




 ريرم حافك دعب هتكتفا يذلا اھلالقتسا ذنم اندالب تبأد
 ةيدايس تارارق ذاختا ىلع ،بصاغلا لتحملا دض
 نع اھنم اريبعت ،ةديجملا اھتروث نم اھتدمتسا ةيخيراتو
 ام وھو ،ةماركلاو ةيرحلا لثُمو ئدابمب ديدشلا اھقلعت
 ةعقاولا بوعشلا قح نع امود تيمتسملا اھعافد رسفي
 نم ةدافتسالا يفو اھريصم ريرقت يف لالتحالا تحت
.اھنادلب اھب رخزت يتلا تاريخلا
 دعب رئازجلا اھتذختا يتلا ةيدايسلا تارارقلا نمض نم
 ميمأتب قلعتملا كلذ ،اھلالقتسا ىلع تاونس 01 نم لقأ
 ،تلخ ةنس 25 لبق رھشلا اذھ لثم يفف ،تاقورحملا
 تاعلطتل اذيفنت ،يخيراتلا رارقلا كلذ اندالب تذختا
 ةلقتسملا ةينطولا ةلودلا حرص ءانبل يرئازجلا بعشلا
 لب ،ايطابتعإ يرفيف 42 خيرات رايتخا نكي ملو ،ةديسلا
 فداصي هنأ ذإ ،هتيزمرو هتلالد ىلإ رظنلاب هرايتخا مت
 ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا سيسأتل 51 ىركذلا
.ةديجملا ريرحتلا ةروث زع يف
 ،عساوو يوق يلود معدب ديسلا رارقلا اذھ يظُح دقو
 نم تذختا يتلا ،ثلاثلا ملاعلا لود لبق نم اميس
 ديدج يلود ماظن لجأ نم لاضنلل اجذومنأ رئازجلا
 نأ هرسأب ملاعلل دكأت دقو ال فيك ،لدع رثكأ ملاعو
 اھفقاومو اھئدابم نع ةلمنأ ديق لزانتت نل اندالب
 اھحافك نمو ةدلاخلا اھتروث ميق نم ةدمتسملا ةخسارلا
.ءادھشلا نم نييالملا اھفلك يذلا ليوطلا
 ةقاطلا عاطق هدھش يذلا روطتلا عمو ،تاونسلا رورمب
 ةريخألا تاونسلا يف اميس ،ةفلتخم بناوج نم مجانملاو
 نأ دعبو ،لالغتسالاو فاشكتسالا تاطاشن  عسوتو
 ةيوقاطلا تآشنملا نيمأت دالبلل ايلعلا تاطلسلا تجردأ

 ذخأ ،اھنع دوذلا يغبني يتلا ةساسحلا عقاوملا نمض
 يتلا ةمھملا هذھ هقتاع ىلع يبعشلا ينطولا شيجلا
 نوكت نأ لامتحا عم ةصاخ ،رادتقاو ةيفارتحاب اھذفني
 ةيباھرالا تاعامجلل افدھ ةيوقاطلاو ةيطفنلا تآشنملا
 ينطولا شيجلا تادحو لبق نم اھمظعم يف تديبأ يتلا
 نع ةسئاي ثحبت ةيقبتملا اھلولف تحضأو يبعشلا
 .يمالعالا ىدصلا
 ًانيمأت ةنمؤم اندالبب ةيوقاطلا تآشنملا نأ لاحلاو
 تارامثتسالاو نواعتلا ديسجت نم نكمي امب ،اًلماش
 زفحي ،كلذ نم رثكأو ،عقاولا ضرأ ىلع ةكرتشملا

 تاقورحملا لاجم يف رامثتسالل بناجألا نيلماعتملا
 نمألا رفوتو زفحملا لامعألا خانم ىلإ رظنلاب ،مجانملاو
 مكحملا ذيفنتلا لضفب كلذ ىتأت دقو ،اندالب يف رارقتسالاو
 ايلعلا ةدايقلا لبق نم ةقئاف ةيانعب ةسوردم ةيجيتارتسإل
 ةيوقاطلا تآشنملا ةيامحل يبعشلا ينطولا شيجلل
 لّكشت دق يتلا رطاخملا نم ريبكلا انبونجب ةدجاوتملا
 .اھب نيلماعلا وأ تاسسؤملا هذھ ىلع ارشابمً اديدھت
 ةيروتسدلا ماھملا راطإ يف ةليبنلا ةمھملا هذھ جردنتو
 نود لمعي يذلا ،يبعشلا ينطولا شيجلاب ةطونملا
 ةدايسلا ىلع ظافحلاو ةديدملا اندودح نيمأت ىلع ،ةداوھ
 ايلعلا حلاصملا نع عافدلا اذكو اھنع عافدلاو ةيبارتلا
 املثم ةقيمع ةيسايسويج تالوحت دھشي ملاع يف ،دالبلل
 ناكرأ سيئر ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا هدكأ
 ام نأب ،ةبسانم نم رثكأ يف يبعشلا ينطولا شيجلا
 يف سيل ،ةدقعم ةينمأ تايدحت نم" ملاعلا هفرعي
  اھل نوكيس ،ةمداق ىربك تاريغتل ةيادب الإ ةقيقحلا
 ملاعلا لود عيمج ىلع تايعادتو تاريثأت كش نود
."ءانثتسا نود
 ديسلا تاھيجوتو تاميلعتب المعو ،ساسألا اذھ ىلعو
 ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر
 عضو قايس يف انشيج موقي ،ينطولا عافدلا ريزو
 تادوھجمب ،ديقعتلا ديدش يلودو يميلقإ يسايسويج
 نم رخسي ،ةلاعفو ةلماش ةيجيتارتسا نمض ةينضم
 لك رفويو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا لك اھلالخ
 .ةيعافدلا انتموظنم تاردق زيزعتو ريوطتل طورشلا
 يھو ديدج نم ةردابملا تداعتسا يتلا اندالب نأ ديكألاو
 رئازجلا سسأ ءانب يف ةديكأو ةتباث ىطخب ةيضام
 ةوقب ةھجاولا ىلإ تداع ةطشن ةيسامولبدب ،ةديدجلا
 ام تايناكمالا نم اھل ،ةعرسب ىفاعتي ينطو داصتقابو
 ةفاك عم ملقأتتو تاروطتلا هذھ بكاوت اھلعجي
 ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تايدحتلا هجاوتو حاجنب تادجتسملا
 ودحت يتلا ةدارإلاو ةيروثلا اھتيعجرم ىلإ ةدنتسم
 لودلا فاصم نمض رئازجلا ةناكم زيزعتل اھبعش
 تارشؤملا لكف ،باسح فلأ اھل بسحي يتلا ةيوقلا
 ميمأتب يدحتلا عفر لالخ نم سمألاب ققحت ام نأ دكؤت
 نيمأتب بيرقلا روظنملا يف امتح ززعتيس ،تاقورحملا
nانبعشو اندالب ىلع عفنلاب دوعي امب داصتقالا

G÷õGF`ô S°«óI bôGQGJ¡É

ةيحاتتفالا
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Hù°º Gd∏¬ GdôMªÉ¿ GdôM«º 
hGdü°ÓI hGdù°ÓΩ Y∏≈ GCT°ô± GŸôS°∏Ú, 
 يف ،رئازجلا مكدلب يف مكب بيحرتلا يندعسي
 عم علطتي يذلا ،يرئازجلا بعشلا ةفايض
 ةديدج حور ثعب ىلإ يمالسإلا انمـلاع بوعش
  .انناطوأو اننيد ةزعل ،يعامجلا مكلمع يف
 تاعلطت يلماح متنأ - مويلا - نوقتلت مكنإ
 دھشي يميلقإو يلود قايس يف ةيمالسإلا انبوعش
 ةددعتم تامزأو ،ةدقعم تاعارصو تاعازن
 فصعت يتلا ،ءاذغلاو ةقاطلاب قلعتي ام اھزربأ
 ةقدحم راطخأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةرومعمـلا لماكب
 يركفلا قارتخالاو باھرإلا لثم ،ىرخأ
 كيكفتو اـنتايعجرمب ساسملا هـب داُرملا
 .انتاعمتجم
 ملاعلا" ةرودلا هذھ راعش ِرايتخا يف متقفو دقلو
 لظ يف ،"ةيمنتلاو ةثادحلا تاناھر :يمالسالا
 ملاعلا تاريثأتو ،ةمقافتملا تاديدھتلا
 بجوتسَي اعقاو تضرف يتلا ،يضارتفالا
 ليعفتو انبوعش نيب نواعتلا رصاوأ زيزعت
 بيلاسألا نع ثحبلا يف ينماضتلا لمعلا تايلآ
ِ ةغل ِبيلغتو ،ةمئالمـلا لولحلا داجيإب ةليفكلا
 بصعتلا لاكشأ لك نع اًديعب راوحلا
.فرطتلاو
 عضولا اھضرفي يتلا ةريبكلا تايدحتلا نإ
 ةيسايسلا تامزألا انيسنت ال مزأتمـلا يملاعلا
 يتلا ،ةيمنتلا تاناھرو رتوتلا رؤبو ،ةينمألاو
 لكشت يتلاو يمالسإلا انمـلاع اھنم يناعُي
 ىلع ِةحورطمـلا اياضقلا تاھمأ - ديكأتلاب -
 ةمظنم يف ءاضعألا لودلا سلاجم داحتا ةدنجأ
.يمالسإلا نواعتلا
 ىقبتس ،ةينيطسلفلا ةيضقلا نإف ددصلا اذھبو
 ،ةيمالسإلا ةمألل ىلوألا ةيزكرمـلا َةيضقلا
 سلاجم داحتاو يمالسإلا نواعتلا ةمظنمـلو
 ىلإ وعدن ،ةحناسلا هذھ يف انّنإو ءاضعألا هلود
 معدلا نم ديزمـلا دشحل دوھجلا ةفعاضم
 ينيطسلفلا بعشلا نيكمتل يدامـلاو يسايسلا
 مئارج نم هل ضرعتي ام ءازإ دومصلا نم
 ِتُّنعت لظ يف ةصاخ ،قاطنلا ةعساو ةجھنمم
 هتاكاھتنا رارمتساو ،يليئارسإلا لالتحالا

 ،هتانطوتسم عيسوت لالخ نم ةميسجلا
 دجسمـلا تاسدقم كاھتنا اھرخآو
.ىصقألا
 ددجُت ذإ رئازجلا نإف ،قايسلا اذھ يفو
 ةيبرعلا مالسلا ةردابمب اھمازتلاو اھكسمت
 نامض ىلإ ةيمارلا اھرصانع ةفاكب
 ينيطسلفلا بعشلا تاحومط قيقحت
 ،ةلقتسمـلا هتلود ةماقإ يف ةعورشمـلا
 يمالسإلا ملاعلا يف ءاقشألا عم لمعتس
 ةيرحلاو قحلل ةرصانمـلا لودلا لك عمو
 ةلماكلا ةيوضعلا سيركت ىلع ملاعلا يف
.ةدحتمـلا ممألا ةمظنم يف نيطسلف ةلودل
 يذلا تقولا يفو ،ماقمـلا اذھ يف يننإو
 ءاقشألا ةوخإلل ةقداصلا يناھـتلا ددجأ
 نالعإ" لوح قفاوتلا ىلع نيينيطسلفلا
 لجأ نم لمشلاّ ملل "يخيراتلا رئازجلا
 وعدأ ،ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا قيقحت
 نيينيطسلفلا ةوخإلا ةقفارم ىلإ رّقومـلا مكداحتا
 ذيفنتو ،ينطولا عورشمـلا اذھ لامكتسا وحن
 يف اھيلع صوصنمـلا ةينطولا تاقاقحتسالا
.ةدمتعمـلا قيرطلا ةطراخ
 تاروطتلا مامتھاب عباتت يھو رئازجلا نإ
 ةقيقشلا يمالسإلا ملاعلا نادلب ضعب يف ةيلاحلا
 ىلع لظت ،)نادوسلاو ايروس ،ايبيل ،نميلا(
 لبسلا نع ثحبلا يف ةدعاسملل مئاد دادعتسا
 ىقبتو ،رارقتسالاو قفاوتلا ىلإ ةيضفمـلا
 لماشلا راوحلل ةوعدلا ىلع ةصيرح
.ةينطولا ةحلاصمـلاو
 زتعن نحنو ،ةصرفلا هذھ زھتنأ نأ يل اوحمساو
 ،ءاملع نم ةيمالسإلا انتمأ هب رخزت امب اًعيمج
 ،راوحلا لئاضفب نيعبشُتم ،الاجروً ءاسن
 ميرك تفلأ و ،ةيئاقولا ةيسامولبدلا ةعاجنو
 ،ءالقعلل ةنجل ثادحتسا يف ريكفتلا ىلإ مكرظن
 راوحلا ةغل بيلغتو ،تاعازنلا ضف يف مھاست
.يمالسإلا انمـلاع يف تامزألا لحل
GCjà`¡É G’CNƒGä .. GCj¡É G’ENƒI,
 نيملسمـلا دض ةيھاركلاو ءادعلا رھاظم نإ
 شيمھتلاو زييمتلا ديازت يف تببست يتلا
 دوھجلا ِةفعاضم مزلتست ،ءاصقإلاو

 ىدصتن ،ةيراضح غيص داجيإل تاداھتجالاو
 مالسإلا ةاداعم رعاشمـلو جھنممـلا زييمتلل اھب
 نيد وھ حمسلا مالسإلاف .حماستاللاو ةيھاركلاو
 ،ايلعلا ةيناسنإلا لثملاو ،لادتعالاو ةيطسولا
 هذھ مكرظن تحت عضأ ريخألا يف يننإو
 نواعتلا زيزعتل ةيلمع تايلآب ةردابمـلا
:يھو ،يمالسإلا نماضتلاو

l ةيركفلا ةعانمـلا زيزعتل ثحب زكرم ءاشنإ، 
 يتلا ةعراستمـلا ةيمقرلا تالوحتلا ءازإ
 اذھ نوكيو ،ةيمالسإلا تاعمتجمـلا اھھجاوت
 رئازجلاو ،داحتالا زاھج نمض زكرمـلا
.هناضتحال ةدعتسم

l يركفلا نواعتلل ةيجيتارتسا ثعب، 
 ءاضعألا لودلا نيب يناريبيسلاو ينورتكلإلاو
.داحتالا يف

l ةيقرتو باطقتسال ةنضاح ءاشنإ 
 ةدئافل ةركتبمـلا عيراشمـلاو ةئشانلا تاسسؤمـلا
.بابشلا

eàªæ«kÉ dμº GEbÉeá W«Ñá HÚ GENƒGfμº ‘ G÷õGFô .. 
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fû°ÉWÉä GdôF«ù¢

 ةيروھمجلا سيئر ديسلا حاتتفا دعب
 لودج ىوتحم ضرعو ،ةسلجلا
 ديسلل ةملكلا هحنمو ،لامعألا
 ةليصح ضرعل ،لوألا ريزولا
 نيعوبسألل ةموكحلا طاشن
 سيئرلا ديسلا ىدسأ ،نيريخألا
 تاھيجوتلاو تاميلعتلاو رماوألا
:ةيتآلا
GCh’: نوناق عورشم صوصخب 
 راقعلا حنم تايفيكو طورش ددحي
 ةصاخلا كالمألل عباتلا يداصتقالا
 عيراشم زاجنإل هجوملاو ةلودلل
:ةيرامثتسا
 ةعجارمب سيئرلا ديسلا رمأ
 هئارثإو نوناقلا عورشم ىوتحم
:ةيلاتلا تاھيجوتلا ةاعارم عم

l اينبم نوناقلا حور نوكي نأ 
 رامثتسالا يف نطاوملا ةيرح ىلع
 بانتجاو ،هصاصتخا لاجم يف
 اھتفرع يتلا ةريطخلا تافارحنالا

.يعانصلا راقعلا لاجم يف دالبلا
l نم رئازجلا ةيؤر نأ ىلع ددش 
 زيفحت يھ نوناقلا اذھ لالخ
 نم ةلماكتم ةرظن قفو رامثتسالا
 ةيكيمانيد نمضي يومنت عالقإ لجأ
.ىوقأ ةيداصتقا

l نأ ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ 
 ،ةيداصتقا ضارغأل راقعلا حنم
 ةينوناق ةنورم هقفارت نأ يغبني

 تارامثتسالا عيجشتل ةيقيقح
 حلاصملا ةاعارمب ،اھباطقتساو
.ةلودلل ايلعلا

l تايلمعلا هذھ لثم يف دامتعالا 
 ابنجت ،يمقرلا ماظنلا ىلع ايلك
 كابشلا ماظن نوك ،ةيطارقوريبلل
 عيراشم زاجنإل فدھي ديحولا
.قرطلا عجنأو عرسأب

l نيعب نوناقلا عورشم ذخأي نأ 
 عيراشمل ائفاكتم اعيزوت رابتعالا
 بارتلا لماك ربع رامثتسالا

JôGCS¢ QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá Gd≤ÉFó G’CY∏≈ 
d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ»
Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, jƒΩ 42 
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 فادھأو ةيعونو ،ينطولا
 ةيرامثتسالا عيراشملا

 قطانملا ةيصوصخ بسح
.اھتعاجن و

KÉf«É: ضرع صوصخب 
 ةيلمعلا تاءارجإلا لوح
 قانتخالا ةرھاظ نم دحلل
 يداحأ( ةقرتحملا تازاغلاب
 لخاد )نوبركلا ديسكأ
:لزانملا

l حاورأ ىلع اظافح 
 سلجم ررق ،انينطاوم
 هعامتجا نم ءادتبا ءارزولا
 ةكرش فيلكت ،مويلا

 تويب ديوزتب زاغلنوس
 ةزھجأب اناجم نينطاوملا
 دض )ةيئرمو ةيتوص( راذنإ
 ديسكأ يداحأ زاغ تابرست
.نوبركلا

l ءانب طورش رتفد نمضتي نأ 
 لكبو زاجنإلا ديق ةينكسلا عيراشملا

.ةمظنألا نم عونلا اذھ ،امازلإ ،اھغيص
l نيب قيسنتلاب سيئرلا ديسلا رمأ 

 تاسسؤملاو ةعانصلاو ةراجتلا تارازو
 ءاشنإ نمضتي ديدج نوناق دادعإ ةئشانلا
 لك يف نامألا ةبقارمو سييقتلل رباخم
.تالاجملا

l يلاعلا ميلعتلا تارازو نيب قيسنتلا 
 فيظوتل ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةعانصلاو
 رباخملا هذھب نيصتخملاو نيثحابلا
.ةديدجلا

l ةمراص ةينوناق صوصن دادعإب رمأ 
 بيبانأو ةئفدتلا ةمظنأب ساسملا عنمت
 دوزت يتلا ةقاطلا رداصمو زاغلا
 دعب اھليدعت تايلمع عنمو ،تانكسلا
.اھملست

l ةينقتلا ةبقارملل رباخم حتفب رمأ 
 ،ينطولا بارتلا لماك ربع ةيعونلاو
 ةبقارمب صتخت زاغلنوس ةكرشل ةعبات
 يف اببست رثكألا ةيلزنمورھكلا تاودألا
.تآفدملا اميسال ،ةيلزنملا ثداوحلا

l ىلع نييلحملا نيعنصملا عيجشت 

 ةزھجأ نم ةيلحملا قوسلا بلط ةيطغت
 ،ةنمآو ةيعونلا ةعيفر ةئفدتلا ةمظنأو
 لك ديوزتل ىوتسملا ةيلاع ةينقت ةقفارمب
.زاجنإلا ديق تانكسلا

KÉdãÉ: ىوتحم سيئرلا ديسلا نمث 
 تاردخملا نم ةياقولا نوناق عورشم
 امھلامعتسا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو
 ءاج امل ،امھب عورشملا ريغ راجتالاو
 نم عمتجملا نصحت تاءارجإ نم هيف
 ىلع ءارزولا سلجم قداصيل ،ةفآلا هذھ
.شاقنلا ةياھن يف ،نوناقلا اذھ عورشم

JƒL«¡Éä YÉeá:
Hîü°ƒU¢ b£É´ G’CT°¨É∫ Gd©ªƒe«á:

l ةطلتخم ةكرش ءاشنإ يف عارسإلا 
 عم نواعتلاب ةيديدحلا ككسلا ةعانصل
 اذھ يف ةصصختملا ةيبنجألا تاربخلا
 فدھب ةيملاعلا ةعمسلا تاذو لاجملا
 ككسلاب لماش ينطو طبر ىلإ لوصولا
 بونجلاب لامشلا لصوو ةيديدحلا
.نييداصتقالا نيلماعتملل لقنلا ليھستو

l ةيولوأ ةيديدحلا ككسلا دم نوكي نأ 
 ـ ةلڤرو دادتما ىلع اميس ال ىوصق
 راغو ،ةعينملا ـ ةيادرغ ،تسغنمت

 ةيمھألل ارظن ،راشب ـ تاليبج

.رواحملا هذھل ةيجيتارتسإلاو ةيداصتقالا
Hîü°ƒU¢ b£É´ GdØÓMá:
l ةموكحلا سيئرلا ديسلا هجو 

 جاتنإ ةدايزل تادوھجملا ةفعاضمب
 عفرو حمقلا ةصاخ ةيعارزلا ليصاحملا
 03 ىلإ دحاولا راتكھلا يف هجاتنإ ةبسن
 يف يتاذ ءافتكا قيقحت فدھب ،اراطنق
 تقو برقأ يف ،ةيجيتارتسإلا ةداملا هذھ
 غولبل ةأيھم فورظلا لك نأ رابتعا ىلع
.مسوملا اذھ ،فدھلا

l هتاھيجوت سيئرلا ديسلا ددج 
 قطانملا يف راقعلا ريرحت صوصخب
 زاجنإل تليسمسيت ةيالوب اروف ةيباغلا
 تاطاشنلا باحصألو ةيفيرلا تانكسلا
.ةيحالفلا

l هتاميلعت ةيروھمجلا سيئر هجو امك 
 ةرظن قفو لمعلاب ةموكحلل ةمراصلا
 لدب ،تاعاطقلا لكب ةقيمع ةيطيطخت
 ىوصقلا ةيمھألا ءاليإو ،يمويلا رييستلا

.انينطاوم تاعلطتو تالاغشنال
 سلجم قداص عامتجالا ماتخ يف
 تانييعت نمضتت ميسارم ىلع ءارزولا
nةلودلا يف ايلع بصانم يف
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 ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر سأرت
nنمألل ىلعألا سلجملل اعامتجا ،3202 يفناج 03 موي ،نوبت ديجملا دبع ديسلا
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 ىدل سيئرلا ديسلا لابقتسا يف ناك
 ،"اليدنام نوسلين" بعلم ىلإ هلوصو
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا نم لك
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،يبعشلا
 ديسلا ،ةينارمعلا ةئيھتلاو ةيلحملا
 ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ،دارم ميھارب
 يلاوو قاقبس قازرلا دبع ديسلا
 رونلا دبع ديسلا ،ةمصاعلا رئازجلا

.يحبار
 ديفح نم لك نيشدتلا مسارم رضح

 ليفيليوز ديسلا ،اليدنام نوسلين ميعزلا
 ةركل يلودلا داحتالا سيئرو ،اليدنام
 سيئرو ونيتنافنا ينايج ديسلا ،مدقلا
 ديسلا ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتالا
 سيئر بناج ىلإ ،يبيستوم سيرتاب
 ديسلا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتالا

 ةــنجللا سيئرو ،فزيفز ديھج
 ،ةـــيرئازجلا ةيضايرلاو ةيبملوألا
.دامح نامحرلا دبع دــــيسلا

 ديسلا ىلدأ ،نيشدتلا مسارم بقع
 لئاسول حيرصتب ةيروھمجلا سيئر

 لحارلا نأ ىلإ هيف راشأ ،مالعإلا
 ازمرو ةنوقيأ دعُي"اليدنام نوسلين"
 ىدل رئازجلا ةناكم ىلإ اريشم ،ايقيرفإ
 اھروزي ةلود لوأ تناك ثيح ،لحارلا
.نجسلا نم هجورخ دعب
 راشأ ،ةيمستلا هذھ تالالد صوصخبو
 نم تلخد رئازجلا نأ سيئرلا ديسلا

 اھتيوھ تابثإ ةلحرم ةيمستلا هذھ لالخ
 تتبثأ نأ اھل قبسو ،يقيرفإلا اھئامتناو
 دعب ةرادجبو يطسوتملا اھءامتنا
 رحبلا باعلأ ميظنت يف رھابلا اھحاجن

Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá jû°ô± Y∏≈ GdàóT°Ú GdôS°ª» 
 Ÿ∏©Ö f«∏ù°ƒ¿ eÉfójÓ G÷ójó HÈGb» HÉd©ÉU°ªá

JÉCc«`ó G’fàªÉA G’Eaôj≤`» d∏éõGF``ô

GCcó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá, Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, GC¿ Jù°ª«á e∏©Ö HôGb» HÉd©ÉU°ªá HÉS°º GdõY«º G÷æƒÜ 
GEaôj≤» GdôGMπ f«∏ù°ƒ¿ eÉfójÓ, jæóQê ‘ GEWÉQ JÉCc«ó hJãÑ«â G’fàªÉA G’Eaôj≤» d∏éõGFô, hPd∂ NÓ∫ 
GET°ôGa¬ jƒΩ 21 LÉfØ» 3202 Y∏≈ GdàóT°Ú GdôS°ª» d¡òG Gdü°ôì GdôjÉV°» Gd¡ÉΩ.

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢
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 سفنو ،نارھوب طسوتملا ضيبألا
 تدكأ يتلا ،ةيبرعلا ةمقلل ةبسنلاب ءيشلا

.يبرعلا اھءامتنا رئازجلا اھلالخ
 سيئر ديسلا منتغا ،لصتم قايس يف
 ةيمھأ زربيل ،ةبسانملا هذھ ةيروھمجلا
 اندالب فكعت يتلا ةيضايرلا تآشنملا

 ةريخألا ةنوآلا يف اھزاجنإ ىلع
 ةباجتسا ،نطولا عوبر فلتخمب
 عم ايشامتو رئازجلا بابش تاحومطل
 فلتخم يف اندالب اھتغلب يتلا ةناكملا
 يراقلا ىوتسملا ىلع تاضايرلا
 لكايھلا هذھ نأ راشأ ثيح ،يلودلاو
 تايلاعف ناضتحال اندالب ةيزھاج دكؤُت
.ةيلود ةيضاير
 ةيناكمإب قلعتي لاؤس نع هدر يفو
 سيئرلا ديسلا دكأ ،ىرخأ بعالم زاجنإ
 تافصاومب نيبعلم زاجنإ متيس هنأ

 ىلإ ،راشبو ةلڤرو يتيالوب ةيملاع
 قرشب رخآ بعلم زاجنإ ةيناكمإ بناج
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةنيطنسق ةيالوب دالبلا
 يف هتيطغتو ةيليوج 5 بعلم ةعسوت

 ةينقتلا صئاصخلا هب حمست ام دودح
.بعلملل
 يف لحارلا ميعزلا ديفح دكأ ،هتھج نم
 بعشلا ىلإ اھھجو ركش ةلاسر
 نأ ،ةيروھمجلا سيئر ديسلاو يرئازجلا

 يناثلا هتيب رئازجلا ربتعي ناك لحارلا
 ىلإ اريشم ،ةراقلا يف راوثلا لكل ةلبقو
 اھتقو يف تءاج ةيمستلا هذھ" نأ
 هب ىظحي يذلا ريبكلا رابتعالاب انركذتل
 رئازجلا يف اليدنام نوسلين سيئرلا
 داشأ امك ،"ملاعلاو ةيقيرفإلا ةراقلاو
 نع ربعت يتلا رئازجلا نم ةتافتلالا هذھب
 لجأ نم لاضنلا ةلصاومب اھمازتلا
 :الئاق ،لضفأ ملاعو ةدحوم ايقيرفإ
 ىلع اھبعشو رئازجلا ةداقب ديشن"
 مھنماضتو انتيرح يف مھتمھاسم
 ةيمھألا تاذ لئاسملا لايح رمتسملا
 لاضنلا معد اميسال ،ةيجيتارتسإلا
 يف يوارحصلا بعشلا قحو ينيطسلفلا
."هريصم ريرقت
 نوسلين" بعلم نضتحا ،ةراشإلل
 نم لك بعالم بناج ىلإ "اليدنام
 تايرابم ،ةبانعو ةنيطنسقو نارھو
 ةركل ةيقيرفإلا ةلوطبلل ةعباسلا ةعبطلا
 ،)2202-ناش( نييلحملا نيبعالل مدقلا
 31 نم ةرتفلا يف اندالب اھتمظن يتلا

 تدبأ دقو ،3202 يرفيف 4 ىلإ يفناج
 ةرضاحلا ةيلودلاو ةيقيرفإلا ةفاحصلا
 ةيضايرلا لكايھلا ىوتسمب اھباجعإ
 هذھ تايرجم زيم يذلا مكحملا ميظنتلاو
nةماھلا ةيقيرفإلا ةلوطبلا

QS°Édá MØ«ó GdôGMπ
 f«∏ù°ƒ¿ eÉfójÓ GE¤ Gdû°©Ö 
G÷õGFô… hQF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá

 نوسلين" بعلم دعي«
 ازمر ديدجلا "اليدنام
 ةقيمعلا تاقالعلل
 بونج نيب ةرذجتملا
 يفف .رئازجلاو ايقيرفإ
 ،3202 يفناج 21 موي
 مسارم روضحب انفرشت

 ةلوطبلا حاتتفا لفح
 3202 ممألل ةيقيرفإلا
 ةيروھمجلا سيئر ركشن .رئازجلا اھتمظن يتلا
 دبع ديسلا ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
 يرئازجلا بعشلاو ةموكحلاو نوبت ديجملا

 مسا لمحي يذلا ديدجلا بعلملا نيشدت ىلع
 يف ارفاو اظح مھل ىنمتنو "اليدنام نوسلين"
.3202 ناشلا ةلوطب ميظنت
 انركذتل اھتقو يف تءاج ةيمستلا هذھ نإ
 سيئرلا هب ىظحي يذلا ريبكلا رابتعالاب
 رئازجلا يف اليدنام  الھالھيلور نوسلين
 لحارلا ميعزلاف .ملاعلاو ةيقيرفألا ةراقلاو
 لكل ةلبقو يناثلا هتيب رئازجلا ربتعي ناك املاطل
 نأ انيلع بجيو ،ةيقيرفإلا ةراقلا يف راوثلا
 لالخ نم ،رئازجلا نم ةتافتلالا هذھب ديشن
 ملاعو ةدحوم ايقيرفإ لجأ نم لاضنلا ةلصاوم
.لضفأ
 يف اًيركسع اًبيردت اليدنام سيئرلا قلتي مل
 كلذب مايقلا لالخ نم داعأ لب ،بسحف رئازجلا
 ،يرصنعلا زيملا ماظن دض انحافك راسم ديدحت
 ىلإ ةيبلسلا نم تاكيتكتلا رييغت ىلإ ىدأ امم
 قيقحتب لجع ةياھنلا يفو ،حلسملا حافكلا
.4991 ماع ةيطارقميدلا
 مھتمھاسم ىلع اھبعشو رئازجلا ةداق ركشن امك
 مھنماضتو يقيرفإ بونجلا بعشلا ةيرح يف
 ةيمھألا تاذ لئاسملا لايح رمتسملا
 ينيطسلفلا لاضنلا معد اميسال ،ةيجيتارتسإلا
.هريصم ريرقت يف يوارحصلا بعشلا قحو
 ممألل ايقيرفإ سأك يف رئازجلل قيفوتلا ىنمتن
 ايقيرفإ بونج ةيروھمج ةموكح وعدنو 5202
 يرئازجلا لاضنلا تانوقيإب ،اھرودب ،ةداشإلل
n»يرامعتسالا لالتحالا دض يقيرفألاو
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 تاءارجإلا مييقت راطإ يف ءاقللا اذھ جردني
 يف ةيضاملا ةثالثلا تاونسلا ىدم ىلع ةذختملا
 ةليصح ضرعو ،ةيلحملا ةيمنتلا لاجم
 نيسحت ىلع اھرثأو ةذختملا تاءارجإلا
 داصتقالا ىلعو نطاوملل ةيشيعملا فورظلا
 ةيمنتلا ةريتو عيرست ىلإ ةفاضإلاب ،يلحملا
 لالخ نم ،ةيلحملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ةيؤر قفو ةقسانتمو ةلماش قيرط ةطراخ
 يف مزاللا رييغتلا ثادحإ ىلإ فدھت ةيفارشتسا
 تاسرامملا ىلع ءاضقلل" ميھافملاو تاينھذلا
." ةيطارقوريبلا
''eÉV°ƒ¿ ‘ –ù°Ú Gd¶ôh± GŸ©«û°«á d∏ªƒGWø''
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا سيئر دكأ
 فرعتس 3202 ةنس نأ ،ةبسانملاب هتملك يف
 ةيمنتلا ةريتو عفرو ةققحملا بساكملا زيزعت
 يف ةداوھ نود نوضام نحن" :الئاق ،ةينطولا
 تاونسلا لالخ بساكم نم ققحت ام زيزعت
 ةيشيعملا فورظلا نيسحتو ،ةريخألا ةثالثلا
 ،انتايولوأ ةرادص يف ىقبي يذلا نطاوملل
 ةداعتساو ةيمومعلا ةمدخلا نيسحتو
 عم ،يحالفلا راقعلا نيمثتو بوھنملاراقعلا
 ،"لغشلا بصانم قلخو تاسسؤملا ءاشنإ عيجشت

 ةعاجنلا ةنس نوكتس ةيراجلا ةنسلا نأ ىلإ اريشم
 ةيئارشلا ةردقلاو ةشيعملا ىوتسم نم عفرلاو
 متيس" هنأب ادكؤم ،مخضتلا صيلقتو نطاوملل

 ةياھن عم ةئملا يف 74 غلبتل روجألا ةبسن عفر
 يف ةلودلا رارمتسا ىلإ اريشم ،"ةيلاحلا ةنسلا

.ةيملاعلا ةيداصتقالا تاعبتلا نم نطاوملا ةيامح
 ةالولا سيئرلا ديسلا رمأ ،كلذ بناج ىلإ
 برق نع نينطاوملا تالاغشنال ءاغصإلاب

 قلخ ىلع مھثحو ،مھيدل ةنينأمطلا ءاسرإل
 ةيروتسدلا تائيھلا فلتخم عم ةيراوح تاءاضف
 عمتجملل ينطولا دصرملا رارغ ىلع،مھلثمت يتلا
 وھو هفايطأ لكب نطاوملا لثمي " يذلا ،يندملا
 سلجملاو ،"همساب ثيدحلل ايروتسد ةلھؤم ةئيھ
 ،مظنم راوح دامتعا" لالخ نم بابشلل ىلعألا
 ديسلا دكأ امك ،"ينطوو يراضح ،يروتسد
 هيلع نيعتي ةيروھمجلا طيسو نأ سيئرلا
 اھلقنو نينطاوملا تالاغشنال ءاغصإلا"
 نأب اھونم ،"نكمأ نإ عاضوألا حيحصتو
 نيتئيھ كلتمت يتلا ةليلقلا نادلبلا نيب نم رئازجلا
.بابشلاو نطاوملا نالثمت
J©õjõ U°ÓM«Éä Gdù°∏£Éä GÙ∏«á 
 ةذختملا تارارقلا نم ةاخوتملا تاياغلا غولبلو

 ةطبترملا تايلمعلا ريس عيرست ىعسم نمض
 اعد ،ةيلحملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاب
 ررحتلا ىلإ اددجم ةالولا ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 امك ،ةأرجلاو ةردابملا حورب يلحتلاو ددرتلا نم
 ةفاكب نوضحي مھنأب مھريكذت ىلع صرح
 مھيدل نأو ،مھتايالو ىوتسم ىلع تايحالصلا
 يف ةبسانم اھنوري يتلا تارارقلا ذاختا يف قحلا
 ينطولا عافدلا ءانثتساب ،تاعاطقلا ةفاك
 اوسيل" مھنأ ىلإ اريشم ،ةيوبرتلا ايجوغاديبلاو
 ةصاخ ،"ةيزكرملا تاميلعتلا راظتنا ىلإ ةجاحب
 تايدحتب زيمتت ةلحرم تلخد اندالب نأو
 يئاذغلاو يوقاطلا نمألا ىلع ةمئاق ةيجيتارتسإ
 سيئرلا ديسلا فيضي ةلحرم يھو ،يئاملاو
 نم ةديدجلا ةمكوحلا سسأ تيبثت ىلإ اھيف ىعسن"
 ةيقرت ىلع ةزفحملا فورظلا قلخ لالخ
 ىوتسم ىلع ليومتلا رداصم عيونتو ،رامثتسالا
 ةرفوتملا تايناكمإلا ىلع دامتعالاب تايالولا
."رييستلا بيلاسأ نيسحتو
 ةنسلا نأ سيئرلا ديسلا دكأ ،ىعسملا اذھ نمضو
 ،ةيالولاو ةيدلبلا ينوناق رييغت فرعتس ةيراجلا
 سيلو رييغت" ـب قلعتي رمألا نأ احضوم
 يقيقح رود ءاسرإ هنم ةياغلاو ،"حيحصت

 QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá,Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿ jû°ô± Y∏≈ GaààÉì GCT°¨É∫ d≤ÉA G◊μƒeá - Gdƒ’I

 J©õjõ GŸμÉS°Ö GÙ≤≤á 
GCT°ô± QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá, Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, jƒΩ 91 LÉfØ» 3202 H≤ü°ô G’C· HÉ÷õGFô Gd©ÉU°ªá Y∏≈ GaààÉì GCT°¨É∫ d≤ÉA 
G◊μƒeá- Gdƒ’I, –â T°©ÉQ ''Gdàæª«á GÙ∏«á : J≤««º hGBaÉ¥'' Gdò… GCcó NÓd¬ HÉC¿ G÷õGFô eÉV°«á ‘ J©õjõ eÉ –≤≥ eø eμÉS°Ö, 

NÉU°á ‘ ›É∫ Gdàæª«á GÙ∏«á h–ù°Ú Gd¶ôh± GŸ©«û°«á d∏ªƒGWø, eø NÓ∫ JãÑ«â GCS°ù¢ Mƒcªá LójóI hJôb«á G’S°àãªÉQ 
heƒGU°∏á eμÉaëá GdØù°ÉO.
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 ةرئادلا تارارقل ذفنُم درجم ىقبي ال ىتح بختنملل
 ةباقر تحت تايحالصلا لك هيدل لب ،ةيالولا وأ
 نيوكت ،هتاذ راطإلا يف متيس امك ،نوناقلا
 عالطا ىلع نوكي ىتح ةيرود ةروصب بختنملا

 نكميس ام وھو هل ةلوخملا تايحالصلا ةفاك ىلع
 ةطلستملا تارارقلا نع ايئاھن داعتبالا" نم
."ةيدرفلا ماكحألاو
G’bàü°ÉO GdƒWæ»... fàÉFè ‘ eù°àƒi Gdà£∏©Éä
 هب ماق يذلا لمعلا ةيروھمجلا سيئر ديسلا نمث
 يف ةلودلا تاسسؤمو تارازولا فلتخمو ةالولا
 يتلا جئاتنلاب داشأو ،ينطولا داصتقالا معد راسم
 تناك يتلا لكاشملا ةلحلح يف مھتمھاسمو اھوققح
 اذھ يف حضوأ ثيح ،تاسسؤملا لمع قيعت
 زيجو فرظ يف تنكم دوھجلا هذھ نأ ،قايسلا
 ةدحو 007 ىلإ 006 نيب ام  ثادحتسا نم
 تقو يف لغش بصنم فلأ 25 قلخو ،ةيداصتقا
 يف مھاس ام وھو ،ايداصتقا ارقھقت ملاعلا هيف دھشي
.ةيلحملا ةيمنتلا ةميق نم عفرلا
 يتلا ةمزأتملا ةيداصتقالا فورظلاب رّكذ نأ دعبو
 نأ ىلع سيئرلا ديسلا ددش ،رئازجلا اھب ترم
 هعقوتت ام سكع ،راھنت نل ةيرئازجلا ةلودلا"
 يطايتحا نأ ىلإ اريشم ،"فارطألا ضعب
 رالود رايلم 06 ـلا ايلاح زواجتي يذلا فرصلا
 ثودح لاح يف ىتح داريتسالاب رئازجلل حمسي"
."ةيداصتقا ةمزأ
 سيئرلا ديسلا برعأ دقف ،تارداصلل ةبسنلاب امأ

 نأ دعب البقتسم اھليخادم فعاضتت نأ هلمأ نع
 نم ،اھخيرات يف ةرم لوأل رئازجلا تنكمت
 جراخ رالود رايلم 7 براقي ام ريدصت
 لوألو انكمت" :الئاق ،ةطرافلا ةنسلا تاقورحملا
 ةنس رالود رايلم 7,1 نم ريدصتلا عفر نم ةرم
 7 مث ، 1202 يف رالود رايلم 5 ىلإ 9102
 03 هردق يونس عافتراب ،2202 يف رالود رايلم

 ةبسن نأب ،هسفن قايسلا يف دافأ امك ،"ةئملا يف
 ققحت يذلا رمألا ،٪ 1,4 ىلإ تعفترا دق ومنلا
 عاطق اھنم دافتسا يتلا تاليھستلا لضفب"
 يف 5 ةبسنلا هذھ زواجتت نأ لمأ ىلع ،رامثتسالا
 ةيراجلا ةنسلا نأب اركذم ،"3202 ةنس ةئاملا
 جاتنإل يرئازج عنصم لوأ قالطنا فرعتس"
 جاتنإ لوأو ،كلھتسملا ىلإ لقحلا نم ركسلا
 ديسلا فقوتو .ةدئاملا تيزل ةئملا يف 001 ينطو
 يلزانتلا ىنحنملا دنع اضيأ ةيروھمجلا سيئر
 9 وحن" ايلاح غلبت يتلا مخضتلا ةبسن هفرعت يذلا
 ريغ ىقبت ةبسنلا هذھ نأ ىلإ اريشم ،"ةئاملا يف
 بسنب ةنراقم ةضفخنم تناك نإو ىتح ةلوبقم
.يملاعلا مخضتلا
GŸ©ôcá V°ó GŸÉ∫ GdØÉS°ó eù°àªôI
 ءاقللا اذھ لالخ ةيروھمجلا سيئر ديسلا جرع
 ليبس يف رئازجلا اھضوخت يتلا ةكرعملا ىلع
 ثادحإ" ىلإ اھيعس ازربم ،دسافلا لاملل يدصتلا
 ةوطسو ماعلا لاملا ردھ بيلاسأ عم ةيئاھن ةعيطق
 يذغت ةتيقملا هبساور لازت ال يذلا دسافلا لاملا
."رييغتلا ةـمواقم رؤب

 ىلع سيئرلا ديسلا ددش ،راطإلا اذھ يفو
 ،مزح لكب تاسرامملا هذھل يدصتلا ةرورض
 يتلا ةلودلا ةبيھ ظفحو نوناقلا ةطلس لظ يفو
 الئاق ،طلستلا نع اديعب ةيراضح بيلاسأب سرامت
 رثكأو مويلا نودنجم نحن" :صوصخلا اذھ يف
 داسفلا نم ىقبت ام ةبراحمل ىضم تقو يأ نم
 ةحفاكم نأ سيئرلا ديسلا دكأ امك ،''نيدسفملاو
 ةروتاف صيلقت نم اندالب نكم فيزملا داريتسالا
 83 وحن ىلإ ايونس رالود رايلم 36 نم داريتسالا
 راسملا اذھ نأ ىلإ اريشم ،رالود رايلم
.البقتسم لصاوتيس

 ددش ،كونبلا جراخ ةنزخملا لاومألا صوصخبو
 عارسإلا ةرورض ىلع ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 اوماق نيذلل ءادن رخآ هجوأ " :الئاق اھعاديإ يف
 ،"كونبلا يف اھعاديإل تويبلا يف لاومألا سيدكتب
 تانامضلا ةفاك تمدق " ةلودلا نأب مھايإ اركذم
 ىلإ اريشم ،"ينطولا داصتقالاو نطاوملا ةيامحل
.ةيمالسإلا ةفريصلاب لماعتت كونب رفوت
OH∏ƒeÉS°«É... Gfàü°ÉQGä eàƒGU°∏á
 ةيروھمجلا سيئر لجس ،يسامولبدلا قشلا يف
 ىلع رئازجلا اھتققح يتلا ةلصاوتملا تاراصتنالا
 يتلا ةيبرعلا ةمقلا دنع افقوتم ،ديعصلا اذھ
 يتلاو ،طرافلا ربمفون علطم اندالب اھتنضتحا

 ةيبرعلا ممقلا خيرات يف ةكراشم ةبسن ربكأ تفرع
 ،اھلشف ضعبلا عقوت يذلا تقولا يف ،ةقباسلا
 ةلداعلا اياضقلا معد لصاوتس رئازجلا نأ ادكؤم
 ،ريصملا ريرقت قح لجأ نم ةحفاكملا لودلاو
 ،ينيطسلفلا لمشلا ملل ةمق دعوملا اذھ ناك نأ دعب
 ىلع لوصحلل نيطسلف ةلودل رئازجلا معد ددجو
.ةدحتملا ممألا يف ةلماكلا ةيوضعلا
 ،ةيبرغلا ءارحصلا عم نماضتلا صوصخب امأ

 " ربتعت اھنأ ىلع هديكأت سيئرلا ديسلا ددج دقف
 ،"اھنع ىلختت نلو رئازجلل ةبسنلاب أدبم ةيضق
 ةقيقشلا لصوتت نأ يف هلمأ نع اضيأ برعأ امك
.ةيراجلا ةنسلا ةياھن لبق تاباختنا ميظنت ىلإ ايبيل
 لبس ءاقللا اذھ لالخ نوكراشملا شقان ،ةراشإلل
 ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةققحملا تابستكملا زيزعت
 مييقتلاب قلعتت عيضاوم ةثالث ىلع ءوضلا اوطلسو
 ةيمنتلاب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنتل يلحرملا
 ،اھديطوت قافآو ةيلحملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 طيسوو يلاولا نيب نواعتلا ىلع ةوالع
nنيرمثتسملاو نينطاوملا ةدعاسمل ةيروھمجلا
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 دــــــــيسلا ،ةـــــيروھمجلا سيــئر لـــبقتسا
 رقمب 3202 يفناج 32 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ءارزولا سلجم ةسيئر ةيروھمجلا ةسائر
 تماق يتلا ،ينوليم ايجروج ةديسلا ،يلاطيإلا
 سأر ىلع رئازجلا ىلإ ةقادصو لمع ةرايزب
.نيموي تماد ماھ يرازو دفو
 بساكم ةفاضإل ةصرف ةرايزلا هذھ تلكش
 نادلبلا اھققح يتلا ةزيمملا جئاتنلل ةديدج
 امھتاقالع زيزعت راطإ يف ناقيدصلا
 ثيح ،ةريخألا تاونسلا لالخ ةيجيتارتسإلا
 كرتشم نالعإ ىلع عيقوتلاب ةرايزلا هذھ تجوت
 ءاضمإلل نيرشعلا ىركذلا ةبسانمب ،نيدلبلا نيب

 راوجلا نسح ،ةقادصلا" ةدھاعم ىلع
."نواعتلاو
G÷õGFô T°ôj∂ eƒKƒ¥ he¡º
 نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا سيئر هّون

 سلجم ةسيئرب هتعمج يتلا تاثداحملا بقع
 تاقالعلا ةيعونو ىوتسمـب ،يلاطيإلا ءارزولا
 ،ةريخألا تاونسلا لالخ اصوصخ نيدلبلا نيب
 نيب ةيراجتلا تالدابتلا مجح عافترا ىلإ اريشم
 61 ىلإ 1202 ةنس رالود رايلم 8 نم نيدلبلا
 براقتلل " ارشؤم ربتعي ام وھو ،رالود رايلم

 ةيكيمانيد غولبل اھاندمتعا يتلا تابراقملاو
."ةددعتملا نواعتلا تالاجم يف ةدعاصتم
 ،ايلاطيإ ءارزو سلجم ةسيئر تدكأ ،اھتھج نم
 راطإ يف ةطحم لوأك رئازجلل اھرايتخا نأ

 فدھب ءاج ،ايلاطيإ جراخ ةيئانثلا اھتارايز
 قوثوم كيرشك رئازجلا ةيمھأ ىدم زاربإ"
 لوأ هنوك ،"ةيجيتارتسإلا ةيحانلا نم مھمو

 امك ،ةيقيرفإلا ةراقلا يف ايلاطيإل يراجت كيرش
 زيزعت يف اھدالب ةدارإ ،هتاذ قايسلا يف تزربأ
 يداصتقالاو يوقاطلا لاجملا يف نواعتلا
 نأ ايلاطيإ يونت" ةلئاق ،يسايسلاو يفاقثلاو
 قافآلا زيزعتب حمست ةكارش رئازجلا عم ققحت
 ،مدقتلاو ومنلا قيقحتل نيدلبلل ةيلبقتسملا
 طسوتملا يتفض نيب روسج ءانب ىلإ ةفاضإلاب
 ،"ةقطنملا يف رارقتسالا قيقحت يف ماھسإلاو
 ىلإ ايلاطيإ ءارزو سلجم ةسيئر تقرطتو
 ةموكحلا هتقلطأ يذلا حومطلا عورشملا

 نيب نواعتلا ريوطتل "ييتام ةطخ" ،ةيلاطيإلا
 ةلحرمك زيكرتلا متي هنأ ةدكؤم ،ايقيرفإو ايلاطيإ
  ايقيرفإلامش" نأو طسوتملا ةقطنم ىلع ىلوأ
 كيرشلا اھنأل كلذك رئازجلاو ةيولوألا اھيدل
."ارارقتسا رثكألا يساسألا
 عبرأ ىلع نافرطلا عقو ،قلطنملا اذھ نم
 تاكبش نيسحت صخت نواعتو مھافت تاركذم

 يوقاطلا لاقتنالا لجأ نم يوقاطلا طبرلا
 قارحإ ضفخل يجولونكتلا نواعتلا ،مادتسملا
 اذكو ،تاثاعبنالا ضفخل ىرخأ تاينقتو زاغلا
 ضارغألل ةيئاضفلا ةطشنألا لاجم يف نواعتلا
 ديدجتلا سلجم نيب نواعتلاو ،ةيملسلا
 ةيلاردفنوكلاو يرئازجلا يداصتقالا
 قرطت امك ،ةيلاطيإلا ةيعانصلاو ةيداصتقالا
 ديدجلا بوبنألا عورشم ةيمھأ ىلإ نافرطلا
 حمسيس يذلا ،ايلاطيإو رئازجلا نيب زاغلا لقنل
 كاينومألاو ءابرھكلا ريدصتب اضيأ رئازجلل
 حبصت نأ نم اندالب نكميو ،نيجورديھلاو
 يف يملاعلاو يقيرفإلا نيديعصلا ىلع ةدئار
.يوقاطلا لاجملا
 ركذ ،رئازجلاب ةيلاطيالا تارامثتسالا نعو
 ةريبكلا ةبرجتلاب ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 يف ةصاخ ،ةيلاطيإلاةعانصلا عم رئازجلل
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلا لاجم
 ةبغر ،ينوليم ايجروج ةديسلا تدكأ ،اھرودبو
 عيراشم ةماقإ يف ةيلاطيإلا تاكرشلا نم ديدعلا
.رئازجلاب
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا نلعأ ،هتاذ قايسلا يف
 قيوستلاو عينصتلا تايلمع قالطنا نأ
 نوكيس "تايف" ةيلاطيإلا ةمالعلا تارايسل
 نع كلذك انلعم ،"لبقملا سرام رھش نم ةيادب"
 ةمالع نم ةيرانلا تاجاردلا عينصت عورشم
.ةملاڤ يف "ابسيف"
Y∏≈ Gdü°©«ó Gdóh‹.. J£ÉH≥ ‘ hL¡Éä Gdæ¶ô
 تاھجو قباطت ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا زربأ
 ةرورض لوح ايلاطيإو رئازجلا نيب رظنلا

Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjájù°à≤Ñπ QF«ù°á ›∏ù¢ GdƒRQGA G’Ej£É‹ ...
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 نمألا لالحإ يف ةمھاسملل ايوس لمعلا
 اذكو ،ةيطسوتملا ةقطنملا يف ملسلاو
 اياضقلا لوح ىؤرلا يف ريبكلا براقتلا
 انلاغشنا نع انربع دقل " :الئاق ،ةيميلقإلا
 ددھت يتلا تاعارصلا رؤب ددعت ءازإ غلابلا
 ىلإ تدأو ،نييملاعلا رارقتسالاو نمألا
 نمألا ىلع ةيبلس تايعادت اھل ةقلقم تامزأ
."ةيقيرفإلا ةراقلا يف ةصاخو ،يئاذغلا
 ةرورض ىلع سيئرلا ديسلا ددشو
 ةمزألل ةبسنلاب "يقفاوت لح ىلإ لصوتلا"
 معدو تاباختنالا ميظنت هساسأ ،ةيبيللا
 راوحلا راطإ يف ةينطولا ةحلاصملا راسم
 اھونم ،ةدحتملا ممألا هدوقت يذلا لماشلا
 يباجيإلا فقوملاب هتاذ قايسلا يف
 لح داجيإل يعادلا ايلاطيإل نزاوتملاو
 راطإ يف ،ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقل لداع
 امبو ةدحتملا ممألا تارارق هيلع تصن ام
 هقوقح نم يوارحصلا بعشلا نكمي
 ىلع قافتالا مت دق" هنأ افيضم ،ةعورشملا
 ممألل ماعلا نيمألل يصخشلا ثوعبملا معد
 ةثعبلاو ،اروتسيم يد نافيتس ،ةدحتملا
 ءارحصلا يف ءاتفتسالا لجأ نم ةيممألا

 قيبطتلا بوجو ىلع زكر امك ،"ةيبرغلا
 قثبنملا ةحلاصملاو ملسلا قافتال يلعفلا

 ،يلام يف عضولا نأشب رئازجلا راسم نع
 نم يلاملاو يسايسلا معدلا نم مھنيكمتو
 ربع كلذ يف امب ،يلودلا عمتجملا فرط
.")امسينيملا( ةيممألا ةثعبلا رود زيزعت
 دكأ دقف ،ةينيطسلفلا ةيضقلا صخي اميف امأ
 فقوملا ىلع ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 بعشلا بناج ىلإ رئازجلل يئدبملاو تباثلا
 نع عافدلا يف هتدناسمو ،ينيطسلفلا

 هتلود ةماقإ لجأ نم ةعورشملا هقوقح
 ،فيرشلا سدقلا اھتمصاعو ةلقتسملا
 ءارزو سلجم ةسيئر هتنمث يذلا رمألا
 نيتلودلا أدبم ينبت ىلإ تعد ثيح ،ايلاطيإ
 نمض ،نيفرطلا نيب ضوافتلا لالخ نم
 لكشب يلودلا نوناقلا اھددحي ريياعم
 ،ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا نمضي
 نم هنأب دكؤت ايلاطيإ نأ ىلإ ةريشم
 ،نيتلودلا لح ىلإ لوصولا" يرورضلا
n"نكمملا ديحولا لحلا هنوك

S¢.H∏«π

 ةديسلا تماق اندالبب اھدجاوت لالخ
 ماقم ىلإ اھتداق ةرايزب ينوليم انيجروج
 ،روھزلا نم اليلكإ تعضو نيأ ديھشلا

 يراكذتلا بصنلا مامأ تمص ةقيقد تفقوو
 ،ربمفون لوأ ةروث ءادھش حاورأل دلخملا
 "ييتام وكيرنأ" ةقيدح ةرايزب تماق امك
 دنع تفقوو ،)ةمصاعلا رئازجلا( ةرديحب
 ،رئازجلا قيدصل دلخملا يراكذتلا بصنلا
 سيئرلا ةرايز لالخ هنيشدت مت يذلا
 رئازجلا ىلإ اليراتام ويجريس يلاطيإلا

 رصق تراز امك ،1202 ربمفون رھش
 ام ىلع تعلطاو )32 نصح( رحبلا ساير
 رئازجلل يفاقثو يخيرات ثرإ نم هنمضتي
nيبھذلا هلجس ىلع تعقوو ةمصاعلا

 QF«ù°á ›∏ù¢ GdƒRQGA G’Ej£É‹ 
Jî∏ó GCQhGì Gdû°¡óGA hJõhQ 

Gd©ójó eø GŸƒGb™ HÉd©ÉU°ªá

 دــــــيسلا ،ةــــيروھمجلا سيــــــــــئر لــبقتسا
 رقمب ،3202 يفناج 51 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ةيزكرملا ةنجللا رس نيمأ ،ةيروھمجلا ةسائر
 ،بوجرلا ليربج ديسلا ،ةينيطسلفلا حتف ةكرحل
 ديسلا ،نيطسلف ةلود سيئرل صاخلا ثوعبملا
 نوؤشلا ريزو روضحب ،سابع دومحم
 ديسلا ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

 ةسائر ناويد رـيدمو ،ةرمامعل ناطمر
.فلخ زـــيزعلا دــبع دــيسلا ،ةـــيروھمجلا

 صاخلا ثوعبملا راشأ ،لابقتسالا اذھ بقع
 لئاسول حيرصت يف نيطسلف ةلود سيئرل
 سيئر ديسلا ىلإ ةلاسر لقن هنأ ىلإ ،مالعإلا
 ريدقت " اھدافم يرئازجلا بعشللو ةيروھمجلا
 امب ينيطسلفلا بعشلاو ةدايقلا نانتماو رارقإو
 انتيضق حلاصل تباث فقوم نم رئازجلا هتمدق
 ةموميدلا ىلع ةردقلاو ةوقلا بابسأ لك ريفوتلو
 ةنضاح":ربتعت اھنأ هلوقب رئازجلا رودب اديشم ،"

 يف تافطعنملاو تاطحملا لك يف
 ناك يتلاو انتريسم يفو انخيرات
 سيئر همدق يذلا عورشملا اھرخآ
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ةيروھمجلا

 ةحاسلا يف ماسقنالا ءاھنإو ءاوتحال
 دكأ ،ددصلا اذھ يفو ،" ةينيطسلفلا
 ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا رس نيمأ
 هذھب مازتلالا ،ةينيطسلفلا حتف
.اھحاجنإ ىلع لمعلاو ةردابملا
 نأ رئازجلا فيض راـــشأ امك
 ديــــــــــــسلا ،ةيروھمجلا سيئر
 ثالث هلّمح ،نوبت ديجملا دبع
 نع اھلالخ نم ربع ىلوألا ،لئاسر
 نأو ينيطسلفلا بعشلل هريدقت
 يف اھتاردقو اھتايناكمإ لكب رئازجلا

 ةلاسرلاو ،هتيضقو ينيطسلفلا بعشلا ةمدخ
 ذبنل ينيطسلفلا بعشلل ةوعد تنمضت ةيناثلا

 ثلاث يف امأ ،ماسقنالا ءاھنإ ىلع لمعلاو فالخلا
 فوقو ةيروھمجلا سيئر ديسلا ددج ،ةلاسر
nةينيطسلفلا ةدايقلا بناج ىلإ رئازجلا
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 دــيــسلا ،ةـــــيروــھمجلا سيـــئر لــبقتسا
 ،3202 يفناج 61 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ةلودلا سيئر ثوعبم ،ةمصاعلا رئازجلاب
 نواعتلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ،يلاملا
 ريزوب اقوفرم ،بويد ياللا دبع ديسلا يلودلا
 ديقعلا ،ينطولا محالتلاو ملسلاو ةحلاصملا
.قاو ليعامسإ نكرلا

 ،ةيروھمجلا ةسائر رقمب لابقتسالا ىرج
 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نم لك روضحب
 ناطمر ديسلا ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
 ،ةيروھمجلا ةسائر ناويد ريدمو ،ةرمامعل
.فلخ زيزعلا دبع ديسلا

 ةلودلا سيئر ثوعبم ىلدأ ،ءاقللا اذھ بقع
 هيف زربأ مالعإلا لئاسول حيرصتب ةيلاملا
 تاقالع ةيوقتو زيزعتب ةيلاملا ةدايقلا مازتلا
 ءاقترالاو نيدلبلا عمجت يتلا ةقادصلاو ةوخألا
 ىلإ اريشم ،نيبعشلا تاعلطت ىوتسم ىلإ اھب
 ديقعلا يلام ةلود سيئر لبق نم فلُك هنأ
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا غالبإب ،اتيوغ يميسأ
 لالحإ ليبس يف ةيلاملا ةموكحلا" يعاسمب
 اندلب نيكمتو نييلاملا فوفص ديحوتو مالسلا

 ةيمنتلا لثم ةمھملا عيضاوملا ىلع زيكرتلا نم
 نم مھنيكمتو اھينطاومل نمألا بابتتساو
 ثوعبم نمث ،ددصلا اذھ يفو "نامأ يف شيعلا

 هبعلت يذلا رودلا" ةيلاملا ةلودلا سيئر
 يف نمألا لالحإ لجأ نم طيسوك رئازجلا
 سيئر هھجو بلط ةبسانملاب لقن امك ،"يلام
 ةلصاوم صوصخب رئازجلا ىلإ يلام ةلود
 ديحوت لجأ نم يروحملا اھرودو اھدوھج
.هدالبب رارقتسالاو نمألا لالحإو ىؤرلا
 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ىرجأ ،ةراشإلل
 ناطمر ديسلا ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

 ديسلا ،يلاملا هريظن عم ةيئانث تاثداحم ،ةرمامعل
 ةحلاصملا ريزو عم اذكو بويد ياللا دبع
 نكرلا ديقعلا ،ينطولا مـــحالتلاو ملسلاو
.قاوليعامسإ
 نواعتلا تاقالع ىلع تاثداحملا هذھ تزكرت
 طيشنت قافآ بناج ىلإ اھريوطت لبسو ةيئانثلا
 يف ةحلاصملاو ملسلا قافتا ذيفنت ةريتو زيزعتو
 نواعتب كلذو ،رئازجلا راسم نع قثبنملا يلام
 تايلآ راطإ يف ةعقوملا ةيلاملا فارطألا عيمج
nرئازجلا اھيلع فرشت يتلا قافتالا ذيفنت ةعباتم

heÑ©ƒç QF«ù¢ Ohdá eÉ‹...
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 ديسلا ،ةـــيروھمجلا سيئر لـــبقتسا

 يفناج 52 موـــي ،نوبت ديجملا دبع
 ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا ،3202
 هللا دبع ديسلا ،ايبيلب ةدحتملا ممألل
 نوؤشلا ريزو ءاقللا رضح ،يليتاب
 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا
 ،ةرمامعل ناطمر ديسلا ،جراخلاب
 ،ةيروھمجلا ةسائر ناويد ريدمو
.فلخ زيزعلا دبع ديسلا

 لثمملا ىلدأ ،ءاقللا اذھ بقع
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا
 ىلإ هترايز نأ ىلع هيف دكأ حيرصتب ايبيلب
 لود ىلإ هتلوج راطإ يف جردنت رئازجلا

 بابتتسال لودلا هذھ ةدعاسم بلطل ايبيل راوج
 فارطألا ةدعاسم لالخ نم ،ايبيل يف نمألا
 نم راوحلل لبس داجيإ نم اھنيكمتو ةيبيللا
 هّون امك ،اھدمأ لاط يتلا ةمزألا زواجت لجأ

 همدقت يذلا ريبكلا معدلاب رئازجلا فيض

 لحل ةدحتملا ممألا يعاسمو دوھجل رئازجلا
 نم اندالب ىلإ رضح هنأ ادكؤم ،ةيبيللا ةمزألا
 ،ةيروھمجلا سيئر تاحارتقاو ءارآ ذخأ لجأ
 نأو ،راطإلا اذھ يف نوبت ديجملا دبع ديسلا
 اھتفصب رئازجلل مامتھاب نوعمتسي نييبيللا
 ةمزألا تايعادتب ارثأتم ادلبو ةراج ةلود
.ةيبيللا

 ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا ركش ،ريخألا يف 
 ،ةـــــيروھمجلا ســيئر ،ايبيلب ةدحتملا ممألل
 لك ىلع ،نوبت ديجملا دبع دـــــــيسلا
 فارطألا ةفاك نيكمت ىلإ ةيمارلا يعاسملا
 بعشلا نيكمتل دحاو ناسلب ملكتلا نم ةيلودلا
 ايعس ةمزألا زواجت نم ةيبيللا ةلودلاو يبيللا
nراھدزالاو يقرلا قيقحتل
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 دــــيسلا ،ةيروھمجلا سيئر لبقتسا
 يفناج 42 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ،ةيروھمجلا ةسائر رقمب ،3202
 يكيرمألا ةلودلا بتاك ةدعاسم
 ةديسلا ،ةيلودلا تامظنملاب ةفلكملا
 ريزو روضحب ،نوسيس ليشيم
 ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا
 ،ةرمامعل ناطمر ديسلا ،جراخلاب
 ،ةيروھمجلا ةسائر ناويد ريدمو
.فلخ زيزعلا دبع ديسلا
 ،ةيروھمجلا سيئر ديسلاب اھئاقل بقع
 نأ ،نوسيس ليشيم ةديسلا تحضوأ
 عيسوتل ةصرف تناك اندالبل اھترايز
 رئازجلا نيب ةيئانثلا ةكارشلا
 ةدكؤم ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو
 سلجمب رئازجلا ةيوضع ةيمھأ ىلع
 عافدلا لجأ نم ،فينجب ناسنإلا قوقح
 عيجشتو ةدحتملا ممألا قاثيم ىلع
.ناسنإلا قوقح لوح يلودلا محالتلا
GET°ÉOI Hé¡ƒO G÷õGFô ’EMÓ∫ Gdù°∏º
 اھب تماق يتلا لمعلا ةرايز شماھ ىلع
 ةلودلا بتاك ةدعاسم تدكأ ،اندالب ىلإ
 ،ةيلودلا تامظنملاب ةفلكملا يكيرمألا
 ةرافسلا رقمب اھتدقع ةيفحص ةودن يف
 راطإ يف تبعل رئازجلا نأ ،ةيكيرمألا
 قيقحت يف ايسيئر ارود ،ةطاسولا
 يف اميسال ،يميلقإلا رارقتسالا
 ةحلصملا ىلع ةزكرم ،لحاسلا
 تايالولاو رئازجلل ةيوقلا ةكرتشملا

.ةقطنملا رارقتسا يف ةيكيرمألا ةدحتملا
 ليشيم ةديسلا تركذ ،راطإلا اذھ يف
 ةيوستل رئازجلا ةطاسوب نوسيس
 نيكمت لالخ نم ،يلام يف ةمزألا
 ىلع عيقوتلا نم ةعزانتملا فارطألا
 نع قثبنملا ةحلاصملاو ملسلا قافتا
 يف ةفيضم ،5102 ةنس رئازجلا راسم
 ةدئار رئازجلا لازت ال" :هتاذ قايسلا
 تاعازنلا لح زيزعت يف ايميلقإ
 ةلوؤسملا تدكأ امك ،"ةيراجلا
 رمتسملا نطنشاو معد ىلع ةيكيرمألا
 يلام يف ةدحتملا ممألا ةثعبل
.)امسونيم(
 تددج ،ةيوارحصلا ةيضقلا صوصخب
 معد ىلع ديكأتلا ،ةيكيرمألا ةلوؤسملا
 تاذ ةيسايس ةيلمعل ةيكيرمألا ةرادإلا
 ثوعبملا ةدايق تحت ،ةيقادصم
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يصخشلا
 يد نافاتس ديسلا ،ةيبرغلا ءارحصلل
 مئاد لح داجيا لجأ نم ،اروتسيم
 نأ ةحضوم ،ةيوارحصلا ةيضقلل
 راسملا اذھ يف لصاوتس نطنشاو
 ثوعبملا اھلذبي يتلا دوھجلا معدتو
 لماك يسايس لح داجيإ لجأ نم يممألا
 نامض فدھب ،ةيضقلا هذھل مئادو
 ةقطنملاو ةيبرغلا ءارحصلا رارقتسا
 ةثعب لمع معد ىلإ ةفاضإ ،اھرسأب
 يف ءاتفتسا ميظنتل ةدحتملا ممألا
nةيبرغلا ءارحصلا

...h eù°ÉYóI cÉJÖ Gdóhdá G’Ceôjμ» 
GŸμ∏Øá HÉŸæ¶ªÉä Gdóhd«á
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 برض يذلا فينعلا لازلزلا رثإ ىلع
 ةيروھمجو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروھمجلا
 ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر ثعب ،ايكرت
 ،يـنطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 ةاساومو ةيزعت ةيقربب نوبت ديجملا دبع ديـسلا
 دكأ ،يكرتلاو يروسلا نيسيئرلا نم لك ىلإ
 ىلإ ابعشو ةموكح رئازجلا فوقو  امھيف
 هذھ يف نيقيقشلا نيدلبلا يبعش بناج
.ةيساقلا فورظلا
 ديسلا تاميلعتل اذيفنتو ةعرسلا حانج ىلع
 لاسرإ 3202 يرفيف 60 موي مت ،سيئرلا
 ىلإ ةيندملا ةيامحلا نم ثحبلاو ذاقنإلل نيقيرف
 نيدلبلا ىلإ ةيبطو ةيناسنإ تادعاسم بناج
.نط 012 ـب تردق

 ةيلخادلا ريزو هون ،راطإلا اذھ يف
 ديسلا ،ةينارمعلا ةئيھتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
 يبعشلا ينطولا شيجلا دوھجب دارم ميھاربا
 لالخ نم ةيناسنإلا ةمھملا هذھ حاجنإ يف
 ذاقنإلا قرف لقنل ةيركسع تارئاط ريخست
 ةيندملا ةيامحلا قيرف نأ ازربم ،تادعاسملاو
 اھترقأ يتلا ةينماضتلا ةيلمعلل ةعرسب باجتسا
 نيررضتملا نيدلبلا الكل ةيرئازجلا ةلودلا
.رمدملا لازلزلا ءارج
 داوملا نم انط 511 تانحشلا هذھ تمض
 تامزلتسملاو ةيطغألاو ةيودألاو ةيئادغلا
 ىلإ ةفاضإ ،ايروس ىلإ ةھجوم  ميخلاو ةيبطلا
 نط 59 نم نوكتت ةيناث تادعاسم تانحش
 نتم ىلع اھلقن مت ،ايكرت وحن ةھجوم
nةيركسع نحش تارئاط 6

Y∏≈ GEKô GdõdõG∫ Gdò… V°ôÜ  
cπ eø S°ƒQjÉ h Jôc«É 



 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا ماق
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 ةرتفلا يف ،يبعشلا ينطولا
 يفناج 62 ىلإ 32 نم ةدتمملا

 ىلإ ةيمسر ةرايزب 3202

 سيئر ةوعدل ةيبلت ،اسنرف
 ،ةيسنرفلا شويجلا ناكرأ
 .دراخروب يريت لوأ قيرفلا
 راطإ يف ةرايزلا هذھ جردنت
 شيجلا نيب نواعتلا زيزعت

 شويجلاو يبعشلا ينطولا
 نافرطلا تنكم ثيح ،ةيسنرفلا
 تاذ لئاسملا لوح ثحابتلا نم
.كرتشملا مامتھالا
 صُخ ،اسنرف ىلإ هلوصو بقع

 ناكرأ سيئر لوأ قيرفلا ديسلا
 لابقتساب يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةيروھمجلا سيئر فرط نم
 ليوناميإ ديسلا ،ةيسنرفلا
 ةلاسر هملس ثيح ،نوركام
 سيئر لبق نم ةيطخ
 ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 ديجملا دبع ديسلا ،ينطولا
.نوبت
 بناج ىلإ لابقتسالا اذھ رضح
 ريزو نم لك ،يرئازجلا دفولا
 ديسلا ةيسنرفلا شويجلا
 سيئرو ،هينروكول نايتسابيس
 ثيح ،ةيسنرفلا شويجلا ناكرأ
 قرطتلل ةصرف ءاقللا اذھ ناك

J©õjõ Gdà©Éh¿ Gd©ù°μô… hG’Ceæ» 

Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá
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 يركسعلا نواعتلا تاقالعل
 لبسو يسنرفلا يرئازجلا
.اھزيزعت

eÑÉMãÉä Qa«©á GŸù°àƒi
 ديسلا لبقتسا ،ةرايزلا هذھ لالخ
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 شويجلا ريزو لبق نم ،يبعشلا
 نايتسابيس ديسلا ةيسنرفلا
 شويجلا ةرازو رقمب هينروكول
 نيفرطلل ناك ثيح ،ةيسنرفلا
 سيئر روضحب عسوم عامتجا
 ،ةيسنرفلا شويجلا ناكرأ
 دراخروب يريت لوأ قيرفلا
 لبسلا ىلإ تاثحابملا تقرطتو
 نواعتلا زيزعتب ةليفكلا
 للكتيل ،ينمألاو يركسعلا
 ةقرو ىلع عيقوتلاب عامتجالا
 عقوي نأ لبق ،ةكرتشم قيرط
 ناكرأ سيئر ،لوأ قيرفلا ديسلا
 ىلع يبعشلا ينطولا شيجلا

 شويجلا ةرازول يبھذلا لجسلا
.ةيسنرفلا
 لوأ قيرفلا ديسلا ماق امك
 ةسردملا ىلإ هتداق ةرايزب
 يف ناكو سيرابب ةيركسعلا
 شويجلا ناكرأ سيئر هلابقتسا
 ديسلا ضرعتسيل  ،ةيسنرفلا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 نيديشنلا فزع دعب يبعشلا
 نم تاليكشت ،نيدلبلل نيينطولا
 تمدق ةيسنرفلا تاوقلا فلتخم
 رثإ .ةيركسعلا تافيرشتلا هل
 دارفنا ىلع ءاقل هل ناك ،كلذ
 ثيح ،يسنرفلا هريظن عم
 زيزعتب ةليفكلا لبسلا اثحابت

 نيب ينمألاو يركسعلا نواعتلا
 تاثدحملا اھدعب عسوتتل ،نيدلبلا
. نيدلبلا يدفو ءاضعأ ىلإ

RjÉQI g«Écπ Gdàμƒjø
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا راز
 ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ،ريموسب ةيركسعلا سرادملا
 دئاق هلابقتسا يف ناك نيأ
 ديمعلا ،ةيركسعلا سرادملا
 تمدق ثيح ،يبراش ليوناميإ
 نم ةيركسعلا تافيرشتلا هل
 تاوقلا نم تاليكشت فرط
 ةسردم ىوتسم ىلع ةيسنرفلا
 نيوكت يف ةصصختملا ةلايخلا

.تاعردملا حالس تاراطإ
 قيرفلا ديسلا ىقلت ،كلذ رثإ
 شيجلا ناكرأ سيئر ،لوأ
 قفارملا دفولاو يبعشلا ينطولا
 نيوكتلا لوح الماش اضرع هل
 اھدعب فوطيل ،ةسردملاب
 علطا ثيح ،اھتحنجأ فلتخمب
 ةيداملا لئاسولا ىلع
 يف ةمدختسملا ةيجوغاديبلاو
 ةلمعتسملا تاينقتلاو ،نيوكتلا
 تاعردملا رييستو ةدايق يف
.ةاكاحملا ةعاقب
 ،اسنرف ىلإ هترايز ماتخ يف
 ءاقل لوأ قيرفلا ديسلا ىرجأ
 شويجلا ناكرأ سيئر عم

 يريت لوأ قيرفلا ةيسنرفلا
 هيف قرطت ،دراخروب
 قافآ مييقت ىلإ نافرطلا
 تاقالع زيزعت لبسو
 نيلاجملا يف نواعتلا
 nينمألاو يركسعلا

 نم ةكرتشم قيرط ةقرو ىلع عيقوتلا▼
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا فرط
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 شويجلا ناكرأ سيئرو يبعشلا
.دراخروب يريت لوأ قيرفلا ،ةيسنرفلا
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Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

 لوأ قيرفلا ديسلا لبقتسا
 سـيئر ،ةحيرڤنش ديعـسلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 رقمب ،3202 يفناج 71 موي
 ينطولا شيجلا ناكرأ
 ىلعألا راشتسملا ،يبعشلا
 قرشلا ةقطنم يف عافدلل
 ايقيرفإ لامشو طسوألا
 ،ةيناطيربلا عافدلا ةرازول
 نترام وجلا لاشرام ديسلا
 ماق يذلا ،نوسبماس تويليإ
 ىلع رئازجلا ىلإ ةرايزب
  .ماھ يركسع دفو سأر
 ،لابقتسالا مسارم تلھتسا
 ميدقتو ،ينطولا ملعلا ةيحتب
 نم فيضلل ةيركسعلا ةيحتلا
 فلتخم نم تاليكشت لبق
.يبعشلا ينطولا شيجلا تاوق
 اذھ لالخ نافرطلا قرطت
 ةيولأ هرضح يذلا ءاقللا

 شيجلا ناكرأ نم ءادمعو
 ةرازوو يبعشلا ينطولا
 دفولا ءاضعأو ينطولا عافدلا
 ىلإ ،يناطيربلا يركسعلا
 نيب يئانثلا نواعتلا ةلاح
 لئاسولا ايوس اثحبو ،نيدلبلا
 الوانت امك ،هزيزعتب ةليفكلا
 نيديعصلا ىلع ينمألا قايسلا
.يلودلاو يميلقإلا
 قيرفلا ديسلا دكأ ،هتھج نم
 ةرايزلا هذھ ديسجت نأ لوأ
 عيونتب حامسلا هنأش نم
 يركسعلا نواعتلا زيزعتو
 ايدبُم ،نيفرطلا نيب يئانثلا
 ريبادتلا ليعفتل اندالب دادعتسا
 غولب دصق ةمزاللا ةيقيبطتلا
 ثيح  ةدوشنملا ةيكيمانيدلا
 مكترايز ديسجت نأ" دكأ
 مكمامتھا سكعي ،مويلا
 قرطلاو لبسلا نع ثحبلاب

 عيونتب حامسلا اھنأش نم يتلا
 يركسعلا نواعتلا زيزعتو
 مكل دكؤأ ،انتھج نمو .يئانثلا
 ليعفت لجأ نم ماتلا اندادعتسا
 ةمزاللا ةيقيبطتلا ريبادتلا
 ةيكيمانيدلا غولب دصق
 نواعت ساسأ ىلع ،ةدوشنملا

 مئادو رصبتم ىعسمو حيرص
."يتامغاربو
 هنأب لوأ قيرفلا ديسلا هون امك
 ةيكيمانيد جردنت نأ ديفملا نم
 نيبناجلا نيب يئانثلا نواعتلا
 ىلإ فدھي ىعسم راطإ يف
 نيمثت ربع ،امدق يضملا
 نيب ةمئاقلا ةزاتمملا تاقالعلا
 يف اميسال ،نيدلبلا يشيج
 اميف" :الئاق نيوكتلا لاجم
 اننواعت تاطاشن عيونتب قلعتي
 مكيلع حرتقأ يننإف ،يئانثلا
 ،ةكرتشم ةسارد يف عورشلا

 ةحاتملا صرفلا ديدحت دصق
 اميسال ،اھديسجت تالاجمو
 نم ،ددصلا اذھ يف .نيوكتلا
 هذھ جردنت نأ ديفملا
 ىعسم راطإ يف ةيكيمانيدلا
 ربع ،امدق يضملا ىلإ فدھي
 ةزاتمملا تاقالعلا نيمثت
 اميسال ،انيتسسؤم نيب ةمئاقلا
 لئاسولا ةفاك لامعإ لالخ نم
 تاربخلا لدابتل ةنكمملا
 ناكمإلا بسح ،عيسوتو
."نيوكتلا تالاجم
 ديسلا دكأ ،هتاذ قايسلا يف
 رئازجلا نأ لوأ قيرفلا
 ديسلا اھرارق ىلع ةرويغلا
 ةريثك ةقيدص لود عم لماعتت
 تاقالع اھعم اھطبرت
 :الئاق ةيركسعو ةيداصتقا
 ةبسانملا هذھب هيونتلا دوأ امك"
 لود ىلإ يمتنت رئازجلا نأ

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
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 ةرويغ يھو زايحنالا مدع
 داجمألاب لفاحلا اھخيرات ىلع
 اضيأ ةرويغو ،تالوطبلاو
 اھرارقو اھلالقتسا ىلع
 عم لماعتتو ،ديسلا يسايسلا
 اھطبرت ةريثك ةقيدص لود
 ةيداصتقا تاقالع اھعم
."ةيركسعو
 نيفرطلل ةصرف ءاقللا لكش
 تاھجوو ليلاحتلا لدابتل
 تاذ لئاسملا لوح رظنلا
 داشأ ثيح ،كرتشملا مامتھالا
 عافدلل ىلعألا راشتسملا
 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل
 عافدلا ةرازول ايقيرفإ
 ليلاحتلاب ،ةيناطيربلا

 بناجلل ةيعوضوملا
 عاضوألا لوح يرئازجلا
 نيديعصلا ىلع ةينمألا
 ايدبُم ،يلودلاو يميلقإلا
 رثكأ ريوطتل هدالب دادعتسا
 ةيئانثلا ةيركسعلا تاقالعلل
.تالاجملا فلتخم يف ةمئاقلا
 نافرطلا لدابت ،ءاقللا ماتخ يف
 اھدعب عقويل ،ةيزمر ايادھ
 نترام وجلا لاشرام ديسلا
 لجسلا ىلع نوسبماس تويليإ
 ينطولا شيجلا ناكرأل يبھذلا
nيبعشلا

GE.LæÉO…
«GE. S°Óe :ريوصت
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 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا لبقتسا
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 يرفيف 10 موي ،يبعشلا ينطولا

 شيجلا ناكرأ رقمب ،3202
 ءاوللا ديسلا ،يبعشلا ينطولا
 ،يرباجلا نافاغ ديعس كرابم
 ةطلتخملا ةنجللا سيئر
 ةفلكملا ةيتارامإلا-ةيرئازجلا
 ليكولا ،يركسعلا نواعتلاب
 تاعانصلاو دانسإلل دعاسملا
 عافدلا ةرازوب ةيعافدلا
.ةيتارامإلا
 يذلا ،لابقتسالا اذھ رضح
 ةرودلا لاغشأ شماھ ىلع ىرج
 ةنجلل )11( رشع ةيداحلا
 ،ةيتارامإلا-ةيرئازجلا ةطلتخملا
 نوريدمو نؤملا ةرئاد سيئر

 شيجلا ناكرأ نم نويزكرم
 عافدلا ةرازوو يبعشلا ينطولا
 دفولا ءاضعأ اذكو ،ينطولا

 ،ءاقللا اذھ لالخ .يتارامإلا
 تلوانت تاثداحم نافرطلا ىرجأ
 نيب يركسعلا نواعتلا ةلاح

 الدابت امك ،نيقيقشلا نيدلبلا
 لوح رظنلا تاھجوو ليلاحتلا
nكرتشملا مامتھالا تاذ اياضقلا

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» 
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 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا فرشأ
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 يرفيف 20 موي ،يبعشلا ينطولا

 رقملا نيشدت مسارم ىلع ،3202
 ةيرحبلا تاوقلا ةدايقل ديدجلا
 نيمألا نم لك روضحب ،ةدلارزب
 ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا
 كردلا دئاقو ،تاوقلا ةداقو
 ةيركسعلا ةيحانلا دئاقو ينطولا
 رئاودلا ءاسؤر اذكو ،ىلوألا
 ناكرأل نييزكرم نيريدمو
 ةرازوو يبعشلا ينطولا شيجلا
.ينطولا عافدلا
 مسارم دعبو ،لھتسملا يف
 قيرفلا ديسلا فـقو لابقتسالا
 شيجلا ناكرأ سيئر ،لوأ
 ىلع محرت ةفقو يبعشلا ينطولا
 يناديوس" ديھشلا حور
 ةدايق رقم لمحي يذلا ،"ةعمجوب
 ثيح ،همسا ةيرحبلا تاوقلا
 دنع روھزلا نم ةقاب عضو

 دلخملا بصنلا
 ةحتاف التو ،ديھشلل
 هحور ىلع باتكلا
 ىلعو ةرھاطلا
 ءادھشلا حاورأ
 اھدعب .راربألا
 تاوقلا دئاق ةقفرو
 ءاوللا ،ةيرحبلا
 ،حادم نب ظوفحم
 قيرفلا ديسلا فرشأ
 نيشدت ىلع لوأ
 تاوقلل ديدجلا رقملا
 .ةيرحبلا
 ديسلا عبات ،كلذ بقع
 اضرع لوأ قيرفلا
 اذھ لوح الماش
 همدق ،ديدجلا رقملا
 ،عورشملا زاجنا ىلع نومئاقلا
 فلتخم ايناديم نياعُي نأ لبق
 نم يتلا ،ةيتآشنملا قفارملا
 ةفاك ريفوت يف ماھسإلا اھنأش

 ةمئالملا فورظلاو طورشلا
 ةيرحبلا تاوقلا ةدايق يمدختسمل
 مھل ةلكوملا ماھملا ءادأل
.ةمزاللا ةيفارتحالاب

 قيرفلا ديسلا عمتجا ،كلذ رثإ
 تاوقلا ةدايق تاراطإب لوأ
 نم ةلمج ىدسأ ثيح ةيرحبلا
 بصت ،تاھيجوتلاو تاميلعتلا

 ةرورض لوح اھلمجم يف
 حرصلا اذھ ىلع ةظفاحملا
 ةفعاضم اذكو ،ديدجلا
 ةلصاومب ةليفكلا دوھجلا
 قيلي يذلا داجلا لمعلا
 ،ةيرحبلا انتاوق ةعمسب
 ريوطت لاجم يف اميسال
 ةمالس ىلع ظافحلاو اھتاردق
 يدصتلاو ةيرحبلا انميلاقأ
.ةلمتحملا تاديدھتلا لكل
 ديسلا عقو ،ةرايزلا ماتخ يف
 لجسلا ىلع لوأ قيرفلا
 تاوقلا ةدايقل يبھذلا
nةيرحبلا
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 ةيناديملا تارايزلا راطإ ‘
 يحاونلا فلتخم ىلإ
 قيرفلا ديسلا ماق ،ةيركسعلا
 سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ
 ينطولا شيجلا ناكرأ
 يفناج 11 موي ،يبعشلا

 شيتفتو لمع ةرايزب ،3202
 ةيركسعلا ةيحانلا ىلإ
.ةسداسلا
 قايس يف ةرايزلا هذھ يتأت
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا صرح
 ةعباتم ىلع يبعشلا ينطولا
 انتادحول ةيتايلمعلا ةيزھاجلا
 ،ةماھلا ةيحانلا هذھب ةطبارملا
 ةينھملا فورظلا ةنياعم اذكو
 نيطبارملا دارفألل ةيشيعملاو
.ةيبونجلا اندودح ىصقأب
 لخدمبو لابقتسالا مسارم دعب
 ديسلا فقو ،ةيحانلا ةدايق رقم
 ةيحانلا دئاق ةقفر لوأ قيرفلا
 دمحم ءاوللا ،ةسداسلا ةيركسعلا
 حور ىلع محرت ةفقو ،دورجع
 يوابيھ" موحرملا دھاجملا
 ةدايق رقم لمحي يذلا "يفاولا

 اليلكإ عضو ثيح ،همسا ةيحانلا
 يراكذتلا ملعملا مامأ روھزلا نم
 باتكلا ةحتاف التو ،هل دلخُملا
 حاورأ ىلعو هحور ىلع
.راھطألا ءادھشلا
 لوأ قيرفلا ديسلا ىقتلا ،كلذ رثإ
 نيأ ،ةيحانلا دارفأو تاراطإب
 نم ركذ ،ةيھيجوت ةملك ىقلأ
 يتلا ىوصقلا ةيمھألاب اھلالخ
 ةيركسعلا ةيحانلا اھيستكت
 اھعقومل رظنلاب ةسداسلا
 ،ةيساسحلا غلابلا يجيتارتسالا
 يف ةققحملا ةماھلا جئاتنلاب اديشم
 ةحفاكم لاجم يف ،ناديملا

 ةمظنملا ةميرجلاو باھرإلا
 هذھ ميلقإ ربع اھلاكشأ فلتخمب
 يحاونلا يقاب رارغ ىلع ةيحانلا
 تحمس يتلاو ،ةيركسعلا
 ةمراص ةقيرطب يدصتلاب
.ةريطخلا تافآلا هذھل ةمزاعو
 ديسلا عبات ،كلذ بناج ىلإ
 لوح الماش اضرع لوأ قيرفلا
 همدق ،ةيحانلا يف ينمألا عضولا
 ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق
 نأ لبق ،دورجع دمحم ءاوللا
 تاميلعتلا نم ةلمج يدسي
 يف بصت يتلا ،تاھيجوتلاو
 يلحتلا ةرورض لوح اھلمجم

 رذحلاو ةطيحلا نم ديزملاب
 ليبس يف دوھجلا ةفعاضمو
 فدھلا ديسجت يف ةمھاسملا
 شيجلل ايلعلا ةدايقلل ىمسألا
 يف لثمتملا ،يبعشلا ينطولا
 ىلع نامألاو نمألا ةمعن ميمعت
 نيكمتو ،نطولا عوبر عيمج
 ةحارلا فنك يف شيعلا نم انبعش
.لماكلا نانئمطالاو ةماتلا
 ديسلا ماق ،ةلص يذ قايس يف
 ةنجل رقم ةرايزب لوأ قيرفلا
 ةيتايلمعلا ناكرألا ةئيھ
 هذھ ،)COMEC(ةكرتشملا
 لدابتل ةسركملا ةيلآلا
 لامعألا قيسنتو تامالعتسالا
 رئازجلا نيب ،دودحلا يفرط ىلع
 امك ،رجينلاو يلامو ايناتيرومو
 يركسعلا ىفشتسملا راز
 نيأ ،ديدجلا يعماجلا يوھجلا
 حلاصملا فلتخم ىلع فقو
 ةيحصلا ةأشنملا هذھل ةيئافشتسالا
 نامض اھنأش نم يتلا ،ةماھلا
 يفاولا يحصلا لفكتلا
 نييركسعلا نيمدختسملاب
 ةيحانلا هذھ يف نيطبارملا
nةعساشلا ةيدودحلا
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دــيعـسلالوأقـيرفلاديسلاماـق
شيجلاناـكرأسـيئر،ةحـيرـڤنش
يرفيف50موـي،يبعشلاينطولا

ىلإشيتفتولمعةرايزب،3202
ةيداصتقالاةيمومعلاةكرشلا
"ةبيورلاتاكبسم"
صرحراطإيفةرايزلاهذھجردنت
،يبعشلاينطولاشيجللايلعلاةدايقلا
ءادألةلصاوتملاةعباتملاىلع
شيجللةعباتلاةيعانصلاتاسسؤملا
متيتلاكلتاميسال،يبعشلاينطولا
عاطقلانمضارخؤماھجامدإ
،ينطولاعافدلاةرازوليداصتقالا
تاعانصلاةيريدمةياصوتحت
.ةيركسعلا
دئاقةقفرو،لابقتسالامسارمدعب
ريدمو،ىلوألاةيركسعلاةيحانلا
روضحبو،ةيركسعلاتاعانصلا
شيجلاناكرأبنييزكرمنيريدم
قيرفلاديسلاعمتسا،يبعشلاينطولا
ةكرشلانعلماشضرعىلإلوأ
"ةيداصتقالاةيمومعلا تاكبسم
اھماسقأواھماھمنمضت،"ةبيورلا
نألبقكلذو،اھتاجتنمفلتخماذكو
رفوتتيتلاتاشرولافلتخمروزي
ىلعبرقنعفرعتيواھيلع

ىقلتثيح،عينصتلالحارم
نيلوؤسملالبقنمةيفاوتاحورش
نياعامك.ةكرشلاىلعنيمئاقلاو
نمةعومجملوأقيرفلاديسلا
فرطنمةعنصملاتاجتنملا
ةيلاعةيعونبزيمتتيتلاو،ةكرشلا
.ينطولاجاتنإلاةدوجسكعت
لوأقيرفلاديسلاىقتلإ،كلذرثإ
نيأ،ةكرشلايمدختسموتاراطإب
هتداعساھيفدكأ،ةيھيجوتةملكىقلأ
ةيداصتقالاةيمومعلاةكرشلاةرايزب
اھجامدإمتيتلا"ةبيورلاتاكبسم"
يداصتقالاعاطقلانمض،ارخؤم
اھعضوويبعشلاينطولاشيجلل
تاعانصلاةيريدمةياصوتحت
 :ددصلا اذھ يف الئاق ،ةيركسعلا
،ةلخادملاهذھلھتسميفيلبيطي"
ينانتمامامتنعبرعأنأ

يتلا،ةيلمعلاةرايزلاهذھب،يتداعسو
ةيمومعلاةكرشلاىلإاھبموقأ
"ةيداصتقالا ،"ةبيورلاتاكبسم
ينطولاشيجلايفانصرحيتلاو
ديسلاتاھيجوتلاذيفنت،يبعشلا
ىلعألادئاقلا،ةيروھمجلاسيئر
عافدلاريزو،ةحلسملاتاوقلل
عاطقلانمضاھجامدإىلع،ينطولا
يبعشلاينطولاشيجلليداصتقالا
ةيريدمةياصوتحتاھعضوو
عافدلاةرازوف .ةيركسعلاتاعانصلا
تاعانصريوطتلىعستينطولا
ىلعاساسأدمتعتةيلحمةيركسع
،تايجولونكتلالقنونيطوتةزيكر
تاجتنملاواھطاشنتالاجمعيونتو
ىلع،ةينطولاقوسللاھمدقتيتلا
ةيعانصلاةدعاقلانكميوحن
يفماھلااھرودزيزعتنمةيركسعلا

".اندالبليعانصلاجيسنلاطيشنت
قيرفلاديسلا دكأ،هتاذ قايسلا يف
نمةدافتسالاىلعهصرح،لوأ
يتلاةليوطلاوةنيمثلاةبرجتلا
ةقيرعلاةينطولاةكرشلاهذھاھزوحت
،ةيكيناكيملاتاعانصلالاجميف
ةلماكتمةيجيتارتسإراطإيفكلذو
فاصمىلإاندالببءاقتراللفدھت
 اذھ يف الئاق ،ةعنصملالودلا
لالخنمانصرحامك":صوصخلا
نمةدافتسالاىلع،جمدلااذھ
يتلاةليوطلاوةنيمثلاةبرجتلا
ةقيرعلاةينطولاةكرشلاهذھاھزوحت
،ةيكيناكيملاتاعانصلالاجميف
ةيرشبلااھدراومةربخنيمثتو
راطإيفكلذو،اھتاراطإو
ةيبلتلاىلإفدھتةلماكتمةيجيتارتسإ
،ةحلسملاانتاوقتاجايتحالةيجيردتلا
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،ينطولاداصتقالادوھجميعدتو
عيجشتوةلاطبلاصاصتماو
بسننمعفرلاوةلوانملا
ريوطتربع،ينطولاجامدإلا

ةيلاعةدوجتاذةيلحمةعانص
مھاسيسامم،ةروطتمتاينقتو
ىلإاندالببءاقترالايفامتح
".ةعنصملالودلافاصم
نيبنم" :هتاذ راطإلا يف افيضم
بوجوىلعامودحلأيتلافادھألا
ةرورضيھ،اھغولبيفيضملا
فراعمللرمتسملانيسحتلا
،نيمدختسملاوتاراطإللتاراھملاو
نمديدشنافتبوةداوھنودلمعلاو
بسكملااذھىلعةظفاحملالجأ
ةمھاسملااذكو،نمثبردقياليذلا
ىوتسملرمتسملاعفرلايفةيلاعفب

".ةيركسعلاانتعانص

هذھلوأقيرفلاديسلامنتغاامك
نأبماتلاهنيقينعربعيل،ةبسانملا
مھو،نوكرديةكرشلايمدختسم
تامدخلاىدم،مھبجاونودؤي
ىتح،مھدالبلاھنومدقييتلاةليلجلا
ةعوفرماھتماھوةظوفحمىقبت
اھؤانبأىقبيو،اديساھرارقو
ءادھشلاةلاسرلمحبنيريدج
ماتنيقيىلعانأ" :الئاق .راربألا
ينھملامكبجاونودؤتمتنأو،مكنأب
ةيعانصلاةسسؤملاهذھىوتسمىلع

تامدخلاىدمنوكردت،ةقيرعلا
رئازجلامكدالبلاھنومدقتيتلاةليلجلا
اھعافدتابلطتمةيوقتلاجميف
هذھبو.هبناوجىتشبينطولا
تايحتباعيمجمكيلإمدقتأ،ةبسانملا
،ةيروھمجلاسيئرديسلاتاعيجشتو
ريزو،ةحلسملاتاوقللىلعألادئاقلا
مكيلعلوعييذلا،ينطولاعافدلا
ةيدجبمكماھمءادأيفاريثك
".ةيلاعةيفارتحاوصالخإو
قيرفلاديسلاصرح،ءاقللاماتخيف

تالاغشناةفاكلعامتسالاىلعلوأ
لامعويمدختسمتامامتھاو
مھمزعنعاوربعنيذلا،ةكرشلا
عيمجبسكوتايدحتلاةفاكعفرل
هذھبءاقترالاةيغب،تاناھرلا
ىوتسملاىلإةدئارلاةكرشلا
ةرخفمويعانصبطقكلومأملا
ىلعاھدعب عقويل،نييرئازجلالكل
nةكرشلليبھذلالجسلا
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 ناـكرأ سـيئر ،ةحـيرـڤنش دــيعـسلا لوأ قـيرفلا ديسلا
 عينصت لحارم برق نع نياعي ،يبعشلا ينطولا شيجلا
. تاجتنملا فلتخم
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3202 يرفيف 517 ددعلا شيجلا

 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا فرشأ
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 يفناج 13 موي ،يبعشلا ينطولا

 داتعلل ايلعلا ةسردملاب ،3202
 ىلع ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 عامتجالا لاغشأ حاتتفا مسارم
.داتعلا تاراطإل يونسلا
 روضحبو ،لابقتسالا مسارم دعب
 ،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا
 دئاق ،ينطولا كردلاو تاوقلا ةداق
 ءاسؤر ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا
 ناكرأو ينطولا عافدلا ةرازو رئاود
 نيريدم ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 عبات ،نييزكرم حلاصم ءاسؤرو
 همدق اضرع لوأ قيرفلا ديسلا
 ضرعتسا ،داتعلل يزكرملا ريدملا
 تاطاشنل ةلصوح هلالخ نم
 اذكو ،2202 ةنسل يلاتقلا ريضحتلا
 يف ةيراجلا تاطاشنلل لاح ضرع
 ةكرعملا ماوق تادحو دانسإ لاجم
.يبعشلا ينطولا شيجلل
 سيئر ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 ةملك يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 رضاحتلا ةينقت ربع اھعبات ،ةيھيجوت
 ةيريدملا تاراطإ ،دعب نع

 ىوتسم ىلع داتعلل ةيزكرملا
 ،ةتسلا ةيركسعلا يحاونلا تادحو
 فارشإلاب هتداعس نع اھيف رّبع
 تاراطإل يونسلا عامتجالا ىلع
 ىلع نيكراشملا اثاح ،داتعلا

 نيمثتل عامتجالا لالغتسا ةرورض
 ،ةبستكملا تاربخلا لقصو براجتلا
 يف ،يب ردجي" :قايسلا اذھ يف الئاق
 يتداعس نع ريبعتلا ،لھتسملا
 يونسلا عامتجالا ىلع فارشإلاب
 همظنت يذلا ،داتعلا تاراطإل
 مييقت ةيغب داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا
 ةنسل ءابعألا ططخم ذيفنت ىدم
 ةلماش ةلصوح ءارجإو ،2202
 دانسإ لاجم يف ةيراجلا تاطاشنلل
 شيجلل ةكرعملا ماوق تادحو
 درجو ،اھليلحتو ،يبعشلا ينطولا
 داجيإ لجأ نم ،ةضرتعملا لكاشملا
 صئاقنلا ةلازإو ةمئالملا لولحلا
 فاضأ ،هتاذ قايسلا يفو ".ةلجسملا
 يھ" :الئاق ،لوأ قيرفلا ديسلا
 مكثحأل اھمنتغأ ،يل ةددجتم ةصرف
 عامتجالا اذھ لالغتسا بجاو ىلع
 لقصو ةمكارتملا براجتلا نيمثتل
 لوصولاو ،ةبستكملا تاربخلا

 تاجرد ىلعأ قيقحت ىلإ يلاتلاب
 ةطونملا ماھملل قيمعلا باعيتسالا
 ينقتلا معدلا ةلسلس نمض ،مكب
 ىلع ةيزھاجلا ىلع ظافحلاو
 شيجلا تانوكم لمجم ىوتسم
  ."يبعشلا ينطولا
  ديسلا دكأ ،ةيھيجوتلا هتملك لالخ
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 يتلا ةريبكلا ةيمھألا ىلع ،يبعشلا
 قلطملا لماكتلا أدبمل اھيلوي
 ايفيظو ،يئاقلتلا ماجسنالاو
 تانوكم فلتخم نيب ،ايتايلمعو
 ىلع اددشم ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 هاوتسمو يركسعلا درفلا ةردق نأ
 طبترت ،يلاتقلاو يسفنلاو يونعملا
 ةيدانسإلا تاكبشلا هذھ ةءافكب اريثك
 اذھ يف الئاق ،اھئادأ ةيقادصمبو
 ىلع اريثك صرحأ يننإ ":ددصلا
 دعاوق سسأتتو ينـبـنـت نأ
 اھقيقحت ىلإ فدھن يتلا ،ةيزھاجلا
 ماوق ىوتسم ىلع ايناديم اھديسجتو
 ،يبعشلا ينطولا شيجلل ةكرعملا
 ماجسنالاو قلطملا لماكتلا أدبم ىلع
 نيب ،ايتايلمعو ايفيظو ،يئاقلتلا
 ،ةدوجوملا تانوكملا فلتخم

 ،ماوقلا اذھ اھعم حبصي ةقيرطب
 ميقتسي ال يذلا دحاولا دسجلا ةباثمب
 هئاضعأ ةفاك تماقتسا اذإ الإ هلاح
 نم اقالطناو ،هيلعو ،ءانثتسا نود
 ةباثمب دانسإلا تاكبش نوك
 ةكرعملا ماوق دـمـي يذلا ،نايرشلا
 ام لكب يبعشلا ينطولا شيجلل
 يف ،بسانملا تقولا يف ،هجاتحي
 ،ةبولطملا ةيمكلابو ،ددحملا ناكملا
 درفلا ةردق نأ ،مات نيقي ىلع اننإف
 يونعملا هاوتسمو يركسعلا
 اريثك طبترت ،يلاتقلاو يسفنلاو
 ةيدانسإلا تاكبشلا هذھ ةءافكب
."اھئادأ ةيقادصمبو
 قيرفلا ديسلا نلعأ ،هتملك ماتخ يف
 ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ
 نع ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 اذھ تايلاعفل يمسّرلا حاتتفالا
 ،داتعلا تاراطإل يونسلا عامتجالا
 لتاقملا طوش نيشدتب اھدعب موقيل
 هذفن اضرع عبات نيأ ،يجولوكيسبلا
 ةيحانلاب داتعلل ايلعلا ةسردملا ةبلط
nىلوألا ةيركسعلا

¿.HƒcôG´
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 نواعتلا تاطاشن راطإ يف
 -يرئازجلا يئانثلا يركسعلا
 ماعلا نيمألا لبقتسا ،يناطيربلا
 ءاوللا ،ينطولا عافدلا ةرازول
 موي ،ةشيب نب حلاصلا دمحم
 ةرازو رقمب ،3202 يفناج 61
 وجلا لاشرام ،ينطولا عافدلا

 ،نوسبماس تويلإ نترام
 يف عافدلل ىلعألا راشتسملا
 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 عافدلا ةرازول ايقيرفإ
 ةرايزب ماق يذلا ،ةيناطيربلا
 سأر ىلع رئازجلا ىلإ ةيمسر
nىوتسملا عيفر يركسع دفو
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 ءاوللا ،ةيرحبلا تاوقلا دئاق لبقتسا
 يفناج 22 موي ،حادم نب ظوفحم
 تاوقلا ةدايق رقم ةيلاريمألاب 3202
 ،"ةعمجوب يناديوس" ديھشلا ةيرحبلا
 ةيلاطيإلا ةيرحبلا ناكرأ سيئر
 ،"وكيرنأ ونيدنادنارغ" لاريمألا
 نيفرطلا نيب تاثداحم ترج ثيح
 مامتھالا تاذ لئاسملا تلوانت
 يف نواعتلا ةيقرت لبسو كرتشملا
.نيدلبلا نيب يرحبلا لاجملا

 راز ،اندالبب هدجاوت لالخ
 ةيلاطيإلا ةيرحبلا ناكرأ سيئر

 فحتملا ،هل قفارملا دفولاو
 سيئرلا شيجلل يزكرملا

 ،"ديدج نب يلذاشلا " لحارلا
 لوح ةيفاو تاحورش اوقلت ثيح
 ،روصعلا ربع رئازحلا خيرات
 روصو ةينف دھاوش لالخ نم
 فلتخم سكعت تاحولو
 اميسال ،ةيخيراتلا تاطحملا
 حافكو ةيرامعتسالا ةبقحلا
 ريرملا يرئازجلا بعشلا
 ليبس يف ماسجلا هتايحضتو
nةينطولا ةدايسلا عاجرتسا

GEj£Éd«É
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 عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا لبقتسا
 نب حلاصلا دمحم ءاوللا ،ينطولا
 ،3202 يرفيف 60 موي ،ةشيب
 ريفس ينطولا عافدلا ةرازو رقمب
 ديسلا ،رئازجلاب ايروك ةيروھمج
 عيفر دفو سأر ىلع وم غناش ميك
 نافرطلا ىرجأ ثيح ،ىوتسملا

 ريدم روضحب ةيئانث تاثداحم
 نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلا
 دبع ءاوللا ،ينطولا عافدلا ةرازول
 دفولا ءاضعأو شوخب ظيفحلا
 هذھ تلوانت دقو ،هل قفارملا
 مامتھالا تالاجم تاثداحملا
nنيدلبلا نيب كرتشملا

...hjù°à≤Ñπ S°ØÒ Lª¡ƒQjá cƒQjÉ
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 تاقالعلا زيزعت راطإ يف
 رئازجلا نيب ةيئانثلا ةيركسعلا
 ةرتفلا يف اندالبب لح ،دنھلاو
 يفناج 62 ىلإ 12 نم ةدتمملا

 ةدايقب يدنھ يركسع دفو 3202
 ديقعلا ةيدنھلا عافدلا ةرازو لثمم
 نع نيلثممب اقوفرم ،"ادنان افيش"
 لاجم يف طشنت ةيدنھ تاكرش
.عافدلا تاعانص
 لبقتسا ،اندالبب هدجاوت لالخ
 ريدملا فرط نم فيضلا دفولا
 يقيدص ءاوللا داتعلل يزكرملا

 ةيمھأ ىلع دكأ يذلا  ،ليعامسإ
 نيب نواعتلا تاقالع زيزعت
 ةعانصلا لاجم يف نيدلبلا يشيج
 يف تاربخلا لدابتو ،ةيركسعلا
.ةثيدحلا ايجولونكتلا لاجم
 ،ةجعن نيعب شيجلل عقوملا يدانب

 لوح لمع ةشرو ميظنت مت
 ضرع ،ةيدنھلا عافدلا تاعانص
 ةيدنھ تاكرش عبرأ ولثمم اھلالخ
 تاموظنم رارغ ىلع ،اھتاجتنم
 ةعانص ،خيراوصلاو ةحلسألا
 بناج ىلإ ،رايغلا عطق ميمصتو

 ةينورتكلإلا تاموظنملا ةعانص
 تاموظنم اذكو ،تايكاحملاو
.رايط نودب تارئاطو ناريطلا
 ةدايق فيضلا دفولا راز امك
 تاوقلا ةدايقو ةيربلا تاوقلا
 يوجلا عافدلا تاوق ةدايقو ةيوجلا
 ةدعاقلا بناج ىلإ ،ميلقإلا نع
 ثحبلا دھعمو ،دادمإلل ةيزكرملا
 لئاسوو ةحلسألا يف ريوطتلاو
 دفولا ءاضعأ مدق ثيح ،ةكرحلا
 تاعانص لوــح اضورع
nةيدنھلا عاــــفدلا

 يئانثلا يركسعلا نواعتلا راطإ يف
 يف اندالبب لح ،ينادوسلا يرئازجلا
 يفناج 62 ىلإ 22 نم ةدتمملا ةرتفلا

 ةدايقب ينادوس يركسع دفو ،3202
 ناميلس سيردإ ينغريم لوأ قيرفلا
 ةموظنمل ماعلا ريدملا ،سيردإ

 عافدلا ةرازوب عافدلا تاعانص
 تاقالع زيزعت ضرغب ،ةينادوسلا
 ،نيدلبلا يشيج نيب يئانثلا نواعتلا
 اھب  ماق يتلا ةرايزلا دعب  ةصاخ
 ةحلسملا تاوقلل ناكرألا ةئيھ سيئر
 دمحم نكر لوأ قيرفلا ،ةينادوسلا
 رھش اندالب ىلإ نيسحلا نامثع

.ةطرافلا ةنسلا نم ربمفون
 ريدم لبقتسا ،شيجلل ينطولا يدانلاب
 ميلس ءاوللا ةيركسعلا تاعانصلا
 ةموظنمل ماعلا ريدملا ،ديرق
 عافدلا ةرازوب عافدلا تاعانص
 ثيح ،هل قفارملا دفولاو ةينادوسلا
 يف نواعتلا زيزعت لبس ثحب مت
 مت امك ،ةيركسعلا تاعانصلا لاجم
 ةفلتخم ضورع ميدقت اھتاذ ةبسانملاب
 ةيركسعلا تاعانصلا تاردق لوح
.ةينادوسلاو ةيرئازجلا
 عينصتلا تاردق ىلع فوقولل
 ،يبعشلا ينطولا شيجلاب جاتنإلاو

 ،ينادوسلا يركسعلا دفولا راز
 عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا
 ةدعاقلا  يراجتلاو يعانصلا
 ديدجت ةسسؤمو ،دادمإلل ةيزكرملا
.ناريطلا داتع
 دفولا ماق ،اندالبب هدجاوت لالخ

 فحتملا ىلإ هتداق ةرايزب فيضلا
 فاط ثيح ،شيجلل يزكرملا
 بقحلا يورت يتلا هتحنجأ فلتخمب
 ىلع انبعش لاضنو اننطول ةيخيراتلا
 ةصاخو ،نمزلا نم نورق رادم
nةيريرحتلا ةروثلا حانج

Gdù°ƒOG¿

ت
يجلا :ريوص

ش

ت
يجلا :ريوص

ش

 يركسعلا نواعتلا زيزعت  راطإ يف
 ةحصلا لاجم يف يناملألا يرئازجلا
 يفناج 41 موي اندالب راز ،ةيركسعلا

 حلاص ديسلا ةدايقب يناملأ دفو 3202
 ةسسؤمل ماعلا ريدملا سيئرلا ةنماثع
"HBMG htlaeH eporuE".
 هترايز فيضلا دفولا لھتسا
 يعماجلا يركسعلا ىفشتسملل
 "نادوعسم تيآ ديعس دئارلا" صتخملا
 ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب يلاواطسب
 نم لك روضحب ،هلابقتسا ىرج ثيح
 ةحصلا حلاصمل يزكرملا ريدملا
 ديوس ريشبلا دمحم ءاوللا ةيركسعلا

 ءاوللا ةيعامتجالا ةحلصملا ريدمو
 ريدملا بناج ىلإ ،قورز ينامحد
 ديمعلا ةيركسعلا تآشنملل   يزكرملا
 ىفشتسملل ماعلا ريدملاو يدوعس دمحأ
 .زوزع يفاص ديمعلا
 ماسقأ فلتخمب فيضلا دفولا فاط

 ىلع ةصتخملا هحلاصمو ىفشتسملا
 ،ماظعلا ةحارج ةحلصم رارغ
 ةعشألاب صيخشتلاو صحفلا ةحلصم
 يكرحلا ليھأتلا ةداعإ ةحلصمو
 ةيفاو تاحورش ىقلت ثيح ،يفيظولاو
 اھدعب لقتنيل ،ةحلصم لك ماھم لوح

 زاجنإ عورشم ىلإ يناملألا دفولا
 لفطلاو مألا يئافشتسالا بكرملا
 يف ىرخأ ةنبل دعُي يذلا ،ةڤارشلاب
 لكايھ ىلإ فاضتس ةيمھألا ةياغ
 ىدبأ دقو ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصم
 اذھب هباجعإ فيضلا دفولا ءاضعأ
 قشلا يف اميس ،يحصلا حرصلا
 زوحي هنوك يبطلا داتعلاب قلعتملا
 ،ثيدحلا بطلا تايجولونكت رخآ ىلع
 ءاويإل اقدنفو اريرس 282 عسيو
 ةيلامجإ ةحاسم ىلع عبرتيو ىضرملا
nاراتكھ 21 ـب ردقت
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 جمانرب ذيفنت ةعباتم ضرغب
 رئازجلا نيب يركسعلا نواعتلا
 ،نيوكتلا لاجم يف اكيجلبو
 ةكرتشملا ةيركسعلا نيرامتلا
 نيب دوفولا تارايز ميظنت اذكو
 عقوملا يدان نضتحا ،نيدلبلا
 71 موي ةجعنلا نيعب شيجلل
 ةنجلل اعامتجا ،3202 يفناج
 يئانثلا يركسعلا نواعتلا
 يف يكيجلبلا يرــئازجلا
.ةثلاثلا هـترود

 بناجلا نع عامتجالا سأرت
 ةيريدم شتفم يرئازجلا
 نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلا

 ديمعلا ينطولا عافدلا ةرازوب
 بناجلا نعو رضخل يوالع
 كيناييج ديقعلا يكيجلبلا

 عامتجالا متتخيل ،ردنباربيد
 هذھل يمسرلا رضحملا عيقوتب
nةرودلا

GLàªÉ´ ÷æá Gdà©Éh¿ Gd©ù°μô… G÷õGFô… GdÑ∏é«μ»
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 نواعتلا راطإ يف
 يئانثلا يركسعلا
 ،يناطيربلا -يرئازجلا
 عقوملا يدان نضتحا
  ،ةجعنلا نيعب شيجلل
 يفناج 52و 42 يموي

 ةرودلا لاغشأ ،3202
 ةطلتخملا ةنجلل ةرشاعلا
 ةفلكملا ةيناطيربلا - ةيرئازجلا
 لاجم يف نواعتلا ةعباتمب
  .عافدلا
 نع ةرودلا هذھ لاغشأ سأرت

 نب ديمعلا يرئازجلا بناجلا
 مسق سيئر لالھ ةدوع
 تاوقلل ريضحتلاو لامعتسالا
 كرتشملا سيئرلا ،ةيرحبلا
 يناطيربلا بناجلا نعو ةرودلل

  ةسيئر نيرثاك اليإ فوغ ةديسلا
 ايقيرفإ لامشل ةيسايسلا نوؤشلا
  .ةيناطيربلا عافدلا ةرازوب
 مييقت مت ،ةرودلا هذھ لالخ
 يركسعلا نواعتلا تاطاشن

 قافآ ةسارد ىلإ ةفاضإ يئانثلا
 زيزعت لجأ نم ةنكمملا نواعتلا
 لاغشألا هذھ متتختل ،تاقالعلا
 رضحم ىلع عيقوتلاب
nعامتجالا

 يركسعلا نواعتلا جمانربل اذيفنت
 ،يلاطيإلا يرئازجلا يئانثلا
 12 موي رئازجلا ءانيمب تسر
 ةطاقرفلا ،3202 يفناج
  ماھملا ةددعتملا ةيلاطيإلا

"395F-EREINIBARAC"،يف 
.مايأ ةعبرأ ماد فقوت
 ماق ،فقوتلا اذھ شماھ ىلع
 مدقملا ةيلاطيإلا ةطاقرفلا دئاق
 ةلماجم ةرايزب ،وناسور ديفاد

 ىطسولا ةيرحبلا ةھجاولا دئاقل
 المعو ،شيبد رمع ديمعلا

 فارعألاو تالوكوتربلاب
 فقوتلا اذھ لالخ مت ةيركسعلا
 ةيفاقث تاطاشن جمانرب ذيفنت
 مقاط ةدئافل ةيحايسو ةيضايرو
 رارغ ىلع ،ةيلاطيإلا ةطاقرفلا
 يزكرملا فحتملا ةرايز
 دھاجملا فحتمو شيجلل
 مدقلا ةرك يف ةلباقم ءارجإو
 ةيرحبلا تاوقلا ةدايق قيرف عم
 ،ىرخألا تاطاشنلا ديدعو
 نواعتلا تاقالعل ازيزعت
 ةيرحبلا تاوقلا نيب يركسعلا
 يبعشلا ينطولا شيجلل
nةيلاطيإلا ةيرحبلاو

H£Ébá J≤æ«á
 Mƒ∫ GdØôbÉWá G’Ej£Éd«á 

otnemicsaniR :زارطلا
395F :نتملا مقر
 :ةمدخلا يف لوخدلا

82/40/5102
نط 0054 :ةلومحلا
م 04.341 :لوطلا
م7.91  :ضرعلا
م 6 :مئاعلا ءزجلا
ةيرحب ةدقع 82 :ةعرسلا
.درف 541 :نتملا ىلع دادعتلا

QS°ƒ GdØôbÉWá G’Ej£Éd«á GŸà©óOI GŸ¡ÉΩ  '' 395F-EREINIBARAC'' Ã«æÉA G÷õGFô
ت

يجلا :ريوص
ش

Gd∏éæá Gıà∏£á G÷õGFôjá- GdÈj£Éf«á

ت
يجلا :ريوص

ش
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Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

 داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا تمظن
 داتعلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع
 راتخم نب" دھاجملا موحرملا
 يفناج 03 موي ،"دومأ خيشلا

 رود" ناونعب اينطو ىقتلم ،3202
 ظافحلا يف ةاكاحملا تاموظنم
 تاقفنلا ديشرتو داتعلا دراوم ىلع
 ةريخذلا كالھتسا ةلاح–
 حاتتفا ىلع فرشأ ."خيراوصلاو
 يزكرملا ريدملا ،ىقتلملا تايلاعف

 ،يقيدص ليعامس ءاوللا داتعلل
 اھيلوت يتلا ةيمھألا ىلع دكأ يذلا
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا

 تاقفنلا ديشرت ةيلمعل يبعشلا
 داتعلا ةيزھاج ىلع ظافحلاو
 تايلآلاو لئاسولا ةفاك لالغتساب
 .ةاكاحملا تاموظنم اميس ةثيدحلا
 ءاقلإ ،ىقتلملا جمانرب نمضت
 لبق نم تارضاحملا نم ديدعلا
 ىلع ،لاجملا يف نيصتخم ةذتاسأ
 :ناونعب ةرضاحم  رارغ
 ،"ةمظنألا يف مكحتلاو ةاكاحملا"
 ةمھاسم تزربأ ىرخأو

 ظافحلا يف ةاكاحملا تاموظنم
.داتعلا دراوم ىلع
 تايصوتب ىقتلملا لاغشأ تمتتخا
 زيزعت لوح اھلمجم يف بصت
 عفرو نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا
 ةاكاحملا تاموظنم ةءافك
 فدھب بيردتلا يف اھلالغتساو
 ظافحلاو دراوملا كالھتسا ديشرت
 ةريخذلا تاطايتحا ىلع
.خيراوصلاو

GŸójôjá GŸôcõjá d∏©àÉO:''OhQ eæ¶ƒeÉä GÙÉcÉI ‘ G◊ØÉ® Y∏≈ eƒGQO Gd©àÉO hJôT°«ó GdæØ≤Éä''

e∏à≤«Éä he`ëÉV°ôGä

Jæü°«Ö GCY†°ÉA GÛ∏ù¢
GdóhQI G’S°àãæÉF«á d∏ªé∏ù¢ GdƒWæ» dÓEYÓΩ G÷¨ôG‘

ت
يجلا :ريوص

ش

 لامعتسالا ةرئاد سيئر فرشأ
 ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو
 موي ،تانسح مساقلب ءاوللا ،يبعشلا

 ىوتسم ىلع ،3202 يفناج 92
 ةجعنلا نيعب شيجلل عقوملا يدان
 هتفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 مالعإلل ينطولا سلجملل اسيئر
 ةرودلا لاغشأ ىلع ،يفارغجلا
.سلجملل ةيئانثتسالا
 سيئر راشأ ،حاتتفالا ةملك يف
 تاروطتلل ارظن " هنأ ىلإ سلجملا
 يف ملاعلا اھدھشي يتلا ةعراستملا
 ةديدجلا تايجولونكتلا لاجم
 مالعإلا تايجولونكت صخألابو

 انيلع امازل حبصأ ،لاصتالاو
 لاجملا يف ةلعاف فارطأك
 قلخل ةليفكلا لبسلا داجيإ يفارغجلا
 روطتب حمسي ،ينطو يئيب ءاضف
 تانايبلل سناجتمو نمازتم
 نوكت نأ ةطيرش ،"ةيفارغجلا
 ةجتنمو ةيلاع ةدوج تاذو ةقيقد"
 لومعملا سيياقملاو ريياعملل اقفو
 يف ةعاجنب اھلامعتسال ،ايلود اھب
 حمسيس ام وھو ،تارارقلا ذاختا
 انئاضفل ةديشرلا ةمكوحلا زيزعتب
".تالاجملا ىتش يف يفارغجلا
 ماعلا نيمألا ربتعا ،هتھج نم
 نأ ،يساقوأ ديمح ديمعلا ،سلجملل

 ةصرف " دعي ،ةرودلا هذھ داقعنا
 نيذلا نيلعافلا عمجل ةحناس
 يف ينطولا ديعصلا ىلع نوطشني
 ضرغب ،ةيفارغجلا ةمولعملا لاجم
 يف ةررقملا هتانوكم فلتخم ليعفت
 حمسيس ام وھو ،يميظنتلا راطإلا
 لثمألا عالطضالاب ةئيھلا هذھل
".اھيلإ ةلكوملا ماھملل
 بيصنتلاب ،ةرودلا لاغشأ تلھتسا
 ينطولا سلجملا ءاضعأل يمسرلا
 فرط نم يفارغجلا مالعإلل
 هماكحأل اقفو ،ريخألا اذھ سيئر
 ،هتليكشت طبضت يتلاو ،ةيميظنتلا
 اميف متيل ،هلمعو هميظنتو هماھمو

 ةقلعتملا بناوجلا ىلإ ،قرطتلا دعب
 صخت يتلا ةينطولا ةسايسلاب
 هذھ فرط نم ةيفارغجلا ةمولعملا
 يتلاو ،تاعاطقلا ةددعتملا ةئيھلا
 بسح ،اھئاشنإ نم ضرغلا نمكي
 رئازجلا ديوزت" يف نيكراشملا
 ،يئيب ءاضف قلخ اھنأش نم ةيلآب
 ةينطو ةأشنم تاموقمب مستي
 يتلاو ،ةيناكملا ةيفارغجلا تانايبلل
 ةمجرت اھتاذ دح يف ربتعت
 نع ةرداصلا دعاوقلاو تايصوتلل
 ةدحتملا ممألل ءاربخلا قيرف
 ةمولعملل ةلماكتملا ةرادإلاب فلكملا
n".ةيفارغجلا
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 كردلا ناكرأ سيئر فرشأ
 ةنامروب دمحأ ديس ديمعلا ،ينطولا
 حاتتفا ىلع ،3202 يفناج 71 موي
 ةمھاسم" ناونعب ىقتلم تايلاعف
 يف ةيئانجلا ايجولوبورتنألا
 ىلع مظنملا "يئاضقلا قيقحتلا
 ةلدألل ينطولا  دھعملا ىوتسم
 كردلل مارجإلا ملعو ةيئانجلا
 ةبخن روضحب ،يواشوبب ينطولا
 نيصتخم نييعماجلا ةذتاسألا نم
 ،ةيئانجلا ايجولوبورتنألا لاجم يف
 ةيلخادلا تارازو نع نيلثممو
 ميلعتلا ،لدعلا ،ةيلحملا تاعامجلاو
 ،ةفاقثلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 ،قوقحلا يوذو نيدھاجملا
 ةحالفلا ،ةيمومعلا لاغشألا
 نم لك يلثمم اذكو ،ةحصلاو

 ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيندملا ةيامحلا
 اذھ يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا
 .ناديملا
 ةددعتم ةبراقمب رمألا قلعتي
 اروطت فرعت تاصصختلا
 اياقب ليلحتب متھي ملعو ،ارمتسم
 رصانع ميدقت فدھب ماظعلا
 يف مدقتلا حيتي امب ةلئسألل ةباجإلا
 .يئانجلا قيقحتلاو يرحتلا لحارم
 ةسرامم مييقت ىلإ ةفاضإ
 يف ةيئانجلا ايجولوبورتنألا
 ىلإ ةرھاظتلا هذھ فدھت ،رئازجلا
 ديحوتل ةيلعافت ةيضرأ ريفوت
 لدابتو ةيملعلا تاسرامملا
 نيلعافلا فلتخم نيب تاربخلا
 لاجم يف نيلخدتملاو

 ،رئازجلا يف ايجولوبورتنألا
 يف ةمھاسملا هنأش نم ام وھو
 ،صاصتخالا اذھ ريوطتو ةيقرت
 ةباجإلا يف هتمھم لثمتت يذلا
 ةيئاضقلا تاھجلا تالؤاست نع
 ةيملعلا ةساردلا لالخ نم
 نكمي امم ،نانسألا اذكو ماظعلل
 .رمعلاو سنجلا ديدحت نم
 ىلإ اضيأ ىقتلملا اذھ فدھي
 ينطولا دھعملا حاتفنا زيزعت
 مارجإلا ملعو ةيئانجلا ةلدألل
 طسولا ىلع ينطولا كردلل
 اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا
 رظنلاب اھلذبي يتلا دوھجلا نيمثت
 لاجم يف يدايرلا هرود ىلإ
 ةيئانجلا ايجولوبورتنألا
nرئازجلاب

GŸ≤óΩ T°ƒb» 
H«ù°μô, QF«ù¢ 
OGFôI Gd£Ö 
Gdû°ôY» HÉŸ©¡ó 
GdƒWæ» dÓCOdá 
G÷æÉF«á hY∏º 
G’ELôGΩ d∏óQ∑ 
GdƒWæ»:
 ددع عامتجاب ةيملعلا ةرھاظتلا هذھ تحمس"
 نيصتخملا نييرئازجلا نيلخدتملا نم ريبك
 فدھب ةيئانجلا ايجولوبورتنألا لاجم يف
 لاجملا اذھ يف لمعن .صاصتخالا اذھ ةيقرت
 ةلدألل ينطولا دھعملا دعي ثيح  ،0102 ذنم
 ىلع دمتعم ربتخم لوأ مارجإلا ملعو ةيئانجلا
."ةيلودلا ريياعملل اقفو يقيرفإلا ىوتسملا
GdÈha«ù°ƒQ QT°«ó H∏ëÉê eø 

hRGQI Gdü°ëá:
 زيزعت ىلإ فدھن"
 دوھج قيسنتو نواعتلا
 تاءافكلا لك
 لجأ نم ةيرئازجلا
 مولع ةيقرتو ريوطت
 يف يعرشلا بطلا
 ،ايجولوبورتنالا لاجم

 يتلا تانايبلا لالغتسا نم نكمتن ىتح كلذو
 ءاضف ءاشنإو ناكسلا صوصخب انتزوحب
 ىلع مھثاحبأ رشنب نيثحابلل حمسي امم ،رشنلل
n"يلودلا ديعصلا

Gf£ÑÉYÉä

ت
يجلا :ريوص

ش

 لمعلا تارايز جمانربل ًاذيفنت
 ةدايقلا لبق نم رطسملا ةيناديملا
 ،يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا
 ةرازوب ةينطولا ةمدخلا ريدم ماق
 يصفح ديمعلا ،ينطولا عافدلا
 يفناج 61 موي ،فيرشلا دمحم
 عاطقلا ميلقإ ىلإ ةرايزب ،3202
 ةيحانلاب ةعينملا يركسعلا
 فرشأ ثيح ،ةعبارلا ةيركسعلا
 حاتتفاو نيشدت مسارم ىلع

 ةينطولا ةمدخلل يميلقإلا زكرملا
.عاطقلا اذھب
 ماھلا لكيھلا اذھ نيشدت جردني
 تامدخلا ليھست راطإ يف
 لقنتلا ءانع فيفختو نينطاوملل
 ةسسؤملا هاجت مھتامازتلا ةعباتمل
 تاھيجوت عم ايشامت ،ةيركسعلا
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 ةطبارلا زيزعتل يبعشلا
n"ةمأ-شيج"

eójô Gÿóeá GdƒWæ«á ‘ RjÉQI GE¤ GdæÉM«á Gd©ù°μôjá GdôGH©á
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 ةيونسلا ةھيجوتلا ذيفنت راطإ يف
 ،3202-2202 يلاتقلا ريضحتلل
 يف ةيبرحلا ايلعلا ةسردملا تمظن
 يفناج 11 ىلإ 80 نم ةدتمملا ةرتفلا

 عوضومب يجيتارتسا نيرمت ،3202
 مادختسال يجيتارتسالا طيطختلا"

 ناودع دصل ةحلسملا تاوقلا
 ءادمعو ةيولأ روضحب ،"لمتحم
 تادايق فلتخم نم نيماس طابضو
 ةيزكرملا حلاصملاو رئاودلاو تاوقلا
 ناكرأو ينطولا عافدلا ةرازول
 ةفاضإلاب ،يبعشلا ينطولا شيجلا

 فلتخم نم ةيماس تاراطإ ىلإ
 رارغ ىلع ،ةيرازولا تاعاطقلا
 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
 ةيلخادلا ةرازو ،جراخلاب ةينطولا
 ةئيھتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ةيلاملا ةرازوو ةينارمعلا
 ةسردملا ريدم دكأ ،حاتتفالا ةملك يف
 ىلع ديمح ناكف ءاوللا ةيبرحلا ايلعلا
 زيزعت يف هرودو نيرمتلا اذھ ةيمھأ
 نم عفرلاو ،نيكراشملا فراعم
 طيطختلا لاجم يف مھتالھؤم
 ةيندملاو ةيركسعلا تاردقلا مادختساو
 اساسأ فدھي هنأ ىلإ اريشم ،ةلودلل
 طيطختلا ةيجھنم ديحوت ىلإ
 تاوقلا مادختسال يجيتارتسالا
 طيطختلل يساسأ ءزجك ةحلسملا
 كلذكو ،لمتحم ناودع يأ دصل

 ؤبنتلاو ليلحتلا تاردق زيزعت
 يركسعلا فقوملا تاروطتب
 تاديدھتلا فشكل يجيتارتسالاو
.ةلمتحملا
 ،نيتلحرم نيرمتلا جمانرب نمضت
 لوح ىلوألا ةلحرملا تروحمت
 ،لمتحملا ناودعلا ةعيبطب ؤبنتلا
 يف تارضاحم ةدع ميدقت مت ثيح
 تصصُخ امنيب ،لاجملا اذھ
 ةيفيك ةساردل ةيناثلا ةلحرملا
 ةحلسملا تاوقلا مادختسا ريضحت
 متتخيل ،لمتحم ناودع دصل
 تايصوتلا نم ةلمجب نيرمتلا
 يــــــف بـصت تاـحارتقالاو
 فراـعملا زــيزعت لوــح اھلمجم
 يجيتارتسالا طيطختلا لاـجم يف
nتاوقلا مادختسال

GŸóQS°á Gd©∏«É G◊ôH«á

“ôjø GS°ÎGJ«é» ÃƒV°ƒ´ ''Gdàî£«§ G’S°ÎGJ«é»
 ’S°àîóGΩ Gd≤ƒGä GŸù°∏ëá dü°ó YóhG¿ e`ëàªπ''

 ةينطولا ةمدخلا ريدم دكأ
 ديمعلا ،ينطولا عافدلا ةرازول
 نأ ،فيرشلا دمحم يصفح
 لاجملا يھ ةينطولا ةمدخلا
 ،"ةمأ-شيج" ةطبارلل لوألا
 ةقالعلا معد يف الاعف ارصنعو
 لالخ كلذو ،هشيجو بعشلا نيب
 ،3202 يفناج 90 موي هطيشنت
 ايلعلا ةسردملاب ةرضاحم
 ةمدخلا ريدم زربأ امك ،ةيبرحلا
 ةطبارلا نأ ،ةينطولا
 تباوثلا نم ربتعت "ةمأ-شيج"
 يف اھتيمھأل ارظن ةينطولا
 اھنوكو ،ةينطولا ةمحللا زيزعت

 ينطولا نمألا نامأ مامص
 ةيعافدلا ةلأسملا نمض جردنتو
 ىلع ةدعاسم ةادأو نطولل
 تايدحتلا ةفاك ةھجاوم

 يتلا راطخألاو
 ،اندالب هجاوت دق
 اذھ قفوو
 ماق ،روصتلا
 عرشملا
 يرئازجلا
 فييكتو ريطأتب
 ةينطولا ةمدخلا
 ةعيبط عم ىشامتي ينوناق ماظنب
 نم ةلحرم لك تايضتقمو
 اندالب اھب ترم يتلا لحارملا
 .اذھ انموي ىلإ لالقتسالا ذنم
 ريدم قرطت ،قايسلا اذھ يفو
 تاروطتلا ىلإ ةينطولا ةمدخلا
 ةمدخلا اھتدھش يتلا ةريخألا
 ،تالاجملا فلتخم يف ةينطولا
 لالخ نم ةيعيرشتلا اميس
 ةمدخلل ينوناقلا راطإلا ةعجارم

 نم ةلمج نمضت يذلا ،ةينطولا
 ةرازو اھتدمتعا تاليھستلا
 صيلقتب ةقلعتم ينطولا عافدلا
 ،ةنس ىلإ ةينطولا ةمدخلا ةدم
 تامزناكيم رارقإ بناج ىلإ
 ضعب عم بواجتلل ةيرادإ
 ةيوست نم نكم امم تائفلا
 تايلمع لالخ نم مھتيعضو
 اھنع نالعإلا متي يتلا ةيوستلا
.ةيرود ةفصب
 ةينطولا ةمدخلا ريدم متتخا

 رودب ريكذتلاب هترضاحم
 ميق ةعاشإ يف ةينطولا ةمدخلا
 بعشلا نيب محالتلاو ةوخألا
 نيب ميقلا هذھ ثيروتو هشيجو
 ةبسانملاب اعدو لايجألا فلتخم
 ينطولا ريمضلا زيزعت ىلإ
 ةينطولا ةمدخلا ءادأ ةيمھأب
 يف ةيساسألا زئاكرلا نم اھنوك
 يعامتجالا جامدإلا ةيلمع
 فلتخم يف بابشلل ينھملاو
nتالاجملا

''Gÿóeá GdƒWæ«á hOhQgÉ ‘ J©õjõ GdôGH£á L«û¢-GCeá'' 

ت
يجلا :ريوص

ش

Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá
ت

يجلا :ريوص
ش
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 يفناج ٤٧٧ ددعلا شيجلا

GS°àû°¡ÉO WÉbº eôhM«á Yù°μôjá

 ،ةجمربم ةيبيردت ةمھم رثإ
 ،3202 يفناج 32 موي تمطحت
IM-171 عون نم ةيحورم
 يحاوضب ،ةيوجلا انتاوقل ةعبات
 ىلفدلا نيع ةيالوب فاطعلا
 ثيح ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 نع ميلألا ثداحلا اذھ رفسأ
 ديقعلا ةيحورملا مقاط داھشتسا
 ينامحد دئارلا ،دارم يرانم
 دقاعتملا بيقرلاو دمحم ىسوم
.ةماسأ عوبش
يبطلايوھجلازكرملاب
ةيركسعلاةيحانلليحارجلا
ةيوجلاتاوقلادئاقماق ،ىلوألا
دئاقوةبارعلدومحمءاوللا
ءاوللا،ىلوألاةيركسعلاةيحانلا
ةرظنلاءاقلإب،ناديسيلع
حاورأىلعمحرتلاوةريخألا
ةيحورملاطوقسثداحءادھش
هيجوتاھدعبمتيل،ةيركسعلا
،ةيلصألامھتيالوىلإنيماثجلا
تافيرشتلاباوّجسثيح
وجيفىرثلااوراويل،ةيركسعلا
بجاولاءادھشهللامحر،بيھم
.ينطولا
 فورظو بابسأ ديدحت فدھبو
 ديسلا رمأ ،ميلألا ثداحلا اذھ
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
nقيقحت حتفب يبعشلا

 لوأ قيرفلا ديسلا مدقت ،هبناج نم
 ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا
 همساب ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 يمدختسم ةفاك مسابو صاخلا
 قدصأب ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ىلإ ةاساوملاو يزاعتلا تارابع

 ،مھئابرقأو ءادھشلا تالئاع
 مھمھلي نأ ريدقلا ّيلعلا هللا الئاس
 نأو ناولسلاو ربصلا ليمج
.ةعساولا هتمحرب ءادھشلا دمغتي

.نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 مدق ،للجلا باصملا اذھ رثإ
 ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ينطولا
 ءادھشلا تالئاعل ةصلاخلا هيزاعت
 ينطولا شيجلا دارفأ ةفاكو
 :ةيزعتلا صن يف ءاج ،يبعشلا
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا"
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 غلابب تملع ،يبعشلا ينطولا
 ةيحورم مّطحت ةثداحب ،رثأتلا
 ةيدابعلا ةقطنم يف ةيركسع
 ىلإ تدأو ،ىلفدلا نيع ةيالوب
 شيجلا ءانبأ نم ةثالث ةافو

 مھو ،لساوبلا يبعشلا ينطولا
 يف ءابإو فرشب مھماھم نودؤي
.نطولا ةمدخ
 عجفملا باصملا اذھ مامأو
 تالئاع ىلإو مكيلإ هجوتأ ،ميلألا
 تاراطإ ةفاكو ،اياحضلا
 ينطولا شيجلا يمدختسمو
 ،يزاعتلا صلخأب ،يبعشلا
 ايعاد ،ةاساوملا رعاشم قدصأو
 مھلھأ مھلي نأ لجو زع ىلوملا
 ،ناولسلاو ربصلا ليمج مھيوذو
 ينطولا بجاولا ءادھش دمغتيو
.. دلخلا ةنج يف

."نوعجار هيلإ انإو هلل انإ 

J©ÉR… Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá 

J©ÉR… Gdù°«ó QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
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JóNπ hMóGä G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
 NÓ∫ Gdà≤∏ÑÉä G÷ƒjá G’CNÒI

 ،الخدت اندالب اھتدھش يتلا ةيوجلا تابارطضالا تعدتسا
 نم لكب يبعشلا ينطولا شيجلا زرافمل ايعونو ايروف
 تدنج ثيح ،ةسماخلاو ةيناثلا ،ىلوألا ةيركسعلا  ةيحانلا
 تاقرطلا حتف فدھب ،ةيداملاو ةيرشبلا اھتايناكمإ لماك
 ىرقلا يف ةصاخ نينطاوملا نع ةلزعلا كفو كلاسملاو
 .ةلوزعملاو ةيلبجلا قطانملا يف ةدجاوتملا رشادملاو
 تاعاطقلل ةعبات زرافمو تادحو تماق ،راطإلا اذھ يف
 ةيحانلاب ةدكيكسو لجيج ةنيطنسق ،فيطس ةيركسعلا
 جولثلا ةحازإ تايلآ مادختساب ةسماخلا ةيركسعلا
 نع ةلزعلا كفو تابرعلا لقنت ليھستل ةمكارتملا
 شيجلل كفل زرافم تلخدت ،هتاذ نأشلا يفو .نينطاوملا

 ةيحانلاب ةريوبلاو وزو يزيت نم لكب يبعشلا ينطولا
 ةصاخ نينطاوملا نع ةلزعلا كف ضرغب ،ىلوألا ةيركسعلا

 ةنماثلا ةقرفلل ةعبات زرافم تماق امك ،رشادملا ناكس
 ةدعاسملا ميدقتب ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةعردملا
 دوھجلا ،سابعلب يديس ةيالوب قرطلا حتفو نينطاوملل
 ةيالول يركسعلا عاطقلا نم زرافم اھتذفن اھتاذ
.تليسمسيت
 لاوحألا نسحتت ىتح ةلصاوتم دوھجلا هذھ تلازالو
 نيب ةقيثولا ةقالعلا ةناتم نع ةرم لكك نھربتل ،ةيوجلا
 اريبك اناسحتسا دوھجلا هذھ تقال ثيح ،هشيجو بعشلا
 nنينطاوملا ندل نم
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hMóGä ‘ GŸ«óG¿

eμÉaëá G’EQgÉÜ hG÷ôÁá GŸæ¶ªá

G◊ü°«∏á Gd©ª∏«ÉJ«á dû°¡ôLÉfØ» 3202

(55)-
(720)-  
(316)-  
(932)-  

(56) -  
(10) -  

(1000) -  

(01)- 
(8,2)- 

 (34,487) - 
(1461314) -  

(326479) -  
(20) -  

(460) -  
(874) -  

(29,2) -  

(178)-  

GCT°îÉU¢eƒbƒaƒ¿

GCS°∏ëá hPNÒI eù°ÎL©á

GCZôGV¢ GCNôi

hS°ÉFπ eàëôcá

.ةيباھرإلا تاعامجلل معد رصنع
 بيرھتلا راطإ يف فوقوم صخش
.بھذلا نع يعرشلا ريغ بيقنتلاو
.تاردخم رجات

.تايسنجلا فلتخم نم يعرش ريغ رجاھم

.يران حالس

.عنصلا ةيديلقت ةلبنق

.ةشوطرخ

.نيياكوك)غك(

.جلاعم فيك)ق(

.سولھم صرق

.دوقو)ل(

.نداعملا نع فشكلا ةزھجأ

.ةطغاض قراطم

.ةيئابرھك تادلوم

.ماخلا بھذلاو رجحلا طيلخ نم)نط(

.فانصألا فلتخم نم ةبرع

.نييباھرإلل ئباخم ريمدتو فشك
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JÉCe«º GÙôhbÉä hYª∏«á 
J«≤æàƒQjø GdæƒY«á

 Gdù°«ÉOI Gd£Ébƒjá

 N``§ GCMªô
JõNô HÓOfÉ HÉEeμÉf«Éä cÑÒI hbóQGä 
GEfàÉL«á e©àÈI ‘ GÛÉ∫ Gd£Ébƒ…, 

Œ©π eæ¡É aÉYÓ QF«ù°«É Y∏≈ Gdü°©«ó 
G’bàü°ÉO… G’Eb∏«ª» hGd©ÉŸ», G’Ceô 
Gdò… J©μù°¬ L¡ƒO G÷«û¢ GdƒWæ» 
Gdû°©Ñ» HμÉaá GEeμÉf«ÉJ¬ GdÑû°ôjá 
hGŸÉOjá, ‘ MªÉjá hJÉCeÚ GŸæû°ÉBä 
hG’CeÓ∑ GdƒWæ«á, ÃÉ a«¡É GŸæû°ÉBä 
Gd£Ébƒjá, eø NÓ∫ J£Ñ«≥ 
GS°ÎGJ«é«á fÉL©á ŸƒGL¡á cÉaá 
Gdà¡ójóGä, Pd∂ eÉ JàæÉhd¬ ''G÷«û¢'' 

‘ gòG Gd©óO, ÃæÉS°Ñá Pcôi JÉCe«º 
GÙôhbÉä hcòG Pcôi Yª∏«á 
J«≤æàƒQjø GdæƒY«á Gdà» fØògÉ GCaôGO 
bƒGJæÉ GŸù°∏ëá Hμπ Obá hGMÎGa«á. 
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 سيئرلا نلعأ 1791 يرفيف 42 يف
 تاراطإ مامأ نيدموب يراوھ لحارلا
 نع نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلا
 رارقلا اذھ حمسو تاقورحملا ميمأت
 ةدايسلا طسبب رئازجلل يخيراتلا
 ناكو ،ةيطفنلا اھتورث ىلع ةينطولا
 نادلبلا نم ديدعلل ماھلإ ردصم ةباثمب
 ديرت يتلا ثلاثلا ملاعلا يف ةجتنملا
 تاكرشلا ةياصو نم ررحتلا
 عيقوتلاب ميمأتلا رارق عبتأو ،ةيبنجألا
 رمأ ىلع 1791 ليرفأ 11 يف
 يساسألا نوناقلا رادصإ نمضتي
 يذلا راطإلا ددحي يذلا تاقورحملل
 ةيبنجألا تاكرشلا هيف سرامتس
 فاشكتسالاب ةقلعتملا اھتاطاشن
.تاقورحملا نع بيقنتلاو

 ميمأت نم يساسألا فدھلا نمكيو
 سيئرلا لبق نم تاقورحملا
 يف ،نيدموب يراوھ لحارلا
 ةدوجوملا ةينطولا تاورثلا عاجرتسا
 ،ةيرئازجلا ضرألا نطاب يف
 نم نييرئازجلا حلاصل اھنيمثتو
 ةيمنتلا ليومتل ردصم داجيإ لالخ
 ةينب ءانبو عينصتلا معدو ةينطولا
 ميلعتلاو ةيبرتلا جمارب ليومتو ةيتحت
.ةيناجملا ةحصلاو
 ةيضاملا ةرتفلا ةليط اندالب تلصاو
 ثيح ،تاقورحملا نيمثت ةريسم
 ةيعانص تآشنم ىلع رفوتت تحبصأ
 طفنلا ريركت تايلمع لاجم يف ةريبك
 لقنلاو ةيواميكورتبلا تاعانصلاو
 نم اميسال ،ريدصتلا اذكو بيبانألاب

 طبرت يتلا بيبانألا طوطخ لالخ
 كلمت تتابو ،ابوروأ ةراقب اندالب
 زاغلا عييمت لاجم يف ةريبك تاردق
 يعيبطلا زاغلا تالقانو يعيبطلا
 رداصملا نم اھريغو لاسملا
 هذھ تللك دقو . ةيوقاطلا
 نم تادراولا ضيفختب تادوھجملا
 ،٪ 05 قوفي امب ةيلورتبلا تاقتشملا
 دوقولا نم ةيمك يأ دروتست مل ثيح
 .1202 ةنس يف
 ةقاطلا رداصم ريفوتل ةبسنلاب امأ
 ةزفق رئازجلا تققح دقف ،ةنكاسلل
 يف ىلعألا نيب نم تايوتسمو ةيعون
 رثكأ طبرب ،ملاعلا يفو لب ،ةقطنملا
 ءابرھكلاب لزانملا نم ٪ 99 نم
 ىقبتو ،يعيبطلا زاغلاب اھنم ٪ 56و

H©ó JÉCe«º GÙôhbÉä eæò  25 S°æá N∏â hJμôjù¢ Gdù°«ÉOI GdƒWæ«á Y∏≈ GŸƒGQO Gd£Ñ«©«á, hGEKô eù°ÉQ Wƒjπ Gcàù°Ñâ 
a«¬ HÓOfÉ NÈI GCc«óI ‘ GÛÉ∫ Gd£Ébƒ…, J©μ∞ Gd«ƒΩ ‘ N†°º Gdàëƒ∫ fëƒ Gd£ÉbÉä G÷ójóI, V°ªø eù°ÉQGä 
Gdàëƒ∫ Gd£Ébƒ… Gdò… Jæà¡é¬, Y∏≈ hV°™ GES°ÎGJ«é«á hWæ«á J†°ªø d¡É Gfà≤É’ WÉbƒjÉ a©É’ .

25 S°æá H©ó JÉCe«º GÙôhbÉä

G÷õGF`ô JôGgø 
Y∏≈ G’fà≤É∫ Gd£Ébƒ… 

GE. ZÉR… 
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 ةيئانلا قطانملا طبرل ةرمتسم دوھجلا
 امب ،ينطولا بارتلا ربع ةلوزعملاو
 لجأ نم ،ةيحالفلا قطانملا اھيف
 ناكسلا ةشيعم فورظ نيسحت
.ةيداصتقالا ةيكيمانيدلا زيزعتو
 نإف ىعسملا اذھ قيقحت لجأ نمو
 ةلصاوم ىلع مزعلا اھودحي ةلودلا
 ذإ ،عاطقلا يف رامثتسالا يف اھدوھج
 يف تارامثتسالا ةميق لصتس
 رثكأ ىلإ ةمداقلا ةعبرألا تاونسلا
 ٪ 07 اھنم ،رالود رايلم 93 نم
 ،ريوطتلاو فاشكتسالل صصختس
 ،عاجرتسالا لدعم نيسحت اميسال
 دوعسم يساح لوقح يف ةصاخو
.لمرلا يساحو
 ةمظنم تفنص ،قايسلا اذھ يفف
 لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا لودلا
 لوألا زكرملا يف رئازجلا "كبوأ"
 ةيطفنلا تافاشتكالا ثيح نم ايبرع
 رھشألا لالخ ةديدجلا ةيزاغلاو
 دروو ،2202 ةنسل ىلوألا ةينامثلا
 رئازجلا نأ ةمظنملا ريرقت يف
 ىلإو 2202 ةنس علطم ذنم تلجس

 70 ،2202 توأ ةياھن ةياغ
 تافاشتكا 40 لمشت ةديدج تافاشتكا
 ،ةيزاغ تافاشتكا 30و ةيطفن
 يف ققحملا فاشتكالاب رمألا قلعتيو
 تاريدقت حوارتت يذلا لمرلا يساح
 – 001 نيب هيف ةفشتكملا رداصملا
 سايلا نمكم" يف ،3م رايلم 043
 يف ققحملا فاشتكالاو ،"يتانوبركلا
 نيع" رئب ربع " 2 -سانيمأ نيع"
 غلب يذلا ،"1- برغ بونج ركإ
 نم مويلا يف 3م فلأ 315 اھجاتنإ
 نم مويلا يف 3م 34و ،زاغلا
 فاشتكالا  مت نيح يف ،تافثكملا
 يف "3 – ةيازمات" رئبربع ثلاثلا
.تيغات ةقطنم

–ƒ∫ fëƒ Gd£ÉbÉä G÷ójóI 
 لوحتلا مضخ يفو ىرخأ ةھج نم
 اندالب فكعت ،ةديدجلا تاقاطلا وحن
 يوقاطلا لوحتلا تاراسم نمض
 ةيجيتارتسإ عضو ىلع ،هجھتنت يذلا
 لالخ نم ،يوقاطلا لاقتنالل ةينطو
 ،اھنيمثتو اھدراوم عيمج ةئبعت

 ةصاخ ،ةددجتملا تاقاطلا اميسال
 ةلئاھ تايناكمإب عتمتت رئازجلا نأو
 ةمھم رداصمو ةيسمشلا ةقاطلا نم
.رضخألا نيجورديھلا نم
 لاجملا اذھ يف رئازجلا دوھج نإ
 ةمخضلا جماربلا يف لثمتت و ةريبك
 تاقاطلا جامدإ و ةقاطلا يف مكحتلل
 ةياغ ىلإ دتمت عيراشم ربع ةددجتملا
 يوقاطلا نمألا قيقحتل ، 0302 ةنس
 ةديدج لبس نع ثحبلاو ،ينطولا
 نم لاقتنالاو ةقاطلاب ميعدتلل
 ىلإ يعيرلا داصتقالا ىلع دامتعالا
 رداصملا عيونت ىلع دمتعي داصتقا
 تاقاطلا ىلع دامتعالاب ةيوقاطلا
 . ةددجتملا
 لمع ططخم زربأ ،راطإلا اذھ يف
 يفو ،1202 ربمتبس يف ةموكحلا
 ةمھاسملا تاعاطقلا ريوطت" روحم
 ،"يداصتقإلا ومنلاو ةيمنتلا يف
 يجيتارتسالا ريوطتلا" ناونعب
 نمألا نامض ةيمھأ "ةقاطلا عاطقل
 ةيبلت لالخ نم دالبلل يوقاطلا
 ،"ديعبلا ىدملا ىلع ينطولا بلطلا

S°àü°π b«ªá 
G’S°àãªÉQGä 

‘ Gdù°æƒGä 
G’CQH©á 
Gd≤ÉOeá GE¤ 
GCcÌ eø 93 
e∏«ÉQ Oh’Q, 
eæ¡É 07٪  
S°àîü°ü¢ 
dÓS°àμû°É± 
hGdà£ƒjô.
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 نايب تاجرخم ةموكحلا تنبت امك
 ناوج رھش ءارزولا سلجم
 سيئر تاھيجوت نمضتملا ،2202
 نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا
 تالھؤملا رئازجلا كالتما نأشب
 ،ةيلاملاو ةيعيبطلا تاردقلاو
 ،ةقاطلا رداصم عيونت ىلع لمعلاو
 حتفي ام ،اھنم ةفيظنلا اميس الو
 ةئشانلا تاسسؤملا مامأ لاجملا
 نأ حضوأو ،لاجملا اذھ ماحتقال
 يف نواعتلا لالخ نم نوكيس اذھ
 هجوتلا عم ،تاصصختلا فلتخم
 سوردم جمانرب قفو
 نيجورديھلا جاتنإل
.ةيسمشلا ةقاطلاو رضخألا
 اندالب دعتست ،ىرخأ ةھج نم
 لاقتنالل ديدج نوناق رادصإل
 بيصنت مت نأ دعب يوقاطلا

 ليرفأ رھش ةقاطلل ىلعألا سلجملا
 قيقحت ىلإ فدھي يذلاو ،2202
 لالخ نم ،"رضخألا" ومنلا
 ،"0302 ماعل رئازجلا ةيجيتارتسإ"
 هجتي ديدج ططخم سيركت نمضتت
 ،نزاوتم يوقاط جيزم وحن
 لاقتنالل ديدج نوناق بجومب
 ىلع ططخملا زكتريو ،يوقاطلا
:يھو ،ةيجيتارتسإ رواحم ةسمخ

l تاقاطلل فثكم ينطو ططخم 
.ةددجتملا

l موقي تاعاطقلا ددعتم جمانرب 
 كالھتسالا يف داصتقالا ىلع
 ةيوقاطلا ةيلعافلاو يوقاطلا
lقلعتي حومط ينطو ططخم 
.رضخألا نيجورديھلا جاتنإب

l لاقتنالل ديدج نوناق عضو 
 اًديدج اًجذومن سركي يوقاطلا

 نزاوتم يوقاط جيزم وحن هجتي
.0302 قافآ يف

l لاقتنالا معدل ريبادت ذاختا 
 لالخ نم اميس الو ،يوقاطلا
 ةيمنتلاو ثــحبلا ريوطتو نيوكتلا
 لاـصتالاو يرايعملا لــمعلاو
.نواعتلاو
 هتاذ قايسلا يف اندالب تعس ،هيلعو
 لالغتسال ةليدب لبس نع ثحبلل
 امك ،طفنلا دھع دعب امل ةقاطلا
 ءارضخلا ةقاطلا ةيكمانيدل تدھم
 حومط جمانرب قالطإ لالخ نم
 ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل
 ىلع اھتيؤر دنتستو ةيوقاطلا
 نيمثت لوح روحمتت ةيجتارتسإ
 دراوملا لثم بضنت ال يتلا دراوملا
 عـيونتل اھلامعتساو ةيسمشلا
nةقاطلا رداـصم

GÛ∏ù¢ G’CY∏≈ d∏£Ébá: eø GCLπ Œù°«ó G’fà≤É∫ Gd£Ébƒ…

 سيئر فرشأ يذلا ،ةقاطلل ىلعألا سلجملا فدھي
 هئاضعأ بيصنت ىلع نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا
 ةسايسلل ىربكلا تاھجوتلا ديدحت ىلإ ،2202 ليرفأ رھش
 ديسجت لجأ نم ،اھمييقتو اھتعباتم نامضو دالبلل ةيوقاطلا
.يوقاطلا لاقتنالا يدحت
 ىدملا تاذ تاططخملا ذيفنت مييقتو ةعباتمب سلجملا لفكتي
 اھلقنو ةيوقاطلا داوملا جاتنإل ةيدعاقلا لكايھلا ريوطتل ديعبلا
 ةديدجلا تاقاطلا ثادحتساو اھعيزوتو اھنيزختو اھب دوزتلاو
 ةمزاللا ةيمجنملا دراوملا نامض عم اھريوطتو ةددجتملاو
 اھعابتا بجاولا تايجيتارتسالا ،اضيأ ررقي امك ،اھتيمنتل
 ديدج ينطو جذومن وحن يوقاطلا لاقتنالاب قلعتي اميف

 ةيمجنملاو ةيوقاطلا دراوملا بسح ةقاطلا كالھتساو جاتنإل
 ةيجيتارتسإلا فادھألاو ةيجراخلا تامازتلالاو ةينطولا
.دالبلل ىدملا ةديعب
 ةينطولا قوسلا طبض كلذك سلجملا تايحالص نمض نمو
 دالبلا ىلع ةيلودلاو ةينطولا ةيوقاطلا ةيعضولا ريثأتو ةقاطلل
 ةئيبلاب طبترملا يوقاطلا دعبلا كلذكو ةيوقاطلا دراوملا نيمثتو
 ةيلودلا تاكارشلاو ةيجيتارتسإلا تافلاحتلا اذكو خانملا ريغتو
 تاذ ةيراجتلا تايقافتالاو تامازتلالا اميسال ،ةقاطلا لاجم يف
 نأ سلجملل نكميو .يجيتارتسالا دعبلا تاذو ديعبلا ىدملا
 قلعتت ةيجيتارتسإو ةماع ةيمھأ تاذ ةلأسم يأ يف رظني
 nةينطولا ةيوقاطلا ةسايسلاب
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 ثادحأل01 ـلا ىركذلل ءايحإ   
 قيرفلا ديسلا فرشأ أ،نيروتنڤيت
 ناكرأ سيئر ةحيرڤنش ديعسلا لوأ
 ةقفر ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 دـمحم ديسلا مجانملاو ةقاطلا ريزو
 ،3202 يفناج 61 موي ،باقرع
 ةيركسعلا ةيحانلاب سانمأ نإب
 ءايحإ مسارم ىلع ،ةعبارلا
.ةبسانملا هذھل 01 ـلا ىركذلا
 دئاق ،لافتحالا مسارم رضح
 ءاوللا ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا
 نم ءادمعو ةيولأو يناسملت رمع
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 ةكرشل ماعلا ريدملا سيئرلاو
 ،راكح قيفوت ديسلا كارطانوس
 يقحلمو ءارفس نم ددع بناج ىلإ
 اذكو رئازجلاب نيدمتعملا عافدلا
 ةيندملا ةيلحملا تاطلسلا
.ةيركسعلاو

 ىوتسم ىلع مسارملا تلھتسا
 عفرب نيروتنڤيتل يزاغلا بكرملا
 ديشنلا فزعو ةينطولا ةيارلا
 ديسلا كلذ بقع موقيل ،ينطولا
 ةقاطلا ريزو ةقفر لوأ قيرفلا
 روھزلا نم ليلكإ عضوب مجانملاو
 دلخملا يراكذتلا بصنلا مامأ
 ةكراشمب ،نيروتنڤيت ثادحأل
 ةيسامولبدلا تائيھلا يلثمم ضعب
 فقي نأ لبق ،رئازجلا يف ةدمتعملا
 حاورأ ىلع تمص ةقيقد روضحلا

 يذلا يمارجإلا ءادتعالا اياحض
 ماھلا يزاغلا عقوملا اذھ فدھتسا
.3102 يفناج 61 موي
 ريدملا سيئرلا ىقلأ ،كلذ دعب 
 ةملك كارطانوس ةكرشل ماعلا
 هلالجإ نع اھيف ربع ةيبيحرت
 .يجمھلا باھرإلا اياحض حاورأل
 ةقاطلا ريزو داشأ ،هتھج نمو

 دارفأ ةيفارتحاب هتملك يف مجانملاو
 مھتلاسبو يبعشلا ينطولا شيجلا
 يمارجإلا ططخملا طابحإ يف
.ةيباھرإلا تاعامجلل
 ريدم دكأ ،ةبسانملاب هتملك يف
 شيجلا ناكرأل لاصتالاو مالعإلا
 عباس ءاوللا ،يبعشلا ينطولا
 دارفأ مزحو ةنطف ىلع ،كوربم
 لالخ يبعشلا ينطولا شيجلا
 تذفُن يتلا ةئجافملا ةيعونلا ةيلمعلا
 نم تنكم نيتيھانتم ةقدو ةعرسب
 ةعامجلا رصانع ىلع ءاضقلا
.ةيباھرإلا
 هذھ لالخ هنأ ىلإ ،ةراشإلا ردجت
 قيرفلا ديسلا ميركت مت ةبسانملا
 ناكرأ سيئر ةحيرڤنش ديعسلا لوأ
 نمو يبعشلا ينطولا شيجلا
 ينطولا شيجلا دارفأ ةفاك هلالخ
 انافرعو اريدقت ،يبعشلا
 تادوھجملاو تايحضتلاب
 ةصرف اضيأ تناك امك ،ةلوذبملا
 اياحضلا تالئاع ضعب ميركتل
 بناجألاو نييرئازجلا ىحرجلاو
 رمحل ديھشلا ةلئاع رارغ ىلع
 ناديم يف طقس يذلا ،نيمأ دـمحم
.ثادحألا هذھ لالخ فرشلا
 يف روضحلا كراش ،ماتخلا يف
 ىلع راجشألل سرغ ةيلمع
 بكرملل ةايحلا ةدعاق ىوتسم
.نيروتنڤيتل يزاغلا

´ Gd¨æ».ZôGQe»ريوصت: GC. Hø Á«æá
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GET°ÉOI HÉMÎGa«á G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»

GBfó… cƒd«æõ, fÉFÖ GdôF«ù¢ 
GŸójô Gd©ÉΩ GŸμ∏∞ HÉdû°ôGcá 
dói T°ôcá Hôjà«û¢ HÎhd«ƒΩ 
GdÈj£Éf«á
 نم ةلوذبملا دوھجلا ردقن"
 يف يرئازجلا شيجلا فرط
 انتنكم يتلاو ،رارقتسالاو نمألا بابتتسا
 امك ،ةنمآو ةحيرم فورظ يف لمعلا نم
 فقن هيلعو ،اقوثوم اكيرش رئازجلا ربتعن
 ةثداحلا هذھ ىركذ يف صاخلا مويلا اذھ يف
 امك ،ابعشو ةموكح رئازجلا بناج ىلإ
 ،انھ يدجاوتب يرخفو يرورس نع ربعأ
 انھ نيرضاح عيمجلا ةيؤرب كلذك رورسمو
 ريبكلا مامتھالاو مارتحالا نع مني ام وھو
 ةثداحلا هذھ اياحضل رئازجلا هيلوت يذلا
" ةميلألا

Hø H∏ƒ• e`ëæó T°ôj∞, GCMó 
GŸü°ÉHÚ GdæÉLÚ eø G’YàóGA 
G’QgÉH»
 دج تاظحل ،مويلا تركذتسا "
 انأو ،اھفصو نكمي ال ةبعص
 ال ذإ ،ةردابملا هذھب ادج روخف
 ركشلاب مدقتأ نأ الإ ينعسي

 ،ةبيطلا ةتافتلالا هذھب نيمئاقلا ىلإ نانتمإلاو
 شيجلا ءانبأل نافرعلاو ريدقتلا صلاخو
 لك مامأ اخماش فقي يذلا يبعشلا ينطولا
 ةبسانم لك يف تبثيو ،نطولا بيصت ةنحم
 باھرإلا ةھجاوم يف هتلاسبو هتيفارتحا
n"يجمھلا

Gf£ÑÉYÉä



 ةقاطلا ريزو ،ىقتلملا اذھ رضح
 ،باقرع دمحم ديسلا مجانملاو
 ناكرأل لاصتالاو مالعإلا ريدمو
 ءاوللا يبعشلا ينطولا شيجلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،كوربم عباس
 فارطألاو ءاكرشلا نع نيلثمم
 تآشنم ةمالس لاجمب ةينعملا
 تاكرش نع نيلثممو تاقورحملا
 .ةيبنجأ
 يف مجانملاو ةقاطلا ريزو زربأ
 ىقتلملا ةيمھأ ،حاتتفالا ةملك
 تاربخلا لدابتل ةصرف هرابتعاب
 تآشنملا ةمالسو نمأب قلعتي اميف
 ديازت عم اصوصخ ،ةيطفنلا
 تسم يتلا ةيبيرختلا تايلمعلا
 ةيطفنلا تآشنملا نم ديدعلا
 تاونسلا يف ملاعلا ربع ةيزاغلاو
 رابجلا لمعلاب اديشم ،ةريخألا
 شيجلا هب موقي يذلا لاعفلا رودلاو
 ةيامح لاجم يف يبعشلا ينطولا
 كالمألاو تآشنملاو دارفألا
 ريزولا ديسلا  دكأ امك ،ةينطولا
 اھيلوت يتلا ىوصقلا ةيمھألا ىلع
 تاكلتمملا نمأ نامضل اندالب
 لالخ نم ةيمجنملاو ةيوقاطلا
 ،تايناكمإلاو لئاسولا لك ريخست
 اھنيمأت دانسإ اھتمدقم يفو
 ةصتخم تائيھ ةدع ىلإ اھتبقارمو
 ىلإ ،تايناكمإلاو ةءافكلاب عتمتت
 تافصاوملا دامتعا بناج
 تادعملل ةمزاللا ةينقتلا ريياعملاو

 مايقلاو ،ةيمجنملاو ةيوقاطلا
 رطاخملاب ةقلعتملا تاساردلاب
 ىلع لمعلا متي امك ،ةئيبلا ةيامحو
 ةزھجمو ةعساو تاراطم زاجنإ
 عيرسلا لخدتلا لجأ نم ،مزلي امب
 راطخألاو ثداوحلا ةلاح يف
 موقت نيح يف ،ةيعانصلاو ةينمألا
 يعانصلاو يلخادلا نمألا قرف
 بيبانألا طوطخل ةيرودلا ةبقارملاب
 لماك ربع ةيعانصلا تآشنملاو
.ينطولا بارتلا
 ريدملا سيئرلا ددش ،هل لخدت يفو

 ديسلا كارطانوس ةكرشل ماعلا
 ثيدحتلا ةيمھأ ىلع راكح قيفوت
 ةيامحلا ةموظنمل رمتسملا
 ثيح ،ةيوقاطلا انتآشنمل نيمأتلاو
 نواعتلاب كارطانوس عمجم لمعي
 يبعشلا ينطولا شيجلا تادحو عم
 نيمأت ىلع ،نمألا حلاصمو
 عقاوملاو ةيوقاطلا تآشنملا
.بيبانألا طوطخو ةيعانصلا
 ةيريدم لثمم زربأ ،هتھج نم
 شيجلا ناكرأل لاصتالاو مالعإلا
 ىفطصم ديقعلا ،يبعشلا ينطولا
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 دوھج" ناونعب هل ةلخادم يف حارم
 دودحلا ةيامح يف ينطولا شيجلا
 ،"ةيوقاطلا تآشنملا نيمأتو
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا صرح
 ةفاك ريفوت ىلع يبعشلا ينطولا
 ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمالا
 دعت يتلا ةيطفنلا تآشنملا ةيامحل
 لبق نم ةفدھتسملا فادھألا نم
 ةدعل كلذو ةيباھرإلا تاعامجلا
 ىلع ثحبلا اھزربأ ،تارابتعا
 لالخ نم يمالعإلا ىدصلا
 ةيطفنلا تآشنملا لامع زاجتحا
 زازتبالا ةسرامم فدھب نئاھرك
.ةيدفلا ىلع لوصحلاو
 ةيريدم لثمم قرطت ،هتھج نم
 ةعاجن ىلإ لاصتالاو مالعإلا
 يف ةحلسملا انتاوق ةيجيتارتسإ
 ،ةينمألا تاديدھتلا فلتخم ةھجاوم
 انتاوق دارفأ ةظقيو ةيفارتحا ازربم
 عدرل مئادلا مھدادعتساو ةحلسملا
 نمأ ديدھتل ةلواحم يأ طابحإو
 ،نطاوملا ةنيكسو نطولا
 ،ةينطولا دودحلا نيمأت ةلصاومو
 ةينمألا تاديدھتلا لظ يف ةصاخ

 رئازجلا ءاضف يف ةحورطملا
 ةراجت اھزربأو يميلقإلا
 اليدب تحبصأ يتلا تاردخملا
 ثعبل الماعو ،باھرإلا ليومتل
 اميس ،تاموكحلا فاعضإو داسفلا
 ايلام امعد تطعأ اھتادئاع نأو
 ،ةيباھرإلا تاكبشلل  ايتسيجولو
 نمأ ةمظنأ قارتخا نم اھنكمت
 .لودلا
 هذھ ردصم نأ ثدحتملا دكأو
 يفو ،برغملا نم مداق تاردخملا
 عمتجملا فقومب ركذ ،ددصلا اذھ
 راشأ ثيح ،ديدھتلا اذھ نم يلودلا
 ممألا ةئيھ نع ردص ريرقت ىلإ
 نأ هدافم 0202 توأ يف ةدحتملا
 نم تاردخملا  لقنو جاتنا ليھست"
 يف ةريبك ةجردب مھاسي برغملا
 اھثعبو ةيباھرإلا تاميظنتلا ليومت
 دكأ ،هسفن قايسلا يفو ."ديدج نم
 تاردخملل يبوروألا دصرملا
 ربتعي برغملا نأ نامدإلاو
 ابوروأل لوألا لومملا
 لثمم زربأ امك ،تاردخملاب
 ماتخ يف لاصتالاو مالعإلا ةيريدم

 انتاوقل ةيلاعلا ةيزھاجلا ،هتلخادم
 يأ دصل اھدادعتساو ةحلسملا
 وأ هتعيبط تناك امھم ديدھت
.هردصم
 تالخادم ميدقت ىقتلملا اذھ دھش
 عمجمب تراطإ فرط نم
 اھلالخ نم اوضرع ،كارطانوس
 ةفاك ةھباجم يف عمجملا براجت
 دوھجلاو ،تاديدھتلا عاونأ
 ةديدجلا تايدحتلا عفرل ةلوذبملا
 ولثمم مدق امك ،ةيناربيسلا اھيف امب
 ةيلاطيالا "ينيا" يتكرش
 امھتاربخ ،ةيجيورنلا "رونيوكإ"و
 ،ةقاطلا عقاوم نيمأت لاجم يف
 عم نواعتلا ةدوج ىلع ادكأ ثيح
 اذھ يف ةيرئازجلا تاطلسلا
.لاجملا
 ضرعب ىقتلملا لاغشأ تمتتخاو 
 ميمرت ةداعإ ةيلمعل يقئاثو طيرش
 يداو ةيالوب طفنلل ةلقان ةانق
 عمجم تادحو فرط نم ،فوس
 ،ةعاس 84 فرظ يف كارطانوس
 ءارج تررضت امدعب
nةيوجلا تابارطضالا

bƒGJæÉ 
GŸù°∏ëá Y∏≈ 
GC” G÷Égõjá   
h G’ES°à©óGO 
dü°ó GC… 
J¡ójó e¡ªÉ 
cÉfâ WÑ«©à¬ 
GCh eü°óQ√.
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 ةلماكتمو ةلماش ةينمأ ةبراقم اندالب تنبت
 ةنايصو اھتمالسو اھنمأ نامضل داعبألا
 يف يبعشلا ينطولا شيجلا لمعيو ،اھتدايس
 ةينطولا اندودح نيمأت ىلع اھراطإ
 نم ،ةيروتسدلا هماھمل اذيفنت ةعساشلا
 ديدشتو ،ةرمتسملاو ةمئادلا ةبقارملا لالخ
 ةيباھرإلا تاعامجلا اياقب ىلع قانخلا
 اذھو ،اھرباد عطقو ةيمارجإلا تاباصعلاو
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا هدكأ ام
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا ىلإ هترايز لالخ

 شيجلا نإ" :الئاق 2202 ليرفأ رھش
 ةمألا عرد لازي الو ناك يبعشلا ينطولا
 ماودلا ىلع ىقبيسو ،عينملا اھنصحو
 ،هدودحل يماحلاو نطولا ةزعل ظفاحلا
 هنمأ ىلع رھاسلاو هتدايس نع عفادملاو
."هرارقتساو
YõÁá ’ J≤¡ô
 ،سيياقملا لكب ةحجانلا نيروتنقيت ةيلمع
 ،ايجراخو ايلخاد ةعساو ةداشإ تقل يتلاو
 ةدارإ ىوس يبعشلا ينطولا شيجلا دزت مل
 ىلإ يمارلا هراسم ةلصاوم ىلع امزعو

 ةيعاسلا ةيباھرإلا تاعامجلا لولف رحد
 وھو ،دالبلا رارقتساو نمأ ةعزعز ىلإ
 ،ةتباث ىطخب ةثيثحلا دوھجلا هذھ يف ضام
 لاعفلا رودلاو رابجلا لمعلا لالخ نم
 دودحلا ةيامح لاجم يف هب موقي يذلا
 ةيعانصلا عقاوملاو تآشنملا اذكو ةينطولا
 ارظن ،ةيويحلا ةيوقاطلاو ةيداصتقالاو
 هبش قطانمب اھدجاوت اھنم تارابتعا ةدعل
 نأ امك دودحلا نم اھعقاوم برقو ةيئان
 انداصتقاب اساسم ربتعي اھفادھتسا
.ةدروتسملا لودلا حلاصمبو

HÉŸæÉS°Ñá

 Gdòcôi Gd©ÉT°ôI d©ª∏«á J«≤æàƒQjø 
G÷õGFô JÑ≤≈ Yü°«á Y∏≈ GCYóGF¡É

GCKÑâ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» ‘ GCcÌ eø eôI GCf¬ Y∏≈ GCgÑá G’S°à©óGO dü°ó GC… e`ëÉhdá d∏æ«π eø GCeø HÓOfÉ hGS°à≤ôGQgÉ 
h ›ÉH¡à¡É ha≥ GES°ÎGJ«é«á a©Édá S°£ôJ¡É b«ÉOJ¬ Gd©∏«É Hóbá hGEMμÉΩ, J©àªó Y∏≈ J©õjõ Jû°μ«Óä G◊ªÉjá hG’fàû°ÉQ GÙμº 
ıà∏∞ hMóGä bƒGΩ GŸ©ôcá, hcòG GEMμÉΩ Gdù°«£ôI Y∏≈ cπ GŸæÉaò G◊óhOjá hMªÉjà¡É heôGbÑà¡É, HÉ’EV°Éaá GE¤ JÉCeÚ eæÉW≥ 

GŸæû°ÉBä Gdü°æÉY«á hG’bàü°ÉOjá hGd£Ébƒjá G◊«ƒjá. 
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 يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا تصرح ،قلطنملا اذھ نم
 فدھب عقاولا ضرأ ىلع اھديسجتو ،ةلماكتم ةيجيتارتسإ ينبت ىلع
 نم ،ةيمارجإلا تاباصعلا ىلع لصاوتم لكشب قانخلا قييضت
 اھزيھجتو ،دودحلا ىلع ةطبارملا تادحولا راشتنإ ةداعإ لالخ
 تآشنملاو دودحلل ديجلا نيمأتلا ىلع اھدعاست يتلا تادعملا ثدحأب
 تاردق زيزعتو ريوطت جمارب ذيفنت ةلصاوم ىلع ةوالع ،ةيطفنلا
 هدارفأ دادعتسال لصاوتملا عفرلاو ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةينمألا تايدحتلاو تاروطتلا عم ىشامتي امب مھتيزھاجو
 تابجوم ءاسرإ نم نكمي امم ،ةدجتسملا
 لماك لكشب ،اندالب يف رارقتسالاو نمألا
 نواعتلا لاكشأ ةفاك ديسجتب حمسي
 فارطألا عم ةكرتشملا تارامثتسالاو
 .ةنيكسلاو ةنينأمطلا فنك يف ةيبنجألا
 ربكأ ةميزعبو ةرصبتم ةيؤر قفوو ،مويلا
 ينطولا شيجلا لصاوي رھقت ال ةدارإو
 و انحلاصم و اندودح نع عافدلا يبعشلا
 ةدايقلا تاھيجوت لظ يف ،ةينطولا انتابستكم
 ام اذھو ،يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا
 لاجم يف ةققحملا ةرھابلا جئاتنلا هتسكع
 ةفاكب ةمظنملا ةميرجلاو باھرإلا ةحفاكم
 93 دييحت 2202 ةنس تدھش ثيح ،اھلاكشأ
 يف حالس ةعطق 326 عاجرتساو ايباھرإ
 ناتيلمعلا اھزربأ ،ةقرفتم ةيعون تايلمع

 لابجب 2202 سرام 61و يرفيف 91 يموي ناتذفنملا ناتحجانلا
 ايباھرإ 61 دييحت مت ثيح ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب ةدكيكس
 ةزابيتب ةياروق لبجب 2202 ربمسيد 11 موي ىرخأ ةيلمعو
 ةثالث ىلع ءاضقلا نع ترفسأ ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 مازق نإو نيوايميت يتيلمع اذكو ،رخآ ىلع ضبقلاو نييباھرإ
 ىلع ءاضقلا ىلإ اتضفأ ناتللا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلاب
.نيرخآ ةسمخ فيقوتو نييباھرإ
 ئتف ام يتلا تاحاجنلا ةلسلس ىلإ ةيعونلا تايلمعلا هذھ فاضت
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 ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 ةيلمع لاطبأ دحأ مركي
 ،ةيعونلا نيروتنڤيت
 ،لالعش ةزمح مدقملا
 مويلاب لافتحالاةبسانمب
 ينطولا شيجلل ينطولا
 توأ 40 موي ،يبعشلا
 ينطولا يدانلاب 2202
.شيجلل

▼



11

 اذھ يف يبعشلا ينطولا شيجلا اھققحي
 32 دييحت نم هتادحو تنكمت ثيح ،لاجملا
 ةنس حالس ةعطق 765 عاجرتساو ايباھرإ
 رارغ ىلع ةيعون تايلمع لضفب ،1202
 نييومد نييباھرإ ةعبرأ ىلع ءاضقلا
 ةيركسعلا ةيحانلاب ةزابيتب نيريطخ
 رصانع دييحت ىلإ ةفاضإلاب ،ىلوألا
 ىدحإ نمض طشنت تناك ىرخأ ةيباھرإ
 ىلإ ،لحاسلا ةقطنمب ةيباھرإلا تاميظنتلا
 نم ةنوكم ةيمارجإ ةكبش كيكفت بناج
 ةيلام غلابم مھتزوحب صاخشأ 60
 اھلاخدإ اولواح ،ةروزم ةمخض
 ةيمارجإ تاكبش عم ؤطاوتلاب اھجيورتو
 لامعألا نم ديدعلا طابحإ اذكو ،ةيجراخ
 ةيلخ كيكفت ريظن ،ىرخألا ةيمارجإلا
 ةكرحلل نيمتنم نم ةنوكم ةحلسم
 طيطختلا يف نيطروتم ،"كام" ةيباھرإلا
 ةيومد ةيبيرخت لامعأو تاريجفت ذيفنتل
 ةدعب ةيبعش تاعمجتو تاريسم طسو
.قطانم
 ينطولا شيجلا رھسي ،كلذ عم ةازاوملاب
 ةمظنملا ةميرجلا ةبراحم ىلع يبعشلا
 هذھ ىلع قانخلا ديدشتو ،دودحلل ةرباعلا
 نم ،اھرباد عطقو ةيمارجإلا تاباصعلا
 فيكلا نم ةريبك تايمك زجح لالخ
 صارقألاو نيياكوكلاو ،جلاعملا
 اھمظعم يف ةيبرغلا اندودحب ،ةسولھملا
 بناج ىلإ ،اھيجورمو اھراجت فيقوت عم
 لئاسوو دوقولا نم ةريبك ةيمك عاجرتسا
.نداعملا نع بيقنتلا يف لمعتست

V°ôhQI Jæù°«≥ G÷¡ƒO 
 تدكأ ام ردقب ةيعونلا تايلمعلا هذھ نإ
 ينطولا شيجلا ةيفارتحاو ةيزھاج
 ،تاديدھتلا فلتخم ةھجاوم يف يبعشلا
 ةرباع ةرھاظ باھرإلا نأ اضيأ تنھرب
 جاتحيو ،هنع ىأنمب دحأ الو ناطوألل
 ةرولبو يلودلا عمتجملا دوھج رفاضت ىلإ
 ةلود لكب ةصاخ ةينطو تايجيتارتسا
 ،اھعبانم فيفجتو ،ةفآلا هذھ ةھباجمل
 نمض اندالب هيلع لمعتو تلمع ام وھو
 لصاوت ذإ ،داعبألا ةددعتمو ةلماش ةبراقم
 ثادحتساو ،دوھجلا قيسنت ىلإ اھتوعد
 هذھ لاصئتسال عجنأ نواعت لجأل تايلآ
 فيفجت بوجو ىلع ديكأتلا عم ،ةرھاظلا
 ميرجت لالخ نم باھرإلا ليومت عبانم
.ةيدفلا عفد
 ةوعدلل ةقابس رئازجلا تناك ،هذھ لاحلاو
 ،يعامجلا لمعلا زيزعتل فدھت تاردابمل
 دوھجلا رفاضتو ،يلودلاو يميلقإلا
 ةحفاكم لاجم يف ةدئارلا اھتبرجت لضفب
 يفو ،يلودلا عمتجملا فارتعاب باھرإلا
 ينطولا شيجلا لمعي  ،ددصلا اذھ
 نمض لحاسلا ةقطنم لود عم يبعشلا
 ىلعو ،ةينمأو ةيركسع نواعت تايلآ
 ،ةكرتشملا ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل اھسأر
 ةقطنم لودل ةكرتشم ةيؤرل اديسجت
 رئازجلا مامضنا نع الضف ،لحاسلا
 ،باھرإلا ةحفاكمل يملاعلا ىدتنملل
 ةردابم " يف لعاف وضعك اھتكراشمو
."عافد 5+5

 نواعتلل ةديدج ةيكيمانيد ءافضإ فدھبو
 ءاضعألا لودلا نيب يتايلمعلا قيسنتلاو
 ،ةكرتشملا ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل يف
 ربوتكأ 31 موي رئازجلا تنضتحا
 ةيداعلا ريغ ةرودلا لاغشأ ،2202
 هذھ يف ءاضعألا لودلا ناكرأ ءاسؤرل
 تاھجو لدابتل ةصرف تناك ثيح ،ةنجللا
 مامتھالا تاذ اياضقلا لوح رظنلا
 ةھباجمب ةقلعتملا اميسال ،كرتشملا
 ىلعو ةينمألا تاديدھتلا لاكشأ فلتخم
 ةميرجلاو باھرإلا ةحفاكم اھسأر
 ريغ ةرجھلا اذكو دودحلل ةرباعلا ةمظنملا
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا دكأو ،ةيعرشلا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤش
 ىمسألا فدھلا نإ":الئاق كلذ يبعشلا
 اذھ ميظنت لالخ نم هقيقحتل انيعس يذلا
 انبوعش تاعلطت ةمجرت وھ ،عامتجالا
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو نمألاو ملسلا ىلإ
 لامعأ ربع كلذو ،ةقطنملل ةيداصتقالاو
 ءاوتحا ىلإ اساسأ فدھت ،ةسوردم
 ةيباھرإلا تاعامجلا تاطاشن
 يف بعشلا دومص زيزعتو ،ةيمارجإلاو
 اميسال ،نيمرجملا ءالؤھ ديدھت ةھجاوم
 لجأ نم ،ناديملا يف مكحتلا لالخ نم
 لقنت رواحم ىلع ةمئادلا ةرطيسلا
."ةقباسلا اھلقاعمو ةيباھرإلا تاعامجلا
 ةيباجيإلا جئاتنلا لالخ نم دكأت دقل ،اماتخ
 ينطولا شيجلا فرط نم ةققحملا
 باھرإلا ةحفاكم لاجم يف يبعشلا
 ةحلسألاب ةرجاتملاو بيرھتلاو
 ةعاجن ،ةمظنملا ةميرجلاو تاردخملاو
 تمدق ثيح ،اھتيلاعفو ةيرئازجلا ةبراقملا
 ىلع ةيصعتسم لظتس اھنأب اعطاق ليلدلا
 ،اھنمأ ددھي يذلا ناودعلا لاكشأ لك
 تاديدھتلل ادبأ خضرت مل اندالبف
 نييباھرالا بلاطمل الو ،ةيباھرإلا
 ام قفو امود تفرصت لب ،مھتاءالمإو
 ايلعلا ةحلصملاو ةينطولا ةدايسلا هيلمت
 ةتباثلا اھئدابمو اھفقاومب ةكسمتم ،ةلودلل
 تعفار املاط يتلا اھتيؤرو باھرإلا نم
 ،ةيلودلاو ةيميلقإلا لفاحملا يف اھنع
 عم ضوافتلا مدع يف صخلتت يتلاو
 فيفجتل ةيدفلا عفد ميرجتو نييباھرإلا
nمھليومت رداصم مھأ دحأ
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 ريغ ةرودلا لاغشأ
 ءاسؤرل ةيداعلا

 لودلا ناكرأ
 ةنجل يف ءاضعألا
 ةيتايلمعلا ناكرألا
 يدانلاب ةكرتشملا

 شيجلل ينطولا
 موي سوسم ينبب
2202 ربوتكأ 31

HÉŸæÉS°Ñá



GCU°Ñí GdóaÉ´ Gdù°«ÈGÊ QgÉfÉ GS°ÎGJ«é«É hGChdƒjá ‘ 
Gdù°«ÉS°Éä GdóaÉY«á GdƒWæ«á H¡ó± MªÉjá GŸæ¶ƒeÉä 
GŸ©∏ƒeÉJ«á d∏ÑÓO, GCjø jû°μπ GŸù°ÉS¢ H¡É J¡ójóG d∏æ¶ÉΩ Gd©ÉΩ 
hdÓCeø hGdóaÉ´ GdƒWæ«Ú.

GdóaÉ´ hG’Ceø Gdù°«ÈGÊ 

Qg`É¿ GS°ÎGJ«é»

e∏∞
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j©àÈ مھأ نم تامولعملا ةيامحو نمأ 
 ةلود يأ حاجن دمتعي ثيح ،اياضقلا
 ةمظنأ نـم هكلتمت اـم ىلع ريبك لكشب
 نم ديدعلا نأ ريغ ،ةمدقتم ةيتامولعم
 ةلصتملا ةيتحتلا ىنبلاو ةمظنألا هذھ
 ىتشو رطخلل ةـضرعم تاكبشـلاب
 رثؤت يتلا تامجھلاو تاـقورخلا عاونأ
 ام اذھو ،تاموظنملا هذھ لمع يف ابلس
 ظاـفحلل يناربيسلا نمألا ةيمھأ دكؤي
.ناطوألا ةمالـسو نـمأ ىـلع
GdØ†°ÉA Gdù°«ÈGÊ hMôhÜ G÷«π G÷ójó
 احرسم يناربيسلا ءاضفلا حبصأ
 لك مادختساب ،ديدجلا ليجلا بورحل
 دارفألاو ةلودلا دض تاودألاو لئاسولا
 نم الدب ،مھفاعضإ لجأ نم نيفدھتسملا
 امك ،ىرخأو ةلود نيب رشابملا مادصلا
 لكو ماعلا يأرلاو مالعإلا اھيف مدختسُي
 و ةيسفنلاو ةيونعملاو ةيداملا لئاسولا
 بورحلاو تامجھلا لاكشأ فلتخم
.ةيناربيسلا
 افورعم يديلقتلا ودعلا ناك اذإف
 ،هكولسب ؤبنتلاو هبقعت نكميو احضاوو
 رصعلا يف امامت فلتخي رمألا نإف
 ريغ ودعلا حبصأ ثيح ،يناربيسلا
 قلعت اذإ ةصاخ ،اريمدت رثكأو ددحم
 ةيتحتلا ىنبلا ىلع ةرطيسلاب رمألا
 ءاوس ةيتسيجوللا تامدخلاو ةساسحلا
.ةيركسع وأ ةيندم تناك
 يف ةيناربيسلا تامجھلا لاكشأ لثمتت
 درف اھب موقي يتلا تاطاشنلا نم ددع

 لالخ نم ،دارفألا نم ةعومجم وأ
 حبصي ثيح ،تاكبشلا ىلع سسجتلا
 سسجتلاو تاكبشلا قارتخا ناكمإب
 وأ ريمدت كلذ بحاصي نأ نود   اھيلع
 فدھب ،تامولعملاو تانايبلا بيرخت
 عيمج يف تامولعم ىلع لوصحلا
.ةجاحلا دنع اھيلإ عوجرلاو تالاجملا
 مايقلا لالخ نم تانايبلا ريمدت متي امك
 تامولعملل لماك سمطو حسمب
 دعاوقو تاكبشلا ىلع ةدوجوملا
 ،اھاوتحم يف رييغت ثادحإ وأ تانايبلا
 تاكبشلا ىلع سسجتلا بناج ىلإ
 اھجھتني يتلا بيلاسألا نم دعي يذلاو
 نيمعدملا وأ تنرتنألا ربع ةنصارقلا
 لودلا ضعبل ةصصختملا حلاصملا نم
 متي ثيح ،طاشنلا اذھ سرامت يتلا
 نم تاكبشلا ىلع سسجتلاو لوخدلا
 ةيداصتقالا ططخلا  فادھتسا لجأ
.اھريغو ةيركسعلاو
 جماربلاو تاكبشلا ةمدخ ليطعت نإ
 يف ةعئاشلا تاطاشنلا نم ةينورتكلإلا
 ةمزح قالطإ متي ثيح ،لاجملا اذھ
 تانايبلاو تامولعملا نم ةريبك
 وأ مداخلا ةردق قوفت يتلا رماوألاو
 ىلإ يدؤي امم ،فدھتسملا زاھجلا
 نم لك يف ملاعلا هدھش ام وھو هليطعت
 ناريإو ايناركوأو ايجروجو اينوتسا
.يضاملا نرقلا ةياھن
 تاديدھتلا نأ لوقلا نكمي ،قبس امم
 عمتجملا نمأ فدھتست ةيناربيسلا
 بناوجلا فدھتست امك ،داصتقالاو
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 تاب ،هيلعو لودلل ةيركسعلاو ةينمألا
 ريوطتو  اھرصح بعصلا نم
 لكشب اھتھجاومل ةمكحم تايجيتارتسا
 نواعتلا لالخ نم الإ ،يئاھنو مات
 نع ،نيلعافلا فلتخم نيب قيسنتلاو
 تاربخلاو تامولعملا لدابت قيرط
 يناربيسلا عافدلا ناديم يف براجتلاو
 تائيھلاو تاسسؤملا فلتخم نيب
 ىلع يويحلا لاجملا اذھب ةمتھملا
.يجراخلاو يلخادلا ديعصلا

L¡ƒO Ohd«á 
 يف ةلوذبملا ةيلودلا دوھجلا راطإ يف
 تامظنملا تمربأ ،لاجملا اذھ
 تايقافتالا نم ديدعلا ةيلودلا تائيھلاو
 نواعتلا خيسرتل اھنم ةلواحم يف
 ةيناربيسلا تامجھلا ةھجاومل يلودلا
 ىلعف ،تنرتنألا يمدختسم ةيامحو
 لاثملا ليبس ىلع ركذن يلودلا ديعصلا
 ،لاجملا اذھب مامتھالل ىلوألا تايادبلا
 ممألا نع رداصلا رارقلا لالخ نم
 لالخ رتويبمكلا مئارج نأشب ةدحتملا
 ةميرجلا ةحفاكمل نماثلا رمتؤملا
 ةمصاعلاب دقعنملا نيمرجملا ةلماعمو
 ،0991 توأ رھش انافاھ ةيبوكلا
 ديكأتلا يف اساسأ هتايصوت تصخلت
 ينوناق راطإ عضو ةرورض ىلع
 نم دحلل نواعتلا لجأ نم ،يلود
 تاذ تاديدھتلا راثآ يمانتو راشتنا
 ،يلآلا مالعإلا لئاسو لامعتساب ةلصلا
 ةيلودلا ةيعمجلل 51 رمتؤملا شقان امك
 مالعإلا مئارج نأشب تابوقعلا نوناقل
 وريناج يد وير يف دقعنملا يلآلا
 يلآلا بساحلا مئارج ،ليزاربلاب
 نم ىندألا دحلا ةمئاق ةنمضتملاو
 بوساحلا مئارجل ةلكشملا لاعفألا
.اھميرجت نيعتملاو يلآلا
 تمتھا ،ةيلودلا تامظنملا بناج ىلإ
 يبوروألا سلجملاك ةيميلقإلا سلاجملا
 لدعلاو ةيلخادلا ءارزو سلجمو
 ىلإ فدھت تايقافتا عضوب ،برعلا
 اھنيب نم ةيناربيسلا ةميرجلل يدصتلا
 ،تسبادوبب ةعقوملا تنرتنألا ةيقافتا
 مئارج ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا اذكو
 سلجم اھعقو يتلا تامولعملا ةينقت
 يف برعلا لدعلاو ةيلخادلا ءارزو
 رقمب دقعنملا كرتشملا مھعامتجا

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا
.0102 ربمسيد رھش ةرھاقلاب
 يلودلا داحتإلا نلعأ ،لباقملاب
 يناربيسلا فلاحتلاو تالاصتالل
 عيقوتلا 8102 ةيليوج 9 يف يملاعلا
 مايقلا بجي ام ددحي كرتشم نايب ىلع
:رارغ ىلع لاجملا اذھ يف هب

 تامولعم عمتجم قيقحتل نواعتلا•
 ةعفنملا ساسأ ىلعو انمأو ةمالس رثكأ
 ءاضعأ ةحلصم هيف امب ةلدابتملا
.داحتإلا

 ضرغب ةلدابتم تارواشم ءارجإ•
 تاودأو تايلآ عضو ةيناكمإ فاشكتسا
 ءاضعأ دعاست نأ نكمي تامدخو
 اھبھأت ىوتسم نيسحت يف داحتإلا
 رطاخملاو ةيناربيسلا تاديدھتلل
.اھل يدصتلاو اھب ةطبترملا

 يف زرحملا مدقتلا ضارعتسا•
 ذاختا عم فارطألا نيب نواعتلا لاجم
 نوكت دق ةيفاضإ ريبادت يأ نأشب رارق
.نواعتلا اذھ زيزعتل ةفداھ
 ممألا ةمظنم يف ءاربخلا عضو دقو
 ةددحم ريياعم 5102 ماع ةدحتملا
 متو ،ةيناربيسلا تامجھلا ةھجاومل
 نم 1202 ةنس عامجإلاب اھيلع قافتالا
 ةيوضنملا لودلا ءاضعأ عيمج فرط
 عضو لالخ نم ،ةمظنملا ءاول تحت
 يتلا لودلا عيمجل ايسايس مزلم راطإ
 نمض نم ،ينورتكلإلا ءاضفلا مدختست
 عنمب لودلا دھعتت نأ ريياعملا هذھ
 يتلا لامعألا يف تنرتنألا مادختسا
 ،نييلودلا نمألاو ملسلاب رضت وأ ددھت
 مادختساب دصق نع حامسلا مدعو
.ةعورشم ريغ لاعفأ يف اھيضارأ
JμàÓä ‘ GÛÉ∫ Gdù°«ÈGÊ  
 تاديدھتلا ةھجاوم مويلا ملاع يف دعت مل
 لب ،نادلبلل ايلخاد انأش ةيناربيسلا
 نم ةعومجم نيب نواعتلا لمشتل تدتما
 ،يناربيسلا نمألا لاجم يف لودلا
 تاكبشلا ىلع عافدلا اھتمھم
 ةيتحتلا ىنبلا ةيامحو ةينورتكلإلا
 اھحلاصم نع عافدلاو لودلل ةيويحلا
 ينورتكلإلا ءاضفلا يف ةيجيتارتسإلا
.يجراخ وأ يلخاد ديدھت يأ دض
 ةدع ةيناربيسلا تالتكتلا هذھ ذخأتو

 ىدتنم" ءاشنإ رارغ ىلع لاكشأ
 ىلإ فدھي يذلا "عافد 5+5 يناربيس
 تاديدھتلل  ةكرتشم لولح ءاطعإ
 ةيمھأ ىلع ديكأتلا عم ،ةيناربيسلا
 ىلع وضع ةلود لك معدو نواعتلا
 لاجملا اذھ يف اھتاردق نيسحت
 ةمظتنملا ةيناربيسلا نيرامتلا ةجمربو
 .صوصخلا اذھب
 ةلاكولل ةعباتلا تاساردلا ضعب تددح
 تامولعملاو تاكبشلا نمأل ةيبوروألا
 تاديدھتلاب ةطبترم لعاوف ةتس
 ومرجمو تاكرشلا يھو ،ةيناربيسلا
 ءاطشنو نوفظوملاو تنرتنألا
 تاعامجلاو تاموكحلاو ةنصرقلا
 ىلع تاساردلا كلت دكؤتو ،ةفرطتملا
 بجي يتلا طاقنلا نم ةعومجم ةمث نأ
 ةيجيتارتسإ ىلإ لوصولل اھتاعارم
 ركذن ،تاديدھتلا كلت ةھجاومل ةلماش
:اھنم

 قلخ لالخ نم يلودلا نواعتلا ◄
 ةھجاومل ةبسانم ةيعيرشتو ةينوناق ةئيب
 دعاوق ديدحت عم ،ةيناربيسلا تاديدھتلا
 يف ةلوبقملا ةسرامملل ةحضاو ةيملاع
.يناربيسلا ءاضفلا

 لودلل يجيتارتسا راوح ءاسرإ◄
 اھدادعتسا نامضل اھئاكرش عم
 لعف در لالخ نم ،ةيناربيسلا بورحلل
 فرط نم ءاوس ديدھت يأ دض كرتشم
 لودل ةعبات رصانع وأ ،ةدرفنم رصانع
 ىوتسملا اذھ ىلع لمعلاف اذھل ،اھنيعب
 يعافد نينثا نيروحم ىلع نوكي
.يموجھو
 ةيناربيسلا تاديدھتلا ةھجاوم نإ
 تنطفت ام وھو ،ايلود انواعت يعدتست
 ينبت لالخ نم تاموكحلاو لودلا هل
 ،ةيوق ةينطو ةيناربيس ةيعافد ةموظنم
 زكارمو حلاصملا نم ديدعلا ءاشنإ ربع
 لخاد يناربيسلا عافدلل تادحوو
 نيلعافلا عم ةكارشلاب لمعت ،اھشويج
 لودلا تاموظنم نم نييسيئرلا
 ةيجيتارتسإ ريوطت لجأ نم ،ىرخألا
 رطاخملا نم دحلل ةيميلقإو ةيلود
 ةدافتسالا اذكو ،ةيناربيسلا تامجھلاو
 ةيجولونكتلا لئاسولاو تاربخلا نم
 اذھ يف ةيلودلا ةكارشلا اھحيتت يتلا
nلاجملا

 Jà©¡ó Gdóh∫ 
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 يف اھسفن رئازجلا دجت ،كلذ ىلع ءانب
 يجيتارتسالا ىطعملا اذھ ةھجاوم
 مئارجلا ددع نأو اميس ،ديدجلا
 تبثي يناربيسلا ءاضفلا يف ةبكترملا
 ارطخ لكشت دق يتلا تاديدھتلا مجح

 تاسسؤم عضي ام وھو ،اندالب ىلع
 ينطولا شيجلا رارغ ىلع ،ةلودلا
 يف لثمتي يقيقح دحت مامأ ،يبعشلا
 ريوطت ربع يناربيسلا عافدلا نامض
 راطخألل يدصتلل ةينطو ةيجيتارتسإ

.عبارلا ليجلا بورح نع ةمجانلا
 ةيرئازجلا ةبراقملل قرطتلا لبق
 ةمظنأ نمأ نامضل ةيمارلا
 ديدحت نم دبال ،ةينطولا تامولعملا
 ةنيجھلا وأ ةيلثامتاللا بورحلا موھفم
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 ليجلا بورح اضيأ اھيلع قلطيو
 ةھجاوم لكش ىلع متت ال يتلا عبارلا
 مدختسُت لب ،رخآو دلب نيب ةرشابم
 دلبلا دض ةحاتملا لئاسولا عيمج اھيف
 امب هكاھنإو هفاعضإ دصق فدھتسملا
 داصتقالاو مالعإلا لئاسو كلذ يف
 ةيداملا تاودألا ةفاكو ماعلا يأرلاو
 ةلودلا ينطاوم ىتحو ةيونعملاو
 .ةفدھتسملا
 ليجلا بورح ءاربخلا فصيو
 لامعتساب ةيسفنلا بورحلاب ديدجلا
 ةفاضإلاب ،مالعإلا لئاسوو تنرتنألا
 برحلا بيلاسأ عيمج ةئبعت ىلإ
 تاعاشإلا رشن لجأ نم ةيناربيسلا
 ربع ثبت يتلا تاھويديفلا عطاقمو
 ،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم
 راكفألا رشنو ةقرفتلا ثب ضرغب
 لخادلا نم عمتجملا كيكفتل ةمادھلا
 ،ىضوفلا رشنو رارقتسالا ةعزعزو
 ةسرامم لالخ نم
 ماعلا يأرلا طيلغتو تاطوغضلا
 تادقتعملا رتو ىلع بعللاو يلحملا
 عمتجملا يف ةدوجوملا تايساسحلاو
 يعامجلا يعولا يف ريثأتلا ضرغب
 ةيلخادلا ةھبجلا فاعضإو دارفألل
.يعامتجالا جيسنلا قيزمتو
 هذھل نكمي ،ينقتلا ىوتسملا ىلع امأ
 تاموظنملا ةمجاھم لئاسولا
 ةيمھأ يستكت يتلا تايطعملاو
 ،اھئافخإ وأ اھليطعت دصق ،ىوصق
 نم عونلا اذھ ىلإ ءوجللا زفحي امو
 يداصتقالا ىوتسملا ىلع بورحلا
 ودعلا نأو ةظھابلا ريغ اھتفلكت وھ
.هسفنب هسفن رمدي فدھتسملا
 تمدق يتلا ةءارقلا هذھ لالخ نم
 ةرورض يتأي ،ديقعتلا ديدش اموھفم
 تاھبجلا عيمج ىلع دوھجلا زيزعت
 ةقلعتملا مئارجلا ةبراحم لجأ نم
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب
.ةيبلسلا اھراثآ نم ليلقتلاو

e`î£§ Yªπ hWæ»
 يتلا ةديدجلا ةكرعملا ةحاس نمض
 رئازجلا ىعست ،تنرتنألا اھضرف
 ىلإ ةيمقرلا ةرادإلا وحن اھھجوت ذنم

 لالخ نم يتامولعملا اھماظن ةيامح
 تاططخمو تايجيتارتسا ريوطت
 ثيح ،ةبسانم نيناوق نسو لمع
 ىلع دالبلل ايلعلا تاطلسلا صرحت
 نع ةلعافلا تاھجلا ةفاك كارشإ
 ةلماش ةبراقم جاھتنا قيرط
 قيسنتلا قيقحت ىلإ فدھت ةمادتسمو
 فلتخم نيب ماجسنالا قلخو
 لضفأ نمأ نامضل ةلودلا تاسسؤم
 هرابتعاب ينطولا يناربيسلا ءاضفلل
 ام وھو ،ةينطولا ةدايسلا نم ءزج
 عضو ةنمضتملا ةميلعتلا يف درو
 يف تامولعملا لدابتو قيسنتلا تايلآ
 يف ةرداصلا يناربيسلا عافدلا لاجم
 ىلإ فدھت يتلا ،7102 سرام حتافلا
 لجأ نم لخدتلل لماكتم راطإ ريوطت
 ةمظنأ نمأل يلبقتسم لكيھ ءاشنإ
 اھنع عافدلا فدھب ،ةماھلا تامولعملا
 ثداح عوقو ةلاح يف ةباجتسالاو
  .ةيناربيس ةمزأ وأ ينمأ
 عقو ةيروھمجلا سيئر ديسلا نأ ركذي
 نمضتي موسرم ىلع 0202 ةنس
 عضوب موقت ةينطو ةموظنم ءاشنإ
 ةعضاخ يناربيسلا نمألل ةيجيتارتسإ
 لمشتو ،ينطولا عافدلا ةرازو ةطلسل
 هيجوتو دادعإب افلكم اينطو اسلجم
 ةقفاوملاو ةروكذملا ةيجيتارتسإلا
 ةلاكو ءاشنإ  ىلإ ةفاضإلاب ،اھيلع
 هذھ ذيفنتو قيسنت ةيلمعب علطضت
 سلجملا اذھ علطضيو  .ةيجيتارتسإلا
 وأ ينطولا عافدلا ريزو هسأري يذلا
 ىلع ةقفاوملا ماھمب هنع الثمم
 لدابتملا فارتعالاو نواعتلا تايقافتا
 نمأ لاجم يف ةيبنجألا تائيھلا عم
 قيدصتلا ةسايسو تامولعملا ةمظنأ
 ةمظنأ فينصتو ينورتكلالا
.تامولعملا
 ،تامولعملا ةمظنأ نمأ ةلاكو امأ
 تاذ ةيمومع ةسسؤم ربتعت يتلا
 ةيصخشلاب عتمتت ،يرادإ عباط
 لفكتتف ،ةيداملا ةيلالقتسالاو ةيونعملا
 اھنمض نم ،ماھملا نم ةلمجب

lذيفنت لاجم يف قيسنتلا 
 ةمظنأ نمأل ةينطولا ةيجيتارتسإلا

.سلجملا لبق نم تامولعملا
lتاذ تامدخلا دامتعاو حارتقا 
 لاجم يف ةعجارملاو قيقدتلاب ةلصلا
:ةمظنألا نم عونلا اذھ نمأ

lمييقتو ليلحتو عمج ىلع رھسلا 
 ةمظنأ نمأ لاجمب ةلصتملا تايطعملا
 تامولعملا صالختسال تامولعملا
 تآشنم نيمأتب حمست يتلا ةمئالملا
:ةينطولا تاسسؤملا

l يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض 
: لاجملا اذھ

lتاسسؤملا تارادإلا ةقفارم 
 تائيھلا عم رواشتلاب تائيھلاو
 ثداوحلا ةجلاعم يف ةصتخملا
:تامولعملا ةمظنأ نمأب ةقلعتملا

lةمظنأل ةفنصم ةطراخ دادعإ 
 هذھ لمعت امك ،اھنييحتو تامولعملا
 ريياعملا ديدحت ىلع ةلاكولا
 حنم لاجم يف ةعبتملا تاءارجإلاو
 دامتعاو قيدصتلا وأ ةدوجلا تامالع
 نمأب ةلصلا تاذ تامدخلاو تاجتنملا
 عيرشتلل اقبط تامولعملا ةمظنأ
.امھب لومعملا ميظنتلاو
 ،يسائرلا موسرملا تاذ ىضتقمبو
 ةقيثو يأ بلطل ةلھؤم" ةلاكولا نإف
 ةلكوملا ماھملاب مايقلل ةديفم ةمولعم وأ
 تاسسؤملاو تائيھلا نم اھيلإ
 مالعإ ماظنب نيدوزملا نيلماعتملاو
 موسرملا نم 02 ةداملا امأ ،"يلآ
 ريدت ةلاكولا نأ ىلإ ريشتف ،روكذملا
 اذكو ايملع اسلجم مضت هيجوت ةنجل
 ةمظنألا نمأل ايتايلمع اينطو ازكرم
 ةينقت حلاصم ىلإ ةفاضإ ،ةيتامولعملا
.اھتطلس تحت ةعوضوم ةيرادإو
 بطق ثدحتسا ،1202 توأ رھش يف
 ،ةيناربيسلا مئارجلاب فلكم يئازج
 اھيلوت يتلا ةيمھألا سكعي ام وھو
 اذھ ةحفاكمل ةيمومعلا تاطلسلا
 ةصاخ ،مارجإلا نم ديدجلا لكشلا
 ةيديلقت ريغ مئارجب قلعتي رمألا نأو
 ةرورض يتأت قلطنملا اذھ نمو
 ةميرجلا روطت عم فيكتلا
 قلعتي اميف اميس ال ،ةيناربيسلا
.ةينوناقلا تايلآلاب
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GES°ÎGJ«é«á GdóaÉ´ ‘ Nóeá G’Ceø 
Gdù°«ÈGÊ
 دوھج رفاضت راطإ يفو ،اھتھج نم
 ،لاجملا اذھ يف نيلعافلا فلتخم
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا تمزتلا
 ءاضف لجأ نم امدق يضملاب يبعشلا
 ثيح ،مئادو نمآ يرئازج يناربيس
 ةحلصم ،5102 ربمفون رھش تأشنأ
 نمأ ةبقارمو يناربيسلا عافدلا
 لامعتسالا ةرئادل ةعباتلا ةمظنألا
 ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو
 ةمظنألا ةيامحو نيمأت فدھب يبعشلا
 دض دالبلل ةيويحلا تآشنملاو
 ثيح  ،يناربيسلا باھرإلا تاديدھت
 .س ديقعلا ةحلصملا هذھ لوؤسم دكأ
 ةروكذملا ةحلصملا نأب باشع
 نمألا تابلطتم قيبطت ىلع رھست"

 ايلعلا ةدايقلا اھتعضو يتلا يناربيسلا
 لالخ يبعشلا ينطولا شيجلل
 ءانتقاو ريوطت تايلمع
 تايجولونكتلا جمدب لولحلاو ةمظنألا
 نم ةذفنملا لاصتالاو مالعإلل ةديدجلا
 ينطولا شيجلا لكايھ فرط
 نمأ ىوتسم عفر دصق ،يبعشلا
 ،ةساسحلا تانايبلا ةيامحو انتمظنأ
 ةرادإ راسم جمد ىلإ ةفاضإلاب
 ةيناربيسلا رطاخملا رييستو
 ةيعونل ايساسأ ءزج اھرابتعاب
."انتمظنأ
 يناربيسلا عافدلا ةيجيتارتسإ زكترت
 نيمأت ىلع يبعشلا ينطولا شيجلل
 زيزعتو ةيتامولعملا تاموظنملا
 طبترملا ينوناقلا راطإلا نييحتو
 مالعإلا تايجولونكت مادختساب
 هذھ ىعست امك ،ةثيدحلا لاصتالاو

 يرشب دروم نيوكت ىلإ ةيجيتارتسإلا
 عافدلا لاجم يف ةيلاع ةءافك يذ ينقت
 اذھ جاردإ نم نكمي امم ،يناربيسلا
 تاطاشنلا نمض حجان لكشب لاجملا
 ،يبعشلا ينطولا شيجلل ةيتايلمعلا
 تاردقلا فييكتو زيزعت بناج ىلإ
 ىلع درلاو فشكلاو ةيامحلل ةينقتلا
.ةيناربيسلا تامجھلا
 ىلع زيكرتلا متي ،ةينوناقلا ةيحانلا نم
 نأ ساسأ ىلع يميظنتلا بناجلا
 يف ذفنت يناربيسلا عافدلا تايلمع
 ةسركم ةيميظنتو ةيفيظو ةسلس راطإ
 هذھ ةيلاعفو سناجت نامضل
 يتايلمعلا ىوتسملا ىلعو ،تاطاشنلا
 يتلا ةحلصملا هذھ ماھم لثمتت
 يف ةيركسعلا تايلمعلا يف كراشت
 عافدلا لاجم يف اھتاردق زيزعت
 عافدلاو ةيامحلا لجأ نم يناربيسلا
 هدكأ املثم ،ةحلسألل انتاموظنم نع
 فلكملا طيطختلل يعرفلا ريدملا
 مدقملا ،قيسنتلاو نواعتلاو ميظنتلاب
 ،انتحلصم مھاست" :الئاق ناملس.س
 ةيندملا تائيھلا عيمج عم اھماھمل اقفو
 ةمظنأ نع عافدلا يف ةصصختملا
 راطإ يف دالبلل تامولعملا
 نمألل ةينطولا ةيجيتارتسإلا
. "يناربيسلا
 ءاضفلا ةيمھأ ىدمل اھنم اكاردإو
 برحلل ةديدجلا تاناھرلاو يناربيسلا
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا يلوت ،ةثيدحلا
 ىوصق ةيمھأ يبعشلا ينطولا
 يناربيسلا عافدلا تاردق ريوطتل
 انتاوقل حمست يتلا ،ةيتايلمعلاو ةينقتلا
 طاسوألا يف ةيلاعفب لخدتلاب
 ةلواحم يأ عدر يلاتلابو ،ةنمقرملا
 نيينطولا ةمالسلاو ةدايسلاب ساسملل
 رارغ ىلع ةديدع تائيھ لالخ نم
 مارجإلا ةحفاكمل ةيزكرملا ةحلصملا
 يتلا ،ينطولا كردلل يناربيسلا
 ،يمومعلا نمألل ةمدخ تعضُو
 يلآلا مالعإلا ةحلصم ىلإ ةفاضإلاب
 ةيئانجلا ةلدألل ينطولا دھعملل ةعباتلا
nمارجإلا ملعو

▼

 ةينورتكلإ ةصنم
 ةيلخادلا  ةرازول

 تاعامجلاو
 ةئيھتلاو ةيلحملا

.ةينارمعلا

e∏∞
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Mé`ô GdõGhj`á
Gdàμƒjø hGdà©Éh¿ ‘ GŸ«óG¿ Gdù°«ÈGÊ 

 كلت نع لزعمب تسيل اندالب نأل
 يمانت اھدجوأ يتلا تاديدھتلا
 تلوأ ،يناربيسلا ءاضفلا مادختسا
 يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 عافدلا لاجمل ةصاخ ةيمھأ
 زيزعت لالخ نم ،يناربيسلا
 يناربيسلا عافدلا ةيجيتارتسإ
 ةيرورضلا تاودألاو لئاسولاب
 تاراھملا يف مئادلا رامثتسالاو
 فيثكتو نيوكتلا زيزعتب ،ةيرشبلا
 عم تايوتسملا عيمج ىلع نواعتلا
 نم لاجملا اذھ يف دوھجلا ةفعاضم
.ةيمقرلا ةدايسلا قيقحت لجأ

Gdàμƒjø..V°ôhQI e∏ëá
 ةقلحلا تاراطإلا نيوكت دعي
 نمألا قيقحت لاجم يف ةيساسألا
 دكؤي ،ددصلا اذھ يف ،يناربيسلا
 فلكملا ،طيطختلل يعرفلا ريدملا
 نواعتلاو ةيميظنتلا نوؤشلاب
 عافدلا ةحلصمب قيسنتلاو
 ىظحُي نيوكتلا نأ ىلع ،يناربيسلا
 ايلعلا ةدايقلا لبق نم ةصاخ ةيمھأب
 مل يتلا ،يبعشلا ينطولا شيجلل
 ذإ ،كلذ ليبس يف دھج يأ رخدت
 دمتعت ةيجيتارتسإ لالخ نم تلمع
 يناربيسلا عافدلا جھانم جمد ىلع

 شيجلل نيوكتلا تايوتسم نمض
 ىلعرھست امك ،يبعشلا ينطولا
 نيوكتلا جماربل يرودلا ثيدحتلا
 تايجولونكتلا لاخدإ لجأ نم
 اروطت فرعت يتلا ةمدقتملا
.ارمتسم
 تاراطإ مدقي ،ىرخأ ةھج نم
 ةبقارمو يناربيسلا عافدلا ةحلصم
 ةصصختم تانيوكت ةمظنألا نمأ
 تاسسؤم فلتخم ىوتسم ىلع
 ام رارغ ىلع يركسعلا نيوكتلا
 صاصتخا رتساملا روط ةبلط هاقلتي
 ىوتسم ىلع يناربيسلا نمألا

GCV°ë≈ GdØ†°ÉA Gdù°«ÈGÊ QgÉfÉ GS°ÎGJ«é«É d∏óh∫ heù°ôMÉ d∏ü°ôG´, hgƒ eÉ Oa™ HÉd©ójó eø Gdóh∫ ŸƒGL¡á e`îà∏∞ Gdà¡ójóGä 
hGıÉWô Gdà» JÎHü¢ Ãæ¶ƒeÉJ¡É G’Jü°Éd«á hGdóaÉY«á, hGd©ªπ Y∏≈ JÉCeÚ GCf¶ªà¡É GŸ©∏ƒeÉJ«á heæû°ÉBJ¡É GdƒWæ«á G◊ù°ÉS°á, 
HÉ’YàªÉO HÉdóQLá G’Ch¤ Y∏≈ Gd©æü°ô GdÑû°ô… GŸàîü°ü¢ hGeàÓ∑ GCf¶ªá G◊ªÉjá GŸà£ƒQI.
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 يلاع يناربيسلا نيرمتلا
 5+5 ةردابم راطإ يف ىوتسملا
 ةمزأ ةاكاحم« :ـب نونعملا عافد
 فدھتست قاطنلا ةعساو ةيناربيس
 21 نم »ةساسحلا ةيتحتلا ىنبلا
 يدانلاب2202 ربمسيد 41 ىلإ
.شيجلل ينطولا



 ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملا
 .تاينقتلا
 تاراطإلا ديفتسي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 جوتت ةيميداكأ ةينيوكت تاصبرت نم
 ماھملا ءادأب مھل حمست تاداھشب
 هذھ حنمتو ،ةيلاعفب ةدنسملا
:ىلإ يدؤي ايوق امعد تاصبرتلا

l لوح مالعتسالا تاطاشن ليعفت 
 ةراضلا جماربلاو ةينمألا تارغثلا
.ةثيبخلاو

l ةروطخ ةجرد ىوتسم مييقت 
 ةيناربيسلا تاديدھتلا فلتخم
.ةمظنألا ىلع اھتايعادتو

l تاديدھتلا قابتسا ىلع لمعلا 
 لمع يف رثؤت يتلا ةيناربيسلا
 فاشتكا رثإ ىلع كلذو ةمظنألا
.ةديدجلا فعضلا زكارم

l بيلاسألاو تاينقتلا نع فشكلا 
 تامجھلا يذفنم لبق نم ةمدختسملا
 ذاختا فدھب ،مھعفاودو ةينورتكلالا
 ةمظنأ ةيامحل ةمزاللا ريبادتلا
 شيجلا ىوتسم ىلع مادختسالا
 تاسسؤملا اذكو يبعشلا ينطولا
.دالبلا يف ةيويحلا

l راطخألا نم سيسحتلاو ةياقولا 
 نم ةلصلا تاذ ةلمتحملا ةيناربيسلا
 مالعإلا تايجولونكت مادختسا لالخ
.لاصتالاو

l ةديدجلا طامنألا ىلع عالطالا 
 تايجولونكتلاو تاسرامملاو
 عافدلا لاجم يف تامدخلاو
.يناربيسلا

lةقلعتملا ثادحألل ليلحتب مايقلا 
.يناربيسلا عافدلا ناديمب

 ةحلصملا رھست ،هتاذ قايسلا يف◄
 يفارتحا لكشب طيطختلا ىلع
 ىوتسم ىلع ،نيوكتلا عاونأ فلتخمل
 لخاد ةينيوكتلا تائيھلا فلتخم
 ءاربخ جامدإ فدھب ،هجراخو نطولا
 فلتخم يف يناربيسلا نمألا
 فرط نم ةعوضوملا تالاجملا
: رارغ ىلع نيوكتلا لكايھ

 نوناقلل ةعضاخلا تاكرشلا ◄
 نيوكتلا لاجم يف يرئازجلا
 شيجلل ةعباتلا ةينيوكتلا تاسسؤملاو
 سرادملا اميسال ،يبعشلا ينطولا
 دھاعمو تاعماجلاو ةيركسعلا
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلودلا نيوكتلا

 ينطولا شيجلا تاراطإ رھسي
 ةلسلسلا يف نيصتخملا يبعشلا
 ىلع يناربيسلا عافدلل ةيفيظولا
 نم ديدعلا ،ةيرود ةفصب ميدقت
 فلتخم ةدئافل ةينيوكتلا تارودلا
 حلاصم اھيف امب ةلودلا تائيھ

 نم عفرلل ةثيثحلا دوهجلل ةلصاوم"
 ،يناربيسلا عافدلا لاجم يف ةيزهاجلا
 يناربيسلا عافدلا ةحلصم علطضت
 ّفيكتلا ماهمب ةمظنألا نمأ ةبقارمو
 عافدلل ةيفيظولا ةلسلسلا عم لصاوتملا
 يميظنتلا ىوتسملا ىلع يناربيسلا
 تايدحتلا ةهجاومل  يرشبلاو يداملاو
 فثكملا مادختسالا نع ةمجانلا ةديدجلا
 تاءاضفلا دحأك يناربيسلا ءاضفلل
.عارصلل ةديدجلا
 قيبطت ىلع انتحلصم رهست
 عافدلاب ةلصلا تاذ تايضتقملا
 اهيلع قفاوملا ةثدحتسملاو يناربيسلا
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا لبق نم
 ريوطتلا تايلمع يف كلذو يبعشلا
 لولحو ةمظنأ كالتما يف وأ ،ةنرصعلاو
 ةثيدحلا تايجولونكتلا جمد ىلع لمعت
 نم عفرلا فدهب ،لاصتالاو مالعإلل
 ةيامحو ةمظنألا نمأو بهأتلا تاجرد
 تايلمع نيقلتو ةساسحلا تايطعملا
 ةيناربيسلا رطاخملا رييستو ةرادإ
 ةيعون نم أزجتي ال ءزج اهرابتعاب
.انتمظنأ ةيلاعفو
 ةحلصملا لصاوت ،ةلص يذ قايس يف

 ذيفنت
 تاطاشن
 ةيناربيسلا تاديدهتلا لوح سيسحتلا
 يف مادختسالا ةمظنأ فدهتست يتلا
 تاذ رطاخملاو يبعشلا ينطولا شيجلا
 تايجولونكتلا لامعتساب ةلصلا
 كارشإ اذكو ةئبعتلا ،ةنمقرلل ةديدجلا
 ةظقيلا تايلمع يف نيمدختسملا ةفاك
 ةايحلا ةيامحو ةمظنألا نمأ لوح
 عافدلا ةرازو يمدختسمل ةيصخشلا
 ذيفنت ةحلصملا لصاوت امك ،ينطولا
 يف يناربيسلا عافدلل جامدإلا لامعأ
 ال ،يبعشلا ينطولا شيجلا لكايه
 بيردتلا جمارب دادعإ لالخ نم اميس
 تاراطإ ةدئافل ةيناربيسلا نيرامتلا لوح
 ىوتسم ىلع يبعشلا ينطولا شيجلا
.نيوكتلا زاهج
 ةحلصملا لمعت ،هركذ قبس امل ةفاضإ
 نم نواعتلا رواحم عيونتو ريوطت ىلع
 يتلا تاطاشنلا وحن هجوتلا لالخ
 نيرامتلاو ايجولونكتلا لقن ىلع دمتعت
 نواعتلا تالاجم لالخ نم ،ةيتايلمعلا
 فلتخم عم فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا
."ءانثتسا نود ءاكرشلا

 ''eƒGL¡á –ójÉä G’S°àîóGΩ 
GŸμã∞ d∏Ø†°ÉA Gdù°«ÈGÊ''

c∏ªá
Gd©≤«ó QF«ù¢ eü°∏ëá GdóaÉ´ 

Gdù°«ÈGÊ heôGbÑá GCeø G’Cf¶ªá 

e∏∞
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  ،ينطولا عافدلا ةرازو تايريدمو
 ةيامحلا ىوتسم نم عفرلا دصق
 تامزألا رييستو ةياقولاو
 .ةلمتحملا ةيناربيسلا تاديدھتلاو

Gdà©Éh¿..GgàªÉΩ cÑÒ
 يناربيسلا نمألا ونھتمم كردي
 نم  لاجملا اذھ يف نواعتلا ةيمھأ
 نمألا ةكرعم ةحاس نأ قلطنم
 اكرتشم ءاضف تحضأ يناربيسلا
 ،لعاوفلا نم ديدعلا اھيف لخادتت
 تامجھلا ةريتو ديازتت ثيح
 يف ءاربخلا اھفنص يتلا اھتدحو
 ،حلسملا عارصلا ىوتسم سفن
 امزح رثكأ فقاوم بلطتي ام وھو
 فلتخم عدرل لاجملا اذھ يف
 ديدھت ىلإ ةيمارلا ةطشنألا
 ةساسحلا لكايھلاو تاسسؤملا
.ةلودلل ةماھلا قفارملاو
 ةرئاد تمظن ،راطإلا اذھ يف
 ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا
 يف ةلثمم يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةبقارمو يناربيسلا عافدلا ةحلصم
 نم ربمسيد رھش ،ةمظنألا نمأ
 ىلوألا ةعبطلا ،ةيضاملا ةنسلا
 ىوتسملا يلاع يناربيسلا نيرمتلل
 ناونعب ،"عافد 5+5" ةردابمل
 ةعساو ةيناربيس ةمزأ ةاكاحم"
 ةيتحتلا ىنبلا فدھتست قاطنلا
 نيرمتلا اذھ جلاع ثيح ،"ةساسحلا
 لدابتلا ةيلآ اھنم ،رواحم ةدع
 لاجم يف تاربخلا ةكراشمو
 تايجيتارتسا ،يناربيسلا عافدلا
 تاردقلاو يناربيسلا عافدلا
 ،ءاضعألا لودلل ةيناربيسلا
 ءاضفلا يف ةدايسلا ىلإ ةفاضإلاب
 ةيتحتلا ىنبلا ةيامحو يناربيسلا
 .ةساسحلا
 1202 ربمسيد 60 يفمت هنأ ركذي
 نيب مھافت ةركذم ىلع عيقوتلا
 ةكرشو ينطولا عافدلا ةرازو
 ىلإ فدھت ،رئازجلا "يواوھ"

 زايتمالل ةيمقر ةيميداكأ ءاشنإ
 ىوتسم ىلع ةينيصلا ةكرشلل
 ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملا
 ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب تاينقتلا
 حمست ةينيوكت تارود ميظنتب لفكتت
 لاجم يف ميلعتلاو فراعملا لقنب
.لاصتالاو تامولعملا تايجولونكت
 نوؤش يف نواعتلا تالاجم تلكش
 كيرشلا عم يناربيسلا عافدلا
 لدابتلا ىلع فوقولل افدھ يبنجألا

 لوح تامولعملل كرتشملا
 ،ةيناربيسلا ثداوحلاو تاسوريفلا
 نيوكتو تايلآ عابتا لالخ نم
 يف ءاربخلل هجوم فداھو روطتم
 تاراھملا لقن فدھب ،لاجملا اذھ
 ةكراشملا نادلبلا ةدعاسمل ةفرعملاو
 قيقحتو ،اھتاردق ريوطت ىلع
 لدابتو يركسعلا لعافتلا
nكرتشملا طيطختلاو تامولعملا

''–«Ú GŸ©ÉQ±''

e≤óΩ eø b«ÉOI
 Gd≤ƒGä GdÑëôjá

''J©õjõ GŸ©ÉQ±''
 لاجملا يف نيوكتلا فدهي"
 فراعم زيزعت ىلإ ،يناربيسلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا طابض
 لالخ نم ،ناديملا يف نيصتخملا
 قرطلا فلتخم ىلع فرعتلا
 ليلحت يف ةلمعتسملا تايلآلاو
 ،يلآلا مالعإلا تاكبش ربع قفدتلا
 ةثيبخلا تانايبلا عنمو فشك
 ةمزاللا ريبادتلا عضو اذكو ،ةلقنتملا
 يف ةلدابتملا تامولعملا ةيامحل

 انتنكم دقو ،يناربيسلا ءاضفلا
 فلتخم يف ةبستكملا فراعملا
 ،اهيلع انلصحت يتلا تانيوكتلا
 ىلع قفدتلا ةيامح زيزعت نم
 ةصاخ ،تاكبشلا عيمج ىوتسم
 ةدايقلا ةمظنأ يف ةلمعتسملا كلت
."تاوقلا ىلع ةرطيسلاو

 لاجم يف دارفألا نيوكت دعي"
 ريوطت يأ ساسأ يناربيسلا عافدلا
 ،اندالبل ةيناربيسلا تاردقلا يف
 لخاد تانيوكتلا هذه حمست ثيح

 نم ريبك ددع كارشإب نطولا
 فراعملل يرودلا نييحتلاو تاراطإلا
 عيرسلاروطتلاب زيمتي لاجم يف
 روهظ عم ةصاخ ،رمتسملا ريغتلاو
 ،يناربيسلا لاجملا يف ةينمأ تارغث
 نيرامتلا يف ةكراشملا نإف اذهلو
 بسك ىلع اندعاست ىوتسملا ةيلاع
."اهريوطتو تاربخلا

e≤óΩ eø b«ÉOI 
G◊ôS¢ G÷ª¡ƒQ…

bÉdƒG Yø Gdàμƒjø  
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 سوريفلا فاشتكا ذنم حضتا
 ،0102 ةنس "* تنسكوتس" ينورتكلالا
 رصتقت دعت مل ةينورتكلالا تامجھلا نأ
 تدتما لب ،يضارتفالا لاجملا ىلع
 رثكألا  تاطاشنلا رثكأف رثكأ لمشتل
 تلعجو ،يقيقحلا ملاعلا يف ةيساسح
 لكشل احرسم يناربيسلا ءاضفلا كلذب
 رارغ ىلع ،تاعازنلا نم ديدج
 ينورتكلالا دّيصتلاو ةسسوجلا
 ةيركسعلا تايلمعلا معد ىلإ ،زازتبالاو
 ليلضتلا تايلمعب ارورم ةيديلقتلا
.ةياعدلاو
 تامجھ قالطإ متي ،قايسلا اذھ يف
 جتنُت ،يناربيسلا ءاضفلا ربع ةينورتكلا

 تائمب ردقت ةميخو ةيلام راثآ اھنع
 كلذب ةّلكشم ،تارالودلا نم رييالملا
 حبكي نأ هنأش نم ايقيقح اينمأ اديدھت
 ،كلذ ىلإ ةفاضإ ،يداصتقالا روطتلا
 رارغ ىلع ىرخأ لماوع تمھاس
 ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدعو ةأجافملا لماع
 وأ ةمجھلا ردصم ديدحت ةلاحتساو
 ريبادتلا لعج يف ،يناربيسلا ديدھتلا
 ةمظنألا ةيامحل ةذختملا تاءارجإلاو
.تاعلطتلا ىوتسم نود ،اھتعاجن مغر
 رطخلا اذھ ةھجاوملو ،قلطنملا اذھ نم
 ليبسلا فيك :يلاتلا لاؤسلا حرط بجو
 انتاسسؤمل ةيمقرلا ةدايسلا ةيامحل
 ؟انينطاوم ىتحو ةينطولا انتاكرشو
 يف ةبعللا طورش ددحت يتلا ةھجلا نمو
 ؟يناربيسلا ءاضفلا
Gdù°«ÉOI Gdôbª«á
 اھموھفم ىلع رصتقت ةدايسلا دعت مل
 لودلا ةأشن ذنم دئاسلا يكيسالكلا
 رمألا قلعتي ذإ ،8461 ةنس ةينطولا
 رارقلا ذاختا ىلع ةردقلا كالتماب مويلا
 يف لخدت يأ نع اديعب لقتسم لكشب
 تحضأ ،هيلعو .يناربيسلا ءاضفلا
 ةيمقرلا ةروثلا  لظ يف لودلا ةدايس
.لبق يذ نم اديدھت رثكأ
 كالتما ةيمقرلا ةدايسلا موھفم ينعيو 
 تايجولونكتلا يف مكحتلا ىلع ةردقلا
 يأ اھيلع موقي يتلا ةزيكرلا دعت يتلا
 فّرعُت امك ،تاعمتجملل يداصتقا طاشن
 ىلع لودلا ةردقمب ةيمقرلا ةدايسلا
 لكب يفرعملا تايلمعلا حرسم جامدإ
.ةيعبت نودو ةيرح
 ضعب بسحو ،ىرخأ ةھج نم
 ةلودلا ةردق " ـب ةدايسلا طبترت ،ءاربخلا
 ءاضفلا نمض فرصتلا ىلع
 ةيلالقتسالاب عتمتلا ينعي ام ،"يناربيسلا
 ذاختاو رومألا ريدقت يف ةيمقرلا
 ءاضفلا يف لامعألا ذيفنتو تارارقلا
 يف مكحتلاو  ،ةھج نم يناربيسلا
 تانايبلاو ينورتكلالا لاصتالا تاكبش
 ةھج نم تنرتنألا ربع ةكرتشملا
 موھفم رخآلا ضعبلا طبري اميف ،ىرخأ
 ضعب ةردق ىدمب ةيمقرلا ةدايسلا
 مھتيؤر ضرف ىلع نيلعافلا
  .مھطورشو
 ةيمقرلا ةدايسلا نأ جتنتسن ،قبس اممو

 نم صلختلاو ةيلالقتسالا نامض ينعت
 يفف ،لئادب ىلإ ءوجللاب ةيمقرلا ةيعبتلا
 دحأ ىلع لاجملا صيلقت ةلاح
 نم لاح يأب نكمي ال ،تاعاطقلا
 ةيمقرلا ةدايسلاب ساسملا لاوحألا
 رمألا قلعت ءاوس ،ةرشابم ةقيرطب
 .لودلا وأ تاسسؤملاو صاخشألاب
 - ءاربخلا بسح - نيعتي ،ضرغلا اذھل
 ةيولوألا تاذ رواحملا نم ديدعلا رفوت
 ،لودلل ةيمقرلا ةدايسلا قيقحت دصق
 تاينقتلاو لئاسولاب رمألا قلعتي
 نم ،ىوتحملا عم لعافتلل ةيرورضلا
 لمعتسي يذلا داتعلاو تاقيبطتلا ثيح
 دوزم رارغ ىلع ،تاقيبطتلا هذھ
 ىتحو ةقيقدلا تاجلاعملاو تنرتنألا
.تاكبشلا اريخأو مدختسملا
 دوقي نأ نكمي كلذ نإف ،ءاربخلا بسحو
 تايرحو قوقح نيب لخادت ىلإ
 تاميظنتلا وأ تاسسؤملاو صاخشألا
 نحنف .تاكرشلاو يندملا عمتجملاو
 تحضأو ،افولأم حبصأ الاجم هجاون
 تامظنملاو تاسسؤملاو تاكرشلا
 لاجم ،نييسيئر نيلعاف لودلا ىتحو
 ملاع يف  ةديدج اقافآو اصرف حيتي
 دودحلا هيف مدعنتو اطبارت رثكأ حبصأ
.امامت
 ىلإ ءاربخلا نم ديدعلا بھذي ،كلذلو
 ةدايسلا موھفم يف رظنلا ةداعإ ةرورض
 طبارتلاب مستي ملاع يف ةصاخ ،ةيمقرلا
 تامظنملا ذوفن دعاصتو لودلا نيب
 روطتو ةيداصتقالا ةملوعلاو ةيلودلا
 زورب ،دودحلل ةرباعلا تالدابملا
 مادختسا نع ةجتانلا ةملوعلا
 ةباقرلا نم تلفت يتلا تايجولونكتلا
.لودلا ةبقارمو ةيئاضقلا
 ةدايسلا حلطصم مدختسا ،ريكذتلل
 يف 2102 ةنس ةرم لوأل ةيمقرلا
 ،ةيلودلا تالاصتالل يملاعلا رمتؤملا
 ناتللا نيصلاو ايسور فرط نم اميسال
 "ةيدايسلا اھقوقح" طسب ةداعإب اتبلاط
 يلود قافتا دادعإو ةكبشلا رييست يف
 ءاضفلا يف تايلوؤسملا مساقتب حمسي
 نيصلا تقلطأ ،هيلعو .يناربيسلا
 ةيمست تحت اھب صاخلا يثحبلا اھكرحم
 كرحمب ايسور لبق نم اعوبتم ،"ودياب"
 هيثدحتسمل حنم امم ،"سكدناي" هتمسأ
 نيلغشملل حمست ةيلالقتساو ةطلس

Mù°Ö GBNô 
J≤ójôGä 
G’E–ÉO 
Gdóh‹ 
dÓJü°É’ä 
aÉE¿ 9.4 
e∏«ÉQ T°îü¢ 
eàü°π 
HÉdû°Ñμá 
Gd©æμÑƒJ«á 
e≤ÉHπ 1.4 
e∏«ÉQ S°æá 
9102.
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 ةھجاومو مھلودل ةيمقرلا ةدايسلا نامض
 ةقالمعلا ةيجولونكتلا تاكرشلا ةنميھ
 كوبسيافو لبأو لغوغ( رارغ ىلع
.)تفوسوركيامو نوزامأو
hGb™ GdØ†°ÉA Gdù°«ÈGÊ
 اھيستكي يتلا ةينقتلا بناوجلا يفخت 
 ثيح ،قيمعلا هريثأت يناربيسلا ءاضفلا
 ةيجيتارتسإ ةئيب ءيش لك لبق لكشي
 تاءاضفلا نأش كلذ يف هنأش
 ىلع ،ةلودلل ةيركسعلا ةيجيتيارتسإلا
 تاءاضفلاو وجلاو رحبلاو ربلا رارغ
 ةيداصتقالا نع الضف ،ةيجراخلا
 يناربيسلا ءاضفلا دعي امك ،ةيسايسلاو
 ةفاك هلوح روحمتت اصاخ ادعب
 ةئيب هرابتعابو ةيرشبلا تاطاشنلا
 حبصأ ،ملاعلل الكيھم ادعُبو ةيرورض
 اناھر حبصأ يلاحلا يمقرلا ءاضفلا
.ادج امھم ايجيتارتسا
 ةيكيمانيدو ديقعتلاو عونتلا اذھ مامأو
 نامض دعي ،يمقرلا ءاضفلا روطت
 تايجولونكتلا ديدحتل لئاسولا ريفوت
 اھتيلالقتسا ىلع ظافحلل ةيرورضلا
 ال ثيحب ،لودلا صاصتخا نم ةيمقرلا
 ةيمقرلا ةدايسلا حلطصم موھفم رصتقي
 طبترملا يديلقتلا ينوناقلا بناجلا ىلع
 مكتحت نيح يف ،لودلل ةيدايسلا ةطلسلاب
 تايجولونكتلل ةيرشبلا تاطاشنلا ةيبلاغ
 يف لودلا لوخد هنع جتن امم ،ةيمقرلا
 يف مكحتت يتلا تاھجلا عم ةوق تاقالع

 رمألا قلعت ءاوس ،ةيمقرلا تاكبشلا
 تاعامجلاو صاخشألا وأ لودلاب
 ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيمارجالا
 هذھ تحبصأ ذإ ،تايسنجلا ةددعتمو
 فذح يف قحلا كلتمت ةريخألا
 تانايبلا عيبو ةيمقرلا تايوتحملا
 طاشنلا لش يف اذكو ةيصخشلا
 ليجست يف ىتحو دلب يأل يداصتقالا
 ىنبلا ءاشنإ ةلمرف يفو ةربتعم رئاسخ
 ىلع نينطاوملل ةيرورضلا ةيتحتلا
 ديربلا زكارمو تايفشتسملا ءانب رارغ
.اھريغو لقنلاو تالصاوملاو
 ةطلس تحبصأ ،0002 ةنس ذنمو
 لغوغ( ةقالمعلا ايجولونكتلا تاكرش
 نوزامأو كوبسيافو لبأو
 سفانتو يھاضت )تفوسوركيامو
 ساسملا ىلإ ىدأ امم ،لودلا ةطلس
 ريثأتلا عم صاخشألا ريكفت  ةيرحب
 ماعلا يأرلا يف ةرشابم ةروصب
.يلودلاو يلخادلا
 لكشب دمتعت تاسسؤملا تحبصأ
 تاكرشلاو تايجولونكتلا ىلع بيھر
 تاصنملاو تاكبشلا( اھيف مكحتت يتلا
 مالعإلاو تالاصتالاو ةيمقرلا
 نمألاو ءاضقلاو ةراجتلاو ةحصلاو
 ىلإ ءوجللا ةدح تداز امك ،)شيجلاو
 لاجم روطت عم ةصاخ ايجولونكتلا هذھ
 ءايشألا تانرتناو تايمزراوخلا
 ،يعانطصالا ءاكذلا اذكو كيتوبورلاو

 يلودلا داحتإلا تاريدقت رخآ بسحف
 صخش رايلم 9.4 نإف تالاصتالل
 1.4 لباقم ةيتوبكنعلا ةكبشلاب لصتم
.9102 ةنس رايلم
 تايجولونكتلا عضخت ،ءاربخلا بسحو
 فرط نم ةددحملا ةينقتلا ريياعملل
 كلت سيلو يلآلا مالعإلا يسدنھم
 تدجو ،هنمو .لودلا لبق نم ةددحملا
 ةسفانمو داقتنا لحم اھسفن لودلا هذھ
 ةسراممب قلعتي اميف ،هسفن تقولا يف
 ةلصلا تاذ ةيديلقتلا اھتايحالص
.ةدايسلاب
 نأب جتنتسن ،قبس ام لالخ نم
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاناھرلا
 حبصأو ،قفألا يف حولت ةينمألاو
 لجأ نم ايويح ارمأ ةمولعملا كالتما
 يداصتقالا ريثأتلا ةسرامم
.لاعفلا يسامولبدلاو
 ةلأسم تدأ ،يلودلا ديعصلا ىلع
 ةمدخب ةقلعتملا دراوملا يف مكحتلا
 نم ددع فواخم ةرولب ىلإ تنرتنألا
 ةنميھ نم ليلقتلا يف ةبغارلا لودلا
 ةكبش رييست يف نيلعافلا ضعب
 تالاجملاب قلعتي اميف اميسال ،تنرتنألا
 سجاوھلا هذھ تلكش امك ،ةيجيتارتسإلا
 ةنميھلل رظنلاب ةيمھألا غلاب قلق ردصم
 يداصتقالاو ينقتلا راكتحالاو
 ءاوس( تايسنجلا ةددعتم تاكرشلل
 ايجولونكت ليغشت ةمظنأب رمألا قلعت
 تاقيبطتلا ريوطتب وأ تامولعملا
  .ةوقب ةرضاحلا )ةيمقرلا
 ضعب سرامت ،رخآ بناج نم
 ةنميھ تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا
 قاوسألل اھراكتحا لضفب ،ةقلطم
 يف ءاوس ،ةيقيقح ةطلسل اھتسراممو
 ةيميظنتلا دعاوقلا ءاسرإ يف وأ ةدايقلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،يناربيسلا ءاضفلا يف
 لالغتسال ةماعلا طورشلا ديدحت
 تحضأ يتلا ةكبشلا ربع تامدخلا
 ،نيح يف .يرشبلا طاشنلل ةيرورض
 ثادحتسا ىلإ تاكرشلا ضعب تأجل
 ،)نيوكتيبلا( ةصاخلا ةيمقرلا اھتلمع
 عيراشم قالطإ ىلع ىرخأ تلمع امك
 .يجولونكتلا روطتلا ىلع اساسأ موقت

*j©àÈ ''S°àƒcù°æâ'' aÒhS¢ 
MÉS°ƒH» Gcàû°∞ S°æá 0102.

eæò S°æá 0002, 
GCU°Ñëâ S°∏£á 

T°ôcÉä GdàμæƒdƒL«É 
Gd©ªÓbá )ZƒZπ 

hGCHπ haÉjù°Ñƒ∑ 
hGCeÉRh¿ 

heÉjμôhS°ƒaâ( 
J†°Ég» hJæÉaù¢ 

S°∏£á Gdóh∫, ‡É 
GCOi GE¤ GŸù°ÉS¢ 

Hëôjá  JØμÒ 
G’CT°îÉU¢ e™ 
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eÑÉT°ôI ‘ GdôGC… 
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 فادھألا نيب نم سيسحتلاو ةياقولا دعت
 ينطولا شيجلل عافدلا ةيجيتارتسإل ةماھلا
 تاناھر لوح روحمتت يتلاو ،يبعشلا
 نم ديدعلا ىلإ دنتستو ،يتامولعملا نمألا
 ددحت يتلا ةيلمعلا تاودألاو تاينقتلا
 تاكبش ربع راحبإلاب ةطبترملا رطاخملا
 ىلإ ةفاضإلاب ،يعامتجالا لصاوتلا
 ةصصختملا ةينقتلا لئاسولا مادختسا
 ريوطتلاو ثحبلا لكايھ لبق نم ةروطملا
 كلت اميسال ،يبعشلا ينطولا شيجلل
 تاديدھتلا نم ةيامحلل ةمدختسملا
.ةيناربيسلا
 ةحلصم ولثمم موقي ،قايسلا اذھ يف 
 تاكبشلا نمأ ةبقارمو يناربيسلا عافدلا
 ريضحتلاو لامعتسالا ةرئادل ةعباتلا
 طيشنتب ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل
 تايقتلم ميظنتو ةيسيسحت تارضاحم
 ،هبناوج لكب يناربيسلا نمألا موھفم لوح
 ةليفكلا ةديجلا تاسرامملا خيسرت لجأ نم
 اذھب ةطبترملا رطاخملا نم دحلاب
 .ءاضفلا
 ةطشنأ ةحلصملا ذفنت ،صوصخلا اذھ يف
 لاجم يف ميھافملا طيسبت عم ةيسيسحت
 شيجلا يمدختسم ةدئافل يناربيسلا عافدلا
:يف اساسأ روحمتت ،يبعشلا ينطولا

l لوح تايقتلملا نم ديدعلا ميظنت 
.يناربيسلا عافدلا

l تاربخلا نمثت ةيمالعإ مايأ ميظنت 
 ةيعجرملا قيبطت لاجم يف ةبستكملا
 يف قبطملا يلآلا مالعإلا نمأل ةينطولا
 .يبعشلا ينطولا شيجلا
 ءاربخ اھمظني يتلا تارايزلا لالخ
 ميدقت متي ،يناربيسلا عافدلا ةحلصم
 نيدجاوتملا نيمدختسملل ةيلمع تاھيجوت
 ىوتسم ىلع ةرشتنملا تادحولا فلتخمب
 هذھ روحمتت ،ةيركسعلا يحاونلا
 تازيھجتلا ةيامح لوح اساسأ تاھيجوتلا
 مدعب ىصوي لاثملا ليبس ىلعف ،تادعملاو

 لمعلاب صاخلا لومحملا رتويبمكلا لقن
 ةزھجأ ليصوت وأ لمعلا نكامأ جراخ
 يدافت ىلع ةوالع ،بوساحلاب ةنمآ ريغ
 ىلع ةيرسلاو ةيصخشلا تانايبلا رشن
 ام ابلاغ ذإ ،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش
 ىلإ لوصولا تنرتنألا يمرجمل نكمي
 دحلا نم اقالطنا ةيصخشلا تامولعملا
.ةحاتملا تامولعملا نم ىندألا
GCgóG± Gdàëù°«ù¢
 ةلصلا تاذ سيسحتلا تاطاشن دوعت
 ىلع ةمج دئاوفب يناربيسلا نمألاب
 ىلع فوقولا مھل حيتت ذإ ،نيمدختسملا
 تانايبلا ةيامح يف مھب طونملا رودلا
 دنع ربكأ ةقث بسكو تاسسؤملل ةساسحلا
 .ةينورتكلإلا عقاوملل مھحفصت
 نم نامأب لمعلا نيمدختسملل نكمي امك
 ،اھيدافتو ةلمتحملا تاديدھتلا ديدحت لالخ
 لايتحالا تايلمع يف اساسأ لثمتت يتلاو
 ربع اھلاسرإ متي يتلا ،اھلاكشأ فلتخمب
 صيلقت ىلإ ةفاضإ ،ينورتكلإلا ديربلا
 وأ نادقفلل ضرعتت دق يتلا تانايبلا ددع
 ةديدج تاديدھت روھظ لظ يفو .ةقرسلا
 تايلمعب مايقلا بجو ،رمتسم لكشب
 تراود نم ةدافتسالا لالخ نم ثيدحت
 ةيرابخإ تايرشن ىلع لوصحلاو ةينيوكت

 رطاخملا عم لماعتلل مظتنم لكشب
.لضفألا وحنلا ىلع ةديدجلا ةيناربيسلا

“ÉQjø 
 نمألاب سيسحتلا قرط ىدحإ لثمتت
 يف نيمدختسملا عضو يف يناربيسلا
 لالخ نم ةيناربيسلا رطاخملا ةھجاوم
 نوكت ام برقأ ةيناربيس تامجھ ةاكاحم
 ماتخلا يف نوكراشملا عضخيو .عقاولل
 ةنصرقم ةلاسر هلالخ نوقلتي رابتخال
 اذھ روحمتي ،يضارتفا موجھ لكش ىلع
 لثم ةيسيئرلا رطاخملا لوح رابتخالا
 ىلع نيعتي ةرتفلا هذھ لالخو ،ةنصرقلا
 ةميلس تاسرامم جاھتنا نيكراشملا
 رطاخملا يدافت دصق ةسوردمو
 .ةيناربيسلا تاديدھتلاو
 نوفلكملا نوصتخملا دكؤي ،ماتخلا يف
 فلتخم يمدختسم ةدئافل سيسحتلا ماھمب
 لالخ نم ،يبعشلا ينطولا شيجلا لكايھ
 ىلع ،اھنومدقي يتلا تارضاحملا فلتخم
 يدصتلا يف اھرودو ةمظنألا نمأ ةيمھأ
 ينورتكلإلا سسجتلاب ةطبترملا رطاخملل
 برحلاو ينورتكلإلا باھرإلاو
 يتلاو ،ةيناربيسلا ةطشنألاو ةينورتكلإلا
 سمت دــــق رـــطاخم اھرودـب لــكشت
.لودلا ةدايسب

GCgª«á Gdàëù°«ù¢ 
Jû°μπ MªÉjá GŸ©∏ƒeÉä –ójÉ gÉeÉ, heø Kº JƒLó Gd©ójó eø G◊∏ƒ∫ Gdà≤æ«á hGdàæ¶«ª«á ŸƒGL¡á GdàëójÉä 
Gdù°«ÈGf«á, dμø jÑ≤≈ eôO GCZ∏Ñ«á GChL¬ Gd≤ü°ƒQ G’Ceæ«á gƒ Gd©Éeπ GdÑû°ô…. dòd∂, GCV°ë≈ eø Gd†°ôhQ… hV°™ 

N£á a©Édá d∏àëù°«ù¢ dØÉFóI GŸù°àîóeÚ eø GCLπ G◊ó eø J∏∂ GıÉWô. 
GC.a†°«π.T°ôj∞ JôLªá:   d©éƒR…. S°¡ÉΩ

 GıÉWô Gdù°«ÈGf«á 
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lG÷«û¢: Jû°¡ó G÷õGFô –ƒ’ 
Qbª«É hgƒ S°Óì Ph Mójø, c«∞ 

Áμø Mù°Ö QGCjμº eƒGL¡á 
Gdà¡ójóGä Gdù°«ÈGf«á GŸàõGjóI 
GdæÉLªá Yø gòG Gdàëƒ∫ ?

llGdÈha«ù°ƒQ jƒfù¢ bôGQ: 
 مالعإلا تايجولونكت تلتحا
 انتايح نم اماھ ازيح لاصتالاو
 ةباثمب تحبصأ ثيح ،ةيمويلا
 ىلع لمعت ،اھنم صانم ال لئاسو
 فلتخم يف انتايموي ليھست
 لفغن نأ بجي ال نكل ،تاعاطقلا
 لئاسولل يبلسلا بناجلا نع
 تاصنم اھنمو ،ةينورتكلالا
 مدختسُت يتلا يعامتجالا لصاوتلا
 لئاسر رشنل ضعبلا لبق نم
 عمتجملا فدھتست ةمادھ تاباطخو
 .امومع دالبلاو
 اذھ نيمرجملا ضعب لغتسي امك

 لقأ لكشب مئارج باكترال لاجملا
 دق امم ،لاعف هنأ هنع لاقي ام
 ةيجيتارتسإلا ءيشلا ضعب لقرعي
 لاجم يف اندالب اھتدمتعا يتلا
 نينطاوملا نأو اميس ،ةنمقرلا
 تاذ تامدخلا مادختسا اوداتعا
 مھتايح رييست يف ةنمقرلاب ةلصلا
 ةنصرق لامتحإ نع الضف ،ةيمويلا
 مئارجلاو زازتبالاو تانايبلا
  اھنكمي يتلا ،ىرخألا ةيناربيسلا
 ديسجتو روطتلا اذھ لقرعت نأ
 ،لاجملا يف ةجھتنملا ةيجيتارتسإلا
 هذھل ةمراص ةجلاعم بلطتي امم
 تاذو ةيبلسلا ،ةلمتحملا تاقورخلا
 هاجت ،ةثيبخلا فادھألا
 .نيمدختسملا
 ،ايجولونكتلا هذھ نيمأت ضرغبو
 سيسحتو ةيعوت انبجاو نم
 ،ةيناربيسلا رطاخملاب نينطاوملا
  ،ساسألا اذھ ىلع لافطألا ةيبرتو
 نيمأت ىلع صرحلا ىنعمب

 ،نھارلا تقولا يفف .تانايبلا
 ةيباحسلا ةبسوحلاب رمألا قلعتي
 ةبسوح كالتما بجي ثيحب
 نامض عم اندالبل ةنمآ ةيموكح
 نم اھتبقارمو ةيمقرلا انتدايس
 .ةينطو تاءافك فرط
 حلطصم لامعتسا مويلا رشتنا دقل
 نأ بجي هيلعو ،ةيمقرلا ةباحسلا
 ةيموكح  ةباحسب اندالب ىظحت
.ةيمقرلا انتدايس نامضو

lj©àÈ G’Ceø Gdù°«ÈGÊ eø 
GdàëójÉä Gdà» JƒGL¬ GdóaÉ´ 
GdƒWæ» hGdà» Jà£∏Ö J†°Éaô 
G÷¡ƒO hGdàæù°«≥ HÚ e`îà∏∞ 
Gd≤£ÉYÉä. Gf£ÓbÉ eø NÈJμº, 
eÉPG Yø G’ES°ÎGJ«é«á GdƒWæ«á 
d∏óaÉ´ Gdù°«ÈGÊ ?

ll ملاعلا لود لك رارغ ىلع 
 يتلا ةنمقرلا وحن رئازجلا ريست

 e™ Gdù°«ó jƒfù¢ bôGQ NÑÒ
 ‘ JμæƒdƒL«Éä G’YÓΩ hG’Jü°É∫ 

''V°ôhQI GEWÓ¥ HôGeè J£ƒjô
 M∏ƒ∫ GCeæ«á S°«ÈGf«á LõGFôjá''

‘ gòG G◊ƒGQ Gdò… Nü¢ H¬ ›∏á '' G÷«û¢'', j©ƒO GÿÑÒ ‘ JμæƒdƒL«Éä G’EYÓΩ hG’Jü°É∫ Gdù°«ó jƒfù¢ 
bôGQ, GE¤ GCgª«á hLƒO GS°ÎGJ«é«á hWæ«á dÓCeø Gdù°«ÈGÊ, Jû°ô± Y∏«¡É g«Äá Y∏«É, J≤ƒΩ HôS°º N£á eóQhS°á 
H©æÉjá eø GCLπ V°ªÉ¿ Gdù°«ÉOI Gdôbª«á.

∫Hû°Ò Yª«ƒQ- a†°«π T°ôj∞ GCeÉ :راوـحلا ىرـجأ

MƒGQ
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 فثكملا مادختسالا اھجتنا
 بجي اذھل ،ةثيدحلا تايجولونكتلل
 نأ امب  تاروطتلا هذھ ةرياسم
 ةيناربيسلا تامجھلا ،ريبك يدحتلا
 هفلخت يذلا ررضلا ثيح نم قوفت
 اھثدحت يتلا تاديدھتلا كلت
 ،تابابدلاو ةلتاقملا تارئاطلا
 نإف رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو
 وأ ةيحصلا ةموظنملا قارتخا
 اررض ثدحيس ةيوبرتلا وأ ةيكنبلا
 رارقتسالاو نمالا ىلع اريبك
.يلخادلا
 كانھ يرظن ةھجو نم اذھل
 نمألل ةينطو ةيجيتارتسا
 ،ايلع ةئيھ اھيلع فرشت يناربيسلا
 ،ةيانعب ةسوردم ةطخ  مسرب موقت
 مزتلت ،ةينوناقلا ةطلسلاب عتمتت
 يتلا ةسايسلاب تاعاطقلا عيمج
 ضرأ ىلع اھقبطتو اھعضت
 يرورضلا نم هنأ دقتعأ .عقاولا
 ةيفرعم ةطلس ةئيھلا هذھل نوكت نأ
 تاءافك نم لكشتت اھنأ املاط
 نمألا يف ةصصختم ةيلاع
 رارغ ىلع هتاعرفت لكب يناربيسلا
 نمأ ،تاكبشلا نمأ ،جماربلا
 ءاكذلاب ةقالع اھل يتلا تانايبلا
 لماعتلاو ةبسوحلا ،يعانطصالا
 تانايبلل ريبكلا مجحلا عم
 ثيح ،اھريغو تايمزيراوخلاو
 عيمجل اعجرم ةئيھلا هذھ نوكت
 تاقارتخا ثودح دنع تاعاطقلا
 ةفلتخملا تالاغشنالا حرطو
.ناديملا اذھب ةطبترملا
 ةيجيتارتسالا هذھ نمضتت نأ نكمي
 لوألا طبتري ،نييسيئر نيروحم
 اننأ نم مغرلابف ،ةينقتلا لئاسولاب
 نم جماربلاو لولحلا فلتخم ينتقن
 هنأ الإ ،رمألا ةيادب يف جراخلا
 تاضوافملا ءارجإ لالخ اننكمي

 ىلع انطورش ضعب ضرف
 ةعنصملا تاسسؤملاو تاكرشلا
 اھنم يتلاو ،لولحلاو جماربلا هذھل
 تاسسؤملا ةقفارم ةرورض
 ،ةينطولا تاءافكلاو ةيرئازجلا
 ةفرعملا لقن نم نكمتن ىتح
 ىلع صرحلا اذكو ،ايجولونكتلاو
 لولح جماربلا هذھ نوكت نأ
.يتامولعملا نمألاب ةطبترم
 قالطإ نكمي ،كلذ عم ةازاوملاب
 ةينمأ لولحل ريوطت جمارب
 نحنو ةصاخ ،ةيرئازج ةيناربيس
 لاجم يف ةعيرس ةيكيمانيد دھشن
 لمعلاب كلذو ،ةئشانلا تاسسؤملا
 هذھ ةقفارمو عيجشت ىلع
 ةجلاعمل تانضاحلاو تاسسؤملا
 ةطبترم لولحو جمارب ريوطتو
.ينورتكلإلا نمألاب
  ىلع زيكرتلا ناكمب ةيمھألا نمو
 ساسألا رجح دعي يذلا نيوكتلا
 نم كلذو ،عاطقلا اذھ روطت يف
 لاجم يف تاراطإ نيوكت لالخ
 نم يتامولعملا ماظنلا ةرادإ
 يف نيصصختم نيينقتو نيسدنھم
 كلذو يناربيسلا نمألا لاجم
 تاعماجلا عم قيسنتلاو نواعتلاب
.ةيرئازجلا دھاعملاو
 ىلإ قرطتلا قايسلا اذھ يف اننكمي
 سيسحتلاب قلعتي ،مھم دج بناج
 نيمأتب راتھتسإلا رطاخم نم
 ءاوس تانايبلا فلتخم ةيامحو
 ىلإ ،ةيصخش وأ ةينھم تناك
 ينورتكلإلا نمألا ةفاقث رشن بناج
 ةلثمم ةيوبرتلا ةموظنملاب ءدب
 فظوملاب ارورم ةسردملاب
 نم كلذو لوؤسملا ىلإ الوصوو
 لماش نيمأت ىلإ لوصولا لجأ
.مادتسمو
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llةدايسلا يستكت ،لعفلاب 
 اذھ يف .ةغلاب ةيمھأ ةيمقرلا
 اھريغك رئازجلا لمعت ،قايسلا
 اھتدايس نامض ىلع لودلا نم
 ىلع صرحت املثم امامت ةيمقرلا
 ،ةينمألاو ةيبارتلا اھتدايس نامض
 يمقرلا لاجملا نع ثيدحلا دنعف
 ريبكلا لامعتسالا عم ةصاخ
 عيمج يف تايجولونكتلاو لئاسولل
 يرورضلا نم حبصأ ،تالاجملا
 ةيامح تاعاطقلا لك ىلع
 ةيمھأ لودلا تلوأ اذھل ،اھتانايب
 لالخ نم لاجملا اذھل ىربك
 ةفلتخم تايجيتارتسا عضو
.ةيمقرلا اھتدايس نامضل
 دب ال ةيمقرلا ةدايسلا قيقحتلو
 تاكبشلا فلتخم نيمأت نم الوأ
 نمأ ضرعي دق قارتخا يأ نم
 كلذ ىلإ ةفاضإ ،رطخلل دلبلا
 تانايبلاو تامولعملا نيمأت بجي
 تاسسؤملا و تاعاطقلا فلتخمب
 ةمظنألا اذكو تارادإلاو
 هذھ يف لمعَتسُت يتلا ةيتامولعملا
 لالخ نم كلذو ،تارادإلا
 ةمزاللا ةينمألاريبادتلاب مازتلالا
  ،ةيتامولعملا انتاموظنم ةيامحل
 ىلعأ ىلع نوكت نأ يغبني يتلا
 يف ةصاخ مدقتلا نم ىوتسم
 نم ةيامحلاو نيمأتلا لاجم
nقارتخإلا
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 ةليط ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا تعطق
 يف ةربتعم اطاوشأ ،ةنس24 نم رثكأ
 اھسيسأت ذنم لمعت ذإ ،ءانبلا لاجم
 ينطولا شيجلا تاجايتحا ةيبلت ىلع
 اھديسجتب ،تآشنملا ثيح نم يبعشلا
 دعاوسب تالامعتسالا ةددعتم لكايھل
 ،عنصلا ةيلحم داوم لامعتسابو ةينطو
 ةيمنتلا يف رشابم لكشب مھاست امك
 ليغشتب كلذو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 نمو فانصألا لك نم لامعلا فالآ
.نطولا ءاحنأ فلتخم
 ةسسؤم ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا دعت
 ،يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع

 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا ءاول تحت
 ،ينطولا عافدلا ةرازول ةيركسعلا
 ةدحولا مسا تحت 0891 ةنس تئشنأ
 ينطولا شيجلل ءانبلل ةيزكرملا
 ةينطولا ةيريدملا لح دعب يبعشلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل تاينواعتلل
 شيجلل ءانبلل ةيزكرملا ةدحولا تلوحت
 يسائر موسرمب يبعشلا ينطولا
 ىلإ 4991 ةيليوج 32 يف خرؤم
 يعانص عباط تاذ ةيركسع ةسسؤم
 ةسسؤم ىلإ مث نمو ،يراجتو
 يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع
 ةعبات ،9002 ليرفأ 72 خيراتب

 ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل
.يبعشلا
 ةماتلا ةباجتسالا نامض لجأ نم
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا تالاغشنال
 ميعدتو ،تآشنملا ثيح نم يبعشلا
 ،هتادحو ريوطتو ةنرصع دوھج
 فدھب ةديدج لكايھ زاجنإ ىلإ ةفاضإلاب
 ،ةيركسعلا ءايحألا( ةيتحتلا ةينبلا زيزعت
 تآشنملا ،ةيركسعلا تادحولا
 ،ةيعامتجالا تايانبلا ،ةيضايرلا
 ،تارئاطلا ئباخم ،ةيبطلا تآشنملا
 ،)خلإ... ناريطلا تاءاضف ،تاقرطلا
 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا تلكوأ
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 ديسجتو زاجنإ ماھم ةيركسعلا
 عباطلا تاذ ةسسؤملل اھعيراشم
 ةسسؤملا /يراجتلاو يعانصلا
.يلع ابابب اھرقم عقاولا ءانبلل ةيزكرملا

e¡ÉΩ eà©óOI 
 عافدلا ةرازو ططخم ديسجت فدھب
 ططخم ةعيبطو مجح ددحي ،ينطولا
 اعبت ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا ءابعأ
 ةلصلا تاذ اھماھم ذيفنت ىلع اھتردقل
 نم اھيلإ ةلكوملا ،جاتنإلاو زاجنإلاب
 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا لبق
 ةيساسألا ةمھملا نمكت ،ةيركسعلا
 ديسجت يف ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملل
 ةرازو لبق نم ةرطسملا فادھألا
 يتلاو ،ءانبلا لاجم يف ينطولا عافدلا
 شيجلل ةيمنتلا ططخم نمض لجست
 زيزعت يف مھاستامك ،يبعشلا ينطولا
 لقن نامض ،اھليھأتو عافدلا تاردق
 مكحتلاو اھتيقرتو عافدلا ايجولونكت
 حارتقاو ةسارد لكب ةردابملا ،اھيف
 ثيدحتو ريوطتل ةيمارلا ريبادتلا
 تامدخلاو ةعنصملا تاجتنملا ةليكشت
 امك ،يبعشلا ينطولا شيجلل ةھجوملا
 ريوطتلاو ثحبلا تايلآ نيمثتل ىعست
 ةينقتلاو ةيرشبلا تاردقلا صوصخلابو
 نع الضف ،ةدوجوملا ةيجولونكتلاو

 ةسسؤملا علطضت ،ءانبلا لاغشأ زاجنإ
 ةعانص ،ةينقتلا تاساردلا زاجنإب اضيأ
 صاصتخا يف نيوكتلا ،ءانبلا داوم
 ةلجسملا تاجتنملا قيوستو ءانبلا
.اھطاشن نمض
 ةسسؤملا مضت ،يميظنتلا بناجلا نم
 ىلع ،تايريدم ةدع ءانبلل ةيزكرملا
:رارغ
l دادعإب ةفلكملا لاغشألا ةيريدم 
 اذكو تادحولاو ةسسؤملا ءابعأ ططخم
 تاشرولا ةماقإب ةقلعتملا دعاوقلا ديدحت
 ةدعاسم ىلإ ةفاضإلاب ،اھميظنتو
 ،رييستلا نيسحت لجأ نم تادحولا
 تامانزر دادعإ لالخ نم اميسال
 ةيوستو تاشرولا ميظنتو زاجنإلا
 زاجنإلا جمارب دادعإ ،ةينقتلا لكاشملا
 قراوفلا مييقت ،اھتبقارمو اھتعباتمو
 ةعباتم نع الضف ،تاريدقتلل ةبسنلاب
.اھتبقارمو عيراشملل يداملا مدقتلا ةلاح
l ةينقتلا تاساردلا ةيريدم لمعت 
 اھتاردق بسح ةيعونلا ةبقارمو
 ريطأتو دادعإ ىلع اھتايناكمإو
 نم ريياعملل اقبطةيسيئرلا عيراشملا
 ،نيلماعتملل ةباجتسا نسحأ ميدقت لجأ
 ميماصتو تاساردب ةيريدملا هذھ ىنعت
 صيخشتلاو ةربخلا نامض ،عيراشملا

 ةلحرم لالخ ةينقتلا ةدعاسملا ،ينقتلا
 زاجنإلا تادحو فلتخمل زاجنإلا
.ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملل ةعباتلا
lاھرابتعاب داتعلا ةيريدم لمعت 
 ،ةسسؤملا ليكشت يف ةيساسأ ةيريدم
 داتعلا تايقاطب ةعباتمو دادعإ ىلع
 ىنعمب ،داتعلا ريس طبض ،مزاوللاو
 صيصختلا تاءارجإو طورش ديدحت
 ىلع رھسلاو تالقنتلا رييستو
 داتعلل ينالقعلاو لضفألا لامعتسالا
 ةبقارم عم ،تادحولا ىوتسم ىلع
 داتعلا ةنايصب ةقلعتملا تاطاشنلا
.تاشرولا يف تازيھجتلاو
 قيقدتلا ةيلخ ىنعُت ،رخآ بناج نم
 لئاسولا لامعتسا ةيعون مييقتب شيتفتلاو
 نامض عم ،ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا
 نم رييستلا تاءارجإ ذيفنت ةبقارم
 ةبساحملا ،يلاملا ،يرادإلا بناجلا
 لودج دادعإ ،داتعلا رييستو نيومتلاو
 يعجرم راطإ نيوكت ،ةسسؤملا نتم
 نأ اھنأش نم يتلا تاحارتقالا ةفاكل
 زاجنإلا تاودأ ةيلاعف نم نسحت
.تادحولا رييست ةمظنأو

hMóGä G’E‚ÉR .. QhGO GdÑæÉA 
 ةسسؤملا تاطاشن لاجم عسوتل ارظن
 ةزيكر لثمت يتلا ،ءانبلل ةيزكرملا
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 ةجردب مھاستو لاغشألل ةيساسأ
 ،زاجنإلا فيلاكت ضفخ يف ةريبك
 ةطونملا فادھألا ديسجت لجأ نمو
 ةدحو 41 ةسسؤملا زوحت ،اھب
.ةيركسعلا يحاونلا ةفاك ربع ةرشتنم
 ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا تعرش
 تايانبلا جاتنإ يف 6002 ذنم
 زاجنإ ةدحو لالخ نم  ةيعانصلا
 رارغ ىلع ،ةعنصملا تايانبلا
 ءاطغب ةمعدملا لكايھلا تاذ تايانبلا
 لاجم يف ةدئار اھلعجي ام ،يندعم
 مجحلا تاذ تايانب لكايھ زاجنإ
 تايجولونكت مادختساب ريبكلا
 امك ،ةزيجو ةينمز ةدم يفو ةروطتم
 نم عونلا اذھ زيھجت ىلع لمعت
 ددعتم لزعلاب اھليھأتو تايانبلا
 ةسسؤملا نأ ،ملعلا عم .فئاظولا
 ةدع ىلع رفوتت ءانبلل ةيزكرملا
 يبلت ىصحلا جاتنإل رجاحم
 هذھ نم عيراشملا فلتخم تاجايتحا
.ةيلوألا ةداملا
 ءانبلا داوم جاتنإ ةدحو صخي اميف
 فكعتف ،ةرڤوبل قبسملا عينصتلاو
 ةھجوملا ءانبلا داوم جاتنإ ىلع
 ،ماكرلا( ةسسؤملا عيراشم لاغشأل
 تادحو ديوزتو ،)...ىصحلا
 ةيجيتارتسإلا ءانبلا داومب زاجنإلا
 ،)رجآلا ،تنمسإلا ،ديدحلا(
  ةزھاجلا تايانبلا زاجنإ ىلإ ةفاضإلاب
 ةيركسعلا تادحولل ةھجوملا
.حلسملا تنمسإلا لامعتساب
 هذھ مضت ،اھماھم ذيفنت لجأ نمو
 ىلع دتمي جاتنإلل ازكرم ةدحولا
 ىلإ مسقني ،اراتكھ 82 ةحاسم
 ةطحم" نع ةرابع ىلوألا ،نيتقطنم
 نط 052ـب ردقت جاتنإ ةردقب "ريسكت
 ةطحملا صتخت نيح يف ،ةعاسلا يف
 ةيتنمسإلا حئافصلا جاتنإ يف ةيناثلا
 ةدحو 00013 ــب ردقت ةيجاتنإ ةقاطب
 تايانب زاجنإ ب   ـناج ىلإ ،ايرھش
 ةيجاتنإ ةــقاطب حلسملا تنمسإلاب
.رھشلا يف ةيانب 52 ـب ردــقت

 GŸójô Gd©ÉΩ d∏ªƒDS°ù°á 
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 ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا ربتعت"
 عاطقلا نم ءزجتي ال ءزج
 ينطولا شيجلل يداصتقالا
 ديسجت ىلع لمعت ثيح ،يبعشلا
 ،اھيلإ لكوملا ءابعألا ططخم
 تايناكمإلا ةنرصعو ريوطتو
 نمضي لكشب ةيداملاو ةيرشبلا
 جوتنملا ةيعون يف مكحتلا
 عيراشملا ميلست نامضو يئاھنلا
 اقيبطت ،ةددحملا اھلاجآ يف
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا تاميلعتل
 فارشإ تحتو يبعشلا ينطولا
 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا
.ةيركسعلا
 ،ةيلبقتسملا قافآلا صخي اميف
 عيونت ىلإ ةسسؤملا ىعست
 ىلع ىرخأ تالاجم يف اھتطشنأ
 ةيقرتلاو ةيرحبلا لاغشألا رارغ
 ةقاطلا نيسحت دعي امك ،ةيراقعلا
 قئاف ارمأ انتسسؤمل ةيجاتنإلا
 ةباجتسا نسحأ نامضل ةيمھألا
 لكايھ فلتخم تاجايتحال
 ثيح نم يبعشلا ينطولا شيجلا
.تآشنملا
 ىعست ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 لئاسولا لامعتسال انتسسؤم
 لاغشأ لاجم يف ةيجولونكتلا
 جذامنو ةمظنأ ريوطت ،تآشنملا
 ماظن ريوطت ،ةديدج ءانب
 عضوو ةنمقر ،قبسملا عينصتلا
 لدابت نيكمتل تامولعم ماظن
.لاعف لكشب تامولعملا

 مت ،هركذ قبس ام ىلإ ةفاضإ
 ةدحو ةنرصع ةيلمع ةجمرب
 ةيندعملا لكايھلا زاجنإ
 اھتردق عفر فدھب ةراجنلاو
 ةنرصع نع الضف ،ةيجاتنإلا
 ءانبلا داوم جاتنإ ةدحو
 عيسوتو قبسملا زيھجتلاو
 تايانبلا زاجنإ ةدحو ريوطتو
 جاتنإ يف مھاسيس امم ،ةعنصملا
 ةفاضإلاب ،مجحلا ةريبك تايانب
 ةيريدم زيزعت متيس كلذ ىلإ
 ةبقارمو ةينقتلا تاساردلا
 ربخم ءاشنإ لالخ نم ةدوجلا
 ءانتقاو ةدوجلا ةبقارمل
 تادعمو فشكلا تازيھجت
.ةثيدح خاسنتسا
 لاجم يف اھرامثسا لالخ نم
 يرشبلا رصنعلا نيوكت
 ةريظح ةنرصع عم يزاوتلاب
 ةسسؤملا مزتعت ،داتعلا
 ىلإ ءاقترالا ءانبلل ةيزكرملا
 ثيح نم تايوتسملا ىلعأ
 تاميلعتل اقبط ءادآلاو ةيسفانتلا
 ينطولا شيجلل ايلعلل ةدايقلا
 رامثتسالا نإف مث نمو ،يبعشلا
 ةبكاوم ىلع بصني نأ دبال
 هدھشي يذلا يجولونكتلا روطتلا
 ،عيراشملا رييستو ءانبلا لاجم
 ةفعاضم ىلإ امتح يدؤيس امم
 ىقبيو ،جاتنإلا ىلع انتاردق
 ةءافكلا ،ةيلاعفلا" انراعش
n"ةيقادصملاو

'' J£ƒjô GCf¶ªá 
h‰ÉPê HæÉA LójóI ''
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‰ÉPê eø G’E‚ÉRGä
  ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا تمدق
 ةنس ططخم نمض ةماھ عيراشم
 ال لاثملا ليبس ىلع اھنم ،2202
:رصحلا
l دييحت ةدـحوب ةصاخلا تآشنملا زاجنإ 
 ةيركسعلا ةيحانلا ةفلجلاب ةرــيخذلا
 ديسلا اھنيشدت ىلع فرشأ يتلاو ىلوألا
 سيئر ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 6 خيراتب يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
.2202 توأ
lتالافتحالا لالخ اھروضح تلجس 
 ربع لالقتسالا ديعل 06 ىركذلل ةدلخملا
 تبصن يتلا ةيفرشلا ةصنملل اھزاجنإ
 يذلا يركسعلا ضارعتسالا ةبسانمب
 .تآشنملا ديدع اذكو ةبسانملاب ميقأ
l ةصاخلا تآشنملا ةسسؤملا تزجنأ 
 ةليصفلل ةيلودلا ةيركسعلا باعلألاب
 اھتنضتحا يتلا 2202 اوج ةلومحملا
 ىلإ 51 نم ةدتمملا ةرتفلا يف اندالب
 ةيحانلا ميلقإب 2202 توأ 72 ةياغ
.ىلوألا ةيركسعلا
l ةليلقلا تاونسلا يف ةسسؤملا تملس 
 زكرملا اھنيب نم ةماھ عيراشم ةيضاملا
 ينقتلا قيثوتلاو ةرياعملل يركسعلا
 ايلعلا ةسردملاب هرقم عقاولا زيمرتلاو
 راتخم نب" موـحرملا دھاجملا داتعلل
.شارحلاب "دومأ خيش
l ىلع تآشنملا نم ديدعلازاجنإ 
 لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا ىوتسم
.نيدموب يراوھ لحارلا سيئرلا

l ئباخمو روبعلا تارمم زاجنإ 
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا تارئاطلا
lريسلا قرطو فقوتلا تاحاب زاجنإ 
 ةركسب ةيوجلا ةدعاقلا ىوتسم ىلع
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلاب
l فلتخمب ةيركسع تادحو ةدع زاجنإ 
 نيمأت راطإ يفف .ةيركسعلا يحاونلا
 ةسسؤملا تمھاس ،ةيربلا دودحلا
 شيجلا تادحو ميعدت يف ةروكذملا
 ةدع زاجنإ لالخ نم يبعشلا ينطولا
 طيرشلا لوط ىلع ةبقارم زكارم
 ةيبلت ىلع رھست امك ،يدودحلا
 ينطولا شيجلا تادحو تاجايتحا
 ةيوارحصلا تايانبلا نم يبعشلا
.ةزھاجلا

 ةيزكرملا ةسسؤملا لخدتت ،ةراشإلل 
  اندالبب ثراوكلا ثودح لالخ ءانبلل
 يداملاو يرشبلا  معدلا ميدقتل
 رثإ لاحلا هيلع ناك املثم ،تاطلسلل
 لازلزو 1002 يداولا باب تاناضيف
.3002 سادرموب

GŸù°Égªá ‘ Gdù°«ÉS°á GdƒWæ«á d∏àû°¨«π
 ريوطتو نيسحت ةيجيتارتسإ راطإ يف
 يلوت ،ءانبلا عيراشمو تازاجنإلا
 ةغلاب ةيمھأ ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملا
 متيس ،قايسلا اذھ يف ،دارفألا نيوكتل
 زكرم حاتتفا بيرقلا لبقتسملا يف
 مئادلا ليھأتلا نامضل ينھملا نيوكتلل
 روطتلا ةبكاوم ىلع لمعلاو اھلامعل
 ناديملا اذھ يف ةنرصعلاو
 ةيريدملا تعرش امك ،يجيتارتسالا
 يف ءانبلل ةيزكرملا ةسسؤملل ةماعلا
 تاينقت جاردإو ةيداملا لئاسولا ريوطت
 ىوتسم نيسحتو ءانبلا ناديم يف ةديدج
.دارفألل يئاقتنالا رايتخالاو ليھأتلا
 يف ةسسؤملا مھاست ،راطإلا اذھ يف
 فظوت ذإ ،ليغشتلل ةينطولا ةسايسلا
 فلتخم نم لامعلا نم فالآلا ايلاح
 0051 مھددع دعتي مل ثيح ،فانصألا
 ةسسؤملا مزتعتو ،3891 ةنس الماع
 يف ةديدج لغش بصانم ثادحتسا
nتاصصختلا فلتخم

▼

GCT°¨É∫ Gdàæ≤«Ö Yø  GŸ«É√ 
 HÉS°à©ªÉ∫ Gd£ÉbÉä GŸàéóOI.

Yójó GŸæû°ÉBä  
GŸæéõI Y∏≈ 

eù°àƒi 
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 ديعصت "راعش لمح يذلا رمتؤملا دقعنا
 ،"ةدايسلا لامكتساو لالتحالا درطل لاتقلا
 بعشلا فانئتساب تزيمت ةصاخ فورظ يف
 يبرغملا لالتحالا دض هحافك يوارحصلا
 ةيراس رانلا قالطإ فقو ةدھاعم كھتنا يذلا
 ثدحلا اذھ فرعو ،1991 ذنم لوعفملا
 ،بودنم 0002 نع ديزي ام ةكراشم ماھلا
 نم ةيصخش 003 نم رثكأ روضحبو
.ملاعلا ءاجرأ فلتخم
 ديسلا ويراسيلوبلا ةھبجل ماعلا نيمألا زربأ
 ،يلاملاو يبدألا ريرقتلا يف يلاغ ميھاربإ
 ةيضقلا اھتققح يتلا تابستكملا مھأ
 ةفاك ىلع ةريخألا ةنوآلا يف ،ةيوارحصلا
 ةيعون ةزفق قيقحت رارغ ىلع ،ةدعصألا
 ةيضقلا ةلادعو ةناكم خيسرت يف ةيخيراتو
 ىلإ اريشم ،ةيلودلا لفاحملا يف ةيوارحصلا
 داقعنا تطاحأ يتلا ةيلودلا فورظلا

 ةيئانثتسالا فورظلل ةجيتن " :الئاق ،رمتؤملا
 يف حلسملا حافكلا ىلإ ةدوعلا اھتعبط يتلا
 يبرغملا قرخلا ببسب ،0202 ربمفون 31
 نييوارحص نييندم ىلع ءادتعالا هتلواحمو
 تضرُع ،تاركركلاب ةيعرشلا ريغ ةرغثلاب
 ةيلودلا ةحاسلا ىلع تفال لكشب ةيضقلا

 فلتخم وأ يلودلا نمألا سلجم ءاوس
." ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو تاموكحلا
 ةھبجل ماعلا نيمألا راشأ ،هتاذ قايسلا يف

 ةيروھمجلا دوھج ىلإ ويراسيلوبلا
 اھتاوق ريوطت ىلإ ةيمارلا ،ةيوارحصلا
 اھدمو اھتنرصع لالخ نم ةحلسملا
 فيكتتل ةحاتملا ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلاب
 ىلإ ةفاضإلاب ،نھارلا فرظلا تابلطتم عم
 ،ةلتحملا يضارألاب ةضافتنالا ةيوقتو زيزعت
 ةيمالعإلا ةھبجلا رود زيزعت بناج ىلإ
 دوھج ةلصاوم لالخ نم ةيسامولبدلاو
 فلتخم يف ةيضقلا ةلادعو ةناكم خيسرت

 GEKô Œójó Gdã≤á a«¬ GCe«æÉ YÉeÉ d∏Ñƒd«ù°ÉQjƒ 
hQF«ù°É d∏éª¡ƒQjá Gd©ôH«á Gdü°ëôGhjá GdóÁ≤ôGW«á

QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿ j¡æÅ Gdù°«ó GEHôGg«º ZÉ‹
 ةلاسرب ،3202 يفناج 22 موي ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا سيئر ثعب
 ةيقاسلا ريرحت ةھبجل اماع انيمأ هيف ةقثلا ديدجت رثإ ،يلاغ ميھاربإ ديسلل ةئنھت
 ةيطارقميدلا ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروھمجلل اسيئرو بھذلا يداوو ءارمحلا
 :يلي ام ةلاسرلا صن يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا لاقو.ةقيقشلا

 ىلع ينرسي ،زيزعلا يخأو سيئرلا ةماخف"
 ةھبجل اماع انيمأ ،مكيف ةقثلا ديدجت رثإ
 ،بھذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا ريرحت
 ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروھمجلل اسيئرو
 رحأب مكيلإ مدقتأ نأ ،ةقيقشلا ةيطارقميدلا
 قيفوتلاو حاجنلا ماود مكل اينمتم ،يناھتلا
 ةيضقلل ةمدخ ،ةليبنلا مكماھم ءادأ يف
 امك .يبألا اھبعشو ةلداعلا ةيوارحصلا
 ىلع مكئنھأ نأ ،ةبسانملا هذھب يل بيطي
 ةھبجل رشع سداسلا رمتؤملا حاجن

 بعشلا دومص ييحأو ،ويراسيلوبلا
 دكأو هتملك لاق يذلا ،قيقشلا يوارحصلا
 ريغ عورشملا هقحب هكسمت ،ىرخأ ةرم
 ريرقت يف ،مداقتلا وأ فرصتلل لباقلا
 ةدحتملا ممألا تارارقل اقفو هريصم
 مكل ددجأ ذإو .ةلصلا تاذ يقيرفإلا داحتالاو
 اھمعدو ،تباثلا رئازجلا فقوم ىلع ديكأتلا
 ،ةلداعلا ةيوارحصلا ةيضقلل يئدبملا
 ،زيزعلا يخأو سيئرلا ةماخف ،اولضفت
n"ةدوملاو ريدقتلا تارابع ىمسأ لوبقب

±. T°àƒG¿ - ريوصت: S¢.LÉHô…
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 داشأ ،ددصلا اذھ يفو ،ةيلودلا لفاحملا
 ةناكملاو رودلاب يلاغ ميھاربإ ديسلا
 ارظن ،ايلودو ايميلقإ رئازجلل ةقحتسملا
 اھمعدو ةيئدبملا فقاوملاب اھكسمتل
 اھتمدقم يفو ةلداعلا اياضقلل طورشماللا
 ئدابم نم اقالطنا ،ةيوارحصلا ةيضقلا
 .ربمفون لوأ ةروث

G÷õGFô ŒóO OYª¡É d∏≤†°«á Gdü°ëôGhjá 
 ةيضقلل طورشماللا اھمعد رئازجلا تددج
 تالخدت لالخ نم كلذو ،ةيوارحصلا
 يف ةكراشملا ةينطولا دوفولا فلتخم يلثمم
 ةيسايس بازحأ ءاسؤر نم رمتؤملا لاغشأ
 تامظنمو يندملا عمتجملا تايعمجو
 اذھ يفو ،ةيوارحصلا ةيضقلا عم ةنماضتم
 ،ةمألا سلجم دفو لثمم راشأ ،قايسلا
 نأ ىلإ هتملك يف ،نودع يداد رمع بئانلا
 ةيضقلا نم ابعشو ةموكح رئازجلا فقوم
 اتباث لظيس لب ،ريغتي نل ةيوارحصلا
 هجوتلا تايولوأ دحأ هنوك ةخسار تاعانقب
 لثمم هجو امك ،ةديدجلا رئازجلل يسايسلا
 يلكآ ديسلا ،ينطولا يبعشلا سلجملا دفو
 لمحتل ةدحتملا ممألل ًءادن هتلخادم يف دمحم
 تمصلا لظ يف ةيخيراتلا اھتايلوؤسم
 .ةيوارحصلا ةيضقلا هاجت بيھرلا
 تايعمجو بازحأ تالخدت تدكأ امك
 بعشلا حافك معدب اھمازتلا يندملا عمتجملا
 ،هريصم ريرقت ىتح لداعلا يوارحصلا
 ،دايحلا لبقت ال ةيوارحصلا ةيضقلا نوك
 بعشلا ةيرحب الإ لمتكت نل ايقيرفإ ةيرحو
.قيقشلا يوارحصلا

GdƒaƒO G’CLæÑ«á Y∏≈ Gdæ¡è fØù°¬ 
 تايعمجلاو تايصخشلا نم ديدعلا تبرعأ
 ةينيتاللا اكيرمأو ةيبرعلا لودلاو ايقيرفإ نم

 يف ةكراشملا ابوروأو
 نع ،رمتؤملا اذھ
 اھمعدو اھنماضت
 ،يوارحصلا بعشلل
 لجأ نم لضاني يذلا

 ريرقت يف هقح
 نيبلاطم ،ريصملا
 ليجعتلا ةرورضب
 نم رامعتسالا ةيفصتب
 ،ةيبرغلا ءارحصلا
 بعشلا حنمو
 يف هقح يوارحصلا
 ،ريصملا ريرقت

 ةيلوؤسم يبرغملا لالتحالا نيلمحم
 ةيعرشلل رمتسملا هكاھتنا ءارج ديعصتلا
.ةيلودلا
 بونج ةلود ةبودنم تبلاط ،راطإلا اذھ يف
 عارسإلاب ،وغناب يويغنيلھ ةديسلا ايقيرفإ
 يف ةرمعتسم رخآ نم لالتحالا ةيفصت يف
 يعويشلا بزحلا دفو دكأ امك ،ايقيرفا
 عم طورشماللا هنماضت نع يسورلا
 بعشلا قحب هفارتعاو ،ةيوارحصلا ةيضقلا
 ،لالقتسالاو ريصملا ريرقت يف يوارحصلا
 معادلا هفقوم ىلع اتباث لظيس هنأ ىلإ اريشم
 طسب ىتح يوارحصلا بعشلل دناسملاو
                     .ينطولا هبارت لماك ىلع هتدايس
 ةينيتنجرألا ةيناملربلا تبلاط ،اھرودب
 ةديسلا ،ةيوارحصلا ةيضقلا لجأل ةلضانملا

 ةاناعم ىلع ءوضلا طيلستب ،ييريب ايلوج
 بزح سيئر ربع امك ،يوارحصلا بعشلا
 دمحم ديسلا ،يناتيروملا مدقتلا ىوق داحتا
 بعشلا عم قيمعلا هنماضت نع ،دولوم دلو
 ديحولاو يعرشلا هلثمم عمو يوارحصلا
 ىلإ ايعاد ،ويراسيلوبلا ةھبج يف لثمتملا
 ريصملا ريرقت يف هقح نم هنيكمت
. لالقتسالاو
 نع تاباختنالا ةنجل فشك دعبو ،اماتخ
 ةنامألا ءاضعأل 72 ـلا نيزئافلا ةمئاق
 دكأ ةينوناقلا نيميلا ءادأو ،ةماعلا
 ىلع يماتخلا مھنايب يف نوكراشملا

 يتلا ططخلاو بيلاسألا دامتعا ةرورض
 ةكرعملا مسح نم يوارحصلا شيجلا نكمت
 ةمواقملا رايخب كسمتلا عم ،ةيررحتلا
 لامكتسا ىتح يررحتلا حافكلا ديعصتو
nينطولا بارتلا لماك ىلع ةدايسلا

bÉd```ƒG

GdæÉT°£á G◊≤ƒb«á GdƒGYôI hdó  
Gdù°«ó GEHôGg«º N«É, bÉOeá eø 
GŸæÉW≥ GÙà∏á
 رمتؤملا اذھ يف انكراش"
 بعشلا توص لاصيإ فدھب
 ةلتحملا قطانملاب يوارحصلا
 نييوارحصلا ىرسألاو
 اذكو ،ةيبرغملا نوجسلا يف نيدجاوتملا
 ،يوارحصلا بعشلا يدحتو دومص زاربإ

 بعشلا نأ اھدافم  يبرغملا لتحملل انتلاسر
 ىضم تقو يأ نم رثكأ ممصم يوارحصلا

 ةھبجلاب نوثبشتم نحنو ،هتيرح عازتنا ىلع
n" انحافك ةدئار يھ يتلا ةيبعشلا

Gdù°«ó H«ÉQ bÉdƒ¿, QF«ù¢ 
Gdàæù°«≤«á G’ChQhH«á d∏à†°Éeø 
e™ Gdû°©Ö Gdü°ëôGh… 
 زورب نم ةنس 74 دعب"
 عم يلودلا نماضتلا
 ال ،ةيوارحصلا ةيضقلا
 عم نينماضتم لازن

 لصي نأ بجي هتوصو يوارحصلا بعشلا
 وعدن قلطنملا اذھ نم ،ةيلودلا لفاحملا ىلإ
 ممألل ةماعلا ةيعمجلاو يلودلا نمألا سلجم
 ،لالتحالا دصل كرحتلا ىلإ ةدحتملا
 ةھبجو نييوارحصلل ةيبرغلا ءارحصلاف
 ديحولاو يعرشلا لثمملا يھ ويراسيلوبلا
n " يوارحصلا بعشلل

Gdù°«ó GCMªó Hû°Ò GCMªó, QF«ù¢ 
G–ÉO G÷ª©«Éä GdƒWæ«á Jû°ÉO 
 ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق"
 ةيقيرفإو ةيبرع ةيضق يھ
 يف عيمجلا فوقو بلطتت

 نيكمت لجأ نم دحاو فص
 هقح نم يوارحصلا بعشلا
 نوناقلا فصني نأ هانمتن ام لك ،ةيرحلا يف
 هذھ منتغأ .مولظملا بعشلا اذھ يلودلا
 هاجت ةتباثلا رئازجلا فقاومب هونأل ةحناسلا
 ركشأو ،لالتحالا تحت ةعقاولا بوعشلا
 اياضقلا معد ىلع ةموكحو ابعش مكدلب
 ةيضقلا اھتمدقم يفو ملاعلا يف ةلداعلا
n"ةيوارحصلا



 eÉ g» RQGYá G’CS°æÉ¿? 
 يف يغارب لاخدإ ةيلمع يھ نانسألا ةعارز
 .دوقفملا نسلا ناكم )كفلا مظع( ةيخنسلا >ماظعلا
 ينس رذجك ةيندعملا يغاربلا هذھ مدختسُت
 ةيساسأ ةماعد ةباثمب كلذب نوكتل يعانطصا
  .ةيعانطصالا نانسألل
eø Áμæ¬ G’S°àØÉOI eø RQGYá G’CS°æÉ¿?
 علخب هل حمست ةديج ةحصب عتمتي صخش لك
 لكشبو .نانسألا ةعارزل الھؤم ربتعي نانسألا

 ةميلس ةثلب عتمتي نأ ضيرملا ىلع بجي ،ماع
 حمسي ىوتسمبو ةديج مظعلا ةفاثك نوكت نأو
 ىلإ ةفاضإلاب ،تاسرغلا لمحو نانسألا ةعارزب
.ةيومف ةيحص ةفاظن
 كئلوأو ةرثكب غبتلا نوكلھتسي نيذلا صاخشألا امأ
 ءاد لثم ةنمزم ضارمأ نم نوناعي نيذلا
 اجالع نوقلتي نيذلا وأ ،بلقلا ضارمأو يركسلا
 متيف ،ةبقرلا وأ سأرلا ىوتسم ىلع ةعشألاب
 ةعارز تناك اذإ ام ةفرعمل يدرف لكشب مھمييقت
.ةيحصلا مھتلاح عم بسانتت نانسألا
eÉ fù°Ñá ‚Éì RQGYá G’CS°æÉ¿? 
 نانسألا ةعارز تايلمع حاجن ةبسن لصت
.٪89 ىلإ
eÉgƒ Gdù°ø GŸÓFº dõQ´ G’CS°æÉ¿ Yæó Gdû°îü¢ GdÑÉd≠?
 هنم رثكأ مظعلا ةفاثكب رمألا قلعتي ،لاحلا ةعيبطب
.ضيرملا رمعب
eÉ g» GBKÉQ GdàóNÚ Y∏≈ RQGYá G’CS°æÉ¿?
 نوبركلا ديسكأ يداحأ ىلع غبتلا يوتحي

 داوملا هذھل نكمي ،ةنطرسم داومو نارطقلاو
ةيلمعجامدنا ريبك دح ىلإ ئطبت نأ ةماسلا

 عالقإلا للقي نأ نكمي ،نيح يف .نسلا سرغ
 نم ظوحلم لكشب ةحارجلا لبق نيخدتلا نع
 نيسحت لالخ نم ،باھتلالاب ةباصإلا رطخ

 ءافشلا ةلحرم ءانثأ نانسألاو مفلا ةحص
.مائتلالاو
gπ Áμø RQGYá G’CS°æÉ¿ H©ó S°æƒGä eø N∏™ G’CS°æÉ¿ 
GŸôj†°á?
 ةعارز ةيلمعب موقي نأ صخشلل نكمي ،عبطلاب
 امب يمظع عافتراو ةفاثكب عتمتي هنأ املاط نانسألا
 ال تقولا نإف يلاتلابو ،ةحارجلا هذھ ءارجإل يفكي
 .لاجملا اذھ يف ةيمھأ يستكي

eù°Égªá

J©ó RQGYá G’CS°æÉ¿ J≤æ«á Jù°ªí HÉS°àÑóG∫ c∏» dÓCS°æÉ¿ GŸØ≤ƒOI. aªÉ g» RQGYá G’CS°æÉ¿? heÉ g» G◊É’ä Gdà» Jù°àóY» Yª∏«á 
RQGYá G’CS°æÉ¿? eÉ fù°Ñá ‚Éì RQGYá G’CS°æÉ¿? heÉ g» e†°ÉYØÉä GdàóNÚ Y∏≈ RQGYá G’CS°æÉ¿?  ‘ gòG GŸƒV°ƒ´ Œ«ÑæÉ GdócàƒQI 
H∏≤ôOhì Yø gò√ G’CS°Ä∏á hGCNôi. 

GdócàƒQI: Q. Zõjπ, GdócàƒQ: U¢. HƒMÉMá, 
hGdÈha«ù°ƒQ: ´. HƒcªƒT¢. 
eü°∏ëá WÖ G’CS°æÉ¿ HÉŸù°àû°Ø≈ GŸôcõ… d∏é«û¢.

GdócàƒQI: S¢ OQjÑπ - H∏≤ôOhì :دادعإ

c`π e`É jé`Ö e©ôaà¬
RQGY`á G’CS°æÉ¿
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 bó j¶ø GdÑ©†¢ GC¿ RQGYá 
G’CS°æÉ¿ GHàμÉQ Lójó 

hJμæƒdƒL«É Mójãá, dμø G’Ceô 
d«ù¢ còd∂ a≤ó HóGCä RQGYá 
G’CS°æÉ¿ a©∏«É e™ Gd£Ñ«Ö 
''HôG‰ÉQ∑'' Ãójæá ZƒJæÑƒQÆ 

HÉdù°ƒjó S°æá 2591, M«å 
Gcàû°∞ Yø Wôj≥ Gdü°óaá 

XÉgôI G’fóeÉê Gd©¶ª» e™ 
e©ó¿ Gdà«àÉf«ƒΩ, h‘ S°æá 
5691 ‚í ''HôG‰ÉQ∑'' ‘ 
GS°àîóGΩ Gdà«àÉf«ƒΩ ’S°àÑóG∫ 
G’CS°æÉ¿ GŸØ≤ƒOI. hGd«ƒΩ, J©ó 

LôGMá RQGYá G’CS°æÉ¿ cëπ 
G’CcÌ J≤óeÉ ’S°àÑóG∫ 
G’CS°æÉ¿ GŸØ≤ƒOI.

HÒ Gf¨ØÉQ HôG‰ÉQ∑

 QGFó ‘ ›É∫ RQGYá G’CS°æÉ¿ 

➤

➤

 ردخم ريثأت تحت ةحارجلا هذھ متت 
 ،ريغص حرج ءارجإ دعب يعضوم
 يغربلا لاخدإب بيبطلا موقي
 تحت كفلا مظع يف عورزملا

 ءافشلا ةلحرم لالخو ،ةثللا ةجسنأ
 جمدني رھشأ ةدع قرغتست يتلا
 كفلا مظع عم عورزملا يغربلا
 .ةثللا يف تّبثيو

GŸôM∏á G’Ch¤

GŸôM∏á GdãÉf«á

 نم هنإف ،ةلحرملا هذھ ىلإ لاقتنالل
 رھشأ ةعضب راظتنا يرورضلا
 يفاعتو ةجسنألا مائتلا نم دكأتلل
 حارجلا موقي اھدعب ،ضيرملا
 فشكو ةثللا حتفل ةطيسب ةحارجب
 مادختسا لجأ نم ينسلا سرغلا

 ةدم جاتحتو ،ةسرغلا تيبثت يغارب
 موقي مث ،ةثللا مائتلال نيعوبسأ
 نسلا لمحتس يتلا ةماعدلا عضوب
 متي ريخألا يفو يعانطصالا
.اھيلع يعانطصالا نسلا بيكرت

c«∞ Jàº RQGYá G’CS°æÉ¿ Mù°Ö Gd£ôj≤á Gdù°ƒjójá?
: نيتلحرم ىلع ةيديوسلا ةقيرطلا بسح نانسألا ةعارز متت

c«∞ Jàº RQGYá G’CS°æÉ¿ Mù°Ö 
Gd£ôj≤á Gdù°ƒjù°ôjá ?
 سيل ،ةيرسيوسلا ةسردملا بسحب
 جامدنالا راظتنا يرورضلا نم
 ةجسنألا مائتلاو ةسرغلل يمظعلا
 نس عضو نكمي ذإ ،ةيومفلا
.ةحارجلا موي تقؤم يعانطصا

gπ Áμø Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á GdõQ´ 
eÑÉT°ôI H©ó N∏™ G’CS°æÉ¿?
 عيمج يف سيل نكل ،ديكأتلاب
.ةيكينيلكإلا تالاحلا

S°«¡ÉΩ .∫ :ةمجرت
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JÉQjï

 يريمدتلا حالسلا "ملابانلا" حبصأ
 تاوقل اكتف رثكألاو لضفملا
 لكشب رشتنا ،يسنرفلا لالتحالا
 ةيركسعلا تايلمعلا بقع يشحو
 "لاش" لارنجلا اھقلطأ يتلا ىربكلا

 حستكا يذلا يمنھجلا هططخم نمض
 يف ،يرئازجلا رطقلا ءاجرأ ةفاك
 ىلع ءاضقلل ةسئايلا هتالواحم
 يركسعلا اھحانج فاعضإو ةروثلا
 ،ينطولا ريرحتلا شيج يف لثمتملا
 ةيرئازجلا ةروثلا قيدص ةداھشب
 نع بتك يذلا "ونرأ جروج"
 اھققح يتلا ةيلاتتملا تاراصتنالا
.ينطولا ريرحتلا شيج
 يسنرف يدنج دكأ ،ددصلا اذھ يف
 دونج" هباتك يف "ناوج دولك"يعدُي
 نم مقتنت تذخأ تاوقلا نأ "نودالج
 تاباغلاو ىرقلا يف ءايربألا ناكسلا
 قاطن يف ةعقاولا ةمرحملا قطانملاو
 ربع اھتنش يتلا ىربكلا تايلمعلا
 ،ملابانلا لبانقب ةدوزملا تارئاطلا
 نييندملا خاوكأ فادھتسا" نأ الئاق
 ليوأت ىندأ لمتحي نكي مل لزعلا
 كرحتي ام لك لئاقلا أدبملا بسح
 ."ودعلا نم وھف
 يف ممص قراح حالس "ملابانلا"
 يف رانلا مارضإل لوألا ماقملا
 صاخشألل اقورح ببستل ،ءايشألا
 يتلا ةداملل يوايميك لعافت ببسب
 ،كلذ نع الضف ،فدھلا ىلع قلطت
 رصبلا نادقف يف حالسلا اذھ ببستي
 يف فلتو سفنتلا يف ةبوعصو
 مسجلا ةجسنأ ةيقبو ةيبصعلا فايلألا

 بودنو تاھوشت افلخم ةقيمعلا
 لّطعي امك ،مسجلا ىلع ةحضاو
 مل اذإ ةصاخو ءاضعألا فئاظو
 تقولا يف باصملا فعسي
 نم هثدحي ام بناج ىلإ ،بسانملا
 ةيبصعلاو ةيسفنلا ةلاحلا ىلع رثأ
 يتلا ةديدشلا مالآلا ةجيتن ،باصملل
 ةيبلسلا هتاريثأت نع كيھان ،اھببسي
 ةيعارزلاو ةيباغلا تاحاسملا ىلع
. ةيناويحلا ةورثلاو
 ةميخولا تاريثأتلا هذھ صوصخبو
 دكأ ،حالسلا اذھ اھثدحي يتلا
 ىدحإ يف لھاس دمحأ دھاجملا
 نيباصملا تيأر":الئاق هتاداھش
 ةھيرك ةحئار ،برھلا نولواحي
 اوناك دقل ،ناكم لك يف رشتنت
 ناكو ،ضرألا ىلع نوجرحدتي
 اقصتلم مھمحل نم ضعب
 نكي مل" :الئاق فدرأو ،"ةراجحلاب
 ددمت فقول ءيش يأ لعف انعسو يف
 وأ ءاملا مادختسا ىوس قيرحلا
 نأل ةفزاجم نم كلذ يف امل بارتلا
 صخش يأ بيصت نأ نكمي نارينلا
 ."ةقئاف ةعرسبو
 تاكاھتنالا ةعاظف نم مغرلا ىلعو
 حالس لامعتسا نع ةمجانلا
 رطخأ نم دعي يذلا "ملابانلا"
 هثدحي امل ،قالطإلا ىلع ةحلسألا
 دمألا ليوط ريثأتو ريبك رامد نم
 ىلإ ادتمم ناسنإلا ةحص ىلع
 ةيسنرفلا رئاودلا تلظ ،ةئيبلا
 مئارجلا هذھب فارتعالا ضفرت
 فنصم روكذملا حالسلا نأ مغر

GS°àîóGΩ aôfù°É d∏æÉHÉ⁄ NÓ∫ GdãƒQI Gdàëôjôjá

LôÁá eμàª∏á G’CQcÉ¿
GEQJμÑâ aôfù°É G’S°à©ªÉQjá Y∏≈ GCQV¢ G÷õGFô LôGFº Hû°©á JæƒYâ HÚ b£™ GdôhDhS¢ hf≤∏¡É eÉ hQGA GdÑëÉQ hGQJμÉÜ 
GEHÉOGä LªÉY«á V°ó Gdû°©Ö G÷õGFô…, hJ£Ñ«≥ S°«ÉS°á G’CQV¢ GÙôhbá hRQ´ eÓjÚ G’Cd¨ÉΩ Y∏≈ Wƒ∫ G◊óhO Gdû°ôb«á 
hGd¨ôH«á, HÉ’EV°Éaá GE¤ –ƒjπ U°ëôGFæÉ GE¤ M≤π d∏àØéÒGä Gdæƒhjá hGS°àîóGΩ G’CS°∏ëá GÙ¶ƒQI S°«ªÉ ''GdæÉHÉ⁄''.

Q. G÷ƒGÊ
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T°ÉjÖ PQG´ Y∏»



 وھو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ نمض
 ،ةيلودلا تايقافتالا بجومب روظحم
 رامعتسالا ءوجل رسفي ام وھو

 بلع" ةرابع مادختسال يسنرفلا
 ىتح حالسلا اذھ ىلع ةلالدلل "ةصاخ
 بسح نامتكلا يط يف ةميرجلا ىقبت
 ةيسنرفلا ةخرؤملل لاقم يف ءاج ام
 عقوم يف روشنملا "شنارب ليافار"
 :ناونعب 2202 يام يف "نويروأ"
 يسنرفلا شيجلا ناك امدنع
 ىلإ تراشأ ثيح ،ملابانلاب "ءىدھٌي "
 ىلع اوناك نييسنرفلا نيرايطلا" نأ
 لومحملا حالسلا ةيعونب ةمات ةيارد
 اوناك نيذلا ةاشملا دونج كلذكو
 مھيلع دتشي امدنع مھنم معدلا نوبلطي
 ."ضرألا ىلع قانخلا
 ىلإ ةخرؤملا تدنتسا ،اھلوقل اديكأتو
 يف فيرعل اھنيب نم تاداھش ةدع
 9591 ةنس قربأ يسنرفلا شيجلا
 لوقي "دنومول" ةفيحص ىلإ ةلاسر
 قارحإ نم تنكمت" هتبيتك نأ اھيف
 01و ءايحأ مھو راوثلا نم ةعومجم
 نيتأرما مھنيب نم ،مھعم اوناك نييندم
 و ،"اھرمع نم ةرشاعلا يف ةاتفو
 لواح يسنرف طباضل ىرخأ ةداھش
 ةقراحلا "ملبانلا" لبانق مادختسا ريربت
 نييرئازجلا نيلتاقملا نإ" :اھيف ءاج
 ملو ،ةنيصح عقاوم يف نوئبتخي اوناك
 تدفن اذإ الإ مھتقحالم ناكمإلاب نكي
  . "مھتريخذ
 تمصلاو راكنإلا اذھ لظ يفو
 رئاودلا هيلع رصت يذلا قبطملا
 نأ نم مغرلاب ،اسنرف يف ةيمسرلا
 اھتمدق يتلا تاتابثإلاو لئالدلا
 ةيروھمجلل ةتقؤملا ةموكحلا
 "يزم لبج" ةكرعم بقع ةيرئازجلا

 0691 يام 6 يف ةماعنلا ةقطنمب
 اھتلقانت ةمسد ةدام كاذنآ تناك يتلا-
 ىتحو ةيبنجألا مالعإلا لئاسو

 نيدھاجملا تاداھش ىقبت -ةيسنرفلا
 نم ،رامعتسالا ةيشحو ىلع ليلد ربكأ
 بياش" لحارلا دھاجملا ةداھش اھنيب
 رصبلا ةمعن دقف يذلا "يلع عارذ
 ةقاعإ هل تكرتو حالسلا اذھ ببسب
 رثإ ةيولعلا هفارطأ يف ةميدتسم

 يديسب "يراصقلا يداو لبج" ةكرعم
 ىلإ ،9591 يفناج يف بانوب يلع
 قيقش "ميرك يقزرأ" دھاجملا بناج
 يذلا مساقلب ميرك لحارلا دھاجملا
 يف وھو ةيرامعتسالا تاوقلا هتفدھتسا
 يذلاو حالسلا بلجل سنوت ىلإ هقيرط
 ربوتكأ رھش رخاوأ يف ةينملا هتفاو
 .ريثك مھريغو طرافلا
 ةرجرجو ةيرضخألا لابج تلظ دقلو
 تاونسل ساروألاو سيرشنولاو
 ىلع ةدھاش لالقتسالا دعب ةليوط
 ثيح ،رمدملا حالسلا اذھ ةروطخ
 هذھ راثآ ةلقتسملا اندالب تھجاو
 ناويحلاو ناسنإلا ىلع مئارجلا
 ىلع ةلئاط الاومأ تقفنأو ةعيبطلاو
 مھمالآ نم فيفختلل اياحضلا
nمھتاناعمو
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fóhI JÉQjî«á :'' OhQ eæ£≤á Gd£ÉS°«∏» fÉLô 
GEHÉ¿ GŸ≤Éheá Gdû°©Ñ«á hGdãƒQI Gdàëôjôjá''

 ،يديغز نسحل دمحم ،ثحابلاو خرؤملا دكأ
 "دھاجملا" ةديرج اھتمظن ةيخيرات ةودن لالخ
 52 موي ،"ديھشلا لعشم" ةيعمج عم قيسنتلاب
 ةقطنم ةمھاسم" تلوانت ، 3202 يفناج
 ،"ةيريرحتلا ةروثلاو ةمواقملا يف رجان يليساطلا
 نم اھريغك تنابأ دق "رجان يليساطلا" ةقطنم نأ
 لالتحالا دض ةريبك ةمواقم نع نطولا قطانم
.يسنرفلا
 نم لكل اميركت تءاج يتلا ةودنلا هذھ لالخ
 ةدكب نب ميھاربا خيشلاو راتخم نب دومآ خيشلا
 ثحابلا ركذتسا ،ةموغ ميھاربا لحارلا دھاجملاو
 ةھجاوم يف ةيخيراتلا تايصخشلا هذھ رود

 لصف ىلإ ةيمارلا هتاططخم ضاھجاو لالتحالا
.ءارحصلا
 يوذو نيدھاجملا ريزو لثمم دكأ ،هتھج نم
 ينطولا زكرملاب دعاسم ريدم ،قوقحلا
 ةروث و ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل
 نأ ،راتسلا دبع نيسح ديسلا ،4591 ربمفون لوأ
 ةديدج ةيمست قالطإ مزتعت دالبلل ايلعلا تاطلسلا
 تاساردلل ينطولا زكرملا" حبصيل زكرملا ىلع
 ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا يف ثحبلاو
 اھنم انافرع كلذو ،"4591 ربمفون لوأ ةروثو
nرئازجلا خيرات يف ةيبعشلا تامواقملا ةيمھأب

X∏â GdóhGFô GdØôfù°«á Jôa†¢ G’YÎG± H¡ò√ G÷ôGFº QZº GC¿ 
GdæÉHÉ⁄ eü°æ∞ V°ªø GCS°∏ëá GdóeÉQ Gdû°Éeπ, hgƒ e`ë¶ƒQ 

ÃƒLÖ G’JØÉb«Éä Gdóhd«á.

ت
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RhΩ Mƒ∫ GCh∫ aôj≥ hWæ» Yù°μô… d∏ù°ÑÉMá 

Gf£Ó¥ Gdù°ÑÉMá Gd©ù°μôjá
H©ó Jû°μ«π GdæƒGI G’Ch¤ d∏Øôj≥ GdƒWæ» Gd©ù°μô… d∏ù°ÑÉMá Gdò… j†°º GCa†°π 21 S°ÑÉMÉ Yù°μôjÉ, HóGC jû°¡ó gòG 
GdØôj≥ GdØà» J£ƒQG e∏ëƒXÉ, hHÉdàóQjÑÉä GŸμãØá hGŸãÉHôI S°«ãÑâ hLƒO√ e™ eôhQ Gdƒbâ hS°«μƒ¿ GCcÌ JæÉaù°«á h‘ 
eù°àƒi Gdà£∏©Éä.

 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا فرشأ
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 ربمسيد 31 موي ،يبعشلا ينطولا
 حبسملا نيشدت ىلع ،0202
 ريضحتو عمجت زكرمب يبملوألا
 نبب ةيركسعلا ةيضايرلا قرفلا
 يئاھن قالطنا لبق كلذو نونكع
 رئازجلا سأكل 84 ةعبطلا
 تعمج يتلا مدقلا ةركل ةيركسعلا
 ينطولا كردلا ةدايق قيرف نم لك
.ةيربلا تاوقلا ةدايق قيرفو
 ةدوزملا ةديدجلا ةأشنملا هذھ تحمس
 ةثيدحلا تازيھجتلاو لئاسولا ةفاكب
 اھيلع قداصملا ةيملاعلا ريياعملا قفو
 ،ةحابسلل يلودلا داحتالا فرط نم
 ريضحتلل ديدج عفد ءاطعإب

 نم ةبخنل يضايرلا عاجرتسالاو
 ميظنتو نييركسعلا نييضايرلا
 ىوتسملا نم ةيضايرلا تاسفانملا
.يلاعلا
 رھش يف اديدحتو ،نيتنس رورم دعب
 قيرف لوأ ليكشت مت ،2202 ربمسيد
 روكذ( ةحابسلل يركسع ينطو
 اقيرف تلسرأ "شيجلا" ةلجم .)ثانإو
 ريضحتو عمجت زكرم ىلإ ايفحص
 نونكع نبب ةيركسعلا ةيضايرلا قرفلا
 قيرفلا اذھ لوح جاتروبور زاجنال
.ةأشنلا ثيدحلا

e«ÓO Gdàû°μ«∏á GdƒWæ«á Gd©ù°μôjá d∏ù°ÑÉMá
 انظحال ،ناكملا نيع ىلإ انلوصو دنع
 ،طاشنلاو سامحلاب معفملا وجلا كلذ
 انتدافإ ىلع قيرفلا يلوؤسم صرحو

 ثدحتسملا قيرفلاب قلعتي ام لكب
 ملاع يف هعون نم لوألا ،ارخؤم
 عضو .ةينطولا ةيركسعلا ةضايرلا
 يبملوأ حبسم قيرفلا فرصت تحت
 ،ةيقيقح ةرھوج ةباثمب دعي حوتفم
 حبسم :ضاوحأ ةثالث نم نوكتي
 ،م52 ضرعو م05 لوطب يبملوأ
 حبسم بناج ىلإ ،ةقورأ 01 مضي
  ضرعو م52 لوطب يبملوأ فصن
 رخآ حبسمو )نيبردملا ةدئافل( م02
 م51 هلوط ةحابسلا ملعتل صصخم
.م01 هضرعو
 اذھ نم ىلوألا ةلحرملا يف
 بردملا عم ءاقل انل ناك ،جاتروبورلا
 …Gdù°«ó e¡ó ،ةينطولا ةليكشتلل دعاسملا
H∏©ôH» حارتقا رثا" :هنأ حضوأ يذلا 
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 ينطو قيرف ءاشنإ
 نم ةحابسلل يركسع
 ةحلصم فرط
 ةيركسعلا تاضايرلا
 نم معدو ةقفاومب
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 مت ،يبعشلا ينطولا

 ةلصلا تاذ ةيلوألا تاءارجإلا ةرشابم
 لضفأ رايتخاو بھاوملا فاشتكاب
 نوعتمتي نيذلا نييركسعلا نيحابسلا
 اذھ تابلطتم عم بسانتت ةيندب تاردقب
 تائيھلا فلتخم يف كلذو صاصتخالا
 ينطولا شيجلل ةعباتلا ةينيوكتلا
 نيذلا نييضايرلا اميسال ،يبعشلا
 ةلوطبلا يف ةديج تايناكمإ نع اونابأ
 ناونعب ةحابسلل ةيركسعلا ةينطولا
 مت ذإ ،مرصنملا يضايرلا مسوملا
 نم ةلسلس ىلإ نيحابسلا عاضخإ
 ىوتسملاب ةلصلا تاذ تارابتخالا
 كلذو ،لمحتلا ىلع ةردقلاو يندبلا
 ريضحتو عمجت زكرم ىوتسم ىلع
 مث نمو ،ةيركسعلا ةيضايرلا قرفلا
 قيرفلل ىلوألا ةاونلا لكشتت تأدب
 مضي يذلا ةحابسلل يركسعلا ينطولا
 نم امو .ايركسع احابس 21 لضفأ
 اروطت دھشي يتفلا قيرفلا اذھ نأ كش
 ةفثكملا تابيردتلابو ،اظوحلم

 رورم عم هدوجو تبثيس ةرباثملاو
 يفو ةيسفانت رثكأ نوكيسو تقولا
.تاعلطتلا ىوتسم
 سيئر ىقتلا ،لوألا عمجتلا دعب
 ديقعلا ،ةيركسعلا تاضايرلا ةحلصم
 ةيداحتالا سيئرب وباج قحلا دبع
 ميكح ديسلا ،ةحابسلل ةيرئازجلا
 نم ديدعلل قرطتلا مت ثيح ،ودغوب
 بردم مادقتسا رارغ ىلع طاقنلا
 رايتخاو صاصتخالا اذھ يف فورعم
 ىوتسملا ىلع نيحابسلا لضفأ
 ةروكذملا ةيداحتالا ميظنتو ينطولا
 ةوالع ،نيرطؤملا ةدئافل تاصبرت
 دصق نييندم نيحابس نع ثحبلا ىلع
 نيدقاعتم نييركسع نيحابسك مھمض
 ةيركسع ةينطو ةليكشت ءاشنإ اذكو
 تاحابسلا لضفأ رايتخا عم ةيوسن
.ينطولا ىوتسملا ىلع
 ىلع رايتخالا عقو ،ددصلا اذھ يف
 ىلوألا ةاونلا ليكشتل تاحابسلا ضعب
 ،ةحابسلل يركسعلا ينطولا قيرفلل
 .ةليكشتلل عمجت لوأب نھقاحتلارظتنُيو
 ينفلا مقاطلا هجويس ،هتاذ تقولا يفو
 ىلع تاحابسلا لضفأل ةوعدلا
 ةليكشتلا ميعدتل ينطولا ىوتسملا
.ةيتفلا

d≤ÉA e™ GŸóQÜ hGCY†°ÉA eø Gdàû°μ«∏á
 ينطولا قيرفلا ءاضعأ انيقتلا
 بخانلاو لاجرلا ةئفل يركسعلا
 ¿Gdù°«ó GES°ªÉY«π eù°©ƒOG ،ديدجلا
 يضاير راشتسم(
 بردمك ةربخ كلتمي
 ةنس 73 ـب ردقت
 تارم ةدع لغشو
 بردم بصنم
 يذلاو )ينطو
 وھ املثم فشتكي
 ،انل ةبسنلاب لاحلا
.ةرم لوأل ةينطولا ةليكشتلا هذھ
 ،هب انعمج يذلا زيجولا ءاقللا لالخ
 دج انأ" :الئاق ينطولا بخانلا راشأ
 ينطو قيرف لوأل ابردم ينييعتب ديعس
 روكذلا( يتئفل ةحابسلل يركسع
 ةيركسعلا ةضايرلا خيرات يف )ثانإلاو
 مدقتأل ةحناسلا هذھ زھتنأ .ةيرئازجلا
 ايلعلا ةدايقلل ينانتماو يركش ليزجب
 يلوؤسملو يبعشلا ينطولا شيجلل
 يتلا ةقثلا ىلع ةيركسعلا ةضايرلا
 يف" :فيضيل ،"يصخش يف تعضُو
 لضفأ بلج لواحنس نھارلا تقولا
 .نيسنجلا الك نم نييندملا نيحابسلا
 عضو ىلع لمعنس ،كلذ نم اقالطناو
 انفدھ نمكي ذإ ،ريضحتو لمع ططخم

''jμªø góaæÉ 
GdôF«ù°» ‘ 
Jμƒjø aôj≥ 
Yù°μô… Áãπ 
HÓOfÉ 
hL«û°æÉ 
GCMù°ø “ã«π 

‘ e`îà∏∞ 
GŸæÉaù°Éä 
Gdóhd«á 
Gd©ôH«á 
hG’Eaôj≤«á 
hGd©ÉŸ«á''.
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 يركسع قيرف نيوكت يف يسيئرلا
 يف ليثمت نسحأ انشيجو اندالب لثمي
 ةيبرعلا ةيلودلا تاسفانملا فلتخم
 هلوقب متخيو ،"ةيملاعلاو ةيقيرفإلاو
 ةعئار ةيضايرلا تآشنملا" :نأ
 ريياعملل قباطم حبسملاو ،ةثيدحو
 بطق ةرايزب تفرشت ذإ ،ةيلودلا
 اندعاستس ةيقيقح ةفحت وھو ةحابسلا

 نأش اھل نوكيس ةليكشت نيوكت ىلع
."لبقتسملا يف ريبك
 نيحابس "شيجلا" ةلجم تقتلا امك
 ،ةيركسعلا ةينطولا ةليكشتلا نم نينثا
 HÉdôb«Ö رمألا قلعتي
G’Ch∫ Rjø Gdójø GCeÉdƒ 
 يندملا مدختسملاو
 ديلو دمحأ دقاعتملا
 يضايرلا .ميدخ
 ةيالو نم لوألا
 91 ديلاوم نم ةديلبلا
 دج ،2991 ليرفأ
 ذنم اھسرامي يتلا ةحابسلاب فوغش
 ةيندب ةقايلب عتمتي هلعج امم ،هرغص
 صاصتخا يف ينطو بقلب جوت .ةديج
 يف ذاقنإ ارتم 05 "ةيمدلا عاجرتسا"
 ةحابسلل ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا
 ،2202 ليرفأ يف  ةديلبلاب تميقأ يتلا
 قيرف لوأ نمض نوكيل هلھأ امم
 .يركسع ينطو
 ءاشنإ رايخ دعي ،ولامأ حابسلل ةبسنلاب
 ةباثمب ةحابسلل يركسع ينطو قيرف
 :ددصلا اذھ يف لوقي ذإ ،بسكم
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا انل ترخس"
 لئاسولا ةفاك يبعشلا ينطولا
 هذھب يقرلا لجأ نم ةيرورضلا
 رفوتي ،ددصلا اذھ يفو .ةضايرلا
 ةيضايرلا قرفلا ريضحتو عمجت زكرم
 ،ثيدح يبملوأ حبسم ىلع ةيركسعلا
 ربتعيو ،ةيلودلا ريياعملل اقبط زجنأ
 اذھ روطت يف مھاست ةيرامعم ةفحت
  ،دقعملا يضايرلا صاصتخالا
 نم ريثكلا يعدتسي كلذ نأ ديكألاو
 لذب اذكو ريضحتلاو بيردتلاو تقولا
 ةياھن يفو .تايحضتلاو دوھجلا
 لك حاتفم وھ ةدارإلاب يلحتلاف ،رمألا
 تقولا يف .هبسكنل ريثكلا انيدلو حاجن
 نيدھاج لمعن ،نھارلا
 قيرف ليكشت لجأ نم
."يسفانت
 GCMªó يضايرلا امأ

hd«ó NóË لمأ دعيف 
 ،ةيرئازجلا ةحابسلا
 ةيالو نم ردحني

 ةيليوج 02 ديلاوم نم ،ناسملت
 دادو قيرف يف وضع ،9991
 الفاح ايلود اديصر كلتمي ،ناسملت
 تايلاديم عبرأ زرحأ ثيح ،باقلألاب
 ةيقيرفإلا ةلوطبلا يف ةيزنورب
 ةنس سنوت يف تميقأ يتلا ةحابسلل
 يف باقلأ ةسمخ بناج ىلإ ،6102
 ةحابسلل ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا
 ةنسلا ةديلبلاب اھتايلاعف ترج يتلا
 ارتم 05 تاسفانم يف كلذ ،ةيضاملا
 ارتم 05و ةرح ةحابس رتم 001و
 ةحابس ارتم 05و ةشارفلا ةحابس
 ىلع ةحابس ارتم 05و ردصلا
.رھظلا
 ارخف قيرفلا اذھل همامضنا ربتعي
 نوك هتداعس يفخي الو ،هل ازازتعاو
 لخد هل يمتني يذلا يتفلا قيرفلا
 ،ةيركسعلا ةضايرلا خيرات لجس
 ينطولا شيجلل قيرف لوأ هرابتعاب
.صاصتخالا اذھ يف يبعشلا
 باشلا حابسلا اذھ نأ هيونتلا بجي
 هل حمست ةربتعم تايناكمإب عتمتي
 ثيح ،لبقتسملا يف باقلأ زارحإ
 يف قيرفلا اذھ" :نأ الئاق حضوأ
 ازھاج نوكيسو رمتسم روطت
 زارحإو ةسفانملا رامغ ضوخل
 ،ايلاح .ةرباثملاو بيردتلاب باقلألا
 نم قيرف ليكشت يف انتيولوأ نمكت
 يف ةكراشملل حمطنو يلاعلا ىوتسملا
 ةمداقلا رھشألا يف ةيلودلا تاسفانملا
 ،مداقلا يضايرلا مسوملا يف وأ
 نأ لمأ ىلع ريبك لمع انرظتنيو
 ىوتسملا يف قيرفلا اذھ نوكي
."باقلألا زارحإ ال املو بولطملا
 قيرفلا كراشي نأ لمأن ،اريخأ
 ثانإ( ةحابسلل يركسعلا ينطولا
 ،ةيلود تاسفانم يف ابيرق )روكذو
 رصانع بردتت كلذ راظتنا يفو
 ،لئاسولا رفوت لظ يف دجب قيرفلا
 ىمسألا فدھلا غولب نم نكميس امم
 صاصتخالا اذھ زورب يف لثمتملا
 ةيركسعلا ةضايرلا ملاع يف
nةيرئازجلا
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 فلتخم نولثمي اقيرف )72( كراش
 يف يبعشلا ينطولا شيجلا سرادم
 نيب ام ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا
 روكذ( سدسملاب يمرلل سرادملا
 يف اھتايلاعف ترج يتلا ،)ثانإو
 يفناج 7 ىلإ 2 نيب ةدتمملا ةرتفلا
 يمرلا لقح ىوتسم ىلع ،3202
 داتعلل ايلعلا ةسردملل ينورتكلالا
 راتخملا نب" دھاجملا موحرملا
 ريدملا فرشأ ثيح ،"دومآ خيشلا
 دمحم نوحرف ديقعلا ،ميلعتلل ماعلا
 حاتتفالا ىلع ةسردملا دئاق نع ةباين
.ةلوطبلا هذھ تايلاعفل يمسرلا
 ةعرسلا ةسفانم يفو ،روكذلا ةئف يف
 ايلعلا ةسردملا تتبثأ ،قرفلا بسح
 ،ىرخأ ةرم ةركسبب ةصاخلا تاوقلل
 ةيبھذلا ةيلاديملا اھزارحإب اھقوفت
 هذھ يف اھيسفانم كلذب ةزواجتم

 ،يدرفلا بيترتلا يفو ،ةلوطبلا
 نب حانجوب لوألا بيقرلا نكمت
 مالعتسالل ايلعلا ةسردملا نم ةيبھد
 ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب نمألاو
 حنمو هيسفانم مامأ زوفلا قيقحت نم
 ةصنم يف ىلوألا ةبترملا هقيرف
 .جيوتتلا
 تھنأ ،ةقدلا يمر ةسفانم يف
 ةيحانلاب ةاشملل ايلعلا ةسردملا
 اھكاكتفاب ةسفانملا ىلوألا ةيركسعلا
 يف بقللا داع امنيب ،ةلوطبلا بقل
 ةسردملا لثممل يدرفلا بيترتلا
 ،ةركسبب ةصاخلا تاوقلل ايلعلا
 يذلا قازرلا دبع يديبعل دعاسملا
 862 عومجمب ىلوألا ةبترملا زرحأ
.ةطقن
 يف بقللا داع ،ثانإلا ةئف يف
  قيرفل ةعرسلا يمر ةسفانم

 ةيرحبلا دنجل ةيقيبطتلا ةسردملا
 يفو ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب
 بلاطلا تزرحأ يدرفلا بيترتلا

 نم ةبود ةديحو لماع طباض
 لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا
 بقل ىلع ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
  .ةسفانملا
 قيرف دصح ،ةقدلا يمر ةسفانم يف
 لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا
 يف تقوفت امك ،ةيبھذلا ةيلاديملا
 طباض بلاطلا يدرفلا بيترتلا

 ةيميداكألا نم ةديحو ةبود لماع
 اھيسفانم ىلع لاشرشل ةيركسعلا
 يمر يتسفانم يف بقللا تزرحأو
  .ةقدلا يمرو ةعرسلا
 ةيضايرلا ةرھاظتلا تمتتخاو
 ىلع سوؤكلاو تايلاديملا عيزوتب
 ماتتخالا لفح مسارم يف نيزئافلا
 3202 يفناج 7 خيراتب ىرج يذلا
 دئاق شادمح يدوعس ديمعلا فارشإب
 موحرملا داتعلل ايلعلا ةسردملا
nدومآ خيشلا راتخملا نب دھاجملا

GdÑ£ƒdá GdƒWæ«á Gd©ù°μôjá 
eÉ HÚ GŸóGQS¢ d∏ôe» HÉŸù°óS¢ 

Jàƒjè GCa†°π GdôeÉI

 تاينقت ةسردم تنضتحا
 يلاليجلا" ديھشلا ةيدمتعملا
 نم ةدتمملا ةرتفلا يف "ةماعنوب
 3202 يفناج 12 ىلإ 61
 ةينطولا ةلوطبلا تايلاعف
 ةركل سرادملا نيب ام ةيركسعلا
 92 ةكراشمب ،ةعاقلا لخاد مدقلا
 نولثمي ،نيسنجلا الك نم اقيرف
.ةيركسعلا سرادملا فلتخم
 ةحلصملا سيئر روضحب
 ،ةيركسعلا تاضايرلل ةيوھجلا
 ديقعلا ةسردملا دئاق فرشأ
 ىلع نامحرلا دبع يفرطم
 ةرھاظتلا هذھ حاتتفا مسارم
 ةملك يف زربأ ثيح ،ةيضايرلا
 ةدايقلا صرح ،ةبسانملاب اھاقلأ
 ىلع يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا
 ،ةيركسعلا ةضايرلل ةيانعلا لك ريفوت
 درفلا نيوكت يف لاعفلا اھرودب اھونم

.ايسفنو ايندب يركسعلا
 سفانتلاب ةلوطبلا تايرجم تزيمت
 نييضايرلل ةيذالوفلا ةدارإلاو ،ديدشلا

 ثيح ،جيوتتلا ةصنم ءالتعال
 ةئف صخي اميف ةينفلا جئاتنلا ترفسأ
 ةسردملا قيرف زوف نع ،روكذلا

 ةيحانلل ةيركسعلا ةرادإلل ايلعلا
 ىلوألا ةبترملاب ،ةيناثلا ةيركسعلا
 اميف ،ةلوطبلا بقل كلذب ازرحم
 قيرف ىلإ ةيناثلا ةبترملا تداع
 ةيحانلاب داتعلل ايلعلا ةسردملا
 ةبترملا امأ ،ىلوألا ةيركسعلا
 قيرف بيصن نم تناكف ةثلاثلا
 ةيدمتعملل فصلا طابض ةسردم
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب
 ،ثانإلل ةينفلا جئاتنلا صخي اميف
 ةيركسعلا ةيميداكألا قيرف لصحت
 ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا لاشرشل
 ةبترملا امأ ،ىلوألا ةبترملا ىلع
 قيرف بيصن نم تناكف ةيناثلا
 ناريطلا يينقتل ةينطولا ةسردملا
 نيح يف ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 ةسردملا قيرفل ةثلاثلا ةبترملا تداع
 ةيحانلاب ةيركسعلا ةحصلل ةينطولا
nىلوألا ةيركسعلا
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 تاضايرلل يونسلا جمانربلل اديسجت
 يضايرلا مسوملل ةيرــكسعلا
 فلتخم تنضتحا ،3202 -2202
 تادايق تارقمو ةيزكرملا لكايھلا
 ةيركسعلا يحاونلاو تاوقلا
 شيجلا سرادمو ىربكلا تادحولاو
 يفناج 50 موي ،يبعشلا ينطولا
 ودعلل ينطولا مويلا" تايلاعف ،3202
 ."يبعشلا ينطولا شيجلل
 ،ةيضايرلا ةرھاظتلا هذھ تفرع
 الك نم نييضايرلل ةيوق ةكراشم
 تائفلا فلتخم نمو نيسنجلا
 .ةيرمعلا

 ةيدمتعملا تاينقت ةسردم تدھش
 ،ةديلبلاب "ةماعنوب يلاليجلا" ديھشلا
 ةرھاظتلا هذھل يمسرلا قالطنالا
 سيئر ،اھيلع فرشأ يتلا ةيضايرلا
 ةرئادل ةيركسعلا تاضايرلا ةحلصم

 شيجلا ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا
 دمحمأ وباج ديقعلا ،يبعشلا ينطولا
.قحلا دبع
 ةيخانم فورظ يف قابسلا ىرج
 ةيرمعلا تائفلا لمش ثيح ،ةزاتمم

 نمو ، ةنس 52 ىلإ 81 نم :ةيلاتلا
 04 ىلإ 33 نمو ،ةنس 23 ىلإ 62
 04 نم ربكأ ةئف بناج ىلإ ،ةنس
 ةيضايرلا ةرھاظتلا تمتتخا .ةنس
nنيقوفتملل تايلاديملا ميلست لفحب
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 ةضايرلل يوھجلا بكرملا نضتحا
 ةيركسعلا ةيحانلاب ةيركسعلا
 22 ىلإ 61 نم ةرتفلا يف ،ةعبارلا
 ةلوطبلا تايلاعف ،3202 يفناج
 يسامخلل ةيركسعلا ةينطولا
 قالطنا ىلع فرشأ ،يركسعلا
 ةيحانلا ناكرأ سيئر اھتايلاعف
 ةنباوش ديمعلا ،ةعبارلا ةيركسعلا
.نيعامس
 يضايرلا ثدحلا اذھ فرع
 فلتخم نم اقيرف 71 ةكراشم
 يحاونلا ،تاوقلا تادايق

 ىربكلا تادحولا ،ةيركسعلا
 ينطولا شيجلل نيوكتلا لكايھو
 ةينفلا جئاتنلا تزرفأو ،يبعشلا
 زوف نع قرفلا بسح ةلوطبلل
 ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا قيرف
 قيرفب اعوبتم ،ىلوألا ةبترملاب
 اميف ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا
 ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا قيرف لح
 .ةثلاثلا ةبترملا يف
 زرحأ ،عباتتلا قابس جئاتنل ةبسنلاب
 ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا قيرف
 كتفا نيح يف ،ىلوألا ةبترملا

 ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا قيرف
 ةبترملا تداعو ةيناثلا ةبترملا

 ةيركسعلا ةيحانلا قيرفل ةثلاثلا
nةسماخلا

 يوھجلا يضايرلا بكرملا نضتحا
 ةيحانلا ةديلبلاب ةيركسعلا ةضايرلل
 ةدتمملا ةرتفلا يف ،ىلوألا ةيركسعلا
 يرفيف 20 ىلإ يفناج 92 نم
 ةينطولا سأكلا تايلاعف  ،3202
 ةكراشمب ،ود يتاركلل ةيركسعلا

 ،اقيرف 42
 ثيح
 دئاق فرشأ
 ةھجاولا
 ةيرحبلا
 ىطسولا
 ديمعلا

.اھحاتتفا ىلع رمع شيبد
 ةيضايرلا ةرھاظتلا هذھ تدھش
 ةبترملا اھيف تداع ثيح اريبك اسفانت
 صاصتخا يف قرفلا بسح ىلوألا
 ةدايق قيرف ىلإ ،روكذلا ةئف اتاكلا
 مساقت نيح يف ،ينطولا كردلا

 ةيحانلا يقيرف نم لك ةيناثلا ةبترملا
 سرحلا ةدايقو ىلوألا ةيركسعلا
 ةبترملا تداع اميف ،يروھمجلا
 ةيركسعلا ةيحانلا قيرفل ةثلاثلا
.ةعبارلا
 ةيحانلا قيرف ىلتعإ ،ثانالا ةئف يف
 ،جيوتتلا ةصنم ىلوألا ةيركسعلا
 ،ةيرحبلا تاوقلا ةدايق قيرفب اعوبتم
 اقيرف ةثلاثلا ةبترملا مساقت اميف
 ةيركسعلا ةرادإلل ايلعلا ةسردملا
.ينطولا كردلا ةدايقو
 يتيميكلا صاصتخا جئاتنل ةبسنلاب
 ةيحانلا قيرف لصحت ،روكذلا ةئف

 ةبترملا ىلع ىلوألا ةيركسعلا
 ةدايق يقيرف نم لك لح اميف ،ىلوألا
 ايلعلا ةسردملاو ةيربلا تاوقلا
 تناكو ،ةيناثلا ةبترملا يف ةيرحبلل
 ةدايق بيصن نم ةثلاثلا ةبترملا
 .ةيرحبلا تاوقلا
 قيرف لصحت ،ثانالا ةئف يفو
 ىلع ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا
 ةبترملا مساقت اميف ،ىلوألا ةبترملا
 تاوقلا ةدايق يقيرف نم لك ةيناثلا
 ،ينطولا كردلا ةدايقو ةيرحبلا
 قيرف ىلإ ةثلاثلا ةبترملا تداعو
nةيرحبلل ايلعلا ةسردملا
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