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘ح˘شصلأ

اناشسحتشسأ  نطأوملأ ةحشص  ىلع

ة˘˘ي’و نا˘˘كشس فر˘˘ط ن˘˘م أر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك

و م˘ه˘ن˘ما˘شضت ن˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘م فرا˘˘ط˘˘لأ

ينطولأ نمأ’أ حلاشصمل مهتدناشسم

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘ن˘لأ م˘ه˘ما˘ه˘م ي˘ف

ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘˘بو را˘˘˘ششت˘˘˘نأ

هذه˘ل ل˘ما˘كلأ م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسأ ن˘يد˘ب˘مو

فرط نم ةلوؤوشسم ريغلأ تافرشصتلأ
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ةطرسشلا دسض يسضيرحت ويديف رسشن هيف هبتسشم ضصخسش فيقوت مت اميف /فراطلا

ةراجحلاب ةطرسشلأ ىلع أودتعأو يئزجلأ رجحلأ أورسسك بابسش ةعسست فيقوت
ةيئ’ولا ةحلسصملل ةعباتلا «يرايبلا» لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع عم قيسسنتلاب ناعرذلا ةرئاد نمأاب ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
لكل يئزجلا زجحلا ءارجا قيبطت ةيادب عم يسضاملا دح’ا موي بابسش ةعسست فيقوت نم فراطلا ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

 .يئزجلا رجحلا ء’ؤوه ةفلاخمو ةراجحلاب قسشرلا ىلا ةطرسشلا رسصانع ضضرعت رثا ىلع نطولا تاي’و

انوروك ءاب و راسشتنا نم دحلا ضضرغب

ىفسشتسسمل يسضرألأ قباطلل ةمدخلأ زيح عسضو
جيريرعوب جربب  ديبع نب دمحأأ روتكدلأ

نم دحلأو ةعباتملأو ةياقولل ريبأدتلأو تأءأرجإ’أ ةلمج راطإأ يف

زيح عشضو عوبشسأ’أ ةياهن مت .(91 ديفوك ) انوروك ءابو راششتنأ

ديبع نب دمحأأ روتكدلأ ىفششتشسمل يشضرأ’أ قباطلل ةمدخلأ

يلأو هيل˘ع فر˘ششأ يذ˘لأو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب «ا˘ق˘با˘شس ما˘ظ˘ع˘لأ»

مت  نأ دعب يبطلأ مقاطلأو ةيلحملأ تاطلشسلأ ةقفر ةي’ولأ

روطتلأ تاجرد ىلعأأ ىلعو ضصاخ داتعب يشضرأ’أ قباطلأ زيهجت

هعشضو مت  ثيح (91 ديفوك ) انوروك ءابو ةحفاكمل اشصيشصخ

بشسحو ءابولأ أذهب ةباشصملأ ت’احلل  اشصيشصخ ةمدخلأ زيح

قباطلأ ضصيشصخت مت هنأ  دمحم كلام نب ديشسلأ ةي’ولأ يلأو

د˘ع˘ب أذ˘ه ةرو˘ط˘ت˘م تأز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي يذ˘˘لأ ي˘˘شضرأ’أ

ةدع ءانتقأ مت ثيح ىغتبملأ ىلأ لوشصولل ةعيرشس  ت’واحم

ضشاعن’أ ةزهجأأو «ريناكشسلأ» و «مأرايل» رأرغ ىلع تأزيهجت

أذ˘كو  ة˘ي’و˘ل˘ل ن˘ي˘شصل˘خ˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘شسح˘م˘ل˘˘ل هر˘˘كشش ا˘˘ه˘˘جو˘˘م

نيذلأ ةشصاخ˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ با˘ح˘شصأ و را˘ج˘ت˘لأو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لأ

نم ىفششتشسملأ أذه زيهجت راطأ يف ةيلمعلأ معدل ةوقب أومهاشس

ن˘م˘ث ا˘م˘ك ه˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لأو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ل˘˘جأ

لكو ني˘يرأدإ’أو ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘ششلأو ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م

هبششو  ءابطأ نم نيعوطتملأ ةشصاخو ةحشصلأ عاطقل نيطبأرملأ

نينطأوملل  اهبأو˘بأ تح˘ت˘ف ي˘ت˘لأ ة˘شصا˘خ تا˘شسشسؤو˘مو ن˘ي˘ي˘ب˘ط

اهناب فاشضأ تأزيهجتلأ نع امأ يناجملأ يبطلأ لفكتلأ ضضرغب

ةزهجأأو ةعششأ’أو  مأرايل  ريناكشسلأ اهنم ضضأرم’أ لكل لمعت

تشصشصخ يتلأو ةيداع ةفشصب لمعتشست يتلأو ضشاعنإ’أو  بلقلأ

راششتنأو ةحلشصملأ ةرورشضل أرظن انوروك ءابو ةبراحمل  ايلاح

نأ تعاطتشسأ اهنوك ةظوظحم ةي’ولأ  ربتعأ نيأ ءابولأ أذه

يف يديزوب يزكرملأ ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ م˘عد˘ل  حا˘ن˘ج˘لأ أذ˘ه م˘عد˘ت

نوك حلاشصملأو قفأرملأو تأزيهجتلأ يقاب لامكتشسأ راظتنأ

نوك تاميمرتلأ لجأ ن˘م ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لأ ع˘م ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘شسأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

وهو تأونشس01 ذنم ليقأرع ةدع دهشش هبشسح ىفششتشسملأ

ريفوتل تقولأ قباشست لجأ نم ن’أ هنأ افيشضم هناكم حوأرتي

ي˘شضر’أ ق˘با˘ط˘لأ أذ˘ه لل˘غ˘ت˘شسا˘ب ضضير˘م˘ل˘ل ة˘حأر˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘شسو

مايقلأ لجأأ نم ةحشصلأ ةرأزو تاهيجوتل أرظنو ىفششتشسملل

لفكتلأ متي فوشس ىرخ’أ حلاشصملأ يف تاعيقرتو تاميمرتب

.تأزيهجتلأو حلاشصملأ يقاب ملتشسنو اهب
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ةنتابب لسضاف دلوأأ ءأرقفو وزوعم
يحسصلأ رجحلأ ببسسب عوجلأ مهددهتي

فلتخم اهميظنت ىلأ ردا˘ب ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لأ ة˘ب˘ه˘لأ ل˘ظ˘لأ ي˘ف

فلتخم يف طششنت ،تا˘ي˘ع˘م˘جو ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف

نأ اهيلع ابجأو اهل نهأرلأ عشضولأ نم تدجو ،تاشصشصختلأ

دأوملأ فلتخمب لفكتلأ ن˘م˘شضي ا˘م˘ب ،عا˘ط˘ت˘شسم˘لأ رد˘ق م˘ها˘شست

عينشصت ىلأ ضضعبلأ هيف رداب يذلأ تقولأ يفف ،تايجاحلأو

حلاشصملأ فلتخم ىلع اهعيزوتو ،ةيبطلأ تامامكلأو تامقعملأ

ةيئأذغلأ دأوملأ عمج يف ذخأ رخ’أ ضضعبلأ ناف ،اهريغو ةيحشصلأ

دأز ،ةزوعم تلئاعو ءأرقف ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو

،ةهج نم ةلاطبلأ حبشش ببشسب ،اهتاناعم نم يحشصلأ رجحلأ

يشسيبح مهشسفنأ أودجو نيذلأ نييمويلأ لامعلل ةبشسنلاب أذكو

وهو ،مهئانبأأو مهعوج دشسي ام بلج نم نكمتلأ نود مهلزانم

لشضاف د’وأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب تل˘ئا˘ع˘لأ تأر˘ششع ه˘ششي˘ع˘ت يذ˘لأ لا˘ح˘لأ

نم ةقرفتم ىرقو قطانمب نطقت تلئاع يهو ،ةنتاب ةي’وب

قطانملأ نم اهريغو ،ضسيأرفلوب ،نيرقل ةيرق رأرغ ىلع ةيدلبلأ

ةيبلتل لقنتلأ مهيلع مرحو اهتنكاشس انوروك ءابو لزع يتلأ

رم’أ وهو ،لكأاملاب اهنم قلعت ام اميشس ةيرورشضلأ مهتايجاح

ةيدلبل يندملأ عمتجملأ ةيميداكأ ولثمم للخ نم بلاط يذلأ

ىلعو ةينعملأ تاطلشسلأ نودششاني ةنتاب ةي’وب لشضاف د’وأ

ةيئأذغلأ دأوملاب  ةناعأ بلط كلذ نمو ،ةي’ولأ يلأو مهشسأر

رمت يتلأ ةمزلل أرظن أذهو لشضاف د’وأ ةيدلب ءأرقفو نيزوعملل

،انوروك ضسوريف ءأرج ضضورفملأ يحشصلأ رجحلأو دلبلأ اهب

نم تاناعأ يأ اهلشصت مل تلئاعلأ هذه بلغأ نأو اشصوشصخ

قطانم فلتخم ربع رششتنت يتلأ ةيلمعلأ ىلأ نيردابملأ فرط

نم هعمج أوعاطتشسأ ام عيزوتب بابشش اهللخ نم موقي ،ةي’ولأ

مهديوزت ةي’ولأ يلأو نم نوينعملأ بلاط امك أذه ،ةيئأذغ دأوم

انوروك ضسوريف راششتنأ نم ةياقولأو ةيامحلأ لئاشسو فلتخمب

نيراشضخلأ ىلع اهعيزوت فدهب تأزافقلأو تامامكلأ كلذ نمو

’ يتلأ تأرأد’أ فلتخمو ةفاظنلأ لامعو ةيئأذغلأ دأوملأ راجتو

.ةماعلأ ةحلشصملل ةمدخ اهلمع نكاماب ةطبأرم لأزت
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يلجنم يلعب يحسصلأ رجحلأ ةبقأرمل كردلأو ةطرسشلأ دأرفأل ةكرتسشم ةمهأدم
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ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ب تل˘˘شصأو˘˘ت

ل˘ششف بب˘شسب كلذو ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ’أ

ىلأ ةيئأذغلأ نؤوملأ لاشصيأ يف ةيشصولأ تاطلشسلأ

ي˘فو ة˘لوز˘ع˘م˘لأو ة˘مور˘ح˘م˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ضضع˘ب

لوأ’أ بلطملأ تتاب يتلأ ديمشسلأ ةدام اهتمدقم

تلحم نم ةريخأ’أ هذه ذافن لظ يف ناكشسلل

ةعشسأو ةيئأذغلأ دأوملأ ضضعب نأاشش اهنأاشش ةي’ولأ

تدهششو .تيزلأو ركشسلأ رأرغ ىلع كلهتشسإ’أ

ريبأوط عوبشسأ’أ ةياهن ةي’ولأ نم تايدلب ةدع

نوعشسي نينطأومل ةريخأ’أ هذه تاحاشسب ةليوط

تأءأرجأ برشضام وهو ديمشس ضسيكب رفظلأ ىلأ

لظ يف ميمشصلأ يف انوروك ضسوريف نم ةياقولأ

اهتددح يتلأ طاقنلأ مامأأ ضصاخششأ’أ  ف’آأ عمجت

تعاطتشسأ يتلأ ديمشسلأ تايمك عيزوتل تايدلبلأ

،ةي’و˘لأ جرا˘خو ل˘خأد ن˘م ن˘حا˘ط˘م ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘ج

ىلأ أوهجوت نيذلأ نينطأوملأ نم تائملأ رطشضأو

امدعب نيبئاخ مهلزانم ىلأ ةدوعلل طاقنلأ هذه
ذافن ةجيتن مهاغتبم ىلع لوشصحلأ مهيلع رذعت

ةرئأد عشسوام وهو اهبلج مت يتلأ ديمشسلأ تايمك
رأرغ ىلع ةي’ولأ تايدلب ضضعبب تاجاجتحإ’أ

،  رهطلأ جرب ، ركشسع د’وأأ ن رشصنعلأ ، ةلابغ
هذب ناكشسلأ بلاط ثيح ةليوط ةمئاقلأو ةيليملأ
يفو ةيئأذغلأ نؤوملاب مهدم يف عأرشسإ’اب ةريخأ’أ

أودوعي مل مهنأاب نيدكؤوم ديمشسلأ ةدام اهتمدقم
، عشضو˘لأ أذ˘ه لا˘ي˘ح ر˘ث˘كأأ ر˘ب˘شصلأ ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ءا˘˘شسؤور˘˘ب عا˘˘شضوأ’أ هذ˘˘ه تع˘˘فدو
لامعأ’أ لاجرو نينشسحملأ ةدششانم ىلأ لجيجب
ديمشسلأ تايمك ريفوت ىلع مهتدعاشسم لجأأ نم
ن˘ع كي˘ها˘ن نا˘كشسلأ تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘كلأ
ةيكلهتشسإ’أ دأوملأ ضضعب ريفوت يف ةدعاشسملأ
ذافن دعب تيزلأو ركشسلأ رأرغ ىلع ةيرورشضلأ

ء’ؤو˘ه بل˘ط ا˘م˘ك ، تل˘ح˘م˘لأ ن˘م ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه
ةيلمع ليهشست ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ن˘م را˘ي˘مأ’أ

تاي’و نم ديمشسلأ ةشصاخو ةيئأذغلأ نؤوملأ بلج

ضصيخأرت حنم عيرشستو ةياجبو ةركشسبك ىرخأأ
رظح تاعاشس للخ ىتح ةلمجلأ راجتل لقنتلأ
قاطن نع جرخ عشضولأ نأأ رابتعأ ىلع لوجتلأ
ريبعت د˘ح ى˘ل˘ع أأو˘شس’ا˘ب رذ˘ن˘ي تا˘بو ةر˘ط˘ي˘شسلأ

هنأاب لوقلأ دح ىلأ بهذ يذلأ ةلابغ ةيدلب ضسيئر
لثم يف هتيدلبب رجحلأ تأءأرجأ قيبطت ليحتشسي
يف ضسانلأ ءاقبأ ليحتشسملأ نمو فورظلأ هذه
رفوت مل أذأ تاطلشسلأ هب بلاطت امك مهلزانم
دأو˘م˘لأ أد˘يد˘ح˘تو ةا˘ي˘ح˘˘لأ تا˘˘يرور˘˘شض ء’ؤو˘˘ه˘˘ل
ةريخأ’أ ة˘ع˘برأ’أ ما˘يأ’أ نأأ ر˘كذ˘ي .ة˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسإ’أ

وحن ةيناشسنأ لفأوق ةدع قلطأ تفرع دق تناك
ةي’ولأ يلأو ةياعرب لجيج ةي’وب لظلأ قطانم
ضضع˘ب لا˘شصيأ ي˘ف تح˘ج˘ن ي˘ت˘لأ ل˘فأو˘ق˘لأ ي˘هو
ةلوزعملأ قطانملأ نم ددع ىلأ ةيئأذغلأ نؤوملأ
رهطلأ جرب ، ةنحششلأ ، يشسيوشس نقأريأ تايدلبب
ةديدج لفأوق قلطنأ راظتنأ يف حبأر د’وأأو
نم ىرخأأ تايدلب وحن تبشسلأ مويلأ نم ةيأدب
. ةي’ولأ

 ةي’ولاب لظلا قطانم وحن ةيناسسنإا لفاوق ةدع تقلطنا اميف

  ديمسسلأ ةدام ريفوتل لامعألأ لاجرو نينسسحملاب نودجنتسسي لجيج «رايمأأ»
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ة˘ي’و˘ل ة˘˘طر˘˘ششلأ تأو˘˘ق تر˘˘جأأ
ةكرتششم ةمهأدم ةيلمع ةنيطنشسق
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ تأو˘˘ق ع˘˘م
فأر˘ح˘ن’أ رؤو˘ب ن˘م دد˘ع ىو˘˘ت˘˘شسم
ة˘˘يرأو˘˘ج˘˘لأ تأد˘˘حو˘˘˘لأ ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ةديدجلأ ةنيدملل ةعباتلأ ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ

فدهب ،ةني˘ط˘ن˘شسق˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
يح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ة˘ب˘قأر˘مو نا˘م˘شض
تزج˘ح .ة˘ي’و˘لأ ى˘ل˘ع ضضور˘ف˘م˘لأ
ة˘كر˘ت˘ششم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لأ

كرد˘لأ و ة˘طر˘ششلأ ن˘م ة˘نو˘˘كم˘˘لأو
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تأد˘خ˘م˘˘لأ ن˘˘م و تا˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ

و يدنهلأ بنقلأ عون نم ةبلشصلأ
ةزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ هذ˘˘˘ه
نيذلأ ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ أو˘قر˘˘خ
ةنيط˘ن˘شسق ة˘ي’و ى˘ل˘ع ضضور˘ف˘م˘لأ

،ن˘طو˘لأ تا˘ي’و ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع
تن˘كم˘ت د˘ق˘ف قا˘ي˘شسلأ ضسف˘˘ن ي˘˘فو
نم ةكر˘ت˘ششم˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ

ربع اشصخشش03 نم رثكأأ فيقوت
يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملأ ميلقأ

تأرايشسلأ نم تأرششعلأ زجح متو
يت˘لأ ة˘م˘هأد˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ضسف˘ن ي˘ف
ةيرأوجلأ تأدحولأ م˘ظ˘ع˘م تل˘م˘شش
قايشسلأ ضسفن يفو ،يل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع˘ب
يحشصلأ رجحلأ مأر˘ت˘حا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ط˘شسو و˘ن˘طأو˘م ضسمأأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ىد˘˘ب
تأءأرجإلل امراشص امأرتحأ ةنيدملأ
يششفت ةهباجمب هشصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

يفف (91.-ديفوك) انوروك ضسوريف
ءأر˘˘جإ’أ أذ˘˘ه ح˘˘شسف˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ ع˘˘˘قأو
ةيؤورل لا˘ج˘م˘لأ ي˘ئا˘قو˘لأ ير˘ي˘بد˘ت˘لأ

ةنيدملأ طشسول , رركتي املق دهششم
ةفيثك ةكرح فرعي ام ةداع يذلأ
ه˘عرأو˘شش لل˘خ ن˘م تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘طر˘ششلأ ة˘يرود تما˘قو ،ةد˘يد˘˘ع˘˘لأ
عرا˘ششلأ رو˘ب˘ع دد˘شصب تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ
عرا˘شش و˘ه و ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ

ىلع ،عشضولأ ةبقأرمل دأدزولب دمحم
عراششلأ أذه نم تأوطخ ضضعب دعب
رقم ةأذاحمب ةيدكلأ يحب أديدحت و

و طا˘ب˘شض ما˘ق يز˘كر˘م˘لأ ة˘طر˘˘ششلأ

ةب˘قأر˘م˘ل ة˘لو˘ج˘ب ة˘طر˘ششلأ تأرا˘طإأ

أذه فرط ن˘م عو˘شضو˘م˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ

ر˘ه˘شسلأ ل˘جأأ ن˘م ي˘ما˘ظ˘ن˘لأ كل˘شسلأ

،يئزجلأ رجحلأ ريبأدت مأرتحأ ىلع

دبع كيلم نب عرأوشش تناك دقو

دمح˘م و لل˘ع با˘ط˘ششو ن˘م˘حر˘لأ

حبأرو يدينيك دلأريجزتيفو دأدزولب

اهيلإأ لوشصولأ نكمي يتلأ طاطيب

نا˘ب˘ع نأرود˘لأ رو˘ح˘م ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع

اهب لح ثيح ةيلاخ ودبت ناشضمر

لاثتمأ نيبي امم قوبشسم ريغ ءوده

اهترقأأ يتلأ ريبأدتلل نيين˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لأ

.نأاششلأ أذه يف ةلودلأ
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ي˘˘ف ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تف˘˘قوأا

ة˘يلو˘ب ة˘طرا˘ف˘لا ما˘يأا ة˘صسم˘خ˘لا

عصضوو ،صصخ˘صش215  ة˘با˘ن˘ع

ةيران ةجارد902و ،ةبكرم26

ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م ر˘˘صشح˘˘م˘˘لا˘˘ب

ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ن˘مل نا˘ي˘ب ف˘صشك.ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ه˘˘نا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
فوقول˘ل  ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘صصم
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ةيلولا بارتب يئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا
صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

ذيفنتلا زيح عوصضوملا ،انوروك

ليجصست مت ،يراجلا ليرفا5ذنم
ديدعلا  ةريخلا مايا ةصسمخلا يف
مدع ةقلعتملا  تافلاخملا نم
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حإا

فيقوت مت نيأا،يئزجلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

26 ع˘˘˘˘صضوو ،صصخ˘˘˘˘صش215

ة˘يرا˘ن ة˘جارد902و ،ة˘ب˘كر˘م
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م ر˘˘صشح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
قاي˘صسلا تاذ ي˘فو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
نمأÓل ةيئلولا ةحلصصملا تماق
رهصش لÓ˘خ ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا

585 ـب،0202 ةنصس نم صسرام

ةيلمع126 ،ماظنلا ظفح ةيلمع

و ةبكرم1784 ةبقارم ،لخدت

80 ليجصست عم ،صصخصش3355

يف ةقا˘ي˘صسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘صضق

65 ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صستو ،ر˘˘˘كصس ة˘˘˘لا˘˘˘ح

،ميقرتلا حاولأاب ةقلعتم ةفلاخم

32 ةحلصصملا تاذ تصصحا  امك

ثداح42و يدام رورم ثداح

ةافو نع رفصسأا ،ينامصسج رورم

.نيرخأا43 حرجو دحاو صصخصش

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7595ددعلا0202 ليرفأا11 تبسسلا6
www.akhersaa-dz.com

رهضش ةدمل ةيلمعلا ليجأاتب ةماعلا ةيريدملا رارق مغر

راجيإلا عفد تاراعصشإا لوصصوب نومدصصي ةبانعب «لدع» تانكصس ورجأاتصسم

     رضشحملاب ةيران ةجارد002 نم رثكأاو ةبكرم26  عضضو مت اميف

 يئزجلا رجحلا رارق اومرتحي مل صصخصش215 فيقوت
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و ثح˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘˘لا
ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل

نم غلبي باصش فيقوت نم ،ةبانع

يف هيف هبتصشم ،ةنصس23 رمعلا
عم ،ةصسولهملا صصارقألا جيورت

و ،صسولهم صصرق051  زجح

ديصص ةيقد˘ن˘ب˘ل ة˘صشو˘طر˘خ03
ة˘فا˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح
يف ةمزÓل ةينوناقلا تاءارجإلا

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ه˘˘ق˘˘ح

رمأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

تحجن قايصسلا تاذ  يفو،عاديإا

ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع

ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف ،ع˘بار˘لا ير˘صضح˘˘لا

13 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش

يف امهيف هبتصشم ،ةنصس26 و

ةنرتقملا ددعتلاب ةقرصسلا ةيصضق

را˘صضح˘ت˘صسا ع˘م ل˘ي˘ل˘لا فر˘˘ظ˘˘ب

ةلاح ءان˘ثأا ،كر˘ح˘م تاذ ة˘ب˘كر˘م

صضيبأا حÓصس لمحو ،ةيئانثتصسا

تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘حو ،رو˘ظ˘ح˘˘م

صضرعلا لجأا نم «جلاعم فيك»

نايب فصشك  ثيح ،ريغلا ىلع

ةقرصسلا ةيلمع نأا  ةبانع نمأل

ي˘ح  يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م تفد˘ه˘ت˘صسإا

ةطرصشلا تاوق ةيفارتحإا تنكم

تا˘قور˘صسم˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا  ن˘˘م

ةدام نم غلك851 يف ةلثمتملا

ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق21 ،ركصسلا

ىلإا ةفاصضإا ،ةيزاغلا تابورصشملا

نم تاردخملا نم ةيمك زجح

حÓصس و  ،جلاعملا فيكلا عون
عطاق عون نم روظحم صضيبأا

ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا  م˘˘˘ت ن˘˘˘˘يا،قرو
و ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ارمأا امهقح يف ردصص، ةيئاصضقلا
ى˘˘لإا ةرا˘˘˘صشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو،عاد˘˘˘يإا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ةعانقلاو ةميزعلا صسفنب لصصاوت

لك ةبراحمل ةيطرصشلا اهتايلمع
ن˘مأا˘ب صسا˘صسم˘لا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ا˘˘م
 .هتاكلتمم ةمÓصس و نطاوملا

يراجت  لحم تاقورضسم عاجرتضساو ناضصخضش فيقوت مت اميف

  صسولهم صصرق051و ةيقدنبل ةصشوطرخ03 زجحو ينيثÓث فيقوت
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تا˘ن˘كصس ور˘جأا˘ت˘˘صسم ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
هريوطتو نكصسلا نيصسحت ةلاكو
صسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘با˘ن˘ع˘˘ب «لد˘˘ع»
ع˘˘فد˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تارا˘˘ع˘˘صشإلا
رهصشل ءابعألاو يرهصشلا راجيإلا

ي˘˘˘هو ي˘˘˘صضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا صسرا˘˘˘م
مه˘ت˘مد˘صص ي˘ت˘لا تارا˘ع˘صشإلا
يذلا يحصصلا رجحلا لظ يف
ةيز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا بلا˘ط˘ت
همازتلاب نينطاوملا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو
صسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

يف رانلاك رصشتني يذلا انوروك
ثي˘ح ،تا˘يلو ةد˘ع˘˘ب م˘˘ي˘˘صشه˘˘لا
ددع عم «ةعاصس رخآا» تلصصاوت

3611 ي˘ف ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم˘لا ن˘م

ينوبلاب3 ةر˘صضخو˘˘ب ن˘˘كصسم
ن˘م م˘هر˘مذ˘ت ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘يذ˘لا
نيرداق ريغ مه ةهج نمف ،رمألا

نم افوخ مهلزانم ةرداغم ىلع
نمو انوروك صسوريفب مهتباصصإا

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا نإا˘˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
رد˘صصم ف˘قو˘ت ن˘ير˘˘جأا˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

نم ديدعلا فيقوت ببصسب مهقزر
ل˘ق˘ن˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘صشن˘˘لا

يرهصشلا راجيإلا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو

ربتعي
نوكي نل مهيلع يفاصضإا ءبع
اصصوصصخ ،ه˘ل˘م˘ح˘ت م˘هرود˘ق˘م˘ب
مهتلصصو يتلا تاراعصشإلا نأاو

يراجلا ليرفأا32 خيرات تددح
را˘˘ج˘˘˘يإلا ع˘˘˘فد˘˘˘ل ل˘˘˘جأا ر˘˘˘خآا˘˘˘ك
عفد مهيلع نوكيصس وأا يرهصشلا

2 يف ةلثمتملاو ريخأاتلا ةبوقع

يلامجإلا غ˘ل˘ب˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف ،ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ه˘˘ي˘˘ف تد˘˘كأا
عرف يفف ةلثمم «لدع» ةلاكول
يلاوح لب˘ق يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا
ديدصست لاجآا اهديدمت عوبصسألا
ةدمل ءابعألاو يرهصشلا راجيإلا
نم صصيلقتلا فدهب كلذو رهصش
ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘جأا˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت

عم ايصشام˘ت ة˘ي˘كن˘ب˘لا تلا˘كو˘لا
فلتخم تذخ˘تا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
،اذل ،انوروك صسوريف نم ةياقولل
تا˘ن˘كصس ور˘جأا˘ت˘صسم ر˘ب˘ع د˘ق˘˘ف
م˘ت˘ي نأا ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب «لد˘˘ع»
مازتللاو ايلحم عصضولا كرادت
مهل اهتحنم يت˘لا ر˘ه˘صش ة˘ل˘ه˘م˘ب
.ةماعلا ةيريدملا

سسمأا لوأا مهل لاضسرإاب ةريخألا هذه مايق نم ةبانع ةيلوب «لدع» هريوطتو نكضسلا نيضسحت ةلاكو تانكضس ونطاق ئجافت
.ةلاكولل ةماعلا ةيريدملا رارق عم سضراعتي ام وهو ءابعألاو يرهضشلا راجيإلا عفد تاراعضشإا

«حÓضصإلاو ريخلا لباو» ةيعمج نم ةردابمب

رامع يديصس ءايحأا يف ةفق327 عيزوت
يحصصلا رجحلا نم نيررصضتملل

ةينماصضتلا ةيلمعلا دعب رامع يديصس ءايحأا يف ةفق327 عيزوت مت
ءاول تحت نيعوطتملا نابصشلا نم ةعومجم اهب ماق يتلا ةعصساولا

دقو ،صسيصسأاتلا ديق دجاوتت يتلا »حÓصصإلاو ريخلا لباو» ةيعمج
عمج مت نيأا ةركف درجمب صسرام رهصش رخاوأا يف ةردابملا هذه تأادب

اهعيزوت لجأا نم ةفق26 يناثلا مويلا يفو ةفق42 لوألا مويلا يف

مصضت تناكو «3 يفوأا»و «2 يفوأا» ،«1 يفوأا» ءايحأا ناكصس ىلع

تعصسوت اهدعبو ةيرورصضلا ةيئاذغلا داوملا نم اجوتنم71 ةفقلا
لعف يف نيبغارلاو نيعوطتملاو نيعربتملا تفاهت عم ةردابملا

داوملا نم اجوتنم52 نمصضتت يتلا ففقلا عمج يف اوعرصشو ريخلا
يف دجاوتملا »ندلوغ» ىهقم يف علصسلا عمج متي ثيح ةيئاذغلا
هباوبأا حتف يذلا رامع يديصسب رامع لافج يحل يصسيئرلا قيرطلا
هذه ىلع نومئاقلا فصشكو ،عيزوتلا متي اهدعبو ةردابملا هذهل
يفاكلا ددعلا عيزوت نم اونكمت نأا دعبو هنأا »ةعاصس رخآا» ـل ةيلمعلا

يف اوعرصش «3 يفوأا»و «2يفوأا» ،«1 يفوأا» ءايحأا يف ففقلا نم
رامع يديصس ءايحأا يقاب نم مهئاقدصصأاو ءايحألا ناجل عم قيصسنتلا

نيأا ةيدلبلل ةرواجملا ءايحألاو »صسينيمرتلا» ،«4 يفوأا» ةروصص يف
يف ففقلا نم ديزملا اوعزوو ةجاتحملا تÓئاعلل ةمئاق دادعإا مت

دق نوكي يذلاو صسمأا لوأا ةفق327 اهددع لصصوو ءايحألا هذه
ميظنتب رامع يديصس نابصش موقيصسو ،ةيلمعلا لصصاوت عم عفترا

ل˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تصسمو نا˘صضمر ر˘ه˘صش ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق ىر˘خآا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
رارغ ىلع رامع يديصس يح يف يحصصلا رجحلا نم نيررصضتملا
،تÓحملا ،يهاقملا ،معاطملا لامع نم يمويلا لخدلاب نيلماعلا
لخدلا باحصصأاو نييفرحلا ،ةرجألا تارايصس باحصصأا ،نيقÓحلا
تاءارجإا نم اوررصضت نيريثكلا نأا ةصصاخ طصسوتملاو فيعصضلا
»حÓصصإلاو ريخلا لباو» ةيعمج صسيئر ركصشو ،يحصصلا رجحلا
لكو ةيعمجلا ءاصضعأا لك يناورم قراط صسيصسأاتلا ديق دجاوتت يتلا
حاجنإا لجأا نم مهتقو وأا مهدهج وأا مهلامب نيكراصشملاو نيعربتملا

ىلع ءانثلا لك رامع يديصس نابصش قحتصسيو ،ةيريخلا ةردابملا هذه

فرظلا اذه يف ةفق327 ـل مهعيزوت نأا ةصصاخ هب نوموقي ام
.مهل بصسحي صساصسحلا
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 دعب نع تامدخلا ىلع لوضصحلل تاقيبطت عضضو

PIAD لامع بتار بصص
 صسرام رهصشب صصاخلا

يف نيلماعلل0202 صسرام  رهصشب صصاخلا بتارلا عاديإا صسما مت

تنلعا امبصسح،PIAD ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاصسملا زاهج راطإا
يف ةيمصسرلا اهتحفصص ربع ةبانع ةيلول ليغصشتلا ةيريدم هنع
رطخ نم ةياقو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جلا را˘طا ي˘فو، كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا
لمعلا يبلاطل ةيلآا تاقيبطت عصضو مت انوروك صسوريف راصشتنا
تا˘مد˘خ˘لا ل˘ج ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ح˘ي˘ت˘ت ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘صصن˘˘م ل˘˘خاد
عرفلا تارقم ىلإا مهلقنت بنجت لجأا نم ،دعب نع تامولعملاو
مت تاقيبطلا هذه نيب نمو.ليغصشتلل ةيلحملا قحÓملاو يئلولا
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع عÓ˘طإلا˘ب ح˘م˘صسي يذ˘لا »ر˘فوأا نو˘م» ق˘ب˘ط˘ت قÓ˘طإا

راطا يفو، »صسنوجأا نوم» قيبطتو ،ايلحم ةحاتملا لمعلا صضورع

ةيلول ليغصشتلا ةيريدم تماق91 ديفوك نم ةياقولا تاءارجا
لÓخ ةيهتنملا ليغصشتلا لبقام لامع دوقعل يئاقلت ديدمتب ةبانع

نمPIAD دقع345 ةيلمعلا تصسم ثيح، صسرام و يرفيف يرهصش
دوقعلاب ةصصاخلا ليغصشتلا ةيريدم حلاصصمل بوانملا قيرفلا فرط

دارفألا ةيامحل اذهو،0202 صسرامو يرفيف يرهصش لÓخ ةيهتنملا
مهدوقع ديدمت لجا نم ليغصشتلا تلاكو ىلإا لقنتلا ةروطخ نم
اهتعيبط ىلإا روملا ةدوعو ءابولا اذه زواجت دعب هنا تهون امك،
عيمج نوك ديدمتلا تاءارجاب مايقلا لامعلا ءلؤوه ىلع نيعتي هنإاف
. جامدلا ةيلمع يف ادج ةمهم دوقعلا
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ن˘˘مألا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ر˘˘˘˘صشع يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لا
ةراــجتلا ةيريدم عم  قيصسنتلاب
فÓ˘˘تاو ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ةــباـــن˘˘ع˘˘ب

د˘صسا˘ف˘لا جا˘جد˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ك001
تتأا ثي˘ح.ا˘ه˘ب˘حا˘صص ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
ناي˘ب ه˘ل˘ق˘نا˘م  بصسح  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةعاصس رخآا زوحت  ةبانع نمأل

ر˘ثإا ى˘ل˘ع  ،ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘صسن  ى˘˘ل˘˘ع

صصخصش دوجو اهدافم تامولعم

دصسافلا جاجدلا محل عيبب موقي

كلذ رثإا ىل˘ع ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لإا

يرصضحلا نمألا حلاصصم تماق

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ،ر˘صشع يدا˘ح˘˘لا

ةبانع ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

يراجتلا لح˘م˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب،

يلاوح زجح مت نيأا،(ةبصصقملا)

عطقملا جاجدلا نم راطنق10

ة˘˘عو˘˘صضو˘˘م تنا˘˘ك، د˘˘˘صسا˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘خاد ،ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ق˘يدا˘ن˘˘صصب

و اهزجح مت ثيح ،ءÓخلا تيب

فيقوت عم ،روفلا ىلع اهفÓتإا

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ة˘ب˘صصق˘م˘لا بحا˘˘صص

ةفا˘ك دا˘خ˘تإا و ة˘ن˘صس83 رمع˘لا

يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

تايلمعلا هذه لثم لخدتو  ،هقح

كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح را˘˘طإا ي˘˘ف

ه˘نأا˘˘صش ن˘˘م ا˘˘م ل˘˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو

،ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا˘ب صسا˘صسم˘لا

حلاصصم  نا ىلإا ةراصشإلا ردجتو

صسفنب لصصاوت ةبانع ةيلو نمأا

اه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا

نم ام  لك ةبراحمل ةيطرصشلا

نطاوملا ن˘مأا˘ب صسا˘صسم˘لا ه˘نأا˘صش

   .هتاكلتمم ةمÓصسو

ءÓخلا تيب لخاد ةيكيتضسÓب قيدانضصب ةعوضضوم تناك

  اهبحاصص فيقوتو ةبصصقمب جاجدلا نم غلك001 زجح
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تايعمجلا نم د˘يد˘ع˘لا ل˘شصاو˘ت
ةبانع ةنيدمب ةطششانلا ةيريخلا

ها˘ج˘تا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ىلع اذه ،لظلا قطانم ناكشس
سسا˘نو ، م˘شست˘با ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج رار˘˘غ
ةيعمج، ريخ ةمشسب، لاحرب ريخلا

ثيح رام˘ع يد˘ي˘شس4/5 يفوا
ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘˘ه تن˘˘كم˘˘ت
تا˘˘˘نا˘˘˘˘ع’ا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
ةشصيرح لازت ’ امك ةينماشضتلا

ةنكاشس تامزلتشسم ريفوت ىلع
و ةششهلا تائفلا و،لظلا قطانم
،يمويلا لخد˘لا يوذ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
عشضخت يذلا يئزجلا يحشصلا
ق˘ل˘غ تاءار˘جإا و ،ة˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل
لقنلا فيقوتو تاطاششنلا سضعب
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل

اذ˘ه ،ه˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كم و «91ديفوك»

تا˘ط˘ل˘شسلا رود ى˘˘شسن˘˘ن نا نود
تاناعا ةدع هجوت يتلا ةيلحملا

ىلإا ة˘ي˘ئاذ˘غ دور˘ط ل˘كشش ى˘ل˘ع
قطان˘م˘لا˘ب ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا
رجحلا راثأا ةهباجمل ينماشضتلا
ن˘م .ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نإا و ي˘ح˘شصلا

ل˘فا˘كل ل˘مأ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج
عو˘ب˘شس’ا لÓ˘خ تما˘ق م˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا

ىلع ةفق711 عيزوتب يشضاملا
ةدهاج ىعشست امك، اهيِقحَتشسم
لجا نم ةث˘لا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
دد˘ع ر˘ب˘ك’ نو˘ع˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ن˘كم˘م
رجحلا بقع و هتاذ قايشسلا يف،
ءا˘بو را˘ششت˘ن’ ا˘يدا˘ف˘ت ي˘ح˘˘شصلا

يوهج˘لا ق˘شسن˘م˘لا ما˘ق ا˘نورو˘ك
و ةنطاو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل

ةنجل سسيئر و ناشسنإ’ا قوقح
ناشسنإ’ا قوقح ةعباتم و دشصر
قوقحل ةدحتملا ممأ’ا ةمظنمب

ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و بت˘˘كم نا˘˘شسن’ا

ءابق دجشسم ةنجل عم قيشسنتلاب

تاناعا عيزوتب روكشساملاف يح

و لمارأ’ا ةدئافل ةعونتم ةيئاذغ

ن˘يذ˘˘لاو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ثيح ،يمويلا لمعلا˘ب نو˘تا˘ت˘ق˘ي

ام وهو ،ةلئاع07 ةيلمعلا تشسم

نييبانعلل نماشضتلا حور دكؤوي

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘شصب

نا امك دئادششلا دنع ةماع ةفشصب

لازت ’ ةين˘ما˘شضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘م

لجأا نم ةبانع ةي’وب تايعمجلا

دار˘˘فÓ˘˘ل نو˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ي م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت

ةيعشضولا هذه نم نيررشضتملا

. هللا ءاششنا ءÓبلا عفر ةياغ ىلإا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ةرسضخوبو ةيباسشلاو يام لوأاو ةرورعزوب ءايحأاب

ةدعاصسم يف مهاصسي ينوبلاب راجتلا داحتا
 يلزنملا رجحلاب ةدجاوتملا تÓئاعلا تائم

ةموكحلا نم اهنع نلعملا ةيكنبلا تاباسسحلا يف اهبسص متي

يرهصشلا بتارلا نم ءزجب نوعربتي ةبانع ةعماج سسيئرو ءاصضعأا

 يحسصلا رجحلا نم ةررسضتملا تÓئاعلا ةسصاخ

لظلا قطانم ناكصس هاجتا ةينماصضتلا اهتايلمع لصصاوت ةيريخ تايعمج

ريمع نب بعسصم و نيدباعلا دجسسم رارغ ىلع

دجاصسملا ةئيهتو فيظنتل يحصصلا رجحلا لغتصسي عوطتم بابصش
ابشسحت دجاشسملا ةئيهتو فيظنتل يحشصلا رجحلا ةلاح اولغتشسا ثيح ةعئار تاردابمب ةبانع ةنيدم نم ءايحا ةدعب عوطتم بابشش ماق

يحب ريمع نب بعشصم دجشسمل ءاطعلا دعاوشس معارب هب ماق ام رارغ ىلع اذه، ءابولا اذه انع عفري هللا لعل ميركلا ناشضمر رهشش لابقتشسإ’
سسيدلا رجح نم عوطتم بابشش مهرودب،» انراعشش ةفاظنلا نكل راغشص» راعشش تحت اذهو يبارزلا لشسغو دجشسملا طيحمل فيظنت نم ةزارخ
يذلا دجشسملا ءÓط و يبارزلا لشسغ نع كياهن انوروك سسوريف نم ةياقولل نيدباعلا دجشسم ميقعتو فيظنتب اوماق رامع يديشس ةيدلب
ةرازو نÓعا دعب ةشصاخ،ةنيدملا دجاشسم عيمج معت نا سسفنلا نونمي نيذلا نينطاوملا ناشسحتشسا ةردابملا هذه تق’ دقو، ةديدج ةلح ىشستكا
ىلإا دجاشسملا يف ةمئأ’ا ةوعدب ةيادب انوروك ءابو راششتنا يدافتل دجاشسملا ىوتشسم ىلع ةيئاقولا ريبادتلا نم ةلشسلشس نع ةينيدلا نوؤوششلا
تاطلشسلا اهدعب وعدت نا لبق ءوشضولاو ةراهطلا ةيمهأا ىلع ديكأاتلاو ةيئاقولا ريبادتلا لوح عوشضوملا نوكي نأاو ةعمجلا ةبطخ ةدم سصيلقت

U°Édí. Ü.91 ديفوك راششتنا عنمو ةبراحمل دجاشسملا عيمج قلغب

يف ةيلاعفب كراسشي داحت’ا نأا «ميسسن يبرغ » ينوبلا ةيدلبب نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتÓل يدلبلا قسسنملا دكأا
 .انوروك سسوريف ءابو ببسسب يلزنملا رجحلا يف يتلا ةزوعملا تÓئاعلا ةدعاسسمل ةينماسضتلا تايلمعلا فلتخم
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يف ةكراششملاب يلجت ام كلذو
لو˘ح ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا

د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ر˘ط˘خ
،ةيدلبلا حلاشصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ة˘يا˘م˘ح˘لا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ى˘ف˘ششت˘شسم ءا˘ب˘طأاو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
فلتخم ةيلمعلا تشسمو ينوبلا
، زكر˘م ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا
ةر˘˘˘شضخو˘˘˘ب، م˘˘˘لا˘˘˘˘شس يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس

ةرورعزوببو،3 ةر˘شضخو˘بو
اهريغو ديلولا نب دلاخ ةردشسوب
ىرخأ’ا ةينكشسلا تاعمجتلا نم

نم راطنق05 عيزوت نع Óشضف
و ةورعزوب يحب ديمشسلا ةدام

نم غك52 سسيك004 عيزوت
ةر˘شضخو˘ب ي˘ح˘ب د˘ي˘م˘˘شسلا ةدا˘˘م
ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘˘ب

ةدا˘م ن˘م سسي˘ك0002 عيزو˘ت
و ة˘ي˘با˘ششلا ن˘م ل˘˘كب د˘˘ي˘˘م˘˘شسلا

ACTحلاشصم عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

llam aviv ر˘ي˘شسمو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

»يبرغ ميشسن » بشسح ةفاشض’اب
ة˘ي˘ل˘خ ي˘ف و˘˘شضع˘˘ك رو˘˘شضح˘˘لا
ىوتشسم ىلع ةلكششملا ةمزأ’ا
سسوريف ةهباجمل ينوبلا ةيدلب

نم ة˘عو˘م˘ج˘م حر˘طو ،ا˘نورو˘ك

ةدام عيب في˘قو˘ت ا˘ه˘ن˘م را˘كفأ’ا
اهليوحتو ن˘حا˘ط˘م˘لا˘ب د˘ي˘م˘شسلا
هي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ك تÓ˘ح˘م˘لا ى˘لإا
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ميقعتلا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
سضع˘˘ب م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت و ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ديمشسلا ةدامب ةلعافلا تايعمجلا

فد˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘مزأ’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
،ةزوع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘لا˘شصيا

ة˘م˘ها˘شسم˘لا ة˘ل˘شصاو˘˘م د˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل
تايلمعلا عيم˘ج ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا
نيجاتحملا ةدعاشسمل ةينماشضتلا

ةليط مهتويب يف نيدجاوتملاو
يلزنملا يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
نودب ةيدلبلا ءايحأا فلتخم ربع
ىلع ءاشضقلل ةياغ ىلا ءانثتشسا
ايعاد. انوروك سسوريفلا يششفت
ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

مازت˘لا ى˘لا ا˘شصو˘شصخ ي˘نو˘ب˘لاو

سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو م˘ه˘تو˘˘ي˘˘ب

كلاذ ل˘ك ى˘ل˘ع ةدا˘يز .ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا

ة˘ل˘م˘ج˘˘لا قو˘˘شسل ة˘˘يرود ةرا˘˘يز

لور˘شصلا˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘ل˘˘ل

فلتخم ةرفو ىدم ىلع فوقولل

رارغ ىلع ةيحÓفلا تاج˘ت˘ن˘م˘لا

كÓهتشس’ا تاذ اهنم ةيمشسوملا

ةلوادتملا راعشسأ’ا اذكو عشساولا

.اطاطبلا جوتنم يف ةشصاخ
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را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج تن˘˘ل˘˘عأا

سصا˘خ نا˘ي˘ب ن˘ع سسمأا ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

بتارلا نم ءزجب عربتلا ةيلمعب

ة˘كر˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ير˘˘ه˘˘ششلا

ةهجاومل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

،سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘نا

ءا˘˘˘شضعأاو سسي˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م

لوأا نيعمتجملا ةعماجلا سسلجم

.دعب نع رشضاحتلا ةينقتب سسما
هذه يف ةمها˘شسم˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ةيعوطتلا ةينما˘شضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةذ˘˘تا˘˘شسأا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يز˘˘˘مر˘˘˘لا

راتخم ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج تارا˘طإاو
ةهجاوم هنأا نايبلا دكأاو .ةبانع
سسوري˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘ن’
نع ري˘ب˘ع˘تو ا˘ندÓ˘ب سسم˘ي يذ˘لا

ميلعتلا عاطق ةرشسأا مازتلا ىدم
ا˘يا˘شضق˘لا˘ب ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو

ءا˘شضعأاو سسي˘ئر رر˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
مهعامتجا لÓخ ةعماجلا سسلجم
عربتلا سسيم˘خ˘لا مو˘ي د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ةدئافل يرهششلا مهبتار نم ءزجب

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
. انوروك ءابو راششتنا ةهجتومل
ة˘˘فا˘˘ك تعد دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
يجاب ةع˘ما˘ج تارا˘طإاو ةد˘تا˘شسأا

يف ةمهاشسملا ىلإا ةبانع راتخم
ايعوط ةينماشضتلا ةيلمعلا هذه

لÓخ نم مهبتاور نم رشسيت امب

ة˘عو˘شضو˘م˘لا ةرا˘م˘ت˘شس’ا ءÓ˘˘م

سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل م˘ه˘فر˘شصت تح˘˘ت

ةيزكرملا ةرادإ’ا ىلا اهلاشسرإاو

نأا ىلع اهل نيعباتلا ةبلطلا وا

هذه غلابم عاديإاب ةرادإ’ا لفكتت

تا˘˘با˘˘شسح˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘شصشصخ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘˘لا

.ءابولا ةهجاومل ةموكحلا

انوروك سسوريف نم فواخملا ديازت مغر

فيظنتل ناديملا يف ةفاظنلا لامع
 ةيلزنملا تايافنلا نم ءايحألا

يششفت نم  ةماع نينطاوملا فواخم هيف ديازتت يذلا تقولا يف
ريثكلا هفرعت ام رارغ ىلع ةبانع ةي’وب دجتشسملا انوروك سسوريف
ةيزارتحا تاءارجا كانه نإاف ، ملاعلا لود رئاشسو نطولا تاي’و نم
( ةفيظن /ةبانع) ةشسشسؤوم اهذختت انوروك سسوريف نم ةياقولل
ةفاظنلا لامعف ،سسوريفلا ىودع نم اهيفظومو اهلامع ةيامحل
ةيلزنملا تايافنلا عفر لÓخ نم ناديملا يف اراهنو Óيل نودجاوتي
»ةعاشس رخا»ل لامعلا سضعب بشسحو .ةمامقلا نم ءايحأ’ا فيظنتو
رئاظحلا نم كرحتلا لبق ةمامقلا عفر تانحاششلا عيمج ناف سسمأا

لئاشسو ةطشساوب اهفيظنتو ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت م˘ت˘ي ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عور˘ششلاو
ةياقولا تامزلتشسم نم مهنيكمت نع Óشضف ريهطتلاو ميقعتلا

يا نم مهتيامح لجا نم كلذو ةيبطلا تازافقلاو تامامكلاك
رئاشسك مهلمع ةلشصاوم ىلع نيددششم ،ةيدعملا سضارمأ’اب ىودع
تايافنلا نم ةينكشسلا تاعمجتلا فيظنت لجأا نم ةقباشسلا مايأ’ا
سسوريف يششفتب دÓبلا يف نهارلا عشضولا هفرعي ام مغر ةيلزنملا

يئاوششع˘لا ي˘مر˘لا بن˘ج˘ت ى˘لا ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘عاد ،ا˘نورو˘ك
عفر ىلع (ةفيظن /ةبانع) ةشسشسؤوم لمع رشصتقي ’و ، ةمامقلا
ىربك تايلمع ميظنتو ةكراششملا لÓخ نم اشضيا لب ةمامقلا

قفارملاو تاقرطلاو عراوششلاو ءاي˘حأ’ا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ة˘يد˘ل˘بو ة˘ي˘ئ’و
نمأ’او كردلا رارغ ىلع حلاشصملا فلتخم عم قيشسنتلاب ةيمومعلا

ىفششتشسم ميقعت رارغ ىلع يندملا عمتجملاو ةيندملا ةيامحلاو
ةيرواون هللا د˘ب˘ع د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘شسن˘لا بط ى˘ف˘ششت˘شسمو د˘ششر ن˘بإا
داوب ديربلا قدنف كلذك و دجاشسملاو ةيراوجلا تادايعلاو ينوبلاب
ىربكلا تايدلبلاو ةبانع ةيدلبب طشسوب تاقرطلاو ءابطأ’او ةبقلا
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ينطولا كردلا حلاسصمل مهميلسست مت

ةملعلاب لوجتم رجات ةقرصس تلواح ةباصصعب عاقيإلا
نم سسما لوأا ةبانعب ةملعلا ةيدلبب ينطولا كردلا حلاشصم تنكمت
ىوتشسم ىلع لوجتم رجات ةقرشس تلواح رارششأا ةعومجم فيقوت
لوادت مت ام و ةقطنملا نم رداشصم بشسحو.ةيكارتششإ’ا ةيرقلا

نم ةعومجم ناف روشص نم يعامتج’ا لشصاوتلا تاحفشص ىلع
دحأا ةقرشس لواحت ةباشصع ىلع سضبقلا تقلأا ةملعلا ةيدلب بابشش

ىوتشسم ىلع48 مقر ينطولا قيرطلا بناجب نولوجتملا راجتلا

مت ثيح راهنلا حشضو يف زكرم ةملعلاب ةيكارتشش’ا ةيرقلا

ةباشصعلا نأا حشضتاو ةملعلاب ينطولا كردلا ةقرفل مهميلشست
و سسكيليه ةرايشس نتم ىلع تناكو .ةقرشسلا يف قباوشس اهيدل

نم ةيمكو (و˘ل˘كششار) ر˘ي˘ما˘شسم عزا˘ن ل˘م˘ح˘ت تنا˘ك ة˘با˘شصع˘لا
ةيدلب نم لوجتملا رجاتلل دوقنلا قودنشص ىلإا ةفاشضإا بيلحلا
YÉO∫ GCe«ø.ةملعلا

نينطاوملل ةرركتملا يواكسشلا مغر

 ءايحأا ةدعب لصصاوتي ءابرهكلا عاطقنإا لصسلصسم
ءايحا دعب لشصاوتم يئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ل˘شسل˘شسم لاز˘ي’
ةملعلاو لاحرب، ةدرابلا نيع، سسيدلا رجح رارغ ىلع ةبانع ةنيدمب

راثا يذلا لكششملا اذه نم اررشضت رثكأ’ا قطانملا هذه ربتعت ثيح
امك، يحشصلا رجحلا ةلاح عم ةشصاخ اريثك مهقهراو مهئايتشسا

يتلا ةنهارلا فورظلل ارظن طخشسلا نم ريثكلا ةلاحلا هذه تفلخ
نا اودكا ثيح، انوروكلا ءابو عم نييرئازجلا رئاشسك اهب نورمي
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا˘ب او˘ما˘ق م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نا ا˘م˘ك قا˘ط˘ي’ تا˘ب ر˘مأ’ا
هذه ببشسب ،اهفلت نم افوخ ةيلزنمورهك تازيهجتلا لامعتشسا
لمعي يذلا ،يئابرهكلا رايتلا اهد˘ه˘ششي ي˘ت˘لا ة˘بذ˘بذ˘ت˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا
لّمح امك ،راذنا قباشس نود تاعاشسل عطقني انايحأاو بوانتلاب
اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعشضولاو ةيلوؤوشسملا نينطاوملا
اوبلاط امك ،مهبشسح مهبيدعت لشصاوت يتلا زاغلنوشس ةشسشسؤومل
نأا ثيح لجاعلا بيرقلا يف لح داجياو لخدتلا ةينعملا تاهجلا
هفتأ’ عطق˘ن˘ي ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا نأاو قا˘ط˘ت ’ تتا˘ب ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
.تاريربت يا ميدقت وا راذنا قباشس نودو ،بابشسأ’ا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

فيطسسب جرب ءاسضيب

 ةروزم ةيدقن قاروا و ةيران ةحلسسا زجحي ينطولا كردلا
ادح شسمأا لوأا ،فيطسس ةيلو يبونج ةعقاولا جرب ءاسضيب ةيدلبب ينطولا كردلا حلاسصم تعسضو
ةحلسسأا ةزايح و جد0002 ةئف نم ةيدقنلا قاروألا ريوزت يف ةسصتخم ةيمارجإا  ةباسصع طاسشنل
ةروزم ةيدقن قاروأا دوجوب كردلا حلاسصمل تامولعم دورو ىلع اءانب ةيلمعلا هذه تءاج و ،ةيران
4 نم نوكتت يتلا ةبسصاعلا دارفأا عيمج فيقوت مت ،ةعباتملا و يرحتلا دعب و،ةقطنملاب ةلوادتم
تنكم دقو،يسسيئرلا هيف هبتبسشملا فيقوت دعب، ةنسس13 و32 نيب ام مهرامعأا حوارتت دارفأا
ديسص ةيقدنب و ““اطيرب““ عون نم نييران نيحÓسس و ةروزم ميتنسس نويلم54 زجح نم ةيلمعلا

. شسبحلا مهعاديإاب رمأا يذلا ةيروهمجلا ليكو مامأا نيفوقوملا ميدقت مت دق و، عنسصلا ةيديلقت
ر نميأا

ةضرمملا
راتخت ”زوزع ةميرك“

ةيلاثم ةضرممك
  ءارمسلا ةراقلا يف

ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم  تراتخا
ةقطنمل شصسصخملا اهباسسح يف
ةسضرمملا رتيوت ىلع ايقيرفإا
لمعت يتلا  قوزع ةميرك ةيرئازجلا

راطقلا  ىفسشتسسم يف  اماع52 ذنم
ةيلاثم ةسضرممك ةمسصاعلا رئازجلاب
ربع اهل  ّهجوتل  ءارمسسلا ةراقلا يف

لامع عيمج ىلإا ركسش ةلاسسر  اهباسسح
يملاعلا مويلا يف عاطقلا
اثيدح ةمظنملا ترسشنو.ةحسصلل
ىفسشتسسمب لمعت يتلا ةسضرمملل
هذه يف لبقتسسي يذلا راطقلا
نيباسصملا نم اّمهم ًءزج ةرتفلا

، رئازجلا يف91-ديفوك شسوريفب
اهنإا هيف لوقت ، اهل ةروسصب اقفرم
اماع52 ذنم ةحسصلا لاجم يف لمعت
ةياعرلا ميدقت يف ةمئادلا اهتبغرل
اهلمع اهل هحيتي ام وهو ،نيرخآÓل

.ةسضرممك
داعسس ليلخ

ر˘ي˘غ˘لا را˘ج˘تإ’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘صشم
نم ، صسارهأا قوصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
نم يناثلا  دقعلا يف صصاخصشأا  ةعبصس نم ةحاطإ’ا
، ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا مرج نع ، رمعلا
ةاقتصسم ةدكؤوم تامولعمل اءانب تءاج ةيلمعلا

نيمتنملا ةطرصشلا رصصانع فرط نم ناديملا نم
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م ، ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ˘˘ل
ةقفصص دقع ددصصب  مهيف هبتصشملا صصاخصشأ’ا
دحأاب ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك عيبل
م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘ع ، صسار˘هأا قو˘صس ة˘ن˘يد˘م ءا˘˘ي˘˘حأا
اوناك نيذلا مهيف هبت˘صشم˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘ل د˘صصر˘ت˘لا
ةيلمع يف ةيران ةجاردو ةصصاخ ةبكرم نولغتصسي
فارطأ’ا دحأا تيب ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ل˘ق˘ن
دقع ناكم ىلإا ةيلقعلا تارثؤوملا نيزخت ناكم

دادعإابو ناكملل ةديجلا ةبقارملاب     . ةقفصصلا
فارطأ’ا ةم˘هاد˘م م˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ط˘خ
كلذب متو ، عيبلا ةقفصص دقع ةيلمعب نيصسبلتم
ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةريبك ةيمك زجح

، عاونأ’ا فلتخم نم يلقع رثؤوم صصرق6325
رقمل مهليوحتو ركذ˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘صسلا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتصساب و  ةقرفلا
مرج نع ، مهيف هبتصشملل يئاصضق فلم زاجنإا
، عيزوت ، نيزختل ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نيوكت

تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب عور˘صشم˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تإ’او صضر˘˘ع
مامأا هبجومب اومدق ةليصسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
قح يف ردصص نيأا ، صسارهأا قوصس ةمكحم ةباين
عصضو امنيب صسبحلاب عاديإا رمأا صصاخصشأا ةعبرأا
 . ةيئاصضقلا ةباقرلا تامازتلإا تحت صصاخصشأا ةثÓث

صش.ا

  يعر ةلحر يف ناك ةيحسضلا صسارها قوسسب صسولهم صصرق0025 نم ديزأا زجح

راجفنا دعب ةريطخ حورجب باسش ةباسصإا
 لجيجب هيمدق تحت يديلقت مغل
ةروطخلا ةتوافتم حورجب يناثلا دقعلا يف باسش بيسصأا

ثيح نوازأا ةقطنمب هقيرط يف يديلقت مغل راجفنا دعب
ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم ىلا ةريطخ ةلاح يف لقن
. جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلاب
يف ناك ناك يذلا ةيحسضلا ناف ةيبط رداسصم بسسحو
ةروكذملا ةقطنملاب نيرخآا نيباسش ةقفر يعر ةلحر
ةيرسشعلا ىلا دوعي امبر يديلقت مغل راجفناب أاجافت
هتباسصا يف ببسست يذلا رمألا هقيرط يف ءادوسسلا

كيهان ، هيمدق ىوتسسم ىلع ةروطخلا ةتوافتم حورجب
نم ةيلفسسلا ةهجلا ىوتسسم ىلع ةفلتخم  روسسك نع
ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم ىلا ةيحسضلا لقن متو ، هدسسج

رداسصم تفسصو ثيح جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلاب
اميف رطخلا ةلحرم هزواجت دعب ةرقتسسملاب هتلاح ةيبط

هذه يف ىذأا يأاب هيقفارم ةباسصا نع تامولعم درت مل
يتلا ثداوحلا ةلسسلسس ناهذألا ىلا تداعأا يتلا ةثداحلا

ةرتفلا لÓخ لجيج ةيلو نم قطانم ةدعب تعقو
تعرز دق تناك ةيسضرأا ماغلأا راجفنا ببسسب ةيسضاملا

نم ةيلبجلا قطانملا شضعبب ءادوسسلا ةيرسشعلا لÓخ
شصاخسشأا ةدع ةافو يف تببسست يتلا ماغلألا يهو لجيج
تاهاع يف تببسست امك ، نيحÓفلاو ةاعرلا نم مهبلغأاو
مهفارطأا عطق لÓخ نم اياحسضلا شضعبل ةميدتسسم
. ةيلفسسلا

 دوعسسم .م

نابسضقلا ءارو فيطسس ديرب نم نويلم003 قراسس
نويلم003 غلبم ةقرسس ىلع مدقا يذلا شصخسشلا نوع، زيجو فرظ يف ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا
ةيلمعلا هذه نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و،فيطسس ةيلول يزكرملا ديربلا نم ميتنسس

ىلع فرعتلا مت ةعباتملا و يرحتلا دعب و روكذملا غلبملا ءافتخاب ديفت تامولعم ىلع اءانب تءاج
ماما هميدقت مت دق و،ديربلا ىلا كنبلا نم لاوملا لقنب فلكم نوعب نملا قلعتي و لعافلا ةيوه
ر نميا. شسبحلا هعاديإاب رمأا يذلا ، فيطسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

قيلعت نود ةروصص

موحللا نم ةيمكو دسسافلا نيدرسسلا نم غلك501 زجح
ةنتابب ةيكÓهتسسلا داوملاو

صسماخلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع عم قيصسنتلاب ،يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملا رصصانع تنكمت
ريغ نيدرصسلا ةدام نم ةيمك عيب ددصصب ناك ةنتاب ةنيدمب ابيتانوصسلا يحب صصخصش فيقوت نم ةنتابب

قيدانصص70 لخاد ةعوصضوم تناك غلك501 ـب ةزوجحملا ةيمكلا تردق نيأا كÓهتصسÓل ةحلاصص
مت دقف هيلعو ،كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغو ةميدق هذه نيدرصسلا ةيمك نا نيبت ثيح .عيبلل ةصضورعم
نم تنكمت دقف ،نماثلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع اهتهج نم.اهرجات نأاصش يف فلم ريرحتو اهفÓتا

حبذمك ةديصشك يحب بوصشبصش قداصصلا يحب بآارم لغتصسي ةنصس33 رمعلا نم غلبي صصخصش فيقوت

نم غلك7161 زجح مت نيأا ةيحÓفلا حلاصصملا نم صصيخرت نود ديربت ةفرغ ىلع زوحيو يعرصش ريغ

02 ىلإا ةفاصض’اب منغلاو  رقبلل صسوؤور70 ،هتنحاصش لخاد ةدصساف غلك05 اهنيب نم موحللا فلتخم
اميف   .ةراجتلاو ةحÓفلا حلاصصم لبق نم تازوجحملا فÓتإا متيل ةيديلقتلا ةيلزنملا تايولحلا نم غلك

ةبكرم نتم ىلع ةنصس24 رمعلا نم غلبي صصخصش فيقوت نم رصساج نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت

غلك051 ،ةدئاملا تيز ةدام نم رتل063 زجح مت نيأا ةرتوفم ريغ ةيئاذغلا داوملا نم ةيمك هتزوحب

.ركصسلا ةدام نم غلك001 و ةنيرفلا نم
ح ناصشوصش

ةملاقب ناكسسلا طاسسوأا يف بعرلا ثبت رارسشأا ةيعمجب ةحاطإلا
نم ةذختملا تاءارجإÓل Óيعفتو ةملاق ةنيدمل يرسضحلا طسسولا يف اهعاونأا فلتخمب مئارجلا ةحفاكم راطإا يف
نمأل ةعباتلا (ةيئانجلا ةقرفلا) ةيئاسضقلا ةطرسشلا تاوق تنكمت ،يئزجلا يحسصلا رجحلا ذيفنت ىلع رهسسلا لجأا

63 و42 نيبام مهرامعأا حوارتت ،ايئاسضق نيقوبسسم مهيف هبتسشم شصخسش (61) رسشع ةتسس فيقوت نم ،ةملاق ةيلو
،مهنأاسشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب .ةملاقب نادعسس ةوخلا يح ىوتسسم ىلع ،ةملاقب نيميقم ةنسس
+ رجانخ+ عنسصلا يديلقت فيسس يف ةلثمتم ماجحألا فلتخم نم ءاسضيبلا ةحلسسألا نم ةعومجم زجحو طبسض مت
يف قيقحت حتف ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةحلسصملا ىلا مهيف هبتسشملا ليوحت مت  .قرولا عطاق + نيكاكسس
وج قلخو ناكسسلا طاسسوأا يف بعرلا ثب شضرغل رارسشأا ةيعمج نيوكت لعف نع ايئاسضق افلم مهدسض نوك ةيسضقلا
ةرجاسشملاو رطخلل مهنمأاو مهتايح شضرعتو شصاخسشأل ىلع يونعملاو يدسسجلا ءادتعإلا لÓخ نم نمألا مادعنا

.ةملاق ةمكحم ماما مهيف هبتسشملا اومدق ،يعرسش رربم نود شسداسسلا فنسصلا نم ةحلسسأا لمحو ماعلا قيرطلا يف
نيدلازع.ل

وزو يزيتب جلاعملا فيكلا نم غلك1 نم ديزأا زجح
ةيصضق يف نيطروتم صصاخصشأا ةصسمخ عاديإاب رماوأا وزو يزيت ةمكحم ىدل قيقحتلا يصضاق، ردصصا
ةيلخ نايب  يف ءاج امبصسحو نيمهتملا فيقوت  ةيلمع  تءاجو. ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا جيورت
هوبصشم طاصشن لوح تامولعم لÓغتصسإا دعب وزو ىزيت ةي’و نماب ةيلحملا ةيريدمل ةعباتلا مÓع’ا

مت ثيح وزو ىزيت ةنيدم طصسوب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا  جيورت يف ةصصتخم ةباصصع دارفأ’
نماب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةعباتلا لخدتلا و ثحبلا ةقرف  فرط نم ةمكحم ةينمأا ةطخ عصضو اهرثإا ىلع

ةنصس04و52 نيب ام مهرامعا حوارتت يتلا ةباصصعلا دارفأا فيقوت ىلإا ترفصسا   وزو ي زيت ةي’و

فيكلا نم غلك1 نم رثكا ىلع  مهتزوحب  زجح  عم  وزو يزيت و صسدارموب يتي’و نم نوردحني

ةحلصسا ةفاصضا تاردخملا عيب تادئاع نم د00097ب ردق يلام غلبم و صسولهم صصرق84و جلاعملا
ةكبصشلا هذه فارطا نيب لصصاوتلا يف مدختصست ةلومحم فتاوه و صسداصسلا فنصصلا نم ةفلتخم ءاصضيب
نيوكت ةمهت نع وزو يزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديصسلا ماما ةيصضقلا فارطا ميدقت متيل

فنصصلا نم ةحلصسا ةزايح و عيبلا صضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا ةزايح و رارصشا ةيعمج
.يعرصش ببصس نود نم صسداصسلا

داعصس ليلخ

ةنتابب تاسسولهمو ةروزم ةيدقن قاروأا نوزوحي صصاخسشأا ةدع فيقوت
قاروا اذكو ،تارذخملاو ةسسولهملا شصارقلا نم ةيمك زجح نم ةنتاب ةيلو نما رسصانع نكمت
ةلمح20 ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت ثيح ،ةقرفتم تيلمع رثا ،ةروزم ةيدقن
شصرق673 مهتزوحب ناروزوب يحب ةنسس13 و62 نيب مهرامعأا حوارتت شصاخسشأا40 فيقوت نم
دعب جلاعملا فيكلا نم مارغ3.2 ىلإا ةفاسضلاب ليرتوفيرو  غلم051 نيلاباقيرب يعون نم شسولهم
ةلقنتملا ةقرفلا تفقوأا امك.نيفوقوملا دسض ةيئازج تافلم ريرحت مت قيقحتلا تاءارجا ءافيتسسا
يحب ةنسس73 و62 نيب مهرامعأا حوارتت شصاخسشا30 فيقوت نم ةلمح20 ةيئاسضقلا ةطرسشلل
،نيلاباقيرب عون نم شسولهم شصرق274 ىلع مهتزوحب روثعلا مت نيا ةنتاب ناروزوب نكسسم0001
شسفن اهعيمج لمحت رانيد0001 ـلا ةئف نم جد000.05 ـب ردقي يلام غلبمو موجن30 نينيكسس
.ميدقتلا راظتنا يف نيينعملا دسض ةيئازج تافلم زاجنإا متيل ماقرألاو ملاعملا

ح ناسشوسش

ةنيطنسسقب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا3 قانتخا
Óيل ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف شسمألا موي بورخلاب يعمجلا ششوطق ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
نيب مهرامعأا تحوارت نيسسنجلا Óك نم اياحسض30 فاعسسإا لجأا نم كلذ و201 مقر ن ةقطنم اسسينيسسام يحب
اوناك اياحسضلا ،ءاملا ناخسس نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغب قانتخإÓل اوسضرعت ةنسس06 و ةنسس61
ناكملا نيعب ةيندملا ةيامحلا فرط نم ةمزÓلا تافاعسسإلا مهل تمدق ثيحب راود و شسأارلا يف ملآا نم نوناعي
زاكعوب .لامج.بورخلاب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلإا مهلقن و
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