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ه˘ع˘قو نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تر˘˘كذو
نع عطقبو هنأا ةبارعل دمحأا اهصسيئر
تصسم يتلا تازواجتلاو تامجهلا
نإاف مه˘صصخ˘صش ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأا
نؤمصضم تلاط بيذاكألا نم ريثكلا
نم ةقيثؤلا ةغا˘ي˘صص ا˘ه˘ن˘م ة˘ق˘ي˘ثؤ˘لا
يف لبق نم اؤكراصش سصاخصشأا لبق
ة˘يرؤ˘ت˘صسد˘لا ق˘ئا˘ثؤ˘لا تد˘عأا نا˘ج˘˘ل
ةرا˘صشلا فذ˘ح˘ب ءا˘عدإلاو ،ة˘ق˘با˘صسلا
ة˘ق˘ي˘ثؤ˘لا ن˘م ر˘ب˘م˘˘فؤ˘˘ن لوأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل
ة˘˘˘˘مألا تباؤ˘˘˘˘ث˘˘˘˘ب سسم˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘كو

ميصسقتب حمصسي سصن عصضؤب ءاعدلاو
ا˘م ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تر˘˘كن˘˘ت˘˘صساو ،دÓ˘˘ب˘˘لا

نأا تد˘كأاو «ف˘ي˘جارألا»ـب ه˘ت˘ف˘˘صصو
.ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ن˘˘˘م را˘˘˘ع درو ا˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
دحأا ل نأا ءاربخلا ةنجل تحصضوأاو
ؤصضع ةفصص هل تناك اهئاصضعأا نم
دادعإا يف تكراصش يتلا ناجل يأا يف
ناك نإاو ةقباصسلا ةيرؤتصسدلا قئاثؤلا
تاهجلا لبق نم لبقتصسا دق اهصضعب
ةبصسنلابو ،راؤحلا ىلع تفرصشا يتلا
ر˘ب˘م˘فؤ˘ن لوأا نا˘ي˘ب فذ˘ح˘ب ما˘ه˘تÓ˘ل
اصصؤصصنم نكي مل هنأا ةنجللا تركذ
ة˘يرؤ˘ت˘صسد˘لا ق˘˘ئا˘˘ثؤ˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

سساصسم˘لا سصخ˘ي ا˘م ي˘فو .ة˘ق˘با˘صسلا
مل هنا نايبلا ددصش ةينطؤلا تباؤثلاب
يف ةتباث تيقبو اهلؤح سشاقنلا متي
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،رؤ˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
نم انؤكم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل
بناج ىلا ةينطؤلا ةيؤهلا تانؤكم
اهتيقرت م˘ت د˘ق˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لاو مÓ˘صسلا
ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘صسرو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘غ˘˘ل ى˘˘لا
ىقبت ل ىتحو ةقباصسلا تÓيدعتلا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تأا˘ترا ه˘ب ر˘˘جا˘˘ت˘˘ي Ó˘˘ج˘˘صس
نكم˘ي ل ي˘ت˘لا داؤ˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘جاردإا
سصن سصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘فو .ا˘˘ه˘˘ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت
تايدلبلا سضعب ىظحت نأاب حرتقملا

هنأاب ءاربخلا ةنجل ىرت سصاخ ماظنب

يف هب لؤمعملا حرتقملا مهف ءيصسأا

ةاعارم فدهتصسيو نادلبلا نم ريثك

ةيرادإلاو ةيلاملا ةصصاخلا فورظلا

ةيدودح˘م ءاؤ˘صس تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب˘ل

ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط وأا ة˘يدا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘˘نا˘˘كمإا

اهتلماعم بجؤتصسا ام˘م ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا

يف ةنجللا تبرعأاو .سصاخ نؤناقب

مت˘ت نأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘مأا ن˘ع ا˘ه˘نا˘ي˘ب ما˘ت˘خ

ة˘ي˘ع˘صضؤ˘م ة˘صسارد ة˘ق˘ي˘ثؤ˘لا ة˘صسارد

ءاقترلا سضرغب تاحارتقلا مدقتو

.ةيقفاؤتلا ةقيثؤلا ىؤتصسم ىلا اهب
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،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزؤلا دكأا
ثاد˘ح˘ت˘صسا ة˘ي˘م˘هأا ،ءا˘ع˘برألا مؤ˘ي˘لا
ةعباتملو يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا
نأا ىلإا اريصشم ،ةيئابؤلا تاقيقحتلا
مي˘ي˘ق˘تو م˘ي˘عد˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ا˘هرود
يدصصت˘لا تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ر˘يؤ˘ط˘تو
لاقو .رئازج˘لا ي˘ف ة˘ئ˘بوألا ي˘صشف˘ت˘ل

هفارصشإا ةبصسانمب هل ةملك يف دارج
دمحم ذاتصسألا بيصصنت مصسارم ىلع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لو ير˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
هذه لمع نأا ،ةيئا˘بؤ˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ميعدت يف Óبقتصسم مهاصسيصس ةيلخلا

تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ر˘يؤ˘ط˘تو م˘ي˘ي˘˘ق˘˘تو

.«اندÓب يف ةئبوألا يصشفتل يدصصتلا
نأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘صضأاو
ةمءاؤم» راطإا يف يتأاي اهثادحتصسا»
لبق نم ةدم˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
،دجتصسملا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
يت˘لا ة˘صسا˘صسح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
ع˘˘فر˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا فر˘˘ع˘˘˘ت
ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
نأا لوألا ريزؤلا حصضوأاو .«يحصصلا

ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ط˘ير˘˘خ
ةيجيردت ةفصصب جورخلل ةمؤكحلا

ةف˘صصب ز˘كتر˘ت ،ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ةرذ˘حو
ة˘ق˘فار˘م ةرور˘صض» ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

ةدؤعلاو يحصصلا رجحلا عفر لحارم
تا˘طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘لواز˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت

،ةيعامتجلاو ةيراجتلاو ةيداصصتقلا
ثحبلا ةمؤظنم معدو ةيؤقت ىلعو
سسأار لكصشت يتلا يئابؤلا يصصقتلاو
سسوريف دصض ان˘ت˘كر˘ع˘م ي˘ف ة˘بر˘ح˘لا

ةيلخلا نأا ىلإا دارج راصشأاو .«انورؤك
اهميظنت دمتعيصس يتلا ،ةيتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ا˘هر˘ق˘مو ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ةيمؤمعلا ةحصصلل ينطؤلا دهعملا

ملع حلاصصمو ،ةيؤهج زكارم عبرأاو
ديفتصستصس ،يئاقؤلا بطلاو ةئبوألا

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘كلا م˘˘عد˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةحصصلا ةرازؤل ةيلحملاو ةيزكرملا
،يئابؤلا يرحتلا قرفل رفؤتصس يتلا
ةي˘ت˘صسي˘جؤ˘ل˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا ل˘ئا˘صسؤ˘لا
ءادتبا اهماهم ةرصشا˘ب˘م˘ل ة˘يرور˘صضلا

،قايصسلا تاذ يف ددصشو .مؤيلا نم

يصصقتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘عد˘ت نأا ى˘ل˘ع

نأا ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘˘ئا˘˘بؤ˘˘لا ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو

تلاح˘لا دد˘ع سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي

رداصصم ديدحت لÓخ نم ةباصصملا

تاءار˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تاو ىود˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن

،يصصقتلا جئاتن ىلع ءانب ةيقابتصسلا

ةيلام دراؤم دصصر ىلإا جاتحيصس امك

لفكتلا ةمؤكحلا ىلؤتتصس ،ةيفاصضإا

اذهل ةصصاخ ةينازيم ريفؤت ربع اهب

تاي˘م˘كلا ءا˘ن˘ت˘قا ل˘جأا ن˘م سضر˘غ˘لا

ع˘ي˘صسؤ˘تو ف˘صشاؤ˘كلا ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لا

تار˘ب˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘كب˘˘صشلا

تا˘يلو ل˘ك ل˘م˘˘صشت˘˘ل ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.نطؤلا

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج
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ةيرؤهمجلأ سسيئر لبق نم فيلكتلأ ةلاضسرل اقبط اهتمهم اهمامتأ دعب اهنأأ رؤتضسدلأ ةدؤضسم ةغايضصب ةفلكملأ ءأربخلأ ةنجل تدكأأ
ءأرثأ يف لثمتلأو ؤجرملأ فدهلأ نع فرحنأ دق يعامتجلأ لضصأؤتلأ عقأؤمو مÓعإلأ لئاضسو ىلع اميضس ل سشاقنلأ نأأ تظحل

.ةقيثؤلأ عورضشم

طفنلأ راعضسأأ يواهتو «انورؤك» تايعأدت ببضسب

ششامكنإا عقوتي يلودلا كنبلا

ةئاملاب4.6ـب يرئازجلا داسصتق’ا
4.6% ةبصسنب يرئازجلا داصصتقلا يف اصشامكنا يلودلا كنبلا عقؤت

كلذكو انورؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘ت بب˘صسب ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ
فعصضلا ن˘طاؤ˘مو ة˘صضف˘خ˘ن˘م˘لا ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘صسأا يوا˘ه˘ت تا˘ي˘عاد˘ت

ةنصسلا2.5% نم ماخلا يلخادلا جتانلا عجارت هبحاصصي ،ةيلكيهلا

يملاعلا كنبلل ريرقت رخآا راصشأاو .ةلبقملا ةنصسلا2.6 لباقم ةيلاحلا
ةردصصملا نادلبلا لك لمصشيصس يداصصتقلا طاصشنلا سشامكنا نأا
غلبي نأا اعقؤتم ،ايقيرفأا لامصشو طصسوألا قرصشلا ةقطنم يف طفنلل

هريرقتل ناؤج رهصش رادصصإا بصسحبو .نادلبلا هذه ىلإا ةبصسنلاب%5
ىلإا ةيمارلا دؤهجلا نإا˘ف ،«ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا قا˘فآلا» يرود˘لا
ةقطنم يف يداصصتقلا طاصشنلا تفعصضأا انورؤك ةحئاج ءاؤتحا
ةدايز تدأا امنيب ،ريصصقلا لجألا يف ايقيرفأا لامصشو طصسوألا قرصشلا
بلقت تابؤن دادتصشا ىلإا رطاخملا لّمحت نع نيرمثتصسملا ماجحإا
يف بلطلاو طفنلا راعصسأل داحلا طؤبهلا ببصسبو .ةيلاملا قاؤصسألا
ناكو ،طفنلل ةجتنملا نادلبلا تارداصص تصصلقت ،ةيملاعلا قاؤصسألا
تمقافت ثيح ،ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا ىلع ةيبلصس تايعادت كلذل
ليؤط تقو ذنم ة˘م˘ئا˘ق ة˘ي˘ل˘كي˘ه تلÓ˘ت˘خا ةد˘ع ءار˘ج ،ا˘ه˘تا˘يد˘ح˘ت

لود نأا ىلإا يلودلا كنبلا راصشأاو.ريرقتلل اقفو ،ؤمنلا لقرعتو
عاطقلا نأا ريغ» ،مخصضتلا ءاؤتحا نم ماع هجؤب تنكمت ةقطنملا
ببصسب ،ةريخألا ةنوآلا يف يبلصس لكصشب رثأات ةقطنملا يف يلاملا
نادلبلاو ةدعاصصلا قاؤصسألا تاداصصتقاب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ة˘ق˘ث ل˘كآا˘ت
قاروألا قاؤصسأا تارصشؤؤمل ةداح تاعجارت يف ىّلجت ام ؤهو ،ةيمانلا

،رلود رايلم06 غلبت تايطايتحا كلمت رئازجلا لازت لو .«ةيلاملا
يلاؤح ةيئاذغلا تادراؤلا فيلاكت غلبتو ،ليئصض ماعلا نيدلا نأا امك
±.S°∏«º.ماع لك رلود تارايلم ةعصست

ةبضسنلاب ءÓجإلأ تابلط لابقتضسإل لجأأ رخأأ مؤيلأ
يبد يف نيقلاعلأ نييرئأزجلل

قيلعت ددمت رئازجلاب اسسنرفل ةماعلا ةيلسصنقلا
ىمسسم ريغ لجأ’ تاريسشأاتلا بلط ةمدخ

بلط ةمدخ نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل ا˘صسنر˘ف˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لا تف˘صشك
،ةيصسنرفلا ةيلصصنقلا تدافأاو.ةقلعم لازت ل ةيصسنرفلا تاريصشأاتلا

«كؤبصسياف» يعامتجلا لصصاؤتلا عقؤم ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص ربع

ناؤج41 ـلا خيرات نم ءادتبا ايجيردت متيصس اهباؤبأا حتف ةداعإا نأا
ملتصستصس ةيلصصنقلا بتاكم نأا ،ةيصسنرفلا ةيلصصنقلا تراصشأاو.لبقملا
ةقاطبو رفصسلا تازاؤج ىلع لؤصصحلا تابلط خيراتلا اذه نم ءادتبا
ةيلصصنقلا تركذ امك .لقنت˘لا ح˘يرا˘صصت اذ˘كو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا
يقاؤلا عانقلا ءادترا ةيمازلإاب ةرورصضب نينطاؤملا ةيصسنرفلا ةماعلا

ترصشابو اذه .ةيلصصنقلل نيرئازلا نيب دعابتلا تافاصسم مارتحاو
حتافلا ذنم اهلمع قباصس تقو يف رئازجلا ىدل ةيصسنرفلا ةيلصصنقلا

تهنأا اهتهج نم .ديعاؤملا زجح قيرط نع مرصصنملا ناؤج رهصش نم
لجأا رخآا نا يبد يف ةماعلا ةيلصصنقلاو ةيرئازجلا ةرافصسلا حلاصصم

كلذو .ناؤج11 سسيمخلا مؤيلا نؤكيصس ءÓجلا تابلط لابقتصسل
نÓعإلا متيصس ثيح ،يبد يف رئازجلل ةماعلا ةيلصصنقلل نايب بصسح
نÓعإلا رؤفو تابلطلا ةصسارد نم ءاهتنلا دعب ةيئاهنلا ةمئاقلا نع
امأا .كلذل ةصصصصخملا ةيرئازجلا ةيؤجلا طؤطخلا ةلحر ةجمرب نع
تاري˘صشأا˘ت˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘ل نؤ˘كت˘صس ،تا˘يؤ˘لوألا ر˘ي˘يا˘ع˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةرئاد نم رداصص اينؤناق ءاغلإا ،ةاغلملا تاماقإلا باحصصأاو ،ةيحايصسلا
فور˘ظ˘لا ى˘عار˘ت ا˘ه˘نا ةرا˘ف˘صسلا ترا˘˘صشأاو .ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لاو تازاؤ˘˘ج˘˘لا
عصضخي هنأا تحصضوأا امك .ةيؤلوأا لك دودح يف ةيحصصلاو ةيناصسنلا
سصحف ىلا ةيئاهنلا ةمئاقلا يف مهؤوامصسأا جردت نيذلا سصاخصشلا
.ةرئاطلا ىلا دؤعصصلاو ليجصستلا لبق ةيلصصلا قئاثؤلا
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لامع بتأور نم ءزج «عاطتقإأ مدع» سصخت
يداضصتقإلأ عاطقلأ

 «ةيمسسر ةلسسارم يأا دوجو» دنفت لمعلا ةرازو
ءاصسم نايب يعامتجلا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو تردصصأا
ةيصشتفملا فرط نم ةيمصسر ةلصسارم يأا دؤجو هيف تدنف سسمأا لوأا
عاطقلا لامع بتاور نم ءزج عاطتقا مدع سصخت لمعلل ةماعلا
،ةصصؤقنم ريغ ةلماك مهتابترم˘ل م˘ه˘ي˘صضا˘ق˘ت ة˘ي˘ماز˘لإاو يدا˘صصت˘قلا

مؤصسرملا اهرقأا يتلا ةيئانثتصسلا ةلطعلا نم مهتدافتصسا ةرتف لÓخ

نم ةياقؤلل ةيليمكتلا ريبادتلا ددحي يذلا07 –02 مقر يذيفنتلا
ةلصسارملا نأا ماعلا يأارلا ةرازؤلا تملعأاو ،انورؤك سسوريف راصشتنا
ةيصشتفم عرف ةباجإاب قلعتت يعامتجلا لصصاؤتلا عقاؤم يف ةلوادتملا
يباقن عرف فرط نم هحرط مت راصسفتصسا ىلع راردأا ةيلؤل لمعلا
مت يتلا تاءارجإلا حيصضؤت مت درلا لÓخ نم ذإا ،ةصصاخ ةصسصسؤؤمل
نيب يعامج قافتا بجؤمب ةصسصسؤؤملا هذه ىؤتصسم ىلع اهذاختا
ةطبترملا لئا˘صسم˘لا ل˘ك نأا ه˘يؤ˘ن˘ت˘لا م˘تو ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘صشلا
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف تا˘عا˘ط˘ت˘قلا ،تادا˘يز˘لا اذ˘كو ه˘تا˘˘نؤ˘˘كمو رؤ˘˘جألا˘˘ب
،يعامتجلا كيرصشلا عم رواصشتلاو سضوافتلل عصضخت يداصصتقلا

نيمدختصسملاو لامعلا فرصصت تحت لمعلا ةيصشتفم حلاصصم ىقبتو
.لغصشلا ملاعب ةقلعتملا تلاغصشنلا ةفاك ىلع ةباجإلاو مهتقفارمل

S¢.Q

هتئيهل تهجو يتلأ تاماهتإلأ ىلع دري رؤتضسدلأ ةغايضص ةنجل سسيئر

 «ةقيثولا ءارثإا فده نع فرحنإا ششاقنلا»
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ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا تف˘˘ن
اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ، ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككصسلا˘ب
مؤي نيرفاصسملا لقن ةكرح فانئتصسا
لكصشب هلوادت مت امك مداقلا دحألا

ه˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا نأا تفا˘˘صضأاو .ع˘˘صساو
فرط نم بصسانملا تقؤلا يف متيصس
تفا˘صضأاو .ة˘ي˘مؤ˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ة˘ل˘غ˘صشن˘م ا˘ه˘نأا ة˘كر˘˘صشلا
ماظنو لقنلل عصساو جمانرب ريصضحت
ىلع ظافحلل ةيئاقؤلا تاءارجإلا نم
ي˘ف˘ن ي˘تأا˘يو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مÓ˘˘صسلا
ةروزم ةميلعت لوادت دعب ةكرصشلا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ن˘ع تثد˘˘ح˘˘ت ة˘˘كر˘˘صشل˘˘ل

رجحلا ببصستو .دحألا مؤي تÓحرلا
بب˘صسب ة˘كر˘ح˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘تو ي˘ح˘صصلا

فصصتنم نم سسوريف انورؤك ةحئاج
يصضاملا لير˘بأا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح سسرا˘م
لقنلل ةينطؤلا ةكرصشلل رئاصسخ يف

رايلم1 ةبارقب ,ةيديدحلا ككصسلاب

نم ةئاملاب05 ب ردقي ام يأا جد
سسفنب ةنرا˘ق˘م ة˘كر˘صشلا لا˘م˘عأا م˘قر

ماعلا ريدملا لاقو9102. نم ةرتفلا
نأا ه˘ل˘لا با˘ج ن˘ب ن˘ي˘صسا˘ي ة˘كر˘صشل˘˘ل
انورؤك ءابؤل يلعفلا ريثأاتلا سسايق»
نيرفاصسملا ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع د˘ج˘ت˘صسم˘لا

ة˘يا˘ه˘ن م˘ت˘ي˘صس ة˘كر˘˘صشلا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘مو
مييق˘ت˘لا ءار˘جإا ىد˘ل مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فؤ˘ن
ةكرصشلا تمدقو .«طاصشنلل يؤنصسلا

ةرتف لÓخ ةلجصسملا رئاصسخلل امييقت
ره˘صشلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘ح˘صصلا ر˘ظ˘ح˘لا
ردقيو .اهب لفكتلا لجأا نم يصضاملا

ة˘كر˘صشل˘˘ل يؤ˘˘ن˘˘صسلا لا˘˘م˘˘عألا م˘˘قر

4 نم ديزأاب لوؤؤصسملا سسفن بصسح
علصسلا لقن نم Óصصحم ,جد رايلم

رفاصسم نؤيلم5.43 نم ديزأا لقنو

يف راط˘ق042 لدعمب ة˘ن˘صسلا ي˘ف
ةميق نإاف هللا باج نب بصسحو .مؤيلا
ل˘ك ر˘م˘ت˘صسم د˘ياز˘ت ي˘ف» ةرا˘˘صسخ˘˘لا
ر˘ئا˘صسخ˘لا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب «مؤ˘˘ي
تصضرعت يتلا تاقرصسلا نع ةمجانلا
ة˘كر˘صشلا تاز˘ي˘ه˘ج˘تو تآا˘صشن˘م ا˘ه˘ل

اذ˘ه ي˘ف ر˘كذو .ر˘ظ˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
ةياقؤلل ةذختملا تاءارجإلاب راطإلا

و د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘كر˘˘ح ف˘˘قو ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا تدأا يتلا و هعاؤنأاب نيرفاصسملا
ةكصسلا˘ب ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ة˘كر˘ح ف˘قو»

لباقم ةئاملاب001 ةبصسنب ةيديدحلا
ع˘ل˘صسلا ل˘ق˘ن طا˘˘صشن ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا

رارغ ىلع ةيجيتارتصسلا تاجتنملاو
ام˘هر˘ي˘غو د˘يد˘ح˘لاو بؤ˘ب˘ح˘لا ل˘ق˘ن

ىلإاو .«اصضيأا ةئا˘م˘لا˘ب001 ةبصسن˘ب
تاذ ظ˘فا˘ح˘˘ت ,ع˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ق˘˘ن بنا˘˘ج
تاراطقلا» ةمد˘خ ى˘ل˘ع ة˘صسصسؤؤ˘م˘لا
تÓحر يف ريصست يتلاو «ءاصضيبلا

ىلع اظافح ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘كصسلا ر˘ب˘ع
ةبقار˘م˘لا ما˘ه˘م زا˘ج˘نلو ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘ن
.ةنايصصلاو
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،ءاعبرألا سسمأا ،لدعلا ةرازو تنلعأا
ءاقتنإÓل ديدج بؤلصسأا جاهتنا» نع
ةيماصسلا فئاظؤلاب قاحتلإلا دصصق
باب حتف نع نÓعإلا يف Óثمتم
سشت˘ف˘م ة˘ف˘ي˘ظو ي˘لؤ˘ت˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا
ة˘ع˘صست دود˘ح ي˘ف ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازؤ˘˘ب
ة˘ف˘ي˘ظؤ˘لا ي˘هو ،ةر˘غا˘صش بصصا˘ن˘˘م

مؤصسرمب اهي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ي˘˘ف ةرازؤ˘˘لا ترا˘˘صشأاو .«ي˘˘صسا˘˘ئر
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قؤ˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘صشن نا˘˘˘ي˘˘˘ب
لدع˘لا ر˘يزو» نأا ى˘لإا ي˘نور˘ت˘كلإلا

ة˘ق˘ير˘ط ى˘ن˘ب˘ت د˘ق ما˘ت˘خألا ظ˘˘فا˘˘ح
يف ةيفافصشلا نم ردق ربكأا نمصضت
قيقحتب حمصست امك ،عاطقلا لامعأا
ةاصضقلا عيمج نيب سصرفلا ؤؤفاكت
طور˘˘صشلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فؤ˘˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا

.«بصصنملا اذ˘ه ل˘غ˘صشل ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
ةا˘صضق˘لا» تعد ،قا˘ي˘صسلا اذ˘ه ي˘فو
ةددحملا طورصشلا اؤفؤتصسي نيذلا
نمصضتملا يذيفنتلا مؤصسرملا يف
ةرازؤل ةماع˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ،لد˘˘ع˘˘لا
ةنجل ىلع سضرعتصس يتلا ،حصشرتلاب

تاراطإاو ةاصضق نم ةلكصشم ةصصاخ
ىلعألا سسلجملا ي˘ل˘ث˘م˘مو ة˘يرازو

كلذ رثإا متي» تفاصضأاو .«ءاصضقلل

نم مهئاقتنإا نع نلعيصس نم حارتقإا

تاءارجإلا قفو نييعتلل ةنجللا لبق

اذه يف انؤناق اهيلع سصؤصصنملا

اهل لؤخم˘لا ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لا˘ج˘م˘لا

يف نييعتلا ةمءÓم ريدقت ةطلصس

سسي˘˘ئر يأا ف˘˘ئا˘˘ظؤ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م

.«ةيرؤهمجلا

فضصنو رهضش لÓخ جد رايلم تزواجت ةكرحلأ قيلعت نم اهرئاضسخ

نيرفاسسملا لقن فانئتسسإا يفنت ةيديدحلا ككسسلا

أرخؤؤم ةثدحتضسملأ ةيهلأ سسيئر بيضصنت لÓخ فضشكي دأرج

«ةئبوألل يدسصتلا تايجيتارتسسإا روطتسس يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا»

 ةيفافضشلأ نم ردق ربكأأ نامضضل

لدعلا ةرازو ىدل ةيماسسلا بسصانملاب قاحتلإلل ةديدج ريبادت

يركسسعلا ءاسضقلا كلسس يف ةكرح
نب دمحم ديقعلاب رمألا قلعتيو .نييركصسع ةاصضق ماهم ءاهنإاب يصضقت مرصصنملا يام71 مؤي ةخرؤؤم تارارق ةعبرأا ةيمصسرلا ةديرجلل23 ددعلا يف ردصص
ىدل ماهتلا ةفرغل ايركصسع ايصضاق هتفصصب سشيرؤب دلاخ ديقعلاو ،ةديلبلاب يركصسعلا فانئتصسلا سسلجم ىدل ادعاصسم ايركصسع اماع ابئان هتفصصب يابلا ينه
لازغ لامج ديقعلاو ،نارهؤب ةيركصسعلا ةمكحملا ىدل ةيرؤهمجلل ايركصسع Óيكو هتفصصب ةعباؤصس لامك ديقعلاو ،ةديلبلاب يركصسعلا فانئتصسلا سسلجم

دؤمح ديقعلا هبجؤمب نيع يام71 مؤي خرؤؤم رارق ددعلا سسفن يف ردصصو .ةلقرو يركصسعلا فانئتصسلا سسلجمب ماهتلا ةفرغل ايركصسع ايصضاق هتفصصب
ةيرؤهمجلل ايركصسع Óيكو لازغ لامج ديقعلا نييعتب رارق ردصص امك .ةديلبلاب يركصسعلا فانئتصسلا سسلجم ىدل ادعاصسم ايركصسع اماع ابئان نؤمحرؤب

h.¥.نارهو يف ةيركصسعلا ةمكحملا ىدل
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ر’ود رايلم5.9 نم لقتنا ثيح

كلذو .ر’ود را˘ي˘ل˘˘م2.5 ىلا
،رئازجلا كنبل نايب هدكأا امبشسح
لÓخ يداشصتق’ا عشضولا لوح

0202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا
ارظنو هنأا ادكؤوم .هروطت قافأاو
و لامشسأارلا باشسح يف صضئافل

326ـب ردقي ةيلام˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ي˘لا˘م˘جإا نإا˘ف ،ر’ود را˘ي˘ل˘م1،
تا˘˘عو˘˘فد˘˘م˘˘لا ناز˘˘ي˘˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘ع

،ةئاملا89,65 ةبشسنب صضفخنا

ر’ود راي˘ل˘مÓ 635.2جشسم
ة˘ن˘شس ن˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ

رايلم698.5 ل˘با˘ق˘م0202
ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ ر’ود

يثÓثلا لÓخ و.ةيشضاملا ةنشسلا

ةنراقم9102 ةنشس نم لوأ’ا

،8102 ةنشس نم ةرتفلا صسفنب
تاعوفدملا نازيم ز˘ج˘ع ع˘ف˘ترا

ىلإا اريششم ،ةئاملاب7.33 ةبشسنب
يمشسر˘لا فر˘شصلا ي˘طا˘ي˘ت˘حا نأا

ر’ود رايل˘م038.3 ـب ع˘جار˘˘ت
ا˘مأا .لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف
تار˘ششؤو˘˘م رو˘˘ط˘˘ت صصو˘˘شصخ˘˘ب
نإا˘˘˘ف ،تا˘˘˘عو˘˘˘فد˘˘˘م˘˘˘لا ناز˘˘˘ي˘˘˘م
تشضفخنا علشسلا نم تادراولا

9102 صسرام ره˘شش ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف

ىلا ر’ود رايلم875.21 نم

صسفن لÓخ ر’ود رايلم859.9
هنأا يأا ،ةيراجلا ةنشسلا نم ةرتفلا

38.02 ةبشسنب اشضافخنا لجشس
نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا د˘ع˘˘بو .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

طفن˘لا ل˘ي˘مر˘ب ر˘ع˘شس ط˘شسو˘ت˘م
ة˘ن˘شس ن˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ

ر’ود593.35 ،غلب دق،0202

ر’ود769.36 لباقم ليمربلل
ة˘ن˘شس ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ

اشضافخنا لجشس هنأا يأا9102

كنب راششأا ،ةئاملاب7.6 ةبشسنب
تايمك صضا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا

30.32 ةبشسنب ةردشصملا طفنلا
.ةر˘ت˘ف˘لا صسف˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
يلامجإا صضفخنا دقف ،يلاتلابو
ةب˘شسن˘ب تا˘قور˘ح˘م˘لا تاردا˘شص

نم عفتر˘ت˘ل ،ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف7.92

يثÓثلا يف ر’ود رايلم8.58

ىلإا9102 ما˘˘˘ع ن˘˘˘˘م لوأ’ا

صسفن يف ر’ود رايلم6.772

امنيب.0202 ةنشس ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا

ةيطفنلا ر˘ي˘غ تاردا˘شصلا تغ˘ل˘ب

يثÓثلا يف ر’ود نويلم874
ا˘م˘ك .يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘˘م لوأ’ا

6.557 علشسلا تارداشص تغلب
لوأ’ا يثÓثلا يف ر’ود رايلم

نأا ا˘ف˘ي˘شضم،0202 ما˘ع ن˘˘م
تاردا˘شص ي˘لا˘˘م˘˘جإا صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

،ةئاملا يف32.82 ةبشسنب علشسلا
ة˘ب˘شسن˘ب صضا˘ف˘خ˘˘نا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف

ةروتاف ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف38.02
عاشستا ىلإا ىدأا ،علشسلا تادراو
ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘ط

يف71.1 ة˘ب˘شسن˘ب يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

3.661 ن˘م لو˘ح˘ت˘ي˘˘ل ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا
صسرام ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ر’ود را˘ي˘ل˘م

ر’ود رايلم3.302 ىلإا9102

0202. ةنشس نم ةرتفلا صسفن يف

¯ S°∏«º.±
ي˘˘ف ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تدد˘˘˘شش
نيمأ’ا فرط نم ةعقوم ةميلعت
ىل˘ع صشق م˘ير˘ك ةرازو˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ل˘˘˘ج˘˘˘شسلا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘شض
ف˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘بإا را˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘ف يرادإ’ا
كلذو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا

ةراجتلا ريزو تاميلعتل اقيبطت

ر˘ماوأ’ا را˘طإا ي˘ف ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك

ةنم˘قر ل˘جأا ن˘م ا˘هرد˘شصأا ي˘ت˘لا

˘ما˘كحأا˘ب Ó˘م˘ع اذ˘كو ،عا˘ط˘˘ق˘˘لا

81- مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا

ليرفأا5 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا211

جذو˘م˘˘ن دد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا8102

يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘˘شسلا جر˘˘خ˘˘ت˘˘شسم

ءار˘˘˘˘جإا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘شساو˘˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘˘شصلا

نم ةرازولا تبلاطو .ينورتكلإا

ىوتشسم ىل˘ع عا˘ط˘ق˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م

ةيمومعلا تاقفشصلا ناجل ةفاك

ةيمازلا ىلع صصرحلا ةرورشضب

يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘شسلا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت

ف˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فد ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شض يأا يرادإ’ا

ةشصقا˘ن˘م˘لا˘ب صصا˘خ˘لا طور˘ششلا

هدوجو نم د˘كأا˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةقداشصم˘لا ل˘ب˘ق ف˘ل˘م˘لا ن˘م˘شض

يتأايو.ةقفشصلا فلم لوبق ىلع

تاهجوت راطإا يف ءارجإ’ا اذه

عاطقلا ةن˘م˘قر˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو

ىلا لوشصولا ليهشست لجأا نم

.ةلوهشسب ةمولعملا

¯ S°∏«º.±

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘ششك

عافترا ليج˘شست ن˘ع ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل

ةيكرمجلا تادئاعلا ي˘ف ف˘ي˘ف˘ط

،31.1% هتبشسن تغلب رئازجلل

53.072 ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ثي˘˘ح

لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ جد را˘ي˘ل˘م

ل˘˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م

صسفن لÓخ جد رايلم33.762

.ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ةيريد˘م تا˘ي˘ئا˘شصحا تح˘شضوأاو

فار˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شس’او تا˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘لا

ةيكرمجلا تادئاعلا نا ،كرامجلل
يثÓثلا لÓخ اهي˘ل˘ع ل˘شصح˘م˘لا
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘م لوأ’ا
ةيناز˘ي˘م د˘يوز˘ت ي˘ف تمد˘خ˘ت˘شسا

جد راي˘ل˘م26.722 ـب ة˘˘لود˘˘لا

لÓخ جد رايلم71.922 لباقم
ة˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
ا˘شضا˘ف˘خ˘نا Ó˘ج˘شسم ،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا

بشسحو86.0%. هردق اف˘ي˘ف˘ط
تغلب د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘شصح’ا صسف˘ن
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تاد˘ئا˘ع˘لا

عوم˘ج˘م ن˘م2.48% ة˘لود˘˘لا
ا˘ه˘˘تر˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘شصح˘˘ت˘˘لا

نم لو’ا يثÓثلا لÓخ كرامجلا

تادئاعلا تل˘ج˘شس ا˘م˘ك،0202
و نامشضلا قود˘ن˘شصل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘شضت˘لا

ا˘˘˘˘م ،28.6% هرد˘ق ا˘شضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

لباقم جد رايلم66.12  براقي

تل˘ج˘شسو .جد را˘ي˘ل˘م25.32
قودنشصلل ة˘ه˘جو˘م˘لا تاد˘ئا˘ع˘لا
ـب ردقي اعافترا دعاقتلل ينطولا

دنع ترقتشسا ثيحب،%86.54

22.31 لباقم جد رايلم52.91
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ل˘ج˘˘شسم جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘ه˘جو˘م˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس

صصاخلا صصيشصخت˘لا تا˘با˘شسح˘ل

دقف،09.21% ـب ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا

95.1 براقي ام دنع ترقتشسا

.جد رايلم14.1 لباقم جد رايلم

تايدلبلل ةهجوملا تادئاعلا اما

لÓ˘خ ا˘شضا˘ف˘خ˘نا تل˘ج˘˘شس د˘˘ق˘˘ف

ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘˘لا

ثيح،31.22% هردق ،ةيراجلا

نويلم97.222 اهتميق تغلب

جد نويلم90.982  لباقم جد

ة˘ن˘شسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

Gdîª«ù¢  11LƒG¿ 0202Gd©óO 8006 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

0202 ةنضس نم لوألا يثÓثلا لÓخ

تاعوفدملا نازيمل يلكلا زجعلا صضافخنإا
ةئاملاب75 تبراق ةبسسنب رئازجلا يف

عاطقلا ةنمقر لجأا نم نمزلا قباضست ةراجتلا ةرازو

ةيمومعلا تاقفسصلل يرادإلا فلملا نمسض يرابجإا ينورتكلإلا يراجتلا لجسسلا

ةيراجلا ةنضسلا نم لوألا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب31.1 تغلب ةبضسنب

رئازجلل ةيكرمجلا تادئاعلا يف فيفط عافترإا ليجسست

9102 نم ىلوألا رهضشأا ثÓثلا عم ةنراقم

رانيد رايلم481.2 ـب صصلقتت ةيكنبلا ةلويسسلا
لÓخ يدا˘شصت˘ق’ا ع˘شضو˘لا لو˘ح نا˘ي˘ب ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ف˘ششك

رثكأاب ةيكنبلا ةلويشسلا عجارت نع0202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا

ةنشس ةياهنب ةنراقم0202 يام رهشش ةياهن يف جد رايلم081 نم

يزكرملا كنبلا دكأا و .جد رايلم000.1 ةبتع تحت لقتنتل9102

0202 ةنشس اهشضافخنا تلشصاو كونبلل ةيلامجإ’ا ةلويشسلا» نأا

ىلإا8102 ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف جد را˘ي˘ل˘م755.1.6 نم تلق˘ت˘نا ثي˘ح

يف جد رايلم619.7 غلبتل9102 ةياهن يف جد رايلم001.1.8

جد رايلم481.2 ب ةيكنبلا ةلويشس يف صصيلقت يأا0202 ةياهن

صصوشصخبو .«9102 ةياهن يف هتلجشس يذلا اهاوتشسمب ةنراقم

هيف عورششلا مت يذلا مخشضتلا ىلع ءاشضقلا راشسم نإاف مخشضتلا

ةنشس نم ىلوأ’ا رهششأا ةعبرأ’ا لÓخ لشصاوت،8102 ربمتبشس

ةيونشسلا ةريتولا لدعم غلبو .هنايب يف رئازجلا كنب بشسح،0202

59.1 لباق˘م0202 ليرفأا ةياه˘ن ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب87.1 مخشضتلل

صسرام ةياهن يف ةئاملاب80.4 و9102 ربمشسيد يف ةئاملاب

داوملا جراخ مخشضتلل ةيونشسلا ةريتولا لدعمل ةبشسنلابو .9102

نم ىلوأ’ا ةعبرأ’ا رهششأÓل ةبشسنلاب اعافترا لجشس دقف ةيئاذغلا

50.4 لباقم0202 صسرام يف ةئاملاب93.4 غلبيل0202 ةنشس

يف هنأا رئازجلا كنب راششأاو،9102 ربمشسيد ةياهن يف ةئاملاب

تررق ،طشسوتملا ىدملا ىلع مهتاعقوتو تاروطتلا هذه ءوشض

صسرام رهشش يف رئازجلا كنبل ةيدقنلا ةشسايشسلا تايلمع ةنجل

8 ىلإا ةئاملاب01ـب ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا ةبشسن صصيلقت طرافلا

ةطقن52 ب رئازجلا كنبل ةريدملا ة˘ب˘شسن˘لا صصي˘ل˘ق˘تو ة˘ئا˘م˘لا˘ب

نم ءادتبا اذهو ةئاملاب52.3 يف اهديدحتل (ةئاملاب52.0) ةيدعاق

حامشسلا» اهنأا˘شش ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لاو0202. صسرا˘˘م51

ةلويشسلا نم ةيفاشضإا صشماوه ،يكنبلا ماظنلل ةبشسنلاب ،ريرحتب

ةيفرشصملا تاشسشسؤوملاو كونبلا فرشصت تحت عشضو يلاتلابو

ة˘ف˘ل˘كت˘ب ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا ل˘يو˘م˘ت م˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا ل˘˘ئا˘˘شسو

ثادحإاب يشضاملا ليرفأا يف تارارقلا هذه زيزعت متو .«ةلوقعم

ةبشسنلا يف (ةئاملاب52.0) ةيدعاق ةطقن52 ب ديدج صضافخنا

يتلا ليومتل ةداعإ’ ةيشسيئرلا تايلمعلا ىلع ةقبطملا ةريدملا

امك .رئازجلا كنب بشسح،52.3 لدب ةئاملاب3 ىلإا يلاتلاب تلقتنا

6 ىلإا ةئاملاب8 نم ةيرابجإ’ا تاطايتح’ا ةبشسن ةعجارم تمت

رئازجلا كنب فرط نم ليومتلا ةداعإا ةبتع نأا نيح يف ،ةئاملاب

يشسيئرلا فدهلاو .تعفترا دق صضوافتلل ةلباقلا ةيمومعلا مهشسأÓل

ةبشسنلاب ليومتلل ةديدج دراوم جارختشسا وه تارارقلا هذه» نم

ةحئاجل جودزملا ريثأاتلا نم ليلقتلا اهنأاشش نم ينطولا داشصتقÓل

.«ومنلا ىلع ،تاقورحملا راعشسأا صضافخناو91-ديفوك
S°∏«º.±

 هيلغضشت متي مل يلاعلا نرفلا

طقف هتقرضس تمت يذلا يئابرهكلا لباكلا حÓضصإا متو

 ةمدخلل ىندألا دحلاب لمعلا
لسصاوتي راجحلا راديسس بكرم يف

راجحلا راديشس بكرم يف ةمدخلل ىندأ’ا دحلاب لمعلا لازام

31 ةياغ ىلإا لامعلل ةيئانثتشس’ا لطعلا ديدمت مت ثيح لشصاوتم

يف ارخؤوم تاطلشسلا هتددح يذلا خيراتلا وهو يراجلا ناوج

يف انفششك نأاو قبشس امكو ،انوروك صسوريف نم ةياقولا ريبادت

رهشش يف بكرملا يف لامعلا ددع صضيفخت مت دقف ةقباشسلا اندادعأا

صسوريف راششتنا يدافت لجأا نم يزارتحا ءارجإاك يشضاملا صسرام

مت ثي˘ح ل˘ما˘ع0906 راجح˘لا ي˘ف د˘جو˘ي ه˘نأا ة˘شصا˘خ ا˘نورو˘ك

ىلع ءاقبإ’ا متو لماع0002 يلاوح ىلإا لامعلا ددع صضيفخت

نرفلا امأا ،نمأ’او ةنايشصلا رارغ ىلع ةماهلا تادحولا صضعب

جاتن’ا فقوتو هفقوت نع نيلماك نيرهشش نم رثكأا رم دقف يلاعلا

،ةيشضاملا ةرتفلا يف ئناوملا يف ةكرحلا فقوت لظ يف ةشصاخ

داوملا ريشضحت ةدحو يف يئابرهكلا لباكلا حÓشصإا ارخؤوم مت دقو

ةيمهأا كلميو ةقرشسلل صضرعتو هفÓتا مت نأا دعب «AMP» ةدبلملا

نكل هبيرجت مت ثيح ةيلوأ’ا داوملاب يلاعلا نرفلا ديوزت يف ةريبك

ىلإا لامعلا لك ةدوع دنع متيشس يذلا يلاعلا نرفلا ليغششت نود

وهو يحشصلا رجحلا تاءارجإا نم فيفختلا دعب مهلغشش بشصانم

نأا مغرو ،بشسانملا تقولا يف ةماعلا ةيريدملا هنع نلعتشس ام

نم ةياقولا لجأا نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا نم ديدعلا عبتا بكرملا

جا˘ت˘ح˘ت ةد˘حاو ة˘ع˘فد لا˘م˘ع˘لا ل˘ك ةدو˘ع نأا ’إا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف

يفو لامعلا لقن تÓفاح يف ةشصاخ ةياقولا تاءارجإا ةفعاشضمل

.لمعلا نكامأا
S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢  

0202 ةنضس نم لوألا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب75 براقت ةبضسنب اضضافخنا رئازجلاب صصاخلا تاعوفدملا نازيمل يلكلا زجعلا فرع
.9102 ةنضس نم ةرتفلا صسفنب ةنراقم
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ةافو11 و ءافصش ةلاح831 تلجصس اميف

ت’اح8  نع فضشكت ةحضصلا ةيريدم
 يقاوبلا مأاب انوروك ضسوريفب ةدكؤوم

ةريخ’أ ةعاصس84ـلأ للخ يقأوبلأ مأ ةي’و  تدهصش
, انوروك سسوريفب ةباصص’أ ت’احل اظوحلم  اعافترأ

نيب نم ناف ةي’ولاب يحصصلأ ناصشلل نيعبتتملأ بصسحو
ديفوك انوروك ةحئاجب ةدكؤوملأ ةباصص’أ ديأزت بابصسأ

أذكو نينطوملل ة’ابمللأو راتهتصس’أ ىلأ اهدرم91
ةيئاقولأ تأءأرج’أو يعامت˘ج’أ د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ مد˘ع
ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تصصحأ نيأ اهعابتأ بجأولأ

80 ةباصصأ0202/60/01 مويل تايفتصسملأ حلصصأو

ةعزوم (RCP) ليلاحتلأ تتبثأ ةدكؤوم ةديدج ت’اح

ةدجأو˘ت˘م سشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع ن˘م10 تايد˘ل˘ب ثل˘ث ر˘ب˘ع

ءاصضيب˘لأ ن˘ي˘ع ن˘م20 فايصضوب دم˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب

نيع نم ت’اح50 حلاصص ينأدرز ىفصشتصسمب ةدجأوتم
عفتريل .فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ةدجأوتم نوركف

87 اهنيب نم  ةدكؤوم ةلاح342 ىلأ ةباصص’أ ت’اح

ةدحأو)تايفو11 اهنم..ريناكصسلأ ةعصشاب ةبجوم ةلاح

يف ءافصش ةلاح831 تلجصس امنيب(  ةي’ولأ جراخ نم

 ةديدج ةهبتصشم ءافصشتصسأ ةلاح51 مويلأ سسفن
GCMªó RgÉQ 

ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم بصسح

فراطلاب انوروك ضسوريفب ةباضصإا05
سسمأأ فراطلاب ةي’و ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تنلعأأ

91  ديفوك سسوريف ةليصصح تأدجتصسم نع ءاعبرأ’أ
ةيباجيإ’أ ت’احلأ ددع عافترإأ لجصس ثبح ةي’ولاب

01 اهنم جلعلأ تحت51 و ةلاح05 ىلأ لصصيل

3 و فراطلأ  ىفصشتصسم20 و سسابصسبلأ ىفصشتصسم

31 اهب هبتصشملأ ت’احلأ دع و راجحوب ىفصشتصسم
ةيطغتلأ جمانرب لصصأوتي لصصتم قايصس يف و ةلاح
ةي’ول ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم هاعرت يذلأ ةيحصصلأ
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح فرا˘˘ط˘˘لأ
ىلأ فراطلأةيرأوجلأ ةحصصلل ةيمومعلأ ةصسصسؤوملاب
قيرفلأ ماق و رويطلأ ةريحب ةيدلب هللأ دبع د’وأأ ةيرق
و ةماع ةبيبط فرط نم ةيحصصلأ ةيطغتلاب يبطلأ

ديعأوم ريطصستو مهب لفكتلأ  مت ثيح ةيصسفن ةصصتخم
.ردصصملأ تأذ بصسحب ةصسصسؤوملأ ىوتصسم ىلع مهتعباتمل
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ةنتاب

91 ديفوكب ةديدج ةافو ليجضست
ةافو ةلاح ةنتاب ةي’وب ةيحصصلأ حلاصصملأ سسمأأ تلجصس
يف سصخصشب رم’أ قلعتيو ،انوروك سسوريفل ةديدج
دق ناك ،ةنتاب ةنيدم نم ردحني ،رمعلأ نم تاينيتصسلأ
رم’أ ،نيعوبصس’أ نع ديزي ام ذنم سسوريفلأ هباصصأ
ريغ ،ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوملاب هيلع ءاقب’أ رطصضأ يذلأ
،ءابولأ هنم نكمتو جلعلل بجتصسي مل ةيحصضلأ نأ

ةنتاب ةي’وب91 ديفوك تايفو ةليصصح كلذب عفترتل

ردحني سصخصشل ىرخأ ةلاح ىلأ ةفاصض’اب ،ةلاح02 ىلأ
يف أذه ،ةركصسب ةي’ول ةعباتلأ طوطعز نيع ةيدلب نم
هبتصشي سصاخصش’ ليلاحتلأ تأرصشع جئاتن روهظ راظتنأ
هبصشلأ نيب سضأرعأ مه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ءا˘بو˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصأ

ليلاحتلل نكمي ام وهو ،سسوريفلل ةدعبتصسملأو ةدكؤوم
تاباصصأ ددع نم دأز امو .همدع نم هديكات اهدحو
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ را˘ت˘ه˘ت˘صسأ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف
سسمأ تدب ثيح ،يداع لكصشب عصضولل مهتصشياعمو
نيلجأر˘لا˘ب ا˘هر˘خأ ن˘ع ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م عرأو˘صش
ىلع ةيئاقولأ ريبأدتلاب أوديقتي مل مهبلغأ ،تابكرملأو
مهنيب ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ د˘عا˘ب˘ت˘لأو تا˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ رأر˘غ
ةليصصح نم لعجي ام .ةيمومعلأ نكام’اب اصصوصصخ

ءاصسم ةياغ ىلأ ةدكؤوم ةلاح044 ـلأ تقاف يتلأ ءابولأ
مداق يف عافترلل ةحصشرمو فيخم عافترأ يف سسمأ
نم سسوريفلأ دوجو لبقت مدعو راتهتصس’أ ببصسب ماي’أ
مل نيذلأ مهنم اميصس ،نينطأوملأ نم ريثكلأ ىدل هصساصسأ
،مهفراعم وأ مهبراقأ نم سسانأ ىدل تاباصصأ لصسجت

تابثاب ليف˘ك هد˘حو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ع˘صضو˘لأ نأ ر˘ي˘غ
نيذلأ نينطأوملأ ء’ؤوهل ةبصسنلاب ءابولأ دجأوت ةحصص
نم مهتلئاعلو مهل ةيامح مزللأ يعولأ مهنع باغ
.لوهجم رمأ هيلع بلغتلأو يملاع تاب سسوريف
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دقف ءافصشلأ ت’احب قلعتي اميف امأأ

ةعباتمل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تف˘صشك

رئأزج˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نأ

ءافصشلل ةيدج ةلاح321 لثامت نع

عفتريل ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ للخ

رئأزجلأ يف ءافصشلأ ت’اح يلامجأ

4707 ى˘لإأ ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م

دبع ةيروهمجلأ سسيئر ناكو.ةلاح
لوأ’أ سسمأأ رمأأ دق نوبت ديجملأ
ى˘ن˘ع˘ت ، ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘ل˘خ ءا˘صشنإا˘ب

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ير˘˘˘صصح
ت’اح لوح ةيئابو˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

وأأ ةد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ «91 د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك»
ةصسائرل نايب يف ءاجو .ةهبتصشملأ
را˘˘طإأ ي˘˘˘ف» ه˘˘˘نأأ ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
تاطلصسلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإ’أ

يصشفت رطاخم ةهجأومل ةيمومعلأ

رمأأ،(91 ديفوك) انوروك سسوريف
ديج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
ىلع ةيتايلمع ةي˘ل˘خ ءا˘صشنإا˘ب نو˘ب˘ت
ير˘ح˘ت˘لا˘ب ا˘ير˘صصح ى˘ن˘ع˘ت ،رو˘ف˘˘لأ

لوح ةيئابولأ تاقيقحتلأ ةعباتمو

وأأ ةد˘كؤو˘م˘لأ91-دي˘فو˘ك ت’ا˘ح
، هتأذ ردصصملأ فاصضأأو.«ةهبتصشملأ
ةصسائرل نيع» ةيروهمجلأ سسيئر نأأ

د˘م˘ح˘م رو˘صسفور˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘خ˘لأ هذ˘˘ه
ةيملع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘صضع ن˘ي˘صسح˘ل˘ب
ديفوك) ةحئاج ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

قيثو لكصشب لمعيصس يذلأو،(91
تاط˘ل˘صسلأ ع˘م ه˘ت˘م˘ه˘م زا˘ج˘نإأ ي˘ف
،ينطولأ بأرتلأ لماك ربع ةينعملأ

ةرأزول ةعبات˘لأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ ا˘م˘ي˘صس ’
حل˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلأ
.«تايفصشتصسملأ
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وحلب دمحم» روصسيفوربلأ فصشك

سسأأر ىلع هبيصصنت بقع «نيصس

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ

ةيعصضولأ ةيعصضولأ نأاب ، ةيئابولأ

للخ اندلب اهصشيعت يتلأ ةيئابولأ

رطخلأو ةقلقم لأزت ’ ةرتفلأ هذه

عفرلأ ةيصضق نأاب و ،امئاق لأزي ’

ينعي ’ يحصصلأ رجحلل يئزجلأ

روصسيفوربلأ  دكأأو .ءابولأ ةياهن

لل˘˘خ«ن˘˘ي˘˘صس و˘˘ح˘˘ل˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م»

با˘˘˘صضه˘˘˘لأ ة˘˘˘عأذإ’ ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأا˘ب،ة˘يو˘ه˘ج˘لأ

ءأربخ مصضتصس ةيئابولأ تاقيقحتلل
و، ني˘ير˘ئأز˘ج ن˘ي˘ث˘حا˘ب و ءا˘م˘ل˘عو
يذلأ ةرصشابم اهلمع يف قلطنتصس

ءابو˘ل يد˘صصت˘لأ ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي ’
ع˘˘صضت˘˘صس ل˘˘˘ب ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإأ
و ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسم سضأر˘˘˘مأأو ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأأ
يفأرصشتصسأ رود ة˘ن˘ج˘ل˘ل نو˘كي˘صس
و ة˘ئ˘بوأ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
نأاب فاصضأأ و،لبقتصسم سضأرمأ’أ
ىلإأ ةصسام ة˘جا˘ح˘ب تنا˘ك ر˘ئأز˘ج˘لأ
تأءا˘ف˘ك م˘صضت ة˘صصت˘خ˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
دق ةيروهمجلأ سسيئر نأاب أدكؤوم،
عصضولل أرظن مهبلاطمل باجتصسإأ

سصوصصخب و ،هصشيعن يذلأ نهأرلأ
اهصشيعت يتلأ ةيحصصلأ ةيعصضولأ

ةبترملأ لتحت يتلأ فيطصس ةي’و
ر˘ئأز˘ج˘لأ و ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ د˘ع˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘˘لأ
نأاب روصسيفور˘ب˘لأ لا˘ق، ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
ءابولأ ىصشفت ببصسب قلقم حبصصأأ
˘مو˘ق˘ن فو˘صس» ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم، ا˘ه˘ب
ةفر˘ع˘م˘ل ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ل ةرا˘يز˘ب
ةيفكو سسوريف˘لأ را˘صشت˘نإأ با˘ب˘صسأأ

روصسيفوربلأ دعبتيصس ملو، هترصصاحم
تاي’ولأ تايفصشتصسمب ةناعتصس’أ
كانه ناك أذأأ ام ةلاح يف ةرواجملأ

نم ريبك ددع لابقتصسأ يف رجع
نأ م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ ع˘˘˘م ،ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ

ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
للخ ع˘ب˘صشت˘لأ ن˘م ة˘لا˘ح تد˘ه˘صش
بب˘صسب ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘ي’أ
و تا˘˘با˘˘صص’أ دد˘˘ع ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘˘ترأ
ت’احلأ نم ةريبك دأدعأ لابقتصسأ
زواجت دقف، اهتباصصأ يف هبتصشملأ
ـلأ جلعلل عصضخت يتلأ ت’احلأ

ىفصشتصسم نم لكب ، اصضيرم021
ىفصشتصسم و ةملعلأ و ناملو نيع
دد˘ع زوا˘ج˘ت ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ف˘ي˘ط˘˘صس
جل˘ع˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘˘لأ
تاباصص’أ ددع يلامجأ لصصوون
ديزأأ ىلأ ءابولأ راصشتنأ ةيأدب ذنم

. ةلاح086 نم
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انوروك سسوري˘ف ر˘صشؤو˘م ل˘صصأو˘ي
ة˘ي’و ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع هدو˘˘ع˘˘صص
ر˘˘ئأود˘˘لأ تصصحأأ ثي˘˘ح ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
تاعاصسلأ للخ ةي’ولاب ةيحصصلأ

ةديدج تاباصصإأ4 ةيصضاملأ42لأ
بودجم ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع
د˘ع˘ب كلذو ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلأ
اهتصصحأأ ي˘ت˘لأ ة˘ت˘صسلأ تا˘با˘صصإ’أ
عوبصسأ’أ ف˘صصن˘لأ لل˘خ ة˘ي’و˘لأ

نم ق˘ل˘ق˘لأ ر˘صشؤو˘م تدا˘عأأ ي˘ت˘لأو
ىوتصسم ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ

هعبر˘م ى˘لأ سشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘صصا˘ع

ةرطيصسلأ ملح نأأ رهاظلأو . لوأ’أ

ل˘ج˘ي˘ج˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ى˘ل˘ع

لدعم داع ثيح لانملأ ديعب لأز’

يدعاصصت ىحنم ذخأايل تاباصصإ’أ

ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست د˘˘ع˘˘ب

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب

دوعت يتلأو ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم

ةباصصأ عباصس يهو ينيصسمخ لجرل

اهليجصست متي يلأوتلأ ىلع ةدكؤوم

كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل عو˘˘ب˘˘صسأ’أ أذ˘˘˘ه

ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ ددع يلامجأ

سسمأأ لأوز دود˘ح ى˘˘لأ ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

ي˘فو . ة˘با˘صصأ68 ى˘لأ ءا˘ع˘برأ’أ

سسور˘ي˘ف د˘يد˘ج˘ب ل˘صصت˘م قا˘ي˘˘صس
تح˘ت˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
اقيقحت لجيجب ةيبطلأ حلاصصملأ

ةيدلب ىوتصسم ىلع أديدج ايئابو
ةاتفلأ سسأأر طقصسم ركصسع د’وأأ
ةرثأاتم نين˘ثإ’أ مو˘ي تي˘فو˘ت ي˘ت˘لأ
اهنأاب دكأات يتلأو لتاقلأ سسوريفلاب

اه˘نأأ م˘غر ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘صصم تنا˘ك
ىر˘خأأ سضأر˘مأأ ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك
ءأرجأ يف عرصشو ، سشأرفلأ اهتمزلأأ
ةا˘ت˘ف˘لأ ةر˘صسأأ ع˘م ي˘ئا˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نم لكو اهفراعم أذكو ةيفوتملأ

كيهان اهصضرم ةرتف للخ اهورأز
نيذلأ نيصضر˘م˘م˘لأو ءا˘ب˘طأ’أ ن˘ع

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ي˘ب˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘فر˘˘صشأأ
ةيدلبب ةيرأوجلأ ةدايعلأ ىوتصسم
أذه ثدحي ، ركصسع د’وأأ فيصسوب
ه˘˘ي˘˘ف تددر˘˘ت يذ˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ةعبصس عصضو نع سسمأأ تامولعم
رجحلأ نهر ةاتفلأ ةلئاع دأرفأأ نم
يظفحت لكصشب كلذو  يحصصلأ
ليلاحتلأ جئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ن˘ي˘ح ى˘لأ
نأأ لامتحأ عم نيينعملاب  ةصصاخلأ
نيذلأ سصاخصشأ’أ ة˘م˘ئا˘ق ع˘صسو˘ت˘ت
ن˘م˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لأ ير˘ج˘˘ي˘˘صس
للخ ةيفوتملأ ةاتفلأ  عم أولماعت
جئاتن ىلع أءانب ةيصضاملأ ةرتفلأ
. يئابولأ قيقحتلأ
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ةطرصشلأ نم رصصانع سسمأأ تماق
تائمل تامهأدم ة˘ل˘م˘ح˘ب كرد˘لأو
ندمب ةرصشتنملأ ةيراجتلأ لاحملأ

كلذو ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘بو
ة˘با˘ج˘ت˘صسأ ىد˘م ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
تأءأر˘جإل˘ل˘˘ل ة˘˘عا˘˘ب˘˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

سسوري˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو
اهنم قل˘ع˘تا˘م ا˘صصو˘صصخ ا˘نورو˘ك
لئاصسو أذكو تاماّمكلأ لامعتصساب
تلحم بلغأأ تدهصشو . ميقعتلأ
نم ةيئاجف تأرايز سسمأأ ةي’ولأ
لجأأ نم كردلأو نمأ’أ نأوعأأ لبق
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘لأ

تأرأرقلل تلحملأ هذه باحصصأأ

تاطلصسلأ لبق نم أرخؤوم ةذختملأ

انوروك سسوريف راصشتنأ نم دحلل

لامعت˘صسا˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘تا˘م ا˘م˘ي˘صس

دعابتلأ طورصش مأرتحأو تاماّمكلأ

هذه لخأد ميقعتلأو ةفاظنلأ أذكو

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح د˘˘ع˘˘ب كلذو تل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

اهب ماق يتلأ ةعصسأولأ سسيصسحتلأ

طا˘صسوأأ ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘صشلأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

دقو ، ةيصضاملأ مايأ’أ للخ راجتلأ

تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ تأر˘صشع ر˘ير˘ح˘ت م˘ت

ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م دد˘˘ع ق˘˘ح ي˘˘ف سسمأأ

ي˘ف م˘ه˘ط˘ب˘صض م˘ت ن˘يذ˘لأ را˘ج˘ت˘˘لأ

تأءأر˘˘جإل˘˘ل˘˘ل ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘صضو

م˘ت ا˘م˘ك ، ةرو˘كذ˘م˘لأ ر˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأو

سضعبل ةيراجتلأ تلجصسلأ بحصس

نايع دوهصش هدكأأ ام بصسح راجتلأ

ي˘˘ف بب˘˘صستا˘˘م  «ة˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآ’ »

ةينمأ’أ رصصانع˘لأ ن˘ي˘ب تا˘صشوا˘ن˘م

أود˘بأأ ن˘يذ˘لأ را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘عو

تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘˘مأ

مهيلع تط˘ل˘صس ي˘ت˘لأ تا˘مأر˘غ˘لأو

تا˘˘˘ما˘˘˘ّم˘˘˘كلأ با˘˘˘ي˘˘˘غ ىو˘˘˘عد˘˘˘ب

ىتح اهيلع لوصصح˘لأ ة˘لا˘ح˘ت˘صسأو

. ةدمتعملأ تايلديصصلأ لخأد نم

مصساب ثدحتملأ فصشك هتهج نم

كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ

دمحم  بيقنلأ ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

0045 ن˘م ر˘ث˘كأأ ع˘ن˘م ن˘ع ةدا˘م˘ه

ى˘˘˘لأ لو˘˘˘خد˘˘˘لأ  ن˘˘˘م فا˘˘˘ط˘˘˘صصم

نع نلعإ’أ ذنم رحبلأ ئطأوصش

م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لأو ة˘حا˘ب˘صسلأ  ع˘ن˘˘م رأر˘˘ق

د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ي’و˘˘لأ ئ˘˘˘طأو˘˘˘صشب

كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع نأا˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةأوه ةيعوتل ةعصسأو ةلمح ترصشاب

داعتبإ’أ ةرورصضب لج˘ي˘ج˘ب ر˘ح˘ب˘لأ

ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه ي˘˘ف ئ˘˘طأو˘˘صشلأ ن˘˘ع

فدهي يذلأ عنملأ رأرقب ديقتلأو

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ةر˘صصا˘ح˘م ى˘˘لأ

ئطأو˘صش لو˘ح˘ت نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لأو

ر˘صشن˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ةر˘˘ب ى˘˘لأ ة˘˘ي’و˘˘لأ

. سسوريفلأ

ةديدج ءافصش ةلاح321 ليجصست دعب4707 ىلإأ ءافصشلأ ت’اح عافترإأ

 ةديدج ةباضصإا201و تايفو8
ةريخأ’ا42ـلا لÓخ انوروك ضسوريفب ةدكؤوم

سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإأ ةلاح201 ليجصست نع ءاعبرأ’أ سسمأأ اهل نايب يف تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تفصشك
،ةلاح28401 ىلأ ينطولأ ىوتصسملأ ىلع ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ ددع كلذب عفتريل ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ رئأزجلأ يف دجتصسملأ انوروك

 .ةافو237 ىلإأ ةافولأ ت’اح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو ت’اح8 ليجصست مت نيح يف

ةيئابولأ تاقيقحتلل ةينطولأ ةنجللأ سسيئر

امئاق لازي ’ رطخلاو ةقلقم لازت ’ اندÓبب ةيعضضولا

ةلاح68 ىلإأ ةي’ولاب ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ ددع عفترإأ اميف

 انوروك ضسوريفب ةاتف ةافو دعب لجيجب ركضسع د’وأا ةيدلبب يئابو قيقحت حتف

 ةي’ولأ ئطأوصش لوخد نم فاطصصم0005 نم رثكأأ عنم مت اميف

 ميقعتلا لئاضسو لامعتضسإاو تاماّمكلا ءادترإا ضضرفل  لجيجب ةيراجتلا تاءاضضفلاو تÓحملل تامهادم
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تاردخملا جيورت نهتمي ثيح
ط˘صسو ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ةيبعصشلا ءايحألا لخاد نيقهارملا

ةوصسنلا ةبا˘صصع ف˘صشك ة˘ي˘ل˘م˘ع
ديفت تامولعم ىلع ءانب تءاج
ة˘هو˘˘ب˘˘صشم تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت دو˘˘جو˘˘ب

نمقي ىثنا صسنج نم صصاخصشل
تارثؤوملاو تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ب
ةنيدملا ءايحا دحأا لخاد ةيلقعلا

نم  تاصسولهملا ءانتقا متي ثيح

د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘˘بو ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

هبتصشملا ةوصسنلا ةيوهو فاصصوأا

ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ م˘˘صسرو ن˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ةط˘ق˘ن ع˘صضو م˘ت ا˘ه˘ن˘مو ع˘ب˘ت˘تو

ىلع تايطرصشب ةمعدم ةبقارم

ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خد˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم

ةصسبت ةنيدمل ة˘يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

نتم ىل˘ع ن˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ة˘يا˘غ ى˘لا

ةحول ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ب˘كر˘م

ةيلمع دعب ثيح ةي˘ب˘ن˘جا م˘ي˘قر˘ت

صسم˘˘ل˘˘تو ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا صشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت

تايطرصشلا فرط نم تاينعملا

صصرق29 ىلع نهتزوحب رثع

وه ام اهنم ةفلتخم عاونأا نم

اهنمو ريثأاتلا ديدصش يلقع رثؤوم

ر˘ي˘غو ة˘لو˘ه˘ج˘م ا˘˘صصر˘˘ق48

لا˘صسرإا م˘ت رد˘صصم˘˘لا ة˘˘فور˘˘ع˘˘م

ةر˘ب˘خ˘لا ءار˘جإل ا˘ه˘ن˘ت˘م تا˘ن˘ي˘ع

و تاردخم ةعطق ىلا ةفاصضإلاب

نم ةيمك هب يكيتصسÓب صسيك

نا ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي صضي˘˘با قو˘˘ح˘˘صسم

راظتنا يف نيياكوك ةدام نوكي

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ةر˘ب˘˘خ˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

نما ر˘ق˘م ى˘لا ن˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘فو ةر˘˘ئاد˘˘˘لا

تاطروتملا ميدقت لبق  ةيصضقلا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘ما

ي˘ف ترد˘صصأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘صشلا

يف عاديلاب يصضقي ارما نهقح

ءار˘˘˘صشلاو لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق

تاردخملاو ةيلقعلا تارثؤو˘م˘ل˘ل

ةقيرطب عيبلا دصصق نيياكوكلاو

.ةعورصشم ريغ
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يتلا تÓحملا تارصشع لازتل
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأل صصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
ى˘ل˘˘ع طا˘˘صشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
راطا يف لجيج ةيلو ىوتصسم
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
ريبادت نم فيفختلل ةموكحلا
نع ةمجان˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ببصسب كلذو انوروك صسوريف
نم يتلا لقنلا لئاصسو بايغ
نيذلا لامعل˘ل حا˘م˘صسلا ا˘ه˘نأا˘صش
تÓ˘ح˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب نو˘˘ط˘˘صشن˘˘ي
رورم مغرو . اهيلا لوصصولاب
صصيخرتلا ىل˘ع عو˘ب˘صسأا ة˘بار˘ق
ددعل تاط˘ل˘صسلا ه˘ت˘ح˘ن˘م يذ˘لا

فانئتصسا ل˘جأا ن˘م را˘ج˘ت˘لا ن˘م
نم رهصشأا ةثÓث دعب مهطاصشن
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘˘ع نأا لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا
اهلمصش يتلا ةيراجت˘لا لا˘ح˘م˘لا

ةقل˘غ˘م تلازل صصي˘خر˘ت˘لا اذ˘ه
وأا لجيج ةيلو ىوتصسم ىلع
اصصوصصخ ىندألا دحلاب لمعت
ةطايخلا تاصشروب اهنم قلعتام
تايدلب ةدع اهب رهتصشت يتلا
اهنم ةيقر˘صشلا ا˘م˘ي˘صس ل˘ج˘ي˘ج˘ب

، يبيبح ينب ةعمجلا رارغ ىلع
، فداهلبو زيزعلا دبع يديصس
صضع˘ب ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘˘ن˘˘يا˘˘م و˘˘هو
ةصصصصختملا ىرخألا تÓحملا
ةعيرصسلا تاب˘جو˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا هذ˘˘˘ه لاز˘˘˘تل ثي˘˘˘˘ح
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت وأا باو˘˘بألا ةد˘˘صصو˘˘م
يف اهت˘قا˘ط ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘لا˘ب

هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا ل˘˘˘˘صشف ل˘˘˘˘ظ
لامعلا ةداعتصسا يف تÓحملا
ى˘ل˘ع نور˘ه˘صسي او˘نا˘ك ن˘˘يذ˘˘لا
لكصشي نيذلاو اهب لمعلا ريصس
م˘ه˘ن˘م م˘ظ˘عألا داو˘صسلا ثا˘نإلا

يف لامعلا ءلؤوه لصشف امدعب
ىلا مهلصصوت لقن لئاصسو داجيا
اهب دجاوتت يتلا ءايحألاو ندملا

رارمتصسا لظ يف تÓحملا هذه
ني˘ل˘قا˘ن˘لا طا˘صشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت رار˘ق
رصسفيام ةيلولا ىوتصسم ىلع
با˘˘ح˘˘صصأا صضا˘˘ع˘˘ت˘˘ماو ق˘˘˘ل˘˘˘ق
اوبلاط نمم ةقلغملا تÓحملا
فانئتصسا يف عارصسإلا ةرورصضب
ةوطخ يأا نوك نيلقانلا طاصشن

ةدا˘عاو طا˘صشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسإل
امتح رمت اهتعيبط ىلا ةايحلا

ل˘ق˘ن˘لا طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ر˘ب˘˘ع
ة˘ي˘صسا˘˘صسأا ةز˘˘ي˘˘كر د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ةدا˘عإل ة˘ط˘خ يأا ي˘ف م˘ه˘ب˘˘صسح
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حا

ف˘ي˘˘صضي لاو ، ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قإلاو
موقت ةوطخ يأا ناف نوينعملا
هاجتإلا اذه يف تاطلصسلا اهب

نلو ىنعم تاذ ريغ نوكتصس

. ناديملا يف رثأا يأا اهل نوكي

ةد˘˘˘ع ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي

اهيف ا˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘صسصسؤو˘م

او˘كت˘صشا د˘ق او˘نا˘ك ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

بايغ نم ةريخألا مايألا لÓخ

˘مد˘عو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

هذه ىلا لوصصولا ىلع مهتردق

مهت˘ه˘ج ن˘م ن˘ير˘صصم ةر˘ي˘خألا

طاصشن فانئتصسا ةرورصض ىلع

يف مكحتلا لجأا نم نيلقانلا

لامعلا لوصصو نامصضو رومألا

تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘˘م ى˘˘لا

نم ه˘نأاو ا˘صصو˘صصخ بصسا˘ن˘م˘لا

مازلا ءلؤوه لوق˘ي ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا

يف لمعلاو ةموادملاب مهلامع

ل˘ق˘ن ل˘ئا˘صسو ر˘فو˘ت  مد˘ع ل˘˘ظ

. مهتهجو ىلا مهلصصوت
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ةيدلب ناكصس نم ديدعلا دصشان
برغ ىصصقأا ةعقاولا ةكولمات

ي˘ف ، ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع
ى˘˘لإا ا˘˘هو˘˘ه˘˘جو م˘˘ه˘˘ل ة˘˘لا˘˘˘صسر
نم، دÓبلاب ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ح˘ت˘ف و ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا ل˘˘جا
يت˘ل تازوا˘ج˘ت˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
موقي يتل ةريطخلاب اهوفصصو
ي˘صسيو˘م ة˘˘عرز˘˘م ر˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
تاذ˘ب ة˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
يتلا ةلاصسرلا بصسح و،ةيدلبلا
، اهن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘صصح˘ت
ريخلا اذه بيصصنت ذنم و هناف
ة˘˘عرز˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع

و ، اذه انموي ىلا4891ةنصس
اميصس ، اموي دعب موي راهنت يه
م˘˘ها ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا عراز˘˘م˘˘لا
عبرتت  ثيح ينطولا ىوتصسملا

رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جا ة˘حا˘صسم ى˘ل˘˘ع

راتكه0031 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح˘˘˘ب
رب˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نو˘ك ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ىلع ةرداق و تامدخلا ةددعتم
ةدعل يتاذلا ءا˘ف˘ت˘كلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت

و صضيب و بيلح نم تايلو
تاورصضخلا لك و  منغ و راقبا

، ةفاجلا لوقبلا و بوبحلا و
نم ديزا ىلع رفوتت تناك ثيح

ر˘ق˘ب˘لا ن˘م صسار003 يلاوح
ى˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب بو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
صضيب تايراطب  نم تارصشعلا
ا˘ه˘ب تنا˘ك و ر˘م˘˘حألا جا˘˘جد˘˘لا

جا˘جد˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
بحاصصا لوقي  نكل  صضيبألا
يف تفتخا اهلك اهنا ةلاصسرلا

يف نيفيصضم ، ةصضماغ فورظ
ةدافتصسا ةعرزملا نا مهتلاصسر
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘عد˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
و يرو˘ح˘م˘لا صشر˘˘لا بي˘˘با˘˘نأا˘˘ب

جاروف» و ةخصضم001 يلاوح
لمع بصصانم قلخ لجا نم »
ةلاصسرلا لوقت  هنا ريغ  ةديدج
ا˘ما بي˘˘با˘˘نألا كل˘˘ت˘˘ل دو˘˘جو ل
صشرلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا  تا˘خ˘صضم˘لا
دح ىلإا لازتل اهنإاف يروحملا
بابصسأل لمعتصست مل  ةعاصسلا
تاذ بصسح و،ةلو˘ه˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ت
هنييعت مت ريدملا نإاف ةلاصسرلا

قباصسلا ةحÓفلا ريدم فرط نم

ةنجللا صسي˘ئر˘ك9002 ةنصس
و بوبحلا ةينوا˘ع˘ت˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا
ةملا˘ق ة˘يلو˘ل ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لا

ري˘صضح˘ت˘ل ر˘ه˘صشا6 ةد˘˘م˘˘˘ل
مل هنا لا ةينواعتلل تاباختنلا
ل˘صض و اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لإا ردا˘غ˘ي
ريغ ةقيرطب هماهم يف صسرامي
ريدملا عم عمتجي ثيح ةيعرصش
ي˘˘˘ف لواد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي و ءا˘˘˘˘صضعألا و
اهن˘ع بتر˘ت˘ي ا˘م و تلواد˘م˘لا

و ،  ةيلام و ةيرادإا تاءارجا نم
عيبب ىلع ةنصس لك دمعتي  هنا

دحاو صصخصشل فلعلا لوصصحم
– ف ) ىعدي و لحرلا ودبلا نم

ةنصس51 لا ةليط اذه و ( د
صصخصشلا صسفن وه و ةيصضاملا
تاحاصسملا هل ريجأات متي يذلا
يف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسل ةدو˘صصح˘م˘لا

يذل تقو˘لا ي˘ف ه˘ما˘ن˘غا ي˘عر

هذ˘ه لاو˘م ة˘ه˘جو  ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘˘ت

نيفيصضم ،  ةلوهجم تايلمعلا

ىل˘ع ة˘عرز˘م˘لا ر˘فو˘ت م˘غر ه˘نا

نا لا ا˘˘ه˘˘˘ب صصا˘˘˘خ بصسا˘˘˘ح˘˘˘م

ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ما˘˘ق ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

و ةملاق نم نيرخآا نيبصساحم

نا مغرلاب  ةنيطنصسق ةيلو نم

لماع41 اهب دجوي ةعرزملا

هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘˘ماو ،ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف

بلا˘ط ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا

ايلع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م نا˘كصسلا

صسيئر اهصسأار ىلع و دÓبلا يف

قيقحت ةنجل دافيإاب ةيروهمجلا

فو˘قو˘ل˘ل ىو˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر

يتلا تازواجتلا ىل˘ع ا˘ي˘ناد˘ي˘م

.. ةعرزمب ثدحت

ظفاحملأ يلحملأ ماعلأ يأأرلأ تزه ةشسبت ةيلوب ةقباشس يف

تاشسولهملأ جيورت ةمهتب سسبحلأ ءاشسن3 عأديإأ
  ةعيرششلاب نيياكوكلأ يطاعتو

طاششنلأ فانئتشسإل رشضخألأ ءوشضلأ اهباحشصأأ يقلت مغر

 لقنلأ لئاشسو بايغ ببشسب لجيجب ةقلغم لأزت ’ تلحملأ تأرششع

رييشستلأ ءوشسب ةكولماتب رهاطلأ يشسيوم ةعرزم ريدم أومهتأ

ةملاقب قيقحت ةنجل دافيإاب نوبلاطي ناكشسلأ نم تأرششعلأ

نم ةوشسن ثÓث فيقوتو فششك دعب اهعون نم نم ىلوألأ يه ةقباشس يف ،صسمأأ لوأأ ةشسبت برغ ةعيرششلأ ةرئأد نمأأ حلاشصم تنكمت
 .ةنشس43 و62 نيب مهرامعأأ حوأرتت ةيبوروأأ ةلودب ةميقم ةبرتغم مهنيب

اهعيبو اهلقن يف أوطروت صصاخششأأ60 فيقوت

 ةدحو0006 زجح فيطشس نمأأ
 ةيلوحكلأ تابورششملأ عأونأأ فلتخم نم

ةقرفتم تايلمع ثÓث يفو ،فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم تنكمت

تابورصشم˘لا ع˘ي˘بو ل˘ق˘ن ي˘ف او˘طرو˘ت صصا˘خ˘صشأا60 فيقو˘ت ن˘م
ةيمك زجحب ةيلمعلا تحمصس ثيح ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةيلوحكلا

ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو0006 ـلا تزهان اهنم ةربتعم

تايلمعلا.ميتنصس نويلم09 ـب ردق يلام غلبمو ةيعفن ةبكرم اذكو
لخدتلاو ثحبلا ةقرف ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ن˘م ل˘ك ل˘ب˘ق ن˘م تر˘طأا

ةيئلولا ةحلصصملل نيعباتلا  ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلاو
فيثكت لÓخ نم تءاجو ،فيطصس ةيلو نمأاب  ةيئاصضقلا ةطرصشلل
لمعلاو ةميرجلا عاونأا لك ةحفاكم ىلإا ةفداهلا ةيطرصشلا تايلمعلا

جمانربلا قفو اذهو ،ةنيدملا ءايحأا فلتخم ربع نمألا بابتتصسا ىلع
،فيطصس ةيلو نمأاب ةطرصشلا حلاصصم لبق نم رطصسملا ينمألا

ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك زجح نع ترفصسأا ثيح

تناك ،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو0006 ـلا تزها˘ن

،صصاخصشأا60 في˘قو˘ت ع˘م ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م
ةيلمعلا يف لمعتصست تنا˘ك ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

دقو.ميتنصس نويلم09 ــلا قاف يلام غلبم عاجرتصسا ىلا ةفاصضإلاب
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتصسا دعب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا
لقنو ةزايح ةمهت نع نيطروتملا دصض ةيئازج تافلم ،ةمزÓلا

مامأا اهبجومب اوليحأا ،ةصصخر عيبلا نود صضرغل ةيلوحك تابورصشم
. ةيئاصضقلا تاهجلا
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فراطلأ

دأوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح
راجحوبب كلهتشسإلل ةحلاشصلأ ريغ

حلاصصم عم قيصسنتلاب فراطلاب راجحوب ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
ةحصص ةيامح و ةيعرصش ريغلا ةراجتلا ةبراحم راطإا يف ىرخأا
كÓهتصسلا تاذ ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم نطاوملا
ىلع عيب˘ل˘ل ة˘صضور˘ع˘م تط˘ب˘صض ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م اذ˘كو ة˘ع˘صساو˘لا

اهنا ةيناديملا ةنياعملا تفصشك نيأا ةيراجتلا تÓحملا دحا ىوتصسم
ةتصس يف ةزوجحملا ةعلصسلا تلثمت دقو كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ

،ريصصعلا عاونا فلتخم نم ةدحو8769 نوتيزلا ةدام نم ريطانق

ةدام نم ةدحو036 ىلا ةفاصضلاب لخلا ةدام نم ةدحو007

لولحم ةدحو012 بناج ىلا رهزلا ةدام نم ةدحو063 و ليفاجلا
ةيلمع رثا ىلع ةيلمعلا هذه تءاج دقو ريصصعلا ريصضحتل يركصس
نمأل ميظنتلاو ةماعلا ةطرصشلا حلاصصم فرط نم ةيئاجف ةبقارم
و ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘صصا˘ن˘ع ن˘م ة˘قر˘ف كار˘صشإا ع˘م را˘ج˘حو˘ب ةر˘ئاد
ةيراجتلا تÓحملا فلتخم تلمصش راجحوب ةيدلبل ةفاظنلا ةحلصصم
عدوتصسم لخاد طبصض مت نيأا ةنيدملا ىوتصسم ىلع طصشنت يتلا
فÓتإلا ةعيرصس ةيكÓ˘ه˘ت˘صسلا داو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م˘ل
دعبو ظ˘ف˘ح˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘صش ا˘ه˘ي˘ف مد˘ع˘ن˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘نز˘خ˘م
اهتيحÓصص مدع نيبت ةصصتخملا حلاصصملا فرط نم اهتنياعملا

زاجناو اهزجح ةرصشابم متيل نطاوملا ةحصص ىلع رطخ لكصشت اهنأاو
 .ةعلصسلا فÓتإا عم يراجتلا لحملا بحاصص دصض فلم
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صسأرهأأ قوشس

ةيلقع تأرثؤوم جورم فيقوت
صسارهأا قوصس ةيلو نمأاب صسماخلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

ةرجاتملا مرج نع ةنصس92 رمعلا نم غلبي صصخصشب ةحاطإلا نم
اءا˘ن˘ب كلذ و با˘ب˘صشلا طا˘صسوأا ا˘ه˘ج˘يور˘تو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لا˘˘ب
صصوصصخب ، ةحلصصملا رصصانع لبق نم ةاقتصسم ةدكؤوم تاموعمل
ءايحألا دحأا ىوتصسم ىلع ةيلقعلا تارثؤوملل هيف هبتصشملا جيورت
ةطخ عصضو كلذ رثإا ىلع متيل ، صسماخلا يرصضحلا نمألا ميلقإاب

مت يذلا هيف هبتصشملل دصصرتلا اهلÓخ نم مت ةمكحم ةيتايلمع

فلم زاجنإا مت دق و اذه  .  يلقع رثؤوم صصرق66 هتزوحبو هفيقوت
صضرغب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح مرج نع هيف هبتصشملل يئاصضق
صصاصصتخإلا ميلقإاب ةيئاصضقلا تاهجلا ماما هبجومب مدق ، ةرجاتملا
 . ةيلام ةمارغ عم صسبحلاب عاديإا رمأا هقح يف ردصص نيأا ،
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ةنتابب ةريخذو ءاشضيب ةحلشسأأ ،ةيلوحكلأ تابورششملل ةدحو004 نم ديزأأ زجح
صصخصش فيقوت اهرثا ىلع مت ،ةريخذو ءاصضيب ةحلصساو ةيلوحك تابورصشم زجح نم ،ةنتاب ةيلو نمأاب21 ـلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت

نم ةدحو514 ـب ردقت ةيمك ىلع روثعلاو صشيتفتلل هنكصسم عاصضخا مت نيأا ،ةنتاب ةنيدمب30 لاقعوب يحب ةنصس32 رمعلا نم غلبي
ىلإا ةفاصضلاب عومدلل ةليصسم ةخاخب ،نيكصس ،روطاصس ،ريبكلا مجحلا نم فيصس ،ماجحألاو عاونألا فلتخمب ةيلوحكلا تابورصشملا

هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعب ،غلم051 اكيريل عون نم صسولهم صصرق اذكو ملم26.6 رايع فوكنصشÓك ةصشوطرخ
T°ƒT°É¿.ì.بكترملا مرجلاو ىصشامتي يذلا مكحلاب قطنلا راظتنا يف ةنتاب ةمكحمب ةباينلا مامأا هيف
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ءا˘ب˘طألا ن˘م دد˘ع صسمأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
لا˘م˘ع˘لا ى˘ت˘حو ن˘ي˘سضر˘˘م˘˘م˘˘لاو
ةحلسصم ىوتسسم ىلع نيينهملا
ىفسشتسسم˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لا صضار˘مألا
اهيف متي يتلا «نابرسض ميكحلا»
صسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ي˘ف ا˘نورو˘˘ك
قÓ˘غإا˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق ى˘لإا ترو˘ط˘˘ت
ىفسشتسسملل يسسي˘ئر˘لا ل˘خد˘م˘لا

مهسضاعتما ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل كلذو
يتلا ةيتاوملا ريغ فورظلا نم
ىلع مه˘ما˘ه˘م ا˘ه˘ي˘ف نو˘سسرا˘م˘ي
ا˘˘˘مأا ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تسضافأا يتلا ةرطقلا صصوسصخب
،جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل م˘ه˘ت˘ع˘فدو صسأا˘˘كلا
«ةعاسس رخآا» ـل مهسضعب حسضوأاف
ةل˘ئا˘ع ن˘م صصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث نأا˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا تد˘˘˘كأا˘˘˘ت ةد˘˘˘حاو
مهيجوت م˘ت˘ف ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يف يتلا ةروكذ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
اه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي ن˘كت ي˘ت˘لا ع˘قاو˘لا
رار˘ق ذ˘خ˘تا˘ف ،ن˘ير˘˘ير˘˘سس ىو˘˘سس
ى˘لإا ن˘ي˘با˘سصم˘لا د˘حأا ل˘يو˘ح˘ت˘˘ب
ةدرابلا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم

اذ˘˘ه ه˘˘سضفر يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
عم ءاقبلا ىلع رسصأا يذلا ريخألا
دا˘ع˘ت˘بلا مد˘عو ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأا

بسسلا ن˘م ة˘جو˘م أاد˘ب˘ي˘ل ،م˘ه˘ن˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علاو م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلاو
،يبطلا هبسشو يبطلا نيمقاطلا

ريثكلا اولمحت مهنأا ىلإا نيتفل
راد˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعا˘˘˘سصم˘˘˘لا ن˘˘˘م

نم ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ه˘سشألا
نم اهريغو تايناكمإÓل صصقن
تا˘ه˘ج˘لا ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لا رو˘مألا
ر˘يد˘م ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘سصو˘˘لا
ىعسست وأا اهنع ثدحتت ةحسصلا
نوبلاطي نآلا مهنأا ريغ ،اهلحل
ر˘يد˘مو ي˘لاو˘لا ن˘م ل˘ك ل˘ق˘ن˘ت˘ب
ميكحلا» ىفسشتسسم ىلإا ةحسصلا

ىلإا عامتسسلا لجأا نم «نابرسض
ريفوت يف ةلثمتملا مهتلاغسشنإا
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م م˘˘ه˘˘ل
لمعلاب مهل حمسست يتلا ةياقولا
ةفا˘سضإلا˘ب فور˘ظ˘لا ن˘سسحأا ي˘ف
ل ىتح ،نمألا مهل ريفوت ىلإا
نم اددجم مهيلع ءادتعلا متي
.مهيوذ وأا ىسضرملا لبق

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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مهنم سضعب ىلع سضيرم ءادتعإا دعب نمألا ريفؤتب ةبلاطملل

 «انوروك ةحلشصم» وشضرممو ءابطأا
 «نابرشض» ىفششتشسم لخدم نوقلغيو نوجتحي
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ةبانع ةيلوب ةسصاخلا تادايعلا ىدحإا تماق
قود˘ن˘سصلا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا˘˘ب
لجأا نم كلذو يعامتجلا نامسضلل ينطولا
ةدلولاب اذه لفكتب ةسصاخلا ةيقافتلا ماربإا
تادايعلا ي˘ف ة˘ير˘سصي˘ق˘لا ةدلو˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا
يذيفنتلا موسسرملا ىطعأا .اناجم ةسصاخلا

ةيمسسرلا ةديرجلا يف رداسصلا02-06 مقر

ةيقافتلا ددحي يذلا0202 صسرام41 موي
نامسضلا تائيه ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تاديسسلل قحلا ةدلولاب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘لا
نينمؤو˘م تا˘جوز وأا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘مؤو˘م˘لا
تادا˘ي˘ع˘لا˘ب ةدلو˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا ا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
وأا ةيداع ةدلولا تناك ءاوسس ،اناجم ةسصاخلا
نا˘م˘سضلا ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ف˘˘كت˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘سصي˘˘ق

نم كلذو ةدلولا ةروتاف ديدسستب يعامتجلا
،«ءافسشلا» ةقاطب ماظن ىلع دامتعلا لÓخ
د˘ير˘ت ةدا˘ي˘ع ل˘ك مار˘بإا˘ب ط˘ب˘تر˘م كلذ ن˘˘كل
قودنسص عم ةيقافتا ةيناجملا ةدلولا ريفوت
ن˘م دد˘ع ه˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
،اسصوسصخ ةمسصاعلا يف ةسصاخلا تادايعلا
عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن تع˘سضو يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ةبانع ةيلو˘ب ة˘سصا˘خ ةدا˘ي˘ع لوأا مر˘سصن˘م˘لا

لجأا نم ةينعملا ةئيهلا ىوتسسم ىلع اهافلم
،ةيقافتلا عيقوت تاءارجإا مامتإا لبق اهتسسارد
ةدايعلا بحاسصب «ةعاسس رخآا» تلسصتا ثيح
ىلع ف˘ل˘م ه˘عاد˘يإا ا˘ن˘ل د˘كأا يذ˘لا ة˘سصا˘خ˘لا

هنأاو يعامتجلا نا˘م˘سضلا تا˘ئ˘ي˘ه ىو˘ت˘سسم
˘مار˘بإا صصو˘سصخ˘ب ةر˘ي˘خألا هذ˘ه در ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
موسسرم˘لا ق˘ح˘ل˘م ي˘ف ءا˘جو اذ˘ه ،ة˘ي˘قا˘ف˘تإلا
ةيل˘م˘ع˘لا ة˘ط˘سساو˘ب تادلو˘لا نأا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ة˘ق˘ب˘سسم˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت ة˘ير˘سصي˘ق˘˘لا

ن˘م ل˘ل˘ع˘م حار˘ت˘قا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،قود˘ن˘˘سصل˘˘ل
ءوجللا مت اذإا ام ةلاح يفو جلاعملا بيبطلا
ببسسب ةدلولا لÓخ ة˘ير˘سصي˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا
ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا نإا˘ف ،تا˘ف˘عا˘سضم˘لا
اذه ،ةيدعبلا ةبقارملا تاءارجإل عسضخيسس
لك هجوت نأاب ةسصا˘خ˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا مز˘ت˘ل˘تو
ريتاوفلا يعامتجلا نامسضلا ةئيه ىلإا رهسش
ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يدر˘ف˘˘لا
ةبلاطم مدعب ا˘سضيأا مز˘ت˘ل˘تو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل
ا˘مأا ،ىر˘خأا با˘ع˘˘تأا ع˘˘فد˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا د˘ير˘ي ن˘˘م صصو˘˘سصخ˘˘ب
نامسضلا ةئيه ىدل مدقي نأا هيلعف ةيقافتلا
يذلا رهسشلا لÓخ لفكت بلط يعامتجلا
قفري نأاو ةدلولل صضرتفملا خيراتلا قبسسي
حسضوي جلاعملا بيبطلل يبط ريرقتب بلطلا

ةدلولل صضرتفملا خيراتلا صصوسصخلا ىلع
.رمألا ىسضتقا اذإا اهتعيبطو
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ةيلول ةيبرت˘لا ة˘ير˘يد˘م ف˘كع˘ت
فث˘كم ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘ن˘ع
ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع بوؤوذو
تاسسسسؤوملاو ةيريدملا حلاسصم
ةياهن لامعأا ءاهنإا ىلع ةيوبرتلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

يسساردلا مسسوملل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو

نأا ملعلل،1202/0202 لبقملا
ةرتف لÓخو ةيريدملا حلاسصم
لمع يف تناك يحسصلا رجحلا

ريسضحت يف رمتسسمو لسصاوتم
لكايهلا ةعباتمو تافلملا عيمج
، ةيلولاب زاجنلا روط يف يتلا

ةري˘تو˘ب ل˘م˘ع˘لا ير˘ج˘ي ا˘ي˘لا˘حو

لا˘م˘عأا ءا˘ه˘نا لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ثيح نم ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن
نيفظوملل ةيلقنلا ةكرحلا فلم
طبسض راطإا يف ثيح ةدتاسسألاو
لامعأا ءاهنإاب ةسصاخلا تابيترتلا
ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن

ريسضحتلاو0202/9102
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل

حلاسصم فكع˘ت1202/0202
ةيلول ةينطولا ةيبرتلا ةيريدم
ذي˘ف˘ن˘تو ر˘ي˘سضخ˘ت ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع
ةيونسسلا ةيلقنلا ة˘كر˘ح˘لا ف˘ل˘م

يف ذاتسسا435 صسمتسس يتلاو

يف495 و يئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘لا

يف213 و طسسوتملا روطلا

يف274و يو˘نا˘˘ث˘˘لا رو˘˘ط˘˘لا

راو˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يرادلا كÓ˘˘˘سسألا

ةيلمعلا يهو ةثÓثلا ةيميلعتلا

ة˘يلو˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يد˘˘م بسسح،

قلطنتسس دمحأا ي˘سشا˘ي˘ع ة˘با˘ن˘ع

د˘ع˘ب اذ˘هو ل˘ب˘ق˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا

ةر˘غا˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘سض

اهميلسستو روغ˘سشلا ة˘ل˘م˘ت˘ح˘مو

˘ما˘ي˘ق ل˘جأا ن˘م تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ثي˘ح تارا˘ي˘ت˘خإلا˘˘ب ةد˘˘تا˘˘سسألا

ة˘يوا˘سست˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا عر˘˘سشت˘˘سس

ا˘ه˘ب˘ي˘سصن˘ت م˘ت ي˘ت˘˘لا ءا˘˘سضعألا

مداقلا عوبسسألا رحب يف ارخؤوم

لسصتم قايسس يف . ةيلمعلا يف

ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ف˘كع˘ت

ما˘سسقألا صسلا˘ج˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع

ج˘ئا˘ت˘نو لو˘ب˘ق˘˘لاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو

حلاسصم لباقملا يف  ذيمÓتلا

ةيبرتلا ريدم فارسشإابو ةيريدملا

عيمج ةعبا˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘سصاو˘ت

د˘ي˘ق يلا ة˘يو˘بر˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘˘ه˘˘لا

فلتخم ىوتسسم ىلع زاجنلا

صضر˘˘˘غ˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م

يسسردملا لو˘خد˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

يف هنا ركذلاب ريدجلاو .لبقملا

ينطولا نماسضتلا تايلمع راطإا

ديفوك صسوريف ءا˘بو ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘م91

»ةيعاوط» اومهاسس ةبانع ةيلوب

. يرهسشلا رجألا نم مويب

 ةيلؤلا ىؤتضسم ىلع ىلوألا يه

يناجملا ديلوتلا ةيقافتإا ماربإل اهفلم عدوت ةشصاخ ةدايع

لبقملا عؤبضسألا نيفظؤملل ةيلقنلا ةكرحلا ذيفنت ةيلمع

مداقلا مشسوملل ريشضحتلاو ةيشساردلا ةنشسلا ءاهنإل فثكم لمع يف ةيبرتلا ةيريدم حلاشصم

ةفقو ةبانع ةيلؤب «نابرضض ميكحلا» ىفضشتضسمب ةيدعملا سضارمألا ةحلضصمب لماعلا يبطلا هبضشو يبطلا نيمقاطلا سسمأا مظن
 .ىفضشتضسملا لخدم مهقÓغإاب رمألا اودعضصي نأا لبق ،مهيلع انورؤك سسوريفب نيباضصملا دحأا ءادتعا دعب ةيجاجتحا

يجورم ىلع قانخلا قييضضتل ةمهادم ةيلمع يف
ةيلقعلا تارثؤؤملا

فقوي ينطولا كردلا
اشسولهم اشصرق082 زجحيو صصاخششأا01

زجح نم ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو تنكمت

و˘ط˘سسلا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا ،صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م صصر˘˘ق082

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو004و نينطاوملا ىلع تاءادتعلاو
نع ةميرجلا راكوأل ةمهادملا تايلمع ترفسسأا امك ،ةسصخر نود

موقت ةيمارجإا تاعامج نولكسشي مهيف هبتسشم صصاخسشأا01 فيقوت
نينطاوملا ىلع ءادتعلاو تاردخملاو ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب
ةعومجم˘لا تاد˘حو ل˘سصاو˘ت ثي˘ح ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسألا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
ةميرجلا راكوأا ةم˘هاد˘م ة˘ل˘م˘ح ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

جيورت »ايفام» ىلع قانخلا قييسضتو صشيتفتو ةمهادم تايلمعو
رطسسملا جمانربلا راطإا يف ةيلمعلا هذه يتأاتو ،ةسسولهملا صصارقألا
مارجإلا لاكسشأا ةفاك ةحفاكمل يمارلا ةبانعب ينطولا كردلا تادحول

S°∏«ªÉ¿.Q.مهتاكلتممو نينطاوملا نمأا ددهت يتلا ةسصاخ

يبرغلا لهضسلا يحب تّمت ةيلمعلا

  مهيف هبتششملا نم ددع ىلع صضبقلا ءاقلإا
ن˘م ادد˘ع ة˘با˘ن˘ع ن˘مأا ح˘لا˘سصم ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا لوأا ءا˘سسم تل˘ق˘ت˘عا
جيورتو ةزايحب قّلع˘ت˘ت ا˘يا˘سضق ي˘ف م˘ه˘طّرو˘ت ه˘ب˘ت˘سشي صصا˘خ˘سشألا
هبتسشي صصاخسشأا ةعبرأا ةينمألا حلاسصملا تفقوأا ثيح .تارّدخملا
صضرغب تارّدخملا نيزختو ةزايحب ةطبترم اياسضق يف مهطّروت
ةنيدم عراوسش لخاد ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت ىلإا ةفاسضإلاب عيبلا

دقو اذه ،ةطرسشلا تاوق اهب تماق ةينمأا ةيلمع لÓخ كلذو ،ةبانع
نوعباتلا ةطرسشلا رسصانع ىدل تامولعم دورو دعب ةيلمعلا تءاج
حلاسصم ةّدع عم قيسسنت˘لا˘بو ن˘ما˘ث˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل
ةزايح اهنم اياسضق ةّدع يف مهطّروت هبتسشي نابسش دوجو اهدافم
داوملا عيب نونهتمي امك ،ةروظحملا ءاسضيبلا ةحلسسألاو تارّدخملا
لهسسلا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘با˘ن˘ع عراو˘سش د˘حأا˘ب ة˘ما˘سسلا
لÓخ نم ةيلوألا اهتايرحت رسشابت ةينمألا ةزهجألا لعج امم ،يبرغلا
Óعف نيبتي نأا لبق ريسصق تقول مهيف هبتسشملا ناّبسشلا دسصرت
رسصانعلا موقتل عيبلا صضرغب ةسسولهملا صصارقألا صضرعب مهمايق
نودجاوتي اوناك نيأا مهترسصاحمو ةطخ طبسضب افلاسس ةروكذملا

يح ىوتسسم ىلع
ّ

مهب ةحاطإلا ءانثأا يبرغلا لهسسلاب نكسسم786 
نيينعملا ليوحت ّمت ةيناث ةهج نمو اذه ،ءاثÓثلا صسمأا لوأا ءاسسم
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سساو م˘ه˘تا˘ح˘ير˘سصت عا˘م˘سسل ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘لإا
عم ،اهيف نيفوقوملا طّروت هبتسشي يتلا اياسضقلا لوح ةرسشابملا
ّقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاكل ةّيسصولا تاهجلا ذاخّتا

مهتعباتمل ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا مهميدقت لبق نيفوقوملا عيمج
¢hd«ó.S.مهيلإا ةبوسسنملا مهتلاب

تاعربتلا عمج يف عورششلا
«لدع»3611 يح دجشسمل

ىوتسسم ىلع «رانيد رجاهملا وبأا» دجسسم ءانب ىلع نومئاقلا عرسش

ةيلو ينوبلا ةيدلب «3 ةرسضخوب» ـب «لدع» نكسسم3611 يح
يذلا ينيدلا حرسصلا اذه دييسشتل تاعربتلا عمج ةيلمع يف ةبانع
ةسسردم ،ةسضئام ،ءا˘سسن˘ل˘ل ىر˘خأاو لا˘جر˘ل˘ل ةÓ˘سص ة˘عا˘ق ن˘م˘سضت˘ي
عسضو مت ثيح ،ةيلخاد ةحاسسو مامإÓل يفيسضو نكسسم ،ةينآارق
ةي˘ئلو˘لا تح˘ن˘م نأا د˘ع˘ب كلذو تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج˘ل ي˘كن˘ب با˘سسح

757 مقر لمحي يذلا صصيسصختلا رارق عورسشملا ىلع نيمئاقلل

يحلا اذه ناكسس بلاطم دحأا كلذب نوكيل،0202 يام71 خيراتب
`h. g.عقاولا صضرأا ىلع ديسسجتلل هقيرط يف

بنعلا داو ـب ةيحÓف ةرمثتضسم يف

  يداعلا طوبششلا لوحف عارزتشسإا ةيلمع حاجن
عم ةجمدملا ةيكمسسلا ةيبرتلا لاجم يف ىلوألا ةبرجتلا تحجن
حلا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘ت˘ف˘سشك ا˘م بسسح ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا
«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا اهتحفسص يف ةبانع ةيلول ةيحÓفلا

هايمب هتاعورزم يقسسو يداعلا طوبسشلا لوحف عارزتسسا مت ثيح
حÓفلل ةيحÓف˘لا ةر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ي˘ف كم˘سسلا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ي˘بر˘ت
يعارزلا هجوتنم نأا ةظحÓملا متو ،بنعلا داو يف لامك صشرسشوب

ظوحلملا رثاكتلا ىلإا ةفاسضإا ،يعيبط هنأا امك ةيعونلا ديجو بيط
اذه عيسسوتو ريوطت متي نأا ىلع عامجإلا متو ،طوبسشلا كمسسل
،ةيناربنومويج صضاوحأا يفو رخآا عون نم كامسسأا ةيبرتو طاسشنلا

دعي ةبرجتلا هده حاجن نأا ةبانع ةيلول ةحÓفلا ةيريدم تفسشكو
جامدإل يقسس صضاوحأل نيكلاملا نيحÓفلا يقابل ازيفحتو اعيجسشت
،ةديدع ايازم نم اهل امل ةيكمسسلا ةيبرتلا عم يسسيئرلا مهطاسشن
نولمعيسس مهنأا اودكأاو طوبسشلا لوحف عارزتسسا ةيلمع اونمثو
.كامسسألا ةيبرت لاجمب ةقلعتملا عيراسشملا هذه لثم ةقفارم ىلع
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زوحت يتلأ ةلسسأرملأ يف ءاج
،اهنم ةخ˘سسن ى˘ل˘ع «ة˘عا˘سس ر˘خآأ»
صصئاقنلأ صصخت ت’اغسشنأ ةدع
ءايحأ’أ ناكسس اهنم يناعي يتلأ
اهزربأأ ،ةفر˘سشلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
ة˘يد˘ل˘ب د˘ع˘ت ثي˘ح را˘ق˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مزأأ
نم تايد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘فأأ ن˘م ة˘فر˘سشلأ

ةلودلأ كÓمأ’ عباتلأ راقعلأ ثيح
كلانه ني˘ن˘طأو˘م˘لأ بسسح ن˘كلو
نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي صصأو˘˘˘خ˘˘˘لأ صضع˘˘˘ب
ريغ قرطب ةلودلل كلم يسضأرأأ
ةي˘م˘سسر ق˘ئا˘ثو نود˘بو ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ام وهو صصاخ كلم ءاطغ تحت
ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ع˘˘فد
،ةيسصولأ تاهجلل لجاعلأ لخدتلأ

لوأ’أ لوؤو˘سسم˘لأ م˘˘ه˘˘سسأأر ى˘˘ل˘˘ع
ةي’ول يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع
،ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لأ لا˘˘م˘˘ج ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
وأأ يرا˘˘ق˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘تو
ح˘˘سسم ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسإ’أ
ءاجو.ةقيقحلأ فسشكل يسضأرأ’أ
ل˘˘كسشم ا˘˘سضيأأ ة˘˘ل˘˘سسأر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
يت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ي˘ف˘ير˘لأ ن˘كسسلأ

يفير نكسس05 ىلع تدافتسسأ

د˘ج ة˘سصح ي˘˘هو،0202 ةيأدب
نكسسلأ يبلاطب ةنراق˘م ة˘ل˘ي˘ئ˘سض
نا˘كسسلأ بلا˘˘ط ثي˘˘ح ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ

001 نع لقت ’ ةيفاسضإأ ةسصحب
ماظنب لمعلأ ىلإأ ةفاسضأ ،نكسس
نطأوملأ نيكمتل ةزايحلأ ةداهسش
صضرأأ قوف يفيرلأ هنكسس ءانب نم
ن˘م ف˘ف˘خ˘ي د˘ق ا˘م أذ˘هو ،هدأد˘جأأ
ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘طا˘˘م˘˘ت
امأ،راقعلأ صصقن ببسسب اهزاجنأ
يعامتجإ’أ نكسسلأ صصخي اميف
دوعو مغر ناكسسلأ بسسح هنإاف
ةيدلب هنأأ ’إأ ،ةيلحملأ تاطلسسلأ
تايدلب ةيقبك ىظحت مل ةفرسشلأ
نم ةسصحب ةدافتسسإ’أ نم ةي’ولأ
ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ ن˘˘كسسلأ
ب ردقملأو صشيرلأ عأرذ ةيدتنملأ

بلاطيو ،ةيدلب لكل نكسس001
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘ب ،نا˘˘˘˘˘كسسلأ
م˘ها˘سسي د˘ق ا˘م و˘هو ،م˘ه˘ت˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل

ءاسضقلأ يف ريبك لكسشب مهبسسح
ة˘˘˘˘سشه˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ءايحأأ يف ةدجأوتملأ ةيوسضوفلأو
يسضأرأأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لأ و ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
لاحلأ وه امك ،صصأو˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
،زكرم ةفرسشلاب ميدقلأ يحلأ يف
يحو يمÓسس يح ،يديبعلأ يحو
بلاطملأ ةلمج نم. دمحأ يزيزع
ظاظتك’أ صصيلقت ةرورسض اسضيأ
روطل˘ل ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ ما˘سسقأا˘ٌلأ ي˘ف
ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘سضق˘لأو ي˘ئأد˘ت˘ب’أ

ع˘˘م ن˘˘ي˘˘مأود˘˘ب ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ لÓ˘˘˘خ
يف ةديدج ماسسقأأ ةفاسضإأ ةرورسض
ليجسست وأأ ةيسسردملأ تاعمجملأ

ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ ةد˘˘يد˘˘ج ع˘˘يرا˘˘سشم
،يزيزعو يمÓسس ءايحأأ ىوتسسم
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ
ن˘يرو˘ط˘ل˘ل ة˘سصا˘˘خ ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ
ةبسسنلابو ، طسسوتملأو يوناثلأ
ناكسسلأ بلاط ةيمومعلأ قفأرملل
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘ب˘ت˘كم˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع بت˘˘كب ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو
رأد ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘تو
يمÓسس يحب ةدجأوتملأ بابسشلأ
˘ما˘مأ ا˘ه˘بأو˘بأأ ح˘ت˘فو ،«ة˘˘فأو˘˘ع˘˘ل»
مل قفرملأ أذه نأأ ةسصاخ بابسشلأ

،9002 ةنسس هدييسشت ذنم حتفي
زاجنإأ عورسشم ليج˘سست˘ل ة˘فا˘سضإأ

دمحأأ يزيز˘ع ي˘ح˘ب يو˘ل˘ع ر˘م˘م
،تÓ˘ه˘م˘م˘ب ا˘ت˘قؤو˘م ه˘سضيو˘˘ع˘˘تو
يرا˘ج˘ت طا˘سشن ة˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘˘سشنإأو

حبسش صصم فدهب يديبعل يحب
،با˘ب˘سشلأ طا˘سسوأأ ي˘ف ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت
نم يبطلأ هبسشلأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ب

ل˘م˘ع˘لأ ةرور˘˘ي˘˘سس نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأأ

زاجنإأ عورسشم ثعب نع كيهان
امأأ .يديب˘ع˘ل ي˘ح بع˘ل˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
يحÓفلأ عاط˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف˘˘ب نا˘˘كسسلأ بلا˘˘ط
ة˘ي˘با˘غ˘لأ ي˘سضأرأ’أ ي˘˘ف ق˘˘م˘˘ع˘˘م
رانيدلاب صصأوخلأ ىلع ةعزوملأ
ا˘ه˘حÓ˘سصت˘سسأ صضر˘غ˘ل يز˘˘مر˘˘لأ

ة˘لدا˘ع قر˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ةدا˘˘عإأو
ام˘ك ،ة˘يد˘ل˘ب˘لأ با˘ب˘سشل ة˘فا˘ف˘سشو
ةفرسشلأ ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘سضب و˘ب˘لا˘ط
ةنايسصو هاي˘م˘لأ تا˘نأز˘خ˘ب ز˘كر˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘˘نأز˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب و،تا˘بر˘سست˘˘لأ
فلتخم ربع ةيرسضح˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ
ةفرسشلأ ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ءا˘ي˘حأ’أ
ةرتف ذنم ا˘ه˘ن˘م د˘ف˘ت˘سست م˘ل ي˘ت˘لأ

بئا˘ن˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م بسسح.ة˘ل˘˘يو˘˘ط
بلاطملأ ةلمج نم هنإاف يناميلسس
يلأولأ نم ناكسسلأ دسشاني يتلأ
و˘ه، ا˘ه˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يأو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ
يرأوج قوسس ءانب ةيلمع ليجسست
ةفر˘سشلأ ي˘ف ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘سضخ˘ل˘ل
ىلع ءاسضقلاب حمسسي امم ،زكرم
،ةيوسضوفلأو ة˘يزأو˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ

ة˘ي˘فأر˘سشت˘سسأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سستو
يراجتلأ طاسشنلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘سشنأ
صصا˘سصت˘مإ’،يد˘ي˘ب˘ع˘˘ل ي˘˘ح ي˘˘ف
مظعم نأأ ةسصاخ ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ة˘ب˘سسن
ليج˘سست،با˘ب˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘لأ نا˘كسس
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ وأأ زا˘ج˘نأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ر˘ي˘فو˘ت،ز˘˘كر˘˘م ة˘˘فر˘˘سشلأ بع˘˘ل˘˘م
ءا˘ي˘حأ ل˘˘خأد ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘سسو
ةيرأوجلأ بعÓملأ اهنم ،ةيدلبلأ
بل˘ط˘ي ي˘حÓ˘ف˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف،
اميف قيقحت حتفب ةيدلبلأ ناكسس
ة˘˘ي˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لأ ي˘˘˘سضأرأ’ا˘˘˘ب صصخ˘˘˘ي
رانيدلاب صصأوخلأ ىلع ةعزوملأ
ا˘ه˘حÓ˘سصت˘سسأ صضر˘غ˘ل ،يز˘مر˘لأ

ة˘لدا˘ع قر˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ةدا˘˘عإأو
نيذلأ ،ةيدلب˘لأ با˘ب˘سشل ة˘فا˘ف˘سشو
كلذ ى˘لأ ف˘سض ،ة˘˘يو˘˘لوأ’أ م˘˘ه˘˘ل
د˘ي˘ب˘ع˘تو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘سصو˘ت
أريخأأو. اهيلإأ ة˘يدؤو˘م˘لأ تا˘قر˘ط˘لأ

ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘سضب نا˘كسسلأ بلا˘ط
حلاسصلأ هاي˘م˘لا˘ب ها˘ي˘م˘لأ تا˘نأز˘خ
زكر˘م ة˘فر˘سشلأ ة˘سصا˘خ ،بر˘سشل˘ل
بب˘سسب تÓ˘يو˘لأ ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

كل˘ت ة˘نا˘ي˘سصو ،ا˘ه˘ها˘ي˘م ة˘حو˘ل˘م
ةيئاملأ تابرسستلأ نم تانأزخلأ

ىلع،عيزوتلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘سسح˘تو

نأأ ثي˘ح ،ة˘عا˘سس84 ل˘ك ل˘˘قأ’أ
بورسشلأ هايم بيغي تأرتف كانه

.مايأأ01 ةبأرق تايفنحلأ نع

ةرذقلا هايملاب يقسسلا ةروطخب نيحÓفلا ةيعوتل

لصصأؤت ةحÓفلأ ةيريدم حلاصصم
 ةيصسيصسحتلأو ةيدقفتلأ اهتاجرخ

ا˘ه˘تا˘جر˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ل˘˘سصأو˘˘ت

ةيداسشرإ’أ تÓمحلأ جمانربل أديسسجت ةيوعوتلأ و ةيسسيسسحتلأ

صضأرمأ’أ ديدع هيف رثكت يذلأ فيسصلأ لسصف لولح عم ةسصاخ

ىلع صسمأ لوأأ تمظن ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ة˘جر˘خ˘لأ،تا˘م˘م˘سست˘لأو

تأرمثتسسملأ باحسصأ’ ةهجوم تناك ةفرسشلأ ةيدلب ىوتسسم

يناكسسلأ عمجتلأ يف ةرذقلأ هايملأ بسصمل ةرواجملأ ةيحÓفلأ

لجأ نم لوسسغلأ زاجم يف بسصي يذلأو دمحم يديبعل يحب

يقسس يف ةرذقلأ هايملأ لامعتسسإأ نم مهتيعوت و مهسسيسسحت

اهنع ةلقنتملأ ةئبوأ’أو صضأرمأ’أ رطاخمو تاعورزملأ فلتخم

نيحÓفلأ ىلع حئاسصنلأ نم ةلمج ءأدسسإأ مت امك ،اهبنجت ةيفيكو

بيسسرتلأ صضوحو تاعولابلأ فيظنت ىلع نواعتلأ يف تلثمت

،ريجلأ رثنو صشأرحأ’أ ةفاظنب ديقتلأ نع Óسضف ،ةرذقلأ هايملل

راسشتنإأ نم ةياقولل ةيزأرتحإ’أ تأءأرجإ’أ قيبطتب مأزتلإ’أ كلذك

ةحسصلأ ىلع اظافح و.يدسسجلأ دعابتلأ عم91ديفوك صسوريف

تأذ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

فرط نم ةنياعمو صشيتفت تاجرخ ميظنت مت ،عسسأولأ كÓهتسسإ’أ

50 يحب ةنبلم ىوتسسم ىل˘ع ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ ة˘سشت˘ف˘م˘لأ

نم ةيربخملأ ليلاحتلل تانيع ذخأأ مت نيأ ةبانع ةيدلب ةيليوج

فوقولأ مت قايسسلأ تأذ يف.صسايكأ’أ يف بسضوملأ رقبلأ بيلح

د˘ي˘ق˘ت˘لأ ةرور˘سضب ن˘ي˘بر˘م˘لأ صسي˘سسح˘تو ما˘ن˘غأ’أ ءا˘سصحإأ ى˘˘ل˘˘ع

ةياقولل ةيزأرتحإ’أ تأءأرجإ’أ قيبطتب مأزتلإ’أو ةيمويلأ ةفاظنلاب

ةبيبطلأ فرط نم مهتيسشامب لقنتلأ دنع انوروك صسوريف نم

.ةدرابلأ نيع ةيدلبل يحÓفلأ يعرفلأ مسسقلل ةيرطيبلأ
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 راجحلا بابسش فرط نم ةردابملا قÓطإا دعب

 ءايحألأ ربع فيظنتلل اجمانرب عصضت ةيدلبلأ
ةيدلب ءايحأ يوتسسم يلع قاطنلأ ةعسسأو فيظنت ةلمح تقلطنأ

بئانلأو يدلبلأ يبعسشلأ صسلجملأ صسيئر فأرسشأ تحت راجحلأ

بسسحو .ءايحأ’أ كلت بابسشو ءانبأ ةكراسشمب  ةئيبلاب فلكملأ

رسصنلأ يح نم تقلطنأ ةيلمعلأ ناف ربخلأ تدروأ يتلأ رداسصملأ

تأدعمو تانحاسش نم ةيدلبلأ ةريظحلأ تأدعم ريخسست مت نيأأ

يحلأ ءانبأ فرط نم اعسسأو ’ابقأ تدهسش نيأأ باسشع’أ عزن

فرط نم رطسسملأ جمانربلأ بسسح ءايحأ’أ يقاب لمسشت نأأ يلع

فيظنتلأ تÓمح راعسش أوعفر دق بابسش ناكو .ةيدلبلأ حلاسصم

ةعباتلأ ءايح’أ وأ راجحلأ ةيدلبب ءأوسس ءايح’أ فلتخم ربع

ةراسضلأ باسشع’أ عزن تنمسضت ةبانع ةي’ول ةعباتلأ تايدلبلأ

أراسشتنأ دهسشي يذلأ صسومانلأ راسشتنأ ةبراحمل يلو’أ ةجردلاب

حلاسصملأ فرط نم تأديبملأ صشر مدع ببسسب ءايحأ’اب أريبك

ةهجأومل تايناكمإ’أ عيمج زيكرتل هجوتلأ ببسسب ةسصتخملأ

دق را˘ج˘ح˘لا˘ب ءا˘ي˘ح’أ صضع˘ب تنا˘كو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ

ةئيهتو تأرام˘ع˘لأ ل˘خأد˘م ءÓ˘طو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘سش

حلاسصم لعج امم نينطأوملأ تايناكمإاب ءأرسضخلأ تاحاسسملأ

 .بابسشلأ كئلوأ ةدعاسسمل اجمانرب عسضت ةيدلبلأ

Qjº.Ω

 خسضلا ةطحمو رابآلا فقوت ببسسب

بورصشلأ ءاملاب دوزتلأ يف بذبذت
دايز دأوو ةدرابلأ نيعب

هايمب ديوزتلأ يف بذبذتلأ نأأ ةبانع ةدحو هايملل ةيرئأزجلأ تدكأأ

كلسس طوقسسل عجأر ةدرابلأ نيع ةيدلب هدهسشت يذلأ برسشلأ

ىلأ يدأأ امم عبسصوب ةعلق رابآ’أ لقح ىوتسسم ىلع يئابرهك

ىلع0202 نأوج90 موي خسضلأ ةطحم أذكو رابآ’أ فقوت

، زكرم ةدرابلأ نيع يه ةينعملأ ءايحأ’أو .Óيل ةرسشاعلأ ةعاسسلأ

نيع ،يمسشاهلأ نوملسس ،حلاسص فايسض ،يديبعل ، لوسسغلأ زاجم

نأأ ةير˘ئأز˘ج˘لأ تد˘كأأو3و1-2 ةسسابسسب ،ي˘سشور˘ح ،د˘ي˘سصلأ

فرط نم بطعلأ حÓسصإأ لاح ةيداع ةفسصب دوعيسس عيزوتلأ

يف نينطاقلأ نينطأوملأ نأأ امك . زاغلانوسس ةسسسسؤوم حلاسصم

رسسكل عجأر برسشلأ ءام عيزوت يف بذبذتلأ نأاف دايز دأو يح

ىلع مم051 رطق تأذ يحلل ةنومملأ ةيسسيئرلأ خسضلأ ةانق يف

نم ةمدقتم ةلاح دهسشت يتلأو لينلأ دأو خسضلأ ةطحم ىوتسسم

ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لأ نأأ ا˘م˘˘ل˘˘ع ،رد˘˘سصم˘˘لأ تأذ بسسح˘˘ب ءأر˘˘ت˘˘ه’أ

اهب موقت يتلأ حÓسص’أ لاغسشأ نم ءاهتن’أ لاح فنأاتسسيسس

.اهحلاسصم
YÉO∫ GCe«ø
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راقعلا بهنو ةلاطبلا و ةيلحملا ةيمنتلاب قلعتي اميف ةسصاخ مهتسشيع مهيلع تسصغن لكاسشم ةدع نم ةفرسشلا ةيدلب ناكسس يكتسشي
عفر لجأا نم،يميرب نيدلا لامج ،ةبانع ةيلو يلاو ةلسسارمل ،يناميلسس قداسص،ينطولا يبعسشلا سسلجملاب بئانلا عفد ام وهو،

.اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا عاسضولا ىلع ايسصخسش فقو نا دعب ةسصاخ، مهب لفكتلا و نينطاوملا تلاغسشنا

راقعلا بهنب قلعتي اميف ةسصاخ يلاولا لخدت اوبلاط

ةفرصشلأ ةيدلب ناكصس قرؤؤي ثؤلاث ةئيهتلأ بايغو ةلاطبلأ ،نكصسلأ لكصشم

¯hd«ó.S¢
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘˘سسلأ تط˘˘عأأ

فوقولل تاميلعت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
لخأد ةلّج˘سسم˘لأ صصئا˘ق˘ن˘لأ ى˘ل˘ع
ي˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘ي˘ئأد˘˘ت˘˘بإ’أ ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ
اهتئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ ل˘جأأ ن˘م م˘ي˘هأر˘بأ

ةّيسصولأ تاهجلأ تسصّسصخ ثيح
ةداعإأ لجأأ نم أربتعم ايلام افÓغ
ةيوبرتلأ ةسسسسؤوملأ ه˘تا˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘˘م˘˘لأ

ّ
ةينأديم ةرايز دعب كلذو ةزأرخ
لÓ˘خ ا˘ه˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘لأو تدا˘˘ق
ي˘ط˘ع˘ي نأأ ل˘ب˘ق ةر˘ي˘˘خأ’أ ة˘˘نوآ’أ
ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
يسضقت لاغسشأ’أ نع ةلوؤوسسملأ
ةئ˘ي˘ه˘لأ ى˘ل˘ع فو˘قو˘لأ ةرور˘سضب
بنأو˘ج˘لأ ة˘ّفا˘ك ن˘م ة˘ّي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ةحيحسصلأ اهتّكسس ىلإأ اهعاجرإأو

ةم˘ئÓ˘م˘لأ ءأو˘جأ’أ ق˘ل˘خ صضر˘غ˘ب

يفو ،اهيف نيسسردمتملأ ذيمÓتلل

تد˘سصر د˘ق˘˘ف ل˘˘سص˘˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس

ايلام افÓغ ةيّ̆ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

ةفاك ريفوتل ميتنسس رايلم2 هردق

نم اهيف ةيرورسضلأ تامزلتسسملأ

ةيئأدتبإ’أ ةسسردملأ نأردج ميمرت

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

تأو˘˘˘ن˘˘˘ق حÓ˘˘˘سصإأو ا˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘سسقأأ

اهب ةدجأوتملأ يّحسصلأ فرسصلأ

ل˘كسشم ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لأ صضر˘˘غ˘˘ب

ةسسسسؤوملأ ةحاسس يف هايملأ مكأرت

ا˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل يذ˘˘لأ ل˘˘كسشم˘˘لأ و˘˘هو

مهؤوايلوأأو ذيمÓتلأ هنم ىكتسشأ

نو˘لوأز˘م˘لأ ةذ˘تا˘سسأ’أ بنا˘ج ى˘لإأ

تأذ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع

ةر˘ها˘ظ نأأو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ

نم ديدعلأ يف تلآأ هايملأ مكأرت

ل˘خأد ا˘ه˘حا˘˘ي˘˘ت˘˘جأ ى˘˘لإأ نا˘˘ي˘˘حأ’أ

لسصف مودق عم ةسصاخ ماسسقأ’أ

ةريبك تاّيم˘ك ط˘قا˘سستو ءا˘ت˘سشلأ

لسصّتم قايسس يفو ،راطمأ’أ نم

ىلع لّوأ’أ لوؤوسسملل قبسس دقف

ىرجأأ نأأو ةبانعب ةيبرتلأ عاطق

ى˘˘لإأ ه˘˘تدا˘˘ق ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م تأرا˘˘˘يز

ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ نم ةلسسلسس

تاّ̆يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ن˘ئا˘كلأ

ىلع ريخأ’أ أذه فقوو ،ةي’ولأ

اهنم يناعت يتلأ صصئاقنلأ زربأأ

هلعج اّمم ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘كسشإ’أ أذ˘˘˘ه حر˘˘˘ط˘˘˘˘ي

ةي’ولل يذيفنتلأ زاهجلأ لوؤوسسم

ى˘لإأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأأ يذ˘˘لأ

ريفوت اهدافم ةي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ةيرورسضلأ تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لأ ة˘فا˘ك

ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘˘لأ ى˘˘ت˘˘سشب

ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘م ة˘˘سصا˘˘خ

ع˘˘م ّل˘˘ظ˘˘لأ ل˘˘طا˘˘ن˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

ةل˘ّج˘سسم˘لأ صصئا˘ق˘ن˘لأ لا˘م˘كت˘سسأ

ر˘ح˘ت ى˘عد˘ت˘سسأ ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘ي˘ف
ّ

ك

ترسشاب يتلأ ةّينع˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ

ّمت ثيح ،ددسصلأ أذه يف اهلمع
ميتنسس رايلم2 غلبم صصيسصخت

ةسسردملأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ ل˘جأأ ن˘م

نم يتلأ ميهأربأ يلفلف ةيئأدتبإ’أ

ع˘م ةز˘ها˘ج نو˘˘كت نأأ بق˘˘تر˘˘م˘˘لأ

اهنأاسش ،ديدجلأ يسسردملأ لوخدلأ

تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ نأا˘˘سش

نم صصّ̆ل˘خ˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لأ ة˘يو˘بر˘ت˘لأ

.اهيف ةلّجسسملأ صصئاقنلأ ةفاك

ةيلولا تايدلبب ةنئاك سسرادم ةّدع لاغسشألا لمسشتسس اميف

ةزأرخب ةيؤبرت ةصسصسؤؤم ةئيهت ةداعإأ لجأأ نم يلام فÓغ صصيصصخت
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:هعم نييرئازجلا نمأصضتب رهبُنم يبأصشلا ءÓع
«ينومتلهذأا»

مهنماشضت ىلع ،نييرئأزجلأ ،يباششلأ ءÓع ،يشسنوتلأ يمÓعإلأ ركشش
فششكو .ناطرشسلأ ضضرمب ه˘ت˘با˘شصإأ ن˘ع ه˘نÓ˘عإأ د˘ع˘ب ،ه˘ع˘م ر˘ي˘ب˘كلأ
نع ،مأرغتشسنإاب هتحفشص ىلع اهرششن ةلوطم ةلاشسر يف ،يباششلأ

ل ضسانأأ» :يباششلأ بتكو .تاهج ةدع نم اهاقلت يتلأ معدلأ ةيمك
لكب لفكتو يل زجح نم مهنم ،ينوفتاه أدبأأ مهب قتلأأ ملو مهفرعأ

ضضرع نم مهنمو ،ملاعلأ تايفششتشسم ربكأأ يف يجÓع فيراشصم
لكل ةيحت ،يشسنوتلأ يمÓعإلأ مدقو .«يتدعاشسمل ةلئاط لأومأأ يلع
نلعأأو أذه .«مكلعافت قدشصأأ مل Óعف ينومتلهذأ » :Óئاق نييرئأزجلأ
ربع ،ناطرشسلأ ضضرمب هتباشصإأ ،يباششلأ ءÓع ،يشسنوتلأ يمÓعإلأ

.مايأأ لبق ،«كوبشسياف» يعامتجإلأ لشصأوتلأ عقوم ىلع هتحفشص

نونأق عورصشم لصشفي نأغودرأا بزح
دجصسم ىلإا «أيفوصص أيآا» ليوحتل

دجشسم ىلإأ ايفوشص ايآأ فحتم ليوحت حرتقم يكرتلأ ناملربلأ ضضفر
ظفحت امنيبو .مكاحلأ ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح بأون تأوشصأاب أددجم
نع يدركلأ يطأرقميدلأ بوعششلأو يروهمجلأ بعششلأ يبزح بأون
حرتقملأ ىلع ،ضضفرلاب ةيمنتلأو ةلأدعلأ بأون توشص ،تيوشصتلأ
دجشسم ىلإأ فحتملأ ليوحتب بلاط يذلأ «ريخلأ بزح» هب مدقت يذلأ

اننإأ» ،ضشوم دمحم ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح بئان لاقو .ةÓشصلل هحتفو
ذختنشس اننكل دجشسم ىلإأ ايفوشص ايآأ ليوحت حرتقم مويلأ ضضفرن
ناكو .«لبقملأ ةيليوج رهشش يف ايفوشص ايآأ حتفل ةمزÓلأ تأوطخلأ
ايآأ فحتم يف رهظ نأأ دعب ،لدج راثأأ ناغودرأأ بجر يكرتلأ ضسيئرلأ

نلعأأ مث ،حتفلأ ةروشس أأرقو لوبنطشسأ حتفل765 ىركذلاب ايفوشص

.ىرخأأ ةرم ةدابعلل هحتف ةداعإأ لجأأ نم تأوطخ ذاختأ نع

أهخيرأت ىف مأع أاوصسأا لجصست ناريطلا تأكرصش
ةراشسخ هنع جتن امم رفشسلأ ةكرح فقوت يف انوروك ءابو ببشست
ةعأذإلأ ةئيهل اقفو ،رلود رايلم48 نع ديزت نأريطلأ تاكرششل
ةكرشش092 مشضي يذلأ يلودلأ يوجلأ لقنلأ داحتأ نلعأأ .ةيناطيربلأ

فشصن وهو رلود رايلم914 نع ديزت نل عاطقلأ حابرأأّ نأأ ،نأريط

نوكيشس يلاحلأ ماعلأّ نإأ داحتإلأ لاقو.9102 ماع هيلع تناك ام

ضسيئر لاقو ،ةيدام رئاشسخ نم هجأوي امل نأريطلأ خيرات يف ماع أأوشسأأ
عقوتي .«ةنراقملل لاجم ل» :كاينوج ود ردنشسكلأأ يذيفنتلأ داحتلأ
أذه مويلأ يف رلود نويلم032 نأريطلأ تاكرشش رشسخت نأأ داحتإلأ
ابيرقت وهو رايلم52.2 ىلإأ نيرفاشسملأ ددع ضضافخنأ دعب ،ماعلأ
أذه نإاف ريرقتلل اقفوو .يشضاملأ ماعلأ تلجشس يتلأ دأدعألأ فشصن
عاطقلأ دوعيل ّومنلأ نم تأونشس رششع نم رثكأأ وحميشس ضضافخنإلأ

.6002 ماع يف هتايوتشسم ىلإأ

بصضغلا ريثت رأمع يديصسب ةيندملا ةلأحلا قئأثو جارختصسا ةقيرط
كوبشسيافلأ تاحفشص يف ويديف ضسمأأ لوأأ لوأدت مت
يديشس ةيدلبب ةيندملأ ةلاحلأ يف ثدح امل ةبانعب

نم ةيلئاعلأ رتافدلأ عفدل ضصشصخملأ ناكملأو رامع
عشضي ثيح كيبابششلأ يف نيلماعلل اهميلشست لجأأ
جأرختشسأ رظتنيو ةذ˘فا˘ن˘لأ ي˘ف ر˘تا˘فد˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

نم لزنت يتلأ هايملأ هيف دجوي ناكم يف هقئاثو
رو˘شص يذ˘لأ با˘ششلأ ثد˘ح˘تو ،ي˘ئأو˘ه˘˘لأ ف˘˘ي˘˘كم˘˘لأ
أذه أوربتعأ ثيح ريبك بشضغب نينطأوملأو ويديفلأ
نأأ أوفاشضأأو ،مه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘نا˘هإأ ة˘با˘ث˘م˘ب فر˘شصت˘لأ
ضضورفملأ نم انوروك ضسوريف نم ةياقولأ تأءأرجإأ
.اميظنت رثكأأ نوكت نأأ

  «كوبصسيأفلا» يف ةفيزملا تأحفصصلا نم رذحت ديربلا ةرازو
و ة˘ي˘˘كل˘˘شسلأ تÓ˘˘شصأو˘˘م˘˘لأ و د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ةرأزو ترذ˘˘ح
عقأوم ىلع ةفيزملأ تاحفشصلأ ضضعب نم ةيكلشسÓلأ
نم لك راعشش و مشسل ةلماحلأ يعامتجإلأ لشصأوتلأ

رششنت يتلأو ،رئأزجلأ تلاشصتأو رئأزجلأ ديرب ةشسشسؤوم
ضضورع˘لأ ضضع˘بو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘بذا˘ك أرا˘ب˘خأأ
ةيشصخششلأ تانايبلأ لغتشست نأأ اهنكمي يتلأو ،ةيراجتلأ
ةيكلشسلأ تÓشصأوملأو ديربلأ ةرأزو تركذو ،اهيعباتمل
كوبشسيافلأ يف ةيمشسرلأ تاحفشصلأ نأاب ةيكلشسÓلأو
يه تلاشصتأو ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘ل ةد˘ي˘حو˘لأو
تدكأأو ،ءا˘قرز˘لأ ةرا˘ششلأ ى˘ل˘ع ة˘ل˘شصا˘ح˘لأ تا˘ح˘ف˘شصلأ
.تأزواجتلأ هذه ءأزإأ ةمزÓلأ ةيئاشضقلأ و ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لك ذاختاب نيتشسشسؤوملأ نيتاه ظافتحاب

  لظلا قطأنم يف هتلأظ دجي ةنتأب يلاو
ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘يلو ي˘˘لأو ي˘˘ق˘˘ل
يف هتلاظ دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت
ل˘˘ظ˘˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ةرا˘˘˘يز
كلذ˘ب Ó˘غ˘ت˘شسم ة˘يلو˘لا˘ب
ي˘ف ،ضضور˘ف˘م˘لأ ر˘ج˘˘ح˘˘لأ
قطانملأ هذه ىلع فرعتلأ

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ت˘˘لإلأو
ى˘˘˘˘˘˘لإأ عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسإلأو
ر˘مألأ و˘هو ،م˘ه˘تلا˘غ˘˘ششنإأ
ه˘ب در˘˘ف˘˘نأو ز˘˘ي˘˘م˘˘ت يذ˘˘لأ

ي˘˘ف ما˘˘يألأ هذ˘˘ه دو˘˘˘هز˘˘˘م
ةرم لوأل قطا˘ن˘م ه˘جو˘لو
.اهبأرت لوؤوشسم Óجر أاطت

لأب ىلع رطخي ’ نأكم يف وروي نويلم51ـب ردقت ةورث أأبخ
، ةي˘لا˘ط˘يإلأ ة˘طر˘ششلأ تن˘ل˘عأأ

نويلم51 ي˘لأو˘˘ح ط˘˘ب˘˘شض
ناكم يف ةأا˘ب˘خ˘م أد˘ق˘ن ورو˘ي

.غلاب ءاهدب ممشص عقوتم ريغ
لخأد» :ةطرششلأ نايب يف ءاجو
تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ بر˘˘ه˘˘م ة˘˘ق˘˘شش

ريغ أرمأأ ةطرششلأ لاجر ظحل
ةلشصافلأ ةفاشسملأ يف يعيبط
دعب» فاشضأأو .«نيرأدج نيب
تفششتكأ رأدجلأ نم ققحتلأ
ف˘˘يوا˘˘ج˘˘ت دو˘˘جو ة˘˘˘طر˘˘˘ششلأ

ردق ةيدقن لأومأأ نم مزحب ةئيلم اقودنشص82 يفخيو افئأز رأدجلأ ناك :امداشص فاششتكلأ ناكو .هتمدهف
دحأأ ربتعي يذلأ يكواك ونايليميشسام دلأو مشساب ةلجشسم ةقششلأ تناكو .«وروي نويلم51 يلأوحب اهعومجم
اينولوب ةمكحم هترجأأ لشصفنم قيقحت يفو .دÓبلأ يلامشش ،ونÓيم ةقطنم يف نييشسيئرلأ تأردخملأ راجت
ةيربجلأ ةماقإلأ ديق ناكو تأردخملأ بيرهت ةمهتب نجشسلاب يكواك ونايليميشسام ىلع مكح ،(لامشش طشسو)
زربأأ» هنأاب ةيمويلأ «ابماتشس ل» ةفيحشص هتفشصو يذلأ ،ريخألأ فاششتكلأ دعبو .يئاهنلأ مكحلأ رودشص نيح ىلإأ

.نجشسلأ عدوأأو ةيربجلأ ةماقإلأ ةزيم يكواك رشسخ ،«ايلاطيإأ خيرات يف ةيدقن لأومأل طبشض ةيلمع
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نواعت ةيقافتا راطإا يف اذهو
عيمج يف نيد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م
يف كلذ ديسسجت متو ،ت’اجملا
قيرط نع يرحبلا ديسصلا عاطق
لماعتم نيب شصاخ ةكارسش دقع
ة˘ط˘ل˘سسلا و ير˘ئاز˘ج يدا˘سصت˘˘قإا
يف يرحب˘لا د˘ي˘سصلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
رهسش نأا ردجيو  .نادوسسلا ةلود
تن˘ل˘عأا تنا˘˘ك طرا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
ة˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

اراحب14 ع˘سضو ن˘ع فرا˘ط˘˘لا
ة˘˘لود ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ئا˘˘ع ا˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
يحسصلا رجحلا تحت نادوسسلا
يف ديسص ةمهم يف اوناك امدعب
تاذ ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سش د˘˘˘ق˘˘˘ع را˘˘˘طإا
ىلع اهنيح اومدق ثيح ةلودلا

م˘ت ثي˘ح د˘ي˘سص ن˘ف˘˘سس5 نتم
شصا˘خ ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت زا˘ه˘˘ج ع˘˘سضو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسإ’
مت نمو ةلاقلاب ديدجلا ءانيملا
قدن˘ف˘ب م˘ه˘ئاو˘يإا˘ب م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

اموي41 ةدمل ةلاقلاب ت’وملا
ي˘فو .ةد˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

ة˘فر˘غ تكرا˘سش ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديسصلا
ة˘جر˘خ˘لا ي˘ف فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل
ةيدلب ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
نم ةمظنملاو شسمأا لوأا ةلاقلا

ةفر˘غ ، ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط
،نا˘جر˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘فر˘˘غ
دا˘ح˘تا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘بو ،فر˘˘ح˘˘لاو

ةمظنملاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا
قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
عمتجملا ةمظ˘ن˘مو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
بسسحو .ة˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةجرخلا هذه لخدت ردسصملا
ةينطولا ة˘ل˘م˘ح˘لا ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا
ا˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

91divoCر˘ط˘خ شصي˘ل˘ق˘ت˘ل
تلمسش ثيح ،ىودعلاب ةباسصإ’ا

نيأا نييفرحلاو راجتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

م˘يد˘ق˘تو تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت م˘˘ت

تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ة˘˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حإ’ا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’او

ةياقولل ةدخت˘م˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حإ’او

Óسضف ، انوروك ءابو راسشنا نم

د˘˘ي˘˘سصلا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا ةرا˘˘˘يز ن˘˘˘ع

.ةلاقلاب ديدجلا يرحبلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

8006ددعلا0202 ناوج11 سسيمخلا 11ىرـــــقو ندـــــم
www.akhersaa-dz.com

نيدلبلا نيب ام لاجملا اذه يف ةكارسشلا راطإا يف

نادوسسلا لحاوسس وحن ةلاقلا ءانيم نم رحبت يرحبلا ديسصلل نفسس9
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ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘˘ت

ة˘سشرو كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةدا˘م د˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘ير˘˘سس
د˘ج ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م «ة˘˘م˘˘سشلا»

فلأا64 ـلا تزهان اهنم ةربتعم
،قيوسستلل ةز˘ها˘جو أا˘ب˘ع˘م شسي˘ك
تاد˘˘ع˘˘م ز˘˘ج˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا

لمعتسست ةفل˘ت˘خ˘م تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
فيقوت عم ةداملا هذه ديلقت يف

يف مهطروت تبث شصاخسشأا30
لبق نم ترطأا ةيلمعلا .ةيسضقلا

ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع

ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا

رثإا تءاجو ،فيطسس ةي’و نمأاب

تاذ اهب تماق ةيباقر تايرود

،فيطسس ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ة˘قر˘ف˘لا

ةيعفن ةب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح

ةلمحم اهنأا اهتبقارم دعب نيبت

ةدلقملا ةمسشلا ةدام نم ةيمكب

نا˘ك شسي˘ك0004 ـب ترد˘˘ق

د˘حأ’ ا˘ه˘ع˘ي˘ب دد˘سصب ا˘ه˘ب˘˘حا˘˘سص

حتف م˘ت˘ي˘ل ،غ˘ب˘ت˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م

ةيسضقلا تاسسبÓم ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

نم اهيلع لسصحت هنأا نيبت ثيح

ن˘ي˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ير˘˘سس ة˘˘سشرو

ةباينلا عم قيسسنتلا دعبو ،ناملو

نذإا ىلع لوسصحلا مت ةيلحملا

ميلقإا ىلإا شصاسصت˘خ’ا د˘يد˘م˘ت˘ب

م˘ت ن˘˘يأا نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

ديلقت فر˘ت˘ح˘ت ة˘سشرو فا˘سشت˘كا

تر˘˘ف˘˘سسأا ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘سشلا ةدا˘˘˘م

فلأا24 ز˘ج˘ح ن˘ع ة˘م˘هاد˘م˘˘لا

67 و ،ةمسشلا ةدامب أابعم شسيك

ةيكيتسسÓب ةطرسشأاو مسسو فلأا

ةيراجت تامÓع لمحت ةعوبطم

تاد˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘هو

بي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست ت’آاو

30 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘لاو

ر˘ق˘م˘ل م˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو شصا˘˘خ˘˘سشأا

قمعم قيقحت حتفو ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

مت دقو.ةي˘سضق˘لا تا˘سسبÓ˘م ي˘ف

د˘˘˘سض ي˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م داد˘˘˘˘عإا

ةسشرو ءاسشنإا ةمهتب،نيطروتملا

ةدا˘م د˘ي˘ل˘ق˘تو ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ير˘˘سس

تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘سسرأا ،ة˘˘˘م˘˘˘سشلا

.اهيف تبلل ةسصتخملا ةيئاسضقلا

فيطسسب ناملو نيع

 ةدلقملا ةمسشلا ةدام نم سسيك فلأا64 زجح و ةيرسس ةسشرو ةمهادم
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ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تر˘˘خ˘˘سس

202و اكرحتم Óتر ةنيطنسسقب

42 ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل نو˘˘ع

ةحفاكم˘ل ة˘عا˘سس42 /ة˘عا˘˘سس
ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لاو تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح

،0202 في˘سص لÓ˘خ ة˘ي˘عارز˘لا
ةل˘فا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا ششما˘ه ى˘ل˘عو
قئارح نم ةياقولل ةيسسيسسحتلا
ةيعارزلا ليسصاحم˘لاو تا˘با˘غ˘لا
ىلإا اهطا˘سشن ل˘سصاو˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا

ا˘ه˘نأا يرا˘ج˘لا ناو˘ج52 ة˘يا˘غ
شسف˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘خ بو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس

ةي’ولل21 ـلا تايدلبلا ةرتفلا

تايريد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو

ة˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا

ةظفاحمو ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م اذ˘˘كو تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

.لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

ناوعأ’ا نم ددعلا اذه ريخسست

«ايفاك» ةبوانملا نامسضل ايموي

ام ة˘سصا˘خ ،ر˘ط˘خ يأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

تا˘˘با˘˘غ˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت

ع˘م ة˘ي˘عارز˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘لاو

داسصحلا ةلم˘ح قÓ˘ط˘نا بار˘ت˘قا

نم ءادتبا ةي’ولا ربع شسردلاو

،يراجلا ناو˘ج ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م

ددسصلا اذه يف مت دق هنأا امك

ةيو˘نا˘ث تاد˘حو9 شصيسصخت

54 مسضي اكرحتم Óترو لخدتلل

ةيادب ةمدخلا زيح لخديسس انوع

ا˘ب˘سسح˘ت مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘˘ه˘˘سش

امك ،ئراط يأا ةهجاومل لخدتلل

لخدت ةن˘حا˘سش22 ر˘ي˘خ˘سست م˘ت

تابكرم8و تاباغ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ

دقو ،لقنلل نيتنحاسشو لاسصتÓل

ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت

نيحÓفلل ةهجوملا ةيسسيسسحتلا

دق ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

ا˘ه˘ل ا˘حر˘سسم م˘˘ه˘˘لو˘˘ق˘˘ح نو˘˘كت

تا˘حور˘سشو تا˘يو˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت

ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ل˘كب ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ريبادتلاو جيرملاو يجارد حلاسص

لجأا نم اهداختا بجاولا ةيئاقولا

ق˘ئار˘ح را˘ط˘˘خأا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

رارغ ىلع ةيعارزلا ليسصاحملا

ةيئاقولا ةينمأ’ا ةحاسسملا ةئيهت

نيب ام لسصفلاو راتمأا5 شضرعب

ةعسساسشلا ةحاسسملا تاذ لوقحلا

ت’آا ةب˘قار˘مو ة˘يا˘قو ة˘طر˘سشأا˘ب

تادعمب اهزيه˘ج˘ت ع˘م دا˘سصح˘لا

.نامأ’ا

ةنيطنسسق

قئارحلا ةحفاكمل انوع202و كرحتم لتر ريخسست
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ة˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس

جر˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ياــم ر˘ه˘سش لÓ˘خ  ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب

راطإا يف ةيسضق073 مرسصنملا
اهنم تلح ماعلا نوناقلا مئارج

343 اهيف طروت ةيسضق103

853 اهنع رجنا ىثنأا51 و ركذ

ةرسشع عدوأا   ةيئاسضق تاعباتم

تقؤوملا شسبحلا شصاخسشأا (01)

(80) ة˘ي˘نا˘م˘˘ث دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا  ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ن˘˘˘م شصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا

نم (20) نيسصخسش و رسشابملا
شصخسش يقب نيح يف ، جارفإ’ا

عسضوو رارف ةلاح يف دحاو (10)

ة˘با˘قر˘لا تح˘˘ت (20) ني˘سصخ˘سش

623 ل˘سسرأا ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا

.ةباينلا ىلإا يئاسضق فلم

جيريرعوب جرب

مرسصنملا يام رهسش لÓخ ماعلا نوناقلا مئارج راطإا يف ةيسضق073 ليجسست

ىلع انوروك سسوريف راسشتنا نم ةياقولا تامزلتسسم عيزوت ةيلمعب مايقلا نع فراطلا ةيلول يرحبلا ديسصلا ةيريدم تنلعأا
ةلود ىلإا رحبت فوسس يتلا (90) ةعسستلا نفسسلا مقاوط ىلع تامامكلا عيزوت مت نيأا ةلاقلاب ديدجلا ديسصلا ءانيم ىوتسسم

ةعبرأل ينمألا سصحفلاو ةيرادإلا تاءارجإلا لامكتسسإا دعب يراجلا عوبسسألا ةياهن لÓخ يرحبلا ديسصلا طاسشن ةسسراممل نادوسسلا
.ىلوألا ةسسمخلا نفسسلاب تقحتلإا ةديدج نفسس

يذيفنتلا سسلجملل عسسوملا عامتجإلا لÓخ

عيرسستلل  وعدي  جيريرعوب جرب يلاو
  ةيمنتلا ةلجع عفد يف

يلاو هسسارت يذلا يذيفنتلا شسلجملل عّسسوملا عامتج’ا ششماه ىلع
يتلا طاقنلا نم ةعومجم ةسسارد  مت «دمحم كلام نب» ديسسلا ةي’ولا
ىدسسا ددسصلا اذه يفو ةيمويلا نينطاوملا ةايحب ةرسشابم ةقÓع اهل

تاظ˘ف˘ح˘ت˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘ما˘ه˘لا تارار˘ق˘لاو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
عم  ةيئانلا قطانملا و لظلا قطانم ىوتسسم ىلع اميسس ’  ،ةّلجسسملا
قيقحتل دوهجلا لك اهيف فتاكتت ةيقيقح ةيجيتارتسسا نمسض لمعلا
عيراسشملا زاجنإا ةريتو عيرسستل تاميلعت هجو امك.ةوجرملا فادهأ’ا

03 خيرات لبق تايلمعلا لك قلغو  جماربلا فلتخم نمسض ةيومنتلا

امكDCP  ةيمنتلل يدلبلا ططخملا جمانربل ةبسسنلاب يراجلا ناوج

دسصق كلذو،LCCF جمانربل ةبسسنلاب مداقلا ةيليوج13 خيرات ددح
ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ب ع˘˘ير˘˘سسلا ع˘˘فد˘˘لا
لÓخ نم ةيئانلا قطانملا و ةيسصحملا لظلا قطانمب ةسصاخ  نطاوملل
ةيسساسسأ’ا تابلطتملاو تايولوأ’او ةلجسسملا شصئاقنلا ةجلاعم كرادت
يحسصلا فرسصلاو برسشلا هايم تاكبسش فلتخمب طبرلاك نطاوملل
امك ةيعرفلا كلاسسملاو قرطلا ديبعتو قسش اذكو ءابرهكلاو زاغلاو
ةيجراخلا لاغسشأ’او تاكبسشلا لك زاجنإا نم ءاهتن’ا ةرورسض ىلإا  اعد
ريسضحتلاو  لا˘جآ’ا عر˘سسأا ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست د˘سصق ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ن˘كسسل˘ل
ةيوبرتلا عيراسشملا لامكتسسا لÓخ ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل
مت امك يسساردلا مسسوملا حاجنإا نامسض عم زاجنإ’ا روط يف   يتلا
رطاخم نم دحلل ةمزÓلا تاناكمإ’ا ريفوت ةرورسض ىلع زيكرتلا
لÓخ نم هرطاخم نم شسيسسحتلا اذك و هتبراحم و يبرقعلا عسسللا
قيسسنتلاب نينطاوملاو تايعمجلا ةمهاسسمو ةيئاقولا تاداسشرإ’ا عابتإا

لسصمك اهلامع˘ت˘سس’ ف˘حاوز˘لا هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور ع˘م
يف ماهسسإÓل مهتوعدو نينطاوملا شسيسسحت عم  جÓعلا يف داسضمو
نع اما تاباغلا قئارح يف ببسستلا نم دحلاو ةئيبلا ىلع ظافحلا
لك ذاختا لجأا نم تاميلعت ىدسسا دقف  شسردلا و داسصحلا مسسوم  ناسش
ةيلمعلا يف قÓطن’ا لجأا نم كلذب ةقلعتملا ةبسسانملا تاءارجإ’ا

فر˘سصلا ها˘ي˘م˘ب ي˘ق˘سسلا ر˘هاو˘ظ ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘سشلا شصر˘˘ح˘˘لاو
قئارح يف نيببسستملا عدر و  ةيوسضوفلا تاءانبلا مدهو يحسصلا
رابآ’ا اذك و كربلاو رفحلا لك ةنايسصو قلغ ىلع شصرحلا و تاباغلا
ةريطخلا نكامأ’ا هذه يف ةحابسسلا وأا قرغ ثداوح عوقول ابنجت ةيئاملا

ىلإا ةفاسضا  ةرارحلا تاجرد عافتراو فيسصلا لسصف لوخد عم ةسصاخ
رمتسسمو ةيرود ةفاظن تÓمحب مايقلا

ّ
ءانبلا تافلخمو تايافنلا عفرو ة

ءابو شصوسصخب امأا تايلمعلا هذه يف ةمهاسسملاب شسيسسحتلا عم مدرلاو

شسيسسحتلاو ةيعوتلا تÓمح ةلسصاوم ىلع ديكأاتلا مت دقف،91 ديفوك
قطانملا لك ىوتسسم ىلع تامامكلل يناجملا عيزوتلاو ءابولا نم
ةيمازلإا ىلع هثحو نطاومّ لك ىلإا اهليسصوتو ةيناكسسلا تاعمجتلاو
ةقفارمو ةع˘با˘ت˘مو ل˘ي˘ه˘سست ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور ثح و  ا˘ه˘ئاد˘ترا
ةبه˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ءا˘ي˘حأ’ا نا˘ج˘لو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سشنإ’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لÓخ ةسصاخ ناديملا يف نيطسشنلاو با˘ب˘سشل˘ل ة˘ع˘سساو˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
≈°eƒS.´.نهارلا فرظلا

ةحرفلا نم ءاوجأا طسسوو ةرم لوأل ةبيط ةتفل يف/ةسسبت

عفان نب ةبقع ةيئادتبا ءابجن ميركت
 مهلزانم ىلإا لقنتلاب

شسمأا حابسص ،ةسسبتب راطملا يحب عفان نب ةبقع ةيئادتبإا ةرادإا ترداب

01/ 01 ت’دعم اولان نيذلا لئاوأ’ا اهءابجن نم ددع ميركتب ءاثÓثلا

ثيح اهل ميظنتلا ةقيرط ثيح نم اهعون نم ىلوأ’ا دعت ةبيط ةتفل يف
ةمÓسسوب ءارهزلا ةمطاف ةديسسلا عفان نب ةبقع ةيئادتبا ةريدم تأاترأا
طاسشنلا مقاطو نيينولهبلا نيجرهملاب نيقوفرم مهتويب ىلإا لقنتلا
مهحنمب د’وأ’ا دنع ةراسس ةئجافملا تناكو ةيبرتلا ةيريدمب يفاقثلا

عم ةرينلا مهوجو ىلع ةمسسبلا عرزل ةيهيفرت شضورع طسسو اياده
مهئانبأا ةداعسسل او˘ج˘ه˘ت˘باو ة˘ت˘ف˘ل˘لا هذ˘ه او˘ن˘سسح˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا م˘ه˘ئا˘ي˘لوأا
ةعاسس رخآا ةديرجل ءارهزلا ةمطاف ةريدملا تثدحتو .ةزيمم تاميركتب

اذكه لثم نوقحتسسي ءابجنلا اهذيمÓت نأا ىلع ةبرعم ةردابلا هذه نع
بردلا ةلسصاوم يف زيفحتلا عم ةدوملا نم جيزم مهيف عرزت تاردابم
لظ يف ةبسسانم ةركفلا نأا تفدراو يئادتب’ا روطلا نم يميلعتلا
نأا امك داتعملاك ةيميركت ت’افتحا ميظنت تعنم يتلا ةنهارلا فورظلا
ةمÓسسلا ةفاسسم مار˘ت˘حا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ي˘سصو˘ت ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘ت ءا˘ج كلذ
راسشتنا عنمو ة˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ةركفلا هذهب ةردابملاو عسساولا ءادتق’ا يف ةريدملا لمأاتو .شسوريفلا
نأا ىلإا ريسشنو .ةئسشانلل اعيجسشت ةيوبرتلا طاسسوأ’ا فلتخم يف ةميقلا
اهيف تفÓلاو ءايلوأ’ا اهب رسسو ةيسصولا ةيريدملا اهيلع تقفاو ةردابلا
اقبسسم ةزيمملا ةيلافتح’ا اذهب ةيارد مهل نكي مل نيينعملا ذيمÓتلا نأا
تلمسش يتلا يهو مهل ةراسس ةئجافم نوكت نأا اهيلع نومئاقلا لسضف لب

ميلسس ةذيملتلا ركذلاب شصخنو ةسسماخلا ةنسسلا يف نيقوفتم ذيمÓتم5
ذيملتلاو نيجل لولد ،قحلا دبع ةيميÓح ،ظفاحلا دبع يناطلسس ،ةيآا
ةئنهت زئاوج ظهعيمج اولان ثيح ليسضوف يسسابب ريخأ’او شسماخلا
.ةماع يوبرتلا طسسولا اهنسسحتسساو مهئايلوأا تفرسش
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رئإزجلإ ةيدولوم

 ””يبرادلا”” ةيسضق سصوسصخب ةيدولوملا مدسصي راودم
رهصش يف داحت’إو ةيدولوملإ نيب يمصصاعلإ يبرإدلإ ةيصضق يف يئاهنلإ اهرإرق نع فصشكتصس افيفلإ نأاب ،رإودم ميركلإ دبع مدقلإ ةركل ةفرتحملإ ةطبإرلإ سسيئر فصشک
نيقيرفلإ راصصنأإ رظتنيو ثدحلإ تعنصص ةيصضقلإ نأإ ركذيو ،يراجلإ نإوج رهصش ةياهن لبق اهرإرق نع فصشكتصس ةيملاعلإ ةئيهلإ نأإ تفصشك ىرخأإ رداصصم نأإ ولو ،لبقملإ ةيليوج
سشماه ىلع رإودم سسيئرلإ فصشكو ،هعون ناك امهم رإرقلإ يف نعطلإ اهوردقمب نوكي نل ةيدولوملإ نأاب يفحصص حيرصصت يف رإودم دكأإو ،افيفلإ رإرق ةفرعم ربصصلإ غرافب

ريغو ةذفان ““سسات““ ةيلودلإ ةيصضايرلإ ةمكحملإ تإرإرق ن’ افيفلإ رإرق يف نعطلإ لإوحأ’إ نم لاح يأاب اهل قحي ’ ةيدولوملإ نأاب ةيصضايرلإ جمإربلإ دحإ ىلع افيصض هلوزن
ديلو.ف.نعطلل ةلباق
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ةفرتحملإ ةينطو˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ سسرد˘ت
فرطك سسي˘صسأا˘ت˘لإ ةر˘ك˘ف مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل
يتو˘صصلإ ل˘ي˘ج˘صست˘لإ ة˘ي˘صضق ي˘ف ي˘ند˘م
ر˘˘يد˘˘م˘˘لإ ع˘˘صضو˘˘ل ىدأإ يذ˘˘لإ بر˘˘˘صسم˘˘˘لإ
و ةيافلح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو˘ل ما˘ع˘لإ

،يوإد˘˘ع˘˘صس م˘˘ي˘˘صسن ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ ل˘˘˘ي˘˘˘كو
بعÓ˘˘ت˘˘˘لإ بب˘˘˘صسب تقؤو˘˘˘م˘˘˘لإ سسب˘˘˘ح˘˘˘لإ
،تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘˘ث ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ب مو˘˘عز˘˘م˘˘لإ

ةر˘ي˘صسم˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لإ ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح
بئا˘ن لا˘˘ق و ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

و ةفرتحملإ مدقلإ ةرك ةطبإر سسيئر
يف ،موديقلب قوراف ،اهمصساب قطانلإ

بت˘ك˘م˘لإ د˘ق˘ع˘ي˘صس““ :ي˘ف˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘صصت
سسيمخ˘لإ مو˘ي˘لإ ة˘ط˘بإر˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ
اهنم ،عيصضإوم ةدعل قرطتلل اعامتجإ
ا˘ن˘نأإ م˘ل˘˘ع˘˘لإ ع˘˘م ،ي˘˘تو˘˘صصلإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لإ
ام˘ي˘ف طا˘ب˘صضن’إ ة˘ن˘ج˘ل رإر˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘ن
تا˘˘عا˘˘صسلإ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لإ هذ˘˘˘ه سصخ˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإإ سسرد˘˘ن˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لإ
هذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘ند˘˘م فر˘˘ط˘˘ك سسي˘˘˘صسأا˘˘˘ت˘˘˘لإ
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ي˘˘صضا˘˘ق نا˘˘كو ،““ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لإ

يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ل ىلوأ’إ ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
˘مو˘ي لوأإ ر˘مأإ د˘ق ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأإ
و ةيافلح دهف عإديإاب يصضاملإ دحأ’إ
ي˘ف تقؤو˘م˘لإ سسب˘ح˘لإ يوإد˘ع˘صس م˘ي˘˘صسن

بر˘صسم˘لإ ي˘تو˘صصلإ ل˘ي˘ج˘صست˘˘لإ ة˘˘ي˘˘صضق
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ ل˘˘صصإو˘˘ت˘˘لإ ع˘˘قإو˘˘م ىل˘˘ع
ثÓث جئاتنل موعزملإ بيترتلإ لوح

م˘˘ه˘˘ت يوإد˘˘ع˘˘صسل ته˘˘جوو ،تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
،سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأ’إ ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لإ

ةيفتاه ةملاكم ل˘ي˘ج˘صست و ر˘ي˘ه˘صشت˘لإو
ة˘يا˘ف˘ل˘ح م˘ه˘تإ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،سصي˘خر˘ت نود
يصضاق رإرق نعو ،تايرابملإ بيترتب
ةدإرإإ““ :موديقلب قوراف لاق قيقحتلإ
داصسفلإ لا˘ك˘صشأإ ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘لإد˘ع˘لإ

،يل ةبصسنلا˘ب ة˘ح˘ير˘م مد˘ق˘لإ ةر˘ك ي˘ف
ةحيصضف يتو˘صصلإ ل˘ي˘ج˘صست˘لإ إذ˘ه نإا˘ف

ناح د˘ق˘ل ،ه˘ب دد˘ن˘ن ن˘ح˘نو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
نيئطخملإ ةبقاعمو ةبصساحمل تقولإ
لÓ˘خو ،““ة˘فآ’إ هذ˘ه ي˘صشف˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ءاصسم اهدقع يت˘لإ ة˘ي˘ف˘ح˘صصلإ ه˘تود˘ن
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو د˘˘˘˘˘كأإ ،طرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ث’إ
يد˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ
تتب˘ثأإ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ ةر˘ب˘خ˘لإ نأا˘ب د˘م˘ح˘مإ

د˘˘ه˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘تو˘˘صصلإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لإ نأا˘˘˘ب
،ح˘ي˘ح˘صص يوإد˘ع˘صس م˘ي˘˘صسن و ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح

اهيلع سصني يتلإ ةبوقعلإ نأإ احصضوم
ميظنت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ31-50 نوناق
و ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘˘لإ ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’إ

01 و ني˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘ب حوإر˘ت˘ت ا˘هر˘يو˘ط˘ت
ة˘˘˘لإد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ تما˘˘˘˘قو ،ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘صس تإو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
تإذ فإر˘˘طأ’إ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
يتلإ ىوك˘صشلإ بق˘ع ة˘ي˘صضق˘لا˘ب ة˘ل˘صصلإ
دصض ةصضايرلإو بابصشلإ ةرإزو اهتعدوأإ

.لوهجم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 يتوصلا ليجستلا ةيضق /فيطس قافو

يندم فرطك سسيسسأاتلا ةيناكمإا سسردت ةطبارلا

يذلإ ةرإرصشم دمحم قباصسلإ ةطبإرلإ سسيئر فصشك
ةي˘نو˘نا˘ق˘لإ بصصا˘ن˘م˘لإ د˘يد˘ع ي˘ف ل˘م˘ع نأإو ه˘ل ق˘ب˘صس

يف ىتحو رئإزجلإ يف ةيوركلإ تائيهلإ ىوتصسم ىلع
قافو ةيصضق سصخي اميف حصضإو نوناقلإ نأاب جراخلإ

يف ةيافلح طروت توبث ةلاح يف ةصصاخ فيطصس
ىلفصسلإ ماصسقأÓل قافولإ طوقصس هانعم  وهو ةيصضقلإ
ةرإرصشم لاق ثيح ،هملاعم حصضتت تأإدب يذلإ رمأ’إ

دإوملإو ةحصضإو نينإوقلإ““ :ةيفحصص تاحيرصصت يف
ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ة˘ح˘صضإو ا˘صضيأإ ه˘ي˘ف ل˘صصف˘ت ي˘˘ت˘˘لإ

ة˘ي˘صضق ي˘ف ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح ما˘˘ع˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م˘˘لإ طرو˘˘ت تو˘˘ب˘˘ث
يف وصضع ةيافلح““ :فاصضأإو ،““ةي˘ف˘تا˘ه˘لإ تا˘ب˘ير˘صست˘لإ
ر˘ي˘صشت ة˘ما˘ع˘لإ ن˘ي˘نإو˘˘ق˘˘لإ ن˘˘م18 ةدا˘˘م˘˘لإو قا˘˘فو˘˘لإ

ءاقللإ بيترت يف طروتملإ قيرفلإ طاقصسإ’ ةحإرصص
ةمإرغ و ةلماك طاقن تصس مصصخ عم ىلفصسلإ ماصسقأÓل
هيلع سصني امك رانيد نييÓم ةصسمخب ةردقم ةيلام
ىلع اصضيأإ ةداملإ سصنت امك إذه ،““ةيداحت’إ نوناق
نم ايئاهن مهلصصفو ةيصضقلإ يف نيطروتملإ ةبقاعم
يفني يذلإ تقولإ يفف ،رييصستلإو يوركلإ طاصشنلإ

نيب ةقيثو وأإ ةيمصسر ةقÓع يأإ دوجو قافولإ هيف
سسيئر لاق ،ةطبإرلإ ىوتصسم ىلع قافولإو ةيافلح

كانه نأاب رإودم ميركلإ دبع ةفرتحملإ ةطبإرلإ
ةقÓعلإ د˘كؤو˘ي ة˘يور˘ك˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ ىو˘ت˘صسم ىل˘ع د˘ق˘ع
لبق نم سضيوفتو عيقوتب قافولإو ةيافلح دهف نيب
نأاب يحوي ام وهو ،يفياطصسلإ يدانلإ ةرإدإإ سسلجم
قبطتو سساصسأ’إ إذه ىلع مكحت دق طابصضن’إ ةنجل
.اهيلع سصوصصنملإ ةينوناقلإ دإوملإ تإرقفو نوناقلإ

 يتوسصلا بيرسستلا ةيسضق يف ةيافلح طروت””:ةرارشم
””ةيناثلا ةطبارلل قافولا طوقسس هانعم

جر˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأإ ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘˘˘ئر دا˘˘˘˘˘˘ع
،يدا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘نأإ ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب
بير˘˘˘صست˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو سسي˘ئر ن˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘تو˘˘صصلإ

م˘˘ي˘˘صسن ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لإو ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ح د˘˘˘ه˘˘˘ف
سسبحلإ نهر ن˘يد˘جإو˘ت˘م˘لإ ،يوإد˘ع˘صس
م˘˘ل ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘صضوأإ ثي˘˘ح ،ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’إ

لوثملل ةلإدعلإ نم ءاعدتصسإ يأإ قلتي
د˘˘˘ح’إ ة˘˘˘صسل˘˘˘ج لÓ˘˘˘˘خ لوأإ ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأإ
هنإاف ،كلذ ثودح لاح يفو ،يصضاملإ

ل˘ي˘˘كو نأإ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،لا˘˘ث˘˘ت˘˘مÓ˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
ةيصضقلإ هذه يف يصسيئرلإ ةيروهمجلإ

وأإ ركذي مل ،ةيفحصصلإ هتودن ءانثأإو
،ي˘˘ج˘˘يإر˘˘ب˘˘لإ سسي˘˘ئر˘˘˘لإ م˘˘˘صسإ ىلإإ ر˘˘˘صشي
ه˘مÓ˘ك يدا˘م˘˘ح ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لإ ل˘˘صصإوو
يتلإ ،ةيصضقلإ هذه نم هفقوم احصضوم
:حرصص ثيح ،ربحلإ نم ريثكلإ تلاصسأإ
ة˘طر˘صشلإ نأا˘ب ،ىر˘خأإ ةر˘م م˘ك˘ل د˘˘كؤوأإ““
طرا˘ف˘لإ يا˘م13 مو˘˘ي ي˘˘لإإ تع˘˘م˘˘ت˘˘صسإ

قبصس ي˘ت˘لإ ،ة˘ي˘صضق˘لإ هذ˘ه ي˘ف د˘ها˘صشك
ديعب نم ’ ينينعت ’ اهنأإ تحرصص نأإو
ن˘˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسإ يأإ ق˘˘ل˘˘تأإ م˘˘ل ،بير˘˘ق وأإ
لا˘ح ي˘فو ة˘ي˘صضق˘لإ هذ˘ه ي˘ف ة˘لإد˘ع˘˘لإ

،““لوثم˘ل˘ل د˘ع˘ت˘صسم ي˘نإا˘ف ،كلذ ثود˘ح

دح ىلع يجيإربلإ سسيئرلإ مهفي ملو
ةرا˘˘ث˘˘م˘˘لإ ة˘˘˘ج˘˘˘صضلإ هذ˘˘˘ه بب˘˘˘صس ه˘˘˘لو˘˘˘ق

ل˘صصإو˘ت˘لإ ع˘قإو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ،ه˘˘لو˘˘ح
لك هقيرفو ديعبلإ وهو ،يعامتج’إ
ةيصضقلإ هذه يف تاهبصشلإ نع دعبلإ

نب نإاف ريكذتلل و ،هديكأات دح ىلع
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ما˘˘˘مأإ ل˘˘˘ث˘˘˘م د˘˘˘ق نا˘˘˘ك يدا˘˘˘م˘˘˘ح

يف دهاصشك ةطرصشلإ إذكو طابصضن’إ
يأإ ىق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي نأإ نود ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه

ن˘˘˘م هد˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت د˘˘˘ح ىل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسإ

ل˘˘ي˘˘كو ه˘˘ي˘˘لإ ح˘˘م˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘˘لإد˘˘˘ع˘˘˘لإ
يف ةراق ركا˘صش ي˘صسي˘ئر˘لإ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ
ءاصسم اهدقع يتلإ ،ةيفحصصلإ ةودنلإ
.يصضاملإ نينث’إ

ديلو.ف

دهاصش درجم هنأاب دكأإ /جريرعوب جرب يلهأإ

 يتوسصلا بيرسستلا ةيسضقب هتلسص اددجم يفني يدامح نب
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رإر˘ق˘لإ رود˘صص ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك ة˘˘يد˘˘نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب ي˘صضا˘ق˘لإ ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لإ

ةيداحت’إ ،ةيوركلإ تائيهلإ لبق نم ،همدع
كلمت ’ اهرودب يتلإ ،ةفرتحملإ ةطبإرلإو
،ىر˘خأ’إ ي˘ه ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ،كلذ ي˘ف ة˘ط˘ل˘˘صس ّيأإ

ام إذهو ،دÓبلإ يف ةيحصصلإ تاطلصسلإ رإرق
ىل˘عو ،ةر˘˘ك˘˘لإ و˘˘لوؤو˘˘صسم ه˘˘ب حر˘˘صص نأإو ق˘˘ب˘˘صس
رإودم ميرك˘لإ د˘ب˘ع ة˘ط˘بإر˘لإ سسي˘ئر م˘ه˘صسأإر
ةيدنأ’إ سسفن رظتن˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م ل˘ك ي˘ف
يذ˘لإ ،ي˘ح˘صصلإ لو˘كو˘تور˘ب˘لإ ىل˘ع لو˘˘صصح˘˘لإ

تابيردتلإ فانئتصسإ ليجصستل هدامتعإ بجي
خيرات نع نÓعإ’إ لبق ،كلذل دإدعتصس’إو
يصضايرلإ طاصشنلإ فقوت دعب،ايمصسر ةدوعلإ
سضع˘ب تد˘˘ق˘˘ف ،ر˘˘ه˘˘صشأإ ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ل
هيلعو ،ةلوطبلإ فانئتصسإ يف لمأ’إ ةيدنأ’إ

نم اهيبع’ يعد˘ت˘صست˘ل رإر˘ق˘لإ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ه˘ف
ةربجم يهو ،تإريصضحتلإ ةرصشابمل ،ديدج
ا˘م˘ي˘صس’ ،ر˘ي˘غ ’ م˘صسو˘م˘لإ ءا˘ه˘˘نإ’ ،كلذ ىل˘˘ع

،طوقصسلإ وأإ ىلوأ’إ رإودأ’إ ىلع بعلت ’ يتلإ
،تاطلصسلإ نم رإرقب طبترم اهدإدعتصسإ رمأاف
،عيباصسأإ ةتصس ىلإإ ةصسمخ نيب ام بلطتي هنوك
د˘ب˘ع ة˘ط˘بإر˘لإ سسي˘ئر د˘ّكأإ ،قا˘ي˘صسلإ إذ˘ه ي˘ف
ةيدنأ’إ مايق ةرورصض ،إرخؤوم رإودم ميركلإ

ل˘ب˘ق ،ة˘ف˘ث˘ك˘م ة˘ف˘صصب ف˘صشك˘لإ تإرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ذن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لإ ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإ

ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لإ سسرا˘˘م ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
بت˘ك˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’إ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لإ بصسحو ،ا˘˘نورو˘˘ك
’و ،فقوملإ ديصس سضومغلإ لإز’ ،يلإردفلإ
،ةلوطبلإ ريصصم وه ام نآ’إ دحل ملعي دحأإ

˘مّد˘ق˘ت˘صس ه˘ت˘ئ˘˘ي˘˘ه ّنإإ ،ا˘˘صضيأإ رإود˘˘م لا˘˘ق د˘˘قو
راطإإ يف تاطل˘صسل˘ل تا˘حإر˘ت˘ق’إ ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
ةلإزإإ رإرق راظتنإ يف ،يحصصلإ لوكوتوربلإ
نم رصضخأ’إ ءوصضلإ يقلت مث ،يحصصلإ رجحلإ
ةديدج ةمانزر دإدعإإ يف عرصشنل““ ،تاطلصسلإ

،رإودم لاق امك ،““ةصسفا˘ن˘م˘لإ ة˘ي˘ق˘ب˘ب ة˘صصا˘خ
د˘˘كأإ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘˘نأ’إ ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ىل˘˘˘عو

رإرغ ىلع ،ةصسفانملإ ىلإإ ةدوعلل هتيزهاج
رد˘˘صصأإ نأإو ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لإ ،دإدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘صش
ةلوطب ءاغلإإ يف هتبغر نع هيف ربع ،انايب

ا˘˘نإذآإ د˘˘ج˘˘ي م˘˘ل ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط نأإ ’إإ ،م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لإ إذ˘˘˘ه
كلذ دعب نلعيل ،نيلوؤوصسملإ لبق نم ةيغاصص

م˘ل ن˘م ةد˘ئا˘ف˘˘ل““ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ه˘˘نأإ
با˘˘ب˘˘صشلإ ةرإدإإ ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،ا˘˘ن˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م بعو˘˘˘ت˘˘˘صسي
ترّر˘˘ق لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأإ دإدزو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لإ
ةلوطب˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإ دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإ

دإدزولب بابصش يلتعيو ،““اهل نوزهاج نحنف

لبق ،ة˘ط˘ق˘ن04 دي˘صصر˘ب بي˘تر˘ت˘لإ ةدا˘ير

،قيرفلإ إذهف ،ت’وج ينامثب مصسوملإ ةياهن
إرإرق رظتني ،ةلوطبلاب جيوتتلإ ديري يذلإ
اصصبرت اجمربم ،هتابيردت فنأات˘صسي˘ل ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
سص˘ّصصخ˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لإ ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’إ لÓ˘˘خ ،ا˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
˘ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عإ ا˘˘م˘˘ك ،تإر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تإءإر˘˘جإ’إ ّنأإ ،ي˘˘صشير˘˘ق ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيدنأ’إ عيطتصست لهف ،ةمات ةيولوأإ ةيحصصلإ

.؟هل دّدح امك ،يحصصلإ لوكوتوربلإ قيبطت
فانئتصس’إ مدع نإاف ،اهنم سضعبلل ةبصسنلاب

برد˘م ه˘ي˘ل˘ع د˘كأإ ا˘م˘ل˘ث˘م ،م˘ي˘ك˘ح˘لإ يأإر˘لإ و˘ه
نم هليمز وأإ ،دودغز رينم ،ةمصصاعلإ داحتإ

ّنإإ لاق يذلإ ،زيغن ليبن رئإزجلإ ةيدولوم
ق˘˘لأا˘˘ت ّيأإ ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘يو˘˘لوأإ سصا˘˘خ˘˘˘صشأ’إ ة˘˘˘ح˘˘˘صص
ةدوعل امامت سضفإر هّنأإ ىلإإ إريصشم ،يصضاير
˘مإز˘ت˘لإ د˘ّكؤو˘ي ه˘ّنأإّ ’إإ ،طا˘صشن˘لإ ىلإإ ة˘لو˘ط˘ب˘لإ

،مهل هحنم يذلإ ريصضحتلإ جمانربب هيبع’
د˘ق˘ف ،تا˘ط˘˘ل˘˘صسلإ ن˘˘م رإر˘˘ق ّيأإ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ ي˘˘فو
ءإر˘جإإ دا˘ح˘ت’إ ىت˘حو ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لإ تر˘˘ط˘˘صس

يف ،كلذ متيصس فيك نكل ،ةقلغم تاصصبرت
،يحصصلإ لوكوتوربلاب مئإدلإ مإزتل’إ راطإإ

،نيبعÓل ايموي ةفثك˘م تا˘صصو˘ح˘ف˘ب ما˘ي˘ق˘لإو
ةيبطلإ ةج˘ل˘لإ سسي˘ئر ا˘صضيأإ ه˘ب ىصصوأإ ا˘م˘ل˘ث˘م
ر˘ط˘خ ن˘م رّذ˘ح يذ˘لإ ،ي˘جرا˘˘مد فا˘˘ف˘˘لإ ي˘˘ف
لبق ة˘يرا˘ب˘جإإ تا˘صصو˘ح˘ف˘لإ““ Ó˘ئا˘ق ،ىود˘ع˘لإ
 ،““تابيردتلإ فانئتصسإ

جارفإلا لبق تقولا نم اديزم بلطت ””فافلا»
  ةلوطبلا فانئتسسا تاءارجإاو ريبادت نع

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’إ ترد˘˘˘˘˘صصأإ ،ر˘˘˘˘˘خآإ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘ف
ا˘نا˘ي˘ب سسمأإ ““فا˘ف““ مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

نم تد˘كأإ ي˘نور˘ت˘ك˘ل’إ ا˘ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ا˘ي˘م˘صسر
وإ تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘يأإ ءا˘˘ط˘˘عإ ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘صسإ ه˘˘لÓ˘˘خ

ريبإدتلإ سصوصصخب مÓعإ’إ لئاصسول ليصصافت
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’ ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ا˘˘هدإد˘˘˘عإإ م˘˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لإ
يحصصلإ رجحلإ ةياهن عم ةينطولإ ةلوطبلإ

نا˘ي˘˘ب ح˘˘صضأإو ،يرا˘˘ج˘˘لإ ر˘˘ه˘˘صشلإ ن˘˘م41 يف

نأا˘ب ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’إ

ةصسفانملإ ةدوعل ةمزÓ˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ ر˘ي˘صضح˘ت

’وإ اهصضرع متيصسو ،ريصضحتلإ ديق ايلاح يه

ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ،ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘˘لإو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلإ ةرإزو ىل˘˘˘˘ع

ا˘˘ه˘˘عا˘˘صضخإإ د˘˘ع˘˘ب كلذو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘˘صصم˘˘˘لإ

نوكيصس ثيح ،بصسانملإ ق˘ي˘قد˘ت˘لإو ل˘ي˘ح˘ت˘ل˘ل

سضع˘ب ءإر˘جإ ة˘ي˘نا˘ك˘مإ نا˘ب˘صسح˘لإ ي˘ف كا˘˘ن˘˘ه

ةرإزو˘لإ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ق˘فو ا˘ه˘ي˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘˘ت˘˘لإ

نأا˘ب ،ي˘صشطز ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘˘ه تد˘˘كأإو ،ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لإ

ةقفإوملإ دعبو فان˘ئ˘ت˘صس’إ ج˘ما˘نر˘بو ة˘ط˘خ

متيصس ،رمأ’اب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإ ن˘م ه˘ي˘ل˘ع

ة˘ل˘عا˘ف˘لإ ة˘يور˘ك˘لإ فإر˘طأÓ˘ل ه˘ن˘˘ع ف˘˘صشك˘˘لإ

يمصسر نايب لÓخ نم ءإوصس مÓعإ’إ لئاصسوو

ةودن لÓخ نم وأإ ““فافلإ““ ةئيه نع ردصصي

ل˘ك ءا˘ط˘عإ’ ة˘يدا˘ح˘ت’إ ا˘هد˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص

تإرا˘˘˘˘صسف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسإ ىل˘˘˘˘ع در˘˘˘˘لإو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإ

.نييمÓعإ’إو نييفحصصلإ

ايلاطيإ سأك يفويلا موجنو ودلانور ةهجاوم يف رصان نب
ن˘م ة˘يإد˘ب ة˘ي˘بورو’إ ةرا˘ق˘˘لإ ىلإإ حور˘˘لإ دو˘˘ع˘˘ت
ي˘ف مد˘ق˘لإ ةر˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ،مو˘˘ي˘˘لإ
يف اهل˘صصإو˘ت ىلإإ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإإو ا˘ي˘نا˘ب˘صسإإ
لا˘م˘ك˘ت˘صسإ ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لإ تق˘ب˘صس ي˘˘ت˘˘لإو ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأإ
قلطنت˘صس ي˘ت˘لإو إر˘ت˘ل˘ج˘نإإ را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ،م˘صسو˘م˘لإ

ةلبقملإ مايأ’إ لفحتصسو ،ن’إ نم عوبصسإ دعب
حيحصص ،ةعتمملإو ةريثملإ تايرابملإ نم ددعب
ةوق نكل ،ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لإ رو˘صضح˘لإ د˘ق˘ت˘ف˘ن˘صس ا˘ن˘نأإ
انصضوعتصس تإءاقللإ كلت يف ةصسفانتملإ قرفلإ

.كلذ نع ًاليلق ولو
ةعم˘ج˘لإ إد˘غ ة˘ي˘لا˘ط˘ي’إ ةر˘ك˘ل˘ل ةا˘ي˘ح˘لإ دو˘ع˘تو
هف˘ي˘صضو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘ي˘ب ة˘م˘ق˘لإ ءا˘ق˘ل ة˘ما˘قا˘ب
نب ليعام˘صسإ ير˘ئإز˘ج˘لإ ه˘ل بع˘ل˘ي يذ˘لإ نÓ˘ي˘م
بعلم ىلع ةرصضاح ةراث’إ نوكتصس ثيح ،رصصان
كلذو ،يرينوك˘نا˘ي˘ب˘لإ ل˘ق˘ع˘م ،مو˘يدا˘ت˘صس ز˘نا˘ي˘لأإ

ناصس يف ميقأإ يذلإ باهذلإ ءاقل ىهتنإ نأإ دعب
جاتحيو،1-1 ةجي˘ت˘ن˘ب ف˘قو˘ت˘لإ ل˘ب˘ق ور˘ي˘صس

ةجيتن يأاب زوفلإ وأإ ًايبلصس لداعتلل سسوتنفوج
نÓيم جاتحي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لإ نا˘م˘صضل
زو˘˘ف˘˘لإ وأإ،1-1 ن˘م ر˘ب˘كأإ ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل

.رإوصشملإ لامكتصس’
بيجن.ج

ةينطولا ةلوطبلا ريصم لوح موحي لازيق ضومغلا

ةيرئازجلا ةيدنألا مسسقي ةيوركلا ةسسفانملا فانئتسسا رارق

يدوعسلا يلهفا لاقتنقل ةرواجمل حشرم يرمعلب
نإدÓ˘˘˘ف ي˘˘˘بر˘˘˘صصلإ ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لإ ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ دد˘˘˘˘صش
يدوعصسلإ يلهأ’إ يدانلإ بردم سشتيفويليم

يبن˘جأإ ع˘فإد˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لإ م˘عد ةرور˘صض ىل˘ع
،ةلبقملإ ةيفي˘صصلإ ت’ا˘ق˘ت˘ن’إ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ

تراصشأإو ،قيرفلإ عافد طخ ميعدت لجأإ نم
نأإ ىلإإ سسمأإ يدوعصسلإ ““ةيصضايرلإ““ ةفيحصص

م˘˘صض ي˘˘ف بغر˘˘ي ي˘˘بر˘˘صصلإ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لإ
يف بعلي ليقثلإ رايعلإ نم يبنجأإ فرتحم
ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،عا˘˘فد˘˘لإ بل˘˘ق ز˘˘كر˘˘م
ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘يد˘لإ لا˘م˘ج ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ بعÓ˘˘لإ
با˘˘ب˘˘صشلإ يدا˘˘ن ةردا˘˘˘غ˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘صسي يذ˘˘˘لإ
تلصصح يتلإ لكاصشملإ ةرثك ببصسب يدوعصسلإ
،رداصصملإ تإذ تدكأإو ،قيرفلإ ةرإدإ عم هل
سشتيفوليم نإدÓف بردملإو يلهأ’إ ةرإدإإ نأإ

ة˘ي˘صسن˘ج˘لإ ي˘بر˘ع ع˘فإد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لإ إرر˘˘ق
نم ةصصاخ ،قيرفلإ عم ةرصشابم مجصسني ىتح
ةريخأ’إ رابخأ’إ تراصشأإو ،ةغللإ لماع ثيح

عفإدملإ نأإ ركذي ،وتاكريملإ يف همصضل كرحتيصس يلهأ’إ يدان نإاف ،يدوعصسلإ بابصشلإ هقيرف عم يرمعلب دقع خصسف ةلاح يف هنأإ ىلإ
.يدوعصسلإ بابصشلإ قيرف ةرإدإإ فرط نم ةئملاب05 ـلإ قوفي هبتإر نم امصصخ ىقلت نأإ دعب افيفلل ىوكصش مدق دق يرئإزجلإ

ديلو.ف

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لإ ةر˘˘˘ك ىلإ ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
نم ره˘صشأإ3 دعب ،موي˘لإ ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’إ
ةإرا˘˘ب˘˘م ىر˘˘ج˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لإ
لا˘˘يرو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘صشإإ ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘بر˘˘˘يد˘˘˘لإ

زيصشناصس نومإر بعلم ىلع ،سسيتيب
هيف كرا˘صشي˘صس ءا˘ق˘ل ي˘ف ،نإو˘خ˘ث˘ي˘ب
ىصسي˘ع ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لإ ع˘˘فإد˘˘م
ىو˘ت˘صسم م˘يد˘ق˘ت ل˘مأإ ىل˘˘ع ،يد˘˘نا˘˘م
ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘صضو ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ز˘˘ي˘˘م˘˘م
تإءاقل د˘ه˘صشت ا˘م ا˘ًم˘ئإدو ،بي˘تر˘ت˘لإ
امهنوك ةحصضإو ةيصساصسح نيقيرفلإ

ة˘ب˘ل˘غ˘لإ نأإ ’إإ ،ةد˘حإو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م
يف ةصصاخ ةيليبصشإ’ نوكت ام ةداع

لا˘ير ل˘ت˘ح˘يو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’إ تإو˘˘ن˘˘صسلإ
ر˘˘صشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لإ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لإ سسي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب
نم عراصصي وهو ،ةطقن33 ديصصرب
ع˘˘جإر˘˘ت˘˘لإ ن˘˘م ه˘˘˘صسف˘˘˘ن ذا˘˘˘ق˘˘˘نإإ ل˘˘˘جأإ
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإإ ا˘مأإ ،طو˘˘ب˘˘ه˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل

لودجب ثلا˘ث˘لإ ز˘كر˘م˘لإ ي˘ف ي˘تأا˘ي˘ف
تناكو ،ةط˘ق˘ن74 ديصصر˘ب ا˘غ˘ي˘ل˘لإ
د˘ق ،ي˘نا˘ب˘صسإ’إ سسي˘ت˘ي˘ب لا˘˘ير ةرإدإإ
قيرفلإ مج˘ن ع˘م ا˘ه˘تا˘صضوا˘ف˘م تل˘جإ
،يدنام ىصسيع ،يرئإزجلإ ينطولإ
ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘˘صسب ،ق˘˘˘ح’ د˘˘˘عو˘˘˘م ىلإإ

تقو يف ،اينابصسإإ يف انوروك ءابو
عم قا˘ف˘ت’ ل˘صصو˘ت˘ل˘ل يد˘نا˘م ىع˘صسي
ةرداغم دصصق ،ينابصسإ’إ هيدان ةرإدإإ
املع ،يراجلإ مصسوملإ ةياهن قيرفلإ
يدانلإ عم اطبترم لإز’ يدنام نأإ
راصشي،1202 فيصص ىلإإ يصسلدنأ’إ
،قلأاتملإ يرئإزجلإ عفإدملإ نأإ ىلإإ

ي˘˘ف ه˘˘صسف˘˘ن سضر˘˘ف ،يد˘˘نا˘˘م ىصسي˘˘ع
ه˘ما˘م˘صضنإ ذ˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’إ يرود˘˘لإ
ثيح ،سسيتيب لاير يدان فوفصصل
د˘ع˘ب ه˘تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإإ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
نيزيم˘م ن˘ي˘برد˘م ةّد˘ع ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت
،““ي˘صسلد˘نأ’إ““ يدا˘ن˘˘لإ ىل˘˘ع إو˘˘فر˘˘صشأإ

يلاحلإ ينف˘لإ ر˘يد˘م˘لإ م˘هر˘خآإ نا˘ك
ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل
ي˘ف كلذ˘ك يد˘نا˘م ح˘ج˘نو.ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ة˘ق˘˘فر˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لإ ه˘˘تإرد˘˘ق تا˘˘ب˘˘ثإإ
ابع’ حبصصيل ،يرئإزجلإ بختنملإ
برد˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘صشت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأإ
جوت ثيح ،يصضاملب لامج ينطولإ

اهتخصسن يف ايقيرفأإ ممأإ سسأاك بقلب
ن˘ئإز˘خ ن˘ع تبا˘غ ي˘˘ت˘˘لإ ةر˘˘ي˘˘خأ’إ
0991. ذنم فافلإ
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ةمحر نب نيب لضافُي ”زولبلا»
سيتريفاه ياكو

يصسليصشت يدان نأإ ،سسمأإ ،ةيناطيربلإ ““نايدراغلإ““ ةفيحصص تدافأإ
،يناملأ’إ نزوكرفيل رياب بع’ ،سستريفاه ياك ،نيب لصضافُي ،يزيلجنإ’إ

عم دقاعتلل دروفتنيرب بع’ ةمحر نب ديعصس ،يرئإزجلإ يلودلإو
““زولبلإ““ نأإ ،هتإذ ردصصملإ حصضوأإو ،لبقملإ يفيصصلإ وتاكريملإ يف امهدحأإ
نم اهيقÓُي يتلإ ةعباتملإ ببصسب ،ياك عانقإإ يف ةريبك ةبوعصص نودجيصس
سضرع ةريخأ’إ هذه ةرإدإإ تحرتقإ امدعب ،ينابصسإ’إ ديردم لاير لبق

،قايصسلإ سسفن يف ،بعÓلإ عم دقاعتلإ لجأإ نم وروأإ نويلم08 هتميق
،بردملإ نم اصضيأإ بولطم رخآ’إ وه ،ةمحر نب ،““رصضخلإ““ مجاهم ىقبي
ةريبك ةفاصضإإ نوكيصسو هإوتصسمب إرثك بجعأإ يذلإ ،درابم’ كنإرف
ام بصسح وروأإ نويلم03 ـلإ زواجتي ’ ،ةمحر نب ،رعصس نأإ ركذي .قيرفلل
.ةيناطيربلإ فحصصلإ فلتخم هتلوإدت
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ةينابسقا ةلوطبلا ةدوع طيرش صقي يدنام ىسيع

يسنرفلا نايتيا تناس
وداراب ةبهوم مضل ىعسي
ىعصسي ،نايتيإإ تناصس يدان نأاب ةيصسنرف ةيفحصص ريراقت تركذ
ربع ،ةلبقملإ ةيفيصصلإ ت’اقتن’إ ةرتف لÓخ هعافد زيزعتل
ةفيحصص بصسحبو ،ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ موجن دحأإ عم دقاعتلإ
بعÓلإ عم دقاعتلاب متهم ،نايتيإإ تناصس نإاف ““لوبتوف سسنإرف““
،ودإراب ةيميداكأإ يدانل رصسيأ’إ ريهظلإ ،يلإوم ةزمح باصشلإ

22ـلإ بحاصصب بجعم يصسنرفلإ يدانلإ نأإ ىلإإ ةفيحصصلإ تراصشأإو
يتلإ ةإرابم03 لÓخ راظنأ’إ فطخ يف حجن امدعب ،اعيبر

سسأاكو ،ىلو’إ ةفرتحملإ ةلوطبلإ يف هقيرف ةقفر اهصضاخ
ةبرجت حاجن نأاب ةفيحصصلإ تدكأإو ،ةيقيرفإ’إ ةيلإردفنوكلإ
،لاطع فصسوي ،ةيميداكأ’إ يئانث عم يصسنرفلإ سسين يدان
عم دقاعتلإ ىلع نايتيإإ تناصس ةرإدإإ تزفح ،يوإدوب ماصشهو
ثيح ،رئإزجلإ يف نيعفإدملإ زربأإ نيب نم يلإوم دعيو ،بعÓلإ

ةيبوروأإ ةيدنأإ ةدع راظنأإ طحم هتلعج ،ةيلاع تاناكمإإ كلتمي
.ةيبرعو
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،فيطضس قافو ةرادإا سسلجم حجن
داجيإا يف ،بارعأا نيدلا زع ةدايقب
ةيلاملا تاقحتضسملا ةمزأ’ جرخم
كيلا˘م ،ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘ل ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

دد˘˘˘ه د˘˘˘ق بعÓ˘˘˘لا نا˘˘˘كو ،يرو˘˘˘ت
،تاعزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا˘˘ب
ىلع هلوضصح مدع لاح يف ““افيف““
قÓطنا ذنم ة˘ق˘لا˘ع˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
لاقو ،عوبضسأا فرظ يف ،مضسوملا

ربع نايب ي˘ف ،ي˘ف˘يا˘ط˘ضسلا يدا˘ن˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضص
بعÓ˘لا ف˘ل˘˘م نأا˘˘ب ““كو˘˘ب˘˘ضسي˘˘ف““
دعب ،يضضاملا نم حبضصأا دق يلاملا
ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك بضصب ةرادإ’ا تما˘˘˘˘˘˘ق نأا

يف ةلثمتملاو ،ةيلاملا هتاقحتضسم

ه˘با˘ضسح ي˘˘ف ،ر˘˘ه˘˘ضشأا5 بتاور
،ةرادإ’ا سسلجم لوا˘ح˘يو ،ي˘كن˘ب˘لا
تاقحتضسملا ي˘قا˘ب تا˘ف˘ل˘م قÓ˘غإا
ةفاضضإ’اب ،نيبعÓلا عيمجل ةقلاعلا
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا بتاور د˘˘يد˘˘ضست˘˘ل
.نيفظوملاو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ8006ددعلا0202 ناوج11 سسيمخلا14
www.akhersaa-dz.com

فيطصس قافو

 يروت يلاملا بعÓلا ةمزأا يوتحي قيرفلا ةرادإا سسلجم
 نارهو ةيدولوم

لسصاوت تامزأ’ا
 قيرفلل اهترسصاحم

،ةقناخ ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ي
نو˘يد بب˘ضسب م˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل˘ح˘ل ى˘ع˘ضسي

نيبعÓلا سضفرو ،ةيعامتج’ا تانيمأاتلا قودنضص
ردا˘ضصم ن˘م م˘ل˘عو ،م˘هرو˘جأا سضي˘ف˘خ˘ت تا˘حر˘ت˘ق˘م
رار˘كت ن˘م ة˘فو˘خ˘ت˘م ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا نأا˘ب ،ة˘بر˘ق˘م
دعب ،يضضاملا مضسوملا يف ةمضصاعلا داحتا ويرانيضس
تانيمأاتلل ينطولا قودنضصلا هاجتا هنويد تغلب نأا

تدكأا رداضصملا تاذ ،ميتنضس رايلم52 ،ةيعامتج’ا
ةيقيقح ةطرو يف ،ينارهولا يدانلا ةرادإا سسلجم نأاب
تا˘حر˘ت˘ق˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع سضفر د˘˘ع˘˘ب
،يوركلا طاضشنلا فقوت لظ يف ،مهروجأا سضيفخت
يدان رميو ،انوروك سسوريف ةحئاج راضشتنا ببضسب
،مضسوملا قÓطنا ذنم ةبيضصع ةرتفب نارهو ةيدولوم
تاطلضسلا فوزعو ،ليومتلا رداضصم بايغ ببضسب
ةيدنأ’ا قرعأا نم دحاول معدلا ميدقت نع ةيلحملا
ديلو.ف.ةيرئازجلا

ناصسملت دادو

ديزي ةسسفانملا ةدوع رارق
قيرفلا ةرادإا مومه نم

نا˘ضسم˘ل˘ت دادو ةرادإا نأا ،ة˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘ضصم ترا˘˘ضشأا
فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا رار˘ق ءار˘ج بي˘˘ضصع ع˘˘ضضو ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ت
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر بق˘ع ة˘ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا ةدو˘˘عو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةيمتح مامأا اهضسفن ةرادإ’ا تدجو ثيح ،يحضصلا
نع اهقيرف دعبت يكل ةمرتحم ةيلام ةلويضس ريفوت
ر˘ه˘ضشأ’ا ي˘ف هؤوا˘ن˘ب م˘ت ا˘˘م ل˘˘ك مد˘˘ه˘˘ت ل˘˘كا˘˘ضشم يأا
ةلوطب نم يقبتملا راوضشملا نأا مكحب ،ةيضضاملا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ب˘ّل˘ط˘ت˘ي ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا
عبرأا هرظتنتضس قيرفلا نأا نوك ،ةيلاملا فيراضصملا

وحن دÓبلا قرضش ىلإا نوكتضس اهنم ثÓث ،تاجرخ
ةمضصاعلا ىلإا ىرخأ’او ،ة˘يا˘ج˘بو ة˘با˘ن˘ع ،ةد˘كي˘كضس
لاومأ’ا نأا ىلع كيهان ،سشارحلا داحتا عم يرابتلل

ة˘قرو بع˘ل ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘يرور˘˘ضض
لجأا نم ةقلاعلا تاقحتضسملا ةيوضستو تازيفحتلا
قوف مهدنع ام لضضفأا ميدقت وحن نيبعÓلاب عفدلا
غولب يف حاجنلا ىلع اووقي ىتح ،ناديملا ةيضضرأا
ديزت نأاب نيريثكلا تاعقوت مامأاو ،رّطضسملا فدهلا
ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘مزأ’ا

ّ
ةرتف˘لا ي˘ف ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ب 

تاكرضشلا نأا امب ،ةيداملا قرفلا بعاتم نم ةيلاحلا
يه اهنأا املاط˘ل ،ل˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ضسا˘ي˘ضس ن˘ع ف˘عز˘ت د˘ق
ر˘˘ضضت ىر˘˘خأ’ا

ّ
نأا د˘ي˘كأ’ا˘ف ،ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ن˘م تر

لضضفأا اودجي نل ناضسملت دادو نوؤوضش ىلع نيمئاقلا
ةي˘غ˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م تا˘ضضوا˘ف˘م ي˘ف لو˘خد˘لا ن˘م
يتلا ةرتفلاب ةضصاخلا مهبتاور نع لزانتلاب مهعانقإا
اهضضيف˘خ˘ت ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع وأا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف تف˘قو˘ت
ام رارغ ىلع يدانلا ةدعاضسم ةيغب ،ةمرتحم ةبضسنب
كلت ىتح وأا ةيلحملا قرفلا سضعب يف هب لمعلا مت
.ىرخأا ةيبنجأا تايرود يف طضشنت يتلا
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مويلا عمتجي ةيبملو’ا ةنجللا بتكم

ةماعلا ةيعمجلا خيرات ديدحت وحن
ةيباختن’او ةيداعلا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ي
ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لو’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘عا˘م˘ت˘جا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا ير˘˘˘ه˘˘˘ضشلا
ر˘ق˘م˘ب ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
نو˘˘˘ن˘˘˘كع ن˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ثيح ،ةمضصا˘ع˘لا˘ب
رو˘ح˘˘م نو˘˘كي˘˘ضس
د˘يد˘ح˘˘ت سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نيت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا خ˘يرا˘ت
ةيداعلا ةماع˘لا ة˘ما˘ع˘لا

ىلا قرطتلاو ،ةيباختن’او
يأار˘لا ل˘غ˘ضشت ي˘ت˘لا ا˘يا˘ضضق˘˘لا
ريضضحتلا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘ضضا˘ير˘لا ما˘ع˘لا

داضسفلا ةحفاكم اياضضقو ،يحضصلا رجحلا عفرل ابضسحت طاضشنلا فانئتضس’
،ةجيرم دمحم وضضعلا ،مويلا عامتجا دوقيضسو ،ةريخأ’ا ةرازولا ةلضسارمو
افلخ ديدج سسيئر ديدحت نيع ىلا ةباينلاب اضسيئر بتكملا هراتخا يذلا
هتلاقتضسا سضرعي مل فاريب نأا املع ،فاريب ىفطضصم ،ليقتضسملا سسيئرلل

نم هتلاقتضسا تلبقو لاقتضسا لب ،هتبختنا يتلا ةماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا ىلع
انوروكم سسوريف ةحئاج تببضستو ،طقف يذيفنتلا بتكملا ءاضضعأا فرط
اهعم يتأاتل ،نيناوقلا قيبطت يف للخلا نم ديدعلا ثادحا يف دجتضسملا
عضضو يف ةيبملو’ا ةنجللا تقب ثيح ،فاريب ىفطضصم سسيئرلا ةلاقتضسا

نيناوقلا قيبطت ناف كلذ مغرو ،ةجيرم نييعت لبق ،ةرتفل ينوناق ريغ
ةدع ماما ةيرئازجلا ةيبملو’ا ةنجللا نوكتضس ،ن’ا ىتح متي مل هريفاذحب
نأا بجي ةماعلا ةيعمجلاف ،فاريب ةفيلخ نييعتل تاباختنا ءارجا لبق لحارم
تاحيضشرتلا ةنجل نييعت مث نمو ،فاريب ليحر ميضسرت لجأا نم ’وا عمتجت
،ةليلق رهضشا ةدمل هتضسائر يف نيبغارلا ماما حضشرتلا باب حتف مث ،نوعطلاو
ثيح ،مداقلا ماعلا نوكتضس ةمداقلا ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا نأا رابتعاب
ةيرح ماما ةيبملو’ا ةنجللا نوكتضسو ،اهدعب وأا دايبملو’ا لبق ىرجت دق
ءامضسأ’ا نم ديدعلا تزربو ،كلذ اهتحنم ةيلودلا ةئيهلا نأا امب ،رايتخ’ا
يف ليوط عاب اهل ءامضسا اهمظعم ،فاريب ىفطضصم ةفÓخ يف ةبغارلا
ةضسائرل حضشرتلا ديرت ءامضسأ’ا نم ديدعلا كانه نا امك ،ةيرئازجلا ةضضايرلا
نم اهيلع لضصحت دقو ،ةماعلا ةيعمجلا يف ةيوضضع كلمت ’ اهنكلو اوكلا

ءامضسأ’ا زربأا نيب نمو ،ةيضضاير ةيداحتا فرط نم اهل مدقي سضيوفت لÓخ
راتخم ةرازول قباضسلا ماعلا ريدملا مضسا دجن هحضشرت فلمب مدقتت دق يتلا
سسيئرو ،يوانرب فوؤور ميلضس ةضضايرلاو بابضشلل قباضسلا ريزولاو ،ةنيدوب
.حابضش حبار ،ةكرتضشملا ةعراضصملل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
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يف مها˘ضسم˘لاو زرا˘ب˘لا و˘ضضع˘لا ح˘ت˘ف
لامك ياد نيضسح رضصن ةرادا سسلجم
د˘لو ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ى˘ل˘ع را˘ن˘˘لا يدو˘˘ع˘˘ضس
امهايا ا˘م˘ه˘ت˘م و˘ح˘ل دار˘مو ي˘لر˘ي˘مز
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ل˘˘ئا˘˘ضسم ي˘˘ف بعÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلإا ةيرضصنلا نم بابضشلا نيبعÓلا
لاقو ،ةيضسنوتلا ةضصاخو ىرخأا ةيدنأا
يل قبضس““ :ةيمÓعا تاحيرضصت يف
ليوح˘ت ي˘ف تا˘ب˘عÓ˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا

دقل ،جراخلا و˘ح˘ن ة˘ير˘ضصن˘لا ي˘ب˘ع’
دلو عم قيرفلا هضشيعي امو رمأ’ا دكأات
فرضشي ’و ريبك راع ولحلو يلريمز
ي˘ف يدو˘ع˘ضس فا˘ضضأاو ،““ة˘ير˘˘ضصن˘˘لا
نم نآ’ا ملعي عيمجلا““ :قايضسلا تاذ
فيك ،اضسنرف ىلإا فضساخ ليوحتب ماق
لماعتلا ةيرضصنلا مجحب قيرفل نكمي
،ةدمتعم تضسيلو طيضسوك ةأارما عم
ي˘ف ن˘يد˘ضسا˘˘ف˘˘لا ف˘˘ضشک ل˘˘ضصاوأا˘˘ضس
ر˘ضصا˘ن˘م ل˘ك ن˘م بل˘˘طأاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
جر˘خو ،““ء’ؤو˘ه ه˘˘جو ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘لا

مدقلا ةرك عرف سسيئر يدوعضس لامك
ىلع رانلا حتفو هتمضص نع قباضسلا
ليوحت ةيضضق يف ،ةقباضسلا ةرادإ’ا
فضساخ و، ياقوتو ،مودرز يثÓثلا
تادئاع نم قيرفلا ديفتضسي نأا نود
:لاقو ،تاق˘ف˘ضصلا هذ˘ه ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘لا˘م
مامأاو لاع توضصب تلقو قبضس دقل““
نأا بج˘ي ،ي˘مÓ˘ك رر˘كأاو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
رييضستلا ةقيرط ىلع ءوضضلا طلضسن
سصوضصخب ،ةقباضسلا ةرادإ’اب ةضصاخلا

ياقوتو ،ف˘ضسا˘خ لکو˘ح˘ت تا˘ق˘ف˘ضص
ح˘˘ي˘˘ضضو˘˘تو جرا˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا مودرزو
؟ تاقفضصلا لاومأا تبهذ نيأا ةيؤورلا

يتلا تاقفضصلا هذه ةميق يه مكو
’ نأا ترر˘˘ق““ :ل˘˘ضصاوو ،““؟تمر˘˘˘بأا
نع عافدلا لجأا نم تمضصلا مزتلأا

ع˘فرو ياد ن˘ي˘ضسح ر˘ضصن ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم
ةرادإ’ا د˘˘˘˘ضض ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ضضق ىو˘˘˘˘˘عد
.““عوضضوملا اذه سصوضصخب
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ياد نيصسح رصصن

اهمهتيو يلريمز دلوو ولحل مجاهي يدوعسس
 نيبعÓلا ليوحت تاقفسص يف بعÓتلاب



ديردم لاير ىلإ لاقتنقا لضفيسيروت ناريف
ضسمأأ ،يفحشص ريرقت لاق
،ايشسنلاف مجن نإأ ،ءاعبرأ’أ

،ديردم لايرل لاقتن’أ لشضفي
يفيشصلأ وتاكريملأ يف

ديدعلأ مامتهأ مغر لبقملأ
ىرخأ’أ ةيدنأ’أ نم

بذجو ،همشضب
نأريف ينابشسإ’أ

،ايشسنلاف مجن ،ضسيروت
همشض يف بغرت يتلأ ةيدنأ’أ نم ديدعلأ راظنأأ

ضسيروت مشسأ طبترأو ،لبقملأ يفيشصلأ وتاكريملاب

ةقلامع نم ٍدان نم رثكأأ ىلإأ لاقتن’اب (اًماع02)
ةياهنب هدقع ءاهتنأ عم ةشصاخ ،فيشصلأ أذه ابوروأأ

يدام حبر قيقحت يف ايشسنلاف ةبغرو ،لبقملأ مشسوملأ
““وتاكريم ويششتلاك““ عقوم بشسحبو ،هعيب ءأرو نم

ىلع لوشصحلل اًظح رفوأ’أ وه ديردم لاير نإاف ،يلاطيإ’أ
،ةلبقملأ ةيفيشصلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ ،ضسيروت عيقوت

مشض يف بغرت ةريثك ةيدنأأ نيب نم أًدحأو ديردم لاير دعيو
يلوبانو دنومترود ايشسوروبو ضسوتنفوي لثم ،ضسيروت
أذه ايشسنلاف عم هقلأات دعب ،دتيانوي رتشسششنامو لوبرفيلو

نأاششب ةياغلل نئمطم ديردم لاير نأأ ،ريرقتلأ حشضوأأو ،مشسوملأ
ىلإأ لاقتن’أ لشضفي بعÓلأ نأأ وه ببشسلأو ،ضسيروت مشض

.يغنريملأ ضصيمق ءأدترأو ويبانرب وغايتناشس

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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لساكوين عم ضوافتيوينيتوك
نريابل راعملأ ةنولششرب بع’ ،وينيتوك بيليف يليزأربلأ بأرتقأ نع ،ءاعبرأ’أ ضسمأأ ،ينابشسإأ يفحشص ريرقت فششك
،يراجلأ مشسوملأ ةياهنب خنويم نرياب ىلإأ وينيتوك ةراعإأ يهتنتو ،ديدجلأ مشسوملأ يف هتهجو ديدحت نم ،خنويم
ةفيحشص بشسحبو ،غيلريميربلأ ةيدنأأ نم اهمظعمو ،همشضل ةمدقملأ ضضورعلأ ىلإأ عامتشسÓل ةنولششرب دعتشسيو
لقن بأرتقأ لظ يف ةشصاخ ،وينيتوك تامدخ ىلع لوشصحلل برقأ’أ ودبي لشساكوين نإاف ،ةينولاتكلأ ““تروبشس““
لشساكوين ولوؤوشسم لشصأوتو تروطت رومأ’أ نأأ ،ةفيحشصلأ تحشضوأأو ،يدوعشسلأ رامثتشس’أ قودنشص ىلإأ يدانلأ ةيكلم
ضضوافتي وينيتوك نأأ ىلإأ تتفلو ،ةقفشصلأ كلت مأربإ’ بعÓلأ دأدعتشسأ ىدم ةفرعمل وينيتوكب نيطيحملأ عم لعفلاب
هشسفن وه هتبغرو ،وينيتوك مشضب يزيلجنإأ ٍدان نم رثكأأ مامتهأ عمو ،ةلمتحملأ ةقفشصلأ طورشش لوح لشساكوين عم لعفلاب
رظن ،همشضل ربكأ’أ لشساكوين ضصرف دعت ،جيلريميربلل ةدوعلأ يف

ً
نأاب هحومطو ،يدانلأ اهب عتمتيشس يتلأ ةيئأرششلأ تأردقلل أ

عم لعفلاب لشصأوت لشساكوين نأأ ““لوبتوف ضسنأرف““ ةلجم تركذو ،ةمخشض تاقفشص مأربإاب أرتلجنإأ رابك نيب حبشصي
.وينيتوك رعشس ىلع فرعتلل ةنولششرب

سفاني دنومترود
ىلع يسليشت

وغنمقف مجن تامدخ

ة˘م˘حأز˘م ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب يدا˘˘ن رر˘˘ق
قو˘˘شس ي˘˘ف ه˘˘فأد˘˘هأأ د˘˘حأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت
تر˘كذو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ،ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ
نأأ ،““ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأأ ترو˘˘ب˘˘˘شس يا˘˘˘كشس““ ة˘˘˘كب˘˘˘شش
،نوشسريج مشض ىلع زولبلأ ضسفاني دنومترود

،فيشصلأ أذه ،يليزأربلأ وغنمÓف طشسو بع’

امدعب نييدانلأ راظنأأ اًماع32 بحاشص بذجو
يف وجنمÓف˘ل ة˘ي˘شسا˘شسأ’أ ر˘شصا˘ن˘ع˘لأ د˘حأأ نا˘ك
ضسيروداتربيل ضسأاك بقلب رفظلأ وحن هرأوششم
تاثداحم يف دنومترود لخدو ،يشضاملأ ماعلأ

،بعÓلأ ليكو ،ي˘ششتو˘لو˘تر˘ي˘ب و˘نا˘ي˘لو˘ي˘ج ع˘م
،ةر˘ي˘خأ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ي˘شسل˘ي˘ششت ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م
دقاعتلأ نأاششب يئدبم قافت’ لشصوتلأ ةلواحمل
غلبي نوشسريج رعشس نأاب ةكبششلأ تدافأأو ،هعم

لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف و˘هو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م53 يلأوح
بب˘شسب ،ة˘يدا˘شصت˘ق’أ ة˘مزأ’أ م˘غر ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لأ

بعÓ˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ذإأ ،ابوروأأ يف ةيفأرتحأ ةبرجت ضضوخ يليزأربلأ

دعب هتراعإأ لبق،6102 ماع امور ىلإأ مشضنأ
 .يلاطيإ’أ انيتنرويف ىلإأ نيماع

نرياب ةمهم دقعي يتيس رتسشنام
يناس مضل خنويم

ىلع رومألا ،يتيشس رتشسششنام دقع
يعشس لظ يف ،خنويم نرياب هريظن
،يناشس يناملألا عم دقاعتلل ريخألا

نأا سستروبشس يا˘ك˘شس ة˘ك˘ب˘شش تر˘كذو
لوشصحلاب كشسمت يتيشس رتشسششنام

،ينيلرتشسإا هينج نو˘ي˘ل˘م26 ىلع
يوريل دق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،ي˘نا˘شس ع˘ي˘ب˘ل
يف يتيشس رتشسششنام هيدان عم يناشس

سضرع رخآا نأاب اًملع،1202 فيشص
وحن غلبي ،خنويم نرياب نم لشصو
حرشصو ،ينيلرتشسإا هينج نويلم63
،خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب برد˘م كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه

ي˘˘˘ب˘˘˘عل نأا ،ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا
سسأار ىل˘˘ع نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘جألا
اذه تلاقتنلا قوشس يف هتايولوأا
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ف˘˘ي˘˘شصلا

يف يناشس يوريل عم دقاعتلا لواح
لبق ،يشضاملا يف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ةيوق ةباشصإل بعÓلا سضرعتي نأا

عرد˘لا ةارا˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا ي˘˘ف
.لوبرفيل مامأا ةيريخلا

”لاطبفا بقل قحتسي وكيتلتأ“ :شتيفاس

يرودل لهأاتلأ وه ،مشسوملأ أذه هقيرفل لوأ’أ فدهلأ نأأ ،ضشتيفاشس نافيتشس ،ديردم وكيتلتأأ بع’ دكأأ
أذإأو ..لاطبأ’أ يرود غولب وه امئأد لوأ’أ انفده““ بعÓلأ لاق ،فتاهلأ ربع عم ةلباقم يفو ،ابوروأأ لاطبأأ
ملح وه ابوروأأ لاطبأأ يرود““ نأأ فاشضأأو ،““لشضفأأ أذهف زنويبماششتلاب زوفلأ لÓخ نم لهأاتلأ انعطتشسأ

11 يقبت عم ،نآ’أ ىتح هلهأات قيرفلأ مشسح مدع لوحو ،““كلذ قحتشسي يدانلأ أذه نأ’ ،يتلتأ’أ يعجششم
ضسفن نآ’أ ىتح ققحن ملو ،ضضرأ’أ جراخ ماعلأ أذه Óيلق انيناع دقل““ ضشتيفاشس لاق ،اجيللأ مشسوم نم ةلوج
ريغت““ قيرفلأ نأأ حشضوأأ امك ،““مشسوملأ نم ةلحرملأ هذه لولحب امئأد اهدشصحن انك يتلأ ،طاقنلأ ددع
قيقحتل ةريخأ’أ ةأرابملأ ىتح لتاقنشسو ،أدأدعتشسأ رثكأأ نآ’أ اننكل ،اشضيأأ ريثأات أذهل نوكي دقو أريثك
نوكتشس““ اهنأأ دكأأ ،ضسيمام ناشس بعلم ىلع ،وابلب كيتلتأأ مامأأ ةمداقلأ قيرفلأ ةأرابم نعو ،““فدهلأ

لعفلاب دعتشسن اننكل ..مهشضرأأ ىلع أدج أديج لكششب نوبعلي مهنأ’ ،امئأد لاحلأ وه امك ةبعشص ةهجأوم
.““انل ةبشسنلاب ةياغلل ةمهم دعت يتلأ ،ةأرابملأ هذهل

حقسلاب ةقرسل ضرعتيوخييتساك
نم ،ءاثÓثلأ مويلأ ،حÓشسلأ ديدهت تحت ةقرشسلل ضضرعت هنأأ ،نÓيم بع’ ،وخييتشساك ليوماشص فششك
لاقو ،طقف هتعاشس أوذخأأ نيدتعملأ نأأو ،ريخب هنأأ دكأأ كلذ عمو ،ونÓيم ةنيدم يف ةيبشصلأ نم نينثأ لبق

ةيبشصلأ نم نانثأ ؟ديج ءيشش لك ونÓيم يف““ :““مأرغتشسنإأ““ ىلع هباشسح ربع ،(اماع52) وخييتشساك
ابوشصو ،ناشصللأ هيلع ىدتعأ امدنع هترايشس يف بعÓلأ ناكو ،““يهجو ىلإأ بوشصم ضسدشسمب ينوقرشس
غÓبإاب وخييتشساك ماق ،كلذ دعبو ،رأرفلاب أذولي نأأ لبق ،هتعاشس امهيطعي نأأ هأربجأأو هوحن اشسدشسم
دقع نأأ ركذي ،““عيمجلل أركشش ،ريخب انأأ ..طقف يتعاشس أوذخأأ دقل““ :هتلاشسر ماتخ يف فاشضأأو ،ةطرششلأ

قلغ ةرتف لÓخ ،ونÓيم ةنيدم يف ينابشسإ’أ بعÓلأ لظو،3202 ىتح رمتشسم نÓيم عم وخييتشساك
.رطخلل هتلئاع نم ضصخشش يأأ ضضرعي ’ ىتح ،دÓبلأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنتابب ريضس ثداح يف حورجب سصاخضشأا40 ةباضصإا
رثأ كلذو ،ةروطخلأ ةتوافتم تاباسصأ ىلأ ةنسس05و02 نيب مهرامعأ حوأرتت سصاخسشأ ةعبرأ لو’أ سسمأ سضرعت

،ناسسمل ةيدلب ميلقاب فيطسسو ةنتاب يتي’و نيب طبأرلأ68 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع عقو ريسس ثداح
لفكتلل ةنحاسشو فاعسسأ تأرايسس عبرأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم ترخسس دقو ،تأرايسس30 نيب مأدطسصأ نع مجن
يذلأ تقولأ يف ذه .ةمزÓلأ تافاعسس’أ يقلتل ةنأورم ىفسشتسسم ىلأ ةعرسسلأ حانج ىلع مهلقنو نيباسصملاب
ح ناسشوسش.هبابسسأ دنع فوقولل ثداحلأ يف اقيقحت ينطولأ كرذلأ حلاسصم هيف تحتف

ةليسملاب ليغشتلا ةلاكو لخاد باش راحتنا ةلواحم

بناجب اقباسس  ليغسشتلا ةلاكو لخاد راحتنا ةلواحم ىلع  ةنسس42  نم غلبي باسش سسما ءاسسم مدقا
ثيح هيسسفن قرح ةلواحم يف نيزنب ةروراق باسش رسضحا نيا ةليسسملاب يئلولا يبعسشلا سسلجم
حتفو ماحتقا ل نملا حلاسصم ةقفر ةيندملا ةيامحلا لاجر نطفت ل ول هقولغم ةلاكولا باوبلا تناك
حرسص ثيح نكسسلا لكسشم وه باسش هيلع مدقا يذلا ببسس باسش ذاقنا متو ةلاكولل يفÓخلا بابلا

اورظني ملو90842 مقر تحت8102 ذنم  ةليسسملا ةرئادلا يوتسسم يلع فلم كلمي هناب ةعاسس رخل
 .يؤوام نودبو نيوبلا ميتي باسش نا ةراسشإÓل عراسشلا يف هيخا ةقفر سشيعي وهو هفلم يف

خوسشخسش حلاسص

0202 ناوج01 ءاعبرألا مويooderoO تقتلا

مÓعإلا لئاسسو يلثمم عم ويديفلاب لوادتلا ربع
يراجتلا سضرعل˘ل ا˘ه˘قÓ˘طا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

رمتؤوملا اذ˘ه د˘ع˘ي.““ooderoO amiD““ ديدج˘لا
،ةدومح تيآا بيكسش ديسسلا هطسشن يذلا يسضارتفلا
ديسسلاو ةيقيوسست˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا سضر˘ع˘ل ر˘يد˘م˘لا بئا˘ن

و ة˘ن˘م˘قر˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ر˘يد˘م بئا˘ن ، ي˘ڤارد لدا˘˘ع

ooderoO نم ةردابم ،(TOI) ةلسصتملا ةزهجألا

قوسسلا يف قوبسسملا ريغ ديدجلا اهجتنم ميدقتل
نم دحلل ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا ع˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

فدهبDIVOC-91. ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

ديدجلا اهسضرعooderoO قلطت اهنئابز ءاسضرا
سضرعلا اذه جتنو ،ةيئانثتسسا ايازمب اًقبسسم عوفدملا

تاعقوتو قاوذأل رم˘ت˘سسم˘لا عا˘م˘ت˘سسلا لÓ˘خ ن˘م
مكح˘ت˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حاو
.ة˘ن˘م˘قر ر˘ث˘كأا قو˘سس ي˘ف م˘ه˘˘سضر˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘كلا

مي˘م˘سص ي˘ف نو˘بز˘لاooderoO ع˘سضت ،ةدا˘ع˘لا˘˘ك
.هعم ةسصاخ ةقÓع ىلع اًمئاد ظفاحتو ،اهتامامتها

ةماقإاب دعولا اذهب ““ooderoO amiD ““ يفتو
د˘ي˘سسلا ح˘سضوأا ،ه˘سضر˘ع لÓ˘خ ن˘م.ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ط˘˘بار

amiD سضرعل نكمي فيك ةدومح تيأا بيكسش

ooderoOة˘سصر˘ف˘لا نو˘بز˘لا ح˘ن˘م˘ي نأا د˘يد˘ج˘˘لا
يب˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘مز˘ح˘لا ل˘يو˘ح˘تو د˘يد˘ج˘تو را˘ي˘ت˘خل
ليكسشت ىوسس نوبزلا ىلع ام .ةيرحب هتاجايتحا

تاراي˘خ˘لا ة˘ح˘ئل ى˘لا جو˘لو˘ل˘ل005* # ز˘مر˘لا
وأا ،سضرغلا اذهل ةممسصم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ة˘حا˘ت˘م˘لا

ةبكاومzd.ooderoo.foohc ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘˘سص ةرا˘˘˘˘يز

ooderoO amiD تّريغ ،ةيلا˘ح˘لا تا˘ها˘ج˘تÓ˘ل

ةيمقر˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ع˘ل˘لا
يتلا تنرتنا مزح عم ،ةيرسصحلا نئابزلا ةبرجتو
ةيمقرلا تاقيبطتلاو مدختسسملا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ي˘ب˘ل˘ت
تآا˘فا˘كم˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ىو˘ت˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا
لئاسسرلاو تاملاكملا نم ةيسساسسألاو ةيكيسسÓكلا
تيآا بي˘كسش د˘ي˘سسلا فا˘سضا ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصن˘˘لا

عيمج رابتعلا يف ذخأاي لماكلا ماظنلا اذه.ةدومح
لÓخ نم نئابز˘ل˘ل ة˘سضور˘ع˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘سسلا عاو˘نأا

سضرعلا اذه مدقي ثيحooderoO amiD سضرع
ةيمويلاو ةيرهسشلا تاقابلا نم ةعومجم ديدجلا
ن˘كم˘ي.ع˘ي˘م˘ج˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ع˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

رادسصإلا يفooderoO amiD ىلع لوسصحلا

عم وأا ،ةيلوألا ةئبعتلا نم جد002 عم يسساسسألا

را˘ي˘ت˘خا بسسح ،جرد˘˘م ير˘˘ه˘˘سشamiD ديسصر

30 نم ةعومجم ديدجلا سضرعلا اذه مدقي.نوبزلا

مدقت ةديدجو ةيئانث˘ت˘سسا ة˘ير˘ه˘سش ة˘ي˘فاز˘ج ةد˘سصرأا
ةي˘م˘قر˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ن˘م ا˘ًج˘يز˘م ىو˘ت˘سسم ل˘كل
ا˘ياز˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب (مÓ˘فألا / ى˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لا)

كلذ ىلإا ةفاسضإلاب.تنرتنإلاو توسصلا يف ةداتعملا

amiD قفارت يتلا ةميظعلا تاراكتبلا دحأا نإاف ،

ooderoOم˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘ت و˘˘˘˘ه KIZANAو

XILFANA،001 ةركتبم ةيرئازج تاقيبطت٪
ديسسلا نلعأا امك .ةعتم˘مو ة˘ي˘فا˘ق˘ث ة˘سسم˘ل ي˘ف˘سضت

ثارتللXILFANA جّور˘˘˘˘ت ، ي˘˘˘˘˘ڤارد لدا˘˘˘˘˘ع
تاجاتنإا حارتقا لÓ˘خ ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا

ةبسسنلاب امأا .قاوذألا عيمج عم بسسانتت ةفلتخم

KIZANA،نم ةعسساو ةعومجم مدقن نحنف
.ة˘ي˘ن˘ف˘لا قا˘فآلا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘لا
نّمسضمو سضورعم تاقيبطتلا هذه يف كارتسشلا

رهسش ةدمل ةيرهسشلاooderoO amiD مزح يف

ديفتسسي0021: اميد يفازجلا ديسصرلا عم.دحاو

تاملاكمو تنرتنإلا نم يتكوا اجيج8 نم نوبزلا

و ةقيقد001 وooderoO وحن ةدودحم ريغ

تاكبسشلا ع˘ي˘م˘ج˘ل ةر˘ي˘سصق ة˘ي˘سصن ة˘لا˘سسر021
قيبطت يف يناجم كارتسشا ىلإا ةفاسضإلاب ةينطولا

KIZANAةحلاسص ايازملا هذه لك ىقيسسوملل

0002: اميد يفازجلا ديسصرلا عم   .اًموي03 ةدمل

،تنرتنإلا نم يتكوا اجيج03 نم نوبزلا ديفتسسي

003 و،ooderoO وحن ةدودحم ريغ تاملاكمو

عي˘م˘ج˘ل ةر˘ي˘سصق ة˘ي˘سصن ة˘لا˘سسر002 و ة˘ق˘ي˘قد
يف مدقم كارتسشا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةينطولا تاكبسشلا

اياز˘م˘لا هذ˘ه ل˘ك،XILFANA مÓفأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

اميد يفازجلا ديسصرلا عم.اًموي03 ةدمل ةحلاسص

نم يتكوا اجيج07 نم نوبزلا ديفتسسي0053:

ooderoO وحن ةدودحم ريغ تاملاكمو تنرتنإلا

عيمجل ةريسصق ةيسصن ةلاسسر053 و ةقيقد007 و
يناجم كارتسشا ىلإا ةفاسضإلاب ةينطولا تاكبسشلا

XILFANA وKIZANA تاقيبطت يف

نوكيسس.اًموي03 ةدمل ةحلاسص ايازملا هذه لك،

ىوتسسم ىلع ار˘فو˘ت˘مsooderoO اميد سضر˘ع
تا˘ع˘ي˘ب˘م تا˘كب˘سش لÓ˘خ ن˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

.ooderoOخ نمÓعإا ةلمح لÓقاطنلا ةعسساو ةين

ooderoO بغرت ،ةقوبسسم ريغو ةدوجلا ةيلاعو

ةسصرف مهحن˘م˘تو ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ىد˘ل عا˘ب˘ط˘نا كر˘ت ي˘ف
ى˘ل˘ع .ه˘تد˘ها˘سشم نود˘ير˘ي ي˘ط˘لا نÓ˘علا را˘ي˘ت˘خا

ىلع وأاzd.ooderoo.www ينورتكلإلا اهعقوم
،سضرعلا ةياهن يفو.يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش
لوح نيثدحتملاو نييفحسصلا نيب ينغ سشاقن راد

،ىرخأا ةرم.““ooderoO اميد““ ديدجلا سضرعلا

را˘كت˘بلاو ة˘لا˘سصألا ى˘ل˘عooderoO تدمتعا
دودح زواجت لÓخ نم ديدجلا اهسضرعل جيورتلل
عاطق ري˘يا˘ع˘م ر˘ي˘ي˘غ˘تو ةد˘يد˘ج˘لا ن˘ئا˘بز˘لا ة˘بر˘ج˘ت
.رئازجلا يف تلاسصتلا

ةبانع ةيدلبل ةعباتلا جاوزلا دوقع ةعاق تلوحت

فيقوتل هنباو با لخدت امدعب ةعراسصملا ةبلحل

يف هوسضفر يذلا باسشلاب مهتنبا نارق دقع ةيلمع

نمألا حلاسصم تفقوا ثيح تارملا نم ديدعلا

ةيسضق يف رارفلاب رخا ذل اميف سصخسش يرسضحلا

لامعت˘سساو يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘سضلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ةيسضقلا لي˘سصا˘ف˘ت رو˘سضح˘م˘لا سضي˘بلا حÓ˘سسلا

هنباو با لخد امدنع ءاثÓثلا موي حابسص دوعت

يام8يحب ““ينسسحلا نسسح““ نارقلا دوقع ةعاق

جاوزلا نم مهتنبا عنمل ةلواحم يف ةبانعب5491

اجلت نأا لبق هب اهطابترا اوسضفر دق  اوناك باسشب

دقع ةيلمع لÓخ اهيلو نوكيل اهراجب ةناعتسسÓل

رخآا يف رمألاب املع اهوخأاو اهدلاو نكلو  نارقلاا
نا املع  دوق˘ع˘لا ة˘عا˘ق˘لا ي˘ل˘ع او˘م˘ج˘هو ة˘ظ˘ح˘ل
تارملا نم ديدعلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘ط˘خ˘ل مد˘ق˘ت با˘سشلا
نيمهتملا مدقا دقو هبلط تسضفر اهتلئاع نكل

باسشلا سضيبلا حÓسسلاب تابرسض هيجوت يلع
يو˘ت˘سسم ي˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب ه˘ت˘˘با˘˘سصإل تدا
تماق يتلا تاقيقحتلا رثأا يلعو سسأارلاو رهظلا
سصاسصت˘خا ةر˘ئاد ير˘سضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ب
يف هنبا ةدعاسسم ةمهتب بلا فيقوت مت ثدحلا
لازام يذلا نبلا نع ثحبلا يراج اميف ءادتعلا
يدمعلا حرجلاو برسضلا ةمهتب رارف ةلاح يف
.سضيبألا حÓسسلا لامعتسساو

م مير

نيكسسلاب نعطلل هسضرعت دعب ةريطخ حورجب بيسصأ سسيرعلأ

 ““يناضسح نضسح““ زكرم نامحتقي هنباو لجر
ةبانعب ةاتف جاوز لاطب’

ooderoO نم ديدجلأ قبسسملأ عفدلأ سضرع

ooderoO amiD  ... يف مكب اًبحرم

!ةديدج ةبرجت مكحنمي يذلا ديدجلا سضرعلا

نمأÓل ةيئلولا ةحلسصملاب ريهطتلا يتقرف تماق
رهسش ةليط سسارهأا قوسس ةيلو نمأاب يمومعلا

لماك ربع لخدت ةيلمع003 ـب0202 ةنسسل يام
زجح م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ،ة˘يلو˘لا سصا˘سصت˘خا م˘ي˘ل˘قإا

ـب ترد˘ق ي˘ت˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك

نم غل˘ك603زجح ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب غ˘ل˘ك5.796
مت امك  ،كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغلا ةيئاذغلا داوملا

م˘ت ن˘يأا ع˘ل˘سسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو6921زجح
ةسصتخملا تاهجلا ىلإا تازوجحملا هذه ميلسست

تاهجلا ىلإا اولسسرأا يئازج فلم33 زاجنإا و
تاذ تماق قايسسلا تاذ يف  ةسصتخملا ةيئاسضقلا

سضرعب ةسصاخ ةبكرمو ةلواط52 ةلازإاب ةقرفلا
ةقاعإا ىلإا تدأا يتلا ، قيرطلا ةفسصرأا ىلع علسسلا

نيتجرخب ةقرفلا تاذ تماق امك ،نيلجارلا ةكرح
نم مت ةيدلبلا ةحسصلا بتاكم ةقفر نيتيناديم
فلتخم نم ةيراجت تÓحم ةدع ةبقارم اهلÓخ
ني˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل تاراذ˘عإا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ع˘م ،ة˘ط˘سشنألا
نم ةياقولا ريبادتو طورسش مارتحإا مدع ببسسب
ةئيبلا ةيامح لاجم يف و. انوروك ءابو راسشتنإا

ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش ةقرف تماقنارمعلاو

زاجنإا اهلÓخ نم مت لخدت93 ـب ةيلولا نمأاب

،ةسصخر نود ءانب زاجنإا سصوسصخب ةفلاخم92

ةقباطم مدع سصوسصخب  تافلاخم (80) ةينامث
فيقوت مت اميف ، ةملسسملا ءانبلا ةسصخرل ءانبلا

.اسصخسش (13)نوثÓثو دحاو ل لاغسشألا
سش.ا

نع راذتع’اب اضسنرف ةبلاطم دضض توضصي سسنوت ناملرب
رامعتضس’ا ةبقح

ةركذم دسض ءاعبرألا-ءاثÓثلا ليل يسسنوتلا ناملربلا توسص ،ةعاسس51 تقرغتسسا ةسسلج ماتخ يف
فÓتئا بزح اهب مّدقت اهدعب امو ،رامعتسسلا ةلحرم نع سسنوت نم يمسسر راذتعا ميدقتب اسسنرف بلاطت

ةركذملا ةحلسصمل ًابئان77 توسص ،ةليوطلا تاسشقانملا دعبو.باّونلا نيبً اداحً لدج تراثأاو ةماركلا

ةلتك تمدقو.لقألا ىلع تاوسصأا901 اهرارقإا بلطتي ناك نيح يف ،باون5 اهّدسض تّوسص نيح يف

رادسصإاب““  اهيف ةبلاطم ةحئÓلا ،ةيناملربلا لتكلا عبار (712 لسصأا نم ابئان91) ةماركلا فÓتئا
هّقح يف اهتبكترا يتلا مئارجلا لك نع يسسنوتلا بعسشلل ةيسسنرفلا ةلودلا نم ينلعو يمسسر راذتعا

خ˘يرا˘ت ن˘م ءادو˘سسلا ة˘ح˘˘ف˘˘سصلا هذ˘˘ه يو˘˘ط˘˘ي نا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م راذ˘˘ت˘˘علا اذ˘˘ه ناو1881 ماعلا ذ˘ن˘م
باسصتغلاو بيذعتلاو لايتغلاو لتقلا»ـب ةحئÓلا سصن يف مئارجلا هذه فÓتئلا ددحو.““نيتلودلا

رسضتملا سضيوعتب““ بزحلا بلاط امك.““ةيعيبطلا تاورثلا بهنو يرسسقلا ريجهتلاو
ّ

عسضوو نير
طاقنلا نيب ناك اسسنرف نم راذتعلا بلطمو.““نييسسنوتلا نيثحابلا ةّمذ ىلع ةبقحلا كلت فيسشرأا لماك
.تئافلا ربوتكأا تاباختنا يف هب كراسش يذلا يباختنلا ةماركلا فÓتئا جمانرب يف ةيسساسسألا

سسأرهأأ قوسس

 هكاوفلاو رضضخلا نم غلك006 زجح
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