
830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلإ - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد02 نمثلإ4306 ددعلإ - رصشع ةعصساتلإ ةنصسلإـه1441ةدعقلإ وذ02 ـل قفإوملإ -0202ةيليوج21 دحأ’إ

طخاسس ةبانع يلاو
 نكسسلا عاطق ىلع

راجحلإ بكرم ديوزت ىلع رثؤويصس ريطخ جرعنم يف دجإوتت اهنإإ تلاق

ئراط يأ’ دإدعتصسÓل وعديو رطخلإ سسوقان قدي ةحصصلإ ريزو اميف

 فلأ’ا قوفي تايفولا ددع
انوروكب ةديدج ةباسصإا074 ليجسستو

لصصفلإ سسورد كإردتصسإ ةرورصض ىلع تددصش
انوروك ببصسب ةعئاصضلإ ثلاثلإ

ةيبرتلا ءاردمل تاميلعت
ذيملتلا درط مدعب

مل نيذلا نيبسسارلا
ةنسس61ـلا اوفوتسسي

ريهطتلإ نإويد لامع طوقصس تايعإدت / ةبانع
ةرصضخوبب اموي02 لبق ةعولاب يف

دعب اياـحسضلا ثـلاث ةافو
اموـي91 هثوكم

انيسس نبا ىفسشتسسمب

يف سصاخ جمانربب ةي’ولإ ناكصس دعو نوبت سسيئرلإ
 دعولإ قيقحت هنم رظتني نطإوملإ و هباختنإإ ةلاح

،راطملا ،ةيديدحلا ةكسسلا
...يعماج ىفسشتسسم ،ياومارتلا

  ؟ ققحتي لهف  ةلسشنخ ناكسس  ملح
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بصضغلإ ةمق يف عاطقلإ يلوؤوصسمو ءإردم عم هعامتجإ رداغ

ةليقث امهت هجوت ةزنولا مجانم ةباقن
ماعلا ريدملا ضسيئرلل
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ةعاسس رخآا
âaS rehkA

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم ةباسصإا6163 ليجسست دكؤوت فيطسسب ةحسصلا ةيريدم ^
ةنتابب ايراجت لحم051 نم ديزأا قلغ حارتقإا ^

ةليسسملا ةي’وب تايدلب5 ىلع يئزجلا رجحلا ضضرف ^
انوروك ضسوريفب ةديدج ت’اح3 ليجسست فراطلا ةي’ول ةحسصلا ةيريدم بسسح ^

لخدت بلطو ةيروهمجلا سيئر ديسلا ىلإ ةحوتفم ةلاسر
 : مارتح’او ريدقتلا ةيحت دعب

نم ينيكمت و يفاصصنإإ لجأإ نم لجاعلإ لخدتلإ ىلإإ اهيف مكوعدأإ ،مكيلع اهحرطأإ يتلإ ةيصضقلاب ةينعملإ تاطلصسلإ فلتخم ىلإإ و مكيلإإ ةهجوملإ ةلاصسرلإ هذهب ةميركلإ مكتدايصس ىلإإ مدقتأإ سسيئرلإ يديصس
. ةيطإرقوريبلإ و ةرقحلإ نم ةيلاخ و دحأإ اهيف ملظي ’ رئإزج.. ريغ ’ هدحو نوناقلإ اهيف دوصسي يتلإ ةديدجلإ رئإزجلإ دهع يف يقح
فنصصلإ نم سشيطإرخ ةزايح ةحنج نع ةيلام ةمإرغب يتنإدإإ و بيرهتلإ ةحنج نم يتءإربب يصضقي ةلصشنخ ءاصضق سسلجمب ةيفانئتصسإ’إ تايانجلإ ةمكحم نم يئاصضق مكح ردصص سسيئرلإ يديصس هنأإ ثيح

. سسكيليه اتويوت عون نم يتبكرم ةرداصصم هيف ركذي مل ثيح ، طقف و سشيطإرخلإ ةرداصصم مكحلإ يف ءاج و سسداصسلإ
. ةللعم ريغو ةيهإو بابصسأ’ لصشفلاب تءاب يت’واحم لك نأإ ريغ ، مكحلإ رودصص دعب يتبكرم عاجرتصس’ ةينعملإ تاهجلإ نم ديدعلإ ىدل تلخدت دقل سسيئرلإ يديصس
.عايصضلإو درصشتلاب ةددهم تحبصصأإ يتلإ يتلئاع قزر و ديحولإ يقزر ردصصم يه يتلإ يترايصس عاجرتصسإ و يقح نم ينيكمت و يتيصضق يف لجاعلإ لخدتلإ ىلإإ ةميركلإ مكتإديصس إوعدأإ سساصسأ’إ إذه ىلعو
 ءاصضقلإ ماكحأإ ذيفنت و يتيصضق يف لخدتلل سسيئرلإ يديصس ريبك مكيف يلمأإ
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ةيدلبب نكاسسلا
ةــماــمحوب

ةـلسشنخ ةـي’و

ديجملا دبع ةيواسسوم

«بيصشنويبموصشلإ» يف71 هفده ىلإإ لصصو

ةيئانث عقوي ةمحر نب
دروفتنيرب دوقيو

ةـــــحاطإلل
يــتنواك يــبريد ـب
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

2Gdù°Ñâ 11Lƒj∏«á 0202Gd©óO3306ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ءابطألا تاهيجوت تحت لزانملا يف اباسصم719 نم رثكأا ةجلاعم

ةمصصاعلأ يف تايفصشتصسملأ ظاظتكإأ زواجتل قدانفلاب داجنتصسإلأ
سسوريفب نيباصصملا لابقتصسل ةيلولا قدانف ىوتصسم ىلع ريرصس0001 ريخصست نع ةيفحصص ةودن يف سسمأا ةفرصش فصسوي ،ةمصصاعلا رئازجلا يلاو نلعأا

 .ةيلولا تايفصشتصسم ىلع طغصضلا فيفختل اذهو ،سسوريفلاب ةباصصملا ةرطخلا ريغ تلاحلا لبقتصستصس قدانفلا نأا يلاولا لاقو .دجتصسملا «انوروك»

¯ S°∏«º.±

719 نإا˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن بصسحو

قفو لزانملا يف هتجلاعم متي باصصم
زكارم˘لا˘ب ءا˘ب˘طألا تا˘ه˘ي˘جو˘تو ة˘ع˘با˘ت˘م
سصيصصخت يلاولا دكأا امك .ةيئافصشتصسإلا

ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسا ة˘ح˘ل˘صصم31
انوروك سسوريفب ني˘با˘صصم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسل
ةفرصش فصشك ،ىرخأا ةهج نم .دجتصسملا

نم دافتصسا لماع فلآا01 نم رثكأا نأا

ةيروهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا ءابولا ةحنم

رثكأا عيزوت مت هنأا افيصضم ،نآلا دح ىلإا

ىل˘ع ة˘ما˘م˘ك ف˘لأا003و نو˘ي˘ل˘م ن˘˘م

تايلمع فلأا26 ىلإا ةفاصضإا نييمصصاعلا

دكأاو .ةيلولا ءايحأا لك تصسم يتلا ميقعت

ءاصشنإل تحنم تÓيهصستلا لك نأا يلاولا

يف ةمهاصسملل يندملا عمتجملا تايعمج

فلأا33 ليجصست .ةح˘ئا˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م

0007 زجح رج˘ح˘لا تاءار˘جإل ة˘ف˘لا˘خ˘م

زكرم51و لح˘م005 قل˘غو ةرا˘ي˘صس

نع لوؤوصسملا سسفن فصشك امك يراجت

رجحلا ءارجإل ةفلاخم فلأا33 ليجصست

0007 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘صضو ع˘˘م ي˘˘ح˘˘صصلا

005 نم رثكأا قلغو ،رصشاحملا يف ةرايصس

مارتحا مدعل يراجت زكرم51و لحم

ر˘˘يزو نا˘˘كو .ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا بجاو

حÓ˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا

دق ديزوب نب نمحرلا دبع تايفصشتصسملا

دد˘ع عا˘ف˘ترا نأا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي ف˘˘صشك
ى˘لإا ىدأا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘با˘˘صصإلا
ةر˘˘˘صسألا با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا ةرد˘˘˘ق زوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت
يمدختصسم قاهرإاو ةيلولا تاصسصسؤومب
يعدتصسي رمألا ،لكا˘ي˘ه˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ح˘صصلا

نيصسحت ةي˘غ˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ي˘نا˘كمإا ع˘صضو
دينجتل دادعتصسلاو ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ةرد˘˘ق ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا ح˘˘لا˘˘صصم
اذ˘ه˘ل ل˘صضفأا ة˘ه˘جاو˘م ن˘م با˘ع˘ي˘ت˘صسلا
.ملاعلاو رئازجلا حاتجي يذلا سسوريفلا

ضسمخب تاباسصإلا ةبسسن عافترا عجرت ةرازولا
ةيناكسسلا ةفاثكلا ىلا تايلو

انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ074

ءافصشلل تلثامت ةلاح152و تايفو8
 ةعرصس رثكأأ حبصصأأ سسوريفلأ ..روتصساب دهعم ريدم ^

هتانيج يف تأريغت ببصسب راصشتنلأ يف
ةباصصإا074 ،ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ نطولا تايلو تلجصس

عجارت نم مايأا3 دعب اعافترا كلذب ةلجصسم ،تايفو8و ةديدج
تاباصصإلا ددع دواع ةيلاتتم مايأا ثÓثل فيفط عجارت عمو .فيفط

نأا دعب ةباصصإا074 ليجصستب عافترلا انوروك سسوريفب ةديدجلا

قايصسلا سسفن يف. ةباصصإا064 سسيمخلاو ،لولا سسمأا434 تناك

فلألا ةبتع بطخت رئازجلا نوكت ةديدج تايفو8 لجصست بقعو

ىلإا نيباصصملا ددع يلامجا لصصيو ،ةافو4001 ليجصستب ةيحصض

عفتريل ءافصشلل ةديدج ةلاح152 لثامت ةرازولا تلجصس اميف1781 .

ىقلتت ةلاح95 لازت ل اميف57331 ىلا ءافصشلا تلاح يلامجإلا
ريدم دكأا هرودب . ةزكرملا ةيانعلا حلاصصم ىوتصسم ىلع جÓعلا

رثكأا حبصصأا91-ديفوك سسوريف نأا ،رارد يزوف ،روتصساب دهعم
يف رارد لاقو .هتانيج يف تاريغت ببصسب راصشتنلا يف ةعرصس
ريغت ةيصصاخ هل تاصسوريفلا هذه نأا يرئازجلا نويزفلتلل تاحيرصصت
انوروك سسوري˘ف ح˘ب˘صصأا ثي˘ح ،ا˘ي˘م˘لا˘ع ظ˘حو˘ل ا˘م و˘هو تا˘ن˘ي˘ج˘لا
هلحارم يف هيلع ناك ام ىلع ايلاح لاقتنلا يف عرصسأا دجتصسملا
ارخؤوم تدكأا ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم نأا رارد فاصضأاو .ىلوألا
لعجي ام ،ءاوهلا يف ةينمز ةدمل هءاقبو سسوريفلا لاقتنا ةيناكمإا
يأا نم رثكأا ةيرورصض ةمامكلا ءادترا ةصصاخو ةيئاقولا تاءارجإلا

نأا ،ديزوب نب نامحرلا دبع ،ةحصصلا ريزو دكأا امك .ىصضم تقو
لقنتلا مهنكمي ،ةلجعتصسم ةيبط ةيعصضو يف نودجاوتملا ىصضرملا

ةودن يف ،ريزولا حصضوأاو .لقنتلا رظحب ةينعملا92ـلا تايلولا نيب
نأا ،ةمصصاعلاب ةيزكرملا ةيلديصصلل هترايز سشماه ىلع هل ةيفحصص
ةلقرو في˘ط˘صسو نار˘هو تا˘يلو ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘نا˘كصسلا ة˘فا˘ث˘كلا

.تاباصصإلا نم بصسن ىلعأا لجصست اهتلعج ةمصصاعلاو ةركصسبو
هنأا ادكؤوم ،يجاتلا سسوريفلل عيرصسلا فصشكلا نع ،ريزولا ثدحتو
ةداصضملا ماصسجألا فصشكي هنوك ،ةقيقد ريغ هجئاتن نكل ،ديفي دق

.ناصسنإلا مصسج ىلإا سسوريفلا لوخد نم مايأا7 دعب اهجاتنا متي يتلاو
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نسسح ىدم فسشكتسس ةمداقلا ةلحرملا نا لاق
:موداقوب ..ةينلا

نوركام ىدل ةيباجيإأ ةدأرإأ دوجو»
«ةركأذلأ تافلم ةيوصستل

لوحت ةينوناق زجاوح دوجو ،موداقوب يربصص ةيجراخلا ريزو دكأا
رئازجلا نيب تاقÓعلا يف ةرصضاحلا ةركاذلا تافلم ةيوصست نود

،نيمواقملا مجامج لك عاجرتصسا يه تافلم3 ىلع اددصشم ،اصسنرفو
ريزو دكأا .رئازجلا ءار˘ح˘صص ي˘ف ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لاو ف˘ي˘صشرألا
ىلعو رئازجلل ةبصسنلاب ةيولوأا ةركاذلا فلم نأا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا

«ةيباجيإا ةدارإا» دوجو ىلإا اريصشم ،اصسنرف عم ةمئاقلا تافلملا سسأار
هلوزن ىدل مودقوب لاقو .هتيوصست نأاصشب يصسنرفلا سسيئرلا ىدل

ىدل ةيباجيإا ةدارإا» كانه نأا «بعصشلا» ةديرج ىدتنم ىلع افيصض
اتفلم «فلملا اذه سصوصصخب نوركام ليوناميإا يصسنرفلا سسيئرلا
برعأا و . «ةينلا نصسح ىدم فصشكتصس ةمداقلا ةلحرملا» نأا ىلإا
نأل ءاقرف سسيلو اصسنرف عم ءاكرصش نوكن نأا» يف هلمأا نع مودقوب
فارتعلاو ةيناصسنإا وأا ةيداصصتقا تاقÓع يأا قبصسي ةركاذلا فلم
لهصسيصس يصسنرفلا رامعتصسلا ءارج نييرئازجلاب قحل يذلا ررصضلاب
،ةركاذلا فلم ادبأا ىصسنن نل» ريزولا لاق و .«لبقتصسملا يف رومألا

ىلإا ،راطإلا اذه يف اريصشم «تافرلا عاجرتصسا طقف ينعي ل اذهو
ةدوجوملا نييرئازجلا مجامج ةيوه ىلع فرعتلل ينقت لمع» دوجو
كانه نأا مودقوب فاصضأا و .«يقيقحلا اهددع ملعن ل يتلاو اصسنرف يف
اهب ماق ي˘ت˘لا ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا اذ˘كو ف˘ي˘صشرألا ة˘لأا˘صسم ا˘صضيأا
اريصشم «ادج ةمهم» ةلأاصسملا هذهو ،رئازجلا يف يصسنرفلا رامعتصسلا
دوجوو خيراتلا ببصسب سصاخ عباط» اهل اصسنرف عم تاقÓعلا نأا ىلإا

اذهلو ،رئازجلا عم ةيحور ةقÓع مهل سصاخصشأاو ةريبك ةيرئازج ةيلاج
يفو .«مويلا دح ىلإا تاقÓعلا هذه يف ريبك نزو هل خيراتلا نإاف
يتلا ةيبرعلا ةمقلا داقعنا دعوم نأا ةيجراخلا ريزو دكأا رخا عوصضوم
سضرم ببصسب لوه˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ي ي˘صضا˘م˘لا سسرا˘م ي˘ف ةرر˘ق˘م تنا˘ك

ىلع هدر يف موداقوب لاقو .(91-ديفوك) ديدجلا انوروك سسوريف
يف ةررقم تناك يتلا ةيبرعلا ةمقلا داقعنا خيراتب قلعتي لاؤوصس
لظ يف هنأا ريغ ،يصضاملا سسرام يف ةررقم تناك اهنإا ،رئازجلا
ىتم لهجن ،ةقل˘غ˘م لود˘لا دود˘ح ءا˘ق˘بو ا˘نورو˘ك سضر˘م رار˘م˘ت˘صسا
ةعماجلا حÓصصإا ةرورصضب ةعنتقم ىقبت رئازجلا نأا حصضوأاو .دقعتصس
ةهج نم .اهلود نيب «عمجت ل ايلاح ةيبرعلا ةعماجلا» نأل ةيبرعلا
قيقصشلا دلبلا نأا اربتعم يبيللا عصضولا ىلع ريزولا جرع ،ىرخأا
ددصشو .ديدج لاموصص ىلع هلوحت نم ارذحم ةلاكولاب ابرح سشيعي
ةيدو تاقÓع اهلو ةيبيللا ةدايصسلا مرتحت رئازجلا نأا ىلع موداقوب
يركصسع لخدت يأا سضفرت رئازجلا نأا افيصضم ،عازنلا يفرط عم
فقوملا ىلع ديكأاتلا موداقوب ددجو .هردصصم ناك امهم يجراخ
.ةمزألا نم جورخلل يبيللا-يبيللا راوحلا ىلإا يعادلا يرئازجلا
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حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو دهعت
ديزوب نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةيدقفت ةرايز سشماه ىلع تبصسلا سسمأا
ةمصصاعلاب ةيزكرملا ةيلديصصلا حلاصصمل

سشيجلل ةيقاولا ةيبطلا ةصسبلألا ريفوت ىلع
ىلع نآلا بلطلا نأا ىلإا اريصشم ،سضيبألا

ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع سسي˘˘˘˘˘˘لو ة˘˘˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘˘لألا هذ˘˘˘˘˘˘˘ه
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ر˘يزو˘لا ى˘ط˘عأاو.تا˘ما˘م˘˘كلا
ةيولوألا ءاطعإل ةحلصصملا هذه ةريدمل
ة˘يا˘م˘ح˘ل ا˘هر˘ي˘فو˘تو ة˘ي˘قاو˘˘لا ة˘˘صسب˘˘لأÓ˘˘ل
عاطقلا نع لوألا لوؤوصسملا دروأاو.ءابطألا
ة˘˘يو˘˘لوألا ءا˘˘ط˘˘عإا بج˘˘ي ه˘˘نأا ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
اهر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صض ع˘م ة˘ي˘قاو˘لا ة˘صسب˘لأÓ˘ل
،ودع˘لا نو˘ه˘جاو˘ي دو˘ن˘ج م˘ه˘نأل ءا˘ب˘طأÓ˘ل
ةهج نم.«مهل حÓصسلا ريفوت نم دبلو
جات˘نإلا م˘عد ى˘ل˘ع د˘يزو˘ب ن˘ب د˘كأا ىر˘خأا
ىلإا ةفاصضإلاب ءافتكلا قيقحتل يلحملا
فلتخم نم عاطقلا تابلطتم لك داريتصسا
ةحفاكمل ةمزÓلا ةيبط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا

ءافتكلا قيق˘ح˘ت˘ب ر˘يزو˘لا بلا˘طو.ءا˘بو˘لا
ام وهو ةبعصصلا ةل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘تاذ˘لا
ىر˘˘خأا داو˘˘˘م دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صسي˘˘˘صس
ةر˘يد˘م ن˘م ،ر˘يزو˘لا بل˘˘طو.ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن
نيجتنملا عيجصشتب ةيزكرم˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا
ديزوب نب لاقو.لئاصسولا هذهل نييلحملا
جا˘ت˘نإلا ع˘ي˘ج˘صشت بج˘ي» دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف
،اعفترم رعصسلا ناك ولو ىتح ،ينطولا

،ةعنقألا دروتصسنو اهربكب رئازجلا بيع
ركذو.«داوملا هذه لثم جاتنإل ةصصرف هذه
ىلع رفوتت ايلاح ةيلديصصلا نأا ديزوب نب
ةيعون تاذ يهو يلحم عنصص تاذ ةعنقأا

د˘يوز˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘˘ع د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك.ةد˘˘ي˘˘ج
ةيمكلاب و ،تامزلتصسملا لكب ةيلديصصلا
Óئاق ةمداقلاو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘كلا
سسيل نآلا ،Óيلق بلطلا سضفخنا ايلاح»
يرجيصس اذام فرعن ل نكل،طغصض انيلع
هراصشتنا ةيفيكو سسوريفلا ةعيبطف ،ادغ
جاتنإلا نأا ىلإا ريزولا راصشأاو.«ةفورعم ريغ
،ر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘صصم˘˘قأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ليلق ددعلا فصسأÓل نكل ،ةديج ةيعونبو

ع˘ي˘ج˘صشت ،ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ ن˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط
اهريفوت˘ل دد˘ع˘لا ةدا˘يز ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
.«اهلامعتصسل ةيفاكلا ةيمكلاب ءابطأÓل

سصأوخلاب دجنتصسي ةحصصلأ ريزو
دجتصسملأ انوروك ءابو ةهجأومل

ديزوب نب نامحرلا دبع ةحصصلا ريزو ددصش
ميعدت˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع
حلاصصملا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ف˘لا
عم انوروكب ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لا
سصاخ˘لا عا˘ط˘ق˘لاو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا كار˘صشإا
ريزو لاقو.نيباصصملاب لفكتلا نيصسحتل
يري˘صسم˘ب ءىرا˘ط عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘ح˘صصلا
هنأا ةمصصاعلل ةيئاف˘صشت˘صسإلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

تاباصصإلا ددع يف عافترا ليجصست دعبو
ةرد˘ق زوا˘ج˘ت يذ˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ةمصصاعلا تايفصشتصسمب ةرصسألا باعيتصسإا

يعدت˘صسي ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم قا˘هرإاو
ة˘ي˘غ˘ب ة˘صصا˘خ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما ع˘˘صضو ر˘˘مألا
ادادع˘ت˘صسا ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ن˘ي˘صسح˘ت
ةرد˘ق ن˘م ة˘ي˘فا˘صضإا ح˘لا˘˘صصم د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ل

تادوهجملاب هو˘ن نأا د˘ع˘بو .با˘ع˘ي˘ت˘صسلا

اذه لÓخ كÓصسألا فلتخم اهلذبت يتلا

اذه يف ديزوب ن˘ب ا˘عد ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا فر˘ظ˘لا

يف تايناكمإلا زيزعت ةرورصض ىلإا راطإلا

لف˘كت˘لا ةرد˘ق ن˘م ع˘فر˘لا ة˘ي˘غ˘ب ناد˘ي˘م˘لا

دق يذلا ظاظت˘كإلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل اداد˘ع˘ت˘صسا

ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ه˘ه˘جاو˘ت

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل91-ديفوكب

ةرورصض ى˘ل˘ع دد˘صش ا˘م˘ك.ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلا

ةر˘˘صسألا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ةرد˘˘ق ن˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا

هذه ىوتصسم ىلع سشاعنإلاو ةيئافصشتصسإلا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘عد ع˘˘م ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

حلاصصم حتفل دادعتصسإلاو نيمدختصسملاو

ى˘لإا ر˘يزو˘لا ا˘عد و.ىر˘˘خأا تا˘˘صسصسؤو˘˘م وأا

ةيبطلا هبصشو ةيبطلا قرفلا معد ةرورصض

قاهرإا نم يناعتو ةهجاولا يف يه يتلا

كلذو رهصشأا ةثÓث نم رثكأا ذنم داهجإاو

.نيمدختصسملا لك كارصشاب
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ةعباتم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع بلا˘ط
طاقب دمحم ،انوروك سسوريف ءابو روطت
ىلع كرحتلاب ةيروهمجلا ةلو ،يناكرب
ىلإا اري˘صشم ،ة˘مو˘كح˘لا ه˘ترر˘ق ا˘م سسا˘صسأا
ىلع ةيلوؤوصسملا ليوحت يف للخ ليجصست
اذ˘كو يرادإلاو ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘نا˘كر˘˘ب لا˘˘قو .ي˘˘ح˘˘صصلا
وأا ةحصصلا ءاردم عطتصسي مل ذإا» يمÓعإا
ريبادتلا قيبطت ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا

نأا اميصس ءابو˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
عيمج نو˘ك ا˘ن˘ه ة˘لدألاو ر˘ي˘ط˘خ ع˘صضو˘لا

ةبا˘صصإا تلا˘ح ل˘ج˘صست ر˘ئاز˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م
ثدحتملا راصشأا امك .«اهتاريصسفت فلتخت
تاباصصإلا ددع يف ةلجصسملا ةدايزلا ىلإا

نطو˘لا ن˘م تا˘يلو ةد˘ع ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ي˘ف ار˘ي˘صشم ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو رار˘غ ى˘ل˘˘ع
ةادغ اهناكصس فنأاتصسا ىلإا هتاذ قايصسلا

اصضورفم ناك يذلا يلزنملا رجحلا عفر
˘مار˘ت˘حا نود م˘ه˘تا˘طا˘صشن نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش
عمصسمو ىأارم ىلع ةيزارتحلا تاءارجإلا

نيعتي هنأا فاصضأاو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإاو كر˘ح˘ت˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةحصصلا ةرازو نإا˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
عقت يتلا ةيحصصلا لكايهلا رييصستب لفكتت

تا˘ي˘نا˘كمإلا ع˘صضو ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.يبطلا مقاطلا فرصصت تحت ةيرورصضلا

ددع كانه نأا ءابطألا ةدامع سسيئر عباتو
ةيحصصلا انتموظنم نأل تلÓتخلا نم
،لبق نم ةبعصص ةيعصضو نم يناعت تناك
يف رييصستلا نوكي نأا بجي مويلا نكل
ي˘ف نو˘كن ا˘مد˘ن˘ع˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘صسم

دادعإاب موقن نأا بجي سسوريفلا دصض برح

ىريو .«قيبطتلل ة˘ل˘با˘ق ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ط˘ط˘خ

نأا بجي ءابولا اذه رييصست نأا ثدحتملا

هنأا افيصضم .عصضولا ىوتصسم يف نوكي

يف اصصقن لجصسن نأا لوقعملا ريغ نم

ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا ل˘˘ئا˘˘صسوو ن˘˘ي˘˘ج˘˘صسكوألا

يف ةيئافصشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘صسم

ةمزألا ل˘ظ ي˘ف دÓ˘ب˘لا ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع

.رئازجلا اههجاوت يتلا ةيحصصلا
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حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو قد
ديزوب نب نم˘حر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ة˘ي˘ع˘صضو˘لا نأا˘صشب ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن سسمأا
ببصسب رئازجلا ا˘ه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
ادكؤوم دجتصسملا انوروك سسوريف راصشتنا

ددع عافترا بابصسأا نم ةئاملاب52 نأا
،«ةيل˘ئا˘ع» ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإلا

ةفلتخملا تابصسانملا يف تا˘عا˘م˘ت˘جلا˘ك

تا˘يلو ل˘ج ي˘ف ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا سسار˘عألا˘˘ك
،ديزوب ن˘ب ع˘جرأاو.يدا˘ع ل˘كصشب ن˘طو˘لا

ىلع سسمأا اهد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن لÓ˘خ
ة˘ي˘لد˘ي˘صصل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز سشما˘˘ه
تا˘˘با˘˘صصلا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
قيبطت مدعب رئازجلا يف انوروك سسوريفب
سسوريفلا نم ةياقولا تاءارجإا نينطاوملا
مارتحاو ،تامامكلا ءادترا مدعك يجاتلا
مهنم نأا افيصضم ،نيديلا لصسغو دعابتلا

Ó˘صصأا سسور˘ي˘ف˘لا دو˘جو˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي ل ن˘˘م

دكأاو.ةياقولا تاءارجا قبطي ل نم مهنمو
سسي˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةلاح سشيعن اننأا لوقن يكل اصصلاخ ايرئازج
نم رئازجلا لخد هنأا اصصوصصخ ،ةيئانثتصسا
هببصسب تامو ملاعلا حاتجا نأا دعب جراخلا
ر˘يزو ر˘كذو.سصا˘خ˘صشألا ن˘م ن˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا
ىلوألا ةجوملا تهباج رئازجلا نأا ةحصصلا

تناك يتلا ةليلق˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا˘ب ءا˘بو˘لا ن˘م
تا˘با˘صصلا دد˘ع فر˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ةجوملا تتأا مث اعباتم ،ارارقتصسا  تايفولاو

كلذل ،تاباصصلا ددع تع˘ف˘تراو ة˘ي˘نا˘ث˘لا

،ةيرورصضلا لئاصسولل نوزخم ريفوتب انمق

فرتعاو .نينطاوملل تا˘ي˘صصو˘ت م˘يد˘ق˘تو

،اريثك ةقلقم ةيلاحلا ةيعصضولا نأا ريزولا

ام ،تايلولا سضعبل ةبصسنلاب اصصوصصخ

قيبطت ع˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘عد˘ت˘صسي

يدافتل ةبجاولا يحصصلا رجحلا تاءارجإا

يأل طايتحÓل ا˘ي˘عاد ،سسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘نا

.تاباصصإلا عافترا لظ يف ئراط

تامامكلل ةبسسنلاب هسضافخنإاو ةسسبلألا هذه ىلع بلطلا ةدايز دكأا

انوروك ةهجأومل سضيبألأ سشيجلل ةيقأولأ ةصسبلألأ ريفوتب دهعتي ديزوب نب

يحسصلاو يرادإلا يسسايسسلا ىوتسسملا ىلع ةيلوؤوسسملا ليوحت يف للخ دوجو نع فسشك

ةموكحلأ اهترقأأ يتلأ تأءأرجإلأ قيبطت يف مهتايلوؤوصسم لمحتب ةلولأ بلاطي يناكرب

رذحيو رطخلا ضسوقان قدي ةحسصلا ريزو

«ئراط يأل دأدعتصسلأ انيلعو قلقم يلاحلأ عصضولأ»

ةيرورسضلا ريغ تاقفنلا ضضيفخت ىلا يسضاملا عوبسسألا اعد امدعب

يداصصتقلأ سشاعنإلأ ةطخ ثحبل ءأرزولأ سسلجم مويلأ سسأأرتي نوبت
امبسسح يعامتجلا و يداسصتقلا ضشاعنإلل ةينطولا ةطخلاب ةلسص تاذ عيسضاومل ضصسصخيسس ءارزولل اسسلجم دحلا مويلا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر ضسأارتي
،دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةينقتب يرودلا هعامتجا0202 ةيليوج21 دحألا حابسص دقعي ءارزولا ضسلجم» نأا نايبلا يف ءاج و .ةيروهمجلا ةسسائرل نايب هب دافأا

ةلسصلا تاذ ضضورعلا نم اددع» ءارزولا ضسلجم ضسرديو .ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ةيروهمجلا ضسيئر ،نوبت ديجملا دبع ةسسائرب
ةرسشابم ةموكحلا ءاسضعأا نم يسضاملا عوبسسألا بلط نوبت ديجملا دبع ضسيئرلا ناكو .نايبلا فاسضأا امك «يعامتجلاو يداسصتقلا ضشاعنإلل ةينطولا ةطخلاب ةرسشابملا

،ينطولا جاتنلا عيجسشتب تاداريإلا ةدايزو ةيرورسضلا ريغ تاقفنلا نم ريسصقلا ىدملا يف ضضيفختلل ةلاعفلا تامزيناكيملا داجيإا يف لوألا ريزولا فارسشإا تحت اروف
ةجودزملا ةمزألا نع ةدلوتملا ةتقؤوملا تابوعسصلا دلبلا زواجتت ىتح ،ةمخسضملا ريتاوفلاو ريذبتلاو يبيرسضلا برهتلا ةبراحم ديدسشت و ،ةنمقرلا ميمعتو

±.91S°∏«º.-ديفوك ةحئاج يسشفتو تاقورحملا تادئاع ضصلقت نع ةجتانلا
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اهل نايب يف ةقاطلأ ةرأزو تنلعأأ
ق˘ير˘ط ة˘قرو˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع
روا˘ح˘م˘لأ ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ
ة˘˘˘قرو تل˘˘˘كسشو .ة˘˘˘يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
عا˘م˘ت˘جأ رو˘ح˘م هذ˘ه ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
ديجملأ دبع ةقاطلأ ريزو هسسأأرت

تأرا˘˘˘طإ’أ رو˘˘˘سضح˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع
مهنيب نم ةقاطلأ عاطقل ةيماسسلأ

ةطلسسو طفنلأ ت’اكو ءاسسؤور
ة˘ط˘ل˘سسو تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لأ ط˘˘ب˘˘سض
سسيئرلأ و زاغلأو ءابرهكلأ طبسض
.كأر˘˘طا˘˘نو˘˘سسل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ

سضرعل عامتج’أ أذه سصسصخو
ةرطاق لكسشي يذلأ ةقاطلأ عاطق
ري˘سضح˘ت˘ل و ي˘ن˘طو˘لأ دا˘سصت˘ق’أ

ىدملأ ىلع ةيعاطق قيرط ةقرو
ليوطلأو ط˘سسو˘ت˘م˘لأو ر˘ي˘سصق˘لأ
ةيسساسسأ’أ روا˘ح˘م˘لأ ن˘م˘سضت˘ت˘سس
ع˘م ة˘يو˘قا˘ط˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل
تا˘مأز˘ت˘ل’أ و لا˘م˘عأ’أ د˘يد˘˘ح˘˘ت
يف لامعأ’أ هذه ذيفنت لاجأأ أذكو
و ةموكح˘لأ ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب را˘طإأ
سسي˘˘˘ئر د˘˘˘ي˘˘˘سسلأ تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت

رد˘سصم˘لأ بسسحو.ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
ل˘م˘ج˘م ر˘يزو˘لأ ا˘ي˘ح د˘˘ق˘˘ف ،ه˘˘تأذ
م˘ه˘لÓ˘خ ن˘م و عا˘ط˘ق˘لأ تأرا˘طإأ

دو˘ه˘ج˘لأ ر˘ي˘ظ˘ن لا˘م˘ع˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
فأد˘هأ’أ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ل˘ب˘ق ن˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لأ
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ ،ة˘مو˘كح˘˘لأ
لو˘ح ي˘ن˘طو˘لأ بل˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
عيمج دسشح ىلإأ اعد امك.ةقاطلأ
ع˘˘فر˘˘ل تأءا˘˘ف˘˘كلأ و تا˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ
عاطقلأ اههجأوي يتلأ تايدحتلأ
ةي˘م˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لأ فد˘ه˘ب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ و ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ
، ةرطسسملأ فأدهأ’أ نم و.دÓبلل
قو˘سسلأ ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لأ ر˘˘كذ
و ةيوقاطلأ تاجتنملاب ةينطولأ
ظافحلأ و جاتنإ’أ تأردق زيزعت

لاجم يف قوسسلأ سصسصح ىلع
ةقاطلأ ريزو ح˘لأأ ا˘م˘ك.ر˘يد˘سصت˘لأ
ةيبلت ةرورسض ىلع سصاخ هجوب
تابلطلأ ف’آأ لاجآ’أ برقأأ يف
و ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘سصلأ
ط˘بر˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘˘سصلأ
نم يعيبطلأ زاغلأ و ءابرهكلاب
لغسشلأ بسصانم ثأدحتسسأ لجأأ

ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘فا˘سضم˘لأ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لأ و
ةمهاسسملأ و ةورثلأ قلخ اهنأاسش
و ةيعامتج’أ ةي˘م˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ةو˘ق˘ب
ة˘ه˘ج ن˘م.دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أ
Óئاق ةقاطلأ ريزو حرسص ،ىرخأأ
ةعونتم و ةددعتم تاقاط كانه»
و بو˘ن˘˘ج˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
يف ةدأرإ’أ ثيح،ايلعلأ باسضهلأ
رظ˘ت˘ن˘ت ’ جا˘ت˘نإ’أ و را˘م˘ث˘ت˘سس’أ
يفو.»ةيرور˘سضلأ ة˘قا˘ط˘لأ ىو˘سس
و جاتنإ’أ ل˘ب˘ق ا˘م ة˘ل˘حر˘م لا˘ج˘م
ريزو د˘كأأ ،تا˘طا˘ي˘ت˘ح’أ د˘يد˘ج˘ت
يف عأرسسإ’أ ةرورسض ىلع ةقاطلأ
و ةدكؤوملأ تاطا˘ي˘ت˘ح’أ ر˘يو˘ط˘ت
متي مل يتلأ ةفسشتكملأ لوقحلأ
ءوجللأ ليسضفت˘ب د˘ع˘ب ا˘هر˘يو˘ط˘ت
لاق ثيح ةلدابتملأ ةكأرسشلأ ىلأ
ريوطت لجاعلأ بيرقلأ يف بجي»
د˘ع˘ب ع˘سضخ˘ت م˘ل ي˘ت˘لأ لو˘ق˘˘ح˘˘لأ
تاطايتح’أ عأونأأ عيمج و كلذل
ةن˘كم˘م˘لأ و ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ ىر˘خأ’أ
امك.»ةلئاه تاقاطب عت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لأ
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ط˘˘˘ع دد˘˘˘سش
سصوسصن˘لأ دأد˘عإأ ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ
لوح ديدجلأ نوناقلل ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ

،قاي˘سسلأ أذ˘ه ي˘فو.تا˘قور˘ح˘م˘لأ
يف لي˘ج˘ع˘ت˘لأ ى˘ل˘ع را˘ط˘ع دد˘سش
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لأ سصو˘˘سصن˘˘لأ دأد˘˘عإأ
تاقورحملأ لوح ديدجلأ نوناقلل
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلأ ة˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ط د˘˘˘˘˘سصق
ن˘ي˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لأو
عاطقلل ةي˘قر˘ت تÓ˘م˘ح قÓ˘طإأو
هتاقا˘ط ر˘ب˘ت˘ع˘ت يذ˘لأ ي˘م˘ج˘ن˘م˘لأ

م˘سسا˘ب ر˘يزو˘لأ أا˘˘ن˘˘ه ا˘˘م˘˘ك.ةد˘˘عأو
ةدحو لامع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
رئأزجلاب نيزر يديسسل ريركتلأ
ي˘ف م˘هدو˘ه˘ج ر˘ي˘ظ˘ن ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ
ديد˘ج˘ت ةدا˘عإأ لا˘غ˘سشأأ لا˘م˘كت˘سسأ

نيسصتخم بايغ يف ةدحولأ هذه
طاسشن يف نيلماعلأ أذك و بناجأأ
ةثÓث نع أونلعأأ نيذلأ بيقنتلأ
زا˘غ˘لأ و لور˘ت˘ب˘˘ل˘˘ل تا˘˘فا˘˘سشت˘˘كأ
ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةقا˘ط˘لأ ر˘يزو ا˘عدو. كأر˘طا˘نو˘سس
عاطق يف ني˘لوؤو˘سسم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘م˘ع خا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ

و ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ق˘˘˘ي ئدا˘˘˘ه
ة˘ه˘جأو˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م رأر˘˘ق˘˘ت˘˘سس’أ
نا˘م˘سض و ة˘ي˘لا˘ح˘لأ تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
.دÓبلل يوقاطلأ نيمأاتلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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عاطقلا اههجاوي يتلا تايدحتلا عفرل تاءافكلاو تاقاطلا دسشح ىلإا راطع اعد اميف

ةيوقاطلأ ةيجيتأرتسسإÓل ةيسساسسألأ رواحملأ نامسضل قيرط ةطراخ رسضحت ةقاطلأ ةرأزو

6102 ةنسس ذنم0068 تقاف تاسضيوعتلل ةيلوألا ةليسصحلا

نيلماعتملأ سضيوعت تافلم ةجلاعمو مÓتسسأ

مويلأ نم ةيأدب0202 ةنسسل نييداسصتقإلأ
ة˘ي˘لوأ’أ ة˘ل˘ي˘سصح˘لأ نإأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو تف˘سشك
راطإأ يف نييدا˘سصت˘ق’أ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘سضيو˘ع˘ت ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل

ةنسس ذن˘م سضيو˘ع˘ت0068 تقا˘ف تأردا˘سصلأ م˘عد قود˘ن˘˘سص

ريزو دقع» نايبلأ يف ءاجو9102. ةياهن ةياغ ىلأو6102
بدتنم˘لأ ر˘يزو˘لأ ة˘ق˘فر ةرأزو˘لأ ر˘ق˘م˘ب ق˘يزر لا˘م˘ك ةرا˘ج˘ت˘لأ
اعامتجأ ياكب ىسسيع روتكدلأ ةيجراخلأ ةراجتلاب فلكملأ
قبسس ثيح ،تأرداسصلأ معدب سصاخلأ قودنسصلأ فلم ةسسأردل
فلتخم ةجلاعم˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآأ سضر˘ف ن˘ير˘يزو˘لأ ن˘يد˘ي˘سسل˘ل
تاسسرامملأ ىلع يسضقت نييداسصتق’أ ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘م
رم ىلع نوردسصملأ اهنم يكتسشي ناك يتلأ ةيطأرقوريبلأ
سضرع ءاقللأ لÓخ مت هنأ ردسصملأ تأذ حسضوأأو .«تأونسس
ةجلاعم يف تلثمت يتلأو تاسضيوعتلأ هذهل ةيلوأ’أ ةليسصحلأ

نأديسسلأ اهأدسسأأ يت˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب Ó˘م˘ع سضيو˘ع˘ت0568
هذهب لفكت˘لأ ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لأ ر˘خأا˘ت˘لأ ة˘ظ˘حÓ˘م د˘ع˘ب نأر˘يزو˘لأ
يسضاملأ نأوج رهسش ةياهن خيرات ريزولأ ددح نأأ دعب ،تافلملأ

يه و ةرخأاتملأ تأونسسلأ نأونعب ةيلمعلأ مامتإ’ لجأأ رخآاك

نأريزولأ نلعأأ امك.«9102 أريخأ و8102 و7102 و6102

0202 ةنسس تافلم ةجلاعم و مÓتسسأ ةيلمع ءدب ةرورسض ىلع

سسيسسأات مت هنأأ ركذي.يراجلأ ةيليوج21 دحأ’أ مويلأ نم ءأدتبأ
ةيلاملأ نوناق بجومب تأرداسصلأ ةيقرتل سصاخلأ قودنسصلأ

يلاملأ معدلأ ميدقتل هدرأوم سصسصخت ثيح،6991 ةنسسل
يف مهتاجوتنم ق˘يو˘سست و ة˘ي˘قر˘ت تا˘طا˘سشن ي˘ف ن˘يرد˘سصم˘ل˘ل
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘لود˘لأ تا˘نا˘عإأ ح˘ن˘م˘ت ا˘م˘ك.ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ قأو˘سسأ’أ
ةميقم ةكرسش يأأ ةدئافل تأرداسصلأ ةيقرتل سصاخلأ قودنسصلأ
ةفسصب لجسسم رجات لكل و تامدخ مدقت وأأ تأورث جاتنإاب موقت
و.ريدسصتلأ لاجم يف طسشني و يراجتلأ لجسسلأ يف ةمظتنم
و ةراجتلأ ةرأزو فأرسشإاب ةحاتملأ ةلودلأ ةناعإأ غلبم ديدحت متي

سسمخ كانهو.ةرفوتملأ درأوملل اقفو اقبسسم ددحت بسسن بسسح
قأوسسأ’أ ةسسأردب ةلسص اهل ءابعأأ لمسشت ةررقم ةناعإأ ت’اجم
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ ف˘يرا˘سصم˘ب ي˘ئز˘ج˘لأ ل˘ف˘كت˘لأ و ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لأ
ة˘سسأرد ف˘ي˘لا˘كت ن˘م ءز˘ج ل˘م˘سشت ا˘م˘ك.جرا˘خ˘لا˘ب سضرا˘ع˘م˘لأ
نحسش و عفرل يلودلأ لقنلأ فيلاكت و ةيجراخلأ قأوسسأ’أ
ىلأ ةفاسضأ ريدسصتلل ةهجوملأ و ةيرئأزجلأ ئنأوملاب عئاسضبلأ
تايسضتقم بسسح دأوملأ فييكتب ةقلعتملأ فيلاكتلأ ليومت
.رئأزجلأ اهعم لماعتت يتلأ ةيجراخلأ قأوسسأ’أ
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لسصفلا سسورد كاردتسسا ةرورسض ىلع تددسش
انوروك ببسسب ةعئاسضلا ثلاثلا

 مدعب ةيبرتلأ ءأردمل تاميلعت
نيبسسأرلأ ذيمÓتلأ درط

ةنسس61ـلأ نسس أوفوتسسي مل نيذلأ
ىلع اهيريدم ىلإأ ةمرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ته˘جو
حنم ةرورسض ىلع اه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط تا˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘سسم

61ـلأ نسس دعب أوغلبي مل نيذلأ ذيمÓتلل ةنسسلأ ةداعإأ ةسصرف

61 فو˘ت˘سسي م˘ل ذ˘ي˘م˘ل˘ت يأأ در˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘ترذ˘˘ح ثي˘˘ح,ة˘˘ن˘˘سس
لسصفلأ سسورد كأردتسسأ ةرورسض ىلع ةرأزولأ  تددسشو.ةنسس
ىلأ ني˘ل˘ق˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ق˘فأر˘مو ا˘نورو˘ك بب˘سسب ة˘ع˘ئا˘سضلأ ثلا˘ث˘لأ

5 نم لقأأ لدعمب يوناث ىلوأ’أو طسسوتم ىلوأ’أ نيتنسسلأ

ه˘نأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ءأر˘ج’أ أذ˘ه نأ ود˘ب˘يو ،ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع01و
ةرأزو˘لأ نأ ’إأ ما˘سسق’أ ى˘لأ ظا˘ظ˘ت˘ك’أ ةدو˘ع ي˘ف م˘ها˘˘سسي˘˘سس
ذيمÓتلل ةسصرفلأ ءاطعإأو ذيملت يكل اهمعد لسصأوت ةيسصولأ
لعل يسسأردلأ مهلبقتسسم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ق˘هأر˘م˘لأ ن˘سس ي˘ف
ميظنتلاب طبترم˘لأ بنا˘ج˘لأ ي˘فو.ر˘خآأ ي˘ف نو˘كرأد˘ت˘ي ى˘سسعو
لمعلأ ىلع راطإ’أ روسشنملأ دكأأ سسردمتلأ فورظ نيسسحتو
نسسلأ أوغلب نيذلأ لافطأÓل يرابجإ’أ سسردمتلأ قيقحت ىلع

يف يروتسسدلأ قحلأ نامسض عم ،ةلماك تأونسس6 يأأ ةينوناقلأ

اتاب اعنم عنمي هيلعو،61 نسس ةياغ ىلإأ ذيمÓتلل سسردمتلأ
لوخدلأ خيرات يف نسسلأ هذه غلبي مل ذيملت يأأ درط وأأ ءاسصقإأ
ةداعإاب ذيمÓتلل سصيخرتلأ نأأ ىلع ةياسصولأ تددسش امك.مداقلأ
نأأ را˘ب˘ت˘عأ ى˘ل˘ع «ما˘سسقأ’أ سسلا˘ج˘م» تا˘ي˘حÓ˘سص ن˘م ة˘ن˘سسلأ
ليكسشت ةيمهأأ ىلإأ تعد اميف ،سشاقنلل ةلباق ريغ دعت اهتأرأرق
ىوتسسم لك بسسح ذيمÓتلأ دأدعت طبسضو ةيوبرتلأ جأوفأ’أ

لامعأأ ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ،ة˘سسسسؤو˘م ل˘كو ة˘ل˘حر˘م ل˘كو
.ماسسقأ’أ سسلاجمو ةذتاسسأ’أ سسلاجم
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راجحلا بكرم ديوزت ىلع رثؤويسس ريطخ جرعنم يف دجاوتت اهنإا تلاق

 هجوت ةزنولأمجانم ةباقن
ماعلأ ريدملأ سسيئرلل ةليقث امهت

مرسصنملا عوبسسألا ةياهن مجانملا ريزو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلا ءاول تحت ةيوسضنملا قرسشلا ديدح مجانم ةكرسش ةباقن تلسسار
.ىرخألا تاباقنلا نم ديدعلا هتدناسس يذلا ءارجإلا وهو اهب مايقلاب ةكرسشلل ماعلا ريدملا سسيئرلا تمهتا تازواجت نع غيلبتلل
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يتلأ اهتلسسأرم يف ةباقنلأ تدكأأ
ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآأ» زوحت
نم لك متخ لمحت يتلأو اهنم
ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئرو ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ سسي˘˘ئر
ة˘كر˘سش لا˘م˘˘ع نأا˘˘ب ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ

نم نوناعي قرسشلأ ديدح مجانم
سسيئرلأ اهب موقي يتلأ تأزواجتلأ
أذه يف هنييعت ذنم ماعلأ ريدملأ
ةباقنلأ تف˘سصو ثي˘ح ،بسصن˘م˘لأ

ريغو ةيئأو˘سشع˘لأ» ـب ه˘تا˘سسرا˘م˘م
–اهبسسح– بب˘سست ا˘م «ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
ةكرسشلأ لخأد رأرقتسس’أ مدع يف
لا˘م˘ع˘لأ ط˘سسو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خو
تاسسرامملأ نيب نمو نييباقنلأو
اهتلسسأرم يف ةباقنلأ اهتركذ يتلأ
يذ˘لأ هرأر˘˘ق ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ ر˘˘يزو˘˘ل
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصو
خ˘يرا˘ت˘ب ردا˘سصلأ «ي˘ف˘سسع˘˘ت˘˘لأ«و

يف لث˘م˘ت˘م˘لأو0202/70/80
ةباقن سسيئر ي˘ت˘ف˘سصب ي˘ف˘ي˘قو˘ت»
ةنجل سسيئر فيقوتو ةسسسسؤوملأ
ةباقنلأ ةلسسأرم لوقت «ةكراسشملأ
ا˘م ا˘سضيأأ ر˘يزو˘ل˘ل تكت˘سشأ ي˘ت˘˘لأ

لوأ’أ لوؤوسسملأ راكتحأ هتفسصو
رأر˘ق˘لأ ة˘ط˘ل˘سس» ـل ة˘كر˘˘سشلأ ي˘˘ف
ه˘ت˘قÓ˘ع˘ب ر˘م˘ت˘سسم˘لأ ا˘ند˘يد˘˘ه˘˘تو
يف ذوفنلأ باحسصأ’ ةيسصخسشلأ
ا˘ن˘ل د˘ئا˘كم˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ب˘˘فو ،دÓ˘˘ب˘˘لأ

تي˘ت˘سشت ،ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ ط˘ي˘ل˘غ˘˘تو
تأرا˘˘طإأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ عرزو
ي˘ف درو ا˘م بسسح «ن˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘˘لأ
نم ةباقنلأ تدكأأ يتلأ ةلسسأرملأ

ل˘ث˘م˘ت ا˘ه˘ت˘ف˘سصب ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةز˘نو˘لأ ي˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

نم«ـف ةسسب˘ت ة˘ي’و˘ب ةر˘سضخو˘بو

ةرأدإ’أ عم رأوحلأو رواسشتلأ انقح

92 خيراتب تبلط ةباقنلأ) ةماعلأ
ع˘م ل˘ج˘ع˘ت˘˘سسم عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ نأو˘˘ج
ة˘سسأرد˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘˘لأ
اهب رمت يتلأ ةيلاحلأ ةيعسضولأ
قلغ ريخأ’أ أذه نأأ ’إأ (ةسسسسؤوملأ

اندوجو ءاغلإأو رأوحلأ بأوبأأ لك
سضورفملأ نم يعامتجأ كيرسشك
نوناقلأ هب سصني امب انعم لماعتلأ

ىلع رسصتو حلت ةلودلأ نأأ امك
كير˘˘سشلأ ع˘˘م رأو˘˘ح˘˘لأ ةرور˘˘˘سض
يتلأ ةلسسأرملأ لوقت «يعامتج’أ

دجأوتت ةكرسشلأ نأأ اسضيأأ اهيف ءاج
بسسح– ببسسب ريطخ جرعنم يف
ل˘م˘ع˘لأ د˘˘ي با˘˘ي˘˘غ –ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م
مأدعنأ ،نيمجنملأ رييسستل ةيفاكلأ

˘مد˘عو ن˘مأ’أو ة˘يا˘قو˘لأ ل˘˘ئا˘˘سسو
يف ببسست ام لقنلأ لئاسسو رفوت

مامتهأ مدع ،لمعلأ ثدأوح ةرثك
ةكرسشلا˘ب ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ

ةقير˘ط˘لأ ،لا˘م˘ع˘لأ ت’ا˘غ˘سشنا˘بو
ةدا˘م جأر˘خ˘ت˘سسأ ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لأ
ةزنولأ يمجنم نم ماخلأ ديدحلأ

بع˘سصلأ ن˘م ل˘˘ع˘˘ج ةر˘˘سضخو˘˘بو

بكرم د˘يوز˘تو ه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ
،ةداملأ هذهب ةبانع ةي’وب راجحلأ

ط˘ير˘˘سشلأ ة˘˘لا˘˘ح نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ
ي˘ثرا˘ك ما˘خ˘لأ ةدا˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ

لامعلأ ىلع رطخ لكسشي حبسصأأو
مجانلأو دئأزلأ قاهرإ’أ ثيح نم
باطعأÓل رركتملأ حيلسصتلأ نع
نمأ’أ طورسش ىندأأ رفوت مدعو
ةياهن ةلطع نم لامعلأ نامرحو
بسصا˘ن˘م ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت ،عو˘ب˘˘سسأ’أ
ة˘مد˘خ ة˘˘كر˘˘سشلأ ل˘˘خأد ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘سسأر˘م بسسح– ما˘ع˘لأ ر˘يد˘˘م˘˘لأ
مدعب اسضيأأ م˘ه˘تأ يذ˘لأ –ة˘با˘ق˘ن˘لأ
ةق˘با˘سسم ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت
قلغ يف ببسست ام وهو فيظوتلأ

نيمجنم˘لأ ي˘ف ة˘سسا˘سسح ق˘طا˘ن˘م
،ةرركتملأ مه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن

في˘ظو˘ت˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لأ ه˘ت˘م˘ه˘تأ ا˘م˘ك
ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م˘˘لأ نود سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأأ

ةقباسسم ءأرجإأ وأأ فيظوتلأ بتكم
بسسح– ببسست ام وهو فيظوتلأ
درأوملأ ةءافك مدع يف –ةباقنلأ
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ق˘˘ل˘˘خو ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لأ

ةز˘نو˘لأ ي˘م˘ج˘ن˘م ي˘ف ل˘كا˘سشم˘˘لأ
ةباقنلأ تم˘ت˘خو أذ˘ه ،ةر˘سضخو˘بو
ديكأاتلاب مجانملأ ريزول اهتلسسأرم
كير˘˘سش ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ا˘˘ه˘˘نأأ ى˘˘ل˘˘ع
ةد˘ها˘ج ى˘ع˘سست ي˘ه˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جأ
قيقحتو» ةكرسشلأ ىلع ظافحلل
جا˘ت˘نإ’أ ع˘فرو ي˘قر˘لأو رو˘ط˘ت˘˘لأ

 ،«ةيجاتنإ’أو

اهتدناسسم تنلعأأ ةينطو تاباقن
قرسشلأ ديدح مجانم ةكرسش ةباقنل

ن˘˘ل˘˘عأأ ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ديدح مجانم ةكرسش ةباقن ءاسضعأاـ
مهماسضتو مهتدناسسم نع قرسشلأ

م˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ق˘˘ن سسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م
ام˘ك ،ة˘كرا˘سشم˘لأ ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئرو
ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تد˘˘˘سصأأ
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ةطسشنأ’أو مجانمل˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ام هيف ءاج ةدناسسم نايب ةهباسشملأ
ةريطخلأ ةقباسسلأ لظ يف» :يلي
ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ ا˘ه˘ب˘كترأ ي˘ت˘˘لأ
د˘يد˘ح˘لأ م˘جا˘ن˘م ة˘˘كر˘˘سشل ما˘˘ع˘˘لأ
سسيئر ةداسسلل هفي˘قو˘ت˘ب ،قر˘سشل˘ل
ماعلأ نيمأ’أو ة˘م˘ها˘سسم˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
اننإاف ،ةسسسسؤوملل يباق˘ن˘لأ عر˘ف˘ل˘ل
تأرأر˘ق˘لأ هذ˘ه ر˘كن˘ت˘سسنو دد˘˘ن˘˘ن
ةن˘ج˘ل˘ك ن˘ح˘ن ،أذ˘لو ،ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لأ
ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ة˘با˘ق˘نو ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘لأ
نماسضتن «سصوفيموسص» ةكرسشل
م˘˘˘كع˘˘˘م ا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘˘سضت
لك تماق اهتهج نم ،«مكدناسسنو
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ة˘با˘ق˘ن ن˘م
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘نو حÓ˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
امهتدناسسم نÓعإاب «ريف˘ي˘مو˘سص»
ديدح مجانم ةكرسش ةباقن سسيئرل
.ةكراسشملأ ةنجل سسيئرو قرسشلأ
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نع لجيجب ةي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تن˘ل˘عأا
تا˘با˘سصإ’ا ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك دد˘˘ع فا˘˘سشت˘˘كا
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا

مت يتلا ثÓثلا ةبقارملا طاقن ىوتسسم
دحلا لجأا نم ةي’ولا لخادب اهثادحتسسا

ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا بر˘˘سست ن˘˘م
ىرخأا تاي’و نم نيمداقلاو سسوريفلل

نأا م˘˘غرو.سشينروكلا ة˘م˘سصا˘ع ى˘لإا
اهثادحتسسا ررقت يتلا ةثÓثلا مّيخلا
لكب اديدحتو لجيج ةي’و لخادمب
ةمايز ،ا˘قر˘سش فور˘ع˘م يد˘ي˘سس ن˘م
مل ابونج ةلميجو ، ابرغ ةيروسصنم
مايأا ةثÓث ىوسس اهبسصن ىلع سضمت
ةبقارم ةمهم اهمقاوطل تلكوأا يتلا
ىلإا نيدفاولا لكل ةيحسصلا ةلاحلا

طا˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ر˘ب˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
نأا ’ا ىر˘خأا تا˘ي’و ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا
تارسشع فاسشتكا نم عنمي مل كلذ
ةياغ ىلإا اهيف كوكسشملا ت’احلا

ىلع اسصوسصخ تبسسلا سسمأا لاوز
يديسسب ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ط˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم
ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت اذ˘˘كو فور˘˘ع˘˘م
ىر˘ج ثي˘˘ح ة˘˘يرو˘˘سصن˘˘م ة˘˘ما˘˘يز˘˘ب

ةهوبسشم ةلاح02 نم رثكأا طبسض
عيمج ردحني يتلاو سسمأا ةياغ ىلإا
اديدحتو لجيج جراخ نم اهباحسصأا

يف ة˘ي˘قر˘سشلا تا˘ي’و˘لا سضع˘ب ن˘م
ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ، ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘سسق ةرو˘˘˘سص
ىلإا ةفاسضإا ةليم ىتحو ةدكيكسسو
ه˘ي˘جو˘ت م˘ت د˘˘قو ، ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و
اهيف كوكسشملا ت’احلا باحسصأا
ل˘جأا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا ى˘لا

سسور˘ي˘ف˘˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جاو ا˘˘˘نورو˘˘˘كل
عطق ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يرور˘سضلا
نم بلغأا نأاو املع نيقيلاب كسشلا

م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح لو˘˘ح كو˘˘˘كسشلا تما˘˘˘ح
ةدوع˘لا او˘ل˘سضف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
ءار˘جإ’ ة˘ي˘˘ل˘˘سصأ’ا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي’و ى˘˘لإا
يذلا لوكوتورب˘لا ق˘فو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
ي˘˘ف ا˘˘مأا ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ء’ؤو˘˘ه ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل عو˘˘سضخ˘˘لا

ةدوعلا وأا لجيجب قيقدلا سصحفلاو
اهنم نوردحني يتلا تاي’ولا ىلا

تافوسشكلا هذهل عوسضخلا لجأا نم
تادوهجملاب ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا
سسوريف ةهباجم ل˘جأا ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب

نم ديدعلا حتف ةداعا ررقت انوروك

ءا˘بو˘لا جÓ˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ما˘˘سسقأ’ا
تايفسشتسسم ىوتسسم ى˘ل˘ع ل˘تا˘ق˘لا
ىرج امدعب كلذو ثÓثلا ةي’ولا

˘ما˘سسقأ’ا هذ˘˘ه ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ
ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘˘ف تقؤو˘˘˘م ل˘˘˘كسشب
ددع يف لجسس يذلا عجارتلا ببسسب
ثدح˘ت˘م˘لا ف˘خ˘ي م˘لو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م م˘˘سسا˘˘ب
هذه غ˘ل˘ب˘ت نأا ة˘ي˘نا˘كما ن˘م ه˘فو˘خ˘ت
يف ابيرق ع˘ب˘سشت˘لا ة˘ل˘حر˘م ما˘سسقأ’ا

تا˘˘با˘˘سصإ’ا ما˘˘˘قرأا تل˘˘˘سصاو لا˘˘˘ح
ىلا ةي’ولا تسصحأا امدعب اهدوعسص
ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي دود˘ح

عم سسوريفلاب ةدكؤوم ةباسصا042

روتسساب دهع˘م˘ب ة˘نّ̆ي˘ع051 ءاقب
يف اهرود راظتنا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
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ةملعلا ىفضشتضسمب انوروك سسوريفب ةديدج تايفو7 ليجضست مت اميف

فيطشسب ةيبطلا ةباقرلا تحت قدانف يف مهتباشصإاب هبتششملا عشضو

 ةيلولا لخادمب ةثدحتضسملا ةبقارملا طاقن ربع

لجيجب انوروك ضسوريفب ةهوبششملا ت’احلا تارششع فاششتكإا
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ةي’ول ةراجتلا حلاسصم تحرتقا

051 نع ديزي ام قلغ ،ارخؤوم ،ةنتاب

ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ل كلذو ،ا˘˘يرا˘˘ج˘˘ت Ó˘˘ح˘˘م

ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلل اهباحسصأا

انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل

حلاسصم تفثك ثيح ،هلاقتنا عنمو

لÓخ ةبقار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا

ىدم ىلع فوقولل ،ةريخ’ا ماي’ا

ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘ل˘ل را˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ىلع رجحلا عفرو انمازت ةررقملا

د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سضع˘ب

حا˘م˘سسلا ل˘ب˘˘ق ،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تق˘˘ل˘˘غا

يف مهطا˘سشن ة˘لواز˘م˘ب ا˘ه˘با˘ح˘سصأ’

ريبادتلا فل˘ت˘خ˘م˘ب ماز˘ت˘ل’ا ل˘با˘ق˘م

تنكم د˘قو .ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’او

ةباقرلا ناوعأ’ ةفثكملا تايرودلا

ةي’وب ةراجتلا حلاسصم˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

راجتلا ن˘م دد˘ع د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ن˘تا˘ب

مهقح يف ردسص نيذلا نيفلاخملا

،ةيراجتلا مهتÓحمب قلغلاب حارتقا

Óحم051 ـلا اهددع قوفي يتلاو

،تاطاسشنلا فلتخم سسرامت ايراجت

ع˘ي˘ب˘ل سصسصخ˘م ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأا نأا ر˘˘ي˘˘غ
غ˘ب˘ت˘لا كا˘سشكأاو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ،تير˘˘˘ب˘˘˘كلاو
ةيئاقولا طورسشلا فلتخم اهبحاسصأا
تا˘ما˘م˘ك ءاد˘ترإا ن˘م ،ة˘سضور˘ف˘م˘لا

نيدفاوتملا نئابزلا ىلع اهسضرفو
اذكو ،ةيراجتلا تÓحملا هذه ىلع
يذلا يدسسجلاو يعامتج’ا دعابتلا
نينطاوم˘لا فر˘ط ن˘م ه˘كا˘ه˘ت˘نا م˘ت
تÓ˘ح˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصا ل˘˘خد˘˘ت نود
ظاظتكÓل ايدافت مهطاسشن ميظنتل
يذ˘لا ر˘م’ا ،تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘خاد
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كسشي تا˘ب
مهيلا ىودعلا لاقتنا يف نينطاوملا
فوفسص يف ةفيخملا ماقر’ا ماما
رارغ ىلع ةنتاب ةي’وب نيباسصملا
لجسست يتلا نطولا تاي’و يقاب
يف اذه ،تاباسص’ا تارسشع ايموي
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ه˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
نمأ’ا ح˘لا˘سصم˘ل ق˘ل˘غ˘لا تا˘حار˘ت˘قا
يروفلا عيمسشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
لومعملا نوناقلا هيسضتقي امل اقفو
ةيلمعلا يهو ،بناجلا اذه يف هب
نم ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا تق’ ي˘ت˘لا

م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط

ي˘ت˘لا ةرو˘ط˘خ˘لا م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘˘عاو˘˘لا
يف نيبلاطم ،ءابو˘لا ا˘ه˘ي˘ف بب˘سست˘ي
رثكا تابوقع سضرف قايسسلا تاذ

ريغو نيفلاخملا لك ىلع ةمارسص
ءاوسس ةياقولا ري˘باد˘ت˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م˘لا
مهمه نيذ˘لا را˘ج˘ت˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت
ةحسص باسسح ىلع عيرسسلا حبرلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب وأا ،ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو
ريبادتلاب نيمزتلملا ريغ نينطاوملل
ةعنقأ’ا سسبل يف مهتنعتو ةمزÓلا
ي˘ف نو˘ل˘خد˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘˘قاو˘˘لا

راجتلا ديدع عم ةيمÓك تاسشوانم
مهعنم ىدل مهنأا انل اودكأا نيذلا
نود لحملا ىلا لوخدلا نينطاوملا
ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘ق˘ل˘ت˘ي ة˘ما˘م˘˘ك ءاد˘˘ترا
سصاخسشأا فرط نم متسشلا لاكسشأا
تاباسص’ا مجحب دعب اوسضعتي مل
نم ددع ناكو اذه .ءابولا اياحسضو
ةرو˘ط˘خ˘ب ن˘ي˘عاو˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةنتاب ة˘ي’و ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا ع˘سضو˘لا

ع˘ي˘سضف را˘˘سشت˘˘نا ءار˘˘ج ما˘˘ي’ا هذ˘˘ه
ةلا˘سسر او˘ه˘جو د˘ق ا˘ه˘ب سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
ة˘ي’و ي˘لاو ى˘لا تاءاد˘ن˘لا د˘يد˘عو
سضر˘فو ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
يف مكحتلل ةمارسص رثكا تارارق

ار˘ط˘خ ل˘كسشي تا˘ب يذ˘لا ع˘سضو˘˘لا

ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ن˘كا˘سسلا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح

تاطاسشنلا سضع˘ب ف˘قو˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’ا

رطخا و˘ه ا˘م م˘ه˘ب˘سسح د˘جو˘ي ي˘ت˘لا

نمو،91 ديفوك راسشتنا يف اهنم

ةمئاق لازت ’ يتلا سسارعأ’ا كلذ

اسصوسصخ ،ةي’و˘لا ق˘طا˘ن˘م د˘يد˘ع˘ب

ءابولل اري˘ب˘ك ارا˘سشت˘نا تفر˘ع ي˘ت˘لا

ا˘ه˘ن˘مو ه˘ل ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح رؤو˘˘ب تتا˘˘بو

ةي’ولا ةمسصا˘عو ،ة˘كير˘ب ،ة˘ناور˘م

اهتايف˘سشت˘سسم ةر˘سسأا تأÓ˘ت˘ما ي˘ت˘لا

نيباسصملا تاداهسش امو ،اهرخا نع

ةروطخ ىلع ليلدل اياحسضلا ووذو

نم ديزم˘لا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ،ع˘سضو˘لا

امو نيناوقلا قيبطت يف ةمارسصلا

ةدحاو ’ا ةراجتلا حلاسصم تاطاسشن

نم سسوريفلا راسشتنا نم دحلل اهنم

راجتلا سضعب عجسش ةبراحمو ةهج

باسسح ىلع مهطاسشنل نيسسرامملا

يذلا ري˘خ’ا اذ˘ه ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص

ع˘سضو˘لا ي˘ف سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا د˘ع˘˘ي

مازتل’ا مدعو يعولا بايغل نهارلا

.ةمزÓلا ريبادتلاب

 انوروك دشض ةياقولا ريبادت اهباحشصأا مرتحي مل

ةنتابب ايراجت Óحم051 نم ديزأا قلغ حارتقإا
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ةملعلا ةيدلب حلاسصم تدكا دق و

ةنيدمب تÓ˘ئا˘ع7 ن˘م ر˘ث˘كأا نأا˘ب
و ةافو ةلاح لقأ’ا ىلع اهل ةملعلا

تعد د˘قو ،ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
ىلإا ناكسسلا ةملعلا ةيدلب حلاسصم
يت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا و ءاز˘ع˘لا بن˘ج˘ت
ر˘يد˘ج ، ءا˘بو˘لا را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت
موي تنلعأا ةملعلا ةيدلب نا ركذلاب
امدعب دادح موي ةيسضاملا ةعمجلا

مرسصنملا سسيمخلا موي ليجسست مت

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سسب ةا˘˘˘˘فو31

ة˘ي’و ي˘لاو د˘كأا د˘قو اذ˘ه.ا˘نورو˘ك

لÓ˘خ بتا˘كل˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس

ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘لا عا˘م˘ت˘جا

يذلا91 ديفوك ءابول ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو

ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م˘˘ب سسمأا ءا˘˘سسم هد˘˘ق˘˘ع

يف هبتسشملا عسضو ىلع ،فيطسس

ي˘ف ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘سصإا˘˘ب

ةياغ ىلإا ةيبطلا ةباقرلا تحت قدانف

نأا˘ب ا˘ح˘سضو˘م .ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
نيذلا ىسضرم˘لا ي˘ن˘ع˘ت ’ قدا˘ن˘ف˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا تح˘ت نو˘ج˘لا˘ع˘ي
متيسس هنأا ىلع دكأا امك، ةزكرملا
يراجلا عوبسسأ’ا ةياهن لبق ريفوت

عم، ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ف˘سشا˘ك ف’ا01
ددع سصيلقت ىلع تاطلسسلا سصرح
و ، انوروك سسوريف ببسسب تايفولا

ر˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘ح˘ت ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ه˘˘جو
و، سضيب’ا سشيجلل مارتحا و ةريبك
و ءابطأÓل قدانفلا ريخسست ىلع دكا
ةيحيرأا يف مهعسضول نييبط هبسشلا
،ةمئÓم فورظ يف مهماهم ةيدأاتل
ةزهاج ةي’ولا حلاسصم نأاب حسضوأا و
مت ثيح، مهل ةياقولا ةزهجأا ريفوتل

و ي˘ب˘˘ط ي˘˘قاو ف˘˘لأا001 ريفوت

فلأا004 ىلإا ددعلا عفر بقتري
دسصقو، ةيحسصلا قرفلا لكل يقاو

46 ريخسست مت يبطلا مقاطلا زيزعت
ءابطأا و ةيعماجلا تامدخلل ابيبط
نا˘˘م˘˘سضل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘سصلا
ءابطأ’ا ةوعد بناج ىلإا يعامتج’ا
و ح˘ن˘م م˘ت و، ة˘بوا˘ن˘م˘ل˘ل سصاو˘خ˘لا

و .نيعو˘ط˘ت˘م˘لا ءا˘ب˘طأÓ˘ل تاوÓ˘ع
ةديدسش ةجلب ةي’ولا يلاو فسشك
ةمارسصب نوناقلا قيبطت متيسس هنأاب

ة˘سصا˘خ ن˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
اومرتحي مل يتلا سسارعأ’ا باحسصأا
ىلع ة˘سضور˘ف˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
.فيطسس ةي’و

سسوريف ببضسب ةديدج ةافو تلاح7 سسمأا، فيطضس ةيلو قرضش ةعقاولا ةملعلا ةنيدمب ريثخلا بورضص ىفضشتضسم حلاضصم تلجضس
.اهل ةرواجملا تايدلبلا و ةملعلا ةيدلب نم نوردحني ةنضس48 و ةنضس94 نيب ام مهامعأا حوارتت ، انوروك

ليجشست ىلع دكؤوت فيطشسب ةحشصلا ةيريدم

ءابولا راششتنا ةيادب ذنم ةباشصإا6163
تاباسصإ’ا ددع نأا فيطسس ةي’ول ناكسسلا و ةحسصلا ةيريدم تدكأا
لسصو دق ، ةي’ولا تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع لجسسملا انوروك سسوريفب

بسسح و ، اندÓبب ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم ةدكؤوم ةلاح6163 دودح ىلإا

ةي’و نأا ملعلا عم، ءافسشلل تلثامت دق ةلاح3403 نإاف رداسصملا تاذ
ددع ثيح نم ينطولا ىوتسسملا ىلع ةثلاثلا ةبترملا لتحت فيطسس
تلجسس و ةمسصاعلا رئازجلا و ةديلبلا يتي’و دعب ةدكؤوملا تاباسص’ا

GCjªø.Q.ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع يف ةيسسايق اماقرأا فيطسس ةي’و

يحضصلا عضضولا ةروطخو ةيزارتحإلا تارارقلا مغر

اهطاششن فنأاتشست ةبانعب ةيراجت تاطاششن
ةينوناق ريغ قرطب

رظتنت لازت ’ ةيروهمجلا سسيئرو لو’ا ريزولا تاميلعت لعل

ةيفيرلا ءايحأ’ا يف ةسصاخ ةبانع ةي’و يف ةماراسصب ديسسجتلا

تابا˘سص’ا دد˘ع ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا د˘ياز˘ت˘لا م˘غر ة˘ي˘ئا˘ن˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو

رارغ ىلع ةيرسضحلا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ي˘حأ’ا. ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

اهتÓحم تتاب ةباسصإ’ا ةبسسن ربكا اهب لجسست يتلا ينوبلا تايدلبب

سشابكلا عيب ، تانرتن’ا تاعاق ، يهاقملا ءانثتسسا نودب ةحوتفم

يتلا تاطاسشنلا نم اهريغو ، ءايحأ’ا طسسو يفو تاعدوتسسملا يف

رثكأا يسشفتب رذ˘ن˘ي ا˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا بط˘ق˘ت˘سست

ةينعملا تاطلسسلا نم نونطاوم بلاطيو. انوروك نيعللا سسوريفلل

لثم فيقوت لجا نم ءايحأ’ا يف ةبقارملا تايلمع فيثكت ةينمأ’او

اذه يف ةسصاخ ءايربأ’ا حاورأاب اهباحسصأا ثبعي يتلا تاقورخلا كلت

ببسسب ريطخ يئابو عسضو رئازجلاو ةي’ولا هيف سشيعت يذلا تقولا

.راجتلاو نينطاوملل نم ريثكلل لبق نم ة’ابمÓلاو راتهتسس’ا
YÉO∫ GCe«ø 

تايدلب5 ىلع يئزجلا رجحلا ضضرف
ةليشسملا ةي’وب

رجح نمسضتي يئ’و ارارق اجرعلا خيسشلا ةليسسملا يلاو ردسصأا

ةداعسسوب، ةليسسملا يهو ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘يد˘ل˘ب50 ـل يئزج ي˘لز˘ن˘م

ةياغ يلا ’اوز00.31 ةعاسسلا نم موهربو ةرقم، يسسيع يديسس،

مايأا01 ةدمل21/70/0202دحأ’ا نم ءادتبا اذهو احابسص00.50

ة˘ط˘سشن’ا ل˘ك ف˘قو ة˘ي˘لا˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ر˘ج˘ح˘لا اذ˘ه ن˘ع ر˘ج˘ن˘˘يو

يلزنملا رجحلا ةرتف ةليط ةيعا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘سصت˘ق’او ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

تاي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم ى˘ل˘عو

ن˘كا˘مأ’ا ل˘كل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو

عم مويلا يف تارم ةدع ةينكسسلا ءايحأ’او ةيمومعلا تاحاسسلاو

دعابتلل نينطاوملا طاسسوأا ي˘ف ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘كت

افقو مي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م لا˘م˘ع˘ت˘سساو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترإاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

رورملا ةكرح فقو اذكو ةي’ولا ميلقا يلاو نم ةيرورملا ةكرحلا

رجحلا ةرتف لÓخ سصاخلا لقنلاو يرسضحلاو يعامجلا لقنتلل

ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ي˘لز˘ن˘م˘˘لا

   انوروك ءابو يسشفت دسض ةيزارتح’ا
U°Édí T°îû°ƒñ  

فراطلا ةيلول ةحضصلا ةيريدم بضسح

 انوروك ضسوريفب ةديدج ت’اح3
ةديدج ةيباجيإا ت’اح30 تبسسلا سسمأا فراطلا ةي’و تلجسس

تلجسس امك .ةدكؤوم ةيباجيإا ةلاح451 ىلإا ت’احلا ددع عفتريل

90 ىلا تايفولا ددع عفتريل فراطلا ةيدلب نم ةديدج ةافو ةلاح

و ريناكسسلاب ةيباجيإا ) ةلمتحم ةلاح ىلإا ةفاسضإ’اب (ةدكؤوم )تايفو

ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تنلعأاو . (ةيبلسسrcp ليلحتلاو سضارعأ’ا

90و ءافسشلل تلثامت ةلاح321 ةيباجيإا ةلاح451 نع فراطلا

تحت ةلا˘ح02و ةلمتح˘م ىر˘خأا ة˘لا˘ح ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ةا˘فو ة˘لا˘ح

02 ت’احلا دعب جÓعلا يف أادبي مل نيتيباجيإا نيتلاح و جÓعلا

10 و سسابسسبلا ىفسشتسسم يف ةلاح11 ةعزوم جÓعلا تحت

فراطلا ىفسشتسسم يف ت’اح20 وراجحوب ىفسشتسسم يف ت’اح

08 و اهب هبتسشم ةلاح341 و ةلاقلا ىفسشتسسم يف ت’اح60 و

42 ،راجحوب ىفسشتسسم يف ةلاح81 سسابسسبلا ىفسشتسسم يف ةلاح

.ةلاقلا ىفسشتسسم يف ةلاح12 ،فراطلا ىفسشتسسم يف ت’اح
YÉO∫ GCe«ø

ةيبطلا ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف ةبانع

 «انوروك» ـب هتباشصإا هبتششي ينوبلا ةيدلبب لماع
هبتسشي ينوبلا ةيدلبب قئاسس ةبترب فظوم نأا سسمأا ةعاسس رخآا تملع

ترهظ يتلا سضارعأ’ا ببسسب كلذ و انوروك سسوريفب هتباسصإا

ىفسشتسسملا ىلإا باهذلل هعفد ام سسيمخلا سسمأا لوأا موي دنم هيلع

ىلع هليوحت مت ينعملا نإاف ربخلا تدروأا يتلا انرداسصم بسسحو.

ةيبطلا ليلاحتلاو تاسصوحفلا ءارجإ’ نابرسض ميكحلا ىفسشتسسم

اريثك هبسشت سضارعأا هيلع روهظ دعب هتلاح نم دكأاتلل ةمزÓلا

مل اهنأا تدكأا ينوبلا ةيدلبب رداسصم اهتهج نم .انوروك سضارعا

سسوريفب اهلامع فوفسص يف ةباسصإا يأاب ةعاسسلا دحل ايمسسر غلبت

قفو اهعم لماعتلا متيسس ةباسصإا يا نأا ردسصملا دكأاو91. ديفوك

سسوريف يسشفت نم ةياقولل اهب لومعملا ةيزارتحإ’ا تاءارج’ا

.انوروك
YÉO∫ GCe«ø



¯YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 
نا˘ي˘ب بشسح ة˘ي˘شضق˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت

ةلششنخ ةي’و نمأاب لاشصت’ا ةيلخل
نمأ’اب ةطرششلا تاوق يقلت رثا دوعت
ةي’ولا ة˘م˘شصا˘ع˘ب لوأ’ا ير˘شضح˘لا
بلط هدافم لاشسرإ’ا ةعاق نم ءادنل
تÓحم ىدحإا ىوتشسم ىلع لخدت
،ةلششنخ ةنيدم طشسوب ةشسبلأ’ا عيب
روفلا ى˘ل˘ع ة˘طر˘ششلا تاو˘ق مو˘ق˘ت˘ل
نيبت نيأا ،ناكملا نيع ىلإا لقنتلاب
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةأار˘ما˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘˘لا
ةيذحأا اهلÓخ نم تفدهتشسا ةقرشسلا

،ةددعتم ة˘ي˘ئا˘شسن ة˘شسب˘لأاو ة˘ي˘شضا˘ير
اهليوحت و اهيف هبتششملا فيقوت متيل
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ر˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا
يفو .قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا
ن˘مأا ر˘ق˘م ى˘لإا مد˘˘ق˘˘ت تقو˘˘لا سسف˘˘ن
ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب ةي’ولا
ن˘م سسما˘خ˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش ،
ءافتخا نع غيل˘ب˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘م˘ع˘لا
و ، رمعلا نم يناثلا دقعلا يف هتنبا
ام ذنم يلئاعلا لزنملا ترداغ يتلا

فÓ˘خ بب˘شسب ، عو˘ب˘˘شسأ’ا برا˘˘ق˘˘ي
تامولعم هيدل نأاب افيشضم ، يلئاع
ةيبعششلا ءاي˘حأ’ا ىد˘حإا˘ب ا˘هد˘جاو˘ت˘ب
قمعم قيقحت حتف متيل ، ةلششنخب
.ةطرششلا تاوق لبق نم ةيشضقلا يف
ةيلمع يف اهيف هبتششملا ليوحت دعب
يرشضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘قر˘شسلا
قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’ لوأ’ا

،تاقورشسملا دجاوت ناكمب تحرشص
،ةيئاشضقلا تاه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
ن˘كشسم˘لا سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا د˘˘حأا˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا
،تاقورشسملا نمشضتي يذلا ةلششنخب

مت ثيح ةيباجيا جئاتنلا تناك ثيح

ةيذحأا40 ،نيتاشسف30 عاجرتشسا

جاوزأا4 ، ناولأ’ا ةفلتخم ةيئاشسن
ددعتم نيكشس، ةيشضاير ةيذحأا نم

لاق˘ن ف˘تا˘ه زا˘ه˘ج81 ،تارفششلا

3 ،عاونأ’ا فلتخمب ةيمقر تاحول
فلتخمب ةيفارغوتوف ريوشصت ت’آا

ةبشسن سسا˘ي˘ق زا˘ه˘ج10 ، عاو˘˘نأ’ا

مكحت زاهج10 ، مدلا يف ركشسلا

حئارشش50 ،ناشسي˘ن عو˘ن د˘ع˘ب ن˘ع

تاقاطب40 لاقنلا فتاهلا لماعتملل
لخاد كلذك روثعلا مت امك .ةركاذ
دقعلا يف ةاتف ىلع نكشسملا تاذ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ود˘ب˘ت ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

تنا˘ك يد˘شسج˘لا ف˘ن˘ع˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع
سشيتفتلا لحم نكشسملا˘ب ةز˘ج˘ت˘ح˘م
ايئاشضق قو˘ب˘شسم سصخ˘شش ل˘ب˘ق ن˘م
ع˘م ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ةاتفلا دايتقا و تازوجحملا ليوحت
لامكتشسا لجأا نم ينمأ’ا رقملا ىلإا
قمعملا قيقحتلا .قيقحتلا تاءارجا

نأاب نيب ، ةيشضقلا يف رمتشسملا و
قبطنت ، اهيلع روثعلا مت يتلا ةاتفلا

سصخ˘˘ششلا تا˘˘ف˘˘شصاو˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
تحر˘شص ثي˘ح ، ه˘ن˘˘ع ثو˘˘ح˘˘ب˘˘م˘˘لا
رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ةيحشضلا
جارد˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ل تشضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا

فرط نم باشصتغإ’او زاجتحإ’او
متيل ،نكشسملا بحاشص هيف هبتششملا

ىلإا ةيشضقلا فارطأ’ا ليوحت اهلÓخ
ةحفاكم ةليشصف» ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا
نمأ’ «سصاخششأ’اب ةشساملا مئارجلا

قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’ ةي’ولا

د˘ع˘ب .ة˘ي˘˘ح˘˘شضلا د˘˘لاو را˘˘ط˘˘خإا ع˘˘م

م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا

ليك و مامأا امهيف هبتششملا ميدقت

ةلششنخ ةمكح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مامأا ةيشضقلا فلم لاحأا هرودب يذلا

تاذب ةيناثلا ةفرغلا قيقحتلا يشضاق

ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شصأا ن˘˘يأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا

ةشسشسؤومب عاد˘يإا ر˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ةمهت نع ةلششنخ راباب ليهأاتلا ةداعإا

نم نذإا نودب سصخشش زجح ةيانج

جرا˘˘خو ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا

ا˘ه˘ب ر˘مأا˘ي وأا ز˘ي˘ج˘ي ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘˘لا

دار˘فأ’ا ى˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ةيانج ، يندبلا بيذعتلل هشضيرعتو

لخملا لعفلا ةيانج و باشصتغ’ا

سصخي اميف ا˘مأا ، ف˘ن˘ع˘لا˘ب ءا˘ي˘ح˘لا˘ب

( ةيناثلا اهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ) ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا

˘ما˘ع˘ب ي˘شضق˘ي م˘كح ا˘هد˘شض رد˘˘شص

ةمار˘غ جد000.02 ، ذ˘فا˘˘ن سسب˘˘ح

ةياقولا ةشسشسؤومب عاديإ’ا عم ةذفان

.ةقرشسلا ةمهت نع ةلششنخ

نويئاشصخأإ دكأإ اميف /ةنيطنشسق
ايموي رابتخإإ004 ءإرجإإ اهناكمإاب هنأإ

انوروك نع فسشكلل رابتخإا0002 نم رثكأا ترجأا ايجولونكتويبلا ةسسردم
نأاب ةنيطنشسق ةي’وب ايجولونكتويبلل ايلعلا ةينطولا ةشسردملا نم لووشسم ردشصم دكأا

يفلأا ءارجا نم تنكمت امنيب ايموي فششك رابتخا004 ةبتع ىلا لوشصولا هناكمإاب اهمقاط
.رهشش لبق اهب لمعلا قÓطنإا ذنم انوروك سسوريف نع «لشسلشستم رازميلوب لعافت» رابتخا

يب» زمرب ةفورعملا ،«لشسلشستملا رازميلوب لعافت» تارابتخا ددع نأا ردشصملا سسفن ركذو
ىرجت ثيح ،اهقÓطنا نم رهشش دعب ةشسردملا ىوتشسم ىلع نيفلأا ىلإا تلشصو دق «رأا يشس
لÓخ تعجارت ةريتولا نأا حشضوأا نيح يف ،سسيداب نبا يعماجلا ىفششتشسملا عم نواعتلاب
تايمكب اهديوزتب ةشسردملا تبلط دقو ،رابتخ’ا «مقطأا» سصقن ببشسب ةريخأ’ا مايأ’ا
ةئم عبرأا ىلإا لوشصولا ىلع رداق ةشسردملا ربخم نأا ردشصملا سسفن هبنو .اهنم ةيفاشضإا
ةشسردم نأا ركذيو ،رابتخ’ا مقطأا نم يفاكلا ددعلا ىلع هلوشصح لاح يف مويلا يف رابتخا
ةقحلم ميعدت لجأا نم انوروك نع فششكلا تارابتخا ءارجإ’ اهباوبأا تحتف ايجولونكتويبلا

نيب ام نÓبقتشسي نيذللا ،يلجنم يلعب ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرمو روتشساب دهعم

LªÉ∫ HƒYµÉR    .ايموي سسوريفلاب ةباشصإ’اب نيهبتششم نم ةنيع005و003

ةنيطنشسق

اهدامخإ’ ةريبك تاناكمإا ريخسست و ةفلتخم قطانم يف قئارح ع’دنإا
حلاشصم تلخدت ،ةيعارزلا ليشصاحملاو تاباغلا قئارحل ةريخأ’ا ةعاشس42 ةليشصح يف

ةيدلب ةنيطنشسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعاشس42 لÓخ ةنيطنشسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا
مت .ةشسباي باششعأا و دئاشصح قئارح ع’دنإا لجأ’ ،ديبعا نيع ةيدلب و ،فشسوي دوغيز

تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ،لخدت نوع32 و ءافطإا تانحاشش70 ةيلمعلا هذهل ريخشست

نم نيراتكهو دئاشصحلا نم عبرم رتم001 و راتكه قارتحا ليجشست مت لخدتلا قرف اهب

ع’دنا بابشسأا دوعتو ةشسبايلا باششعأ’ا نم عبرم رتم0022 و راتكهو لودنق و سسيدلا
ةحاشسمل سصوشصخب امأا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ىلإا نييئاشصخأ’ا بشسح قئارحلا

LªÉ∫ HƒYµÉR     .لزانم و ةرواجم يشضارأا نع ةرابعو ةريبك تناكف ةيمحملا

ةنيطنشسق

بورخلاب55 توأا02 يحب نكسسم قارتحإا
55 توأا02 لانيموكلا يحب بورخلا ةيدلبب يعمجلا سشوطق ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

نم نوكم يدرف نكشسم لخاد قيرح لجأ’ ءاشسم فشصنلا و ةعبارلا ةعاشسلا دودح يف
،نيتفرغ ىلإا ةفاشضإ’اب لابقتشسإا ةفرغ نم نوكم لوأ’ا قباطلا يف بشش قيرحلا نيقباط
هيوتحت امب لابقتشسإ’ا ةفرغ قارتحإا يف تلثمتف ةيداملا امأا ةيرششب رئاشسخ فلخي مل قيرحلا

ةيندملا ةيامحلا فرط نم قيرحلا دامخإا مت ،فرغلا يقاب فقشسأا و ناردج دادوشسإا و ثاثأا نم

LªÉ∫ HƒYµÉR.ةرواجملا نكاشسملا و نكشسملا يقاب ذاقنإا و ،ةشسارحلا ةيلمع عم

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4306ددعلا0202 ةيليوج21 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
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، ةلششنخ ةنيدم طشسوب يراجت لحم تلاط تاقورشسم عاجرتشسإ نم ، شسمأإ لوأإ ، ةلششنخ ةيلو نمأل لوألإ يرشضحلإ نمألاب ةطرششلإ تإوق تنكمت
.يئاشضق قوبشسم فرط نم ةوقلاب اهباشصتغإإو جإردتشسلإ قيرط نع اهفاطتخإ مت رمعلإ نم يناثلإ دقعلإ يف ةاتف ريرحت ىلإإ ةفاشضإلاب

 ةيذحألإو ةشسبلألإ تÓحم ىلع وطشسلاب ةمهتم ىرخأإ ةاتف فيقوت رثإإ تءاج ةيلمعلإ

  ةلسشنخ ةنيدمب باسصتغإ’او فاطتخإلل تسضرعت ةاتف ررحت ةطرسشلا

 تاششوهلب نارمع¯

ةلقنتملا ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ة˘ل˘ششن˘خ˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ةز˘ه˘جأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ، ىر˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
يف سصخشش فيقوت نم عوبشسأ’ا
سصوشصخب رمعلا نم ثلاثلا دقعلا
أا˘ششن˘م تاذ ة˘يودأا ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘شضق
و بيرهتلا قيرط نع ةينأاتم يبنجأا
ةين’ديشص داوم عيزوت و داريتشسا
˘ما˘˘كحأا ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م و ة˘˘شصخر نود
و ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا و ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
اهشضرعو ةيودأا دار˘ي˘ت˘شسا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا

و ا˘ه˘ن˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا و ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو
يف اهتزايح و اهئانتقا و اهميلشست
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا
ر˘˘ثإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح.

عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
اهدافم ةلششن˘خ˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا
يف ةشصتخم ةيمارجإا ةكبشش دجاوت
داوملل ميل˘شستو ل˘ق˘ن˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لا

ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا) ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا

ل˘ق˘ن دد˘شصب ي˘˘ه و ، ( ة˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا

ةي’و نم داوملا هذه نم ةنحشش

تا˘ي’و˘لا ىد˘حإا ها˘ج˘تا˘ب ة˘ل˘˘ششن˘˘خ

ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا ، ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا

نم ةطرششلا تاوق نكم ةمولعملل

ميقرت لمحت ةيحايشس ةرايشس دشصر

م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘لا ىد˘˘حإا

ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘ن˘مأا ز˘جا˘ح بشصن

نيأا،88 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ف˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘˘ف˘˘شسأا

ا˘ه˘˘عا˘˘شضخإا˘˘ب ، ةرا˘˘ي˘˘شسلا بحا˘˘شص

ىلع اهلخادب روثعلا مت سشيتفتلل

داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك

ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا) ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا

4443 ـب ترد˘˘˘ق ( ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا

003 نيلاباغيرب ءاود نم ةلوشسبك

نع ةيتأاتم يبنجأا أاششنم تاذ ، غلم

عا˘شضخإا د˘ع˘ب و ، بير˘ه˘ت˘لا ق˘ير˘ط

سسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا

ىلع هتزوحب روثعلا مت يدشسجلا

رانيد فلأا نوثÓثب ردقي يلام غلبم

ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ( جد000,03) ير˘ئاز˘˘ج
،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘ع
اذ˘كو ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

دعب  .قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’
م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا
ةزايح عوشضومب يئازج فلم دادعإا
نع ةيتأاتم يبنجأا أاششنم تاذ ةيودأا

عيزوت و داريتشسا و بيرهتلا قيرط
و ة˘شصخر نود ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص داو˘˘م
و ةيراد’ا ةبقارملا ماكحأا ةفلاخم
ةيودأا داريتشسا ، ةينمأ’ا و ةينقتلا

لزا˘ن˘ت˘لا و ا˘ه˘ع˘يزو˘ت و ا˘ه˘شضر˘عو
و ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا و ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست و ا˘ه˘ن˘˘ع
ةيمارجإا ةعامج راطإا يف اهتزايح
هيف هبتششملا ميدقت مت نيأا ةمظنم
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا

تاءارجإاب Óمع ، ةلششنخ ةمكحم
ىلإا فلم˘لا لا˘حأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا
ىلوأ’ا ة˘فر˘غ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق
يف ردشصا يذلا ، ةمكحملا تاذب

عاد˘˘يإا ر˘˘مأا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ق˘˘˘ح

نع ، رابا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

ةين’ديشص داوم بيرهت ةحنج ةمهت

 .لقن ةليشسو لامعتشساب

 ةيلولاب ةينمألإ ةزهجألإ فلتخم نيب قيشسنتلاب تمت ةيلمعلإ / ةلششنخ

داوم عيزوت و داريتسسا و بيرهت يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
 ةلوسسبك4443 نم ديزأا زجح و يبنجأا أاسشنم تاذ ةين’ديسص

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

ةحفا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

عور˘ششم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘ت’ا

ة˘ي’و ن˘مأا˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب

ن˘˘م ، سسمأا لوأا ، ة˘˘ل˘˘ششن˘˘˘خ

ناموقي نيقيق˘ششب ة˘حا˘طإ’ا

تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب

دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا .ة˘ل˘ششن˘خ˘˘ب

دورو ر˘˘ثا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘ت

ة˘قر˘ف˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأ’ا

يناث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش

و سضرعب موقي رمعلا نم

برقلا˘ب ةرد˘خ˘م داو˘م ع˘ي˘ب

تÓ˘فا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م

يرشضحلا لقنلاب ة˘شصا˘خ˘لا

،ة˘ل˘˘ششن˘˘خ˘˘ب رو˘˘ن˘˘لا ي˘˘ح˘˘ب

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ر˘شصا˘ن˘ع ىد˘ل ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
دادعإا اهرثإا ىلع مت ، ةقرفلا

تللك ، ةمكحم ةينمأا ةطخ
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ط˘ب˘شضو ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
تاردخم ة˘ع˘ط˘ق ه˘تزو˘ح˘ب

و مارغ02.1ـب ردقي نزوب

008.13 هردق يلام غلبم
جيورتلا تادئاع ربتعت جد
و هيف هبتششملا فيقوت متيل
تازوجملا ة˘ق˘فر ه˘ل˘يو˘ح˘ت
لامكتشس’ ةقرفلا رقم ىلإا
قيقحتلا.قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا
ي˘ف ر˘م˘ت˘شسم˘لا و ق˘م˘ع˘م˘لا
لشصوتلا ىلإا رمثأا ةيشضقلا
ةدا˘˘˘م˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘م ى˘˘˘لإا
بنقلا جنتار * تاردخملا
رمأ’ا قلعتي و ، * يدنهلا
رمعلا نم ناغلبي نيقيقششب

ىل˘ع ة˘ن˘شس62 و52
امهفيقوت مت نيأا ، يلاوتلا
،ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق فر˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘هدا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قاو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
تاءار˘˘˘˘جإا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شسا
عا˘˘شضخإا˘˘بو ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كشسم
نذإا بجو˘م˘ب ،سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ع ردا˘˘شص سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
،ةلششنخب ةيئاشضقلا تاهجلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تر˘˘ف˘˘شسأا
تارد˘خ˘م ى˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

ريبك سضيبا حÓشس زجحو
.(ياروماشس فيشس) م˘ج˘ح˘لا
تاءار˘جإا لا˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
هبتششملا ميدقت مت قيقحتلا
ةيروهمجلا ليكو مامأا مهيف
يذلا ةلششنخ ةمكحم ىدل

د˘ي˘شسلا ما˘مأا ف˘ل˘˘م˘˘لا لا˘˘حأا
Ó˘˘م˘˘ع م˘˘كح˘˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ق
يروفلا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا˘ب
هيف هبتششملا قح يف ردشصا

تاونشس70 ةبوقع لوأ’ا
و عاديإ’ا عم ةذفان سسبح

ةمارغ ميتنشس نويلم005
عوشضوم نع ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م
سضرعلا و ةزا˘ي˘ح˘لا ة˘ح˘ن˘ج
ةقيرطب تاردخمل˘ل ع˘ي˘ب˘ل˘ل

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ، ة˘عور˘ششم ر˘ي˘˘غ
هبتششملا نيقي˘ق˘ششلا سصخ˘ي
امهدشض ردشص دق˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف

سسبح تاونشس70 ةبوقع

005 و عاد˘يإ’ا ع˘م ةذ˘فا˘˘ن
ةيلام ةمارغ ميتنشس نويلم
ةزاي˘ح˘لا ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ةذ˘فا˘ن
تاردخملل عيبلل سضرعلاو
.ةعورششم ريغ ةقيرطب

 ةيشضقلإ يف ثلاثلإ مهتملل ةمكحملإ اهتطلشس ةبوقعلإ شسفن

ميتنسس نويلم005ـب ردقت ةيلام ةمارغ و اذفان اسسبح تاونسس70
 ةلسشنخب تاردخملا جيورتب ناموقي نيقيقسش قح يف

80/70/0202 : يف ةنيطنشسق ديعلإ دمحم ششوغك / ديشسلإ
5591 توأإ02 عراشش نكاشسلإ

 ةنيطنشسق11 مقر

.ةراجتلإ ريزو / ديشسلإ ىلإإ ةحوتفم ةلاشسر : ــ  عوشضوملإ

 لشضافلإ يديشس

راعشسألإو ةراجتلإ ةيريدم نم حوشضفم ئطإوتب رداشص عورششم ريغ لمع نم هل شضرعتأإ امب مكغيلبت بجإولإ نمل هنإإ
PCDايلاح هتثرو يتأايل يلع ششوغك موحرملإ دشض ةيئاشضق تاعفإرم نم تإونشس تيشضق نأإ دعب ةنيطنشسق ةيلول
 ،ةينوناق ريغلإ قرطلإ نوعبتيو

ةيزاغ تابورششم عنشصم اهيلع ءانبب انمق ةيشضرأإ ةحاشسم نم ششوغك ةلئاع نم ةعبرألإ ةوخإلإ نحن اندفتشسإ ثيح
ششوغك موحرملإ انقيقشش نأإ ريغ – إزوميم تابورششم عنشصم ايلاح – (ةنيطنشسق قوزرموب42 مقر ةيعانشصلإ ةقطنملإ)

ايئإزج ةعباتم تمتو ةبذاك تاحيرشصت نع إدامتعإ يراجت لجشس نع لشصحت ةينوناقلإ ريغ قرطلإ ةفاك لمعتشسإ يلع
تاحيرشصتب هيلع لشصحتملإ يراجتلإ لجشسلإ لاطبإل هتعباتم تمتو ذفانلإ شسبحلاب هنم بكترملإ لعفلاب نيدأإو
 ،قح هجو نود ةعئاششلإ انتيكلم ىلع ايراجت Óجشس ةثرو لمعتشسإ هتافو دعب نكلو ةبذاك

ششوغك ةثرو نأإ حرشصيل هشسفنل حمشسي اهتقو ةباينلاب ةراجتلإ ريدم / ديشسلإ تاحيرشصت يف بجعتأإ تيقب يننأإ ثيح
موحرملإ هيلع لشصحت دق طاششنلإ يف لمعتشسملإ يراجتلإ لجشسلإ نأإ مغر ةينوناق ةقيرطب مهلمع نوشسرامي يلع
لاطبإإ ايئاشضق ررقتو ةثرولإ تعفإر دق يراجتلإ لجشسلل ينطولإ زكرملإ ةيريدم ىتحو ةبذاك تاحيرشصتب يلع ششوغك
ررقملإ ذيفنت اشضفإر توكشسلاب اكشسم˘ت˘م لإز˘يل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لإ ر˘يد˘م / د˘ي˘شسلإ نأإ ر˘ي˘غ يرا˘ج˘ت˘لإ ل˘ج˘شسلإ
مدعو ينوناق شصيخرت نود طاششنلإ ةشسراممب مهل حامشسلإو يلع ششوغك ةثرو ةدعاشسم ىلع إرشصم يئاهنلإ يئاشضقلإ

شسرامت يتلإ ةعامجلإ ةيامح دمعتي وهو يراجت لجشس نود طاششنلإ نوشسرامي مهو يراجتلإ لجشسلإ نم مهديرجت
 ،يراجتلإ لجشسلإ لاطبإاب يئاشضق رإرقب ةراجتلإ ريدم / ديشسلإ غيلبت مغر ةينوناق ريغ ةقيرطب طاششنلإ

طاششن فيقوت متي نأإ نود ةنتابب ةيوهجلإ راعشسألإو ةراجتلإ ريدم / ديشسلإ ىلإإ تÓشسإرم ةدع هيجوت يل قبشس دقلو
هنكل شسرامملإ طاششنلإ ةينوناق مدعب ايشصخشش هتلشسإرمب تمق يذلإ ، ةراجتلإ ريدم / ديشسلإ ةيامح تحت هلمع شسرامي
لخدتلإ شضفر هنكل شسرامملإ طاششنلإ ةينوناق مدعب ايشصخشش هتلشسإرمب تمق امك ةلوهجم بابشسأل لخدتلإ شضفر

ديشسلإ موقي يذلإ ينوناق ريغلإ لمعلاب هايإإ إربخم ةنيطنشسقب ةيلولإ يلإو / ديشسلإ ةلشسإرمب تمق امك ةلوهجم بابشسأل
ةيئاشضقلإ تإررقملاب ةمعدم ةشصتخم تاهج ةدعل تÓشسإرم هيجوت يل قبشس امك ، هنع رتشستلاب ةيلولل ةراجتلإ ريدم
 ، ةيئاهنلإ

نأإ ريغ ةينوناقلإ ريغ مهيعاشسم شضفر متيو ءاشضقلإ مامأإ تÓيحتشسملإ لك لعف إولواح ششوغك ةثرو نأإ ملعللو
هنكلو ايباتك هتلشسإر يننأإ مغر ةراجتلإ ريدم ديشسلإ توكشس ببشسب ةينوناق ريغ ةقيرطب طاششنلإ يف رمتشسم عنشصملإ

 ،ريدقتلإ قئاف ريزولإ يلاعم يديشس ينم مكلو ةيئاهنلإ ةيئاشضقلإ تإررقملإ ذيفنت شضفر

 : – ةقفرملإ قئاثولإ ةمئاق
41/30/9102 يف خرؤوم7457721 مقر ايلعلإ ةمكحملإ رإرق–

 ةيرحبلإ ةيراجتلإ ةفرغلإ22/21/9102 يف خرؤوم26610/91 مقر ةنيطنشسق ءاشضق شسلجم رإرق-

 ةيرحبلإ ةيراجتلإ ةفرغلإ12/01/5102 يف خرؤوم63630/5102 مقر ةنيطنشسق ةمكحم نم مكح –

 نوناقلل اقرخ ينوناق طاششنلإ نأإ اهيف حرشصي21/20/0202 يف زوزع ةديموق / ديشسلإ ةلشسإرم ةخشسن–

 ةينوناقلإ نوؤوششلإو ةراششتشسلإ ةيريدم نم02/10/0202 يف ةلشسإرم–

3662/02 مقر ةينوناقلإ نوؤوششلإو ةراششتشسلإ ةيريدم نم91/50/0202 يف ةلشسإرم–

1792/02 مقر ةينوناقلإ نوؤوششلإو  ةراششتشسلإ ةيريدم نم11/60/0202 يف ةلشسإرم-
90/20/0202 يف خرؤوم45500/02 مقر ةنيطنشسق ةمكحم شسيئر ديشسلإ نم يلاجعتشسإ رمأإ-

راهششإإ
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 بشضغلأ ةمق يف عاطقلأ يلوؤوشسمو ءأردم عم هعامتجأ رداغ

 نكسسلإ عاطق ىلع طخاسس يلإولإ
ةشصاخلأ ريراقتلأ نع هاشضر مدع ءأرج ديدشش بشضغ ةلاح يف نكشسلأ فلمل صسيمخلأ موي اشصشصخم ناك يذلأ عامتج’أ ةبانع يلأو رداغ

.ليحرتلل ةشصشصخملأ تانكشسلأ لامتكأ مدعو ليحرتلأ نورظتني أولأز ام نيذلأ نيديفتشسملأ ةيعشضوب

انوروك ةحنمب ةبلاطملل جاجتح’اب أوماق اميف

تاعيرتلإ ةيدلبب ةفاظنلإ لامع
حوتفم بإرسضإإ يف نولخدي

لاحرب ةرئأدل ةعباتلأ تاعيرتلأ ةيدلبب ةفاظنلأ لامع صسمأأ مظن
مدع ىلع اجاجتحإأ ةيدلبلأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو  ةبانعب
اهنع نلعأأ يتلأ انوروك صسوريفب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ح˘ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
لامعلأ نم ةئفلأ هذهل اهصصصصخ يتلأو ةيروهمجلأ صسيئر
ةيأدب ذنم نولمعي  نيذلأ صصاخصشأ’أ نيب نم مهنأأ ةصصاخو
مهترجأأ بصص لÓخ أذهو دÓبلاب انوروك صسوريف ةحئاج
نمصض ةحنملأ دوجو مدعب أوؤوجافت  نأوج رهصشل ةيرهصشلأ
لع مهلوصصح مدعو صضومغلأ مامأو  مهل يرهصشلأ رج’أ

مهلعجو  مهبصضغ راثأأ ام أذهو ةيغاصص ينأذأأ داجيإأو تامولعم
ةبلاطملل تاعيرتلأ  ةيدلب رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب نوموقب
ءابو ةرتف يف لمعلأ ةحنم يهو  صسوريفلاب  ةصصاخلأ  ةحنملاب

ةفاظنلأ عاطق يف نيلماعلل ةموكحلأ اهترقأأ يتلأو انوروك
تأدعملأ ءأرتهأ نم نوكتصشي نوجتحملأ نأ    ىلإأ ةفاصضإاب
ام تانحاصشلأ رأرغ ىلع م˘ه˘ل˘م˘ع ءأدأ’ ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي ي˘ت˘لأ
ميعدتب اصضيأأ أوبلاطو  مهبجأو ءأدأأ ةمهم نم مهيلع بعصصي
فثكملأ جمانربلأ ببصسب قاهرإ’أ نم أوناع نأأ دعب ةلماعلأ ديلأ

ةحنملأ بصص نأاب مهربخأأ ةيدلبلأ صسيئر ةلباقم دنعو مهبصسح
لا˘م˘ع˘لأ نا˘صسل ى˘ل˘ع ءا˘جا˘م بصسح˘ب ه˘تا˘ي˘حÓ˘صص ن˘م صسي˘˘ل
بابصسأ’أ نع قيقحت حتفب نوبلاطي مهلعج ام وهو نيينعملأ
و حنملأ بصص تأءأرجإأ يف ةلاطمملأ و فصسعتلل تدأأ يتلأ
لامعو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘لود˘لأ ا˘ه˘ت˘صصصصخ ي˘ت˘لأ لأو˘مأ’أ
نمو صسوريفلأ رطاخم نوهجأوي مهنأ رابتعأ ىلع ةحصصلأ

ةياغل حوتفم بأرصضإأ يف أولخد مهنأأ أودكأأ لامعلأ مهتهج
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ةي’ولأ رقم مامأأ ةيملشس ةيجاجتحأ ةفقو أومظن

بعلم ءاسشنإاب نوبلاطي ةسشيرحلإ ناكسس
مهبعلم ةيطغتو ةيسضاير ةعاقو يرإوج

يعانطسصإلإ بسشعلاب
موجن يدان عم «ةصشيرحلأ ريخلأ صسان» ةعومجم صسمأأ لوأأ تمظن
أوعفر ثيح ةبانع ةي’و رقم مامأأ ةيملصس ةيجاجتحأ ةفقو ةصشيرحلأ

بصشعلاب يبأرتلأ قيرفلأ بعلم ةيطغت يهو ةبلاطملأ نم ةعومجم

دجأوتيو3991 ةنصس هئانب مت بعلملأ أذه نأأ ةصصاخ يعانطصص’أ
ةصشيرحلأ يف يرأوج بعلم ءانبب أوبلاطو ،ةيثراك ةلاح يف ايلاح
يتلأ ةبانع يفو راجحلأ ةيدلب يف ةليلقلأ قطانملأ نم اهنأأ ةصصاخ
أورمذت نيذلأ يحلأ نابصش هيف بعلي يرأوج بعلم نم دفتصست مل
يدان كلميو ،ةصضايرلأ اهيف نوصسرامي تأءاصضف رفوت مدع نم
يفيرلأ ودعلأو يتأراكلأ ،وديجلأ ،مدقلأ ةرك عورف ةصشيرحلأ موجن
،قئ’ بعلم اهزربأأو نييصضايرلل ةيفاكلأ تايناكمإ’أ كلمي ’ هنكل

ىنمتو ،مهتق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘صضا˘ير ة˘عا˘ق ءا˘ن˘ب˘ب ا˘صضيأأ أو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك
تاطلصسلأ فرط نم ايباجيأ ابواجت مهبلاطم ىقلت نأأ نوجتحملأ
يف تÓصسأرملأ نم أومئصس مهنأأ ةصصاخ ةيغاصص انأذآأ دجتو ةيئ’ولأ
ةفقولأ هذه ميظنت ىوصس لح يأأ دجي ملو ةيصضاملأ تأونصسلأ
اهيلع أوبتك تايأر نوجتحملأ لمحو ،ةي’ولأ رقم مامأأ ةيملصسلأ

،يبعلم..ةصشيرحلأ بابصش مو˘ج˘ن يدا˘ن» ا˘ه˘ي˘ف أو˘ب˘ت˘ك تأرو˘صشن˘مو
ةصشيرحلأ يحل يصضايرلأ بابصشلأ نحن» ،«صشيمهتلل ’ يملح ،يقح
أوذقنأ» ،«ةيصضاير ةعاق انملح» ،«ةيصضايرلأ قفأرملأ ءاصشنإاب بلاطن
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ةيرششب رئاشسخ لجشسي مل ثداحلأ ظحلأ نشسحل

قيرطب اطاطب ةنحاسش فإرحنإإ
لورسصلاب ةلمجلإ قوسس

هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ قوصس ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ دهصش
ةلمحم ةنحاصش بÓقنإأ صسمأأ ةحيبصص ينوبلأ ةيدلبب لورصصلاب
ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نود ظحلأ نصسحلو اطاطبلأ ةدامب
مل˘ظ˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ف ع˘قو ثدا˘ح˘لأ نإا˘ف ا˘نردا˘صصم بصسحو
ىلإأ ةنحاصشلأ تفرحنأ نيأأ ةلمجلأ قوصس ىلإأ يرأديب قيرطب

نتم ىلع تناك يتلأ ةريبكلأ ةنحصشلأ ببصسب قيرطلأ ةفاح
اقيقحت تحتف ينطولأ كردلأ حلاصصم اهتهج نم . ةنحاصشلأ
ةرزجمو ةثراك ثدحي داع يذلأ ثداحلأ أذه بابصسأأ يف
ةءو˘ل˘م˘م˘لأ تا˘ن˘حا˘صشلأ ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ نأأ ةرا˘صشإÓ˘لو. ة˘يرور˘م
تاي’و فلتخم نم ةمداقلأو ع˘ئا˘صضب˘لأو ع˘ل˘صسلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
قوصسلأ ىلإأ موي لك نم ةركبم تاعاصس يف لصصت نطولأ
راجتل اهقيوصستل هكأوفلأو تأورصضخلأ نم اهتلومح غيرفتل
تأذ كل˘ت رأر˘غ ى˘ل˘ع ن˘طأو˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘م˘ث ن˘مو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
قرصشلأ عأرزم نم ةمداقلأ اطاطبلأ ةدامك عصسأولأ كÓهتصسإ’أ

. يرئأزجلأ بونجلأو
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عأرذ ىلإأ ليحرتلأ رظتني ديفتصسم0042
يتلأ رداصصملأ بصسحو نيماع ذنم صشيرلأ
ةبانع ةي’و نأأ دكأأ يلأولأ نإاف ربخلأ تدروأأ
يتلأ ريراقتلأ هذه لثمب مدقت يأأ دهصشت نل
نكصسلأ عيراصشم مامتإأ ةيلمع يف أرخأات فرعت
مئأوقلأ نع نÓعإ’أ مت اميف ىلوأ’أ ةجردلاب
ىصضوف فلخ امم ماعلأ نع ديزي ام ذنم
ة˘صسأرد فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ة˘ي̆ل˘م˘ع تل˘ط˘ع ة˘مرا˘˘ع

7 ةصصح نم نيديفتصسملأ رأرغ ىلع تافلملأ

0042 رظتني ثيح ةبانع ةيدلبب نكصس ف’آأ
نم مهتدافتصسأ مغر ليحرتلأ ةيلمع ديفتصسم
خيرات يأأ ديدحت متي ملو ةدافتصس’أ تأرأرق
لاغصشأ’أ ءاهتنأ مدع ءأرج لي˘حر˘ت̆لأ ة˘ي̆ل˘م˘ع̆ل

مهل ةصصصصخملأ تا˘ن˘كصسلأ ىو˘ت˘صسم ى̆ل˘ع
تلجصس اميف صشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب
نم نيديفتصسملل لي˘حر˘ت̆لأ ة˘ي̆ل˘م˘ع قÓ˘ط̆نإأ
مغر أرخؤوم راجحلأو رامع يديصسب نكصسلأ
ذنم نيديفت˘صسم̆لأ م̆ئأو˘ق ن˘م˘صض أو̆نا˘ك م˘ه̆نأأ

ق̆ل˘خ يذ̆لأ ر˘مأ’أ ف˘صصنو ن˘ي˘ما˘ع ي˘̆لأو˘˘ح

نكصسلأ عيزوت ةيلمعريصس لطعو ىصضوف
.ةي’ولاب

ةيعضو نع ةيضرم ريغ ريراقت
ةيقولاب نكسلا

مدع نع ةي’ولاب لوأ’أ  لوؤوصسملأ يدبأأ
تانكصسلأ مامتإأ ةيلمع ريصس ريراقت نع هاصضر
ةي’ولاب اهب ة˘صصا˘خ̆لأ م̆ئأو˘ق̆لأ تعزو ي˘ت̆لأ

رئأودلأ ءاصسؤورب هعمج يذلأ عامتج’أ لÓخ
ريدمو نكصسلأ ريدم أذكو تايدلبلأ ءاصسؤورو
نم مهريغو يراقعلأ رييصستلأو ةيقرتلأ نأويد
فرعت يتلأ ةي’ولاب عا˘ط˘ق̆لا̆ب ن˘ي̆لوؤو˘صسم̆لأ
مغرو تانكصسلأ زاجنإأ ةيلمع يف أريبك أرخأات

عيزوتو مئأو˘ق̆لأ نÓ˘عإأ ة˘ي̆ل˘م˘ع ل˘ج˘صس كلذ
ةدرأو̆لأ ءا˘م˘صسأ’أ ى̆ل˘ع ةدا˘ف˘ت˘˘صس’أ تأرأر˘˘ق

ة˘عذ’ تأدا˘ق˘ت̆نأ ا˘ه˘جو˘م م̆ئأو˘˘ق˘̆لأ ن˘˘م˘˘صض
رئأودلأ ءاصسؤور ةصصاخ عاطقلاب نيلوؤوصسملل
نأأ لبق عاطق̆لا̆ب ل˘ج˘صسم̆لأ دو˘كر̆لأ ة˘ج˘ي˘ت̆ن
ببصسب تاعامتج’أ ةعا˘ق ةردا˘غ˘م̆ل ر˘ط˘صضي

نع ةيباجيإأ وأأ ةحصضأو ريراقت يأأ هيقلت مدع
أرخأات فلخيصس ام ةي’ولاب نكصسلأ عيراصشم
تافلملأ ةجلاعمو نكصسلأ لاجم يف أريبك
تانكصسلأ ى̆ل˘ع ءا˘صضق̆لأ ل˘جأأ ن˘م مد˘ق˘ت̆لأو
ن˘كصسلأ ة˘مزأأ ن˘م د˘ح̆لأ أذ˘كو ة˘يو˘صضو˘ف˘̆لأ
ةرم لك يف ةمزأأ فلخي يذلأ رمأ’أ ةي’ولاب
تعزو اهنأأ ’إأ تأدحولأ ف’آأ عيزوت مغر
.ةيوصضوف قرطب

لامكإو زاجنإ يف ريبك رخأت
عيراشم مظعمب ةئيهتلا لاغشأ

ةيقولا
ةي’و̆ب ن˘كصسلأ ع˘يرا˘صشم م˘ظ˘ع˘م د˘ه˘صشت

ىدأأ امم تأونصس ةدع ذنم أريبك أرخأات ةبانع
ىرخأأ عيراصشم ىلإأ نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم̆لأ ل˘يو˘ح˘ت̆ل

نيع أذكو راجحلأ ةرئأد ىوتصسم ىلع ةصصاخ
ليو˘ح˘ت صضور˘ف˘م̆لأ ن˘م نا˘ك ثي˘ح ةدرا˘ب̆لأ
نمصض مهءامصسأأ تدرو نيذلأ نيديفتصسملأ

ةدع ذنم تعزو يتلأ نكصس049 ةمئاق
’إأ ةبيعصشلأ ةقطنم ىلإأ رامع يديصسب تأونصس
لاغصشأ’أ اهب يهتنت مل تلأز ام تانكصسلأ نأأ
نم ناك نيح يف رطصسأ’أ هذه ةباتك دح ىلإأ
ةصصح نم نيديفتصسملأ ليوحت صضورفملأ

ةيدلبب ةصسابصسبلأ ىلإأ راجحلاب نكصس006
ل˘ع˘ج لا˘غ˘صشأ’أ ن˘ط˘̆ب نأأ ’إأ ةدرا˘˘ب˘̆لأ ن˘˘ي˘˘ع
جاجتحأ عنمل لولح نع ثحبت تاطلصسلأ
تأرأرق ىلع أولصصحت نيذلأ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم̆لأ
ذنم ليحرتلأ ةيلمع نورظتني اميف ةدافتصس’أ

ى̆لإأ أر˘ي˘خأأ م˘ه̆ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي̆ل تأو˘˘ن˘˘صس ةد˘˘ع
ةرطنقلأ يح ىوتصسم ىلع ةزهاجلأ تانكصسلأ

ديفتصسم052 ليوحت مت اميف رامع قوزرم
لاحرب ةيدلببو ةصسوتيلاكلأ يح ىلإأ لبق اميف
تانكصسلأ وحن نكت مل ليحرتلأ ةيلمع نأأ يأأ
.عيزوتلأ جمانرب نمصض تعصضو يتلأ

طخس لحم رئاودلا ءاسؤر
يلاولا

ريراقت هجو دق ةبانع يلأو ناك دقو أذه
ى̆ل˘ع ة˘ي’و̆لا̆ب ر̆ئأود ءا˘˘صسؤور د˘˘صض ءأدو˘˘صس
ةرئأد صسيئر أذكو ةبانع ةرئأد صسيئر مهصسأأر
نيذلأ راجحلأ ةرئأد صسيئر أذكو ةدرابلأ نيع
ةرئأدلأ ىقبتل ىرخأأ ماهم ىلإأ أرخؤوم لوح
.ينوبلأ ةرئأد صسيئر فرط نم ةباينلاب ريصست

ةرئأد صسيئرل تأرأذنإأ هجو نأأو قبصس دقو
تانكصسلأ ميدهت فلم ة˘ي˘ف̆ل˘خ ى̆ل˘ع ة̆با˘ن˘ع
تنمصضت يتلأو برح يد˘ي˘صسب ة˘يو˘صضو˘ف̆لأ

لاغصشأ’أ فقوتب رمأأ نيح يف تأزواجت ةدع
تÓحملأ ةهجأو ميدهت رأرق هذاختأ بناج ىلإأ
فقو نيح يف انوروك صسوريف راصشتنأ زع يف
لÓخ ة˘ي˘ثرا˘ك ة̆لا˘ح ى̆ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘صسم̆لأ

نأأ املع .ةبانع ةرئأد رقمل هتداق ةينأديم ةرايز
ل˘ح˘م نا˘ك ة̆با˘ن˘ع ةر̆ئأد̆ب لوأ’أ لوؤو˘˘صسم˘̆لأ
ببصسب يلأولأ فرط نم ؟؟ةعذ’ تأداقتنإأ
مهنأاب تافلملأ نم ديدعلأ رييصست يف هقافخإأ
م˘يد˘ه˘ت ف̆ل˘م ا˘ه˘صسأر ى̆ل˘ع ة˘ي’و̆لا̆ب ةر˘̆ئأد
نم د˘يد˘ع̆لأ د˘ير˘صشت ف̆ل˘خ يذ̆لأ تا˘ن˘كصسلأ
لخأد يثراك عصضو يف ةدجأوتملأ تÓئاعلأ
را˘صشت̆نأ أذ˘كو ف˘ي˘صصلأ ل˘صصف ي˘˘ف م˘˘ي˘˘خ˘̆لأ

تأرم ةدع هداقتنأ بناج ىلإأ.انوروك صسوريف
همأزتلأ مدع ءأرج ةردابلأ نيع ةرئأد صسيئرل
ج’وكريبلأ ةيصسايصس أذكو يلأولأ تاميلعتب
مأدعنأ دهصشت يتلأو اهريصسي يتلأ ةرئأدلأ لخأد

قوبصسم ري˘غ دو˘كرو ة˘يو˘م˘ن˘ت̆لأ ع˘يرا˘صشم̆لأ

اهيف طبختت يتلأ لكاصشملأ لظ يف ةرئأدلاب

حامصسلأو نينطأوملأ لابقتصسأ مدعو تايدلبلأ

ى̆ل˘ع ل˘ج˘صس ا˘م صسف̆ن و˘هو م˘ه˘ت’ا˘˘غ˘˘صشن’

صسيئر دمع ا˘مد˘ع̆ب را˘ج˘ح̆لأ ةر̆ئأد ىو˘ت˘صسم

ل˘خأد ع˘قو˘ق˘ت̆لأو لأز˘ع̆نÓ̆ل ق̆با˘صسلأ ةر̆ئأد̆لأ

يت̆لأ ل˘كا˘صشم̆لأ ع˘ي˘م˘ج ن˘ع أد˘ي˘ع̆ب ه˘ب˘ت˘كم

راجحلأو رامع يديصس يتيدلب اهيف طبختت

يف ىصضوفلل ريبك راصشتنأو ةاناعم قلخ امم

تأزوا˘ج˘ت̆لأو ة˘ي̆ل˘خأد˘̆لأ تا˘˘عأر˘˘صصلأ ل˘˘ظ

يديصس ةيدلب ىوتصسم ىلع ةصصاخ ةلجصسملأ

.رامع

سلجملا سيئر نيب تاشوانم

ةرئاد سيئرو يئقولا يبعشلا

لاحرب

عامتجÓل ي̆لأو̆لأ ةردا˘غ˘م د˘ع̆ب ةر˘صشا˘ب˘م

تاصشوانم تلج˘صس ن˘كصسلأ ف̆ل˘م̆ب صصا˘خ̆لأ

يئ’ولأ يبعصشلأ صسلجملأ صسيئر نيب ةيمÓك

فلم لوح صشاقن يف لاحرب ةرئأد صسيئرو

ذ˘خأا˘ت نأأ تا˘صشوا˘ن˘م̆لأ تدا˘˘ك د˘˘قو ن˘˘كصسلأ

ءا˘ه̆نإ’ رو˘صضح̆لأ ل˘خد˘ت ’و̆ل ر˘خآأ ى˘ح˘˘ن˘˘م

صسيئر رايدب هلÓخ حرط يذلأ داحلأ صشاقنلأ

لوح ت’ؤواصست يئ’ولأ يبعصشلأ صسلجملأ

لاغصشأ’أ اهب يهتنت مل يتلأ تانكصسلأ فلم

ة̆با˘قر̆لأ با˘ي˘غ ة˘ج˘ي˘ت̆ن تأو˘ن˘صس ةد˘ع ذ˘ن˘˘م

ةيلح˘م̆لأ تا˘ط̆ل˘صسلأ فر˘ط ن˘م ة˘ع̆با˘ت˘م̆لأو

ى̆ل˘ع ن˘ي̆لوؤو˘صسم̆لأ ر̆ئأود̆لأ ءا˘صسؤور ة˘صصا˘˘خ

يف مئأوقلأ دأدعإأو تاف̆ل˘م̆لأ ة˘صسأرد ة˘ي̆ل˘م˘ع

وأأ زاجنإأ ةيلمعل ةيمهأأ يأأ يطعت مل نيح

ةصصصصخملأ تانكصسلأ زاجنأ ةريتو عيرصست

.ليحرتلل

ىشضوف ةلاح يف أوبّبشستو طئاحلأ صضرع تاميلعتلأ ةّفاك أوبرشض اهباحشصأأ

 اهريسس عنم رإرق مغر  «ششينروك» ـلإ حاتجت ةّيرانلإ تاجإّردلإ
¯hd«ó S°Ñà»

ّةيرانلأ تاجأّردلأ باحصصأأ نم ديدعلأ صسأد
يميرب نيد̆لأ لا˘م˘ج ة̆با˘ن˘ع ي̆لأو رأر˘ق ى̆ل˘ع
أو˘حأرو ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ر˘ي˘صس ع˘ن˘م̆ب ي˘صضا˘˘ق˘̆لأ
قطانم ةّدعو ة̆با˘ن˘ع «صشي̆نرو˘ك» نو˘حا˘ت˘ج˘ي
لوخد نم مغرلابو ثيح ةلئاه دأدعأاب ىرخأأ
نيح رهصشأأ ةعبرأأ ةبأرق ذنم ذيفنتلأ ّزيح رأرقلأ
زربأأ نع ماّثللأ يذيفنتلأ زاهجلأ لوؤوصسم لأزأأ
ةبراحم راطإأ يف ةذّختملأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ
رثكأأ هيّصشفت عنمو ّدجتصسملأ انوروك صسوريف
لخأد ةيرانلأ تاجأّردلأ ريصس عنم اهنيب نمو
نمصض ءاج ام بصسح ةبانع ةي’و ميلقإأ ةّفاك

صسرام52 ي˘ف خرؤو˘م̆لأ356 مقر رأرق̆لأ

،قباصس تقو يف هنع نÓعإ’أّ مت يذلأ0202
ةيرانلأ تاجأّردلأ باحصصأأ نم ددعّ نأأ ريغ
صضرع ةّيلحملأ تاطلصسلأ تاميلعت أوبرصض
تايصصوتلل ة’ابم ىندأأ مهتراعإأ نود طئاحلأ
يف اصساصسأأ ةروحمتملأو اهتّايط يف تءاج يتلأ

ةدحأو اهرابتعاب ّةيرانلأ تاجأرّدلأ ريصس رظح
كلذو نّابصشلل ةبصسنلابّ لقنتلأ لئاصسو زربأأ نم

«91--ديفوك» صسوريف راصشتنأ حبك صضرغب
،هيّصشفت ىلإأ لوؤوت نأأ نكمملأ لبصسلأّ لج قلغو
رأرق̆لأ أذ˘ه ل̆بو˘ق د˘ق˘ف ل˘صصّ̆ت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو

تاجأّردلأ باحصصأأ لبق نمّ مات هبصش لهاجتب
ة˘ّ̆فا˘˘كل م˘˘هرو˘˘ه˘˘ظ أورأدأأ ن˘˘يذ˘̆لأ ة˘ّ̆يرا˘˘ن˘˘̆لأ
ةفصصب نوريصسي مهنم ديدعلأ حأرو تايصصوتلأ

ةجوم مهرودب نيقلاخ ةربتعم دأدعأابو ّةيعيبط
يف نيمهاصسمو نينطأوملأ ىدل ةديدصش ءايتصسأ

ظاظتكإÓل أرظن تابكرملأ ريصس ةكرح ةلقرع
ةّدعب هيف نوبّ̆ب˘صست˘ي يذ̆لأ ق̆نا˘خ̆لأ يرور˘م̆لأ

يذلأ ةبانع «صشينروك«ـب اهنم ةّصصاخ قطانم
ل˘كصشب تا˘جأّرد̆لأ ه˘تا˘ه ه˘حا˘ت˘˘ج˘˘ت ترا˘˘صص
ةيناث ةيحان نم ةراصشإ’أ ردجت ،راظنأ’أ بذجي
رح دق ّةيصصولأ حلاصصملأّ نأأ

ّ
نم ةلمج تر

با˘ح˘صصأأ ن˘م دد˘ع ّق˘ح ي˘˘ف تا˘˘ف˘̆لا˘˘خ˘˘م˘̆لأ
نم ةعومجم اهتصضبق نم تلف اميف تاجأّردلأ

صشي˘ت˘ف˘ت طا˘ق̆ن نودا˘ف˘ت˘ي أو˘تا̆ب ن˘يذ̆لأ ء’ؤو˘ه
ةر˘يا˘غ˘م ا˘قر˘ط نو˘كل˘صسيو ة˘ي˘ن˘مأ’أ تأو˘ق˘̆لأ
اميف ،ةي’ولل يلحاصسلأ طيرصشلأ ىلإأ لوصصولل
نم أددع ّةينعملأ حلاصصملأ أرّخؤوم تلبقتصسأ
ءايتصسأ يف ةلّث˘م˘ت˘م̆لأ تا˘غÓ˘ب̆لأو يوا˘كصشلأ
ةيرانلأ تاجأرّدلأ كلت جيجصض نم نينطأوملأ
رحم اهردصصت يتلأ تأوصصأ’أ أومئصس نيأأ

ّ
اهتاك

صساصسملأ اهنأاصش نم يتلأ بقأوعلأ ىلإأ ةفاصضإأ
ىلع رطخ ردصصم ّلكصشت اهرابتعاب مهّتحصصب
تأروانملأ لÓخ نم نينطأوملأ نمأأو ةحأر
تاجأردلأ هذه وقئاصس اهب موقي يتلأ ةريطخلأ

ةقرّصسلاك ةّئيصس صضأرغأأ يف اهلامعتصسأ أذكو
ى̆ل˘˘ع تأءأد˘˘ت˘˘ع’أ ى˘̆لإأ ة˘˘فا˘˘صضإأ ،ل˘˘صشن˘̆لأو
اهلامعتصسأ نع كيهان مهتاكلتممو صصاخصشأ’أ

نم اهريغو تأردخملأ جيورتو لقن ةليصسوك
نم صضعبلأ اهب موقي يتلأ ةّئيصسلأ صضأرغأ’أ
تح˘صضأأ ا˘م˘ي˘ف ،ةّ̆يرا˘ن̆لأ تا˘جأّرد̆لأ با˘ح˘صصأأ
يف اظاظت˘كأ ل˘ّج˘صست ةّ̆صصت˘خ˘م̆لأ ح̆لا˘صصم̆لأ

زواجت نأأ دعب اهببصسب تابكرملأ ريصس ةكرح
عنم رأرقو اهب لومعملأ نينأوقلأ اهباحصصأأ
يلأوح ذنم ذيف˘ن˘ت̆لأ زّ̆ي˘ح ل˘خد يذ̆لأ ا˘هر˘ي˘صس
ة˘ي̆ئا˘قو̆لأ تأءأر˘جإ’أ را˘طإأ ي˘ف ر˘ه˘صشأأ ة˘˘ع˘̆برأأ

 .ءابولأ راصشتنأ عنمل ةيزأرتحإ’أ ريبأدتلأو
تاروانمب نوموقي اهباحصأ

نينطاوملا ةايح نوعضيو ةريطخ
رطخ يف

با˘ح˘صصأأ ما˘ي˘ق «ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ها˘ب˘ت̆نأ تف˘̆ل
ر˘˘صصت˘̆ب ة˘ّ̆يرا˘˘ن˘̆لأ تا˘˘جأّرد˘̆لأ

ّ
ةرّو˘ه˘ت˘م تا˘ف

نمأاب صساصسملأ اهنأاصش نم ةريطخ تأروانمو

بلغأأ نوك مه˘ت˘مÓ˘صسو ن˘ي˘ن˘طأو˘م̆لأ ة˘حأرو

ردصصم أرخؤوم تحصضأأ دق ةيرانلأ تاجأردلأ

نيذلأ اهيقئاصس تافرصصت ببصسب ريبك جاعزإأ

عزن نايحأ’أ نم ريثك يف نوّلصضفي أوراصص

رد˘صصت̆ل م˘ه˘تا˘كر˘ح˘˘م ن˘˘م تو˘˘صصلأ م˘˘تا˘˘ك

ىلإأ فصض أدج ةجعزم تأوصصأأو ربكأأ اجيجصض

ي˘ف بّ̆ب˘صست˘ت تتا̆ب د˘ق ة˘يرا˘ن̆لأ تا˘جأرد̆لأ نأأ

ر˘ج رور˘م˘̆لأ ثدأو˘˘ح ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
ّ

رّو˘ه˘ت ءأ

يتلأ ةريطخلأ تأزواجتلأ ثيح نم نيقئاصسلأ

امم ةطرفم ةعرصسب ’امصشو انيمي اهب نوموقي

’ رورم ثدأوح نايحأ’أ صضعب يف ّفلخي

ةئيصسلأ مهتافرصصت نع كيهان اهابقع دمحي

نينأوقل مه˘ب̆ل˘غأأ مأر˘ت˘حإأ مد˘ع ي˘ف ة̆ل˘ث˘م˘ت˘م̆لأ

ةصسكاعم تاهاجتأ يف نوريصسي ثيحب رورملأ

تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘̆ل مأر˘˘˘ت˘˘˘حإأ ى˘˘̆ندأ’ م˘˘˘هرأر˘˘˘قإأ نود

ه̆نأا˘صش ن˘م ا˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘̆ئو˘˘صضلأ تأرا˘˘صشإ’أو

.ةّمج رطاخمل نينطأوملأ ةايح صضيرعت

انوروك ببــشسب ةي’وــلأ ئطأوــشش عيمــج قــلـغ لــظ يف

يف ةحابسسلإ نم رذحت ةيندملإ ةيامحلإ
 نايدولإو ةيئاملإ تاعمجملإو كربلإ

نايدولأ يف ةحابصسلأ نم لافطأ’أ ةصصاخو نينطأوملأ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم ترذح
،انوروك ببصسب ةقلغم ئطأوصشلأ عيمج ةنصسلأ هذه نأأو اميصس، فيصصلأ لصصف يف ةيئاملأ كربلأو
أاجلي مايأ’أ هذه ةرأرحلأ ةجردل يصسايقلأ عافتر’أ عم .مهب قحلي دق رطخ يأأ يدافتل كلذو
ىلإأ ،ةبانع ةنيدم جراخ نينطاقلأ مهنم ةصصاخ نينطأوملأ صضعبو مهرامعأأ فلتخمب لافطأ’أ
،هابقع دمحي ’ ام ىلإأ انايحأأ يدؤوي ام وهو، ةيئاملأ تاعمجملأو كربلأو نايدولأ يف ةحابصسلأ

ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم ترذح ،فايطصصأ مصسوم لك رركتت تحبصصأأ ةرهاظلأ هذه نوكو
ةقلطم ،مهتبقأرم نود ناكم نم نولقتنيو نولوجتي مهئانبأأ أوكرتي’ نأاب ءايلوأ’أ عيمج ةبانعب

حلصصت ’و ةريطخ دج ربتعت اهنوك نكامأ’أ هذه يف ةحابصسلأ نم ريذحتلأو رأذنإ’أ ةرافصص
فصض ،دأرفأ’أ كÓه ىلإأ يدؤوت يتلأ نايدولأو ةيحÓفلأ كربلأ اهنم ةصصاخ مامجتصس’أو ةحابصسلل
تقو يف هصسافنأأ ظفلي قيرغلأ نوك ةبعصص ةيئاملأ كربلأو نايدولأ يف ذاقنإ’أ ةيلمع نأأ كلذ ىلإأ

قلغو انمأزت ريذحتلأ أذه يتأاي ،تاقوأ’أ بلغأأ يف ةيندملأ ةيامحلأ تافاعصسإأ لوصصو لبق زيجو
صضعبب عفديام وهو ،انوروك ةحئاج ببصسب ةي’ولأ ئطأوصش عيمجل ةيلحملأ تاطلصسلأ
ىلإأ ةصسورحملأ ري˘غ ئ˘طأو˘صشلأ ى̆لإأ ا˘مإأ با˘هذ̆لأ ي˘هو ىر˘خأأ لو̆ل˘ح دا˘ج˘يإأ ى̆لإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م̆لأ
رمأ’أ ،ةحابصسلأو مامجتصس’أ لجأ نم ةيحÓفلأ يصضأرأ’اب ةدوجوملأ ةيئاملأ كربلأو تاعمجملأ

eÉRhR/Ü.اياحصض انايحأأ افلخي يذلأ

يدنهلأ بنقلأ نم غلك8 و صسولهم صصرق فلأأ61 نم رثكأأ زجح مت  اميف

 ةقورسسم ةيران ةجإرد91و تإرايسس5 عاجرتسسإإ
ةيلمع36441 ـب ةيراجلأ ةنصسلأ نم لوأ’أ يصسأدصسلأ لÓخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تماق

ىلإأ ةفاصضإأ ،ةقرصس لحم ةيران ةجأرد91و تأرايصس50 عاجرتصسأ نم تنكمت نيأ،ةيطرصش

غلك80 زجح عم ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ اياصضق يف طروتم صصخصش3513 فيقوت

ةدام نم مأرغ29.471 ،صسولهم صصرق30661 ،يدنهلأ بنقلأ ةدام نم مأرغ32و

ربع ةدرأولأ ةيفتاهلأ تاملاكملأ ددع تغلب دقو أذه،كأركلأ ةدام نم مأرغ55و ،نيياكوكلأ

اياصضق نع غيلبتلأ تلمصش ،ةيفتاه ةملاكم98623 ،يفتاهلأ لوحملأو ءأرصضخلأ ةيفتاهلأ ماقرأ’أ
اهتايلمع ةعانقلأو ةميزعلأ صسفنب لصصأوت ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو،ةفلتخم
ةكراصشم نيمثت عم ،هتاكلتمم ةمÓصسو نطأوملأ نمأاب صساصسملأ هنأاصش نم ام لك رحدل ،ةيطرصشلأ
أذهو ،غيلبتلأ ةلصصأوم ىلع مهوعدتو اهعأونأأ فلت˘خ˘م̆ب ة˘م˘ير˘ج̆لأ ة̆برا˘ح˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م̆لأ

e`ÉRhR HƒY«û°á.ةينمأ’أ ةلداعملأ قيقحت يف لاعف رصصنع مهرابتعاب



 ةوقب  ديدج نم  ةيوشضوفلا  تايانبلا ديششت  داع اميف

 رامع يديشسب اهعيزوت نم مايأا دعب عيبلل ضضرعت تانكشس
تاطلشسلا فرط نم ة’ابمÓلا ةشسايشس و ةباقرلا بايغ ببشسب لامه’او بيشستلا نم ةلاح ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف رامع يديشس ةيدلب صشيعت

فرط نم ةرطيشس  يشضارأ’ا فلتخم تفرع ثيح، ةيوشضوفلا تايانبلل ريبكلا راششتن’او نكشسلا لكششمب قلعتي اميف ةشصاخ ةيلحملا
.راقعلا ايفام و نينطاوملا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

4306ددعلا0202 ةيليوج21 دحألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

لظلا قطانمب لفكتلا راطإا يف

تايلمع رششابت ةملعلا ةيدلب
ءايحأ’ا ةئيهت

ةئيهت تايلمع قÓ˘ط˘نإا ن˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب تن˘ل˘عأا

اذهو نينطاوملا نع نبغلا عفر لجأا نم ءايحأ’ا

لفكتلا ىلإا ةيمارلا ة˘مو˘كح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ع˘يرا˘ششم ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا  م˘ت ثي˘ح، ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب

ديهششلا» نكشسم621 يحب يراشضحلا نيشسحتلا

ىوتشسم ىلع ةششرو بيشصنت مت امك،«ريششب يلولهب

لجأا نم «دومحم ينيلزم دهاجملا» نكشسم29 يح

لاغششأا ةرششابم مت قايشسلا تاذ يف، ةئيهتلا ةيلمع

ديهششلا» ن˘كشسم48 يحب يراشضحلا ني˘شسح˘ت˘لا

ءايحأاب لاغششأ’ا قÓطنإا راظتنا يف » دومحم نادند

يح، ز˘كر˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب  نا˘م˘ي˘ل˘شس ي˘نار˘م˘ع د˘ي˘ه˘ششلا

462 يح، ( نكشسم06 ) دوعشسم يدامرك ديهششلا

» كوربم ةكعوب ديهششلا» ةيشصاحشصحلاب نكشسم

يح ،» دمحم باهولب دهاجملا » نكشسم27 يح،

ةملعلا ةيدلب بشسحو، دجشسملا ةحاشس و دماح يديشس

ةحلاشصلا هايملاب ديوزتلا نيشسحتب قلعتي اميف هنإاف

و يلع يدياق ديهششلا يحب لاغشش’ا نإاف برششلل

زا˘ج˘نا ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا م˘ت د˘ق ي˘مو˘ت د’وا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

نإاف رخآا بناج نم، يشضاملا عوبشس’ا نيعورششملا

هذه نوكت ’ نا سسفنلا نونمي ءايح’ا هذه ناكشس

ىلع دشسجت ناو قرولا ىلع ربح درجم عيراششملا

عاشضوا يناعي مهنم ديدعلا نأا ةشصاخ عقاولا سضرأا

ونطاوم مهتهج نم، ةيثراك اهنأا اهنع لاقي نم لقأا

ةقاطلاب ةيرقلا طبر نورظتني ايفير انكشسم53 يح

يتلا مهتاناعم ءا˘ه˘نا ل˘جا ن˘م زا˘غ˘لا و ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ءاهنإ’ ر˘ماوا ءا˘ط˘عا ةرور˘شض ع˘م،تاو˘ن˘شسل تد˘ت˘ما

˘ماز˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن ةدد˘ح˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ششأ’ا

ةرورشض عم هدعوم يف عورششملا ميلشستب لواقملا

. يئابرهك لوحم ءانب
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ةلودلا صصرح راطإا يف جردنت ةيلمعلا

 ذيمÓتلاب لفكتلا يف

لقنلل ةلفاح81 عيزوت
 ةيفيرلا قطانملا ىلع يشسردملا
ةرازو ن˘م  تب˘شسلا سسمأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و تم˘˘ل˘˘ت˘˘شسإا

نم ةثلاثلا ةعفدلا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ا˘هدد˘ع غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لاو ي˘شسرد˘م˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح

ةلوزعملا قطانملا ىلإا اشصيشصخ ةهجوم ةلفاح81

ي˘لاو˘لا فر˘ششأا دد˘شصلا اذ˘ه ي˘فو.ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو

رقمب تبشسلا سسمأا حابشص » نيدلا لامج يميرب»

و سشيرلا عارذب ةبدتنم˘لا ة˘ي˘لاو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘بو ة˘ي’و˘لا

ماعلا ني˘مأ’ا و ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر

ةيلمع ىلع ة˘يد˘ل˘ب21 ءاشسؤور رو˘شضح˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل

11 ةدئافل يشسردملا لقنلل ةلفاح رششع81 عيزوت

ذيمÓتلا ميلعتل لشضفأا ةيعون نامشض دشصق ,ةيدلب

بشسح و .لظلا قطانم و ةيفيرلا قطانملاب نينطاقلا

ةبانع ةي’ول يعامتجإ’ا طاششنلا ةيريدم حلاشصم

جمانرب راطإا يف جردنت يتلا ةيلمعلا هذه فدهت

ىلإا ةيلحملا تاعامجلا و ةيلخادلا ةرازو نم رطشسم

يف ميلعتلا عيجششت و يشسردملا لقنلا معد و زيزعت

رارغ ىلع ةي’ولاب ةلوزعملاو ةمورحملا قطانملا

نيتلفاح نم تدا˘ف˘ت˘شسإا ي˘ت˘لأا ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ر˘يزو نا˘كو.كلذ˘ك ة˘فر˘ششلاو ة˘ل˘فا˘ح ن˘م ة˘م˘ل˘ع˘لاو

، ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلحملا تاعامجلا و ةيلخادلا

ةيروهمجلا ة’و ىلإا تاميلعت ىدشسأا ، دوجلب لامك

قطان˘م˘لا ى˘لإا تÓ˘فا˘ح˘لا ه˘تا˘ه ه˘ي˘جو˘ت سصو˘شصخ˘ب

تاهيجوتب Óمع اذه و ، لظلا قطانم  و ةلوزعملا

ةقلعتملا «نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع «ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

ل˘ف˘كت˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا سسرد˘م˘˘ت فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ب

.ينطولا بارتلا فلتخم ربع مهتايجاحب
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دييششت ةدوع وه كلذ نم رمأ’او
مايأا ديدج نم ةيوشضوفلا تايانبلا
ل˘˘ي˘˘حر˘˘تو ا˘˘ه˘˘مد˘˘ه د˘˘ع˘˘ب ط˘˘ق˘˘˘ف
ةد˘يد˘ج تا˘ن˘كشس ى˘لإا ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا
كلذ ل˘كو، را˘م˘ع قوزر˘˘م ي˘˘ح˘˘ب
نييلحملا نيبختنملا راظنأا تحت
اذه ءازيإا انكاشس اوكرحي مل نيذلا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو يرز˘م˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا
ةشصاخ، فيرتت رامع يديشس ةيدلب
نم اهيلإا نينطاوملا حوزن لظ يف
تاي’ولا و ةبانع تايدلب فلتخم
ن˘كشس ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
نكشس ىلع لوشصحلاو يوشضوف
امب ،نآ’ا ثدحي املثم يعامتجا
تابشس يف نييلحملا نيبختنملا نأا

سضغ˘˘˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘˘˘خآ’ا سضع˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا و
انوروكلا ةحئاج نع كيهان،رظنلا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا تداز ي˘˘ت˘˘لا
ةدوعلا يف تمهاشسو رامع يديشس
وهو، ةيوشضوفلا تايانبلل ةيوقلا

لثمل عدرلا و ةمارشصلا بلطتي ام
رومأ’ا نا ةشصاخ تازواجتلا هذه
سضعب نا ثيح اهدح نع تداز
نم اودافت˘شسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
او˘˘تا˘˘ب ةر˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘كشس
ربع ليدبتلا وا عيبلل اهنوشضرعي
وهو يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم
تانكشسلا هذه سضعب نأاب دكؤوي ام
بناج نم.اهيقحتشسم ريغل تحنم

يديشس ةيدلبب بيشستلا ةلاح رخآا

ن˘كشسلا ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘˘ت ’ را˘˘م˘˘ع

ةمامقلل ريبكلا راششتن’ا لب طقف

ا˘ه˘ن˘م ى˘كت˘˘ششا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ’ ي˘˘ت˘˘لا

رو˘كيد تتا˘ب ثي˘ح نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ببشسب اذ˘هو ءا˘ي˘حأ’ا بل˘غأا ن˘يز˘ي

˘ما˘ظ˘ت˘نا مد˘عو تا˘يوا˘ح˘لا با˘ي˘غ

يتلا، ةمامقلا عفر تانحاشش رورم

يتلا راب˘خأ’ا د˘ع˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل تدا˘ع
يرازو د˘فو ةرا˘˘يز ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت
يلع تانكشسلا عيزو˘ت˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

0091 ةشصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

لبق اذه، يراجيإا يعامتجا نكشس
اهدهع قباشس ىلإا رومأ’ا دوعت نأا

سسيل لكششملا نأاب دكؤوي ام وهو
نيلوؤوشسملا هب حرشصي املثم ايدام

ى˘˘لإا ع˘˘جار ا˘˘م˘˘ناو ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف

نيبختن˘م˘لاو تا˘ط˘ل˘شسلا ر˘ي˘شصق˘ت

هاجتا مهماهم ءادا يف نييلحملا

نم مهوب˘خ˘ت˘نا يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نأا ل˘ب˘ق م˘ها˘شضوا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت ل˘˘جأا

لظتو يعقاولا رمأ’اب اومدطشصي

درجم ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا دو˘عو˘لا ع˘ي˘م˘ج

. قرولا ىلع ربح

تاشصشصختلا فلتخم يف اعورششم31 تلبقتشسا

انوروكلا ةبراحمل ةركتبم ةركف لشضفأا ةقباشسم لفح نشضتحت ةبانع ةعماج
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راتخم يجاب ةعماج ةرادإا مظنت
ةر˘ششا˘ع˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب  مو˘ي˘لا ة˘با˘ن˘˘ع
ة˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ب ا˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شص ف˘˘˘˘شصن˘˘˘˘لاو
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
هللختي ايميركت Óفح رامع يديشسب
يف نيزئافلا ى˘ل˘ع ز˘ئاو˘ج˘لا ع˘يزو˘ت
ةر˘كت˘˘ب˘˘م ةر˘˘كف ل˘˘شضفأا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم
-ديفوك» ةحئاج ةبراحمـب ةق˘ل˘ع˘ت˘م

ي˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل «91
تمظن دقو ،تاشصشصختلا فلتخم

لشضفأا ةردابم راتخم يجاب ةعماج

ةعماج ةبلط فرط نم ةركتبم ةركف

ةر˘ها˘ظ˘ت˘لاو ،ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب

كير˘ششلا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م

راد˘˘˘ي˘˘˘˘شس» بكر˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا

فرظلا عم انمازت تءاجو «راجحلا

وهو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحشصلا

-ديفوك» يجاتلا سسوريفلا راششتنا

ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج تق˘˘ل˘˘طأا ثي˘˘ح «91

لÓخ ةقباشسملا هذه ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘م

اهعقوم رب˘ع مر˘شصن˘م˘لا يا˘م ر˘ه˘شش

اذ˘˘كو تنر˘˘ت˘˘ن’ا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

يجاب ةعماجل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا

،كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘˘م

ةبلطلا ةكراششم ةقباشسملا تفرعو

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا

لاج˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘شصشصخ˘ت˘لا

سصاخششأ’ا ةدعاشسم لاجم ،يبطلا

لا˘ج˘م ،ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘شسا˘˘شسح˘˘لا

لا˘ج˘م ،سضر˘م˘لا را˘ششت˘نا ة˘ح˘فا˘˘كم

يتلا رطاخملاب يعولاو تامولعملا

ق˘ل˘ق˘لا ة˘ح˘فا˘كم لا˘ج˘م ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت

رجحلا يف سصاخششأ’ا وأا ىشضرملل

،ميلعتلاو نيوكتلا لاجم ،يحشصلا

هذه تفرع و تامزأ’ا ةرادإا لاجم

حنم ىلإا ةيمارلا ةيملعلا ةقباشسملا

سضرعل نييعماجلا ةبلطلل ةشصرفلا

ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف ةر˘˘كت˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘هرا˘˘كفأا

ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل و ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

اعورششم31 لاشسرإا ،«91-ديفوك»

اهنيب نم تاشصشصختلا فلتخم يف

عورششم ،نانشسأ’ا بط يف عورششم

.كيناكيملاو يلآ’ا مÓعإ’ا يف

بهاوملا لقشصو ةيمنتل بابششلا ليجل ةيئ’ولا ةيعمجلا ميظنت نم

ةي’و51 نم اكراششم13 بطقتشست «ةباششلا بهاوملل ةيشضارتف’ا بابششلا ليج ةرود»
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ليجل ةيئ’ولا ةي˘ع˘م˘ج˘لا تم˘ظ˘ن
بهاوملا لقشصو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل با˘ب˘ششلا
ةيريدم فارششإا تحت  ةبانع ةي’ول
يف ةبانع ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا

01 ىلإا5 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا
لافتح’ا راطإا يف يراجلا ةيليوج
ةرود» بابششلاو لÓقتشس’ا يديعب

بهاوملل ةيشضارتفإ’ا بابششلا ليج
ةر˘م˘لا هذ˘ه تنا˘ك ي˘ت˘˘لاو «ة˘˘با˘˘ششلا
ربع ةيشضارتفإا  ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘ف˘شصب
بب˘شسب كو˘ب˘شسي˘˘ف˘˘لاو بو˘˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘لا
راششتناو يحشصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا
ةكراششم تفرعو ،انوروك سسوريف

ةيرئازج ةي’و51 نم ةبهوم13
،فرا˘˘ط˘˘لا ،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘˘خ ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس

،يداولا ،ةركشسب ،ةيدارغ ،ةنيطنشسق

،ةشسب˘تو نار˘هو ،ناز˘ي˘ل˘غ ،نا˘شسم˘ل˘ت

ةكراششم˘ل˘ل طور˘شش ع˘شضو م˘ت د˘قو

ميدقت اهنيب نمو ةقباشسملا هذه يف

ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ت˘ب˘هو˘˘م˘˘ل  كرا˘˘ششم˘˘لا

قئاقد5  ةدم يف ويديف ليجشست

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج تنا˘˘˘كو ،ى˘˘˘شصقأا د˘˘˘ح˘˘˘ك

ي˘˘ت˘˘شش ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م بهاو˘˘˘م˘˘˘لا

و˘˘يد˘˘ي˘˘ف لا˘˘شسرإا م˘˘تو ،ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا

يمشسرلا باشسحلا ر˘ب˘ع ة˘كرا˘ششم˘لا

مت اهدعبو ،كوبشسيفلا ربع ةيعمجلل

ميظنتلا ةئيه فرط نم ويديفلا رششن

دكو ةيعمجلاب ةشصاخ ةعومجم ربع

زئافلا ديدحت م˘تو ،بو˘ي˘تو˘ي˘لا ةا˘ن˘ق

دجوي امك ،ميكحتلا ةنجل فرط نم

روهمجلا فرط نم ددحي ينات زئاف
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع دد˘ح˘˘ي
ى˘ل˘ع «با˘ج˘عإ’ا» ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا
ةعومجملا ي˘ف كرا˘ششم˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا
ةا˘ن˘ق اذ˘كو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
فادهأاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،بو˘ي˘تو˘ي˘لا
با˘ششلا ا˘ه˘شسأار˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
فا˘˘ششت˘˘كا ن˘˘يد˘˘لار˘˘ي˘˘خ ة˘˘يزدا˘˘˘ن˘˘˘ق
،اهت˘ي˘م˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو بهاو˘م˘لا
نم بابششلا بهاومو راكفأا ريوطت
،ةيلحملا ةيمنتلا يف ةمهاشسملا لجأا
ةباششلا بهاوملا لقشص ىلع لمعلا
بشسك ىلع ل˘م˘ع˘لا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب
يذ˘لا خا˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو با˘˘ب˘˘ششلا
،ةيعا˘م˘ت˘ج’ا تا˘فآ’ا ن˘ع م˘هد˘ع˘ب˘ي
ميظنتو ةينا˘ب˘ششلا ة˘حا˘ي˘شسلا ة˘ي˘قر˘ت
تا˘˘ششرو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ،تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا

،تاشصاشصتخ’ا عيمج يف ةينيوكت
يف باب˘ششلا جا˘مدإا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
ةشصاخلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
،ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
لكاششمو اياشضق ةششقانمب مامته’ا
ا˘ه˘م˘ه˘ف ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو بهاو˘˘م˘˘لا

بابششلاو لافطأ’ا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ،ا˘ه˘ل˘حو
يف مه˘ب˘هاو˘مو م˘ه˘تا˘قا˘ط د˘ي˘حو˘تو
لمعلا راطإا يف نطولا ةمدخ ليبشس
مايأاو تايدتنم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ي˘عو˘ط˘ت˘لا
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘شسارد
عمتجملا عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب با˘ب˘ششلا˘ب
ءا˘غ˘شصإ’ا ا˘˘يÓ˘˘خ ءا˘˘ششنإا ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

تايدلبلا عيمج يف بابششلا هيجوتو
برا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شس’ا د˘˘˘شصق
يأار˘لا مار˘ت˘حاو راو˘ح˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
.رخآ’ا
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! امئاد نطاوملا

انوروك ءابو ةمزأا ةيادب ذنم ةيزكرملا تاطلشسلا تذختا
،هتحفاكمو ضسوريفلا اذه نم ةياقولل ريبادتلا نم ديدعلا
مازتلإا مدعب ةرم لك يف مدطشصت تناك ريبادتلا هذه نأا ’إا
يف ببشست ام وهو ا˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ح˘ير˘شش
.ةيبطلا هبششو ةيبطلا مقطأ’ا كهنأاو ةمزأ’ا هذه رارمتشسا

...ديفوكلا ةورذ يف دورابلاب سسرع

هيف تلمعتشسا اريبك اشسرع ةنيطنشسق ةي’و ىدحإا قطانم
وه ضصاخلا و ماعلا بارغتشسا راثأا ام و ةيرانلا باعلأ’ا
ةلشسلشس ىلإا ةفاشضإ’اب عيمجلا ريح يذلا دورابلا يود
اذه ثدحو ،ةرايشس02لا اهددع زواجت يتلا تارايشسلا
05 ةنيطنشسق  تلجشس يتلا انوروك ةحئاج ةورذ يف
.يشسايق مقر وهو ةديدج ةباشصإا

؟سسنوت بهذت نيأا

يهف ،يحاونلا عيمج نم ةبعشص ةيعشضو ضسنوت ضشيعت
هذه تدتششاو تاونشس اهرمع ةيداشصتقا ةمزأا نم يناعت
ءا˘بو ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘حا˘ي˘شسلا م˘شسو˘م˘لا ةرا˘شسخ بب˘شسب ة˘ن˘˘شسلا

دتميشس يبلشس يلام ضساكعنا هل نوكيشس ام وهو انوروك
ةيشسايشسلا برحلا هيلع داز عشضولا اذه ،تاونشس عشضبل
كانهو ةموكحلا طاقشسإا ديري نم اهنم يتلا بازحأ’ا نيب
لوح يشسنوتلا ضسيئرلا حيرشصت اهيلع دازو امهمعدي نم
؟ضسنوت بهذت نيأا ىلإاف ،يلخاد رطخ دوجو

؟... ةلصشنخو ةنتاب يتي’و ىلإا دارج ةرايز تلجأا له
ةي˘م˘شسر ر˘ي˘غ ردا˘شصم تدروأا

ةرازولا حلاشصم نأا ةعاشس رخآ’
ةرايز ليجأات تررق دق ىلوأ’ا
ةنتاب يتي’و ىلإا لوأ’ا ريزولا

ةبقترم تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ششن˘خو
ةدعل عوبشسأ’ا اذه ةيادب يف
را˘˘ششت˘˘نا بب˘˘˘شسب كلذو  ،ما˘˘˘يأا
يتي’وب ةوقب انوروك ضسوريف
ىلإا ةفاشضإ’اب ةلششن˘خو ة˘ن˘تا˘ب
ةئراطو ةديد˘ج ل˘م˘ع ة˘ما˘نزر
ةرا˘˘يز˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت تعد˘˘˘ت˘˘˘شسا
بق˘تر˘م˘لا ن˘مو. ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ر˘خآ’ قو˘ثو˘˘م رد˘˘شصم بشسح
لوأ’ا ر˘يزو˘لا ف˘ق˘ي نأا ة˘عا˘شس
ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘˘ه يرازو د˘˘˘فو ع˘˘˘م
نيتي’ولا˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم
قطا˘ن˘م ةرا˘يز ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

و ة˘ن˘تا˘˘بو ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ي˘˘ف ل˘˘ظ
 . ةدم ذنم اهب لاغششأ’ا تهتنا يتلا عيراششملا ضضعب و تشسيرغات دشسو ةلششنخب تاباغلل ايلعلا ةشسردملا نيششدت

!..ةجاجدلا نم ىلغأا ةصضيبلا
ببشسب ايخوراشص اعافترا ضضيبلا قوشس فرعي
يتلا ةيعشضولا يهو ،بلطلا ةدايزو ضضرعلا ةلق
،عا˘ف˘تر’ا اذ˘ه˘ب ،جد51 ةشضيب˘لا ر˘ع˘شس تع˘فر
داو˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م جر˘خ˘˘ي نأا ضضي˘˘ب˘˘لا كششو˘˘ي
نطاوملا فرط نم ’ابقإا فرعت يتلا ةيئاذغلا
يف ةحيف˘شصلا ة˘م˘ي˘ق تع˘ف˘ترا ثي˘ح ،ط˘ي˘شسب˘لا

،جد004 ىلإا جد003 نم ةئزجتلا تÓحم
قوشس يف لجشسملا عافتر’ا ةجيتن كلذ ناكو
ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا ي˘عد˘ت˘شسي ا˘م و˘هو ،ة˘ل˘م˘ج˘لا
.جاجدلا ىلغأا حبشصأا ضضيبلا نأ’ نيلوؤوشسملل

باونلا كلصس يف ةبقترم ةكرح
سسلاجملا ءاصسؤورو نيماعلا

ةيئاصضقلا
ءارجإا ددشصب لدعلا ريزو نأا ةعاشس رخآا ردشصم فششك
ءامشسأ’ ةيئاهنلا ةم˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ششو˘تور˘لا
نيذلا ةيئاشضقلا ضسلاجملا ءاشسؤور و نيماعلا باونلا
دعب كلشسلا اذه يف ةبقتر˘م˘لا ة˘كر˘ح˘لا م˘ه˘ل˘م˘ششت˘شس
ةيلمعلا نأا ردشصملا ركذو. اهيلع ضسيئرلا ةقداشصم
نمشضتتشس ةمداقلا عيباشسأ’ا لÓخ اهنع نلعيشس يتلا
ءا˘شسؤور و نو˘ما˘ع˘لا باو˘ن˘لا ن˘م دد˘˘ع ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا
و ةكرحلا لÓخ ةاشضق ةيقرت متيشس امك ، ضسلاجملا
. ىرخأا ةي’و ىلإا ةي’و نم نيرخآا ليوحت

لاقلا ليقلا

يصشماه عارصص
جمانرب هيف قرغي يذلا تقولا يف
ديدعلا يف ةبانع ةي’وب «2 لدع»
ر˘خأا˘ت ي˘ف تب˘ب˘شست ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م
ضضع˘˘ب ل˘˘خد ،تا˘˘ن˘˘كشسلا م˘˘ي˘˘ل˘˘˘شست
لوح يششماه عارشص يف نيبتتكملا

نيبتتكم˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب ق˘حأ’ا و˘ه ن˘م
د˘ي˘حو˘ت ضضو˘ع ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ما˘˘مأا
امب مايقلا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو دو˘ه˘ج˘لا
رارغ ىلع جمانربلا كيرحت هنكمي
.ىرخأا تاي’و يف لاحلا وه ام



«غيلريميربلا» ةيدنأ دحأ ىلإ يسورعل ةراعإ ررقي لوبرفيل
عم بعلل ةلماكلا ةضصرفلا هلين ةلاحتضسا لظ يف لبقملا مضسوملا لÓخ «غيلريميربلا» ةيدنأا دحأا ىلإا يضسورعل رضساي دعاضصلا يرئازجلا بعÓلا ةراعإا وحن يزيلجنلا لوبرفيل يدان ةرادإا هجتت

تلاقتنلا ةرتف يف «غيلريميربلا» ةيدنأا دحأا ىلإا لاقتنلا لÓخ نم لبقملا مضسوملا لÓخ ديدج دحت سضوخ ةرورضض مامأا يضسورعل يرئازجلا بعÓلا نوكيضس ثيح ،لوألا قيرفلا
نم بعÓلا قيوضست ةمهم اهضسفنب لوبرفيل ةرادإا ىلوتت بعلل ةلماكلا ةضصرفلا هحنم يف اهنم ةبغرو ،هجو لمكأا ىلع لاجملا اذه يف اهرودب قيرفلا ةرادإا موقتو ،ةيلاحلا ةيفيضصلا

لوح ايباجيإا ادر تقلتو ارتلجنا يف ةيدنألا سضعب عم يزيلجنإلا يدانلا ةرادإا تلضصاوتو ،قيرفلا يف يضساضسأاك بعللاب تانامضض ىلع لوضصحلا ةطيرضش ةيدنألا سضعب ىلع هضضرع لÓخ
ريهظلا ةحازإا بعل يأا ىلع بعضصلا نم ىحضضأاو ،فيدرلا قيرفلا يف يضساضسأا هنأا نايضسن نود لوألا قيرفلا عم اهبعل يتلا ةليلقلا قئاقدلا لÓخ ةديج تاناكمإا رهظأا هنأا ةضصاخ بعÓلا

.ىرخأا ةيدنأا يف بعللا ةضصرف يضسورعل حنمل حمطت لوبرفيل ةرادإا لعج يذلا رمألا وهو ملاعلا يف هبضصنم يف نيبعÓلا لضضفأا نم دعي يذلا نوضستربور رضسيألا
±.hd«ó

يدا˘ن˘لا ناد˘ي˘م ط˘ضسو˘ت˘م لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ،ي˘نادو˘لا دو˘م˘ح˘˘م ف˘˘ضسك
دق بعÓلا نأا˘ب ،يرا˘كو˘ضس يÓ˘ضسغ˘ن˘ي˘ك ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ي˘ضسقا˘ف˘ضصلا

ابضسحت هعم دقاعت˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ن˘م ا˘ضضر˘ع ىق˘ل˘ت
جمانرب يف هروضضح ىدل سصخضشلا تاذ حضضوأاو ،مداقلا مضسوملل
ةميقلا نأاب ،ةيضسنوتلا «مأا فأا سسمضش» ةعاذا ىلع «روبضس فيضص»
اذه يف يضسقافضصلا يدانلا دعاضست نأا اهل نكمي سضرعلل ةيداملا
نم بيرق يراكوضس بعÓلا نأاب ادكؤوم ،بعضصلا يداملا فرظلا
نأاب املع ،ةئملاب09 ةبضسنب رئازجلا ةيدولوم قيرفب قاحتللا

،1202 ناوج03 موي يهتني يضسقافضصلا يدانلا عم بعÓلا دقع
قيرفلل ةبضسنلاب اهب سسأاب ل نوكتضس ليوحتلا ةميق نأاب ينعي ام
.يضسنوتلا
مداقلا يلاردفلا بتكملا عامتجا نوكي نأ بجي» :ساملا

«ةلوطبلا ريصمل امساح
ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم سسيئر ،سساملأا رضصانلا دبع دكأا
نأاضشب تلامتحلا لك عم لماعتلل زهاج هقيرف نأاب ،رئازجلا

بب˘ضسب ي˘ضضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘ضش ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘˘ي˘˘ضصم
بت˘ك˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘مو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘˘ئا˘˘ج

نأاضشب يئا˘ه˘ن رار˘ق ذا˘خ˘تل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برألا مو˘ي ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
:يفحضص حيرضصت يف سساملأا لاقو ،همدع نم مضسوملا لامكتضسا
نأا دكؤوأاو ،يلارديفلا بتكملا رارق راظتنا يف انلزل نآلا ىلإا»
نوكن ىتح ،مداقلا هعامتجا يف ةيرئازجلا ةلوطبلا ريضصم يف يلارديفلا بتكملا تبي نأا ىنمتأا» :فاضضأاو ،«تلامتحلاو تاهويرانيضسلا لكل زهاج انقيرف

ةبوعضص ىلع دكأاو ،ةضسفانملا ءاغلإاب ةيادبلا نم بلاط رئازجلا ةيدولوم» :عباتو ،«مداقلا مضسوملل تاريضضحتلا ةرضشابم وأا ،مضسوملا لامكتضسل لقألا ىلع نيزهاج
تجار يتلا تاعئاضشلا ،سساملأا ىفن امك ،«نيبعÓلا ةيامح نم اننكمت يتلا تآاضشنملاو قفارملل دقتفتو ،ةيداملا ةيحانلا نم يناعت ةيدنألا لج نأاو ةضصاخ ،اهتدوع
سضعب عم انضضوافت نأاضشب ليق ام لك نأا دكؤوأا» :متخو ،«ةيفيضصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ مهبادتنا دضصق ،نيبعÓلا سضعب عم تامادقتضسلا ةنجل سضوافت لوح ارخؤوم

hd«ó.±.«تاحيرضستلاو تامادقتضسلا ةيلمع رضشابن نأا اننكمي ل ،ةلوطبلا ريضصم لهجن انمد امف ،ةحضصلا نم راع نيبعÓلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

«ديمعلا» نم يراكوسس يريجينلا بارتقا دكؤوت ةيسسنوت ةيملعإا رداسصم

¯±.hd«ó
لو˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘ضسإلا برد˘م˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
نع يزيلجنلا يتيضس رتضسضشنام يدان بردم
لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضصقإلا راودألا ة˘˘عر˘˘ق
زر˘ح˘م سضا˘ير ه˘ي˘م˘ج˘ن˘ب ةدا˘ضشإلا ع˘˘م ،ا˘˘بوروأا

ي˘ف˘ح˘ضصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘ف ،ا˘ف˘ل˘ي˘ضس ودرا˘نر˘˘ي˘˘بو
ةهجاوم ةيضشع سسمأا لوأا ءاضسم هارجأا يذلا

نم53 ةلوجلا تاءاقل نمضض سسمأا نوتيارب
ل˘˘ه˘˘ت˘˘ضساو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا

ة˘عر˘ق ىل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘ث˘يد˘ح لو˘يدراو˘ج
ع˘˘بر ي˘˘ف هرا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ناو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
سسوتنفويو نويل ةارابم ن˘م ز˘ئا˘ف˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

61ـلا رود ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ىط˘˘˘خ˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح
اذإا ،د˘يرد˘م لا˘ير ما˘مأا بع˘ل˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :Ó˘ئا˘ق
كولم موقيضسف ،ةي˘لا˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘ف ا˘نر˘ك˘ف
رتضسضشنام ناكو ،«انجارخإا˘ب ة˘ق˘با˘ضسم˘لا كل˘ت
ي˘ف ا˘با˘هذ د˘يرد˘م لا˘ير ىل˘ع زا˘ف د˘ق ي˘ت˘ي˘˘ضس

،(2-1) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘ضس بع˘ل˘م
داحتلا بعلم يف بايإلا ءاقل سضوخ نعو
ناكم يف بع˘ل˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي اذا˘م˘ل» :لا˘ق
،د˘يرد˘م ي˘ف تم˘ي˘قأا ىلوألا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ؟ر˘˘خآا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل ر˘˘مألا ،ا˘˘˘ن˘˘˘ضضرأا ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
ةيئاضصقإا ةارابم سضوخن امدنع ،ةيلضضفألاب
ا˘ن˘ضضرأا ىل˘ع ةارا˘ب˘م كا˘ن˘ه ،با˘يإاو با˘هذ ن˘˘م
لوحو ،«لاحلا وه اذه ،انضضرأا جراخ ىرخأاو
افليضس ودرا˘نر˘ي˘ب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ه˘ب˘عل ىو˘ت˘ضسم
ةر˘ث˘ك˘ب كرا˘ضشي م˘ل ا˘˘م˘˘بر» :لو˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘ق
امأا ،اعئار ناك امد˘ن˘ع ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا ل˘ث˘م
امبر وأا ،ينم أاطخ اذه امبرف مضسوملا اذه
مه ،ربكأا ةروضصب سضايرو نيدوف ليف كراضش
يباجعإا نكل ،مهنيب اميف ةضسفانملا نوفرعي

:لضصاوو ،«ري˘غ˘ت˘ي م˘ل ودرا˘نر˘ي˘ب˘ل ي˘مار˘ت˘حاو
ن˘˘˘˘مو ،ي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ بعل و˘˘˘˘˘ه»
ي˘ف م˘ه˘ت˘برد ن˘يذ˘لا ن˘يز˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةداعضسلاب نورعضشي نوبعل كانه ،يتريضسم
،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ضشم د˘˘ن˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف

ل˘˘˘ث˘˘˘م نو˘˘˘فر˘˘˘ضصت˘˘˘ي نو˘˘˘كرا˘˘˘ضشي ل ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘˘عو
و˘ه ،كلذ˘ك سسي˘ل ودرا˘نر˘ي˘ب ن˘ك˘لو ،لا˘ف˘طألا

ن˘ع لو˘يدراو˘غ ثد˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،«ج˘˘ضضا˘˘ن ل˘˘جر
ه˘˘ما˘˘م˘˘ضضنا ىل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع ر˘˘˘م يذ˘˘˘لا زر˘˘˘ح˘˘˘م
،قد˘ضصي ل بعل و˘ه» :لا˘ق ثي˘ح ،ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ءاوضس سصاخ ءيضش قلخ ىلع رداق لهذم ىتف

ءادعضس نحن ،اهليجضست وأا فادهألا ةعانضصب

د˘ن˘ع ا˘ند˘عا˘ضسي نأا ل˘مأا˘˘نو ،ا˘˘ن˘˘ع˘˘م هد˘˘جاو˘˘ت˘˘ب

.«روطتلا ىلع هتدعاضسم يف لمآاو ،هتكراضشم

رهسشأا4 بايغ دعب رسضخأ’ا ليطتسسملل دوعي رديات ريفسس
قباضسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع
،ةعمجلا سسما لوأا حابضص رديات ريفضس
ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ءاو˘˘˘جأا ىلإا
بايغ دعب .يدنكلا لايرتنوم تكابمإا

ةحئاج يّضشفت ببضسِب ،رهضشأا ةعبرأا ماد
تكا˘˘ب˘˘مإا ق˘˘ير˘˘˘ف ط˘˘˘ضشن˘˘˘يو .«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ةلودلا ةلوطب يف يدن˘ك˘لا لا˘ير˘ت˘نو˘م
ع˘ل˘ط˘م تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ،ا˘ك˘ير˘مأا ةرا˘˘ج˘˘لا

اتّقؤوُم فقوتت نأا لبق ،يضضاملا سسرام
بب˘ضس˘ِب ،ط˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘َت˘˘لو˘˘ج ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب
ر˘˘˘ضسخو .«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ّضشف˘˘˘ت
0-) ةجيتِنب لايرتنوم تكابمإا قيرف
،د˘˘ن˘˘ل˘˘ج˘˘نإا و˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن ف˘˘ي˘˘ضضلا ما˘˘مأا (1
رود ن˘˘˘˘˘م ىلوألا ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘ِ̆ل
ىلإا رديات ريفضس مضضناو .تاعومجملا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ لا˘ير˘ت˘نو˘م تكا˘ب˘مأا يدا˘˘ن
دعب8102 ماعل ةيو˘ت˘ضشلا تلا˘ق˘ت˘نلا

ةيدنأا عم ايلا˘ط˘يإا ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط ة˘بر˘ج˘ت
م˘ث و˘لو˘˘ضسا˘˘ضسو نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ،ا˘˘ي˘˘نو˘˘لو˘˘ب
ىلإا لاقتنلا لبق ،اينولوب ىلإا ةدوعلا
يف كلذك سسفاني يذلا يدنكلا يدانلا
ةر˘˘ك ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا يرود˘˘لا
ًاد˘ي˘ع˘ب ىق˘ب˘ي رد˘يا˘ت نأا ر˘كذ˘ي .مد˘˘ق˘˘لا

،8102 ما˘ع ذ˘ن˘م «ر˘ضضخ˘لا» ءاو˘˘جأا ن˘˘ع
لا˘م˘ج ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘لو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب يأا

عجارت ببضسب ،رهضشأاب ةمهملا يضضاملب
هنأا مغر ،(ًاماع82) بعÓلا ىوتضسم
بختنملا يف ًايضساضسأا ًارضصنع اهلبق ناك
بعÓ˘˘˘لا ءادأا د˘˘˘ه˘˘˘ضش ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

نيتريخألا نيتنضسلا يف ابيهر اعجارت
،ه˘˘تا˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
سسأاك تاضسفانم لÓخ ةضصاخ ةفضصبو
ي˘˘ف رد˘˘يا˘˘ت كل˘˘م˘˘˘يو،4102 ملاعلا

ي˘برا˘˘ح˘˘م» ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م54 هد˘˘ي˘˘˘ضصر
افده21 يف اهلÓخ مهضسأا »ءارحضصلا

ىقبيو اذه .ليجضستو ةعانضص نيب ام
ةدو˘ع˘ل˘ل ازرا˘ب ا˘ح˘ضشر˘م «ر˘ضضخ˘لا» بعل
ةضصا˘خ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘بوروأل
يف ةياغلل ةعفترم تلازام همهضسأا نأاو
.يلاطيإا
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يتيضس رتضسضشنام عم «رضضخلا» مجن دجاوتب هتداعضس دكأا

زرحم ىلع ينثي ’ويدراوغ

ةرك ييبرم ةيعمجو «فافلا» نيب ةجمربم تارسضاحم عبرأا
يلاحلا رهسشلا فسصتنم لبق مدقلا

عبرأا «فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا عم قيضسنتلاب مدقلا ةرك ييبرمل ةينطولا ةيعمجلا تمظن
بضسح رواحم ةدع تلوانت يراجلا ةيليوج21 و11 و01 مايأا دعب نع يئرملا لضصاوتلا ةينقت ربع تاودن
اهطضشن ىلوألا ةودنلا نأاب «فافلا» تحضضوأاو ،ينورتكللا اهعقوم ىلع نايب يف ةيوركلا ةئيهلا هتدروأا ام
ةيضسنرفلا «روبضسيجيل» ةديرج ريرحت سسيئر و ايليضسرمب يماحم و قوقحلا يف سصتخم روتكد وتوب جراضس

لاضشيم طضشن امك ،ةضضايرلا قوقح يف دئار رضضاحملا نأاب ةحضضوم «نيبعÓلا ءÓكو دوقع» عوضضوم لوح
سصضصخملا نيوكتلا يف سصتخي ثيح ،«مدقلا ةرك يبردم دوقع» عوضضوم لوح ةيناثلا ةرضضاحملا وتوب
نم تناكف ةثلاثلا ةرضضاحملا امأا ،تايقتلملا و تاعماجلا و دهاعملا ىوتضسم ىلع ةضضايرلا رييضست و قوقحل
يدان˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا و تاد˘ي˘ضسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ضسلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘برد˘م˘لا لو˘تر˘ف ة˘ي˘ضضار ط˘ي˘ضشن˘ت
مدقلا ةرك» روحم لوح سسمأا ثدحت ثيح ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلاب ةرضضاحملا و ةنيطنضسق
ةضسردملاب ذاتضسأا سشودح ديعضس لخدتب دحألا مويلا تارضضاحملا ةلضسلضس متتخت و ،«قافآا و عقاو ةيوضسنلا
لوح مدقلا ةرك ييبرمل ةينطولا ةيعمجلاب وضضع و فافلاب قباضس ينطو ينف ريدم و ةيكيجلبلا ةيلاردفلا

hd«ó.±.»مدقلا ةرك يف ةديدجلا تابراقملا ،ةيمقرلا تانايبلا» عوضضوم

يتيضس رتضسضشنام يزيلجنلا قÓمعلا ىلإا ثلاثلا مضسوملا يف لقتنيضس

زوجعلا ةراقلا يف ايمسسر فرتحي فوسصوب فيطسس قافو ةرهوج
فارتحÓل فوضصوب قاحضسإا ةدعاضصلا ةبهوملا لاقتنا ،فيطضس قافو يدان نلعأا

«كوبضسيافلا» ىلع دوضسألا رضسنلل ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو .زوجعلا ةراقلا يف
سسف˘ن بضسحو .ر˘ه˘ضشأا ة˘ع˘برأا ي˘لاو˘ح ا˘ه˘تا˘ضضوا˘ف˘م تماد ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘˘ضصلا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح

لوبتوف» عمجم ىلإا فوضصوب قاحضسإا تلوح فيطضس قافو يدان ةرادإا نإاف ردضصملا
ديفتضسيضس امك ،وروأا فلأا009 لباقم ةلماك تاونضس5 ةدمل دتمي دقعب «يتيضس
عقو بعÓلا هنأا نايبلا فاضضأاو .Óبقتضسم ليوحت لك عم ةئاملا يف01 نم قافولا

يف لوألا همضسوم ةليم ةنيدم نبا بعليضس ثيح،0202 ةيليوج8 موي دقعلا ىلع
ن˘فو˘هد˘ن˘يا يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ث˘لا ه˘م˘ضسو˘م ي˘ف ل˘ق˘ت˘ن˘ي م˘ث ،ي˘ك˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا ير˘˘ترو˘˘ك يدا˘˘ن
ىلإا ثلاث˘لا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ضس فو˘ضصو˘ب نأا رد˘ضصم˘لا سسف˘ن ع˘با˘تو .يد˘ن˘لو˘ه˘لا
سسك˘ع˘لا لا˘ح ي˘فو ،ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا تب˘ثأا اذإا ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نلا قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءارجإل اع˘ي˘بر91 بحا˘ضص ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ضسو .ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا لا˘مو˘ه ق˘ير˘ف ي˘ف ط˘ضشن˘ي˘ضس
بهاو˘م˘لا ن˘م فو˘ضصو˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا سصح˘˘ف˘˘لا
ةفيلخ نوكيل هنوحضشري نيعبتتملا لعج ام ةيرئازجلا مدقلا ةرك يف ةدعاضصلا

يتيضس) مدقلا ةركل يتيضس ةعومجم تناكو .ينطولا بختنملا يف زرحم سضاير
يف ارتلجنإا لطب يتيضس رتضسضشنام يدانل ةكلاملا ،يج فأا يضس وأا (بورغ لوبتوف
يذلا ،ياك سسأا ليمو˘ل يدا˘ن ىل˘ع ذاو˘ح˘ت˘ضسلا تن˘ل˘عأا د˘ق ،ن˘ي˘ي˘ضضا˘م˘لا ن˘ي˘م˘ضسو˘م˘لا

نم كولمم دان عضسات يلاتلاب حبضصيل ةيكيجلبلا ةيناثلا ةجردلا يرود يف سسفاني
،ةيرئازجلا ةفرتحملا ةلوطبلا نم باهذلا ةلحرم تدهضشو .ةيتارامإلا ةكرضشلا

قÓطإلا ىلع مهزربأا نكل ،بضصانملا فلتخم يف بعل نم رثكأا مجن غوزب نع
هتيقرت تمت يذلا ،فوضصوب قاحضسإا فيطضس قافو قيرفل باضشلا مجاهملا ناك
ي˘ف لوألا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ةر˘م لوأل Ó˘يد˘ب كرا˘ضش ذإا ،م˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

امدعب ،يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم داور كلذكو ،مÓعإلا لئاضسوو ريهامجلا عيمج ثيدح روحم ىحضضأاو راظنألا فطخ هنكل ،ياد نيضسح رضصن مامأا يرودلا يف ةعبارلا ةلوجلا ةارابملا
.هقيرفب ةنضس81 نم لقأا ةئف يف ابعل لازي ل هنأا مغر ،يرئازجلا يرودلا «زرحم» بقل ىلع لضصحي هتلعج ،ةيلاع تاراهمو ةيقار ةينف سضورعب ريهامجلا عتمأاو ةعئار تايوتضسم مدق
اباقلأا ةيرئازجلا ةيدنألا ربكأا دحأا ،فيطضس قافو قيرف نابضش نمضض هليجضستب هدلاو ماق امدنع تاونضس4 لبق ،رئازجلا يقرضش ،ةليم ةعطاقم نم ردحتملا دعاولا بعÓلا ةضصق تأادبو
قيرف عم هضسفن بقللا ىلع يلاتلا مضسوملا يف لضصح مث ،رئازجلا سسأاك بقل قيقحتل يدانلاب لابضشألا قيرف فوضصوب داق امدعب ،ديعب دح ىلإا اقفوم رايتخلا اذه ناك لعفلابو .ةيبعضشو
هتينمأا قيقحت يف Óمأا هتاقاط ريجفت دضصق هب ظافتحلا يوني يذلا يدانلا عم دمألا ليوط ًادقع عقو امدعب لوألا قيرفلا ىلإا هنمو ،فيدرلل هتيقرت متت نأا لبق ،طضساوألا

.زرحم سضايرً ايلاح مجنللً Óبقتضسم ةفيلخ لضضفأا نوكي يك لوألا بختنملا باوبأا قرطو يجراخلا فارتحلاب
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 لاقتنا ةقفسص مامتإا لجعتسسي »يجسسايبلا»
هفوفسص ىلإا رسصان نب

عضضي ،مدقلا ةركل يضسنرفلا يرودلا لطب نامريج ناضس سسيراب نأا ىلإا ةيضسنرف ةيفحضص ريراقت تراضشأا
ناضس يفخي ملو ،ةيلاحلا ةيفيضصلا تلاقتنلا قوضس يف ةيولوأاك رضصان نب ليعامضسإا يرئازجلا بعÓلا

همضض يوني ثيح،9102 يف ايقيرفأا ممأا ةلوطب يف بعل لضضفأاو يرئازجلا بعÓلاب همامتها نامريج
يلوبمإا نم امداق (اماع22) رضصان نب عم نÓيم دقاعتو ،ديدجلا مضسوملا ةقÓطنا عم قيرفلا فوفضص ىلإا

يف همدق يذلا ديجلا ءادألا دعب افعاضضم تاب هدقع رعضس نأا يف كضش ل نكلو ،وروأا نويلم61 لباقم
اذه نكلو ،وروأا نويلم05 رضصان نب دقع يف يئازجلا طرضشلا ةميق غلبتو ،مضسوملا اذه يلاطيإلا يرودلا
نوكيضس باضشلا نÓيم بعل عم دقاعتلا نأاب «يج سسأا يب» نمؤويو،1202 ناوج لبق هليعفت متي نل دنبلا

رمألا نوكي نلو ،هرمأا نم ةلجع يف يمضصاعلا قيرفلا نإاف كلذل ،قيرفلا طضسو طخ ءانب ةداعإل احاتفم
.وروأا نويلم03 نع لقي سضرع يأا لباقم بعÓلا نع يلختلاب نÓيم لبقي نل ثيح ،Óهضس
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انوروكب ةيافلح دهف ةباسصإا

نييضضايرلا ةمئاق ىلإا ،فيطضس قافو يدانل ماعلا ريدملا ةيافلح دهف مضضنا
تفضشكو ،دجتضسملا انوروك سسوريفب ةباضصإÓل اوضضرعت نيذلا نييرئازجلا

ه˘ت˘لا˘ح رو˘هد˘ت بب˘ضسب ىف˘ضشت˘ضسم˘لا ىلإا ل˘ق˘ن ة˘يا˘ف˘ل˘ح نأا ،ة˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘ضصم
تاذ ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م ،تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا تب˘ث˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ءاقبإاب عافدلا ةئيه بلط تضضفر ،سشارحلا نجضس ةرادإا نأا تدكأا رداضصملا

ةدر˘ف˘ن˘م ة˘فر˘غ˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت ترر˘˘قو ،ا˘˘ضشا˘˘ب ىف˘˘ط˘˘ضصم ىف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ب ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
دجاوتي ،فيطضس قافول ماعلا ريدملا نأا ركذي ،يحضصلا رجحلل هعاضضخإل
تايرابم جئاتن بيترت ةحيضضف يف هطروت ببضسب ،يطايتحلا سسبحلا نهر
.يوادعضس ميضسن ،نيبعÓلا لامعأا ليكو ةقفر ،مدقلا ةرك يف

´.Q

«بيضشنويبموضشلا» يف71 هفده ىلإا لضصو

دروفتنيرب دوقيو ةيئانث عقوي ةمحر نب
يتنواك يبريد ـب ةحاطإلل

34 ةلوجلا تاضسفانم نمضض ،يتنواك يبريد هفيضضم ةبقع زواجتل هقيرف دروفتنيرب مجن ةمحر نب ديعضس داق
حتففاو ،ديحو فده لباقم ةياثل˘ث˘بو فو˘ي˘ضضلا ح˘لا˘ضصل ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ته˘ت˘نا ثي˘ح ،«بي˘ضشنو˘ي˘ب˘مو˘ضشلا» ن˘م
نم سضرألا باحضصأا نكمتي نأا لبق ،ةثلاثلا ةقيقدلا يف زنيكتاو يلوأا قيرط نع ليجضستلا باب دروفتنيرب
نأا لبق ،هقيرفل يناثلا فدهلا عيقوت نم ةمحر نب نكمت94 ةقيقدلا يفو،92 ةقيقدلا يف ةجيتنلا ليدعت
لضصاوي اذهبو،46 ةقيقدلا يف كلذ ناكو ةارابملا يف ايضصخضش هل يناثلاو هقيرفل ثلاثلا فدهلا هقويو دوعي

¢Ω.T.ةلوطبلا يف71 هفده ىلإا لضصو ثيح هقيرف عم ةيوقلا هضضورع ةنضس42 بحاضص

:«ةعاضس رخآا» ـل فضشكي مÓع ماضشه روتكدلا يضضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا سسيئر

«ريبادتلاو طورسشلا نم ةلمج قيبطت عم نكل ةلوطبلا فانئتسسا عم نحن»
رخآا» ـل مÓع ماضشه روتكدلا ،يضضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا سسيئر فضشك
ةي˘بر˘ت˘لاو ي˘ضضا˘ير˘لا بط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ضصضصخ˘ت˘م ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘م راد˘ضصإا دد˘ضصب م˘ه˘نأا «ة˘عا˘ضس
يضضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةلجملا» ىمضست اهتاضصاضصتخاو اهعورف عيمجب ةيضضايرلا ةيندبلا

ةكراضشملا لجأا نم ءابطألاو نيثحا˘ب˘ل˘ل ءا˘ضضف ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘ك˘ت˘ضس ي˘ت˘لاو «ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا مو˘ل˘ع˘لاو
يضضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا ربتعتو ،مهتاضساردو مهتربخو مهتامهاضسمب
ةيضضايرو ةيبط ،ةينطو ةنجل22 نم نوكتتو سصاضصتخلا اذه يف ةيرئازج ةيعمج لوأا

نم ديدعلاب ةيعمجلا تماق دقو ،ةديعضس ةيلو يف يضسيئرلا اهرقم دجاوتيو ةيئلو بتاكمو
را˘ع˘ضش تح˘ت و˘يد˘ي˘ف سضر˘ع م˘ت ن˘يأا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م سسي˘ضسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
اضضيأا اوماق امك ،ةفورعملا ةيضضا˘ير˘لا هو˘جو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘كرا˘ضشم˘ب «ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ا˘نر˘ي˘ضصم»
سسيئر مÓع ماضشه روتكدلا يأارب قلعتي ام˘ي˘فو ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بخ˘ت˘ن˘م م˘ير˘ك˘ت˘ب
ثدحت يذلاو ةلوطبلا فانئتضسا عوضضوم يف يضضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا

طورضشب نكل ةلوطبلا فانئتضسا رارق عم ةيعمجلا نأا دكأاف ةيمÓعإلا لئاضسولا سضعب يف هيف
اعدو ،ةضسفانملا ىلإا ةدوعلا لبق نيبعÓلا عيمجل انوروك سسوريف ليلحت ءارجإا اهزربأاو
،فانئتضسلاب قلعتم رارق يأا ذاختا لبق ،نيبعÓلا ىلع ةيبطلا ةباقرلا ديدضشت ىلإا ةرازولا

ةطيحلا اهيلمت لحارم ىلع مضسقنت اهذاختا بجي يتلا ةيئانثتضسلا تاءارجإلا نأا فاضضأاو
لك ةيرود ةفضصب ماكحلاو يرادإلاو ينفلا مقاطلاو نييضضايرلا ىلع «ديفوك» ـل عيرضسلا فضشاكلا ةطضساوب فضشكلا ةيلمع ءارجإا ىلع ديكأاتلا عم .ىودعلا نم رذحلاو
ةضسفانم يأا وأا ،ةيوركلا تايرابملا ءارجإا لبق ةعاضس84 لك رركتي ءارجإلا اذه نأا ازربم روهمج نود ةضسفانملا يقاب بعل ىلع ةدايز ،ةضسفانملا لبق ةعاضس84
عم تابيردتلا فانئتضسا ىلإا ةينطولا تابختنملا ةدوعو ،ةيدرفلا تاضضايرلا فانئتضسا عم ةيعمجلا نأا مÓع ماضشه روتكدلا فاضضأاو ،ةيحضصلا ةمÓضسلا اهليمت ةيضضاير
فانئتضسا ىلع رطخ لكضشيضس طورضشلا هذه بايغ نأا ادكؤوم ،انوروك سسوريف نم رطخلا لماوعل ةضصضصخم ةيبط تاينقت نمضض بعللاو بيردتلا تابلطتم ريفوت
ناجللا ةمهاضسمب ،ةيئاقولا ريبادتلاو تاءارجإلا ةضشقانمو حرضشل ةيعمجلا بتكم عم ءاقل دقع ةضضايرلاو بابضشلا ريزو نم مÓع ماضشه روتكدلا ، بلاطو ،ةضسفانملا

S¢.Q.ةيبطلا تاضصضصختلا لك يف يضضايرلا بطلل ةيعمجلا اهمضضت يتلا



ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يتنج يلخدأأو يدابع يف يلخداف

»مأركإلأو لÓجلأ وذ كبر هجو ىقبيو ناف اهيلع نم لك»

ربخ انيقلت هردقو هللا ءاسضقب ةنمؤوم بولقب
للجلا باسصملا اذه يفو يديعسس ناسسح ةافو
ىلع اريغ˘سصو ار˘ي˘ب˘ك ناز˘خ ة˘ل˘ئا˘ع ل˘ك مد˘ق˘ت˘ت
ةيبلقلا اهيزاعتب حابسصم هدلاوو فسسوي مهسسأار
زع هللا نيعاد هللا نذإاب هل روفغملا ةلئاع ىلإا

هنكسسيو  ةعسساولا هتمحرب هدمغتي نأا لجو
ر˘ب˘سصلا ل˘ي˘م˘ج ه˘يوذ م˘ه˘ل˘ي نأاو ه˘تا˘ن˘ج ح˘ي˘سسف
 .ناولسسلاو

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل ّانإأ
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°23 ةدكيكسس

°33سسارهأا قوسس

°63ةملاق

.برغملل ينابسسإلاو يسسنرفلا نيلÓتحإلا ىلع يباطخلا ميركلا دبع ةدايقب فيرلا ةروث ءدب1291 -
.ةسسوسساجلاو ةيناطيربلا ةبتاكلاو راثآلا ةملاع ليب دورترج ةافو6291 -
.اكفوروخورب يف خيراتلا يف تابابدلل ةكرعم ربكأا ناسضوخت ةيتايفوسسلاو ةيناملألا تاوقلا :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا3491 -
.ةيوون ةحلسسأا نم هكلمي ام لك فسشكي مل ام ديدج يركسسع لخدتب قارعلا ددهت ندنلو سسيرابو نطنسشاو1991 -
.ىفنملا يف اماع72 دعب ايئاهن ةزغ يف ةماقإÓل لقتني تافرع رسساي4991 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

 نيملضسملا ءاملعلا ةيعمج
 نطولا تايفضشتضسم ىلع ضسفنت زاهج0051 عزوت

¯ GCjªø.Q

نيرئأزجلأ نيملضسملأ ءا˘م˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج تل˘ب˘ق˘ت˘ضسأ

،سسفنت˘لأ ى˘ل˘ع سضير˘م˘لأ د˘عا˘ضسي زا˘ه˘ج0051

ءانبأأ نم ،ميتنضس رايلم04 تبراق ةيلام ةميقب
ةينما˘ضضت ةردا˘ب˘م را˘طإأ ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأ

تامولعملأ بضسحو ، ةحضصلأ ةرأزو عم ةينطو
لكضش ىلع ةزهجلأ هذه ناف اهيلع انلضصحت يتلأ

ىوتحت،»كاينيضسوب بابيضس» ىمضست ةيبط بئاقح
قلخب سسفنتلأ ىلع سضيرملأ دعاضست ةزهجأأ ىلع
يف ءأوهلاب عفدي و ، عفترم نيجيضسكأأ طغضض
ىلأ اهنم و ةيئأوهلأ تÓضصيوحلأ حتفي و ردضصلأ

نيملضسملأ ءاملعلأ ةيعمج تعرضش دقو،مضسجلأ لك
ةيبط ةزهجألأ هذه، ميلضست يف سسمأأ موي نم ةيأدب
ى˘ل˘ع،سسف˘ن˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ى˘ضضر˘˘م˘˘لأ د˘˘عا˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لأ

ىفضشتضسم˘ب ة˘يأد˘ب ف˘ي˘ط˘ضس ة˘يلو تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم
فلتخمب رونلأ دبع ةندا˘ع˘ضس ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ف˘ي˘ط˘ضس
ةيردضصلأ سضأرمألأ ،سشاع˘نلأ، د˘ي˘ي˘فو˘كلأ ما˘ضسقأأ
مث ، ةيحأرجلأ تلاجعتضسلأ و ةيلخأدلأ ةيدعملأ،
و ناملو نيع ، ةعاقوب ، ةريبكلأ نيع ىفضشتضسم
و ىضضرملأ هنضسحتضسأ يذلأ رملأ وهو، لأزأأ نيع
نييرأدلأ و ءابطلأ أذك و ،فيطضس ةيلو ناكضس
يف ةجاحلأ سسمأ يف مه نيذلأ تايفضشتضسملاب
. ةبعضصلأ فورظلأ هذه لثم
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ةيلوب ةدع تايدلبو قطانم تدهضش
تبضسلأو ةعمجلأ يموي نيب لجيج
اهب قئأرحلأ نم ةديدج ةجوم علدنأ

ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ ة˘˘جو˘˘م د˘˘ع˘˘ب كلذو
ةيلو˘لأ ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ا˘ه˘تد˘ه˘ضش
تببضست يتلأو ةيضضاملأ مايألأ لÓخ
ي˘ف تا˘با˘غ˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م ما˘˘قرأأ بح

نم أراتكه79 نع لقيلام فÓتأ
ة˘ت˘ضس و˘ح˘ن ى˘لأ ة˘˘فا˘˘ضضأ تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ

. ةرم˘ث˘م˘لأ را˘ج˘ضشألأ ن˘م تأرا˘ت˘كه
ة˘˘يلو ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع تفر˘˘عو
جر˘ب ، ة˘ف˘ق˘ضشلأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘˘ج
حبأر دلوأأو ركضسع دلوأأ وأأ رهطلأ

ةجوم ةيضضاملأ ةعاضس84لأ لÓخ
تضسم ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج

تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ضسأو تا˘˘حا˘˘ضسم
بأرت مظعم يطغت يتلأ سشأرحألأو
يذ˘لأ ر˘مألأ ةرو˘كذ˘م˘لأ تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
تأر˘˘˘˘˘ضشع فÓ˘˘˘˘˘˘تأ ي˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘ضست
بضسح ةريخألأ هذه نم تأراتكهلأ
فضشكلأ م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ت˘قؤو˘م˘لأ ما˘قرألأ

نم ديدعلأ نأأ رابتعأ ىلع سسمأأ اهنع
ةياغ ىلأ ةلعتضشم تلظ قئأرحلأ هذه
سسمأأ مو˘ي ن˘م ةر˘كب˘م ة˘عا˘ضس ة˘يا˘˘غ
ةفقضشلأ يتيدلبب اضصوضصخ تبضسلأ

ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ م˘غر ر˘˘كضسع دلوأأو
لجأأ ن˘م تا˘با˘غ˘لأ نأو˘عأأ ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
تمهاضس دقو . قئأرحلأ هذه دامخأ

جا˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لأ د˘يد˘ضشلأ ر˘ح˘لأ ة˘جو˘م
يضضاملأ ءاعبرألأ  ذنم لجيج ةيلو
سسمأأ ةياغ ىلأ ةرمتضسم تلظ يتلأو
بلغأاب رتمومرثلأ رضشؤوم ىدعت ثيح

ةجرد83لأ زجاح ة˘يلو˘لأ ق˘طا˘ن˘م
ق˘ئأر˘ح˘لأ ج˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ر˘ف˘ضصلأ قو˘˘ف
ةمتاق ةروضص تطعأأ يتلأ ةلعتضشملأ

ة˘م˘ضصا˘ع تا˘با˘غ˘ب ق˘ح˘ل˘ي د˘˘ق ا˘˘م˘˘ع
نو˘˘ك ة˘˘ف˘˘ئا˘˘ضصلأ هذ˘˘ه سشي˘˘نرو˘˘كلأ
ةدحلأ هذهب قئأرح فرعت مل ةيلولأ
كلذو ةفئاضصلأ نم تيقوتلأ أذه يف
تنا˘كو . ن˘ي˘ت˘ن˘˘ضس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ذ˘˘ن˘˘م
د˘ق ة˘يلو˘لا˘ب تا˘با˘˘غ˘˘لأ ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
مايأأ لبق هتردضصأأ ريرقت يف تفرتعأ

اقيرح52 نع لقيلام علدنأ نع

لÓخ ة˘يلو˘لأ ن˘م ة˘يد˘ل˘ب11 ربع
نأوج حتافلأ نيبام ةدتمملأ ةرتفلأ

ي˘هو يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ع˘˘با˘˘ضسلأو
نع لقيلا˘م تف˘ل˘تأأ ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ

تاباغو سشأرحأأ نيبام راتكه301
.ةرمثم راجضشأأو
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ىلع ةيضضاملأ ةعاضس42لأ لÓخ لجيج ةيلو تزتهأ
دقعلأ يف لهك ةايحب اتدوأأ نيتديدج راحتنأ يتثداح عقو
ن˘م ل˘كب كلذو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف با˘ضش أذ˘كو ع˘بأر˘˘لأ
ثدأو˘ح را˘ب˘خأأ تدا˘عو . ر˘ي˘ها˘ط˘لأو ة˘ف˘ق˘ضشلأ ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب
سشينروكلأ ةمضصاع زهتل ةملؤو˘م˘لأو ة˘ب˘ير˘غ˘لأ را˘ح˘ت˘نإلأ

دقعلأ يف باضش عضضو ثيح عوبضسألأ ةياهن ةلطع لÓخ
لوزاب ةقطنمب ةضصاخلأ هتفرغ لخأد هتايحل أدح يناثلأ
تبضسلأ ىلأ ةعمجلأ ةليل لجيجب ريهاطلأ ةيدلبل ةعباتلأ

امدعب هتفرغ لخأد ةدماه ةثج ةيحضضلأ ىلع رثع ثيح
دأرفأأ نم ةفلغ يف كلذو لبح ةطضسأوب هضسفن قنضش
دلخ دق ةيحضضلأ نأاب نودقتعي أوناك أوناك نيذلأ هترضسأأ
ىفضشتضسم ىلأ يفوتملأ باضشلأ ةثج لقن متو ، مونلل
قمعم قيقحت حتف عم ةأزأوم ريهاطلاب ديعضسلأ بودجم

ةليلق تاعاضس دعب تءاج يتلأ ةميلألأ ةثداحلأ هذه لوح

ةقطنمب عبأرلأ دقعلأ يف لهكل ىرخأأ ةثج فاضشتكأ نم

لبحب قلعم ريخألأ أذه ىلع رثع ثيح ةفقضشلاب بلاطوب

بضسح وكضشي ناك ريخألأ نأأو املع يلئاعلأ هلزنم ءانفب

امبر ةنمز˘م ة˘ي˘ضسف˘ن تا˘بأر˘ط˘ضضأ ن˘م ردا˘ضصم˘لأ سضع˘ب

نيتملؤوملأ نيتثداحلأ نيذهبو . هيلع مدقأأ ام ءأرو تناك

ميلقاب مهتايحل أدح أوعضضو نيذلأ سصاخضشألأ ددع عفتري

لقيلام ىلأ طقف ريخألأ ناضضمر رهضش ذنم لجيج ةيلو

نابضشلأ نم م˘ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب99 سصاخ˘ضشأأ ة˘ع˘ضست ن˘ع

رضس لوح ةريثك ماهفتضسأ تامÓع ىرخأأ ةرم حرطيام

كلذ عفأودو لجيج نابضش نيب راحتنإلأ تايلمع يلأوت

ةلاطبلأ ، تأرد˘خ˘م˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘غألأ تنا˘ك نا˘ك نأو

ءأرو فقت يتلأ بابضسألأ مهأأ دحأأ يعامتجإلأ ككفتلأو

. اهل اكرتضشم امضساق ىرحألاب وأأ ثدأوحلأ هذه

ةدكيكضسب ةغير داوب قرغلا نم باضش ذاقنإا
ةيامحلأ حلاضصم ناف تامولعم بضسح و،ةغير دأو ئطاضشب،قرغلأ كضشو ىلع ناك اباضش نونطأوم ذقنأأ
و،ةلفلف ةيدلبب ةغير دأو ىمضسملأ ناكملاب رحبلأ يف قيرغ ذاقنأ ةيلمع لجل ءأدنل تباجتضسأ ةيندملأ

ةيلو نم ردحني ةنضس52 رمعلأ نم غلابلأ »سص.خ» باضشلأ  جأرخاب أوماق نونطأوم ناف تامولعم بضسح

ةدحولأ يضساطغ فرط نم ةيلوألأ تافاعضسلأ هل  تمدق و ،ئطاضشلأ نم أرتم02 دعب ىلع نم، ةنيطنضسق
 M«ÉI HƒOjæÉQ. ةلفلف تامدخلأ ةددعتم ةدايعلأ ىلأ ةمدضص ةلاح يف  لقن مث ةيرحبلأ

ةدكيكضسب رئب لخاد نم باضش ةثج لاضشتنإا
03  رمعلأ نم غلبي «م.ع» ىعدي باضش ةثج لاضشتناب ةبأزعب ةيندملأ ةيامحلأ رضصانع سسمأأ راهن ةيضسمأأ ماق

ناف تامولعم بضسح و،ىضسرملأ ةيدلبب يردجلأ رايد ةقطنمب أرتم61 يلأوح هقمع رئب لخأد نم ةنضس
أولضشتنأ نيذلأ ةيندملأ ةيامحلاب لاضصتلأ متيل،لاغضشألأ سضعبب موقي ناك امنيح رئبلأ يف طقضس باضشلأ
ديدحتل اقيقحت كردلأ حلاضصم تحتف اميف،ةافولأ ببضس ديكأاتل يعرضشلأ بطلأ ةحلضصم ىلأ اهولقن و ةثجلأ

 M«ÉI HƒOjæÉQ.ةثداحلأ تاضسبÓم و فورظ

جيريرعوب جربب يراجت لحم نم غلبم ةقرضسب اضسبلتم ينيرضشع فيقوت
ةقرضسلأ ةمهتب ينيرضشع فيقوت نم جيريرعوب جرب ةيلو نمأل لوألأ يرضضحلأ نمألأ رضصانع نكمت
ةيلولأ نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو لاضصتلأ ةيلخ بضسحو ةدوعلأ عم سسبلت لاح يف فنعلأ لامعتضساب

زيهجتو ةضسبلألأ عيبل دعم يراجت لحم نم جد00.00032 غلبم ةقرضسب ماق يذلأ هب هبتضشملأ  نأ
هيلع ءأدتعلأ ةلواحمب ماق نيأأ ةيحضضلأ هل نطفت هرأرف دنع و ةنيدملأ طضسو ءايحألأ دحأاب عقي سسئأرعلأ
سصاخضشألأ دحأأ فرط نم هفيقوت ةياغ ىلإأ هرأرف ةلضصأومو (يغأرب كفم) روظحم سضيبأأ حÓضس ةطضسأوب
مامأأ هبجومب مدق هدضض يئاضضق فلم ريرحت مت ثيح يلاملأ غلبملأ عاجرتضسأو ةيحضضلأ لحمب نيلماعلأ
ةيباقعلأ ةضسضسؤوملاب عأديإأ رمأأ هقح يف تردضصأأ يتلأ ةضصتخملأ ةيئاضضقلأ تاهجلأ
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جيريرعوب جربب روظحم ضضيبأا حÓضس لمح ةمهتب ينيرضشع فيقوت
ةقفر Óيل ينيرضشع فيقوت نم  جيريرعوب جرب قرضش يلع دضصاق رئب ةرئأد نمأأ رضصانع نكمت
دوقي ناك امنيب ةبقأرم دضس ىوتضسم ىلع يعرضش رربم نودب روظحم سضيبأأ حÓضس لمح ةمهتب  هقيدضص
روتيك و ( نـيكضس ) روظحم سضيبأأ حÓضس ىلع يفلخلأ قودنضصلاب طبضض ةبكرملأ سشيتفت دعبو ، ةبكرم
فلم  ريرحت مت هب هبتضشملأ  لقنتلل ةضصخر ىلع زوحي لو يحضصلأ رجحلأ ءأرجإل فلاخم هنأأ حضضتأ امك ،
.ةيلحملأ ةباينلأ ىلإأ لضسرأأو  نأونعب هدضض يئاضضق
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اهراسشتنإا يف تدعاسس ةيسسايقلا ةرارحلا

 لجيج تاباغب قئارحلا نم ةديدج ةجوم ع’دنإا

 ةفقسشلاب بلاطوب ةقطنمب ةرجسش نسصغ يف قلعم لهك ىلع رثُع اميف

 لجيجب ريهاطلاب هنكضسم لخاد هتايحل ادح عضضي ينيرضشع

ةرسضخوبب اموي02 لبق ةعولاب يف ريهطتلا ناويد لامع طوقسس تايعادت

  ةبانعب انيضس نبا ىفضشتضسمب اموـي91 هثوكم دعب اياـحضضلا ثـلاث ةافو
ينطولأ نأويدلاب لماع وهو ،ينوبلأ ةيدلبب3 ةرضضخوب يحب يحضصلأ فرضصلأ ةعولاب اياحضض ثلاث سسمأأ يفوت

هتلقن ام بضسح رمألأ قلعتيو . ةايحلأ سسمأأ قرافيل،موي91 ةدمل ىفضشتضسملأ يف هثوكم دعب ينوبلاب ريهطتلل
،ينوبلأ ةيدلبب ةرورعزوب يحب نطقي ،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف » نيدلأ رون،ق» وعدملاب «ةعاضس رخآأ» رداضصم

فرضص ةعولاب فيظنتب مايقلأ ءانثأأ موي02 يلأوح لبق قانتخÓل أوضضرعت دق أوناك نيذلأ ةعبرألأ اياحضضلأ دحأأ وهو

،ناكملأ نيع ىلإأ روفلأ ىلع تلقنت يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم راطخإأ اهنيح متيل،3 ةرضضخوب يح يف يحضص
ةينملأ نكل ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل انيضس نبأ ىفضشتضسم ىلإأ ةعرضسلأ حانج ىلع مهلقنو نيباضصملأ فاعضسإأ مت نيأأ

يذلأ يطرضشلأ يفوت مث ىفضشتضسملأ هترداغم دعب، ريهطتلل ينطولأ نأويدلاب لولأ لماعلأ يفوت ثيح ةقابضس تناك

موي91 هثوكم دعب ريهطتلأ نأويدب يناثلأ لماعلأ سسمأأ ةايحلأ قرافيل، مايأأ دعب ةثداحلأ عقوم يف يندملأ يزلاب ناك
ةيضضاملأ مايألأ يف تلضسرأأ ريهطتلل ينطولأ نأويدلل ةماعلأ ةيريدملأ نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو انيضس نبأ ىفضشتضسمب
مهب لفكتلأو مهتحضص ىلع نانئمطلأو نيباضصملأ ةريخألأ هذه ترأز نيأأ ،ةبانعب ريهطتلل يوهجلأ نأويدلل ةنجل
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