




 توترإ نيذلا ،راربألا انؤادھش هطخ يذلا جھنلا ىلع
 اذھ يف اندالب دلخت ،ةيكزلا مھمئامدب ةرھاطلا انضرأ
 فرش ةميظعلا انتروث ةداق نم ددع لين ىركذ رھشلا
 ةينطولا هتدايس ةداعتسا يف اننطو قح نع اعافد ةداھشلا
 تاذ رانلا قالطإ فقوب جوت ام وھو ،ةصوقنم ريغ ةلماك
 ريست بردلا سفن ىلعو ،2691 ةنس نم سرام 91
 سيئر ديكأت دح ىلع دعي اديدج اراسم ةجھتنم مويلا رئازج
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا
 ،ةديدج رئازج ءانبل ةيادب ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ينطولا
 اــھتھجاوم اـــھيلـــع نيعـــتي يتلا تاـــيدحتلا مجح كردت
 اھكرت يتلا ةنامألا نوـصت فيك اديج فرعتو اھزواجتو
 .نيمايملا ءادھشلا نييالم
 ةيلخادلا اھتھبج زيزعتل اندالب ىعست ،يلخادلا ديعصلا ىلعف
 ةيلاعفب هتكراشم ةرورضب بعشلا يعو لظ يف ،اھتيوقتو
 ةديجلا جئاتنلاب اعوفدم ،دالبلاب ضوھنلل ةيريصم ةكرعم يف
 ىـلـع ةزرحـُملا كلـت اـميس ،ةديدع ةدعصأ ىـلـع ةـقـقــحملا
 حوـمط عورشمل اقيقحت ،يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا
.دالبلل ةمادتسم ةيمنت ىلإ فاطملا ةياھن يف فدھي
 ديسجتل ةــحاــتملا تاــيناــكمإلا لك رئازجلا ترخس دقــلــف
 فرظ يف تققحو ،عقاولا ضرأ ىلع ةرطسملا اھتيجيتارتسا
 قشت يھو ،اھب ناھتسُي ال ةيباجيإ تاوطخ تاونس ثالث

 ينطولا عورشملا اذھ ديسجتل ةديكأو ةتباث ىطخب اھقيرط
.تايولوألا بسحو يلحرم لكشب
 لظ يف ،باعصلا لك زواجتت نأ اندالبل دب ال ،هذھ لاحلاو
 طارخناو دالبلـل اـيلـعـلا ةداـيقـلا ودحت يتلا ةـنلـعـملا ةدارالا
 نمؤي نأ طقف انبعش ىلع ،ليبنلا ىعسملا اذھ نمض بعشلا

 تايناكمإلاو تاقاطلا نم اھل 3202 رئازج نأ ةعانق نع
 سيل ،ةوقب ةدعاص ةلود حبصت نأل اھلھؤي ام تاردقملاو
 .اضيأ يلودلا ديعصلا ىلعو لب ،يفارغجلا اھطيحم يف طقف
 نم اندالب وعدت ،يلودلا ديعصلا ىلعو ،روظنملا اذھ نمو
 ىتح ،الدع رثكأ يملاع ماظن ةماقإل ةيلودلا ربانملا فلتخم
 ةيلودلا ةحاسلا  يف دحوملا اھتوص عامسإ نم ايقيرفإ نكمتت
 ام نمض نم ،ددصلا اذھ يف ،نمألا سلجم ىوتسم ىلعو
 ةمق لاغشأ لالخ ةيروھمجلا سيئر ديسلا ةلاسر هتنمضت
 3202 يرفيف 91و 81 يموي تدقُع يتلا يقيرفإلا داحتالا
 رفظلا نم ءارمسلا ةراقلا نيكمت ىلع لمعلا ،ابابأ سيدأب

 ةبسنلاب اھليثمت ةصح عفرو نمألا سلجم يف نيمئاد نيدعقمب
 .روكذملا سلجملاب ةمئادلا ريغ دعاقملل
 فيظوت يف رئازجلا رمتست ،كلذ قيقــــــــــــــحت راظتنا يفو
 ةمھاسملل ،صوصخلا هجو ىلع ايميلقإ ةطشنلا اھتيسامولبد
 ىلع ،راوجلا لود ضعب اھدھشت يتلا لكاشملا ةلحلح يف
 لعاوف ةدع فرط نم ةداشإ ىقلي لكشب ،يلامو ايبيل رارغ
 ءاسؤرل يمسرلا قطانلا نع ةرداصلا كلت اھرخآو ،ةيميلقإ
 اوراز نيذلا ،يلام ةيروھمجل ةيسايسلا تاكرحلا يلثممو
 ديسلا لبق نم هب يُظح لابقتسا بقع نمث ثيح ،ارخؤم اندالب
 قلعتي اميف رئازجلا هب موقت يذلا رودلا ،ةيروھمجلا سيئر
 رارقتسالاو نمألا بابتتساو يلام يف ةحلاصملاو ملسلا راسمب
 يتلا  لكاشملا لح يف رئازجلا رودب اضيأ هون امك ،اھب
 تلمع ةقطنملا يف ملسلل ةديدج ةيكيمانيد لضفب ،يلام ضرتعت
.اھديسجت ىلع اندالب
 نييوتسملا ىلع بوؤدلا لمعلا نيب ةجوازملا نأ ديكألاو
 لبقتسم وحن هجوتلا نم اندالب نكميس ،يجراخلاو يلخادلا
 فادھألا لك قيقحت ةياغ ىلإ جھنلا اذھ ىلع رمتستسو ،لضفأ
 اھقلقت يتلا ةيداعملا رئاودلاو تاھجلا ضعب حلفت نلو ةرطسملا

 املثم اندالب نأل كلذ ،ةرفظملا ةريسملا هذھ ةلقرع يف انتدايس
 ال ةدارإب" اھقيرط لصاوتس ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا هحضوأ
 ايلودو ايميلقإ ةقحتسملا اھتناكم يف رئازجلا نوكت يك ،نيلت
."يبعشلا ينطولا انشيج دنسب
 فرط نم ةلوذبملا كلت اھقفارت هالعأ ةروكذملا دوھجلا نإ
 صرحت ثيح ،اھتاذ فادھألا غولبل يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةبسانملا فورظلاب هتطاحإ ىلع صرحلا دشأ ايلعلا هتدايق
 نم ةأرملا نيكمت ىـلــع رھست اــمك ،هــتيزھاــج نم عــفرلــل
 تاردق ريوطتو ةنرصع راسم يف يروحم رودب عالطضالا
 تحبصأو ةكرعملا ماوق يف اھماحقإب ةصاخ ،ةحلسملا انتاوق
 ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا دكأ امك
 يـف حالـسلا ةـنھم يف ايسيئر الـعاف ،يـبعشلا ينطولا شيجلا
 ارـكح بيرق تـقو ىـلإ تناك يتلا تاصصختلا نــم دــيدـعلا

.لاجرلا ىـلع
 نيذلا ،راربألا انئادھشل ماودلا ىلع ةيفو رئازجلا ىقبتس ،اريخأ
 لظيسو ،ديسو رح نطو يف انبعش معنيل انابرق مھتايح اوبھو
 ىلع ادعتسم ،رئازجلا نامأ مامص ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 nينطولا اھلالقتسا ةيامحو دالبلا نع دوذلل ماودلا
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 نامحرلا هللا مسب"
 مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا
 نيلسرمـلا فرشأ ىلع
 رشع نماثلا يف يفتحن
 مويلاب يرفيف نم )81(
 زمرك ،ديھشلل ينطولا
 انبعش تايحضتل
 ةركاذ يف ةظوفحمـلا
 ةددجتم ةبسانم وھو ،ةمألا
 راعشتسا ىلإ انوعدت
 اعيمج لمحتن يتلا ةنامألا
 نم ،اـھيلع نامتئالا فرش
 ءامتنالا ىقبي نأ لجأ
 لظيو ،ارذجتم ينطولا
 نصحت ،ةسدقم ةينطو ةطبار ءادھشلل ءافولا
 ةجوم نوبكري نم مامأ ،يعامتجالا انجيسن كسامت
 مھتازواجت راركت يف نوطروتيو ،اندالبل ةءاسإلا
 يذلا راسملا ىلع شيوشتلا ىلإ ةيمارلا مھتاقالزناو
 رئازج يف ةمادتسم ةينطو ةيمنت ثعبل ،هانرشاب
 فقاوم يف ريثأتلا ىلإ ةفداھلاو ،ةدعاو ةديدج
 ،يلودلاو يميلقإلا اھطيحم عم اھلعافتو ،رئازجلا
 ،حلاصملا لدابت ساسأ ىلع نواعتلا ةدعاق قفو
 لودلا لالقتسا أدبمل لماكلا مارتحالاب نورقملا
.ةيدنلا موھفملو
 ،ةديجملا انتروث نم لايجألا ىلإ لآ ديصر ىلغأ نإ
 ةلاسرلاب يدبألا طابترالا وھ ،راربألا انئادھشو
 فشك ىلع ةردقلا انبعش اھنم دمتسي يتلا ةيربمفونلا
 اھنكسي ،يرامعتسالا راعلا ةثرو نم رئاود اياون
 مويلاب يفتحن انك اذإو رئازجلل مئادلا اھؤادع
 بيغت يتلا ،ةعانقلا هذھ نم اقالطنا ،ديھشلل ينطولا
 ىلع يبألا انبعش ةريغب ريكذتلف ،مھتاباسح نم
 ،رئازجلا نأ ىلع ديكأتللو ،ءادھشلا ضرأ ةدايس

 ةلحرمـلا هذھ يف بسكت يتلا
 تالاجملاو تاعاطقلا لك يفو
 ةيداصتقالا ةيمنتلا تاناھر
 ىلع لصاوتس ،ةيعامتجالاو
 وحن هجوتلا عساو قاطن
 تيبثتو ،تازاجنإلا زيزعت
 يتلا ،ةثيدحلا ةلودلا ناكرأ
 ،ةنطاوملا ميق اھيف دوست
 عمتجملا اھيف معنيو
 نوكتو ،ةنيكسلاو رارقتسالاب
 نع عافدلل عقاوملا لضفأ يف
 عم ،ةيجيتارتسإلا اھحلاصم
 اھرودل كاردإلا مامت
 ىلع اھتناكملو ،يروحملا

 ،نھارلا يلودلاو يميلقإلا قايسلا تانزاوت ةطراخ
 ،ةيلودلا تاقالعلا عبطي حبصأ ،رتوت نم هدھشي امو
 نلعت رئازجلا أتفت مل ،ةقلقم تايعادتب رذنيو
 عيمج عم لمعلاب ،اھتروطخ نم دحلل اھدادعتسا
 ملسلا بابتتسا يف ةمھاسملا لجأ نم ،اھئاكرش
 .ملاعلا يفو ةقطنمـلا يف نمألاو
 ةبسانملا هذھ يف شيعن نحنو ،ريخألا يف يننإو
 ددجأ ،ةديجملا ريرحتلا ةروث ءادھشل رابكإ ةظحل
 ةيحضتلا يف مھجھن ىلع ريسلل مھعم اندھع
 ،ىدفملا اننطو ددؤسو ةزع لجأ نم ،تاذلا ناركنو
 اھجوتم ،ةيكزلا مھحاورأ ىلع مكعم محرتأو
 يف هللا لاطأ ،نيدھاجملا مھناوخإل ريدقتلاو ةيحتلاب
ةيفاعلاو ةحصلاب مھعتمو مھرامعأ
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 ةريتو عيرست" راعش تحت تمظن يتلا ةمقلا
 ،" ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ديسجت
 ةمظنملا لغشت يتلا لئاسملا نم ديدعلا تجلاع
 ىلع ةنس نيتس رورمب لفتحت يتلا ةيقيرفإلا
 لوح اساسأ لئاسملا هذھ روحمتتو ،اـــــــھسيسأت
 ساـــبتحالاو باــــھرإلاو نييلودلا ملسلاو نمألا
 نمألا اذكو يداصتقالا جاــــــــمدنالاو يرارحلا
.يئاذغلا
 يقيرفإلا لمعلاو رواشتلا ةيمھأب هنم اكاردإو
 ةراـقــلا اــھھجاوت يتلا تاــيدحتلا اذكو كرتشملا
 ريغو برطضم دج يملاع قايس يف كلذو
 ريزولا ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا فلك ،رقتسم
  ةــيرئازجلا ةــبراــقــملا تنمضت ةــلاسرب لوألا
:اھنيب نم ةماھرواحم ةدع تلمشو
Gdù°∏º hG’Ceø Gdóhd«Ú
 ةيقيرفإلا ةراقلا هجاوت ،ةيروھمجلا سيئرل ةبسنلاب
 ملسلاب سمتو لاكشألاو داعبألا ةددعتم تاديدھت"
 بورحلاو باھرإلا ةرھاظ رارغ ىلع نمألاو
 ةيوقاطلاو ةيئاذغلا تامزألاو ةيخانملا تارييغتلاو
 لعـفــب تاديدھتلا هذھ تمقاــفــت اــمك ،ةيحصلاو

 اــيسور نيب ةـــمزألاو 91 – ديفوك سوريف
."ايناركوأو
 ةراقلا ىلع بجي ،تايدحتلاو تاديدھتلا هذھ مامأ
 ةيلودلا ةحاسلا ىلع اھتوص عمست نأ ةيقيرفإلا
 ةباثمب دعي يذلا نمألا سلجم ىوتسم ىلع ىتحو
 ةفلكملا ةدحتملا ممألا ةمظنمل نمألاو ملسلل ةئيھ
.تاعازنلا ةيوست لئاسمب
 عامتجالا يف هل ةملك يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 ةينعملا يقيرفإلا داحتالل ةرشاعلا ةنجلل يرازولا
 دقعنملا ،ةدحتملا ممألل نمألا سلجم حالصإب
 تاموكحو لود ءاسؤرل 63 ـلا ةمقلا ةبسانمب
 ،لوألا ريزولا هنع ةباين اھالت ،يقيرفإلا داحتالا
 نواعتلا حور " :نمث ،نمحرلا دبع نب نميأ ديسلا
 يلـــثمم ءاــــقشألا نيب رمثملا قيسنتلاو رمتسملا
 ةيلودلا لفاحملا ىوتسم ىلع ةيقيرفإلا لودلا
 يقــيرفإلا فقوملا توص عاــمسإل ةــيميلــقإلاو
 انتراق نيكمت " ىلإ دوھجلا هذھ فدھتو ." دحوملا
 عفرو نمألا سلجم يف نيمئاد نيدعقمب رفظلا نم
 دعاقملل ةبسنلاب دعاقم 5 ىلإ 3 نم اھليثمت ةصح
 قفاوت" يف درو امل اقفو سلجملا اذھب ةمئادلا ريغ

 داحتالا نع قثبنملا ،"ترس نالعإ"و "ينبولوزيا
 .يقيرفإلا
 نادلبلا نم ديدعلا رارغ ىلعو ،اندالبل ةبسنلابف
 سلجم حالصإ ةلأسم ربتعت ،ىرخألا ةيقيرفإلا
 رثكأ يلود ماظن قيقحتل ةيمتح ةرورض" نمألا
." الدعو اليثمت
Gdà¨Ò GŸæÉN»...GEYÉOI JôJ«Ö G’ChdƒjÉä
 ءاسؤر ةـنجل ريرقـتب قلـعـتت ،ىرخأ ةــملــك يف
 ددش ،ةيخانملا تاريغتلاب ةفلكملا لودلا تاموكحو
 ىلع بجي" هنأ ىلع ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 قلعتي اميف اھتايولوأ بيترت ةداعإ ةيقيرفإلا نادلبلا
 ىلإ يمتنت اھرابتعاب ،ةيخانملا تاريغتلا ةحفاكمب
 ديسلا زكر امك،"كرتشم ريصم تاذ ةدحاو ةراق
 ةيقيرفإلا ةيجيتارتسإلا ىلع ةيروھمجلا سيئر
 ديعاوملل اريضحت ةـيخاـنملا تاريغـتلا ةـحفاـكمل
 ماكحألا نع اديعب " لوقلاب راشأو ،ةمداقلا ةيلودلا
 انل دب ال ،همدع نم POC - 72 حاجن لوح ةيميقلا
 هيلإ وبصت يذلا يجيتارتسالا لوحتلا كردن نأ
 راطإلا ةسدنھ ةداعإ ىلإ يمارلاو ةمدقتملا لودلا
 "وير ئدابم" نع اديعب يخانملا لمعلل يلودلا

"GES°ªÉ´ U°`ƒä GEaôj≤«É" 
Y≤óä bªá G’JëÉO G’Eaôj≤» jƒe» 81 h 91 a«Øô… 3202 HÉCOjù¢ GCHÉHÉ, Hªû°ÉQcá GdƒRjô G’Ch∫, Gdù°«ó 
GCjªø Hø YÑó GdôMªø, eªãÓ dôF«ù¢ Gdéª¡ƒQjá, Gd≤ÉFó G’CY∏≈ d∏≤ƒGä Gdªù°∏ëá hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ», Gdù°«ó 

YÑó Gdªé«ó JÑƒ¿ hHë†°ƒQ QhDS°ÉA hhaƒO eø GdÑ∏óG¿ G’Eaôj≤«á.
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fû°ÉWÉä GdôF«ù¢



 ،"ةيمنتلا يف اھقح ةيمانلا لودلل نمضت يتلا
 ةيقيرفإلا ةراقلا ءاكرش ءافو مدع ىلإ اريشم
 ،"سيراب قافتا" تايضتقمل اقفو ةيلاملا مھتادھعتب
 لمحتب ايقيرفإ لود هيف بلاطت يذلا تقولا يف
 يئاذغلا اننمأب ساسملا" هنأش نم ربكأ ءبع
."يوقاطلاو
 ديسلا ىصوأ ثيحب ،ىرخأ ةلأسم ةراثإ مت امك 
 فيكتلا ليومت ةلأسم حنمب " ةيروھمجلا سيئر
 تالوحتلاـــب ةــــلصلا تاذ رارضألاو رئاسخلاو
 راسم لالخ ةيمھألا نم ردقلا سفن ةيخانملا
 لالـخ نم ةـيراطإلا ةـيقاـفـتالا نمض ضواـفـتلا
 ىلع ايقيرفإ ترداب نإو ."ةسوملم تاجرخم
 نم ةيامحلل ةيقيرفا ةيلآ ءاشنإب ،يراقلا ديعصلا
 فيكتلا ةــيجيتارتسإب عــفدلـــلو ثراوكلا راطخأ
 هذھ ةھجاومل اھدوھج يف ةيقيرفإلا لودلا ةقفارمل
 نامضل دھجلا سفن لذبن " نأ دب الف ،رھاوظلا
 ."نيتيولوألا نيتاھب يلعف يلود لفكت
 ديسلا دكأ ،لداعلا يوقاطلا لاقتنالاب قلعتي اميفو
 مغانتلا نمضي راسم ينبت" ةرورض ىلع سيئرلا
 رقفلا ةبراحم تايولوأو ةيخانملا تابلطتملا نيب
 مھفـلا يداـفـتو اـنبوعشل ميركلا شيعـلا ناــمضو
 دحاو راسم كانھ نأ، هدافم يذلاو هل جورملا
 ةيقيرفإلا لودلاف ."لاقتنالا اذھ قيقحتل ديحوو
 جاـتنإ طاـمنأ ىـلإ لاـقـتنالا ىـلــع لمعــتو معدت
 تاـيجولونكت ىـلــع ءاــنب نيمادتسم كالــھتساو
 نم دب ال" هنأ الإ ،تاثاعبنالا ةضفخنم تاينقتو
 قيقحت نمضي امب ةينالقعلا نم ردق ىلع ءاقبإلا
 تاــناــكمإلل اــقــفو ةــمادتسملا ةـــيمنتلا فادھأ
." ةقطنمو ةلود لكل ةصاخلا فورظلاو
 دكأ ،ةيقيرفإلا ةراقلا نادلب صوصخبو ،اريخأ
 تقال " ةردابملا هذھ نأب ةيروھمجلا سيئر ديسلا

 خيشلا مرش رمتؤم لالخ اربتعم امعدو ىدص
 ،"اھنم لودلا ضعب ظفحت ليجست نم مغرلاب
 ةحناس ةصرفلا لعل " :هلوقب نأشلا اذھ يف راشأو
 اھلعجي امب ةركفلا هذھ بيضوت ةداعإل انمامأ
."يملاعلا بونجلا" لمش ملل الماع
GŸù°ÉCdá Gd∏«Ñ«á... YóΩ GONÉQ GC… L¡ó
 تاموكحو لود ءاسؤرل 63 ـلا ةمقلا حاتتفا ةيشع
 دقع ،3202 يرفيف 71 موي ،يقيرفإلا داحتالا
 ناكو ،يبيللا فلملا لوح ىوتسملا عيفر عامتجا
 زاربإل ةيروھمجلا سيئر ديسلل ةحناس ةصرف
 راسم حاــــجنإل "ةرمتسملاو ةـــــثيثحلا" دوھجلا
 ةيكيمانيدلاب" هّون ثيح ،ةيبيللا ةينطولا ةحلاصملا
 راسم ليعفت لجأ نم ارخؤم اھينبت مت يتلا ةديدجلا
 راوحلل تاردابم قالطإ يفو نييبيللا نيب راوحلا
 رظنلا تاھجو بيرقت فدھب نييبيللا ءاقشألا نيب

 ،"تاقفاوتلا عيسوت يف اذك و ةلدابتملا ةقثلا ءانبو
 يذلا قلقلا مغر" هنأ ىلإ سيئرلا ديسلا راشأ امك
 لازن ال اـــننأ الإ مزأتملا عضولا ءازإ اـــنباــــتني
 فارطألل ةقداص ةبغر نم هسملن امل نيلئافتم
 ايلعلا ةحلصملا بيلغتو نحملا زواجت يف ةيبيللا
."نطولل

 ةيباجيالا تاوطخلا ىلإ سيئرلا ديسلا راشأ امك
 ةنجللا ةدوع ،رارغ ىلع ،ةذختملا ةسوململاو
 يف ةـــكراشملـــل 5+5 ةــكرتشملا ةــيركسعــلا
 ةعباتم لجأ نم ليوط بايغ دعب تاعامتجالا
 ةقزترملا باـحسناـب ةـقـلـعـتملا تارارقـلا ذيفـنت
 لدابتو رانلا قالطإ فقوو بناجألا نيلتاقملاو
 ةرطخلا ةلحرملا تدأ" امدعب ،اذھو نيجاسملا
 فقوو ينمألاو يساـــيسلا رارقـــتساالــــلا نم
 ىلإ يروتسدلا قاقشنالاو ضوافتلا تاراسم
 ةيوست راسم يف ةققحملا تابستكملا ةفاك ديدھت
 تاعبتلل رظنلاب رواجملا دلبلا اذھ يف ةمزألا
 ةرواجملا نادلبلا رارقتساو نمأ ىلع ةميخولا
."لحاسلا ةقطنم ىلعو
 اـھضفر" نع تبرعأ دقـف ،رئازجلـل ةــبسنلاــبو
 ةرورض " ىلإ تعدو "ةوقلا قطنمل ةدشبو
 تانوكم ةفاك نيب ةحلاصملاو راوحلا ةغل بيلغت
 ةيبنجألا تالخدتلا" تنادأ امك ،"يبيللا بعشلا
 طروتو قيقشلا دلبلا اذھل ةيلخادلا نوؤشلا يف
 رظح قرخ يف ةيجراخلا فارطألا نم ددع
 ."ةحلسألا ديروت
 اـــــھتوعد رئازجلا تددج ،هسفـن قاــيسلا يفو
 ةدحوو ايبيل ةدايس مارتحال ةيجراخلا فارطألل
 نأ ىلع دكؤت امك ،اھرارق ةيلالقتساو اھيضارأ
 نل ةيبيللا ةمزألل يئاھنلاو لماشلاو مئادلا لحلا"
 ةينطولا ةيكلملا أدبم سركي راسم ربع الإ ىتأتي
 ."اھبارت لماك ىلع اھتدايسو ايبيل ةدحو ظفحيو
 نل" اھنأ ىلع رئازجلا تددش ،ساسألا اذھ ىلعو
 ايبيل راوج لود ةعومجم راطإ يف دھج يأ رخدت
 ةـيلودلاو ةـيميلـقإلا تاـمظنملا عـم نواـعــتلاــبو
 ديسجت نم ايبيل يف ءاقشألا نيكمت ةيغب ،ةينعملا
 نمأ ىلع اظافح ،ةماھلا ةلحرملا هذھ تايولوأ
 رشابم لكشب رثأتت يتلا راوجلا لود رارقتساو
n"ايبيل يف عاضوألاب اھريغ نم رثكأو
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GŸû°ÉQj™ Gdàæªƒjá ‘ Gdóh∫ G’Eaôj≤«á

 ديسلا ررق ،ةمقلا هذھ داقعنا ةبسانمب
 ةميقب غلبم صيصخت ةيروھمجلا سيئر
 ةـلاـكولا ةدئاـفـل يكيرمأ رالود راــيلــم
 لجأ نم يلودلا نواــعــتلــل ةــيرئازجلا
 ليومتل هــــجوملاو ةــــيمنتلاو نماضتلا
 .ةيقيرفإلا لودلا يف ةيومنتلا عيراشملا
 نم اقالطنا بئاصلا رارقلا اذھ ءاج
 نمألاو رارقتسالا نأب رئازجلا كاردإ
 .ةيمنتلاب قيثو لكشب طبترم ايقيرفإ يف
 سيئر ديسلا حضوأ ،قايسلا اذھ يف
 ،هنع ةباين اھالت ةلاسر يف ةيروھمجلا
 غلبم خض تررق" :لوألا ريزولا ديسلا
 ةـلاـكولا حـلاصل يكيرمأ رالود راـيلــم
 لجأ نم يلودلا نواــعــتلــل ةــيرئازجلا
 ةيومنت عيراشم ليومتل ةيمنتلاو نماضتلا
 كلت اھنم اميسال ،ةيقيرفإلا لودلا يف
 يتلا كلت وأ ايجامدنا اعباط يستكت يتلا
 ةيمنتلا ةلجع عفد يف ةمھاسملا اھنأش نم
n" ةراقلا يف
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 ةحالفلا ةرازو اھتمظن يتلا تاسلجلا هذھ لالخ
 لجأ نم :ةحالفلا" راعش تحت ةيفيرلا ةيمنتلاو
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ ،"مادتسم يئاذغ نمأ
 ينطولا داصتقالا شاعنا يف ةحالفلا ةيمھأ ىلع
 هيلع صرحت يذلا "نامألا مامص" ـب اھاًيإ افصاو
 اھتايولوأ ةمدقم يف اھعضتو ةديشرلا تاموكحلا
 يتلا اندالب اھيف امب ،اھتيجيتارتسا بلص يفو
 ةنرصعو ةلكيھل نمزلا عم قابس" يف تلخد
."يحالفلا طاشنلا
 ثيح ،يحالفلا عاطقلل اغلاب امامتھا رئازجلا يلوت
 .تاقورحملا تادئاعب طابترالا كف يف هيلع لوعت
 ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا برعأ ،نأشلا اذھ يف
 يحالفلا عاطقلا اھققح يتلا جئاتنلل هحايترا نع
 ثيح ،ةريخألا تاونسلا يف ةيباجيإ جئاتن نم"
 ."ماخلا ينطولا جتانلا نم ةئملا يف 7.41 ـب مھاس

 ديسلا اــھضرعــتسا يــتلا تاــيطعــملــل اـقــفوو
 جاـــتنالا لقـــتنا دقـــف ،نوبت ديجملا دبع سيئرلا
 52 وحن لداعي ام( جد رايلم 0053 نم يحالفلا
 جد رايلم 0554 ىلإ 1202 ةنس )رالود رايلم
 01و 9 نيب ام حوارتت ةدايزب  يأ ،2202 ةنس
.رالود رايلم
 ذنم لوادتت ماــــــــــقرألا" :هذھ نأ ةراشإلاردجت
 .هريغو يحالفلا جاتنإلا لوح نينسلا تارشع
 نع دعبلا لك ةديعب اھلمعتسن انك يتلا ماقرألا هذھو
 هتاذ قايسلا يف سيئرلا ديسلا برغتساو ."ةقيقحلا
 تاونس يف نيلــجسملا "براضتلاو تواــفـــتلا"
 صوصخب رشْنُت تناك يتلا ماقرألا يف تضم
 ةـبسنلاـب اـميس ال ،ةـينطولا ةـيحالــفــلا تاورثلا
 راطإ يف تيرجأ يتلا تايرحتلا نكل .يشاوملل
 ربع ةعورزملا يضارألا ةحاسم نأ نيبت ةنمقرلا

 ماقرألاب ةنراقم ةريبك يشاوملا ددع اذكو نطولا
 نييالم 3 لباقم راتكھ نويلم 8.1( ةيقيقحلا
 قيقدلا ءاصحإلا رھظأ امك ،ةروكذملا راتكھ
 نم سأر نويلم 91 ىلع رئازجلا رفوت يشاوملل
 تناك املثم سأر نويلم 92 وأ 32 سيلو مانغألا
 كانھ نأ ينعي اذھو ،)ةقباسلا تايئاصحإلا هدروت
 لح" داجيإ يرورضلا نمو لغتست مل ضارأ
 يحالفلا راقعلا ديدحت ىنعمب ،"لكشملا اذھل يئاھن
 ةـــحلاصلا يضارألل لثمأ لالـــغـــتسا لجأ نم
.اھمدخي نمل اھصيصختو ةعارزلل
 ةوقـــلا نأ ،ةــــيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ اـــمك
 ةطبترم ةصاـخ ةـيحالـفـلاو ةـلودلـل ةـيداصتقالا
 ،"ةـيقـيقـحو ةـقـيقد تاــيئاصحإو ماــقرأ" رفوتب
 يھ تايئاصحإلا" نأ ىلإ اتفال ،"ةيبيرقت" تسيلو
 نوكت نأ طرشب داريتسالاو رامثتسالا هجوت يتلا

Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá jÎGCS¢
 GaààÉì G÷∏ù°Éä GdƒWæ«á d∏ØÓMá

GCT°ÉQ QF«ù¢ Gdéª¡ƒQjá, Gd≤ÉFó G’CY∏≈ d∏≤ƒGä Gdªù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ» Gdù°«ó YÑó Gdªé«ó JÑƒ¿, NÓ∫ 
JôhDS°¬ Gdé∏ù°Éä GdƒWæ«á d∏ØÓMá Gdªæ¶ªá jƒΩ 82 a«Øô… 3202 H≤ü°ô G’Ceº HæÉO… Gdü°æƒHô GEd≈ GCgª«á GdØÓMá 
a» GEf©ÉT¢ G’bàü°ÉO GdƒWæ» hGU°ØÉ GEjÉgÉ H` " U°ªÉΩ G’CeÉ¿".

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢

GE‚ÉRGä aÓM«á hGCeø ZòGF» eù°àóGΩ
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."ةيقيقح ماقرألا
 ـب اھفصو يتلا ،بوبحلا ةبعش ىلإ هقرطت ىدلو
 ديسلا ددش ،ابوروأ يف اھتردن لظ يف "ساسألا"
 جاتنإب ةقلعتملا ماقرألا" نأ ىلع ةيروھمجلا سيئر
 بوجو ىلإ اتفال ،"ةقيقد نوكت نأ بجي بوبحلا
 نم نكمتن ىتح ةحالفلا عاطق ةنمقر ىلإ هجوتلا"
 يضارألا لالــغــتساو جاــتنإلا ماــــــقرأ طبض
."ةيحالفلا
 جتنن نأ ضورفملا نم" هنأ سيئرلا ديسلا فشكو
 فعض يأ ،بوبحلا نم راتكھلا يف اراطنق 06
 32( اــيلاــح بوبحلــل راـــتكھلا جاـــتنإ لدعـــم
 مغرو ،ينطولا جاــــتنالا نكل ،)راــــتكھ/راطنق
 كالھتسالا ةبسن فصن" براقي ام غلب ،هعافترا
 ،ايونس نط نييالم 9 وحنب ردقي  يذلا ينطولا
 بوبحلا مادختسا"و "ةمارصلا بايغ" نأ اربتعم
 زواجت ىلع ةردقلا مدع ببس وھ "يشاوملل ءاذغك
.ةبسنلا هذھ
 نأل ةيمومعلا تاطلسلا ىعست ،ساسألا اذھ ىلعو
 يف ىوصق ةــــيمھأب بوبحلا ةــــبعش ىظحــــُت
 هعضوو ،يعارزلا جاتنإلل رئازجلا ةيجيتارتسإ
 ،صوصخلا اذھ يف .ةيسيئرلا اھتايوالوأ نمض
 لكل زفاوح ،3202 ةنس لالخ ةلودلا حنمتس
 جودزملا جاــتنإلا لاـــــــــجم يف طشني رمثتسم
 يتلا ،بونجلا يف اميس ال ،)ةنسلا يف نيلوصحم(
 نم ٪001 جتني نأ تاريدقتلل اقفو هل نكمي
.فالعألا صخي اميف لامشلا تاجايتحا

 عاطقلا ايازمو تايناكمإلل لثمألا لالغتسالا نإ
 ،ةــعارزلــل ةــحلاصلا يضارألاو هاــيملا ةرفو(
 اذكو ادس 78 غلب يذلا دودسلا ددع ىلإ ةفاضإلاب
 وحن هجّوتلاب حمسي نأ هنأش نم )بسانملا خانملا
 رئازجلا نأ ،ملعلا عم .داريتسالا لدب ريدصتلا
 عم ،رركملا ركسلا لثم داوملا ضعب ردصت
 ضعـب ريدصتو جاــتنإ يف راــمثتسالا ةــيناــكمإ

 ىـلـع ،ةريبكلا ةـفاضملا ةـميقـلا تاذ تاــجتنملا
 تيز جاتنإ نكمملا نم راص امك ،زوللا رارغ
 زيزعتو ،ايوصلا يف رامثتسالا قيرط نع ةدئاملا
 ،ىرخأ داوم جاتنإ صخي اميف ةلوذبملا دوھجلا
 ،يتاذلا ءافتكالا قيقحت ىلإ لوصولا يف ةمھاسملل
.ةلوقعم راعسأب  قوسلا يف داوملا هذھ ريفوتو
 ليومت يف ةمھاسملل اھدادعتسا ةلودلا تدبأ دقلو
 تاعانصلا يف ةيرامثتسالا عيراشملا نم ٪ 09

 ىلع طقف ةئملا يف 01 ىقبتل ،ةيليوحتلاو ةيحالفلا
 نم مزاللا معدلاب ىظحُيس يذلا رمثتسملا قتاع
.ريدصتلا لجأ
 نيمثت ىـلإ ةـحالـفـلـل ةـينطولا تاسلـجلا فدھتو
 لالـخ عاطقـلا اـھقـقـح يتلا ةـماـھلا تازاــجنإلا
 يف ةلجسملا بساكملا زيزعتو ةريخألا تاونسلا
 ةلصاوم نع الضف ،ةيحالفلا بعشلا فلتخم

 .مادتسم يئاذغ نمأ ديسجتل ةيمارلا تاءارجإلا
 تاــيصوتلا نم ةـــمزحب تاسلـــجلا هذھ تجوت
 رييست يف ةنمقرلا دامتعا ةرورض لوح تروحمت
 ةنرصعو يحالفـلا عاطقـلاـب ةطبترملا تاـناـيبلا
 ةيجيتارتسإلا بعُشلا ةيمنت يلاتلابو جاتنإلا لئاسو
 تاــحاسملا عــيسوتو ةـــيرشبلا دراوملا نيوكتو
nراقعلا ةيوستو ةيقسملا

 S°¡ÉΩ.∫ :ةمجرت
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 ىلإ هيعس ديكأت ةيروھمجلا سيئر ديسلا ددج
 نأ اربتعــم ،"ةـــقـــح ةـــيطارقـــميد" ءاـــنب
 تاونسلا يف اھترشابم تمت يتلا تاحالصإلا
 اھتناكم ةداعتسا" نم رئازجلا تنكم ةريخألا
 نأ فاضأو ،"دح دعبأ ىلإ اھزيزعت متيس يتلا
 اھتوص حبصأو اھيأرب ذخأي "ايلاح رئازجلا
 ددش ،ددصلا اذھبو ."ايميلقإو ايلود اعومسم
 يقــيقــحلا ءاـــنبلا نأ ىـــلـــع سيئرلا ديسلا
 بعشلا نأو العف أدب ةيرئازجلا ةيروھمجلل
 اـــيعاد ،"هـــتملـــك لوقـــيو ديسلا" وھ مويلا
."مھدالب تاردقب ناميإلا" ىلإ نييرئازجلا
 سيئر ديسلا رذح ،هتاذ قاـــــيسلا يفو
 رئازجلا فدھتست طاسوأ" نم ةــــــيروھمجلا
 ةرصنو قحلا ةـــملـــك ولـــعــــت نأ ضفرتو

 لبقت ال"رئازجلا نأ ىلإ اريشم ،"نيفعضتسملا
 ضفرت اـمك ،"اـيلاــح ملاــعــلا يف ثدحي اــم
 اذھ يف اـــفـــيضم ،اــــھيف كراشت مل تادنجأ
 تالواحم لكل داصرملاب نحن"صوصخلا
 يتلا فارطألا نأ احضوم ،"دالبلا فادھتسا
 نم" كلذ لواــــــــحت رئازجلا فادھتسا ديرت
 نييرئازجلا ضعب لالغتسا لالخ نم "لخادلا
 تاراـفسلــل مھؤالوو ،مھنطو اوعاــب"نيذلا
 فادھتسا ةـــبوعصل ارظن كلذو ،"ةـــيبنجألا
 كلــمتو ةـــيوق اـــھنأل جراـــخلا نم رئازجلا
 نأ ىــلإ تفــلو ،تاــمزألا لمحت تاــموقــم
 حاطبنالا لبقــت ال اــھنأل ةــفدھتسم" رئازجلا
 ريست يتلا هتلودب رختفي يرئازجلا نطاوملاو
."ممألا نيب اعوفرم اھسأرب

 يتلا ةفاحصلا رود سيئرلا ديسلا زربأ امك
 ةھباجمو ةيطارقميدلا ءاسرإل ةيوق ةادأ" دعت
 اــيعاد ،"رئازجلا فدھتست يتلا تالواـــحملا
 مھسفــنأ ضرف ىــلإ نييرئازجلا نييمالــعإلا
 نم ةربدملا لالـغـتسالا تالواـحمل نطفــتلاو
.نطولا جراخ
OYº GŸû°ÉQj™ Gdàæªƒjá 
 ذيفنتب همازتلا ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ
 بعشلا مامأ اھب دھعت يتلا عيراشملا فلتخم
 تارربملا" لكل هضفر نع ابرعم ،يرئازجلا
 ىلإ داعو ."عيراشملا رخأت نأشب مدقت يتلا
 سلجم لالخ اھذاختا مت يتلا تارارقلا مھأ
 نأ اربتعم ،3202 يرفيف 02 مويل ءارزولا
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 ىلا جاتحت ةروث مويلا شيعت“ رئازجلا
 لمعلا ةريتو عيرستو ةيطارقوريبلا زواجت
 "ةيرصع زاجنإ لئاسو دامتعا لالخ نم
 ةلكيھملا عيراشملا زاجنإ  ةريتو عيرست عم
 ،اھديسجت يف يخارتلا رارمتسا ضفرو
 نم دعُت يتلا ةنمقرلا ميمعت ةيمھأ زربأ امك
 داسفــلا ةــبراــحمل ةــيرورضلا تاـــيلآلا
.ةيفافشلاو ةھازنلا نامضو ةيطارقوريبلاو
 راشأ ،ةينوناقلا ريغ تايانبلا صوصخب
 ةفاك ذافنتسا ةرورض ىلإ سيئرلا ديسلا
 انلعم ،اھمدھ تارارق ذاختا لبق ريبادتلا
 عورشم ميدقت لدعلا ريزو نم بلط هنأ
 يضارألا ىـلــع ءالــيتسالا مرجي نوناــق
 ،داريتسالا دييقتل ةبسنلابو .ةلودلل ةعباتلا
 ىلع متي الأ دبال" هنأ سيئرلا ديسلا حضوأ
 ةـــيساسألا تاـــيجاـــحلا ةـــيبلـــت باسح
 يسايسلا لالغتسالا نم ارذحم ،"نطاوملل
.ةيكالھتسالا داوملا ضعب ةردنل
يف ةدوجوملا لاومألا صوصخبو
 سيئرلا ديسلا دكأ ،يمسرلا ريغ داصتقالا
نيذلا قح يف ذختتس تاءارجإ دوجو
 اـــيعاد ،كونبلا جراــــخ مھلاومأ نوسدكي
 وأ كونبلا يف اـــــــھعضو ىـــــــلإ ءالؤھ
.ةيمسر ةيداصتقا تاطاشن يف اھرامثتسا
 داشأ ،ةحايسلا عاطق ىلإ هقرطت ىدلو
 ةـيلـخادلا ةــحاــيسلا ناديمب سيئرلا ديسلا
 نأ افيضم ،"اريثك روطت" هنأ لاق يذلا
 حتفت امك ةحايسلا نم عونلا اذھ عجشت ةلودلا
 جيورتلا ىلإ ايعاد ،رامثتسالا مامأ لاجملا
.جراخلا يف رئازجلل ةيقيقحلا ةروصلل
 ةيروھمجلا سيئر دكأ ،يعامتجالا قشلا يف
 ٪ 74 ىلإ لصت ةبسنب روجألا عفر رارق نأ
 دعاـقـتلا حــنم عــفرو 4202 ةــنس لولــحب
 رمأ ،لخدلا ىلع بئارضلا يف ضيفختلاو
 ةردقلا نيسحت ىلإ اساسأ فدھي يئانثتسا
 ةسرامم نأ ىلإ راشأو ،نطاوملل ةيئارشلا
 نأو"روتسدلا هلفكي قح" وھ يباقنلا قحلا
 قحلا اذھ ةسراممب قلعتملا ديدجلا نوناقلا
 هنأ افيضم ،"تاباقنلا سيسأت ريطأتل" ءاج
 نكل ،تاباقنلل عنم وأ فاحجإ كانھ سيل"
 دح عضوو نوناقلا سيركتب قلعتي رمألا
."اھلوبق نكمي ال تاسراممل
 رثإ ةينماضتلا رئازجلا ةبھ ىلإ هقرطت ىدلو
 ،ايكرتو ايروس نم لك برض يذلا لازلزلا

 ام لقأ" نأ ةيروھمجلا سيئر ديسلا لاق
 ىـلإ ةدفوملا ذاـقــنإلا قرفــل هــميدقــت نكمي
 ءاوجألا اوزاــــتجاو ةررضتملا نكاـــــمألا
 قاـقــحتسالا ماسو مھحنم" وھ ةــقــلــغــملا
 ةيامحلا دارفأ هب ماق ام ربتعا امك ،"ينطولا
 اھونم ،"رصتنت يتلا رئازجلا" لثمي ةيندملا
 قبس يذلا كلسلا اذھ دارفأ ةينھمو ةيفرح"ـب
 ثراوك ةھجاوم يف ةيلاعلا هتاردق تبثأ نأو
."ملاعلا ربع ةلثامم
GdóH∏ƒeÉS°«á G÷õGFôjá Jù°ÎL™ eμÉfà¡É
 لاق ،يسامولبدلا نأشلا ىلإ هقرطت ىدلو
 ددصب نحن" ةــــــــــيروھمجلا سيئر ديسلا
 ةـيساــمولــبدلا رئازجلا ةــناــكم عاــجرتسا
 ةوقــلاو رارقـــتسالا ىـــلـــع داـــمتعالاـــب
 ةيخيراتلا تاقالعلاب اديشم  ،"ةيداصتقالا
 اھنأ لاق يتلاو ايلاطيإب رئازجلا طبرت يتلا
 ادكؤم ،"ةيبوروألا لودلا ضعب بجعت ال"
 ةـــيلودلا اـــھتقالــــع يف ةرح" رئازجلا نأ

 نود اــھحلاصم نع عــفادتو ةــيداصتقالاو
."ىرخألا لودلا حلاصمب رارضإلا
 "ديدج ال" هــــنأ ىرخأ ةـــــھج نم فشكو
 دعب ةينابسإلا ةيرئازجلا تاقالعلل ةبسنلاب
 راوجلا نسحو ةـقادصلا ةدھاــعــم قيلــعــت
 هيلإ تلآ امل "هفسأ" نع ابرعم ،نواعتلاو
 لعـفـلاو "ةـئطاــخلا ةوطخلا" ببسب رومألا
 نيلوؤسم لبق نم رداصلا "يدولا ريغ"
 بعشلا عـم تاـقالـعــلا اــفصاو ،نييناــبسإ
 ماتلا مارتحالا عم "ادج ةبيطلا" ـب ينابسإلا
.ينابسإلا كلملل
 ةردابم دوجو نأشب لاؤس نع هتباجإ يفو
 ،ةيناركوألا-ةيسورلا ةمزألا لحل ةيرئازج
 ةيسامولبدلا نأ ةيروھمجلا سيئر حضوأ
 نع انلعم ،"تمص يف لمعت" ةيرئازجلا
 اذھ فييكب رئازجلا ةرافس حتف ةداعإ" رارق
.ةينمأ بابسأل اھقلغ مت نأ دعب "عوبسألا
 ةــيكيرمألا ةدحتملا تاــيالولا فصو اـــمك
 يف رئازجلا ةوق فرعت يتلا ةقيدصلا ةلودلاب
 ،يطسوتملاو يبرعـلاو يقــيرفإلا اــھطيحم
 اھنأب نطنشاو تنأمط رئازجلا نأ افيضم
."زاحنم ريغ" دلب اھنأو امصخ تسيل
 سيئرلا ديسلا ددج ،يبيلــــلا فلــــملا نعو
 فرط نم نوكي لحلا نأ ىــــلـــــع ديكأتلا
 ىمظعلا لودلا لك نأو"مھسفنأ نييبيللا"
 ميظنت ةرورض يف رئازجلا يأر دناست
 لكيھ ءانبل لحلا ةيادب يھ يتلا تاباختنالا
.ةيبيللا ةلودلا
 اسيئر يلاغ ميھاربإ ديسلا باختنا نأشبو
 سيئر ديسلا هون ،ةيوارحصلا ةيروھمجلل
 ةــــھبجل ريخألا رمتؤملاــــب ةـــــيروھمجلا
 امك ،يطارقميدلاب هفصو يذلا ويراسيلوبلا
 ناك يذلا يلاغ ميھاربا ديسلا ةيصخشب داشأ
 كلملا ضواف يذلا يوارحصلا دفولا نمض
 بعشلا ريصم ريرقت نأشب يناثلا نسحلا
.يوارحصلا
 رالود رايلم صيصخت رئازجلا رارق لوحو
 نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا ةدئافل يكيرمأ
 ةدئافل ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ ،ةيقيرفإلا لودلا
 ،ةيومنت عيراشم ليومتل هجوم غلبملا اذھ نأ
 نوربتعـي ةـقراــفألا بلــغأ نأ ىــلإ اريشم
 مھدعاسن نحنو ىربكلا ةقيقشلا" رئازجلا
n"ساسألا اذھ ىلع
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4202 hQa˘˘˘™ e˘˘˘æ˘˘˘í Gd˘˘˘à˘˘˘≤˘˘ÉY˘˘ó 
hJ˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«†¢ Gd†°˘˘˘˘ôGFÖ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ 
Gd˘˘óN˘π, GCe˘ô GS°˘à˘ã˘æ˘ÉF˘» j˘¡˘ó± 
GCS°˘˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘˘É GE¤ –ù°Ú Gd˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘óQI 
Gdû°ôGF«á d∏ªƒGWø.
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Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá jμôqΩ GCaôGO GdÑ©ãá G÷õGFôjá `
GŸû°ÉQcÚ ‘ Yª∏«Éä G’EZÉKá Hù°ƒQjÉ hJôc«É

GCH£É∫ T°ôaƒG G÷õGFô

 يلودلا زكرملاب يميركتلا لفحلا مسارم ترج
 سيئر روضحب ”لاحر فيطللا دبع“ تارمتؤملل
 سيئر ،ليجوق حـــلاص ديسلا ةـــمألا سلــــجم
 ،يلاغوب ميھاربا ديسلا ينطولا يبعشلا سلجملا
 ،نامحرلا دبع نب نميأ ديسلا لوألا ريزولا
 ،جاحلب رمع ديسلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
 سيئر ةــحيرڤـــنش ديعسلا لوأ قيرفـــلا ديسلاو
 ىلإ ةفاضإلاب ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 يف ءاضعأو ةـــــــــــلودلا يف نيماس نيلوؤسم
.ةموكحلا
 سيئر ديسلا ىدسأ ،لفــــــــحلا اذھ لالــــــــخ

 ،ةحلسملا تاوقـلـل ىـلـعألا دئاـقـلا ،ةـيروھمجلا
 ينطولا قاقحتسالا ماسو ،ينطولا عافدلا ريزو
 ةيرئازجلا ةثعبلا ءاضعأ عيمجل ،"ريشع" ةجردب
 ردقملاو ،ةثاغإلاو ذاقنإلا تايلمع يف ةكراشملا
 ةيوجلا تاوقلا نم 701 مھنم ،703 ـب مھددع
 ةـياــمحلا نم 271 ،يبعشلا ينطولا شيجلـــــل
.يرئازجلا رمحألا لالھلا نم 82و ةيندملا
 ديعسلا لوأ قيرفــــلا ديسلا كراش ،هــــتھج نم
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 قاـــقــــحتسالا ماسو ميلستب ،ميركتلا مسارم يف
 ءاضعأ نم ديدعلل ،"ريشع" ةجردب ينطولا

 اـنتاوق دارفأ مھتمدقـم يفو ةــيرئازجلا ةــثعــبلا
 دادعتساو ةيلاع ةيفارتحا نع اونابأ نيذلا ،ةيوجلا
 ةيلاعفب ةمھاسملاو ةيناسنالا ماھملا حاجنإل مئاد
 فيرشتو ءالعإل ةلودلا تاسسؤم دوھج معد يف
 .يلودلا ىوتسملا ىلع رئازجلا
 رابجلا لمعلل اريدقتو انافرع ميركتلا اذھ دعي
 اـيروسب ةـيرئازجلا ةـثعـبلا دارفأ هــب ماــق يذلا
 تاوقـــلا لبق نم مدقـــملا معدلا اذكو اــــيكرتو
 رسجلا ربع يبعشلا ينطولا شيجلل ةــيوجلا
 ماعلا يأرلا هابتنا تفل يذلا رـــمألا ،يوــجلا
nابعشو ةدايق رــئازجلا فقومل يــلودلا

GCT°˘˘˘ô± QF˘˘˘«ù¢ G÷ª˘˘¡˘˘ƒQj˘˘á, Gd˘˘≤˘˘ÉF˘˘ó 
G’CY∏≈ d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ 
Gd˘˘ƒW˘˘æ˘», Gdù°˘«˘ó Y˘Ñ˘ó GÛ«˘ó J˘Ñ˘ƒ¿, 
j˘˘ƒΩ 5 e˘˘ÉQS¢ 3202, Y˘˘∏˘≈ M˘Ø˘π 
J˘˘˘μ˘˘˘ôË GCa˘˘˘ôGO Gd˘˘˘Ñ˘˘©˘˘ã˘˘á G÷õGF˘˘ôj˘˘á 
GŸû°˘˘ÉQc˘˘á ‘ Y˘˘ª˘˘∏˘˘«˘˘Éä GEf˘≤˘ÉP hGEZ˘ÉK˘á 
GŸà†°ôQjø LôGA GdõdõG∫ Gdò… V°ôÜ 
J˘˘˘ôc˘˘˘«˘˘˘É hS°˘˘ƒQj˘˘É, f˘˘¶Ò Jû°˘˘ôj˘˘Ø˘˘¡˘˘º 
d∏éõGFô .

lì. eôGì -ريوصت: ´. Hø jë»
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Gd˘˘©˘˘≤˘˘«˘˘ó OM˘˘ƒ e`ë˘˘ª˘˘ó f˘õË/ b˘˘˘ÉF˘˘˘ó W˘˘ÉF˘˘ôI 
''031C''
 يناسنإلا لمعــلا اذھ يف اـــنتكراشم"
 فرظ يف مت انلخدتو ،انتربخ تززع
 ةــينآلا ةــباـــجتسالا لضفـــب ،يساـــيق
 ،ةيلمعلا يف ةكراشملا مقطألل ةعيرسلاو
 ةيفارتحاب انتمھم ذيفنت نم نكم امم
 ةـلـيوطلا ةـفاسملا نم مغرلاــب ةــيلاــع

 نم لكب ارورم رئازجلا نم انقلطنا ثيح ،يوجلا رسجلل
 ىلع ةدوعلاو ايروس مث ايكرت ،نانويلا ،ايلاطيإ ،سنوت
 ناريط ةعاس 51 نم رثكأ غلب تيقوتب ،هسفن روحملا
 ذيفـنت لالـخ تاـبوعصلا ضعـب اـنتھجاو ،اـباـيإو اـباــھذ
 لالخ ةصاخ ،ةبعصلا ةيوجلا فورظلا اھنم ،انتمھم
 مقاطلا ةربخ نكل ،ايروس وحن ةيكرتلا ءاوجألاب انرورم
 ذيفنتو باعصلا لك زواجت نم انتنكم ،ةيلاعلا هتيزھاجو
 مارتحالا عم فورظلا نسحأ يف ةيناسنإلا ةمھملا هذھ
 ةيدأتل مئاد دادعتسا ىلع نحنو ناريطلا نمأ دعاوقل ماتلا
 فيرشت ليبس يف ةدنسملا انماھم ذيفنتو ينطولا انبجاو
." يبعشلا ينطولا شيجلاو ةينطولا ةيارلا

Gd˘˘˘©˘˘˘≤˘˘˘«˘˘ó Y˘˘ÉT°˘˘ƒQ a˘˘ÉQh¥, GŸój˘˘ô Gd˘˘Ø˘˘ôY˘˘» 
d˘˘ÓEMü°˘˘ÉF˘˘«˘˘Éä hG’EY˘˘ÓΩ H˘˘ÉŸój˘˘ôj˘˘á Gd˘©˘Ée˘á 
d∏ëªÉjá GŸóf«á
 ةيوجلا تاوقلل ةيلاعلا ةيزھاجلا انتنكم "
 انماھم ذيفنت نم يبعشلا ينطولا شيجلل
 نم لقأ فرظ يفف ،هجو لمكأ ىلع
 مت ،انتاجايتحا نع ريبعتلا دعب ةعاس
 ةيركسعلا تارئاطلا ةـيزھاـجب اـنغالـبإ
 لامعألا مجح نم مغرلاب ،ايروسو ايكرت وحن عالقإلل
 تارئاطلا ريضحت ةيلمع اھبلطتت يتلا ةيتايلمعلاو ةينقتلا
 داتعلا نم انط 71 نحش مت دقو ،ماھملا هذھ لثم ذيفنتل
 نكميو ،ةيندملا ةيامحلاب صاخلا ذاقنإلا تايلمعب صاخلا
 امساـح الـماـع تناـك ةـيلاـعـلا ةـيزھاـجلا هذھ نأ لوقـلا
 ةثعبلا لوصوو ةيناسنإلا انتمھم حاجنإ يف ةوقب تمھاسو
." يسايق فرظ يف ايروسو ايكرت ىلإ ةيرئازجلا
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘«Ö H˘˘ÉT°˘˘» e`ë˘˘ª˘˘ó GCeÚ, e˘˘¡˘˘æ˘óS¢ WÒG¿ e˘Óì / W˘ÉF˘ôI '' 
GEd«ƒT°Ú''
 ةـفاـك يبعشلا ينطولا شيجلـل اـيلـعـلا ةداــيقــلا ترخس"
 لثمتتو ،ةيلمعلا هذھ حاجنإل ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا
 يف ةيناسنإلا ةيلمعلا هذھ يف نيسدنھمك ةيساسألا انتمھم

 يف ةرئاطلل يتايلمعلاو ينقتلا ريضحتلا
 ذيفنت دعبو ءانثأو لبق ،لحارملا فلتخم
 ةيلاع ةجرد بلطتت ماھم يھو ،ةمھملا
 قلـعـتي رمألاـف ،ةءاـفــكلاو زيكرتلا نم
 فلـتخم ةـيزھاـجل ةـيرودلا ةـبقارملاــب
 هذھ منتغأ .ةرئاطلا ةزھجأو تادعــــــم
 يزازتعاو يرخف نع ريبعتلل ةصرفلا
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا لبق نم هب تيظح يذلا ميركتلاب
 ماھملا ذيفنت يف ةكراشملل مئاد دادعتسا ىلع امئاد ىقبنسو
"ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا انماھم بناج ىلإ ،ةيناسنإلا

GŸù°ÉYó Hø Y«ÉOI eü°£Ø≈ N∏«π/ eù°ƒDh∫ 
T°ëø/ WÉFôI'' GEd«ƒT°Ú''
 ،فورظلا نسحأ يف انتمھم انزجنأ "
 يتلا تاـــيدحتلا ضعــــب نم مغرلاــــب
 ىلع اندايتعاو انتربخ نكلو انتضرتعا
 ىـلــع اــندعاس ماــھملا هذھ لثم ذيفــنت
 تاـــــبلطتم عــــــم عــــــيرسلا فيكتلا

 تايلمع نإف ملعلل .ةيناسنإلا ةمھملا هذھ ةيصوصخو
 تاراھم بلطتت ةمھم يھف ،نيھلا رمألاب تسيل نحشلا
 نامضل نمزلا دض قابس يف انك دقو ،ةقيقد تاينقتو
 مارتحالا عم تادعاسملاو داتعلا نم لئاھلا مكلا نحش
 هب تيظح يذلا ميركتلا ربتعأ .نمألا تاءارجإل مراصلا
 لمعلل عفاد ةباثمب ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا فرط نم
"يبعشلا ينطولا شيجلاو اندالب فيرشتل رثكأ

Gdù°«ó OYÉS¢ fÑ«π Y†°ƒ eø aôj≥ G’ES°©É± 
d∏¡Ó∫ G’CMªô G÷õGFô…
 ايلعلا ةدايقلا تاميلعت بقع ةرشابم "
 يرئازجلا رمحألا لالھلا ماق ،دالبلل
 ةــــلودلـــــل يناسنإلا عارذلا هـــــتفصب
 نم ةـــبخن ءاـــعدتساـــب ،ةــــيرئازجلا
 رمحألا لالــــھلا تاراطإو نيعوطتملا
 ةريبك ةربخ نوكلمي نمم ،يرئازجلا
 حاجنلاب للكت نأ انتمھمل ناك امو ،ثراوكلا ةرادإ يف
 هــتمھاسمو يبعشلا ينطولا شيجلـــل يوقـــلا معدلا الول
 انل رخس ثيح ،ةيناسنإلا ةيلمعلا هذھ حاجنإ يف ةلاعفلا
 ايروس يف انناوخإل نوعلا دي ميدقتل ةحاتملا لئاسولا لك
n" ايكرتو

Gf£ÑÉYÉä
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 تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر لبقتسا
 دــــيسلا ،يــنطولا عافدلا رـــيزو ،ةــحلسملا
 رقمب ،3202 يرفيف 80 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ةـيركسعـلا ةداـيقـلا دئاــق ،ةــيروھمجلا ةساــئر
 لوأ قيرفلا ،"موكيرفأ" ايقيرفإ يف ةيكيرمألا
 ةريفسب اــقوفرم ناــك يذلا ،يلــجنال لكياـــم
 ةديسلا ،رئازجلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
.نيبوأ روم ثيبازيلإ
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا ،ءاقللا اذھ رضح
 ينطولا شيجلا ناـــــكرأ سيئر ،ةـــــحيرڤنش
 ديسلا ،ةيروھمجلا ةسائر ناويد ريدمو ،يبعشلا

 سيئر ىدل راشتسملاو ،فلــــخ زيزعــــلا دبع
 عافدلاب ةلصتملا نوؤشلاب فلكملا ةيروھمجلا
.وتع نب نيدموب ديسلا ،نمألاو
 ىدبأ ،ةـيروھمجلا سيئر ديسلاـب هـئاـقـل بقــع
 حـــيرصت يف يلـــجنال لكياـــم لوأ قيرفـــلا
 هعمج يذلا رمثملا ءاقللاب هتداعس ،ةفاحصلل
 لوح روحمت":شاقنلا نأب الئاق ،سيئرلا ديسلاب
 اھزيزعت لجأ نم انئاكرشب انتاقالعو نواعتلا
 رئازجلا ةربخل رظنلاب ةصاخ ،رثكأ اھديطوتو
 رظنلا تاھجو انلدابت امك ،باھرإلا ةحفاكم يف
n" اعم لمعلل ةبلص ةيضرأ لكشتس يتلا
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 ىـلـعألا دئاـقـلا ،ةـيروھمجلا سيئر لبقــتسا
 ديسلا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 ،3202 يرفيف 72 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ديسلا ،ايسور ةيلارديفل نمألا سلجم نيمأ
.فيشورتاب يالوكين
 لوأ قيرفــلا ديسلا ،لاــبقـــتسالا اذھ رضح

 شيجلا ناـــكرأ سيئر ،ةـــحيرڤـــنش ديعسلا
 ةساــــــــــــئر ناويد ريدمو يبعشلا ينطولا
 فلــــخ زيزعــــلا دبع ديسلا ،ةــــيروھمجلا
 فلكملا ةيروھمجلا سيئر ىدل راشتسملاو
 ديسلا ،نمألاو عاـفدلاـب ةــلصتملا نوؤشلاــب
nوتع نب نيدموب

 دــــــــّـيسلا ،ةـــيروھمجلا سيئر لبـقــــتسا
 ،3202 يرفيف 62 موي ،نوبت ديجملا دبع
 ةيسايسلا تاكرحلا يلثممو ءاسؤر ةداسلا
 نوؤشلا ريزو روضحب ،يلام ةيروھمجل
 ديسلا ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا
 ةساـــئر ناويد ريدمو ةرماـــمعــــل ناطمر
 فلــــخ زيزعــــلا دبع ديسلا ،ةــــيروھمجلا
 فلكملا ةيروھمجلا سيئر ىدل راشتسملاو
 ديسلا ،نمألاو عاـفدلاـب ةــلصتملا نوؤشلاــب
.وتع نب نيدموب

 داشأ ،لاـبقـتسالا بقـع يفــحص حــيرصت يف
 تاــكرحلا يلــثممو ءاسؤرل يمسرلا قطاــنلا
 ،دمحم غآ ياتأ ديسلا ،يلام ةيروھمجل ةيسايسلا
 يف ةحلاصملاو نمألا ءاسرإل رئازجلا دوھجب
 رودلا نمثن " :صوصخلا اذھ يف الئاق ،يلام
 ملسلا راسمب قلعتي اميف رئازجلا هب موقت يذلا
 نمألا باــــبتتساو يلاـــــم يف ةـــــحلاصملاو
 ءاقللا اذھ لالخ نم " افيضم ،"اھب رارقتسالاو
 ،ىضم تقو يأ نم ىوقأ رئازجلا نأ حضتي
n"ةقطنملا يف ملسلل ةديدج ةيكيمانيد كلمت اھنأل

 ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر لبقتسا
 ،ينطولا عاـفدلا ريزو ،ةـحلسملا تاوقـلــل
 سراـم 6 موي،نوبت ديجملا دبع ديسلا
 ةفلكملا يكيرمألا ةلودلا بتاك ةبئان ،3202
 ،يلودلا نمألا نوؤشو ةـــحلسألا ةـــبقارمب
.زنيكنج زيند ينوب ةديسلا
 ةسائر رقمب ىرج يذلا ءاقللا اذھ رضح

 ةساـــئر ناويد ريدم نم لك ،ةـــيروھمجلا
 ،فلـــخ زيزعـــلا دبع ديسلا ،ةــــيروھمجلا
 فلكملا ةيروھمجلا سيئر ىدل راشتسملاو
 ديسلا ،نمألاو عاـفدلاـب ةـلصتملا نوؤشلاــب
 تايالولا ةريفس بناج ىلإ وتع نب نيدموب
 ثيبازيلإ ةديسلا ،رئازجلاب ةيكيرمألا ةدحتملا
n.نيبوأ روم
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 دـيعسلا لوأ قـيرفلا دـيسلا لبقتسا
 شيجلا ناـكرأ سـيئر ،ةحـيرڤنش
 يرفيف 80 موي ،يـبعشلا ينـطوـلا

 شيجلا ناـــــكرأ رقـــــمب ،3202
 ةداـــيقـــلا دئاــــق ،يبعشلا ينطولا
،ايقـيرفإ يف ةـيكيرمألا ةـيركسعـلا
 يذلا،يلجنال لكيام لوأ قيرفلا
 ىلع اندالب ىلإ لمع ةرايزب ماق
.ماھ يركسع دفو سأر
 ةـيحتب ،لاـبقـتسالا مسارم تلـھتسا
 ةــيحتلا ميدقــتو ،ينطولا ملـــعـــلا
 فرط نم فيضلـــل ةـــيركسعـــلا
 شيجلا تاوق فلتخم نم تاليكشت
 ءاقل اھدعب دقعيل ،يبعشلا ينطولا
 ماعلا نيمألا هرضح ،نيفرطلا نيب
 تاوقلا ةداقو ينطولا عافدلا ةرازول
 ةرئاد سيئر ،ينطولا كردلاو
 ناــكرأل ريضحتلاو لاــمعـــتسالا
 نوريدملا ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 نوريدمو ،نمألا حلاصمل نوماعلا
 عاــــــــــفدلا ةرازو نم نويزكرم
 ينطولا شيجلا ناــــكرأو ينطولا
 ءاضعأ ىــلإ ةــفاضإلاــب ،يبعشلا
 مت دقو ،يكيرمألا يركسعلا دفولا
 ىـلإ ءاــقــلــلا اذھ لالــخ قرطتلا
 اــھھجاوت يتلا ةــينمألا تاــيدحتلا
 تاھجو لداـبتو ةـيقـيرفإلا ةراـقـلا
 مامتھالا تاذ اياضقلا لوح رظنلا
 ةـلــيفــكلا لئاسولا اذكو ،كرتشملا
 يركسعلا نواعتلا تاقالع زيزعتب
.نيدلبلا نيب
 قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب 
 بحر ةملك ،ةحـيرڤنش دـيعسلا لوأ
 ادكؤم ،رئازلا دفولاب اھلھتسم يف
 نيفرطلل ةصرف دعت ةرايزلا هذھ نأ
 لمعلاب امھمازتلا ديدجت لجأ نم
 نواعتلا تالاجم عيسوت ىلع ايوس
 اذھ يف الـئاـق ،يئاـنثلا يركسعــلا
 ةصرف ةرايزلا هذھ دعت":قايسلا
 ديدجتل اـيوس اـھلالـغـتسا اـنناــكمإب
 تالاــجم عـــيسوت دصق اـــنمازتلا

 لكب ،قرطتلاو يركسعلا اننواعت
 لئاسملـل ،ةـيعوضومو ةـيتاـمغارب
 يف كرتشملا ماــــــــــــمتھالا تاذ
 زيمتي ،قاــيسلا اذھ يف .ةـــقطنملا
 ةحاسلا ىلع دئاسلا ينمألا عضولا
 ةحلسملا تاعازنلا روھظب ةيلودلا
 ،تارتوتلاو تاـــمزألا مقاـــفــــتو
 بارطضا عضولا اذھ نع بترتو
 ،بلطتي امم ،مئاقلا يملاعلا ماظنلا
 ةئبعت ،ىضم تقو يأ نم رثكأ
 ةيؤر يف طارخنالل نيلعافلا ةفاك
 ،افاصنإ رثكأ يلود نوناقل ةديدج
 ةيمنتلاو رارقتسالا نامضب حمسي
."زييمت نود بوعشلا ةفاكل هافرلاو
 شيجلا ناــــــكرأ سيئر ديسلا هّون
 نواـعــتلا ةــيعونب يبعشلا ينطولا
 يذلا ىوتسملابو يئانثلا يركسعلا
:صوصخلا اذھ يف لاق ثيح ،هغلب
 يركسعـلا نواـعــتلا صخي اــميف"
 نواعتلا ةيعونب هيونتلا دوأ ،يئانثلا
 يذلا ،غولبملا ىوتسملابو يئانثلا
 تاطاشنلا لالـــــخ نم سكعـــــني
 لدابت راطإ يف ةذفنملا ،ةفلتخملا
 اذكو ،باھرإلاب ةقلعتملا تاربخلا
 ينطولا شيجلا يمدختسم نيوكت
."ةينقتلا ةدعاسملاو يبعشلا
:الـئاــق لوأ قيرفــلا ديسلا فاضأ
 نع ربعأ نأ ،ةبسانملا هذھب دوأ"
 شيجلل ايلعلا ةدايقلل ماتلا دادعتسالا
 رثكأ ةـــــــــيقرتل ،يبعشلا ينطولا
 يركسعــلا نواـــعـــتلا تالاـــجمل
 راوحلا نأ ةصاــــــخ ،يئاـــــــنثلا

 هيف عرش يذلا ،كرتشملا يركسعلا
 دج اـــــــفادھأ ددحي ،5002 ةــنس
."لاجملا اذھ يف ةحومط
 قيرفلا ديسلا دّدج ،رخآ بناج نم
 ىلع ديكأتلا ،ةحـيرڤنش ديعسلا لوأ
 مدع أدبمب ثبشتت رئازجلا نأ
 ةمدخ راطإ يف لماعتتو ،زايحنالا
 ةريثك ةقيدص لود عم ،اھحلاصم
 ةـيركسع تاـقالـع اـھعـم اـھطبرت
 :ددصلا اذھ يف الئاق ،ةيداصتقاو
 نأ ةــــبساـــــنملا هذھب ديكأتلا دوأ"
مدع أدبمب ثبشتت رئازجلا
 ىـــلـــع ةرويغ يھو ،زاــــيحنالا
 داـــجمألاـــب لفاـــحلا اـــھخيراـــت
 ىــلــع اضيأ ةرويغو ،تالوطبلاو
 ،ديسلا يسايسلا اھرارقو اھلالقتسا
 ةــــمدخ راطإ يف ،لماـــــعـــــتتو
 ةريثك ةقيدص لود عم ،اھحلاصم
 ةـيركسع تاـقالـع اـھعـم اـھطبرت
 تاـيالولا رارغ ىـلـع ةـيداصتقاو
 ددجأ ،ماتخلا يف .ةيكيرمألا ةدحتملا
 نواعت ءاسرإ لجأ نم انتدارإ مكل
 تاــــــــــحومط ىوتسم يف نوكي
 يف ناطرخنم انيدلب نوك ،نيفرطلا
 يف ينمألا عضولا نيسحت راسم
 ميدقت امھناكمإبو ،ةيقيرفإلا ةراقلا
 نادلـبلا ضعــبل ةدعاسملاو نوعــلا
 لجأ نم ،اھيلإ ةجاحب يھ يتلا
 ،ةــيداــيسلا اــھماــھمب عالطضالا
 ملسلاب رمألا قلعتي امدنع اميسال
."نمألاو
 ةداـــيقـــلا دئاـــق ربع ،هـــتھج نم

 نع،ايقيرفإ يف ةيكيرمألا ةيركسعلا
 يتلا ،رئازجلا ةراــيزب هـــتداـــعس
 ةدايقلا عم ثحابتلا ةصرف هل تحاتأ
 لوح ،يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا
 ةحورطملا ةينمألا اياضقلا فلتخم
 ،ةيميلقإلاو ةيلودلا نيتحاسلا ىلع
 لوح لدابتملا مھافتلا ىلع ادكؤم
 تايناكمإو ،ةيوھجلا تافلملا ضعب
 .امھنواعت ريوطتل نيفرطلا
 نافرطلا لدابت ،ءاقللا اذھ ماتخ يف
 ديسلا اھدعب عقويل ،ةيزمر ايادھ
 ىلع ،يلجنال لكيام لوأ قيرفلا
 شيجلا ناـــــــكرأل يبھذلا لجسلا
.يبعشلا ينطولا
ةرئاد سيئر نإف ةراشإلل
 ناــكرأل ريضحتلاو لاــمعــتسالا
 مساـقــلــب ءاولــلا ،ينطولا شيجلا
 يرفيف 90 موي لبقتسا ،تانسح
 شيجلـل ينطولا يداــنلاــب 3202
 ةداــــيقـــــلا دئاـــــق ،سوسم ينبب
 ايقـيرفإ يف ةـيكيرمألا ةـيركسعـلا
 دفولاو يلجنال لكيام لوأ قيرفلا
 يدفول ناـــك ثيح ،هــــل قفارملا
 اھلالخ اقرطت لمع ةسلج نيدلبلا
 ماـــمتھالا تاذ اـــياضقـــلا ىــــلإ
 رظنلا تاــھجو الداــبتو كرتشملا
 ةــلـــيفـــكلا لبسلاو لئاسولا لوح
 يركسعلا نواعتلا ريوطتو زيزعتب
nنيدلبلا يشيج نيب

¿. HƒcôG´ 
«Hø jë.´ :ريوصت

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
jù°à≤Ñπ bÉFó Gd≤«ÉOI Gd©ù°μôjá G’Ceôjμ«á ‘ GEaôj≤«É''GCaôjμƒΩ''...

JƒS°«™ ›É’ä Gdà©Éh¿ Gd©ù°μô…

Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

3202 سرام617 ددعلا شيجلا



Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

14

...QF«ù¢ GCQcÉ¿ Gd≤ƒGä GŸù°∏ëá Gd≤£ôjá

 ديعسلا لوأ قيرفـــلا ديسلا لبقــــتسا
 شيجلا ناــكرأ سيئر ،ةــحيرڤـــنش
 يرفـيف 02 موي ،يبعشلا ينطولا

 ينطولا شيجلا ناكرأ رقمب 3202
 نب ملاس رايط نكر قيرفلا يبعشلا
 ناكرأ سيئر ،تبانلا ليقع نب دمح
 ماق يذلا ،ةيرطقلا ةحلسملا تاوقلا
 سأر ىلع اندالب ىلإ لمع ةرايزب
.ماھ يركسع دفو
 ملعلا ةيحتب لابقتسالا مسارم تلھُتسا
 ةـيركسعـلا ةــيحتلا ميدقــتو ،ينطولا
 نم تالـــيكشت فرط نم فيضلـــل
 ينطولا شيجلا تاوق فلــــــــــتخم
.يبعشلا
 ،ءاـقـلـلا اذھ لالـخ ناـفرطلا قرطت
 ةرازول ماــعـــلا نيمألا هرضح يذلا
 ءاسؤرو تاوقلا ةداقو ينطولا عافدلا
 نم نويزكرم نوريدمو رئاودلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناـــــــــكرأ
 ءاضعأو ينطولا عاــــــفدلا ةرازوو
 ىلإ ،قيقشلا يرطقلا يركسعلا دفولا
 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةينمألا تايدحتلا
 تاھجو الدابتو ،ةـيقـيرفإلا ةراـقـلاو
 تاذ اـياضقــلا فلــتخم لوح رظنلا
 لئاسولا اذكو ،كرتشملا ماـــــمتھالا
 نواـعـتلا تاـقالـع زيزعـتب ةـلـيفـكلا
.نيقيقشلا نيدلبلا نيب يركسعلا
 لوأ قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 ،رئازلا دفولاب اھتيادب يف بحر ةملك
 ىلع رطق ةلود يف ءاقشألا ائنھم
 ةركل ملاـــعـــلا سأكل زيمتملا ميظنتلا

 تمدقو ملاــعــلا ترھبأ يتلا ،مدقــلا
 رطق ةـــــلود نع ةـــــفرشم ةروص
 قومرملا ىوتسملاب اركذم ،ةقيقشلا
 ،ةـيوخألا تاـقالـعـلا هــتغــلــب يذلا
 ةلودو رئازجلا نيب ،لاكشألا ةددعتملا
 ةبسانملا هذھب ينتوفي ال" :الئاق رطق
 يف انئاقشألو مكل مدقتأ نأ ةديعسلا
 اھقدصأو يناھتلا رحأب ،رطق ةلود
 ملاـعـلا سأكل زيمتملا ميظنتلا ىــلــع
 مترھبأ ثيح ،2202 ةنسل مدقلا ةركل
 ميدقــت يف متحجنو ،عــمجأ ملاــعـــلا
 بساــكم قيقــحتو ،ةــفرشم ةروص
 لوحتي نأل مكدلــــــــب لھؤت ،ةديدع
 ةعئارلا ةيتحتلا ىنُبلا لضفب ،البقتسم
 بطق ىلإ ،يسايق تقو يف ةديشملا
 ،"ةـيضاـيرلا تاـيلاـعـفــلــل يملاــع
 اذھ يف لوأ قيرفلا ديسلا فاضأو
 ردجي ،كلذ نع الضف" :الئاق ددصلا
 يذلا قومرملا ىوتسملاب ريكذتلا يب
 ةددعتملا ،ةيوخألا تاقالـعـلا هـتغـلـب
 ،رطق ةلودو رئازجلا نيب ،لاكشألا
 يضملا ىلع انيشيج زفحي ام وھو
 دسجي امب ،لصاوتملا لمعلا وحن امدق

 اـيلـعــف ،قفاوتي اــيركسع اــنواــعــت
 زيمتملا براقتلا اذھ عم ،ايناديمو
."نيقيقشلا نيبعشلا نيب دعاولاو
 هصرح لوأ قيرفلا ديسلا دكأ امك
 ةصرف ءاــقــلـــلا نوكي نأ ىـــلـــع
 نواعتلا تالاجم ىتش ضارعتسال
 تكفنا ام يذلا ،يئانثلا يركسعلا
 لضفـــب ،رثكأف رثكأ ىوقــــتت هارع
 يدئاقل ةلصاوتملاو ةيماسلا ةياعرلا
 ىلع كرتشملا امھصرحو ،نيدلبلا
:الــئاــق ةــلصاوتم ةــفصب هـــتيقرت
 اذھ نوكي نأ ىلع صرحن ،هيلعو"
 اـھزھتنن ةددجتم ةـبساـنم ،ءاــقــلــلا
 نواعتلا تالاجم ىتش ضارعتسال
 تكفنا ام يذلا ،يئانثلا يركسعلا
 لضفـــب ،رثكأف رثكأ ىوقــــتت هارع
 يدئاقل ةلصاوتملاو ةيماسلا ةياعرلا
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،نيدلـــــــبلا
 ىـلـعألا دئاـقـلا ،ةــيروھمجلا سيئر
 عاــفدلا ريزو ،ةــحلسملا تاوقــلـــل
 خيشلا ومسلا بحاص هيخأو ،ينطولا
 ةلود ريمأ ،يناث لآ دمح نب ميمت
 ىــلــع كرتشملا اــمھصرحو ،رطق

:نأ افيضم ،"ةلصاوتم ةفصب هتيقرت
 انودحت يتلا ةبغرلا سكعي ءاقللا اذھ"
 نيب ةـــلداـــبتملا تاراـــيزلا فيثكتل
 ايوس هنع انربع امل اقفو ،انيشيج
 ةــيمسرلا يتراــيز ءاــنثأ ،اـــميسال
 رطق ةلود ىلإ اھب تمق يتلا ،ةحجانلا
 ،2202 سراــم رھش يف ةــقــيقشلا
 رمتؤمو ضرعم تايلاعف روضحل
 يرحبلا عاـــفدلـــل يلودلا ةــــحودلا
 هـــتعــــبط يف "2202 سكدميد"
 دولا رھاظم لك انسمل ثيح ،ةعباسلا
 صرحلا تامالعو ،ةوخألا رعاشمو
 اننواعت مامأ ةدعاو قافآ حتف ىلع
."يركسعلا
 نكر قيرفلا ديسلا ربع ،هتھج نم
 ةحلسملا تاوقلا ناكرأ سيئر ،رايط
 ،رئازجلا ةرايزب هتداعس نع ةيرطقلا
 نيب ةيوخألا تاقالعلا قمعب اديشم
 ىلع سكعنا ام وھو نيقيقشلا نيدلبلا
 يشيج نيب يركسعلا نواعتلا ىوتسم
nديعص نم رثكأ ىلع نيدلبلا

±. T°àƒG¿
 GC.Hø Á«æá :ريوصت 

Œù°«ó Gdà©Éh¿ Gd©ù°μô… e«óGf«É

 لوأ قـيرـفلا دـيسلا لبقتسا
 سـيـئر ،ةحـيرـڤـنش دـيعـسلا
 ينطوـلا شـيـجلا ناـكرأ
 يرفـيف 62 موي ،يـبعـشلا

 شيجلا ناكرأ رقمب ،3202

 ديسلا ،يبعشلا ينطولا
 ريزو ،يبيھ نافيتس سمياج
 تاوقـلاـب فلــكــُملا ةــلودلا
 يذلا ،ةــيناطيربلا ةــحلسملا
 رئازجلا ىلإ لمع ةرايزب ماق

.ماھ دفو سأر ىلع
 نيمألا نم لك ءاقللا رضح
 ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا
 ءاسؤرو تاوقــــلا ةداـــــقو
 نييزكرم نيريدمو رئاودلا

...hRjô Gdóhdá GŸμ∏∞ HÉd≤ƒGä GŸù°∏ëá GdÈj£Éf«á

G’QJ≤ÉA HójæÉe«μ«á Gdà©Éh¿

3202 سرام617 ددعلا شيجلا



15 www.mdn.dz

 عاـــــفدلا ةرازوو يبعشلا ينطولا شيجلا ناـــــكرأ نم
.يناطيربلا دفولا ءاضعأ بناج ىلإ ينطولا
 نواعتلا ةلاح ىلإ نابناجلا قرطت ،ءاقللا اذھ لالخ
 رثكأ هزيزعــــت لبسو نيدلــــبلا يشيج نيب يركسعــــلا
 ملاعلا اھفرعي يتلا ةينمألا تايدحتلا الوانت امك ،البقتسم
 الدابتو ،صوصخلا هجو ىلع ةيقيرفإلا ةراقلاو امومع
 ماـمتھالا تاذ اــياضقــلا فلــتخم لوح رظنلا تاــھجو
.كرتشملا
 يف بحر ةملك ،لوأ قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 يذلاو ،هل قفارملا دفولاو يناطيربلا لوؤسملاب اھتيادب
 تنكم ةقباس تارايزل ادادتما رئازجلا ىلإ هترايز لكشت
 تالاجملاو ،ةعاسلا عيضاوم ىلإ قرطتلا نم نيفرطلا
 دعب يتأت هذھ مكترايز نإ" : الئاق كرتشملا مامتھالا تاذ
 تويلـيإ نتراـم وجلا لاشراـم ةراـيز نم ةــلــيلــق ماــيأ
 ةـقطنمل عاـفدلـل ىـلــعألا راشتسملا هــتفصب ،نوسبماس
 نيفرطلا تنكم يتلاو ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا
 تاذ تالاــجملاو ،ةــعاسلا عــيضاوم ىــلإ قرطتلا نم
.كرتشملا مامتھالا
 اصرف لثمُي ،تاءاقللاو تاطاشنلا نم عونلا اذھ نإ
 رئازجلا نيب  يجيتارتسالا راوحلاب ءاقترالل ةيتاوم
."انيتسسؤم تاعلطت فاصم ىلإ ىمظعلا ايناطيربو
 ايلعلا ةدايقلا دادعتسا ىلإ ،اضيأ لوأ قيرفلا ديسلا راشأ
 دوھجلا لذبل ةتباثلا اھتدارإو ماتلا يبعشلا ينطولا شيجلل
 ةدئافلاب دوعت نواعت ةيكيمانيد ديسجت لجأ نم ةمزاللا
 ايلعلا ةدايقلا نأ مكل دكؤأ ،ددصلا اذھ يف":نيشيجلا ىلع
 اھتدارإو ماتلا اھدادعتسا يدبُت يبعشلا ينطولا شيجلل
 ةيكيمانيد ديسجت لجأ نم ،ةمزاللا دوھجلا لذبل ةتباثلا
 ساسأ ىلع ةمئاقو ،نيتسسؤملا ىلع ةدئافلاب دوعت نواعت
 ."ةيتامغاربو ةيعوضوم ةيؤرو حيرص لدابت
 ،نيدلبلا نيب تاقالعلا ةيعونب لوأ قيرفلا ديسلا هّون امك
 ةـحفاــكم راطإ يف تاربخلا لداــبت لاــجم يف اــميسال
 اميف":ددصلا اذھ يف الئاق نيوكتلا لاجم يفو باھرإلا
 ةيعونب هيونتلا دوأ ،يئانثلا يركسعلا نواعتلا صخي
 ىلـع اـنيدلـبل اـيلـعـلا تاطلسلا صرحت يتلا تاـقالـعـلا
 ىلع زيكرتلا لالخ نم اميسال ،رثكأف رثكأ اھتيقرت
 لدابت رارغ ىلع ،كرتشملا مامتھالا تاذ تالاجملا
 .نيوكتلا لاجم يفو باھرإلا ةحفاكم راطإ يف تاربخلا
 مايقلا اننكمي ،يئانثلا اننواعت تاطاشن عيونت فدھبو اضيأ
 صرفـلا ديدحت دصق ،ةـمزالـلا ةــيئاــنثلا تارواشملاــب
."اھديسجت لجأ نم ةيتاوملا تالاجملاو ةحاتملا
 لوح ليلاحتلا لدابتل نيفرطلل ةصرف اضيأ لكش ءاقللا
 لوؤسملا ىدبأ ثيح ،ةيلودلاو ةيميلقإلا لئاسملا ديدع
 نواـــعـــتلا ،رثكأ ريوطتل هدالـــب دادعــــتسا يناطيربلا
nنيدايملا فلتخم يف نيدلبلا نيب يئانثلا يركسعلا

±. T°àƒG¿ ريوصت: ´.Hø jë»

f©ªπ S°ƒjÉ dàù°ƒjá G’CReÉä HÉŸæ£≤á

 ديعسلا لوأ قيرفـــــــلا ديسلا لبقـــــــتسا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 رقمب ،3202 سرام 90 موي ،يبعشلا
 ديسلا ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناــــــكرأ
 سيئر ،دادحلا يلع دمحم لوأ قيرفلا
.يبيللا شيجلل ةماعلا ناكرألا ةئيھ
 ماـعــلا نيمألا نم لك لاــبقــتسالا رضح
 دئاقو تاوقلا ةداقو ينطولا عافدلا ةرازول
 نيريدمو رئاودلا ءاسؤرو ينطولا كردلا
 ينطولا شيجلا ناــــــــكرأ نم نييزكرم
 بناج ىلإ ينطولا عافدلا ةرازوو يبعشلا
.يبيللا يركسعلا دفولا ءاضعأ
 لوأ قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناــــــكرأ سيئر
 ،رئازلا دفولاـب اــھتيادب يف بحر ةــملــك
 دعُي يذلا ءاقللا اذھ ةيمھأ ىلع ادكؤم
 لوح رظنلا تاھجو لدابتل ةحناس ةصرف
 ،ةيميلقإلا ةقطنملا يف عاضوألا روطت
 لدابت نإ " :صوصخلا اذھ يف لاق ثيح
 امود ناك نيدلبلا يلوؤسم نيب تارايزلا
 تاــھجو لداـــبتل ةـــحناس ةصرف لكشي
 روطت ىدم ىـــــلـــــع فوقولاو ،رظنلا
 لبس ىلإ قرطتلاو ،نيدلبلا نيب تاقالعلا
 دوأ ،ددصلا اذھ يف .اھزيزعتو اھريوطت
 نم ةــــلوذبملا تادوھجملاــــب هـــــيونتلا
 ةيخيراتلا تاقالعلا ىلع ظافحلل ،نيفرطلا
 اذھ يف ،نيقـيقشلا اـنيدلـب نيب ةــيئاــنثلاو
 ،انتقطنم هب رمت يذلا ساسحلا فرظلا
".مومعلا هجو ىلع
 قمع نأ لوأ قيرفـــــلا ديسلا دكأ اـــــمك

 نيقيقشلا نيبعشلا نيب ةيوخألا تاقالعلا
 ايوس لمعلا نيدلبلا يلوؤسم ىلع متحي
 ةقطنملا نمأ سمت يتلا تامزألا ةيوستل
 بعشلا ةدناسمو كرتشملا انخيراتف" :الئاق
 متحي ةيرئازجلا ةيريرحتلا ةروثلل يبيللا
 لمعن نأ ،نيدلبلا الك يف نيلوؤسمك انيلع
 نمأ سمت يتلا تامزألا ةيوستل ايوس
 ةصاـخ ،اـھرارقــتسا عزعزتو ةــقطنملا
 ريفوت ىلع ةدعاسملاب رمألا قلعتي امدنع
 ،ةينمألاو  ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تايلآلا
 ةدئافلاب دوعت ةيملس يعاسم يف طارخنالل
 روطتلا نم اھنكمتو ةقطنملا بوعش ىلع
 :لوأ قيرفـــــلا ديسلا فاضأو ،"يقرلاو
 ةساـيسلا ئداــبم عــم ىشاــمتي اــم اذھ"
 قيثاوملل ةرياسملا ،ةيرئازجلا ةيجراخلا
 يقيرفإلا داحتالاو ةدحتملا ممألل ةيلودلا
 ىلع اساسأ ةمئاقلاو ،ّةيبرعلا ةعماجلاو
 ىــلــع زيكرتلاو ،راوجلا نسح ةساـــيس
 بوعشلا ريوطتل ،داعبألا ددعتملا نواعتلا
 مدعو ،اھريصم ريرقت يف اھقح معدو
 لودلـــل ةـــيلــــخادلا نوؤشلا يف لخدتلا
."تاعازنلل ةيملسلا ةيوستلاو
 سيئر  لوأ قيرفلا ديسلا ربع ،هتھج نم
 نع ،يبيللا شيجلل ةماعلا ناكرألا ةئيھ
 قمعـب اديشم ،رئازجلا ةراـيزب هــتداــعس
 ،نيقيقشلا نيدلبلا نيب ةيوخألا تاقالعلا
 نواـعـتلا ىوتسم ىـلـع سكعـنا اـم وھو
 رثكأ ىلع نيدلبلا يشيج نيب يركسعلا
nديعص نم

S¢.H∏«π  ريوصت: S¢.GES°ÓΩ  
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 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا لبقتسا
 شيجلا ناـكرأ سيئر ،ةــحيرڤــنش
 يرفيف 72 موي ،يبعشلا ينطولا

 ينطولا شيجلا ناكرأ رقمب 3202
 يالوكــــــــــــــــين ديسلا ،يبعشلا
 نمألا سلـــجم نيمأ ،فيشورتاـــب
 ةرايزب ماق يذلا ،ايسور ةيلارديفل
.ماھ دفو سأر ىلع رئازجلا ىلإ
 هرضح يذلا ،ءاـقــلــلا اذھ لالــخ
 ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا
 ينطولا كردلا دئاقو تاوقلا ةداقو
نوريدمو رئاودلا ءاسؤرو
 شيجلا ناـــــــــكرأ نم نويزكرم
 عاــــــفدلا ةرازوو يبعشلا ينطولا
 ،يسورلا دفولا ءاضعأو ينطولا
 تلوانت تاثداحم نافرطلا ىرجأ
 نيدلبلا نيب يركسعلا نواعتلا ةلاح
 ةليفكلا لئاسولاو لبسلا ايوس اثحبو
 الداــبت اــمك ،رثكأف رثكأ هزيزعــتب
 لوح رظنلا تاـــھجوو ليلاــــحتلا
.كرتشملا مامتھالا تاذ اياضقلا
 قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 اــھلــھتسم يف بحر ،ةــملــك لوأ
 دفولاو فيشورتاب يالوكين ديسلاب

 ةرايزلا نوكت نأ المآ ،هل قفارملا
 يفو نيفرطلـــــل ةرمثمو ةديفـــــم
 ةــيخيراــتلا تاــقالــعـــلا ىوتسم
 نيدلبلا عمجت يتلا ةيجيتارتسإلاو
 رقمب مكب بحرأ نأ دوأ" : الئاق
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناـــــكرأ
 ةديفم مكترايز نوكت نأ لمأ يلكو
 ،انل ةبسنلاب لثمت اھنوك ،نيفرطلل
 ةـــتباـــثلا ةدارإلا ىـــلـــع الـــيلد
 رثكأ زيزعـتل اـنيدلــبل ةــحيرصلاو
 ،ةيخيراتلاو ةيجيتارتسإلا ةكارشلل
 ةــيئاــنثلا اــنتاــقالــع عـــبطت يتلا
 نواــعــتلا لاــجم يف صخألاـــبو
."يركسعلا

 ىعسم نأ ،لوأ قيرفلا ديسلا دكأ
 ءاسرإ يف ةــمھاسملــل نيدلـــبلا
 قفاوتي ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ملسلا
 ىـلـع يتلا ئداـبملا عـم اــماــمت
 تاـــقالـــع ريوطت مت اــــھساسأ
 :الــئاــق نيفرطلا نيب نواــعــتلا
 يذلا ىــــــعسملا اذھ نأ ربتعأ"
 رئازجلا نم لك هــــــيف كراشتت
 ةمھاسملا ةيغب ،ايسور ةيلارديفو
 ةــــــــــــيمنتلاو ملسلا ءاسرإ يف
 ةدايس مارتحا لظ يف ،ةمادتسملا
 ئدابملا عم امامت قفاوتي ،لودلا
 ىلـع يتلا ،ةـيخيراـتلاو ةـتباـثلا
 نواعت تاقالع ريوطت مت اھساسأ

 ةقثلا  ىلع زكتري ،قيثو يئانث
 ةـكرتشملا حـلاصملاو ةـلداـبتملا
."نيدلبلا الكل
 يالوكين ديسلا رّبع ،هتھج نم
 دجاوتلاب هتداعس نع فيشورتاب
 تاقالعلا قمع ادكؤم ،رئازجلاب
 رئازجلا عـمجت يتلا ةــيخيراــتلا
 هدالــب ىــعست يتلاو ،اـــيسورو
 اديشم ،البقتسم رثكأ اھزيزعتل
يروحملا رئازجلا رودب
 لالـــحإ يف ةريبكلا اــــھدوھجو
.ةقطنملا يف رارقتسالاو ملسلا
 نافرطلا لدابت ءاقللا ماتخ يف
nةيزمر ايادھ

...GCeÚ ›∏ù¢ G’Ceø dØóQGd«á QhS°«É
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 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا لبقتسا
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 يرفيف 82 موي ،يبعشلا ينطولا

 شيجلا ناـــكرأ رقــــمب ،3202
 ديمعــــلا ديسلا ،يبعشلا ينطولا
 نمحرلا دبع نب فسوي نكرلا
 نواــعــتلا ةرادإ ريدم ،ناساطلا
 ،ةيدوعسلا عافدلا ةرازوب يلودلا
 ةـــــــنجلـــــــل كراشملا سيئرلا
 ةيدوعسلا-ةيرئازجلا ةطلتخملا
.يركسعلا نواعتلاب ةفلكملا

 طاــبض لاــبقـــتسالا اذھ رضح
 شيجلا ناكرأ نم ءادمعو ةيولأ
 عافدلا ةرازوو يبعشلا ينطولا
دفولا ءاضعأو ،ينطولا
.يدوعسلا
 نافرطلا ىرجأ ،ءاقللا اذھ لالخ
 نواعتلا ةلاح تلوانت تاثداحم
 ،نيقيقشلا نيدلبلا نيب يركسعلا
 تاـھجوو ليلاـحتلا الداــبت اــمك
تاذ لئاسملا لوح رظنلا
.كرتشملا مامتھالا

 دفولا دئاـــق لبقـــتسا ،ريكذتلــــل
 3202 يرفيف 62 موي فيضلا
 تاقالعلا ةيريدم شتفم لبق نم
 ةرازول نواــعــتلاو ةــيجراــخلا
 رضخل ديمعــلا ينطولا عاـــفدلا
 نافرطلا اھدعـب دقـعـيل ،يوالـع

 لبس ىـلإ هـيف اـقرطت اـعاــمتجا
 نيب نواــعــتلا ريوطتو زيزعــت
 ىــــتش لمشيل نيدلــــبلا يشيج
 ماـــــــمتھالا تاذ نيداــــــــيملا
nكرتشملا

ت
يجلا :ريوص

ش
ت

يجلا :ريوص
ش

Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

3202 سرام617 ددعلا شيجلا



17 www.mdn.dz

 عاطقـلا نم ةراـيزلا تلــھتسا
 قرش - بونج يتاــيلـــمعـــلا
 لابقتسالا مسارم دعبو ،تناج
 ةيركسعلا ةيحانلا دئاق لبق نم
 ،يناسملت رمع ءاوللا ،ةعبارلا
 لوأ قيرفـــلا ديسلا ىـــقــــتلا
 ،عاطقلا يمدختسمو تاراطإب
 ،ةـيھيجوت ةــملــك ىــقــلأ نيأ
 يمدختسم عــيمج اــھعـــباـــت
 ربع ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا
 نع يئرملا رضاـحتلا ةـينقــت
 اـــــــھتيادب يف ركذ ،دعـــــــب
 ،ءادھشلا تالوطبو تايحضتب
 نحنو اــنتوفــي ال " :الـــئاـــق
 ،سرام رھش تاحـفـن شـيـعن

 ىنكي نأب العف قحتسا يذلا
 رضحتسن نأ ،ءادھشلا رھشب
 نم تالوطبو رثآم اـــعـــيمج
 ةـــيحضتلا يناـــعـــمل اوحنم
 اولعج نمو ،يقيقحلا اھلولدم
 ارسج ةرھاطلا مھداسجأ نم
 رب ىـــلإ رئازجلا هـــب تربع
 ةدايسلاو ةـيرحلاو لالـقـتسالا
 ةـيعـجرمل اوسسأو ،ةـلـماـكلا
 ةعيدو تكرـت ،ةليصأ ةينطو
 رئازجلا ءاــــــــــنبأ يديأ نيب
 نلو مل نيذلا ،نيصلـــــــخملا
."ادبأ اھنع اوديحي
 لوأ قيرفـــــــــــلا ديسلا داشأ
 ديسلــــل ةديمحلا يعاسملاـــــب

 ةــيمارلا ،ةــيروھمجلا سيئر
 رئازجلا رود زيزعــــت ىــــلإ
 لالخ نم ،يراقلاو يميلقإلا
 لماع نوكت نأل مئادلا اھيعس
 ةـــــــقطنملا يف رارقـــــــتسا
 ةــــــيمنتلا يف ةــــــمھاسملاو
 ،راوجلا لودل ةــــــــمادتسملا
 ىلإ صوصخلا اذھ يف اريشم
 ةــــــــــــيعاولا رئازجلا نإ "
 رارقتساالـلا ةـلاـح تاـيعادتب
 بيرقــلا اــھطيحم يف ةدئاسلا
 تاموقـم ىـلـعو اـھنمأ ىـلـع
 نوكت نأل امئاد ىعست ،اھبعش
.ةقطنملا يف رارقتسا لماع
 جردنت ،تاذلاب راطإلا اذھ يف

 موقــي يتلا ةــثيثحلا يعاسملا
 ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا اھب
 تاوقــلــل ىــلــعألا دئاـــقـــلا
 عاـــــفدلا ريزو ،ةــــــحلسملا
 زيزعـــت لاـــجم يف ،ينطولا
 ،يميلــــــــــقإلا رئازجلا رود
 اــھتناــكم ىــلــع ظاــفـــحلاو
 ةــحاسلا ىـــلـــع ةـــقومرملا
 يف ىـلـجتت يتلا ،ةــيقــيرفإلا
 ىدل هب ىظحت يذلا مارتحالا
 ،اھبوعشو ةراقلا لود مظعم
 تاـبراــقــملــل رظنلاــب كلذو
 اـھتنبت اــملاطل يتلا ةــميكحلا
 ذنم ةــــــيرئازجلا ةـــــــلودلا
 ةلداعلا اياضقلا هاجت اھلالقتسا
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 ،ملاـــعـــلا يفو ةراـــقـــلا يف
 قح بناج ىلإ مئادلا اھفوقوو
."اھريصم ريرقت يف بوعشلا
 نأ لوأ قيرفلا ديسلا دكأ امك
 ىــلإ تفــقو اــملاطل رئازجلا
  الئاق ،ةيقيرفإلا نادلبلا بناج
 ىــلــع رئازجلا تعس اــمك "
 نادلـــبلا ةدعاسم ىـــلإ ماودلا
 ىـلـع ةظفاـحملـل ،ةـيقــيرفإلا
 اھتقفارمو ،اھنمأو اھرارقتسا
 ،ةينمألا اھعاضوأ ةيوست يف
 ليضفـــت لالـــخ نم
 ةــيلـــخادلا لولـــحلا
 لودلا ةدايس مارتحاو
 يف لخدتلا ضفرو
 ،ةــيلــحملا اـــھنوؤش
 ميدقــــــــت نع الضف
يف تادعاسملا
 ،تالاــجملا فلــتخم
 ةيركسعلا
 ةيداصتقالاو
.ةيناسنإلاو
ددصلا اذھ يف
 جردني ،تاذلاــــــــــب
 يذلا ميكحلا رارقـــلا
 نلعملا ،سيئرلا ديسلا هذختا
 ءاسؤرل 63ـلا ةمقلا لالخ هنع
 داـــــحتالا تاـــــموكحو لود
 ماـيأ لبق دقـعــنملا ،يقــيرفإلا
 يضاقلاو ،اباـبأ سيدأب ةـلـيلـق
 لجأ نم رالود رايلم خضب
 نماضتلا تاــــيلآ ليعــــفـــــت

 يف ةـــمھاسملاو ،يقــــيرفإلا
 ةراقلاب ةـيمنتلا ةـلـجعـب عـفدلا
 نمألل نكمي ال هنأل ،ةيقيرفإلا
 ايقيرفإ يف اققحتي نأ ملسلاو
 ،هـيلـعو .ةـلاـعــف ةــيمنت نود
 تالواــحملا مغرو رئازجلاــف
 اھرود ىلع شيوشتلل ةسئابلا
 امقر لظت ،ةيراقلا اھتناكمو

 ةيقيرفإلا ةـلداـعـملا يف اـمھم
 لاجملا اذھ يف ايساسأ العافو
."يويحلا
 ديسلا صرح ءاقللا ماتخ يف
 عاـمتسالا ىـلـع لوأ قيرفــلا
 تاـــماــــمتھاو تالاــــغشنال
 ةيركسعـلا ةـيحاـنلا يمدختسم
 نع اوربع نيذلا ،ةـــعـــبارلا

 نم ديزم لذب ةلصاوم مھمزع
 ماھملا ءادأ ليبس يف دوھجلا
 هــجولا ىـــلـــع مھب ةطونملا
 لاـــجم يف اــــميسال ،لمكألا
 بارتلا ةيامحو دودحلا نيمأت
 تاـــــــــــفآلا لك نم ينطولا
.ةلمتحملا تاديدھتلاو
 ديسلا فرشأ ،كلذ رثإ ىلع

 مسارم ىـــلـــع لوأ قيرفـــلا
 ةدئاــفـــل ةديدج قفارم نيشدت
 تناـــج ةـــيماــــح يمدختسم
 رارغ ىــلـــع ،مھتالـــئاـــعو
 زكرملاو لاـــــــفطألا ةضور
 يتلاو ،يعاـــــــمتجالا-يبطلا
 ريفوت يف كش نود مھستس
لضفأ لمع فورظ

 ىوتسم ىــلــع نيمدختسملـــل
.ةقطنملا
 فرشأ ،ةراــيزلا هذھ لالـــخ
 ديعسلا لوأ قيرفــــــــلا ديسلا
 ناـــكرأ سيئر ،ةـــحيرڤـــنش
،يبعشلا ينطولا شيجلا
 يتاـــيلــــمعــــلا عاطقــــلاــــب
 ىــلــع ،تناـــج قرش-بونج

 ةريخذلاب يكيتكت نيرمت ذيفنت
.ةيحلا
 ديسلا عــــمتسا ،ةـــــيادبلا يف
 ةيحانلا دئاق ةقفر ،لوأ قيرفلا
 ءاولـلا ،ةـعـبارلا ةــيركسعــلا
 ضرع ىــلإ ،يناسملـــت رمع
 يتايلـمعـلا عاطقـلا دئاـق هـمدق
 نمضت ،تناـــج قرش-بونج
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 نيرمتلــل ةــماــعـــلا ةركفـــلا
.هذيفنت لحارمو
 يكيتكتلا نيرمتلا اذھ فدھي
 ىـلإ ،ةـيحلا ةريخذلاـب ذفــنملا
 ةـيلاـتقـلا ةــيزھاــجلا راــبتخا
 يتاـيلـمعــلا عاطقــلا تادحول
 ىـلـع اــھتردق ىدمو تناــجل
 ،ةلمتحملا ةيلاتقلا ماھملا ذيفنت
 يلاـتقــلا داــتعــلا يف مكحتلاو

 ،ةثيدحلا ةحلسألا تاموظنمو
 ةداـــــــــقـــــــــلا بيردت اذكو
 ريضحتلا ىـلـع تاـناــكرألاو
 ىلإ ةفاضإلاب ،عافدلاب مايقلل
 لاــجم يف مھفراــعــم ريوطت
 ميظنتلاو ريضحتلاو طيطختلا
 وج يف مھعضوو ذيفـــــــنتلاو
.ةيقيقحلا ةكرعملا

 عاطقــــــلـــــــل يمرلا ناديمب
 قيرفلا ديسلا عبات ،يتايلمعلا
 لامعألا فلتخم بثك نع لوأ
 تادحولا اھتذفن يتلا ةيلاتقلا
 يھو ،ةمحقملا ةيوجلاو ةيربلا
 تمستا يتلا لاــــــــــــــمعألا
 عــيمج يف ةريبك ةــيفارتحاــب
 يكــــيتكــــت ءادأبو ،لحارملا
 ،ىوتسملا يلاـع يتاــيلــمعو

 ةـــــــــــيدج ىرخأ ةرم دكؤي
 ىـلـع ءاوس ةذفـنملا لاــمعألا
 ،ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم
 ةـيلاــعــلا ةءاــفــكلا سكعــيو
 طيطخت لاجم يف تاراطإلل
 فلــــــــــتخم قيسنتو ةرادإو
 ةراـھمو ،ةـيلاــتقــلا لاــمعألا
 يف مكحتلا ىلع دارفألا ةردقو

 تاـموظنم فلـتخم لاـمعـتسا
 تازيھجتلاو ةـــــــــــــحلسألا
.ةمدخلا يف ةعوضوملا
 ديسلا ىقتلا ،نيرمتلا ةياھن يف
 تادحولا دارفأب لوأ قيرفلا
 مييقـت فدھب نيرمتلـل ةذفــنملا
 ثيح ،نيكراشملل ماعلا ءادألا
 ةلوذبملا دوھجلا ىلع مھأنھ
 اذھ ذيفـــنتو ريضحت لالــــخ
 ةريخذلاـــــب يكيتكتلا نيرمتلا
 دج جئاتن ققح يذلا ،ةيحلا
 تايامرلا ةقد اھتدسج ةيضرم
 قيسنتلاو ،ةـحلسألا فلــتخمب
 تادحولا فلـــتخم نيب ماـــتلا
 اــثاــح ،ةــمحقــملا تاوقــلاو

 جئاتنلا رامثتسا ىلع عيمجلا
 اھلـعـجو ةـقـقـحملا ةـيباـجيإلا
 ةوق نم ديزي ،ايوق ازكترم
ءادألا ريوطت ةريتوو
 يف ةكرعملا ماوقل يتايلمعلا
 ةساسحلا ةـــــــــــــقطنملا هذھ
 ينطولا شيجلاو ،اصوصخ
.مومعلا ىلع يبعشلا
 قيرفلا ديسلا ماق ،كلذ بقع
 عاطقــلا تادحو شيتفــتب لوأ
 تناج قرش-بونج يتايلمعلا
 ةـيركسعـلا تالـيكشتلا ةـيقـبو
nنيرمتلا اذھ يف ةكراشملا
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 دـيعسلا لوأ قـيرـفلا ديسلا ماق
 ناـكرأ سـيـئر ،ةـــحـيرـڤــــنش
  موي ،يبعشلا ينطولا شيجلا

 لمع ةرايزب 3202 يرفيف 22
 ةراشإلل ايلعلا ةسردملا ىلإ دقفتو
 ةيركسعـلا ةـيحاـنلاـب ةـعـيلـقـلاـب
 فلــــتخم راز ثيح ،ىــــلوألا
 قفارملاو ةيجوغاديبلا تآشنملا
 ،اـھيلـع رفوتت يتلا ةــيميلــعــتلا
 عـــــم لمع عاــــــمتجا سأرتو
.ةسردملا يصبرتمو تاراطإ
 روضحبو ،لابقتسالا مسارم دعب
 عاــفدلا ةرازول ماـــعـــلا نيمألا
 ةيركسعلا ةيحانلا دئاق ،ينطولا
 ةراشإلا ةرئاد سيئر ،ىـــــلوألا
 ةرطيسلاو ةداـيقــلا تاــموظنمو
 طاـــــبضو رئاودلا ءاسؤر اذكو
 عافدلا ةرازو نم ءادمعو ةيولأ
 ينطولا شيجلا ناكرأو ينطولا
 لوأ قيرفلا ديسلا عبات ،يبعشلا
 فلــــتخم لوح لاــــح ضرع
 ةيتآشنملاو ةيجوغاديبلا بناوجلا

 ،ةقيرعلا ةينيوكتلا ةسسؤملا هذھل
 نأ لبق كلذو ،ةسردملا دئاق همدق
 ةينيوكتلا لكايھلا برق نع نياعُي
 اـــميسال ،اـــھيلــــع رفوتت يتلا
 ميلعتلا ةيريدمو ةيميلعتلا رباخملا
 ،ةداـيقـلاو مالــعإلا تاــموظنمل
 لوح ضرعل هتعباتم نع الضف
 ةـبلطلـل نيوكتلا ةـياـھن عـيراشم
.نيلماعلا طابضلا
 لوأ قيرفلا ديسلا ىقتلا ،كلذ رثإ
يمدختسمو تاراطإب
 اـــيلـــعـــلا ةسردملا يصبرتمو
 ةــملــك ىـــقـــلأ ثيح ،ةراشإلل
 ةـينقـت ربع اـھعـباــت ،ةــيھيجوت
 تاراطإ ،دعـــب نع رضاـــحتلا
 يحاونلا عيمج يف ةراشإلا حالس
 ىلع اھلالخ نم دكأ ،ةيركسعلا
 اـھيلوت يتلا ىوصقــلا ةــيمھألا
 ينطولا شيجلـل اـيلـعـلا ةداـيقــلا
 بعل ذإ ،ةراشإلا حالسل يبعشلا
 لامعألا قيسنت يف ايساسأ ارود
 ةروثلا ناـبإ تاـيلـمعــلا ةداــيقو

 نإ":الئاـق ةرفظملا ةـيريرحتلا
 ينطولا شيجلـل اـيلـعـلا ةداـيقــلا
 ىوصق ةـــــــيمھأ يلوت يبعشلا
 ةيويحل رظنلاب ،ةراشإلا حالسل
 تاـــقوأ يف هـــيدؤي يذلا رودلا
 عاطقــــــــــــــف .برحلاو ملسلا
 ةلق مغر ،لثمي ناك تالاصتالا
 تازيھجتلا ةطاسبو تايناكمإلا
 ةروث بصع ،اــــــــــھعضاوتو
 لضفب ناكو ،ةكرابملا ريرحتلا
 ،هيلع نيرھاسلا لاجرلا ةدارإ
 سسحتي يتلا عمسلا ةساح ةباثمب
 تاــــكرحت راوثلا اـــــھتطساوب
 ضرأ نم ناكم لك يف ،مھئادعأ
 نوقسنيو ،ةــــــعساشلا رئازجلا
 مھتايلمع ةدايقو مھلامعأ اھربع
 ديسلا فاضأو ،حاـــــــــجن لكب
 :الئاق ددصلا اذھ يف لوأ قيرفلا
 ،ةروثلا ناضحأ نيب تمت ةأشنلا"
 لضفب تناك ريوطتلاو ةياعرلاو
شيجلا يف لوألا ليعرلا
اولذب نيذلا ،يبعشلا ينطولا

 اذھ حنم لجأ نم ةرابج ادوھج
 ةيرشبلا تالھؤملا لك ،حالسلا
 هـنـيـعت يتلا ةيزيھجتلاو ةيداملاو
 ةساسحلا ماـــھملا ءادأ ىـــلــــع
."هيلإ ةلكوملا
 ىــلــع لوأ قيرفـــلا ديسلا ددش
 شيجلـل اـيلـعـلا ةداـيقــلا صرح
 ءاـقـترالا ىـلـع يبعشلا ينطولا
 ةريتو عم ايشامت حالسلا اذھب
 يتلا ،ةــــــعراستملا تاروطتلا
 يف تالاصتالا لاـجم اــھفرعــي
 ريفوت لالـخ نم اذھو ،ملاــعــلا
 ةـــيرشبلا تاـــبلطتملا ةـــفاـــك
 ةمزاللا ةيرييستلاو ةيزيھجتلاو
 رثكأ مويلا نوصيرح اننإ" :الئاق
 ىــــلـــــع ،ىضم تقو يأ نم
 ىلإ يويحلا حالسلا اذھب ءاقترالا
 ةريتو عم ىشامتي يذلا ىوتسملا
 يتلا ،ةــــــعراستملا تاروطتلا
 اـنملاـع يف تالاصتالا اـھفرعـت
 ديدش صرحن ةــــــــمھم .مويلا
 معدو ةدايق لظ يف ،صرحلا
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 51 ةرودلا لاغشأ داقعنا راطإ يف
 ةـــيرئازجلا ةطلـــتخملا ةــــنجلــــل
 ةرتفلا يف اـندالـبب لح ،ةـيلاـغـتربلا
 يرفـيف 22 ىـــلإ 91 نم ةدتمملا

 ريدملا ةدايقب يلاغترب دفو 3202
 ينطولا عاــفدلا ةساـــيسل ماـــعـــلا

.سريب سوميل ونون ءاوللا يلاغتربلا
 ،ةجعن نيعب شيجلل عقوملا يدانب
 شيجلـل ماــعــلا بقارملا لبقــتسا
 سيئر ،يناجوأ ىفطصم ءاوللا
 دقع ثيح ،هيقفارمو فيضلا دفولا
 نواعتلا ةعباتمل اعامتجا نافرطلا

 ،عافدلا لاجم يف نيدلبلا نيب
 ةطشنأ ذيفنت ةلاح ىلإ اقرطتو
 ،2202 ةنسل يركسعلا نواعتلا
 مھأليريدقت جمانرب دادعإ عم
 يركسعــلا نواــعــتلا تاطاشن
3202n ةنسل

 يدانلا نضتحا
 ينطولا
 موي ،شيجلـــــل

 يرفـــــــيف 80
3202، 
 تارضاحم
 ةـعاــنص لوح
 روضحب ،ةــيسنرفـــلا عاـــفدلا
 نواعتلل ةكرتشملا ةنجللا سيئر

 ديمعــلا ،يسنرفــلا -يرئازجلا
هذھ طشنو ،رينم يھازلا
 عــبس ولـــثمم ،تارضاـــحملا

 يف ةصتخم ةــيسنرف تاــكرش
nعافدلا تاعانص لاجم

aôfù°É
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 يركسعـــلا نواـــعـــتلا راطإ يف
 اندالبب لح ،يلاطيإلا يرئازجلا
 3202 يرفيف 12 و 02 يموي
 دئاقلا هسأرتي يلاطيإ يركسع دفو
 ،يلاطيإلا كردلا حالسل ماـــعـــلا
.يزول ويت قيرفلا
 لبقتسا ،ينطولا كردلا ةدايق رقمب
 يحي ديمعلا ،ينطولا كردلا دئاق
 ،يلاطيإلا هريظن جاـــحلو يلـــع
 لبس ىلإ نافرطلا قرطت ثيح
 لداـبتو ينمألا نواـعــتلا زيزعــت

تاذ لئاسملا يف تاربخلا
 ماق ،كلذ بقع ،كرتشملا مامتھالا
 ةرايزب يلاطيإلا يركسعلا دفولا
 ةيئانجلا ةلدألل ينطولا دھعملا ىلإ

 ينطولا كردلــل مارجإلا ملــعو
 ىــلــع عـــلطا ثيح ،يواشوبب
 قفارملاو ماھلا لكيھلا اذھ ماھم
nاھزوحي يتلا

GEj£Éd«É

J©Éh¿ Yù°μô…
 سيئر ديسلا تاـــــــــــھيجوتو
 ىـلـعألا دئاــقــلا ،ةــيروھمجلا
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 مزح لكب اھمامتإ ىلع ،ينطولا
 لھأ فرط نم ةـــــــــــــيدجو
 يف دجوي نيذلا ،صاصتخالا
 ةـــــــــثيدح تازيھجت مھتزوح
 يعدتست ،اـيجولونكتلا ةـيلاــعو
 ثيح نم ةصاخ ةيانع اھءاليإ
 ،لالـغـتسالا نسحو ةـناــيصلا
 يف يفاولا مكحتلا ثيح نمو
 رمأ وھو ،ةروطتملا اـھتاــينقــت
 نيوكــــت ىوتسمب اساسأ طبتري
 دارفألاو تاراطإلا ليھأتو
 يف هنأ افيضم ،"اھيلع نيلماعلا
 صرحأ" ،تاذلاب ددصلا اذھ
 ةنيتملا ةقالعلا ىلع ديكأتلا ىلع
 نيب اـم طبرت يتلا ةــلداــبتملاو
 نم نيوكتلاو ميلــعــتلا ىــعسم
 يلاتقلا ريضحتلا ىعسمو ،ةھج
."ىرخأ ةھج نم
 وھ يلاتقلا ريضحتلا ىوتسمف
 ىوتسمل ةيقطنمو ةيعيبط ةجيتن
 نمو ،ىقلتملا نيوكتلاو ميلعتلا
 ةداـق ىـلـع نيعــتي هــنإف" اــنھ
 فلـتخمب ةــينيوكتلا تاسسؤملا
 اذھ اوعاري نأ ،اـــھتاــــيوتسم
 نم اوديفــــتسي نأو بناـــــجلا
 ،تادحولـل ةـيناديملا براــجتلا
 عم قيسنتلاب ،امود اولمعي نأو
 ىلع ،ةينعملا ةيزكرملا لكايھلا
 ةــمئالــملا تالــيدعــتلا جاردإ
 نيماضم ىــلــع ةــيرورضلاو
."اھئارثإو ةينيوكتلا جماربلا
 ديسلا ىدسأ ،ءاـقـلـلا ماــتخ يف
 نم ةــــلـــــمج لوأ قيرفـــــلا
 تاراطإو يلوؤسمل تاھيجوتلا
 نمض ساسحلا حالسلا اذھ
 ينطولا شيجلل ةكرعملا ماوق
 بجاو ىــلـــع اددشم ،يبعشلا
 داـــتعـــلا ىـــلـــع ةظفاـــحملا
 يف ةدوجوملا تازيھجتلاو
 ةليفكلا دوھجلا فيثكتو ،ةزوحلا
 ماـــھملـــل لثمأ ءادأ ناــــمضب
nةدنسملا
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 ناكرأل لاصتالاو مالعإلا ريدم دكأ
 ءاولـــــــلا ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 اھاقلأ ةرضاحم يف ،عباس كوربم
 31 موي ،ةيبرحلا ايلعلا ةسردملاب
 رئازجلا نأ ،3202 يرفــيف
 ةروعسم تالمح ىلإ ضرعتت
 ،ةيداعم فارطأو تاھج لبق نم
 لاصتالاو مالعإلا ريدم حضوأو
 " ـب ةـنونعــملا هــترضاــحم يف
 تاــعاطقـــلا نيب دوھجلا قيسنت
 ىرخألا ةلودلا تاسسؤمو ةيرازولا
 ةــيئاــعدلا تالــمحلا ةــھجاوم يف
 تامجھلا هذھ ببس نأ ،"ةيداعملا
 جاعزنا ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي
 نم ةيداعملا فارطألاو تاھجلا هذھ
 اــھمعدو ةــفرشملا رئازجلا فقاوم

 ةلداعـلا اـياضقـلـل رمتسملاو مئادلا
 نيتيضقــلا اــميسال ،ملاـــعـــلا ربع
 ةفاضإلاب ةيوارحصلاو ةينيطسلـفـلا
 ىـلـع اـندالـبل ةـيوقـلا ةدوعـلا ىــلإ
 لضفـب يلودلاو يراــقــلا ىوتسملا
.اھتيسامولبدل فثكملا طاشنلا
 لاصتالاو مالعإلا ريدم راشأ امك
 ىلإ يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل

 ةضيرعــــــــــــلا طوطخلا
 ةـيمالــعإلا ةــيجيتارتسإلل
 رئازجلا اـــــــــــھتنبت يتلا
 تالمحلا فلتخمل يدصتلل
 ازربم ،ةيئادعلا ةيمالعإلا
 ةــــــــــيريدم دوھجو رود
 ناكرأل لاصتالاو مالعإلا
 يف يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةيئاعدلا تالمحلل يدصتلا

 ةـيجيتارتسإ لالـخ نم ،ةـيداــعــملا
 درو ةيمالعإلا ةظقيلا ىلع ةينبم
 دض لاّعفلاو عيرسلا ،ينآلا لعفلا
 ةـيمالـعإلا تاءادتعالا لاــكشأ لك
 تباوثلاو زومرلا يف ةــــــــككشملا
  ةسئاـــي ةـــلواـــحم يف ،ةــــينطولا
 يرئازجلا بعشلا تاموقم ةعزعزل

 ةيبارتلاو ةيبعشلا ةدحولاب ساسملاو
 .اندالبل
 كوربم ءاوللا داشأ ،ددصلا اذھ يف
 ةققحملا تازاجنإلا فلتخمب عباس
 تايلمع فلتخمل يدصتلا لاجم يف
 ةـــــعاشإلاو يمالـــــعإلا ليلضتلا
 لواـحت يتلا ةضرغـملا ةــياــعدلاو
 ةفرشملا ةروصلاو اندالب فادھتسا
.يبعشلا ينطولا شيجلل
 ريدم راشأ ،هسفــــن قاـــــيسلا  يف
 شيجلا ناكرأل لاصتالاو مالعإلا
 قيسنتلا ةيمھأ ىلإ ،يبعشلا ينطولا
 ةلودلا تاسسؤم فلتخم نيب مكحملا
 ةيجيتارتسإلا يف عيمجلا طارخناو
 ،تاديدھتلا فلتخم ةھجاومل ةينطولا
nاھنم ةيمالعإلا اميس
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 يھ ام :ملاعلا ددھت يتلا ةئبوألا"
 ةـمئالــملا ةــيحصلا ةــيجيتارتسإلا
 ىــقــتلـــم ناونع وھ "؟اھتھجاومل
 ،3202 يرفـــيف 82 موي هـــتمظن
 ةحصلا حلاصمل ةيزكرملا ةيريدملا
 ةسردملا ىوتسم ىـلـع ةـيركسعـلا
 ةيحانلاب ةيركسعلا ةحصلل ةينطولا
 ةــكراشمب ،ىـــلوألا ةـــيركسعـــلا
 ةــــــحصلا تاراطإو يسراــــــمم
.ةيركسعلا
 ةئيبلا ىلع ءوضلا ىقتلملا اذھ طلس
 تاــمزألاــب مستت يتلا ةــيملاــعــلا
 ضارمألا راشتنا ببسب ةــــيحصلا
 لكشت يتلا ،ةـلــقــنتملاو ةــيدعــملا
.اديدھت
 حــــــلاصمل يزكرملا ريدملا زربأ
 دمحم ءاولـلا ،ةـيركسعــلا ةــحصلا
 ىلع ةئبوألا تايعادت ديوس ريشبلا
 يتلا 91 – ديفوك ةحئاج رارغ

 ."نادلبلا نمأو رارقتسا ىلع رثؤت"
 نم ،رقتسملا ريغ قفألا اذھ مامأو
 ينالقع ىعسم ديدحت يرورضلا
 ةـــــيحص ةـــــيجيتارتسإ راطإ يف
 ديدھتلا اذھ رثأ نم فيفختلا اھناكمإب
.ةيزھاجلا ىلع
 ةـجمربملا تارضاــحملا تروحمت
 رطاـخملا لوح ىــقــتلــملا اذھ يف
 تاـيدحتلاو ةــئبوألا نع ةــمجاــنلا
 ططخم زاربإ عم ةيلاحلا ةيحصلا
 ةيدعملا ضارمألا دض ةباجتسالا
 زاربإ اذكو ةددجتملاو ةدجتسملا
 يف ةيركسعلا ةحصلا حلاصم رود

 عوضوم ةشقانم مت امك ،قايسلا اذھ
 ططخلاب صاخلا يبطلا عالطتسالا
 طاقن ديدحت اذكو ةيحصلاو ةيئيبلا
 ةلاعف ةحفاكم نامض فدھب ةيعجرم
 تالاح ضرع مت امك ،ةئبوألا دض
 نيباصملاـــــب يبطلا لفـــــكتلا نم
 لوح ةـلــثمأك 91-ديفوك سوريفـب
 ،اھجاھتنا بجاولا يعاسملا فلتخم
 ةـــحئاـــجلا سمت اـــمنيح اـــميسال
 اـمك ،نويعـلاو ةـيبصعـلا ءاضعألا
 فلتخم عون لوح شاقنلا روحمت
 ةـمواـقـم يف لثمتملاو ةــئبوألا نم
.ةيويحلا تاداضملا

 ةــلأسم لواــنت مت ،رخآ قاــيس يف
 ةيمالعإلا  تاونقلا فلتخم مادختسا
 لاصتالاو مالعإلا ةيريدمل ةعباتلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناــــــكرأل
 "شيجلا" يتلـــجم رارغ ىـــلــــع
 راطإ يف ،كـــــــــــلذو "يدنجلا"و
.تاديدھتلا هذھ دض سيسحتلا
 يف تبص تايصوتب ىقتلملا متتخا 
 ةــيجيتارتسإ عضو لوح اــھلــمجم
 ةئبوألا هذھ ةھجاومل ةلماش ةيحص
 شيجلا ةـيزھاـج ىـلـع ظاــفــحلاو
nفورظلا لك يف يبعشلا ينطولا
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 ةــيركسعــلا ةــيميداـــكألا تمظن
 يراوھ" لحارلا سيئرلا لاشرشل
 يرفيف 80و 70 يموي ،"نيدموب
 ناونعـب اـينطو ىـقــتلــم ،3202
 يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا رود"
 ،"ةـــحلسملا تاـــعازنلا ةــــنسنأ
 فلـــتخم نع نيلــــثمم روضحب
.يبعشلا ينطولا شيجلا تائيھ
 دئاــق زربأ ،حاــتتفالا ةــملــك يف
 نأ ،اشاب يملاس ءاوللا ةيميداكألا
 فراعم ءارثإ ىلإ فدھي ىقتلملا
 لاـــجم يف نييركسعــــلا دارفألا

.يناسنإلا يلودلا نوناقلا
 ءاقـلإ يملـعـلا ىـقـتلـملا اذھ دھش
 ،ةميقلا تارضاحملا نم ةلسلس
 نويركسع تاراطإ اــــــــــھطشن
 تلواـــنت ،نويعـــماــــج ةذتاسأو
 روطتو موھفم" :ةيلاتلا عيضاوملا
 ،"يناسنإلا يلودلا نوناـــــقــــــلا
 ىرسألل ةــينوناــقــلا ةــياــمحلا"
 تاـــــعازنلا ءاــــــنثأ ىضرملاو
 ةـينوناـقـلا ةـياـمحلا" ،"ةــحلسملا
 تاعازنلا ءانثأ نايعألاو نييندملل
 ةميسجلا تاكاھتنالا" ،"ةحلسملا

 "يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوقل
 يلودلا نوناـقــلا ذيفــنت تاــيلآ"و
 ."يناسنإلا
 ةلمج ىلإ ىقتلملا لاغشأ تصلخ
 ،تاـــحارتقالاو تاـــيصوتلا نم
 ةـيمھأ زاربإ يف اـھلــمجمبص
 يلودلا نوناــقــلا ةــفاـــقـــث رشن
 ءانثأ هئدابمب مازتلالاو يناسنإلا
nةحلسملا تاعازنلا
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 يتلا ةـــــيويحلا ةـــــيمھألل ارظن
 ةقاطلاو ةيعيبطلا دراوملا اھيستكت
 ،يملاعلا يسايسويجلا عقاولا يف
 اــينغ ادلــب رئازجلا راـــبتعاـــبو
 ىعست اھلعج ام ةيعيبطلا دراوملاب
 اـــھتيمنت راسم ةــــلصاوم ىــــلإ
 ىلع يسايسويجلا اھلقث زيزعتو
 مت ،ةـيلودلاو ةـيميلــقإلا نيتحاسلا
 22 ىلإ 02 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
 اـيلـعـلا ةسردملاـب 3202 يرفــيف
 نم ةـــلسلس ءاــــقــــلإ ةــــيبرحلا
 ةذتاسأ فرط نم تارضاـــــحملا
 ةــيمھألاــب قلـــعـــتت ،نيثحاـــبو
 ةـيعـيبطلا دراوملـل ةــيجيتارتسإلا
 ةيلاع سورد لالخ نم ،ةقاطلاو
 ةــمألا تاراطإ ةدئاــفــل ىوتسملا
 دراوملا ةــيساـــيسويج" ناونعـــب
 :رئازجلا يف ةـقاطلاو ةــيعــيبطلا
 ريدم فارشإب ،"قافآلاو تايدحتلا
 ءاولـلا ةـيبرحلا اـيلــعــلا ةسردملا
.ديمح ناكف
 سورد ميدقـــــــت مت ،لھتسملا يف
 ةيعيبطلا دراوملا لئاسمب ةقلعتم
 تاريغـــــتملا ءوض ىــــــلــــــع

 اھدھشت يتلا ةريخألا ةيسايسويجلا
 طيلست بناج ىلإ ،ةيلودلا ةحاسلا
 نم رئازجلا تاردق ىلع ءوضلا
 اھتمھاسمو ةيعيبطلا دراوملا ثيح
 ةيمنتلاو ينطولا نمألا زيزعت يف
 زاربإ مت اـمك ،ةــمألل ةــمادتسملا
 ةقرول يسايسويجلا لقثلاو ةيمھألا
 لاـقــتنالا رصع يف تاــقورحملا
 يذلا هتالوحت ةبكاومو يوقاطلا
 زيزعتل دالبلا تايولوأ مھأ نم دعي
 ديدحت عــــــم ،يوقاطلا اــــــھنمأ
 ةـقـلـعـتملا لكاشملاو تاــبوعصلا
 لكشب اھرييستو دراوملا ريفوتب
 تاــيولوأ ىدحإ يھو ينالــقـــع

 ىــعست يتلا ،ةــيرئازجلا ةــلودلا
 يلاــحلا ليجلا لبقــتسم ناـــمضل
.ةيلبقتسملا لايجألاو
 ،اضيأ يملعـلا ءاـقـلـلا اذھ لواـنت
 قلـــــعــــــتت ىرخأ عــــــيضاوم
 يف ةيعيبطلا دراوملا ةيسايسويجب
 ةفاضالاب ،ديدج يملاع ماظن راطإ
 ةـيمنتلاو ةـيعــيبطلا دراوملا ىــلإ
 ةـــــيساـــــيسويجو ةــــــمادتسملا
 نم اـــــــھريغو تاـــــــقورحملا
 مت دقو ،ةــــفداــــھلا عــــيضاوملا
 تاشرو ةدع ميظنت ةــبساــنملاـــب
 نيثحاـبو ءاربخ لبق نم ةــيملــع
 ريكفـت جھاـنم قلــخ ىــلإ تضفأ
 تاـيصوتو تاـحرتقـم ةـغاــيصل
 لثمألا لالغتسالا ناـمضب ةـلـيفـك
 ةحلصملل ةمدخ ةيعيبطلا دراوملل
 لماشلا نمألا لبقــتسمو ةــينطولا
 روصت ميدقت  ىلإ ةفاضإ ،رئازجلل
 لعافتلاو فيكتلا تايفيكل يلمع
 حلاصملا مدخي امب ،عقاولا اذھ عم
 يف اندالبل ةيجيتارتسالاو ةيويحلا
nةقاطلاو ةيعيبطلا دراوملا لاجم

 دقع ماربإ ،3202 يرفيف 91 موي مت
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا نيب ةكارش
 زكرم  ،يراجتلاو يعانصلا عباطلا
 كيناـــــــــكيملا يف ريوطتلاو ةسدنھلا
 يبعشلا ينطولا شيجلل كينورتكلإلاو
 عم داتعلل ةيزكرملا ةيريدملل عباتلا
 عــيزوتو ريركتل ةـــينطولا ةـــكرشلا
 لاجم يف "لاطفن" ةيلورتبلا تاجتنملا
 فرط نم ،ساـيقـلا ةزھجأ ةرياــعــم
 يدولـيم ديقـعـلا ةسسؤملا ماــع ريدم
 ةكرشل ماعلا ريدملا سيئرلاو اضر
.رداــقــلا دبع يفاش ديسلا "لاطفـــن"
 نيتسسؤملا نيب ةكارش دقع ماربإ ءاج
 ةدايقلا تاھيجوتل اقيبطت نيتروكذملا
 يبعشلا ينطولا شيجلـــل اـــيلـــعـــلا
 ريوطتو ةيقرت ىلع مئادلا اھصرحو
 يف ةـمھاسملاو ةـيركسعـلا ةـعاـنصلا
 يلـــحملا يعاـــنصلا عاطقـــلا ميعدت
 لاجم يف ةينطولا تاعاطقلا فلتخمو
 دكأتلل اذكو سايقلا ةزھجأ ةقباطم مييقت
 ةدروتسملا ةيلوألا داوملا ةدوج نم
.اــيلــحم ةــعـــنصملا تاـــجوتنملاو
 ةسدنھلا زكرم زجنأ ،ةراشإلل 
 كينورتكلإلاو كيناكيملا يف ريوطتلاو
 مت نيربخم مضت ةيجولونكت ةصنم
 ةيلاع ةيجولونكت تادعمب امھزيھجت
 رثكألا ةيلودلا ريياعملل بيجتست ةقدلا
 يف نييئاصخأ ريفوت عــــم ،ةـــــثادح
 نيوكت يوذ تالاـــــجملا فلــــــتخم
 ميدقـت ضرغــب ،ةــيلاــع تالــھؤمو
 نيلماعتملا ةدئافل ةيعون تاذ تامدخ
 ،صاوخلاو نييمومعـــلا نييداصتقالا
 تاجوتنم ىلع لوصحلاب حمسي امم
 تاـفصاوم تاذو ةسفاـنملـل ةــلــباــق
nةيملاع
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ةراشإلا ةرئاد سيئر فرشأ
 ةرطيسلاو ةداـــيقـــلا تاـــموظنمو
 ديمعــــلا ،ينطولا عاــــفدلا ةرازوب
 يرفيف 41 موي ،فسوي ليبن شوتيت

 ،ينطولا عافدلا ةرازو رقمب 3202
 تاراطإل يونسلا عاـمتجالا ىـلــع
تاراطإ روضحب  ،ةراشإلا
نييوھج نيريدم نم ةراشإلا
 ىـلإ ،ةـيركسعـلا يحاونلا فلـتخمل
 نيماسلا طاــبضلا نم ددع بناـــج
.ةرئادلا تاراطإو
 مييقـــتل عاـــمتجالا اذھ صصــــُخ
 نم ةـلـماـك ةـنس ةـلـيصح ةساردو

 اھب تماق يتلا تاطاشنلاو دوھجلا
 ةنرصعو ثيدحت لجأ نم ةرئادلا
 تاـيناــكمإلاــب دوزتلاو اــھتموظنم
 انمازت ،ةمزالـلا ةـيرشبلاو ةـيداـملا
 يذلا يساــــئرلا موسرملا رادصإو
 ةراشإلا ةرئاد هــــبجومب تلوـــــُح
 برحلاو تاــمولــعـــملا ةـــمظنأو
 ةراشإلا ةرئاد ىــــلإ ةــــينورتكلإلا
 ثيح ،ةرطيسلاو ةدايقلا تاموظنمو
.ةديدج ماھمو تايحالص اھل تحُنم
 حاتتفالا ةملك ءاقلإب عامتجالا لھتسا
 ةراشإلا ةرئاد سيئر فرط نم
 ،ةرطيسلاو ةداــيقـــلا تاـــموظنمو

 تاــيحالصلا هذھ نأ اـــھيف حضوأ
 تاموظنم صخت ةديدجلا ماھملاو
 نأو اــميسال ،ةرطيسلاو ةداـــيقـــلا
 يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 لاـجملا اذھل ةـغـلاــب ةــيمھأ يلوت"
 هذھ جامدإو ريوطتل امود ىعستو
 ةـكرعــملا ماوق نمض تاــموظنملا
 ،ةداـيقـلا تاـيوتسم فلـتخم ىـلــع
 ةــبكاومل ةــيرورض اــھراــبتعاــب
 يف لصاــــحلا يجولونكتلا روطتلا
 تقولا يف اريشم ،"ةراشإلا لاجم
 تفلك يتلا ماھملا هذھ" نأ ىلإ هتاذ
 ةــقـــثلا ىـــلـــع لدت ةرئادلا اـــھب

 ةرئادلا تاراطإ يف ةعوضوملا
 تاءاــفــكلاو ةــبرجتلا ىـــلـــعو
 ةــيداـــملا تاردقـــلاو ةـــيرشبلا
 ."ةرفوتملا
 ءاضف يونسلا عامتجالا اذھ لكش
 لك هـــــيف تحرط اـــــبساــــــنم
 تالاغشنالاو ءارآلاو تاروصتلا
 اھنأش نم يتلا لولحلا ميدقت عم
 ىلإ ةفاضإلاب ،تابوعصلا ليلذت
 مھت يتلا بناوجلا ىلع فوقولا
ثيح نم ،ةراشإلا عاطق
 ،تالاصتالل يتايلمعلا لامعتسالا
nتاوقلا دانسإو معد

 OGFôI G’ET°ÉQI heæ¶ƒeÉä Gd≤«ÉOI hGdù°«£ôI
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 ،دوقولــــــل يزكرملا ريدملا راشأ
 لالـــخ ،يسيرغ ىسوم ديمعــــلا
 ،3202 سرام حتافلا موي هفارشإ
 تاراطإل يونسلا عامتجالا ىلع
 نيعب شيجلل عقوملا يدانب دوقولا
 ةيلاعف ءاطعإ ةرورض ىلإ ،ةجعنلا
 تادحوو تائيھ فلتخم لمعل ربكأ

 فلتخمل لاعف دانسإ نامضل دوقولا
 ينطولا شيجلا تاليكشتو تادحو
 لمعلا فيثكت ىلع ادكؤم ،يبعشلا
 قيقحتو تابستكملا زيزعت لجأ نم
 تاـعـلطتل اـقـفو ةوجرملا فادھألا
يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 تاطاشن ةليصح ،عامتجالا اذھ مّيق

 ىلإ ،ةطرافلا ةنسلل ءابعألا ططخم
 ةــلــماش ةـــلصوح دادعإ بناـــج
 دانسإ لاجم يف ةيراجلا تاطاشنلل
 ينطولا شيجلا تاليكشتو تادحو
 ثيح ،ةــيلورتبلا داوملاـــب يبعشلا
 ضورع ميدقــت ،عاــمتجالا فرع
 نيريدملا فرط نم ةـــــلصفـــــم

 ءاسؤرو دوقولـــــــــــــل نييوھجلا
 ةيراوجلاو ةيعاطقلا تاعدوتسملا
 اوزربأ ،دوقولاب نيومتلل ةيوھجلاو
 تائيھ فلتخم دوھج اھلالخ نم
 داــنسإ ناـــمضل  دوقولا تادحوو
 اـــنتاوق تادحو فلــــتخمل رمتسم
nةحلسملا

ت
يجلا :ريوص

ش
Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

ت
يجلا :ريوص

ش

GŸójôjá GŸôcõjá d∏ƒbƒO
 Jμã«∞ G÷¡ƒO
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 ينطولا عاـــــفدلا ةـــــنجل تمظن
 41 موي ،ينطولا يبعشلا سلجملاب
 اموي ،سلجملا رقمب 3202 يرفيف
 نمألا" عوضوم لواــنت اـــيسارد
 عــــقاو ،رئازجلا يف يعــــمتجملا
 ."ةھجاوملا تايجيتارتساو ديدھتلا
 سيئر يساردلا مويلا اذھ رضح
 ءاضعأو ينطولا يبعشلا سلجملا
 ولـثممو ناــملربلاو ةــموكحلا نم
 فلــتخمو ينطولا عاـــفدلا ةرازو
 نم ددعو ،ةــــــــــينمألا كالسألا
.نيثحابلاو ةذتاسألا
 ةملكب ثدحلا اذھ لاغشأ تحتتفا
 يبعشلا سلــجملا سيئر اــھاــقــلأ
 دكأ ،يلاغوب ميھاربا ديسلا ينطولا
 دعي يعمتـجمـلا نـمألا نأب اھلالخ
 ةيوقت يف مھاست يتلا لماوعلا زربأ
 نع اربعـــم ،ةـــينطولا ةـمـحلـــلا
 مويلا هـيلإ تلصو اــمل هــحاــيترا
 لضفـب ،ناــمأو نمأ نم اــندالــب
 ةرھاسلا اــھتاسسؤمو نيصلــخملا
 اذكو ،اـھرارقـتساو اـھنمأ ىــلــع
 يتلا ةــيساـــيسلا ةدارإلا لضفـــب
 ةايحلا يف ةحضاو اھملاعم ترھظ
 اذھ يف الـــئاـــق ،ةــــيعــــمتجملا
 تكردأ" :اــندالـــب نأ صوصخلا
 ىلع ظافحلا يف هرودو نمألا ةميق
 ةدحولا لظ يف كسامتملا عمتجملا
 ،اھتانوكم عونتب ةرخازلا ةينطولا
 تدعأ كلذل ،اـھرصاـنع لماــكتو
 ،اـــھنمأ ظفـــحي اــــم جماربلا نم
 نم اھمصعيو ،اھناكرأ نصحيو
 يتلا قارتخالا تالواــــــــحم لك
 كيكفت ىلع لمعت ىوق اھسرامت

 اـھرارقـتسا برضو تاـعـمتجملا
."اھنمأ ضيوقتو
 نأ ىلإ ةجوخ دمحم ذاتسالا راشأ
 دحأ ربتعـــي يعــــمتجملا نمألا
 طبترم وھو نمألا تاـــــيوتسم
 ةغلـلاو ةـفاـقـثلاو ةـيوھلا نيمأتب
 .ديلاقتلاو نيدلاو
 نأ ،نادلا دمحأ ذاـــــــتسألا دكأ
 ملاعلا يف تاعازنلا نم ريثكلا
 ةـيدئاـقـع تاـعارص اــھزفــحت
 رامعتسالا لكشي ،ةيجولويديإو
 ةرورض ىلإ ايعاد ،اھممق ىلعأ
 نم ريثك يف ينمألا قيقدتلا
.ةيعمتجملا رھاوظلا
 ىوجن رباــع ةذاـــتسألا تطلس
 ءاضفلا بورح  ىلع ءوضلا
 دييحت تعاطتسا يتلا ،سماخلا
 لئاسو مادختساب رشابملا مادصلا
 تاصنم رارغ ىلع ،ةفلكت لقأ
 مالـعإلاو يعاـمتجالا لصاوتلا
 ريغ تاــــمظنملاو عداـــــخملا
 تاراـعشلا ريدصتل ،ةــيموكحلا
 مادختساب امإ ،اھرشنو ةفيزملا
 وأ نييلحملا نيرثؤملا بيردتو
.ءالمعلا فيظوت
 تلواــنت ىرخأ ةرضاــحم يفو
 نطاوملا فيظوت ةـــــيلاـــــكشإ
 عافدلا ةيجيتارتسإ يف يرئازجلا
 ةيسايسلا بخنلا رودو ينطولا
 قرطت ،مالــعإلاو ةــيملــعــلاو
 رود ىلإ خامشوب ةماسأ ذاتسألا
 ةــمحلــلا زيزعــت يف نيناوقـــلا
 كساـــــمتلا ديطوتو ةـــــينطولا
 تاردق عفر يلاتلابو يعامتجالا

.ماع لكشب ينطولا عافدلا
 ،تاــــيصوتب لاــــغشألا تمتتخا
 ةرورض لوح اھلمجم يف تبص

 نمألا بيلاسأو تاــــيلآ زيزعـــــت
 ةـھجاومو ،اـندالـب يف يعــمتجملا
n تاديدھتلا فلتخم
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Gdù°«ó GCMªó H∏©É⁄, QF«ù¢ ÷æá GdóaÉ´ GdƒWæ»
 هتيمھأ نم عبني يعمتجملا نمألا عوضومل انرايتخا نأ ةقيقحلا"
 ارظنو ،ايجراخو ايلخاد ةفدھتسم اندالب نأ رابتعاب ،ةريبكلا
 تيتشتل نطولا ءادعأ فرط نم كاحت يتلا تارماؤملا مجحل
 ةمحللا زيزعت نإف كلذل ،يعمتجملا هرارقتساب ساسملاو هتدحو
 ةـيساـيسلا هـتاسسؤمو عـمتجملا نيب ةـلصلا ةـيوقــتو ةــينطولا
n"ةيوقو ةكسامتم رئازجلا ىقبتل يرورض رمأ ةينمألاو

Gd©≤«ó GCMªó T°£ÉWá, eø eójôjá G’EYÓΩ 
hG’Jü°É∫ ’CQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
 نيب شاقن قلخ يف يساردلا مويلا اذھ عوضوم ةيمھأ نمكت "
 تقو يف ةصاخ ،ةيلمع تايصوتب جورخلاو نيلعافلا فلتخم
 مالعإلا ايجولونكت لاجم يف الھذم اروطت ملاعلا هيف دھشي
 لالغتساب ،تاعمتجملا نمأ ىلع هلالظب ىقلأ ام وھو لاصتالاو
 ،دعب نعو ةديدج بورح نشل لئاسولا عيمجل ةيداعم ىوق

 ،دعب اميف اھكيكفت لھسيل ،اھلخادب نتفلا عرزو لودلا ضعب ميق برض فدھب
 ،ةلداعلا اياضقلل ةمعادلا ةتباثلا اھفقاومل ةجيتن ةفدھتسملا لودلا نيب نم رئازجلاو
 ةعجان ةيجتارتسإ ينبتب ،عقاولا اذھ عم فيكتلا يرورضلا نم حبصأ هيلعو
 n "تاديدھتلا فلتخم ةھجاومل
G’CS°àÉP Hø eü°£Ø≈ OMƒ Gdû°«ï,GCS°àÉP eø LÉe©á
 YÑó G◊ª«ó Hø HÉOjù¢ Ãù°à¨ÉÂ
 نمألا لوح تاـبراـقـم ميدقــتل ةصرف ةــبساــنملا هذھ تناــك"
 نم ىتأتي نمألا اذھ قيقحت نإف ،يرظن ةھجو نم .يعمتجملا
 ليجلا بورح هلثمت يذلا ،يجراخلا ديدھتلا ةھجاوم لالخ
 مجاھت يتلاو ةيمالعإلاو ةيسفنلا برحلا ىلع ةمئاقلا عبارلا
 ماحقإ رارغ ىلع ةديدع تاينقت لالخ نم ةھباجملا هذھ نوكتو ،لودلا ةفاقث
 يف ةصاخ ،هتايضتقم عم تاعيرشتلا فييكت ىلإ ةفاضإ ،لماشلا نمألا ةبراقم
n"يفاقثلاو يمالعإلا ،يوبرتلا لاجملا

GCe`ø
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(25)-
(3309)- 

(301)-
(1764)- 

.ةيباھرإلا تاعامجلل معد رصنع

 بيرھتلا راطإ يف فوقوم صخش
.بھذلا نع يعرشلا ريغ بيقنتلاو

.تاردخم رجات

.تايسنجلا فلتخم نم يعرش ريغ رجاھم

(48) -
(07) -

(995 000) - 

.يران حالس

.عنصلا ةيديلقت ةلبنق

.ةشوطرخ

(523)- 
 (26.47) - 

(1 372 121) - 
(234 599) - 

(16) -
(302) -
(809) -

(77) -

.نيياكوك)غ(

.جلاعم فيك)ق(

.سولھم صرق

.دوقو)ل(

.نداعملا نع فشكلا ةزھجأ

.ةطغاض قراطم

.ةيئابرھك تادلوم

.ماخلا بھذلاو رجحلا طيلخ نم)ق(

.فانصألا فلتخم نم ةبرع -(154)

J©ÉR…
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Gd©ª«ó U°æÉOdá 
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 تميقأ ،ىسألاو نزحلا رعاشم هتداس بيھم وج يف
 شيجلل يزكرملا ىفشتسملاب ،3202 سرام 3 موي
 ديمعلا ةينيبأت ،ةجعنلا نيعب "شاقن ريغصلا دمحم"
 حتافلا موي ةينملا هتفاو يذلا قيفوت دمحم ةلدانص
.لاضع ضرم رثإ ،3202 سرام
 دمحم ءاوللا ،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا،ةينيبأتلا مسارم رضح
 طابضلاو ءادمعلاو ةيولألا طابضلا نم ددع ةقفر ،ةشيب نب حلاصلا
 .هتلئاع دارفأو موحرملا ءاقفرو ءالمزو نيماسلا
 شيجلا ناكرأل لاصتالاو مالعإلا ريدم ىقلأ ،للجلا باصملا اذھ رثإ
 اھيف رّكذ ةرثؤم ةينيبأت ةملك ،عباس كوربم ءاوللا ،يبعشلا ينطولا
 ةيالوب 8591 يام 11 ديلاوم نم دعي يذلا ديقفلا بقانمو ةريسمب روضحلا
 ،ةروثلا لابشأ نم لبشك يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف طرخناو ةملاڤ
 موحرملا دلقت ،اھدعب .8791 ةنس نم ةيادب ةيوجلا تاوقلا ةدئافل دنج مث
 يف اجردُتم ينھملا هراوشم لالخ تايلوؤسمو بصانم ةدع هتءافك لضفب
 دھعــملــل اريدم اــھرخآ ،يبعشلا ينطولا شيجلا ىوتسم ىــلـــع بترلا
 ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا ةرئادب ةمجرتلاو ةيبنجألا تاغلل يركسعلا
nيبعشلا ينطولا شيجلا

‘ Peá Gd∏¬

J©ÉR… Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá

J©ÉR… Gdù°«ó QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»

 ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر مدقت ،ةميلألا ةبسانملا هذھب
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 ديمعلا ،ديقفلا ةلئاع ىلإ ةاساوملا قيمعو يزاعتلا قدصأب
 تاغلل يركسعلا دھعملل قباسلا ريدملا ،قيفوت دمحم ةلدانص
 نأ ريدقلا زيزعلا ىلوملا اًلئاس ،هللا همحر ،ةمجرتلاو ةيبنجألا
 ربصلا هلھأ مھلُيو ،نانجلا حيسف هنكسُيو هتمحر عساوب هدّمغتي
..ناولسلاو

"نوعجار هيلإ انإو هلل انإ"

 سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا مدقت ،هبناج نم
 ةفاك مسابو صاخلا همساب ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 ةيبلقلا يزاعتلا قدصأب ،يبعشلا ينطولا شيجلا يمدختسم
 دمغتي نأ ىلاعت هللا نم ايجار ،موحرملا ةلئاعل ةاساوملا صلاخو
 ءادھشلا عم هتانج حيسف هنكسي نأو ةعساولا هتمحرب ديقفلا حور
 ربصلا ليمج هيوذو هتلئاع مھلي نأو ،راربألا نيقيدصلاو
.للجلا باصملا اذھ يف ناولسلاو

"نوعجار هيلإ انإو هلل انإ"
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b∏©á G’Efù°Éf«á
g˘˘Ñq˘˘â G÷õGF˘˘ô e˘˘æ˘ò Gdù°˘ÉY˘Éä 
G’Ch¤ Gd˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘» J˘˘˘˘˘˘∏â hb˘˘˘˘˘˘ƒ´ 
GdõdõG∫ GŸóeô Hμπ eø S°ƒQjÉ 
hJ˘˘˘˘ôc˘˘˘˘«˘˘˘˘É, GE¤ GEQS°˘˘˘˘É∫ a˘˘˘ô¥
GEZ˘˘ÉK˘˘á heù°˘˘Éf˘óI GE¤gÉJÚ 
Gd˘˘óhd˘˘àÚ, eü°˘ë˘ƒH˘á H˘ÉCW˘æ˘É¿ 
e˘˘˘ø GŸù°˘˘˘ÉY˘˘óGä G’Efù°˘˘Éf˘˘«˘˘á, 
d˘à˘à˘Ñ˘©˘¡˘É a˘«˘ª˘É H˘©˘ó eù°˘ÉYóGä 
e˘˘˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘á GCb˘˘˘˘˘˘˘ôg˘˘˘˘˘˘˘É QF˘˘˘˘˘˘«ù¢ 
G÷ª˘˘¡˘˘ƒQj˘˘á, Gd˘˘≤˘˘ÉF˘ó G’Y˘∏˘≈ 
d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ 
Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» Gdù°˘˘«˘˘ó Y˘˘Ñ˘ó GÛ«˘ó 
J˘˘Ñ˘˘ƒ¿, H˘˘¡˘˘ó± Gd˘˘à˘î˘Ø˘«˘∞ e˘ø 
hW˘˘˘˘ÉCI Gd˘˘˘˘μ˘˘˘˘ÉQK˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘à˘˘˘» GCŸqâ 
HÉdû°©ÑÚ Gdû°≤«≤Ú. 

Ü. Yª«ƒQ

 نع ةـيئاــنثتساو ةــفرشم اروص اــندالــب مدقــت
 ةـــــيعــــــيبطلا ثراوكلا رثإ يناسنإلا نماضتلا
 ةدعاسمل يلودلا دـــّنجتلا راطإ يف ،تاـــمزألاو
 هذھ راثآ ةھجاوم لجأ نم ةررضتملا نادلبلا
 هذھ تاـعــمتجمو تاــيداصتقا ىــلــع ثراوكلا
 ىلع تالخدت ةدع خيراتلا لجسي ثيح ،لودلا
 ةــــــــنس كيسكملا لازلز ذنم ،يلودلا ىوتسملا
 3002 ةنس ناريإو 1002 ةنس دنھلاو 5891
 سنوتو اـــيناـــتيرومو 5102 ةـــنس لاـــبينلاو
 ىلإ اھل تضرعت يتلا ثراوكلا ءارج لاغنسلاو
 ثيح ،ايكرتو ايروس اريخأو ،ىرخأ لود بناج
 ةيامحلا قرف لاسرإ ىلإ ةقابسلا رئازجلا تناك
 ءالجإو صاخشألا ذاقنإل ةصصختملا ةيندملا
 ةيبط مزاولو ةيناسنإ تادعاسم ميدقتو اياحضلا
.نيبوكنملل ةيودأو
‘ Gd£∏«©á
 يف رئازجلا تناك ،ينادلاو يصاقلا فارتعاب

 ذاقنإلا ةيلمع يف ةكراشملا ةيبرعلا لودلا ةعيلط
 ءارج ضاقنألا تحت صاخشألا نع ثحبلاو
 بونج نم لك برض يذلا رّمدملا لازلزلا
 ثيح ،3202 يرفيف 6 موي ايروس لامشو ايكرت
 ةيامحلا نم قرف لاسرإب ةيروھمجلا سيئر رمأ
 حانج ىلع يرئازجلا رمحألا لالھلاو ةيندملا
 يف ةكراشملل ايروسو ايكرت نم لك ىلإ ةعرسلا

 عوقو نم ةلـيلـق تاـعاس دعـب ذاـقـنإلا تاـيلـمع
 يف ذاقنإلاو ثحبلا ةقرف دعت كلذبو ،لازلزلا
 ىلوأ نم ةـيندملا ةـياـمحلـل ةـيرضحلا قطاـنملا
 ترشابو لازلزلا قطانم ىلإ تلصو يتلا قرفلا
 نم رثكأ لاسرإ ىلإ ةفاضإلاب ،يناديملا لمعلا
 تلمش يتلا ةيناسنإلا تادعاسملا نم نط 002
 ،ةـيبطلا تاـمزلـتسملاو ميخلاو ةـيئاذغــلا داوملا
 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروھمجلل ةھجوم انط 511
.ايكرت ةيروھمج ىلإ انط 59و
 سيئر ديسلا تاميلعتل اقيبطتو ةليلق مايأب اھدعب
 ةدعاقلاب 3202 يرفيف 31 موي مت ،ةيروھمجلا
 ةردقملا ةيناثلا ةنحشلا لاسرإ ،كيرافوبب ةيوجلا
 وحن ةـــــيناسنإلا تادعاسملا نم اـــــنط 07 ـب
 ثالث لالخ نم ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروھمجلا

 ةيوجلا تاوقلا ةدايق اھترخس ةيركسع تارئاط
 بيلح نم ةيئادغلا داوملاب ةلمحم ،ةيلمعلا هذھل
 فرغب ةصاخ ةيبط تامزلتسمو ةيودأو عضرلا
.ةشرفأو لافطألل ةسبلأو تايلمعلا
 رمحألا لالـــھلا ةسيئر تدكأ ،ةـــبساــــنملاــــب
 قيثولا قيسنتلاب تمت'' ةيلمعلا نأ ىلع يرئازجلا
 رمحألا لالــــــھلاو يبعشلا ينطولا شيجلا نيب
 لالھلاو ةيروسلا تاطلسلاو ةھج نم يرئازجلا
 ىلإ تراشأو ،''ىرخأ ةھج نم يروسلا رمحألا
 عم قيسنتلاب ناك ةبولطملا تايجاحلا ديدحت نأ
 ةيندملا ةيامحلاو يرئازجلا رمحألا لالھلا قرف

ت
يجلا :ريوص

ش
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 تاــــعاسلا ذنم كاــــنھ اودجاوت نيذلا
.لازلزلا نم ىلوألا
 الــــكل يرئازجلا معدلا رصتقـــــي ملو
 ىلع 3202 يرفيف لازلز يف نيتلودلا
 ىدعت لب ،ةينيعلاو ةينقتلا تادعاسملا
 نويلم 54 ـب ردق ايلام امعد لمشيل
 نويلــم 03 اــــــھنم تصصخ ،رالود
 رالود نويلـــــم 51و اـــــيكرتل رالود
.ايروسل
JØ©«π GdóH∏ƒeÉS°«á G’Efù°Éf«á
 اھفقوم ةبسانم لك يف رئازجلا ددجت
 يناسنإلا يلودلا نماضتلا هاجت تباثلا
 ةـــيساــــيسلا تاــــباسحلا نع اديعــــب
 ليعفت لالخ نم ،ةقيضلا حلاصملاو
 اـھجھتنت يتلا''ةيناسنإلا ةيسامولـبدلا''
 تاباسح وأ زييمت نود نمف ،ةرتف ذنم

 لاسرإل رئازجلا عراست ةــــــقــــــيض
 تارئاطلا ربع ةــــيناسنإلا تادعاسملا
 نع ،يبعشلا ينطولا شيجلل ةيركسعلا

 ليل ةيوج روسجو تالحر  قيرط
 ةثراك لك دنع للم وأ للك نود راھن
 يھو ،ملاعلا لود نم ةلود برضت
 عوطتلا ةــــــيكيماــــــنيدل سسؤت كلذب
 هيلع نوكي نأ بجي يذلا نماضتلاو
.مويلا ملاعلا
 ندل نم ةـــباـــجتسالا ةـــعرس نكت مل
 اھتقبس دقف ،اھعون نم ىلوألا رئازجلا
 اھطيحم يف ءاوس ،ةيناسنإ تاردابم
 ،ديعبلا اھطيحم وأ بيرقلا يفارغجلا
 يف مت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعف
 انط 081 لاسرإ طرافلا يفناج رھش
 ابوك ةلود ىلإ ةيئادغلا تادعاسملا نم

 رارمتساو راصحلا نم يناــعـــت يتلا
 اــھتبرض يتلا ةرـــّمدملا ريصاـــعألا
.ارخؤم
 تلسرأ دقف بيرقلا طيحملا يف امأ
 ىــــــلإ ةــــــيناسنإ تادعاسم رئازجلا
 بقـع ،2202 توأ رھش  لاــغـــنسلا
 دلـبلا اذھ تحاــتجا يتلا تاــناضيفــلا
 تارئاط ثالــث لالــخ نم يقـــيرفإلا

 نم انط 08 نم رثكأب ةلمحم ةيركسع
 ةــيبطلا مزاولـــلاو ةـــيئاذغـــلا داوملا
 لخبت مل اـــــــــــمك ،ميخلاو ةشرفألاو
 ةدعاسملا دي ميدقت نع اموي رئازجلا
 رجينلا نم لك يف ةقرافألا اھناريجل
 تاناضيفلا ءارج وسافانيكروبو يلامو
.ةنس لك يف ةقطنملا حاتجت يتلا
 رئازجلا تــــّبھ فيك عــــيمجلا ركذيو
 داـــمخإ يف سنوت ةـــقـــيقشلا ةدعاسمل
 ةريبك ءازجأ ىلع تتأ يتلا قئارحلا
 مت ثيح ،2202 فيص اھتاباغ نم
 ريبكـــــلا مجحلا نم نيتيحورم لاسرإ
 ةـعـباـت ءاـفطإ ةـنحاش 02 نم رثكأو
 دامخإ ىلع ةدعاسملل ةيندملا ةيامحلل
 بناـــج ىـــلإ ،ةـــلوھملا قئارحلا هذھ
 ةيحصلا ةمزألا زواجت ىلع اھتدعاسم
 تحاتجا يتلا ''91 ديفوك''يف ةلثمتملا
 .ملاعلا لود
 لودلا لئاوأ نيب نم رئازجلا تناك
 بقع قيقشلا نانبل ةلود عم ةنماضتملا
 أفرمب ثدح يذلا مخضلا راـــجفــــنالا
 42 دعبف ،0202 توأ رھش توريب

 ثداــــحلا عوقو تلــــت يتلا ةـــــعاس
 تارئاط عـــــبرأ لاسرا مت ،يواسأملا

 تادعاسملاب ةلمحم ةرخابو ةيركسع
.ةفلتخملا
 يتلا ةيناسنإلا تادعاسملا بناج ىلإو
 لازلزلا اياحض ىلإ رئازجلا اھب تثعب
 3002 يتنس ناريا برض يذلا
 نم اـــناـــنطأ تلــــمش يتلاو 5002و
 اذكو ةيئادغلا داوملاو ةيطغألاو ةيودألا
 قبس ،ةـــيندملا ةــــياــــمحلا نم قيرف
 ةلودل ةيلام ةدعاسم تحنم نأ رئازجلل
 نم قيرف لاسرإ ىلإ ةفاضإلاب ،لابين
 ةدعاسملا لجأ نم ةــيندملا ةـــياـــمحلا
 اذھ برض يذلا لازلزلا ءارج ذاقنإلاو
 ايسآ قرش بونج يف دجاوتملا دلبلا

.5102 ةنس

G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»..
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 يف رئازجلا فقاوم فيرشت لجأ نم
 نالوطسألا ناـــك يناسنإلا لاـــجملا
 نيعباتلا يكيتكتلا لقنلل عباسلاو يناثلا
 نيرضاح ةيرئازجلا ةيوجلا تاوقلل
 دي ميدقــتل ةرورضلا تضتقا اــملـــك
 يف اماھ ارود ايدأ ثيح ،ةدعاسملا
 ةــيناسنإلا تادعاسملا لاصيإو لقـــن
.ةجاتحملا بوعشلاو لودلا ىلإ
 نيلوطسألا مقطأ تكراش ،اــــــيناديم
 ماــــــھملا نم ديدعــــــلا يف نييوجلا
 ءاوس ،يناسنإلا بناــجلاــب ةطبترملا

 ،يلودلا وأ يميلقإلا ىوتسملا ىلع
 لازلز عوقو دنع لاثملا ليبس ىلع
 ثراوكلا فلتخمو ناريإو كيسكملا
 لاغنسلاو رصم نم لك يف ةيعيبطلا
 وساـــفاــــنيكروبو يلاــــمو رجينلاو
 ناداوسلاو اــــينيغو اــــيناــــتيرومو
 اـينازنتو اــينيكو وغــنوكلاو ادنغوأو
 اريخأو ناــــــــــــــتسكجاطو نميلاو
 قرف لاصيإ يف ةـلاـعـفـلا اـھتكراشم
 يف تادعاسملاو ثحبلاو ذاــــقــــنإلا
 لازلزلا ناكم ىلإ نكمم تقو برقأ
 بناج ىلإ ،ايكرتو ايروس نم لك يف
 ديفوك'' ةمزأ لالخ ةلاعفلا اھتمھاسم
 تاـيمكل اـھلــقــن لالــخ نم ''91 –
 داوملاو تاــحاــقـــلـــلا نم ةربتعـــم
 ةقيدصو ةقيقش لود ىلإ ةينالديصلا
.رجينلاو يلامو ايناترومو سنوت لثم
 رئازجلا نأب لوقلا نكمي ،ريخألا يف
 ليعـفـت ىـلإ ةـقاــبس لازت الو تناــك
 اھضرف يتلا ةـيناسنإلا اـھتيساـمولـبد
 ةــــــيعـــــــيبطلا ثراوكلا ددع ديازت
 رھظيو ،ةفلتخملا ةيناسنإلا تامزألاو
 ةيروفلا ةباجتسالا لالخ نم ايلج اذھ
 ةثاغتسالا تاءادنل ةطورشملا ريغو
 تابكنلا هذھ اھتسم يتلا لودلا نم
 تاــئيھلا عــم لمعــلاو ،تاـــمزألاو
 نم ةصصختملا ةـيميلــقإلاو ةــيلودلا
 ىقبتل ،ةلجاعلا تادعاسملا ميدقت لجأ
 نماضتلاو ةيناسنإلا ةعلق اندالب كلذب
 زازتعاو رخف ردصموزايتماب
nيرئازجلا بعشلل ةبسنلاب
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 ،2202 فيص
 رئازجلا تبھ

 ةقيقشلا ةدعاسمل
 دامخإ يف سنوت
 ةلوھملا قئارحلا

 ىلع تتأ يتلا
 ةعساو تاحاسم

.تاباغلا نم
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 دوھج نم عوبسأ نم رثكأ دعب
 ،ايروسو ايكرت نم لك يف ةثاغإلا

 يف ذاـقـنإلاو ثحبلا اــقــيرف داــع
 نم نوكتملا ةـينارمعــلا قطاــنملا
 ،نطولا ضرأ ىلإ ارصنع 571
 41 ذاقنإ يف مھلخدت مھاس ثيح
 نم ءاـــــــيحأ مھجارخإ مت اصخش
 031 لاشتناو ،ضاـــقــــنألا تحت

.ةافوتم ةيحض
 يف ذاــقـــنإلاو ثحبلا قيرف ناـــك
 نيدفاولا لوأ ةـينارمعـلا قطاــنملا
 رارقل اذيفنت ايكرت ةيروھمج ىلإ
 دئاــقــلا ةـــيروھمجلا سيئر ديسلا
 ريزو ةـحلسملا تاوقـلـل ىــلــعألا
 دوھج يف ةمھاسملل ينطولا عافدلا
 ةيتايلمعلا ةيزھاجلا لضفب ،ذاقنإلا
 يتلا ،ةـيرئازجلا ةـيوجلا تاوقـلــل
 دي دم ىـلإ ةـقاــبسلا اــمئاد تناــك
 ،ةـــيناسنإلا ماـــھملا يف ةدعاسملا

 ىلإ ذاقنإ ةقرف لوأ تھجوت ثيح
 كلذو ،ةيكرتلا ''نايم يدأ'' ةنيدم
 رمدملا لازلزلا نم لوألا مويلا يف
 يرفيف 6 موي ةقطنملا برض يذلا
 يف الئاھ  ارامد ثدحأو ،3202
 ،تانكسلاو ينابملاو ةيتحتلا ىنبلا
 ىلإ يناثلا ذاقنإلا قيرف لصو اميف
 تاعاسب هدعب ةيروسلا بلح ةنيدم
.ةليلق
 دوھجل ةـيقـيقــحلا ةروصلا لقــنلو
 ذاـقـنإ يف ةـيندملا ةــياــمحلا دارفأ
 ،ضاقنألا تحت ءايحألا فاعسإو
 ،اـيكرتب اــياــحضلا ثثج لاشتناو
 ءالؤھ ''شيجلا'' ةــلــجم تقــتلا
 اوفرش نيذلا ديداـــنصلا لاـــجرلا

 نطولا ةــــيار اوعـــــفرو رئازجلا
 بيردتلل ةـينطولا ةدحولاـب ،اـيلاـع
  .ءاضيبلا رادلاب لخدتلاو

Œ¡«õ aôj≤Ú ‘ Xô± b«ÉS°»
 ترم يتلا ةديدعلا براجتلا دعب
 ةيعيبط ثراوك نم رئازجلا اھب
 ىـلـع اـندالـب تمدقأ ،ةـيعاــنصو
 يف ذاقنإلاو ثحبلل نيقيرف ليكشت
 ،5102 ةـنس ةـينارمعـلا قطاـنملا

 ةنس رخاوأ يف امھفينصت مت ثيح
 ةـــــــــــــــعومجملا نمض 7102
 ذاقنإلاو ثحبلل ةيلودلا ةيراشتسالا
 ممألل ةــــيرضحلا قطاـــــنملا يف
.''igarasn'' ةدحتملا
 ارصنع 68 نم قيرف لك لكشتي
 جوف :يھ جاوفأ 5 ىلإ نيمسقم
 جوفو يبطلا قيرفــــــــلاو ةرادإلا
 جوفـــلاو ذاـــقــــنإلا جوفو ثحبلا
 .يكيتسيجوللا
 ذاـقـنإلاو ثحبلا قيرف دئاـق لوقــي
 ىقلت امدعب'' فسوي مساقلب بيقنلا
 يف طيطختلا طباض نم الاصتا

 ديفي احابص ةسماخلا ةعاسلا دودح
 ايكرت بونج فينع لازلز ثودحب
 دئاــقــب تلصتا ،اــيروس لاـــمشو
 لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا
 علطأ هرودب وھو ةيندملا ةيامحلل
 ،مرھلا ىـــلـــعأ ىــــتح تاطلسلا
 قيرفلا اذھ زيھجت مت دقف ،هيلعو
 ليعفت لالخ نم ،يسايق فرظ يف
 عوضخو راشتنالاو ةئبعتلا ططخم
 افيضم ،''يبط صحف ىلإ قيرفلا
 عالطال يلوأ عامتجا دقع ،اھدعب''
 تامولـعـملاـب قيرفـلا رصاـنع لك

gμòG cÉfâ eù°Égªá aôj≥ GdÑëå hG’Ef≤ÉP ‘ Jôc«É hS°ƒQjÉ 
''T°μôG QL``É∫ G◊ªÉj``áGŸóf«á''

''GE¤ GCHæÉFæÉ eø G◊ªÉjá GŸóf«á ‘ Jôc«É hS°ƒQjÉ ..–«á cÈi dμº Lª«©É Y∏≈ eÉ JõQYƒf¬ eø Hù°ªá hS°©ÉOI HÚ GCg∏æÉ 
‘ Jôc«É hS°ƒQjÉ, Hμπ GMÎGa«á Hπ hH£ƒdá ..GCfàº aîô G÷õGFô, hYó” GEd«æÉ S°ÉŸÚ ZÉ‰Ú Hëƒ∫ Gd∏¬''. 

 J¨ôjóI Gdù°«ó  QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá YÈ JƒjÎ  

a†°«π Gdû°ôj∞ GCeÉ∫- Yª«ƒQ Hû°Ò

ت 
G d∏ëªÉjá GŸóf«á :ريوص
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 تاداعـب قلـعـت اـم اـميس ،ةـيرورضلا
 ةيحصلا ةلاحلا ،بوكنملا دلبلا ديلاقتو
 ةــلاــح اذكو ،ةــقطنملا يف ةـــينمألاو
 قيرفلا ءاضعأ زيھجت مت نمو سقطلا
 ادكؤم ،''نيرورضلا داتعلاو لئاسولاب
 ةبسنلاب تذختا اھسفن تاءارجإلا نأ
.ايروس لامش ىلإ هجوت يذلا قيرفلل
 يف تاــيلــمعــلا لوؤسم زربي ،هرودب
 بيقنلا ايكرت ىلإ هجوت يذلا قيرفلا
 يذلا ريبكلا رودلا'' طسابلا دبع يبانب
 ةصاخو يبعشلا ينطولا شيجلا هب ماق
 يف قيرفــلا لاصيإل ةــيوجلا تاوقــلا
 داشأ اــمك ،اــيكرت ىــلإ يساــيق تقو
 مقاوطلا هذھل ةراـــبجلا تادوھجملاــــب
 مويلا رادم ىلع تلمع يتلا ةيوجلا
 اــم اذھو ةــيناسنإلا ةدعاسملا ميدقـــتل

.''يبعشلا ينطولا شيجلا يف هاندھع
GdÑëå Yø G◊«ÉI –â G’Cf≤ÉV¢
 يف ذاقنإلاو ثحبلا قيرف دئاق انل يوري
 مساـقـلـب بيقـنلا ةـينارمعــلا قطاــنملا
 دعب ةايحلا نع ثحبلا ةلحر فسوي

 رئازجلا نيب ناريطلا نم تاـــــــعاس
 لوقيو ،ايكرتب باتنع يزاغ راطمو
 عامتجا دقع مت'' هنأ صوصخلا اذھ يف

 ديدحتل ةيلحملا تاطلسلا عم يقيسنت
 ثحبلاب مايقلا ددصب نحن يتلا ةقطنملا
''ناماي يدا''ةنيدم يھو اھيف ذاقنإلاو
 002 نم رثكأب راطملا نع دعبت يتلا
 لوأ اـنتفصب'' :الــئاـــق فيضيل ،''ملك
 اـــندجو ةــــقطنملا ىــــلإ لصي قيرف

 ىضوفـــــلا ببسب ةريبك تاـــــبوعص
 و هيوذ نع ثحبي لكلاف ،اھتقو ةدئاسلا
 مھلكو هّيح ىلإ باھذلل ةدشب انيلع حلي

 نم هل ليمز انثدحيل ،''ىسأو نزح
 تاملكلا زجعت''الئاق قيسنتلا زكرم
 ريبك رامد نم هاندھش امع ريبعتلا نع
 يلوت امنيأف ،ةيتحتلا ىنبلاو تايانبلل
 ةراــــــــھنم يناــــــــبملا ىرت كھجو
 نم ريفغ عمجو ةمطحم تارايسلاو
 يدا'' ةنيدم تناك امدعبف  ،نينطاوملا
 اھيف بدت ةليمجلا ندملا نم ''ناماي
 ةـــــنيدم تحبصأ طاشنلاو ةـــــكرحلا
 يف ىرخألا ندملا رارغ ىلع ،حابشأ
 لازلزلا اھباصأ يتلا 01 ـلا تايالولا
.''رمدملا
 يبانب بيقـنلا تاـيلـمعـلا طباض لوقـي
 تاـبوعص اـندجو دقـل'' ،طساـــبلا دبع
 تاــــيلـــــمع يف قالطنالا دنع ةريبك

 يتلا ةيدادترالا تازھلا ببسب ذاقنإلا
 رطخو تاــــئملاــــب اــــھددع ناـــــك
 ءادسإ مت دقــــــف اذھل ،تاراـــــــيھنالا
 نم قيرفلل ةبسانملا ةينمألا تاميلعتلا
 نألو .رذحلاو ةطيحلا يخوت لجأ
 ةناعتسالا مت دقف ،اريبك ناك رامدلا
 امك ،تافارجلا اھنم ةليقثلا لئاسولاب
 تاـعاسلا يف لمعـي ناــك قيرفــلا نأ
 نودب ةعاس 84 ةدمل هتقاط لكب ىلوألا
 اقيبطتو تقولا رورم عمو ،عاطقنا
 لمعــن اــنحبصأ يلودلا لوكوتوربلـــل
 باصأ يذلا قاھرإلا ببسب بوانتلاب
.''قيرفلا ءاضعأ ضعب
 ذاـقـنإلا قيرف ناـك ،عـيمجلا ةداـھشبو
 تبسك يتلا قرفلا نيب نم يرئازجلا
 ذاقنا ربخ رشتنا ثيح ،نينطاوملا ةقث
 ضاقنألا تحت نم ءايحألا نم ددع
 ةملك تحبصأو ،ةنيدملا لخاد ةعرسب
 تعفترا انھو ،ناسل لك ىلع''ريازج''
 ،رصانعلا دحأ فيضي رثكأ انتايونعم
 ناــكسل ديدشلا حاــحلإلا عــم ةصاــخ
 لزانم ىلإ مھتقفارمل ةرواجملا ءايحألا
 اـياـحضلا لاشتناو ةـمطحملا مھئاـبرقأ
 .ءايحألا ذاقنإو

▼
 ةيامحلا لاجر

 ةيندملا
 نولشتني

 نم اياحضلا
 ضاقنألا نيب
 امك راھنلا يف

.ليللا يف
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 يف قيرفلاب تايلمعلا طباض لسرتسي
 نع ثحبن اـــنك'' الـئاـق اــنيلإ ثيدحلا
 انل ةددحملا ةقطنملا يف ''ةايحلا بويج''

 ءايحأ اھب دجن يتلا قطانملا ةداع يھو
 ينقتونيسلا جوفلا ىلع دامتعالاب كلذو
 انھو ،''ضاقنألا تحت فشكلا ةزھجأو
 ةيلمع ةزمح وبمكش بيقرلا ركذتسي
 نم ،ةدحاو ةلئاع نم دارفأ ةثالث ذاقنإ
 ةدمعأ نيب ةرصاحم تناك ةاتف مھنيب

 ،فرغلا ىدحإ لخاد ةيبشخو ةيناسرخ
 ةيلوألا تافاعسإلا اھل  تمدق ثيح
 نوكت يتلا ةيلمعلا يھو ضاقنألا تحت
 نم ريثكلا بلطتتو ،ادج ةدقـــــعــــــم
 يف رخأت وأ أطخ يأ نأل ،زيكرتلا
 ضرعـيس ةـبساـنملا تارارقـلا ذاــختا

 .''رطخلل ناوعألا ةايحو اھتايح
 نأ ''شيجلا'' مھتقتلا نم عيمج دكؤي
 بارخلاف ،اقالطإ ةلھس نكت مل ةمھملا
 ةميزع نم نثي مل ةنيدملا يف لئاھلا

 لب ،ةيندملا ةياـمحلـل ذاـقـنإلا رصاـنع
 يفو يئاـنثتسا لمعـب ماـيقــلــل مھعــفد
 ال مھتداعس تناكو ،ةبعص دج فورظ
 نيب نم صخش يأ ذاقنإ دنع فصوت
.مطحملا هتيب ماكر

N∏«á fëπ HÚ GdôcÉΩ
 ةربعملا روصلا كلت دھاشي مل انم نم
 ةـيندملا ةـياـمحلا رصاـنع ةــحرف نع
 تحت نم نيجاـن ذاــقــنإ يف مھحاــجنب
 كردن نأ اــننكمي ال نكل ،ضاــقـــنألا
 ذاقنالا لاجر اھشاع يتلا تابوعصلا

 ةدقعملا تايلمعلا كلتل مھزاجنإ لالخ
 اولمع دقو ال فيك ،ملاعلا ترھبأ يتلا
 اذھل ،ةياغلل ةملؤمو ةبعص فورظ يف
 بيبط هــــيف اـــــمب يبط مقاط فرشأ
 ةيدسجلا ةحارلا نامض ىلع يناسفن
 ذإ ،ةيندملا ةيامحلا رصانعل ةيسفنلاو
 زكرم ىلإ  اھتدوع دنع مقطألا عضخت
 نيبت اذإو ،نيعم صحف ىلإ عمجتلا
 ،ةعباتملا هتلاح بلطتت رصنع دوجو
 ةريصق تاجالعل هعاضخإو هلزع متي

 لكب هماھم لمكتسيو هتاقاط ددجي ىتح
.نافت و ةوق
 يريكاب بيقنلا طيطختلا طباض لوقي
 لثمتت قيسنتلا زكرم ةمھم نأ'' يلع
 دادعإ ربع ةيزھاجلا غولبل لمعلا يف
 ىـلـع عضولا عـم ةــفــيكم تاططخم
 ةــقطنم تناـــك اذإ ةصاـــخ ،ضرألا
 طئارخ رادصإ متي امك ،ةعساو لخدتلا

 جئاتنلاو تاـيلـمعـلا عـيمجل ةـعـباـتملـل
 ميظنت بناج ىلإ ،ةينآ ةروصب ةققحملا
 لمعلا قيسنتو جاوفألا نيب ةموادملا
 عمو ،ةھج نم قيرفلا ءاضعأ نيب
 نم ررضتملا دلبلل ةيلحملا تاطلسلا
 .ىرخا ةھج نم لازلزلا
 بيقنلا دكؤي ،يلودلا قيسنتلل ةبسنلاب
 يف جمدم'' ذاقنإلا قيرف نأ لامج وطي
 عــــباـــــتلا يضارتفالا قيسنتلا زكرم
 ذاقنإلاو ثحبلل ةيراشتسالا ةعومجملل
 اذھ يف دجن ثيح ،ةدحتملا ممألل
 يتلا ةــــكراشملا قرفــــلا لك زكرملا
 ىـــلإ اـــھقـــيرط  يف يتلا وأ تلصو
 هذھ مھاست ثيح ،ةــبوكنملا ةـــقطنملا
 ةطبترملا تامولعملا لدابت يف ةصنملا
 لامعأ قيسنتو ةكراشملا ذاقنإلا قرفب
 ،تازيھجتلاو داتعـلاو ةدعـلا ،ةـثاـغإلا
 قرفلا كلتل تابلط ميدقت بناج ىلإ
 ثدح املثم ،ضعبلا اھضعب ةدعاسمل
 بلُط امدنع يرئازجلا ذاقنإلا قيرفل
 ينقتونيسلا جوفلل ةدعاسم ميدقت هنم
.''ةيلودلا قرفلا ىدحإل
 يف لثمتت ىرخأ ةصنم كانھ نأ امك
 يذلا ،يتايلمعلا قيسنتلاو ةرادإلا ماظن
 تايلمعلا لكل ءاصحإلا تايلمعب موقي
 ،زاجنإلا ددصب يھ يتلا وأ ةزجنملا
 تامولعم ةصنملا هذھ يف دجت اذھل
 ذاقنإلا قيرف نأ اھنم ةنّيحمو ةددعتم
 لصي يبرع قيرف لوأ وھ يرئازجلا
 لخدتلاب ماق قيرف رثكأو ،ايكرت ىلإ
 ذاقنإ عاطتسا قيرف رثكأو ،ناديملا يف
 ،اياحضلا لاشتناو ءايحألا نم ددع
 ،كانھ هدجاوت نم موي رخآ ىلإ كلذو
 ثحبلا قيرفب طيطختلا طباض دكؤي
 بيقنلا ةينارمعـلا قطاـنملاـب ذاـقـنإلاو
.يلع يريكاب

U°ói GEYÓe» hGS°™
 ةـيرئازجلا ةـيندملا ةـياــمحلا تيظــُح
 ةلوذبملا دوھجلا ريظن ةعساو ةداشإب
 اھدجاوت ةليط ةثاغإلاو فاعسإلا يف
 ةرھبملا جئاتنلا دعبف ،ايروسو ايكرتب
 عقاوم داور قلطأ ناديملا يف ةققحملا
 رئازجلاــــــب يعاــــــمتجالا لصاوتلا
 اركش“ غاـتشاـھ ،ةـيبرعــلا ةــقطنملاو

cÉ¿ aôj≥ G’Ef≤ÉP 
G÷õGFô… eø HÚ 
GdØô¥ Gdà» cù°Ñâ 
K≤á GŸƒGWæÚ, 

M«å Gfàû°ô NÈ 
Gf≤ÉP YóO eø 
G’CM«ÉA eø –â 
G’Cf≤ÉV¢ Hù°ôYá 
OGNπ GŸójæá.

ت 
G d∏ëªÉjá GŸóf«á :ريوص
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llGd˘©˘≤˘«˘ó H˘ƒY˘ÓΩ HƒZÓ±: ةياـمحلا تفرع 
 يف تاروطت ةريخألا تاونسلا لالخ ةيندملا
 ةـيكيماـنيدلا ةـبكاومل كلذو ةددعــتم تالاــجم
 ،دالبلا اھفرعت يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ،ةيكرحلا هذھ بكاوي نأ عاطقلا اذھل دبال ناكو
 راطخألا ةھجاومل يتايلمعلا لاجملا يف اميسال
 ةـماــعــلا ةــيريدملا تلــمع ثيح ،ثراوكلاو
 ليلحتل تاططخم عضو ىلع ةيندملا ةيامحلل
 ينطولا ىوتسملا ىــلــع راطخألا ةــيطغــتو
 فدھلاو )RCAWS-RCANS( يلــــحملاو
 نم تافاعسإلا بيرقت وھ كلذ نم ىخوتملا
 صيلقتل تادحولا زاجنإ قيرط نع ،نطاوملا
 نطاوملا ىــــلإ تاـــــفاـــــعسإلا لوصو ةدم
 ةيعونلا لخدتلا تازيھجتو لئاسوب اھزيھجتو
 بجي امك ،راطخألاو ثداوحلاب لثمألا لفكتلل

 ةعنصملا لخدتلا لئاسول ةيلاعلا ةدوجلاب هيونتلا
 اھب تدوز يتلا ةيركسعلا تاعانصلا تاكرشب
 يتلاو ،نطولا رطقـــــــلا ربع لخدتلا تادحو
 ةيلمعلا انتاردق ميعدت يف ريبك لكشب تمھاس
.ةلخدتملا انقرفل ةيتايلمعلا ةيزھاجلا نم عفرلاو
 نم ليلقتلاو اھيف مكحتلاو راطخألا ةھجاومل
 تماق ،مھتاكلـتممو صاـخشألا ىـلـع اـھتأطو
 ةصصختم قرف ثادحتساـب ةـيندملا ةـياــمحلا
:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اھنم ركذن
.ةينقتونيسلا قرفلا -
.ةرعولا نكامألا يف ذاقنإلاو ثحبلا قرف -
 راحبلا قامعأ يف ذاقنإلاو سطغلا قرف -
.ةيئاملا تاحطسملا فلتخمو
 ةـــــيعاــــــعشإلا ثداوحلا يف لخدتلا قرف -
.ةيواميكلاو
. تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةلقنتملا لاترألا -
 ذاقنإلاو ثحبلا يف يلوألا لخدتلل معدلا قرف -
.)IPRD (مودرلا ةلازإو
 ،ةيندملا ةيامحلا نأب لوقلا اننكمي ،هيلعو 
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 ةزيجو ةرتف يف لوحتو ،''ةيامحلا لاطبأ
 نييرئازجلا نيب الوادت رثكألا مسولا ىلإ
.برعلاو
 تاھويديفلا عم نويرئازجلا لعافت امك
 ءايحألا نم مھلصت تناك يتلا روصلاو
 ريس لقنت تناك يتلا ،ةيروسلاو ةيكرتلا

 ةيرئازجلا ةيندملا ةيامحلا قرف تايلمع
 يف نييروسلاو كارتألا ةدعاسم يف
 نوعـــلا دي ميدقـــتو اـــياـــحضلا لاشتنا
 تلوحت ثيح ،نيررضتملــل فاــعسإلاو

.رئازجلا يف ةعاسلا ثيدح ىلإ مھروص
 تايئاصحإلا ريدم ريشي ،قايسلا اذھ يف
 ةـياـمحلـل ةـماـعـلا ةـيريدملاـب مالــعإلاو
 هنأ ىلإ روشاع قوراف ديقعلا ةيندملا
 لمعـلا جئاـتنو ةـبيطلا ةــعــمسلا لضفــب
 قيرف نكمت نع رابخأ ترشتنا ،يناديملا
 نم ددع ذاــقــنإ نم يرئازجلا ذاــقـــنإلا
 ام وھو ،ضاقنألا تحت نيقلاعلا اياحضلا
 ةيلحملا مالعإلا لئاسو نم ديدعلاب عفد
 ىـــلـــع لوصحلا بلطل ةـــيملاـــعـــلاو
 ذاقنإلا دوھج ىلع فوقولاو مھتاحيرصت
.مھسفنأب اھونياع يتلا
 ةــــيندملا ةــــياــــمحلا تروط ،ةراشإلل
 اھب ةصاخلا لاصتالا ةموظنم ةيرئازجلا
 ةوقب ةرضاح اھتاطاشن فلتخم تحبصأو
 لصاوتلاو مالعإلا لئاسو فلتخم يف
 ةساــــــيسلا زكترت كلذل ،يعاــــــمتجالا
 لمعلا ىلع ثدحتملا بسح ةيلاصتالا
 يوعوتلاو يسيسحتلاو يئاـــــــــــــــقولا
.يراوجلا
 رئازجلا فوقو نأ لوقلا نكمي ،اريخأ
 نماضتلاو ةيادبلا نم ايروسو ايكرت عم
 فقاومو ،اــــيبعشو اـــــيمسر ،يناسنإلا
 نيقــــيقشلا نيبعشلـــــل ةدناسملا رئازجلا
 هنأش نم امھتنحم يف يكرتلاو يروسلا
 ..نيدلبلا نيب ةقادصلا رصاوأ ززعي نأ
 وھ ام ةيندملا ةيامحلا لاجر هزجنأ امو
 ةطورشملا ريغ ةدناسملا نم ءزج الإ
 ةـقـيدصلا لودلـل اــندالــب اــھمدقــت يتلا
 ..كلذ فورظلا تضتقا املك ةقيقشلاو
 نيبعشلا ةــبطاــخمل اريسفــت دجن اـــنھو
 ةرابعب رئازجلا لاطبأ يكرتلاو يروسلا
 ةيامحلا لاجر اركش ..رئازجلا اركش''
n''ةيرئازجلا

Gd©≤«ó HƒYÓΩ HƒZÓ± 
GŸójô Gd©ÉΩ d∏ëªÉjá GŸóf«á

''eƒGcÑá Gdà£ƒQGä
 Gd©∏ª«á hGdàμæƒdƒL«á''

Ãæ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á Gd˘˘«˘˘ƒΩ Gd˘˘©˘ÉŸ» d˘∏˘ë˘ª˘Éj˘á GŸóf˘«˘á Gd˘ò… jü°˘ÉO± Gd˘Ø˘É— e˘ÉQS¢ e˘ø c˘π S°˘æ˘á, 
jù°à©ôV¢ GŸójô Gd©ÉΩ d∏ëªÉjá GŸóf«á ‘ MƒGQ Nü¢ H¬ ›∏á ''G÷«û¢'', J£ƒQ S°∏∂ 
G◊ª˘˘Éj˘˘á GŸóf˘˘«˘˘á ‘ G÷õGF˘˘ô hŒôH˘˘à˘˘¡˘˘É ‘ ›É∫ Gd˘˘Ñ˘ëå hG’Ef˘≤˘ÉP N˘Ó∫ Gd˘à˘óN˘π ‘ 
GdμƒGQç GdμÈi, GE¤ LÉfÖ GCgº GdƒQT°Éä Gdà» ” Gdû°ôh´ a«¡É . 
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 ةتباث ىطخب ريست ،ىرخألا كالسألا ةفاك رارغ ىلع
 نم ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطتلا ةبكاومل ةسوردمو
 ناك ام كلذ نأب املع ،ةيقار ةيمومع ةمدخ ميدقت لجأ
 ايلعلا تاطلسلل يھانتماللا معدلاو ةقفارملا الول ققحتيل
 ضرغب ةيروھمجلا سيئر ديسلا اھسأر ىلعو دالبلل

.ساسحلا عاطقلا اذھ ريوطتو ةنرصع
l Gcàù°Ñâ G◊ªÉjá GŸóf«á ŒôHá cÑÒI ‘ e«óG¿ Gdàæù°«≥ 

Gd©ª∏«ÉJ» hGdàî£«§ ‘ ›É∫ Jæ¶«º aô¥ GdÑëå hG’Ef≤ÉP NÓ∫ 
GdàóNπ ‘ GdμƒGQç GdμÈi, hgƒ eÉ jÈR LÉgõjá  hGMÎGa«á 

gò√ GdƒMóGä, eÉPG Áμæμº Gd≤ƒ∫ ‘ gòG Gdù°«É¥?. 

llاھفراعم ةدايزو ةيمنت نم ةيندملا ةيامحلا تنكمت 
 رطاــخملا هــيف ديازتت ملاــع يف ،تاونسلا رادم ىــلــع
 ناوعأ ةربخ نإ .رارمتساــب ةــيجولونكتلاو ةـــيعـــيبطلا
 جاتن يھ مودرلا ةلازإو ذاقنإلا ناديم يف ةيندملا ةيامحلا
 ثراوك ةدع رييستو ةرادإ نم ةبستكملا ةربخلا لالغتسا

 ،سادرموبو فلشلا لازلز رارغ ىلع ،رئازجلا اھتفرع
 نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيادرغو داولا باب تاناضيفو
 اھنم لود ةدع يف ةيلودلا ةدعاسملا راطإ يف تالخدتلا
 ،لابينلا ،ناريإ ،رصم ،اينيمرأ ،كيسكملا ،رودافلسلا
.ايروسو ايكرت
 معدلـل زراــفــم ءاشنإ ىــلإ ةــبستكملا ةربخلا تدأ اــمك
 ،3002 ةنس ذاقنإلاو ثحبلا ناديم يف يلوألا لخدتلاو
 قرفـــــب معدم رصنع 001 نم زاـــــــھجلا اذھ نوكتي
 يف لخدتلاو عالطتسالا قرفو ،صوغلا يف ةصصختم
 قرفلاو ةينقتونيسلا قرفلاو )PMIRG( ةرعولا نكامألا
 ثيحب ،ةيعاعشإلاو ةيئايميكلا رطاخملا يف ةصصختملا
 )0005( فالآ ةسمخ نم ةنوكم ةيرشب ةوق دينجت نكمي

 ةرشع ةدمل لخدتلا اھنكميو ةعاس 21و 2 نيب رصنع
 اھعتمت عم ،ةعاسلا رادم ىلع لمع ماظنب مايأ )01(
 ةزرفم )05( نيسمخلاب قلعتي اميفو ،ةماتلا ةيلالقتسالاب
 يف تالخدتلا فلتخم ىلع ةبردمو ةنوكمو ةلكيھم يھف
 نم اًديزم بلطتت يتلا مودرلا تحتو ةراھنملا نكامألا
 ديدعلا نوھجاوي نيذلا ،نيلخدتملا لبق نم مكحتلاو ةينقتلا
 .ةصاخلا ةيتايلمعلا تابوعصلاو رطاخملا نم
 ظافحلل تاروانمو ةيرود نيرامت قرفلا هذھ يرجتو
 مكحملا قيسنتلاب حمست يتلا ،ةيتايلمعلا ةيزھاجلا ىلع
 قيسنتو ميظنت ططخم سيياقم فلتخم يف نيلخدتملا نيب
.يبعشلا ينطولا شيجلا عم اميس ،تافاعسإلا
 ةيندملا ةيامحلا تحبصأ ،7102 ةنس ذنم هنأ ،ملعلا عم
 ةعومجملا لبق نم ايلود افنصم اًوضع اًيمسر ةيرئازجلا
 ،)GARASNI( ذاـقــنإلاو ثحبلــل ةــيلودلا ةــيراشتسالا

 ةئيھ ةياعر تحت يلودلا قيسنتلا ماظن راطإ يف لمعتو
.ةدحتملا ممألا

l Ãæ˘ÉS°˘Ñ˘á Gd˘«˘ƒΩ Gd˘©˘ÉŸ» d˘∏˘ë˘ª˘Éj˘á GŸóf˘«˘á GŸü°˘ÉO± d˘∏˘ØÉ— 
eÉQS¢, eÉ g» GdƒQT°Éä GdμÈi Gdà» ” Gdû°ôh´ a«¡É hJ∏∂ Gdà»
J£ªëƒ¿ ’S°àμªÉd¡É?. 

llلود رارغ ىلع ةيرئازجلا ةيندملا ةيامحلا يفتحت 
 ةـيندملا ةـياـمحلـل ةـيلودلا ةـمظنملا يف ءاضعألا ملاـعـلا
 نم حتافلا فداصي يذلا ،ةيندملا ةيامحلل يملاعلا مويلاب
 يف تامولعملا تايجولونكت رود'' راعش تحت سرام
 تاشرولا عــم ىشاـــمتي راـــعشلا اذھ ،''رطاخملا مييقـت
 يف ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تعرش يتلا ىربكلا
 يزكرملا ىوتسملا ىـلـع اـھحلاصم ةــنمقرك اــھديسجت
 ةصاخ تاقيبطتو تايضرأ ريوطت قيرط نع يلحملاو
 ريوطت ىلع تلمع امك ،يتايلمعلاو يرادإلا رييستلاب
 يف يتايلمعلا ءادألا ليھستل يفارغجلا مالعإلا ةموظنم
 نم اھريغو تاباغلا قئارحو ةيعانصلا قئارحلا ةحفاكم
 لالغتساب اذھو ةيندملا ةيامحلا قرفب ةصاخلا تالخدتلا
 ةمھاسملاب هونأو ديشأ نأ دوأ ،ددصلا اذھ يف ،طئارخلا
 ينطولا شيجلل عباتلا طئارخلل ينطولا دھعملل ةلاعفلا
 يفارغجلا مالعإلا ةيلخ ريوطت نم اننكم يذلا يبعشلا

 ،ةددعتم تاسايقب طئارخلا فلتخم ريفوت قيرط نع
 يتايلمعلا ءادألا نيسحت يف ةيلخلا هذھ تمھاس ثيحب
 ةھجاومل لخدتلا يف ةعيرسلا ةباجتسالاو ةلخدتملا قرفلل
 نم ليلـقـتلاو تاـباــغــلا قئارحو ةــيعاــنصلا ثداوحلا
 قئارح يف اميسال ،ةلجسملا رارضألا مييقتو رئاسخلا
.تاباغلا
 لبق نم ةـمدقـملا ةــيجولونكتلا تاــمدخلا لالــغــتسا نإ
 تالاصتالا تازيھجت اميسال ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا
 اذھو ،ةقدلا ةيلاعلا ةيعانصلا رامقألا روصو ةيتايلمعلا
 ،لزالزلا( ةيعيبطلا ثراوكلا ثودح دعبو ءانثأو لبق
 قطانملا ديدحتب حمستس ،)...تاباغلا قئارح ،تاناضيفلا
 قطاــــنملا يف لخدتلا قرف رشن ضرغـــــل ةـــــبوكنملا
.ةثراكلا نع ةمجانلا رئاسخلا ديدحت اذكو ةررضتملا
 حمطت ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا راطإ يفو
 لاـجم عـيسوت ىـلإ ةـيندملا ةـياـمحلـل ةـماـعـلا ةـيريدملا
 ريوطتو نيسحتل يملعلا ثحبلا تاسسؤم عم ةكارشلا
 تاراكتبالا نم ةداـفـتسالاو يتاـيلـمعـلاو يئاـقولا لمعـلا
 لامعتسا ريوطتك ةئشانلا تاكرشلا لبق نم ةزجنملا
 تاتوبرلا اذكو )نوردلا( دعب نع ةريسملا تارئاطلا
nةقلغملا طاسوألا يف ءافطإلاب ةصاخلا

Áμø Œæ«ó bƒI 
Hû°ôjá eμƒfá eø 

Nªù°á GB’± 
)0005( QLπ 

MªÉjá eóf«á HÚ 2 
h21 S°ÉYá hÁμæ¡É 
GdàóNπ ŸóI Yû°ôI 
)01( GCjÉΩ Hæ¶ÉΩ 
Yªπ Y∏≈ eóGQ 
Gdù°ÉYá.
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MƒGQ

hRjôI Gdà†°Éeø GdƒWæ» h G’CS°ôI hb†°ÉjÉ GŸôGCI, Gdù°«óI cƒKô côjμƒ

''ŒÉhRfÉ eôM∏á GŸ£ÉdÑá Hë≤ƒ¥ GŸôGCI, GE¤ eôM∏á Œù°«ógÉ e«óGf«É ''

lG÷«û¢:  eÉ g» GCgº e`ëÉhQ G’ES°ÎGJ«é«á GdƒWæ«á Gdà» jæà¡é¡É 
Gd≤£É´ d∏àμØπ HÉdØÄÉä GŸ©æ«á HÈG›¬? 

llGdù°«óI cƒKô côjμƒ:اھانبت يتلا ةيجيتارتسإلا نمضتت 
 طارخنا معد ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا عاطق
 عباطلاف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا يف ةشھلا تائفلا
 يف ةـينطولا ةساـيسلا زئاـكر دحأ دعـُي ةـلودلــل يعاــمتجالا
 سيئر اـــھسأر ىـــلــــعو ةــــلودلا صرحت ثيح ،رئازجلا
 تائفلا ةيقرتو ةيامح ىلع نوبت ديجملا دبع ديسلا ةيروھمجلا
 لالخ نم ،اھتنرصعو رييستلا طامنأ ريوطت ربع ةشھلا
 بناج ىلإ ،ةزوعملا تائفلل ةھجوملا ةرشابملا تاناعإلا
 يف اھتابستكم زاربإو اھتاعادبإ ةيقرتو ةأرملا ةناكم زيزعت
.نيدايملا ىتش
 لفكتلا ىلإ ةيمارلا عاطقلا ةجيتارتسإ ةيمھأ ىلإ اضيأ ريشن
 ةيغب ،ةصاخلا تاجايتحإلا يوذ ةئفب يجوغاديبلاو يسفنلا
 ةـيلالـقـتسالا قطنم ىـلإ اـھب لاـقـتنالاو ةــئفــلا هذھ جاــمدإ
 بناج ىلإ ،ةيداصتقالا ةيمنتلا لاجم يف عادبإلاو ةكراشملاو
 ةيقرتل ةفداھلا تاردابملا لك معد يف نوضام نحن ،كلذ

 ةيعادبإلاو ةيملعلا اميس ال نيدايملا فلتخم يف ةلوفطلا ةناكم
 ذنم يرئازجلا ىدل ةنطاوملا ميق عرز ىلع لمعنو ،اھنم
 ةصاخ ةلجم لوأ زاجنإب انمق ،قايسلا اذھ يفو ،رغصلا
 لابشأ'' ناونع تحتو ،''رئازجلا غباون'' مسا تلمح ،ةلوفطلاب
 ذخأ ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ،''لبقتسملا دوسأ مويلا
 تيُظح دقف ،ةلجملا ىوتحم نم امھم ازيح ةمألا لابشأ
 جماربلا ىلع تعلطاو نارھوب ةمألا لابشأ ةسردم ةرايزب
 انلعج ام اذھو ،ثانالا ةئفل ةبسنلاب ةصاخ ةئفلا هذھل ةرطسملا
 ةودق نوكت ىتح ،ةمألا لابشأ ةبرجت ىلع ءوضلا طلسن
 بصانملا دلقت لاجم يف هب ىذتحُي اجذومنو ،رئازجلا لافطأل
.البقتسم ةلودلا يف ايلعلا

l Jù°¡ô Gdóhdá Y∏≈ Jôb«á M≤ƒ¥ GŸôGCI h MªÉjà¡É, hOYº GfóeÉL¡É 
S°«ÉS°«É h Gbàü°ÉOjÉ, gπ dμº GC¿ J£∏©ƒfÉ Yø G÷¡ƒO Gdà» jÑòd¡É 
b£ÉYμº ‘ gòG GÛÉ∫?
ll ةيرئازجلا ةلودلا مامتھا يف اريبك ازيح ةأرملا لتحت 
 تابستكملا 0202 روتسد ززع دقف ،تالاجملا عيمج يفو
 دالبلل ايلعلا تاطلسلل ةيسايسلا ةدارإلا سكعت يتلا ةققحملا

–óKâ hRj˘˘ôI Gd˘˘à†°˘˘Ée˘˘ø Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» hG’CS°˘˘ôI hb†°˘Éj˘É GŸôGCI, Gdù°˘«˘óI c˘ƒK˘ô c˘ôj˘μ˘ƒ ‘ M˘ƒGQ Nü°â H˘¬ ›∏˘á 
''G÷«û¢'' ÃæÉS°Ñá Gd«ƒΩ Gd©ÉŸ» d∏ªôGCIYø GŸù°àéóGä Gdà» T°¡ógÉ Gd≤£É´.

GC. Hø Á«æá :ريوصت - …Hø OGOI -GE. ZÉR .∫ :راوحلا ىرجأ
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 نامضو رارقلا عنص عقاوم ىلإ اھلوصو معدو ةأرملا نيكمت يف
 يذلا ةيروھمجلا سيئر هيلع دكؤي ام اذھو ،صرفلا ؤفاكت أدبم
 ةيفيظولا تالاجملا لك يف نيسنجلا نيب فاصنإلا أدبم رقأ
 لك يف فنعلا لاكشأ لك نم اھتيامح بناج ىلإ ،ةيباختنالاو
 قوقحب ةبلاطملا ةلحرم مويلا انزواجت دقل .فورظلاو نكامألا
 اــيداصتقا اــھجاــمدإ راسم يف  ةـــقـــثاو ىطخب ريسنو ،ةأرملا
 ةكرعم يف لجرلا عم بنج ىلإ ابنج اھتكراشمو ايعامتجاو
 لاجم يف اھطارخنا معدو ايسايس اھنيكمت لالخ نم ،ءانبلا
 انتزوحبو ،نيدايملا نم ديدعلا اھماحتقاو ،يداصتقاالا شاعنإلا
 راكتبالا تالاجم يف ةأرملا زيمتل ةفرشم دج تايئاصحإ مويلا
 تاسسؤملل ةبسنلاب  يفرحلا لاجملا يف اميس ،ايجولونكتلاو
 ،لجرلا ىلع اركح ديعبلب سيل نمز يف تناك يتلاو ،ةئشانلا
 ةفرتحم ةأرما يھ ةيرئازجلا ةأرملا نأ ىلع لدي ام اذھو
 هذھ ريجفت لجأ نم اھعيجشتو اھمعدو اھتقفارم يفكي اھتعيبطب
.تاقاطلا
 ةيرئازج ةأرمإ تلصح ،يلاعلا ميلعتلا لاجم يفو قايسلا اذھ يف
 تزرحأ امك ،ةيبرعلا ةأرملا زيمت ةزئاج ىلع 1202 ةنس ةبيبط
 ةزئاــجلا سفــن ىــلـــع ءاـــيميكلا يف ةصتخم ةـــيرئازج ةأرمإ
.2202 ةنسل

l JôJμõh¿ ‘ GES°ÎGJ«é«á Gd≤£É´ dÎb«á GŸôGCI ‘ GÛàª™ Y∏≈ S°«ÉS°«á 
Gd˘˘à˘˘ª˘˘μÚ G’b˘˘àü°˘˘ÉO… hG’L˘˘à˘ª˘ÉY˘», e˘É g˘ƒ J˘≤˘«˘«˘ª˘μ˘º d˘æ˘à˘ÉF˘è GdÈf˘Ée˘è 
Gd˘˘≤˘£˘ÉY˘» d˘óY˘º GŸôGCI d˘Óf˘î˘ôG• ‘ G’Ef˘à˘Éê Gd˘ƒW˘æ˘», ’ S°˘«˘ª˘É GŸ```ôGCI 
GdôjØ«á hGŸÉcãá HÉdÑ«â ?

llلاجم يف اھدوھج فيثكت ىلع ةيرئازجلا ةلودلا صرحت 
 جمانربلا'' اـــنرشاـــبف ،ينطولا جاـــتنإلا يف ةأرملا طارخنا معد
 كلذو ،ينطولا جاتنإلا يف اھطارخنا معدل ''كرتشملا يعاطقلا
 ،ةحالفلا ،ةرغصملا تاسسؤملا اھنم تاعاطقلا لك ةكراشمب
 تحبصأ ثيح ،ينھملا نيوكتلاو ةحايسلاو ةعانصلا ،ةراجتلا
 يف ةديدج تاينقتو تاراھم باستكال نيوكتلاب متھت ةيفيرلا ةأرملا
 ةنس يفف ،جاتنإلا نيسحت لجأ نم اھسرامت يتلا ةيحالفلا بعشلا
 تالوازملا تيبلاب تاثكاملا ءاسنلل يلامجإلا دادعتلا غلب 1202
 نم رثكأ نيوكت نع كيھان ، ةأرما 000.15 وحن ينھم نيوكتل
 ريوطت بناج ىلإ ،تايفيرلا ءاسنلا ةقفارمل ةيحالف ةدشرم 002
 تيبلاب ةثكاملا ةأرملا ةدئافل ةديدج نيوكت تاصصخت ثادحتساو
 ،باشعألاو ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلا فيفجتو زرف رارغ ىلع
 اھريغو تايافنلا رييست ،راجشألا ميعطتو عطق ،رطفلا ةعارز
 ةيبرتل ةريغص تادحو ءاشنإ بناج ىلإ ،ةماھلا تالاجملا نم
 تاحاسملا لالغتسا يف تايفيرلا ءاسنلا ةقفارم اذكو ،تاناويحلا
 ةصاـخلا ةـيرادإلا تاءارجإلا فيفـخت ةـلصاوم عـم ،ةــيباــغــلا
 ةيحالف تاينواعت ءاشنإ عيجشت لجأ نم دامتعالا ىلع لوصحلاب

 عيراشملا نيمأت لجأ نم لماكتم جمانرب عضوب انمق امك ،ةيوسن
 تيبلاب ةثكام ةأرما 671.7 تدافتسا قايسلا اذھ يفف ،ةرغصملا
  .ةرغصم ضورق نم

l GCU°˘˘óQä hRGQI Gd˘˘à†°˘˘Ée˘˘ø Gd˘˘ƒW˘˘æ˘» hG’CS°˘ôI hb†°˘Éj˘É GŸôGCI Od˘«˘∏˘»
G’EOe˘˘Éê G’b˘˘àü°˘˘ÉO… hG’L˘˘à˘˘ª˘ÉY``» d˘∏˘ª``ôGCI, g```π e``ø J˘Ø˘ÉU°˘«˘π M˘ƒ∫ 

gòjø Gdód«∏Ú?

ll لوح تامولعملا لك ةأرملل يداصتقالا جامدإلا ليلد رفوي 
 ةأرملـل يداصتقالا جاـمدإلاــب ةــلصلا تاذ جماربلاو تاــبيترتلا
 تالاغشنال ةباجتسالا ةعرس عفر لجأ نم ،تاعاطقلا فلتخمب
 عـيسوتو ءاشنإل اــقــيقد اــھيجوت اــھھيجوتو اــھمالــعإو ةأرملا
 دوھجلا ىلإ ليلدلا اذھ فاضيو ،ةيداصتقالاو ةيجاتنإلا اھعيراشم
 فلتخم لالخ نم ةيرئازجلا ةلودلا اھب موقت يتلا يعاسملاو
 ةأرملا نيكمتل ةلاعفو ةديدج ةيؤر ديسجتو ةرولبل تاعاطقلا
 ''ادحوم ايمقر اكابش ''لكشت يتلا ةادألا هذھ نكمتس امك ،ايداصتقا
 جامدإلا يف تابغارلا ءاسنلا معد يعاسمل ربكأ ةيلاعف ءاطعإ نم
 .تيبلاب ةثكاملاو ةيفيرلا ةأرملا اميسال ،يداصتقالا
 سيسحتلاب قلعتت ةيساسأ رواحم ليلدلا اذھ نمضتي ،ةراشإلل
 ةـــيطغـــتلاو نيمأتلاو قيوستلاو ةـــقــــفارملاو معدلاو نيوكتلاو
 ةيراوجلا ايالخلا قيرط نع ليلدلا اذھ عيزوت متي ،ةيعامتجالا
.تايالولا ىوتسم ىلع تايعمجلاو يعامتجالا طاشنلا تايريدمو
 لفكتلا ليلد'' دادعإ ،1202 ةنس مت ،يعامتجالا ليلدلاب قلعتي اميف
 ىلع نيدجاوتملا نيلخدتملا لكل هجوم وھو ''ةأرملاب يعامتجإلا
 نيسحت فدھب تانطاوملا لابقتسا ىلع نيمئاقلا يلحملا ىوتسملا
 لجأ نم ةحورطملا تالاغشنالاب لفكتلاو لابقتسالاو ةمدخلا
 فلتخم ولثمم هدادعإ يف كراش ثيح ،ءاسنلل لضفأ هيجوت
.ةينعملا ةينطولا تائيھلاو ةيرازولا تاعاطقلا

l GdàμØπ HÉŸôGCI jëàÉê GE¤ J†°Éaô L¡ƒO e`îà∏∞ Gd≤£ÉYÉä, hGCfàº 
JôJμõh¿ ‘ cπ eæÉS°Ñá Y∏≈ eÑóGC Gdà†°Éeø G◊μƒe» dàë≤«≥ GC‚™ JμØπ, 
c«∞ jæ©μù¢ Pd∂ Y∏≈ J∏Ñ«á G’EMà«ÉLÉä hGfû°¨É’ä GŸôGCI ‘ GŸ«óG¿?

llعيمج عم لماعتي يقفأ عاطق وھ ينطولا نماضتلا عاطق 
 تاميلعتل اقيبطتو بصنملا اذھ انيلوت ذنمف ،ىرخألا تاعاطقلا
 ةصاخو تائفلا فلتخم تايجاحب لفكتلا ةعاجن نإف سيئرلا ديسلا
 ليبس ىلع،يموكحلا نماضتلا يضتقي اھتاجايتحإ فالتخاب ةأرملا
 ،اھنيوكت لاجم يف وأ اھجوتنم قيوست ىلع اھتدعاسم لاثملا
 يف ةقفارم ىلإ جاتحت ثيح يلاعلا ميلعتلا ىوتسم ىلع ىتحو
 اميف معد ىلإ جاتحت يھف ،ةيتالواقملا ىوتسم ىلع امأ،اھثاحبأ
 تاجايتحإلا هذھ لك قيقحت نإف ،هيلعو ،تاسسؤم ءاشنإ صخي
 نماضتلا راطا يف تاـــعاطقـــلا عـــيمج دوھج لفاــــكت بلطتي
  .لماشو عجان لفكت لجأ نم ،يموكحلا
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l J˘˘ƒDO… GÿÓj˘˘É G÷ƒGQj˘˘á d˘˘∏˘˘à†°˘Ée˘ø OhQG g˘Ée˘É ‘ Œù°˘«˘ó GdÈGe˘è 
Gdàæªƒjá GdƒWæ«á, eÉPG Yø GŸμÉS°Ö Gdà» M≤≤à¡É gò√ GÿÓjÉ S°«ªÉ a«ªÉ 
jà©∏≥ ÃôGa≤à¡É d∏ØÄÉä Gd¡û°á Ãîà∏∞ eæÉW≥ GdƒWø?

ll عاطقل ةعبات ايالخ نع ةرابع يھ ةيراوجلا ايالخلا 
 نم لكشتت تاصصختلا ةددعتم ةقرف مضت ،ينطولا نماضتلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعامتجا ةدشرمو يناسفنو يعامتجا يئاصخأ
 ربع ةعزوم ةيراوج ةيلخ 572 ىلع زوحن ثيح ،بيبط
 معدلاب اھتاطاشن راطإ يف ايالخلا هذھ موقتو ينطولا بارتلا
 ةيعامتجا تاقيقحت ءارجإو ةيعامتجالا ةطاسولاو يسفنلا يبطلا
 يوذ صاـخشألا ةـقـفارمو ،تاـجاـيتحالاو تالاـغشنالا ديدحتل
 تالاجم يف ةزوعملا تالئاعلا ةدعاسمو ،ةصاخلا تاجايتحإلا
 ةدئافل ةيسفنلا ةياعرلا ريفوت بناج ىلإ ،ةيعامتجاو ةيبط ىرخأ
 ةـيسيسحتلا تالـمحلا يف ةـكراشملاو ،فنعـلا اــياــحض ءاسنلا
 يف عاطقلا ةمھم ليھستل ةلاعف ةليسو دعت يھو ،ةيوعوتلاو
 ةصاخ عمتجملا نم ةحيرشلا هذھ هاجت ةمزاللا ريبادتلا ذاختا
 ةيلاعف ةدايز ىلع لمعن اذھل ،ةلوزعملا قطانملاب ةدجاوتملا كلت
 نيسحت ىلإ ةيمارلا تايلآلا ديدحتو ةيراوجلا ايالخلا جمانرب
 .ناديملا يف اھلخدت

lM≤≤â GŸôGCI G÷õGFôjá ‚ÉMÉä ‡«õI ‘ ›É∫ GŸ≤Éh’J«á 
hGŸƒDS°ù°Éä Gdü°¨ÒI, heμàù°ÑÉä QGFóI ‘ N∏≥ fû°ÉWÉä heƒDS°ù°Éä 
eü°˘¨˘ôI e˘óQI d˘∏˘óN˘π Y˘∏˘≈ GŸù°˘à˘ƒi GÙ∏˘», e˘É g˘ƒ J˘≤˘«˘«˘ªμº d¡ò√
GŸμàù°ÑÉä?

ll لاـجملا يف ةـلاـعـف ةـمھاسم ةــيتالواــقــملا ةأرملا يدؤت 
 ،ةرغصملا تاسسؤملا نم ربتعم ددع لالخ نم يداصتقالا
 26024 ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا تلوم ثيح
 تاليھأتلا نم تاديفتسملا تايفرحلا ددع غلب نيح يف ،ةسسؤم
 يلاوح ،2202 ةـنس نم ثلاـثلا يثالـثلا ةـياــغ ىــلإ ةــينھملا
 تاينقت لوح نيوكتلا نامض بناج ىلإ.ةيفرح ةأرما 79751
 ،تاجوتنملا قيوست قرطو ةيلاملا ،ةرغصملا تاسسؤملا رييست
 ريوطتو سرغو ،عيراشملا ةعسوت يف حابرألا رامثتسا اذكو
 ةيوقتو عيراشم راكفأ تالماح ءاسنلا ىدل يتالواقملا ركفلا
 نيوكت نم ةيفرح ةأرما 09772وحن تدافتسا ثيح ،نھتاراھم
 تاردق ريوطتو ،ةيديلقتلا ةعانصلا تاصصخت فلتخم يف
 يف .ينورتكلإلا قيوستلا لاجم يف اميس ال ،ءاسنلا ىدل رييستلا
 ةياغ ىلإ يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا لجس ،قايسلا اذھ
 .ةرجات ةديس 179947 دوجو 2202 ربمتبس رھش
 تلخدو ةلودلا ةقفارمو معدب تيظح ةيفيرلا ةأرملا نإف ،امومع
.ةرباثم حورب ةيتالواقملا ملاع

lGf˘£˘Ób˘É e˘ø e˘Ñ˘ÉOF˘¡˘É Gd˘ã˘ÉH˘à˘á a˘«˘ª˘É j˘à˘©˘∏˘≥ H˘≤«º Gdà†°Éeø e™ Gdóh∫ 
Gdû°≤«≤á hGdü°ój≤á, c«∞ Jü°Øƒ¿ gÑá G÷õGFô d∏à†°Éeø e™ G÷ª¡ƒQjá 
Gd©ôH«á Gdù°ƒQjá hLª¡ƒQjá Jôc«É, GEKô GdõdõG∫ GŸóeô Gdò… V°ôH¡ªÉ?

ll بوعشلاو لودلا عم نماضتلل دھج يأ رئازجلا رخدت ال 
 ةدعاسملا دي ميدقتو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةقيدصلاو ةقيقشلا
 ةـبھلا اـھنمو ،ةـتباــثلا ةــينماضتلا اــھئداــبم قلطنم نم ،اــھل
 ،ةبسانملاب ،يكرتلاو يروسلا نيقيقشلا نيبعشلا عم ةينماضتلا
 اومدق نيذلا ةيندملا ةيامحلا دارفأل رابكإو ريدقت ةيحت هجون
 ةيلاعلا مھتيفرح لالخ نم يناسنإلا لمعلل ةفرشم ةروص
 ال امك ،ضاقنألا تحت نم حاورألا ذاقنإ يف زيمتملا مھئادأو
 ينطولا شيجلا دارفأل اضيأ نافرع ةيحت هجون نأ ىسنن
 تادعاسملا لاصيإو لاــــــــــجملا اذھ يف مھطارخنال يبعشلا
 رمألاب سيل وھو ،ةبوكنملا قطانملا هذھ ناكسل ةيناسنإلا
.اشيجو ابعش اندلب ىلع بيرغلا

lJÑƒGCä GŸôGCI ‘ U°Øƒ± G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ», eμÉfá eôeƒbá ‘ 
e`îà∏∞ GÛÉ’ä hGdƒXÉF∞ hJ≤∏óä QJÑÉ Y∏«É Yø LóGQI hGS°àë≤É¥, 
c«∞ Jæ¶ôh¿ GE¤ gòG GdæéÉì?

ll سفـنلاـب نيحض رئارح ةــلــيلس يھ ةــيركسعــلا ةأرملا 
 راوشملا نلصاوي نأ نررق ،رئازجلا لجأ نم سيفـــــــــــنلاو
 نھيف ييحنو ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف نھطارخناب
 ةيسايسلا ةدارإلا نع مني وھو ،لاجملا اذھ ماحتقال نھتدارإ
 لاــجملا يف اــميس ال ،تالاـــجملا عـــيمج يف ةأرملا ةـــيقرتل
 ،بترلا ىلعأل اھدلقت لالخ نم اھترادج تبثأ ثيح ،يركسعلا
 يف اھترادج تتبثأ لب ،مدعلا نم تأي مل بصانملا هذھل اھدلقت و
 اھتحاتإب ةيركسعلا ةسسؤملاف ،ناديملا اذھ تاصاصتخا عيمج
 ةيفارتحا تبثت ،تالاجملا هذھ ماحتقال ةئفلا هذھل ةصرفلا
 بنج ىلإ ابنج ةأرملا تاردقب هناميإو ينطولا يبعشلا شيجلا
 ةيركسعلا ةأرملا ةبرجتف ،نطولا نع عافدلا لجأ نم لجرلا عم
.تايرئازجك انل رخف اذھو ،سيياقملا لكب ةحجان

lT°©ÉQ G’MàØÉ∫ H©«ó GŸôGCI gò√ Gdù°æá, ''GŸôGCI G÷õGFôjá...Yªπ, 
“«õ hJ£∏™'', eÉ g» GdôS°Édá Gdà» JƒOh¿ JƒL«¡¡É GE¤ GŸôGCI G÷õGFôjá 
ÃæÉS°Ñá jƒe¡É Gd©ÉŸ»? 

ll تاردق ةنسلا هذھل ةأرملا ديع راعش سكعي نأ انيأترا 
 ...ةـيرئازجلا ةأرملا'' راـعشف ،اـھتعالطتو اـھتالــھؤم ،ةأرملا
 تائف ةرباثم جاتن وھ لب ،ةفدص تأي مل ،''علطتو زيمت ،لمع
 ءاوس اھيف نعدبأو نزيمت ،تاصاصتخالا نم ديدعلا يف ةفلتخم
 راــــكتبالا ناديم يف وأ يفرحلاو يملـــــعـــــلا لاـــــجملا يف
 نمؤنو ،قوفتلا نم ديزملو نسحألل امئاد علطتن ،ايجولونكتلاو
 ءانبلا لجأ نم لجرلا عم بنج ىلإ ابنج نوكي لمعلا نأب
 وھ انفدھ ،اننطول ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
 نيب ةوخألا رصاوأ ىـلــعو ةــمألا ئداــبم ىــلــع ةظفاــحملا
 اھنيوكتف ةيرئازجلا ةرسألا دامع يھ ةأرملا نأل ،نييرئازجلا
 يف طرخنت ةرسأ ينبي نأ هنأش نم لضفألل اھعلطتو اھزيمتو
nءادھشلا ةنامأ ىلع ظفاحتو ةلودلل يداصتقالا ءانبلا

MƒGQ
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GE. ZÉR…
GC. "«óhΩ
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ê. HƒYôGHá
S¢.Æ. MªÉΩ
GC. HƒL∏«óI

M«æªÉ Jàëóç fù°ÉA ''G÷«û¢'' Yø Re«ÓJ¡ø
‘ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»

e∏∞ eø GEYóGO:
Jù°˘˘¡˘˘ô Gd˘˘≤˘˘«˘˘ÉOI Gd˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘É d˘˘∏˘é˘«û¢ Gd˘ƒW˘æ˘»
Gdû°©Ñ» Y∏≈ L©π GŸ¡æá Gd©ù°μôjá e«óGfÉ

Nü°˘˘Ñ˘˘É dÎb˘˘«˘˘á GŸôGCI G÷õGF˘˘ôj˘á hJ˘ÉCd˘≤˘¡˘É 
hJ˘˘Ø˘˘éÒ W˘˘Éb˘˘ÉJ˘¡˘É ‘ e`é˘É∫ e˘¡˘æ˘» e˘ÓF˘º,
H˘¡˘ó± J˘£˘ƒj˘ô L˘«û°˘æ˘É hGŸù°˘Ég˘ª˘á ‘ M˘Øß
GCeø hGS°à≤ôGQ G÷õGFô.

‘ g˘˘˘˘˘òG GŸ∏˘˘˘˘˘∞ JÈR U°˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘Éa˘˘˘˘˘«˘˘˘˘Éä ›∏˘˘˘˘á 
''G÷«û¢'' WªƒMÉä fù°ÉA G÷«û¢GdƒWæ»
Gdû°˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘» hL˘˘¡˘˘ƒOg˘˘ø G◊ã˘˘«˘˘ã˘˘á ‘ J˘˘ÉCOj˘˘á
e˘˘¡˘˘Ée˘˘¡˘˘ø ‘ e`î˘à˘∏˘∞ GŸ«˘ÉOj˘ø, Y˘∏˘≈ Z˘ôGQ
Gdàμƒjø hG’EfàÉê hS°Óì G’ET°ÉQI hGdü°ëá
hGd˘˘≤†°˘ÉA Gd˘©ù°˘μ˘ô… hZÒg˘É e˘ø GÛÉ’ä,
e™ Gdàªà™ Ã¡æ«á YÉd«á hGS°à©óGO JÉΩ.
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''Hù°º Gd∏¬ GdôMªø GdôM«º
hGdü°ÓI hGdù°ÓΩ Y∏≈ GCT°ô± Gd`ªôS°∏Ú

 80( ةأرمـلل يمـلاعلا َديعلا ُةيرئازجلا ُةأرمـلا ييحُت
 ةلوَّدلا ِءانب ِتاَّيدحَت َضْوَخ ُلِصاوُت يھو ،)سرام
 هعبطَتو رارقتسالا هُدوُسَي يذلا عمتجمـلاو ةثيدحلا
 دِّلخُي ،ليصأ ٍّرُح ٍبعش ىلإ اھـئامتناب ًةزتعُم ،ةنيكسلا
َا َّنلَّجَس يتاوللا هتانب تايحضت  ىَمْسٔاَو فِقاوَمـلا ىَوْقٔ
َا يف ،ةينطولا حورلا يناعم .. نحِمـلا بَعْصٔ
 ريرحتلا ةرْوــَث َناــَّبإ ُةــيرئازجلا ُةأرمـلا ْتناــك دقـــل
 ،ًةيئادفو ًةلضانُمو ًةحفاكُم ،ةعاجَّشلل اًلاثم ةديجمـلا
لعتلل اًناونع مِھلُمـلا اھِحافك ُءادصأ تدَّدرَت

 ِةَّيرحلاب قُّ
 ِضْرألا ىلع ِةريغلل اًزمر اھرثآمـب ْتَدَغو ،ةماركلاو
 ســـْمٔاَلا يف - ءاـــبإو ٍمازتلاـــب تطرخناو ،فرَّشلاو
 يذلا ،يجمھلا ِباھرإلا ِرورُش رحَد يف - بيرقلا
 الف ،اھـتاسَّسؤُمو ةينطولا ةلوّدلا برض َفَدھـَتسا
 ُلِمْحَت يتلا ةيرئازجلا ةأرمـلا ءامد يف يرْسَت نأ َوْرَغ
 ُةميزعو ،يِّدحتلا ُحور ،دْجَمـلا نم ميظعلا ثرإلا اذھ
ُا ،حاجنلا قيِقحَت  يئاللا ِةَنيِط نم رئازجلا رِئاَرَحِب ًةَوْسٔ
َا َا َنْبَجْنٔ  َّنُھركذَي ٍتاديھَّش ندْعَم نِمو .. ربمفون لاْطبٔ
 يف ةيرئازجلا ةأرمـلا يقَتْرَت نأ َبَجَع الو ،رامعتسالا ِمْلُظو ِتوُرَبَج ىلع - دَبألا ىلإ - ٍتاَدِھاَش ُخيراَّتلا
 ةينھمـلاو ةيملعلا اھـتالِّھَٔوُمِب ةلقَتسُمـلا ةَّرُحلا رئازجلا
 َّقـِحـَتْسـَتو ،ةـيماظنلا كالسألا يف بـَتُّرلا ِمـَّلُس ىـلـع
 تارادإلا يف ةعـيفَّرلا ِتاـيلؤُوسـَمـلاو اـيلـعـلا ّماـھمـلا
َا يف َقَّوَفَتَتو .. تاسَّسؤمـلاو َاو ،فراعمـلاو ِمولُعلا ِتاصُّصخت ِّقَدٔ  يف رصعلا ِتايجولوُنكِت عوُرُف ِدَقْعٔ
 جتنُمـلا لمعلا يف َّدِكَتو ،ثحبلا زكارمو تاعماجلا

 ِةَّفعل ِةَظِفاحلا اناَرُقو انرِشاَدَم عرازم يف تاريخلل
 شاعنإلا ِراسَم ىلإ َعَّلطَتَتو ،ةيفيرلا ةأرمـلا ةَّزِعو
 ةـقالطنالا يف جاـَمِدـْنالاـب هاـنرشاــب يذلا يداصتقالا
.اندالب يف ةئشانلا تاسَّسؤمـلا عيراشمـل ةدعاولا
 ٔاَدبــَم اــھـــِتاــعــيرْشــَت يف ْتَسَّرــَك يتلا َرئازجلا َّنإ
 ةيمومعلا اھـتاَسايِس ينبَت ،صرفلا ؤُفاَكَتو ،ةفصانُمـلا
 ،ةيرشبلا دراومـلا ليھأتو نيمثت ةيولوأل مات ٍكاردإب
 َمَيِق - ءاوَس ٍّدح ىلع - ِلُجَّرلا عم ُمَساَقَتَت ةأرمـلاف
 دقَلو ،تابجاولاو قوقُحلا يف هعم ُكَراشَتَتو ،ةنطاوُمـلا
 ،بساكم نم هْتزرْحأ ام ىدم ُتايئاصحإلا ْتَتَبْثٔاَ

ُاَّوبَتَت ُثيح  ِبِصانَم ِلْغَش ِبَسِن يف ًةمِّدقتُم ًةبترم ٔ
 ،ةديدع ةَّيويح ٍتاعاطق يف ةَّيعْوَّنلا ِفئاظولاو لمعلا
 ىلإ تابِسَتْنُمـلا ُدادعأ - صوصخلا ىلع - اھُسِكْعَت
 ْتناك امَنْيأ ًةنھربُم ،ةحصلاو ةيبرتلاو ةلادعلا تاعاطق
اَب  يف رامثتسالا وحن ةديدجلا رئازجلا ِةريسَم ُداَمِع اھـَّنٔ
 ةفاقثل ِسيِسأتلا وحنو ،زُّيمَّتلاو ةءافكلا يفو ،ناسنإلا
 ٍدْھَع يف داسفلا ِلاكشأ ِّلك ذْبَنو ،لمعلا ةميقو ةھازنلا
 َقْوَف هيف ولعَت َةَياَغ الو ،رئازجلل َّالإ هيف ءَاَلَو ال ،ٍديدج
.هِتاَعُّلَطَتو هلامآل ِءافولاو ،بعَّشلا ِةمدخ
 َنْلِفَتْحَت َّنُتْنٔاَو ،يناھتلا صلاخب َّنكيلإ ُهَّجوتأ ْذإ ينَّنإو
ا ،يمـلاعلا َّنُكديعِب

ُ  ،ةرسألاو ِةأرمـلا اياضق َّنٔاَ ُدِّكؤٔ
َا يتلا ،ةموكحلا ِتالاغشنا ِّمھأ ْنِم ُّلَظَتَس  يف- اھوُعْدٔ
 ٍدْھُج ِّلُكِل اھـِتقفارُمو اھِمْعَد فيثكت ىلإ- ةبسانمـلا هذھ
تلا ِخيسْرَت ىلإ يمْرَي

 ،ةأرمـلا ِةيقْرَتو ينطولا نماضَّ
.ةيرئازجلا ةرْسأُلا ِةياعرو

–«É G÷õGFô
Gd`ªéó hGÿ∏ƒO dû°¡óGFæÉ G’CHôGQ,

hGdù°ÓΩ Y∏«μº hQMªá Gd∏¬ J©É¤ hHôcÉJ¬''n

''G÷õGFôjÉä GCcó¿ HÉCf¡ø 
YpªnÉOo enù°ÒIp G÷õGFô G÷ójóI ''
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 ،ةأرملل يملاعلا ديعلاب لافتحالا ةبسانمب ،يل بيطي''
 ةفاك ىلإ هجوتأ نأ ،ةنس لك نم سرام 80 ـل قفاوملا
 ،نھتاـــــــئف لكب يبعشلا ينطولا شيجلا تاـــــــمدختسم
 نھتالـئاـع ىـلإ نھلالـخ نمو ،تاـيندملاو تاــيركسعــلا
 صلخأب ةعوفشم تاكيربتلاو يناھتلا قدصأب ،نھيوذو
 قيقـحتو ،ءاـنھلاو ةداــعسلاو ةــحصلا روفومب تاــينمتلا
 ةأرملل يدايرلا رودلاب قيلت يتلا تازاجنإلا نم ديزملا
 ،ةيركسعلا انتسسؤم يفو ،امومع ،عمتجملا يف ةيرئازجلا
.صوصخلا هجو ىلع
 رصنعلا يف يھ اندالبل ةيقيقحلا ةورثلا نأ ربتعن اننإ
 فتاكتلا كلذ يف نمكت اھتوق نأو ،هزوحت يذلا يرشبلا
 يتلا ،يرئازجلا عمتجملا فلتخم نيب محالتلاو ماجسنالاو
 .هب تملأ يتلا نحملاو باعصلا ةفاك يطخت نم هتنكم
 تارتفلا كلحأ زواجت يف تحجن يتلا ،ةأرملل ناك دقو
 ىلع ةظفاحملا يف ايداير ارود ،رئازجلا اھتشاع يتلا
.دييشتلاو ءانبلا ةريسم يف ةمھاسملاو ،ةينطولا ميقلا
 ،لازت الو ،ةيرئازجلا ةأرملا تمھاس ،راطإلا اذھ يف
 نم ،ةينطولا ةيصخشلا ءانب دوھج نم ربكألا ءزجلاب
 ،ةينطولا ميقلاب ةعبشتملا ةبقاعتملا لايجألا ةئشنت لالخ
 اذكو ،يرئازجلا عمتجملل ةقيرعلا ديلاقتلا ىلع ةظفاحملاو
 رارغ ىلع ،تاعاطقلا لك يف ةلعافلا اھتمھاسم لالخ نم
.عافدلاو داصتقالاو ةرادإلاو ةحصلاو ميلعتلاو ةيبرتلا
 ،هقالمع تاوطخ يبعشلا ينطولا شيجلا يف انوطخ دقلو
 تالاجم عيمج يف ةأرملارود زيزعت ناديم يف ،اھب زتعن
 ةدايقك نيدھاج ىعسن لازن الو انيعسو ،ةيركسعلا ةنھملا
 ام وھو ،تامدختسملل فورظلا نسحأ ريفوت ىلإ ،ايلع
 ،ةرھابلا جئاتنلا لالخ نم ،ديعص نم رثكأ ىلع دسجت

 ةــيضاــيرلاو ةــيتاــيلــمعــلا تالاــجملا يف ةــقــقـــحملا
 ارمأ اھيف يوسنلا رصنعلا قلأت حبصأ يتلا ،ةيجولونكتلاو
.افرشمو اعقاو
 لاجم يف ،ةخسار ديلاقت ءاسرإ ىلع ديدشلا يصرح نإ
 ةـنھملا نيداـيم ةـفاـك جولو ىـلـع اـنتاــمدختسم عــيجشت
 اھتاردقب يتعانق نم اساسأ عبني ،ءانثتسا نود ةيركسعلا
 ،ةيقيقح ةفاضإ نم همدقت نأ اھنكمي امبو ،ةيھانتماللا
 لمعلل ،ةبسانملا فورظلا اھل ترفاوت ام اذإ اصوصخ
 نع ةرداصلا ليقارعــــلا عــــيمج نع اديعـــــب ،عادبإلاو
 نم لينلا اثبع لواحت يتلا ،ةيعجرلاو ةيلابلا تاينھذلا
.اھتازاجنإ ةميق نم صاقتنالاو اھتميزع
 لمعلا ةلصاومل تامدختسملا ةفاك وعدأ ،ددصلا اذھ يف
 يذلاو ،نھنم هاندھع يذلا رارصإلا سفنو ةميزعلا سفنب
 اھيف ناكم ال ةديتع ةسسؤمك انلو نھل رخف ردصم لكشي
 نولذبي نيذلا ،ةـيلاـعـلا ممھلا باـحصأو نيصلــخملــل الإ
 ماھملا ءادأ يف ةينافتم دوھج نم نوعيطتسي ام ىصقأ
 ققحتت ىتح صالخإو ةوقو مزع لكب ،مھب ةطونملا
.لسابلا انشيجل ةيماسلا تاياغلا
 تامدختسملا ةفاك ىلإ ةصلاخلا يناھت ددجأ ذإو ،اريخأ
 ليلس ،يبعشلا ينطولا شيجلـل تاـيندملاو تاــيركسعــلا
 رئارح ةفاك ىلإ نھلالخ نمو ،ينطولا ريرحتلا شيج
 وجرأ يننإف ،ةيلاغلا اندالب ضرأ نم ربش لك يف رئازجلا
 ،ةيلئاعلاو ةينھملا نھتايح يف تاحاجنلا نم ديزملا نھل
 رارقتساو راھدزا تابجوم ريفوت يف ةمھاسملاب ةنيمقلا
n''ةيلاغلا اندالب

GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá 

''N£ƒfÉ ‘ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
 N£ƒGä YªÓbá ‘ J©õjõ OhQGŸôGCI ''
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GE¤ cÉaá GŸù°àîóeÉä
 Gd©ù°μôjÉä hGŸóf«Éä 

Gdù°«ó QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»

3202 سرام617 ددعلا شيجلا

J¡ÉÊ



3202 سرام617 ددعلا شيجلا 40

 سيئر ديسلا مرك ،لفــــحلا اذھ لالـــــخ
 رئارح نم ةلث ريدقت تاداھشب ةيروھمجلا
 نم ديدعلا يف نزيمتو نقوفت رئازجلا
 قلـعـتيو ،ةـيعادبإلاو ةـيويحلا تالاـجملا
 يتوح ىــــلــــيل :تاديسلا نم لكب رمألا
 ةــيھز ،)ةـــئبوألا ملـــع يف روسيفورب(
 ءايميكلا يف يلاعلا ميلعتلا ةذاتسأ( شوبعك

 يف ةذاتسأ( ترقلا ةياب مدقملا،)ةيوضعلا
 داــعس ديقــعــلاو )ىــلــكلا ضارمأ بط
 ةـماـعـلا ةـيريدملاـب ةــلوؤسم( يرصاــن
.)ةيندملا ةيامحلل
 ةنب :تاديسلا اضيأ سيئرلا ديسلا مرك امك
 فيرشلا فحصملــل ةــخساــن( يدوعسم
 ةيفرح( يظوفحم ةمطاف ،)ياربلا ةينقتب

 ةريدم( ونيز تاعفر ،)يديلقتلا جيسنلا يف
 ،)ةـيعـيبطلا تاديبملا ةــعاــنصل ةسسؤم
 ىـلوألا ةاـنقـلاـب ةـيفــحص( قازرب ةزيرب
 ةيئاور( رانوب ةخيلز ،)ةينطولا ةعاذإلل
 ةريسم( ،زوبنغوب ايند ،)ةيفاقث ةراشتسمو
n)لافطألا كيتوبورل ةئشان ةسسؤم

NÉU¢eÉQS¢
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 لوأ قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةحناسلا هذھب
 ،تامدختسملا اھلھتسم يف أنھ ةملك
 تاـــيركسعـــلا ،نھتاــــئف عــــيمجب
 يويحلا رودلاب داشأ امك ،تايندملاو
 اذھ'':ةيرئازجلا ةأرملا هتبعل يذلا
 ةصرف لكش اــملاطل يذلا ءاــقــلــلا
 يتاولـلا اـنتاــمدختسم ميركتل ةددجتم
 ريظن ،مارتحالاو ريدقتلا لك نھل نكن
 لازت الو هتبعل يذلا يويحلا رودلا
 يف ،ةـيرئازجلا ةأرملا هــب عــلطضت
 نع عاـــفدلا يف ةـــمھاسملا لاـــجم
 ءادھشلا ةعيدو ىلع ظافحلاو ،نطولا
 نابإ اھلاح ناك امك امامت ،داجمألا
 تمدق نيأ ،ةرفظملا ريرحتلا ةروث
 لجأ نم ءادفلاو ةيحضتلا روص غلبأ
.قاتعنإلاو ةيرحلا
 نأ ماــــقــــملا اذھ يف ينتوفــــي الو
 ةدلاخلا ةروصلا كلت مكعم رضحتسا
 نم ،ةيرئازجلا ةأرملا اھتعنص يتلا
 هــجو يف يلوطبلا اـــھفوقو لالـــخ
 ،ىمعألا فنعلاو يومدلا باھرإلا

 ةـعاــجش لكب حالسلا تلــمح ثيح
 رشادملاو ىرقــــــــــــلا يف رادتقاو
 اھنثت ملو ،ةمألا ةنوخ دض يتاشملاو
 يتلا ةيمارجإلا لامعألاو تاديدھتلا
 يف اھماھم ءادأ ةلصاوم نع اھتسم
  .ةلودلا تاسسؤم
 ءزجلاـــب ،لازت الو ،تمھاس اــــمك
 ةـــيصخشلا ءاــــنب دوھج نم ربكألا
 لايجألا ةئشنت لالخ نم ،ةينطولا
 ،ةينطولا ميقلاب ةـعـبشتملا ةـبقاـعـتملا
 ةـقـيرعـلا ديلاـقـتلا ىـلـع ةظفاـحملاو
 لالخ نم اذكو ،يرئازجلا عمتجملل
 ،تاعاطقلا لك يف ةلعافلا اھتمھاسم
 ةحصلاو ميلعتلاو ةيبرتلا رارغ ىلع
.''عافدلاو داصتقالاو ةرادإلاو
 ال نأ ىلع لوأ قيرفلا ديسلا ددش امك
 ةيرئازجلا ةأرملا بلسي نأ هنكمي دحأ
 ام نأل ،اھتازاجنإب راختفالا يف اھقح
 اـھتءاـفـك لضفـب ناـك هــيلإ تلصو
 ،دحأل قحي ال هنإف ،اذل '':٠اھترباثمو
 ةـــــيرئازجلا ةأرملا بلسي نأ ،مويلا

 اّمأ ،اـھتازاـجنإب راـختفالا يف اـھقـح
 تحفاـك ،ةـلـماـعو ةــجوزو اــتخأو
 رئازجلا نوكت نأ لجأ نم تلضانو
 ةوقلا نم مويلا هيلع يھ ام ىلع
 فقن نأ اعيمج انبجاو نم لب ،ةبيھلاو
 هيلإ تلصو امل  ،ليجبتو مارتحا لكب
 ،اھترباثمو اھداھتجاو اھتءافك لضفب
 يضملا ىلع اھعجشنو اھـيـمحن نأو
.مامألا وحن امدق
 ينطولا شيجلا يف اــــنوطخ دقـــــل
 ،اھب زتعن ،ةقالمع تاوطخ يبعشلا
 يف ةأرملا رود زيزعــــــت ناديم يف
 ،ةـيركسعـلا ةـنھملا تالاـجم عــيمج
 ةداـيقــك نيدھاــج لازن الو اــنيعسو
 فورظلا ةـفاـك ريفوت ىــلإ ،اــيلــع
 رثكأ ىلع دسجت ام وھو ،اھل ةبسانملا
 ،ةرھابلا جئاتنلا لالخ نم ،ديعص نم
 ةـيتاـيلـمعـلا تالاـجملا يف ةـقـقـحملا
 يتلا ،ةــيجولونكتلاو ةـــيضاـــيرلاو
 اـھيف يوسنلا رصنعــلا قلأت حــبصأ
.افرشمو اعقاو ارمأ

 راسملا ،ةياعرلا هذھ رامث نم لعلو
 قيرفلا هققحي ئتف ام يذلا زيمتملا
 يف يوسنلا يركسعـــــــــلا ينطولا
 تنابأ ثيح ،يلظملا زفقلا صصخت
 ةدارإ نع تاـيركسعـلا اـنتاـمدختسم
 اذھ جولو يف ،ةــــبلص ةـــــميزعو
 تقو ىلإ ناك يذلا ،صاصتخالا
.لجرلا اھليمز ىلع اركح بيرق
 رظتنن اــننأ ىــلإ ،ةراشإلا دوأ اـــمك
 ،جرخت زازتعالاو رخفلا نم ريثكب
 نم ةعفد لوأل ،ةلبقملا ةنسلا لالخ
 نم ةــلــتاــقــملا تارئاطلا تادئاـــق
 معدتيس يتاولــلا ،يوسنلا رصنعـــلا
 ينطولا شيجلل ةكرعملا ماوق نھب
 كش نود لكشيس ام وھو ،يبعشلا
 ةيوجلا انتاوق دوھجل ةيعون ةفاضإ
.''ةينطولا انئاوجأ ةيامح لاجم يف
 لوأ قيرفــلا ديسلا ماــق ،ماــتخلا يف
 تاــمدختسملا نم ةــعومجم ميركتب
 اذكو تاــــيندملاو تاــــيركسعـــــلا
nةكرتشملا كالسألا تامدختسم

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
jû°ô± Y∏≈ eôGS°º G’MàØÉ∫ HÉd«ƒΩ Gd©ÉŸ» d∏ªôGCI

Ãæ˘˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á G’M˘˘à˘˘Ø˘˘É∫ H˘˘Éd˘˘«˘˘ƒΩ Gd˘˘©˘˘ÉŸ» 
d˘˘∏˘˘ª˘˘ôGCI, GCT°˘˘ô± Gdù°˘˘«˘˘ó Gd˘˘Ø˘ôj˘≥ GCh∫ 
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 ةــمدخل ةـــيرئازجلا ةأرملا تعس اـــملاطل
 هتمارك نوصو هتدايس نع عافدلاو اھنطو
 تدأ ثيح ،ءادعأ نم هب نيدصرتملا دض
 تثدحأو عمتجملا ةضھن يف ايروحم ارود
 لالخ نم لجرلا اھيخأ بناج ىلإ ارييغت
.هل اھتدناسم
e≤Éheá T°ôS°á dÓMàÓ∫
 اھتردقو اھترادج ةيرئازجلا ةأرملا تتبثأ
 ةحاس يف لجرلا بناج ىلإ فوقولا ىلع
 رودلا زربي انھو ،نطولا ريرحتل لاتقلا
 يتلا رموسن ةمطاف ةلال ةمواقملل يلوطبلا
 يسنرفلا لالتحالا ةمواقم يف تلسبتسا

 تناـكو ،ءاـھدو ةـلوطبو ةـعاـجش تدبأو
 نم اـھلوح يرجي اــم لكب ةــيارد ىــلــع
 ةذفلا ةبراحملا يھو دصرتو ،تاروطت
 دقو ،اھتقطنمب يسنرفلا ودعلا تاكرحت لج
 نش ةرم لك يف ةريبك ةعاجش ترھظأ
 ىــلــع تالــمح اـــھيف يسنرفـــلا شيجلا
 ةلغبوب فيرش لطبلا تذقنأ ثيح ،ةقطنملا
ركذت امك ،''تايسيم'' لارنجلا تاوق نم
 ةكرعم يف نييسنرفلا تمزھ اھنأ رداصملا

 ىلع اوبحسنا نيذللا ،4581 ةيليوج 81
 ،ليتق 008 نم رثكأ نيفـــلـــخم اـــھرثإ
 ةيرئازجلا ةمواقملا ةدايق نأ ىلع تنھربو

 ءاسنلا ىتح لب ،طقف لاجرلا نأش نكت مل
 يف ةيلاتقلا  نھتاراھم نرھظأو اھيف نزرب
 .كراعملا

Y∏≈ N£≈ fù°ÉA GŸ≤Éheá
 ةكرابملا ةروثلا نابإ تايرخأ ءاسن تراس
 لاثملا ليبس ىلعف ،تامواقملا ىطخ ىلع
 ةبقلملا يدع ةخيلوز ةذفلا ةلطبلا تعفد
 نطولا نع عافدلا ةبيرض بياش ةنيميب
 تاسراـممب فيعضلا اـھدسجب ضرعــلاو
 تماق  ثيح ،ةيشحو اھنأ اھنع لاقي ام لقأ
 يف يھو اھنطو هاجت اھبجاوب  ةديھشلا
 بابشلا دينجت يف تمھاسو  اھبابش ناعير

fù°ÉA G÷õGFô YÈ GdàÉQjï

eù°ÉQ f†°É‹ MÉaπ
b£©â GŸôGCI G÷õGFôjá GCT°ƒGWÉ cÑÒI ’EKÑÉä PGJ¡É haôV¢ hLƒOgÉ ‘ T°à≈ GŸ«ÉOjø hPd∂ fà«éá f†°É∫ Wƒjπ YÈ 
GdàÉQjï eæò eôM∏á GŸ≤Éheá Gdû°©Ñ«á GE¤ GdãƒQI Gdàëôjôjá Kº eôM∏á GdÑæÉA hGdàû°««ó, h’ JõG∫ GE¤ ZÉjá Gd«ƒΩ 
Jù°Égº ‘ T°à≈ GÛÉ’ä.  
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 رموسن ةمطاف ةلال رھظت ةينف ةحول
 ةلغبوب فيرش ةقفر
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 اــمك ،ينطولا ريرحتلا شيجب قاــحتلالــل
 ةــنوؤملاو ءاودلاو لاومألا عــمجت تناــك
 ةناخ يف اھلعج امم ،نيدھاجملا اھناوخإل
.يسنرفلا لالتحالا فرط نم نيبولطملا
 ةنيدمب نايمس يديس لبج يف اھحافك رمتسا
 يف تكراشو ةوقو تابث اھلكو لاشرش
 دض ةــيركسعــلا تاــيلــمعــلا نم ديدعــلا
 اھيلع ضبقلا مت نأ ىلإ ،مشاغلا رمعتسملا
 لاشرش لابجب ةعساو طيشمت ةيلمع رثإ
 رمعتسملا ننفتو ،7591ربوتكأ 51 خيراتب
 ،لاـكشألا فلـتخمب اـھبيذعـت يف يسنرفـلا
 ةــيركسع ةراــيس يف اــھطبرب ماــق ثيح
 نينطاوملا عــيورتل عراوشلا يف اـــھرجو
 لاحلا اذھ ىلع رمألا رمتساو ،نييرئازجلا
 عشبأب اھمادعإ متيل ،مايأ 01 تقاف ةدمل
 نم اھب يقلأ ثيح خيراتلا يف لتق ةقيرط
 ىلع فرعتلا متي ملو ،رتبوكيليھ ةرئاط
.4891 ةنس ىتح اھتثج ناكم
 ةديھشلا تادلاخلا رئازجلا ءاسن نيب نمو
 انؤاسن'' ةــلوقــم ةـــبحاص ةروتعوب ميرم
،''اسنرف تالارنج باھت ال يدالبو لاجر
 ةيئادف تايلمع ةدع يف تمھاس  يتلاو
 مت نأ ىلإ ةردان ةعاجش اھلالخ نم تتبثأ
 فسن نأ دعـــب ةديھش تطقسو اـــھفاشتكا
 فاشتكا رثإ هــــــــيف تمتحا يذلا لزنملا
.اھرمأ
 ةروثلا يف ةأرملا ةـــــــــــكراشم تفرعو
 فايرألا وأ ندملا يف ءاوس ةيريرحتلا
 رسك لالــــخ نم اريبكو اــــعساو ىدص
 يرامعتسالا شيجلا لواح يذلا راصحلا

 يف تمھاسو نيدھاجملا ىلع هضرف
 سمأب ةروثلا تناك ةليلج تامدخ ميدقت
 دنسلا تناك اھنأ نع الضف ،اھيلإ ةجاحلا
 ىلع لاثم ريخ لعلو ،نيدھاجملل يوقلا
 ةيرئازجلا ةأرملا هتدأ يذلا ريبكلا رودلا
 زمرلا ةدھاجملا هب تماق ام ،ةروثلا نابإ
 ةيروثلا اھتريسم لالخ يلعوب نب ةبيسح
 نمض لاعفلا اھطاشن لالخ نم ،ةرفظملا
 قلح يف ةكوش اولكش نيذلا نييئادفلا
 ليتف لاعشإ يف تمھاس امك ،لتحملا
 يحب نيدھاجملا ةقفر رئازجلا ةكرعم
 ءوجلل ترطضاو اھرمأ فشتكاو ،ةبصقلا
 مغر اــــھطاشن تلصاوو لزاــــنملا دحأل
 ةقفر اھيلع ةضورفملا ةددشملا ةسارحلا
 ،يسنرفلا رمعتسملا فرط نم اھئالمز
 شيجلا ماــــق نأ ىــــلإ مالستسالا ةضفار
 ةلطبلا تطقسو لزنملا فسنب يسنرفلا
 ،رئازجلا ةكرعم لاطبأ ةقفر نطولا ةديھش
 سواشألا رئازجلا تالطب لاضن رمتساو
 يھو تدھشتسا يتلا دياـق ةــكيلــم لاــثمأ
 يفيرلا اھافشتسم نع ةعفادم حالسلل ةلماح
 ،نيدھاجملا اھناوخإ هيف جلاعت تناك يذلا
 دادم ةديرو ةــلطبلا ةديھشلا بناـــج ىـــلإ
 ،تيمتسملا اھلاتقب نييسنرفلا دونجلا ةبعُرم
 لامعألا ةبحاص ةزعوب ةليمج ىسنن ال امك
.يسنرفلا ودعلا دض ةيئادفلا

Y∏≈ N£≈ GCS°Óa¡ø
 تاونسلا ذنم ةيرئازجلا ةأرملا تنكمت
 ةناكم ءوبت نم لالقتسالا نم ىلوألا
 ةـــيقرتو ةـــيمنتلا راسم نمض ةـــيماس

 فلتخم ربع ينطولا ءانبلاو عمتجملا
 اھنم اناميإو رئازجلا نأ ثيح ،لحارملا
 يف ةـيرئازجلا ةأرملـل لاـعـفـلا رودلاــب
 دصق ينوناقلا اھماظن تززع ،ةيمنتلا

 ىـلـع اـھتيقرتو ةأرملا ةـياـمح ناــمض
 يف اھتكراشم نامضو تايوتسملا عيمج
 نأ نكمي ةريثك ةـلـثمأ ،ةـماـعـلا ةاــيحلا
 ةأرملا قلأت قاـــــيس يف اـــــھب دھشتسن
 يلحملا ىوتسملا ىلع سيل ةيرئازجلا
 يراقلا نيديعصلا ىلع اضيأ لب بسحف
 يذلا زكرملا رارغ ىــــلــــع ،يلودلاو
 يتلا ةـقـيفش ةــلواص نب ةديسلا هــتأوبت
 ديدجت لالــــــخ نم اـــــــھترادج تتبثأ
 قوقحل ةيقيرفإلا ةمكحملا يف اھتيوضع
 ةيناث ةدھع راطإ يف بوعشلاو ناسنإلا
 دقو ،0302 ةياغ ىلإ 4202 نم دتمت
 ام وھو تاوصألا ةيبلغأ ىلع تلصحت
 رئازجلا هيلوت يذلا ريبكلا ريدقتلا سكعي
 ناسنإلا قوقـح ةـيقرتو ةـياـمح لاــجمل
nيراقلا ديعصلا ىلع بوعشلاو
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 هــــبھت نأ تررقو اـــــھنطو تبحأ
 زواجتت مل ةعفاي ةباش يھو اھتايح
 دھشتسي نأ ردقلا بتك ،51ـلا نس
 اھريغص ىري نأو اھجوزو اھدلاو
.ةروثلا لقاعم يف رونلا
 اھتيب يف ةمطاف ةدھاجملا انتلبقتسا
 حرفـب ةـمصاـعــلاــب ناــينبلا نيعــب
 اـــھتاــــيركذ لجس تحتف ،رورسو
ةرضحتسم ،''شيجلا'' ةــلـــجمل
 شيج فوفص يف ةيلاضنلا اھتبرجت
 ةـــميلأ تاـــيركذ ،ينطولا ريرحتلا
 رئازجب الؤافتو المأ عشت ىرخأو
 لكب ةدھاجملا اھتشاع ةرح ةلقتسم
.اھليصافتو اھبناوج
 يف تدلو'' :ةلئاق اھثيدح تلھتسا
 راكدأ ةرئاد ةلاسك ينب ةنازم راود
 نكسأ تنك ،9391 ةنس ةياجب ةيالو
 رظاــنمب زيمتت ،ةــيئاــن ةــقطنم يف
 طسو تعرعرت ،ةـبالـخ ةــيعــيبط
 ةايح شيعن انكو ناريجلاو لھألا
 ريغـــت اـــم ناــــعرس نكل ،ةطيسب
 مادقأ تأطو نأ دعــــــــــــب عضولا
 ركذتأ .اــنتيرق يسنرفـــلا رمدتسملا
 نم ةرشاعلا زواجتأ نكأ مل يننأ
 الاجر ةرم لوألو تيأر امدنعرمعلا
 ريغ ةغلب نوقطني يركسعلا يزلاب
 نوفنعيو انلزانم  نومھادي ،انتغل
 يدلاو تلأس نأ ثدح ،اـــــھلـــــھأ
 مھنأب ينربخأف ،مھنع دمحم دھاجملا
 لوأل اھنيح تفرعف لالتحا ركاسع
 .مشاغ لالتحا ةأطو تحت اننأ ةرم

 تقم يلخادبو تأشن يننأ ةقيقحلا
 اوناك نيذلا لالتحالا دونجل ديدش
 ،نوخرصي ،اــــــــــــنتيرق نوسندي
 ديعولاب نوددھيو نوبذعي ،نوقرحي
 مسا ديدرت هسفــــــن هرواست نم لك
.''ينطولا ريرحتلا ةھبج
 لالـعش ةـمطاـف ةـجاـحلا لسرتستو
 6591 ةنس مايأ نم موي يف'':ةلئاق
 ،نيدھاجملا نم ةعومجم انتيرقب لح
 ةيرقلا راوسأ جراخ مھضعب يقب
 رخآلا ضعبلا للست اميف ،ةسارحلل
 دھاـجملا  مھسأر ىـلـعو اــھلــخادب
 ةـــئبعـــت لجأ نم ،''ديازو رھاط''
 ةــيضق لوح ةرشدلا لھأ ةـــيعوتو
 اوھجتا ام ناعرسو ،اننطو ريرحت
 وأ ةيرقلا نايعأ عامتجا ناكم وحن
 هـــتيمست ىـــلــــع حــــلطصن اــــم
ىـلـع مھدئاـق ىـقــلأو ،''تعامجات''
 هيف حرش ايسامح اباطخ انعماسم
 يسنرفــــلا راـــــمعـــــتسالا ملاظم
 اـــعدو ةروثلا فادھأ ضرعـــتساو
 رامعـتسالا ةـعطاـقـم ىـلإ روضحلا
 معدو فتاــكتلاـــب عـــيمجلا اـــبلاط
 ليكشت اـھدعـب ررقـتيل ،نيدھاــجملا
 يدلاو ناكو ،ةقطنملاب يروث ماظن
 لئاوأ نم ،هــــيلـــــع هللا ةـــــمحر
 .هيف نيطرخنملا
 ركذتت لالعش ةمطاف يتلاخ لازت ال
 ةـــــلصلا تاذ ليصاـــــفـــــتلا قدأ
 لالـتحالـل ةـعـينشلا تاسراــمملاــب
 انتيرق لتحملا مھاد'':ةلئاق ،يسنرفلا
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 ىــلــع ضبقــلا ىــقـــلأو ديدج نم
 ةتس ،دارفأ 9 نم نوكتت ةعومجم
ةھرب تمصت ،''ةوسن ثالثو لاجر
 روص اھتركاذ عمجتست نمزلا نم
 ليكنتلاو هل اوضرعت يذلا بيذعتلا
:ملأو ةرسحب كلذ يورتو مھداسجأب
 ةوسنلا خارص لازيال ،ينيقدص''
 نأ نينيسلا ىـبأت ينذأ يف اــقــلاــع
.''يتليخم نم اھوحمت
 اھتصق درس ةمطاف ةجاحلا لصاوت
 دعب'':لوقتو ىسأو نزح اھلك ةربنب
 قحتلا  ،ةــعـــينشلا ةـــثداـــحلا هذھ
 يدلاو ناكو لابجلاب ةيرقلا يدھاجم
 لزن ام ناعرس نكل ،مھنمض نم
 انعماسم ىلع هيلع ضبقلا ءاقلإ ربخ
 يدلاو ضرعـت دقــل ،ةــقــعاصلاــك
 دونج هكرتي مل ذإ ،ديدش بيذعتل
 ةــثج وھو الإ يسنرفــلا لالـــتحالا
 مل مھنأ كلذ لك يف رّمألاو ،ةدماھ
 اوذخأ لب ،ةعشب ةقيرطب هلتقب اوفتكي
 هب لح ام ملعن الو رھاطلا هدسج
 هربق يقبي اذھ انموي ىلإو ،اھدعب
.''الوھجم
 ةدھاجملا تررق اھدلاو داھشتسا دعب
 ةمواقملا لعشم لمح ،لالعش ةمطاف
 ةـــھبج فوفص ىـــلإ ماـــمضنالاو
 اھيلإ تلكوأ ثيح ،ينطولا ريرحتلا
 يف نالـــثمتت ناـــتيسيئر ناــــتمھم

 نع راــــبخألا عــــمجو ةــــبقارملا
 ىــتح ،لالــتحالا تاوق تاـــكرحت
 يخوت  حافكلا يف اھئاقفرل ىنستي
 ريضحت ةمھم نع الضف ،رذحلا
 .نيدھاجملل ماعطلا
 تحت لالعش ةمطاف ةدھاجملا تلخد
 لبق نم مھنع ثوحبملا ةــــلـــــئاط
 قايسلا اذھ يف  ،يسنرفلا لالتحالا
 ةقفر يداولا قيرط تذخأ'':لوقت
 اـنأبتخاـف ،نيدھاـجملا نم ةـعومجم
 اـم اــنيدل نكي مل ،تاراــغــملا دحأب
 بورخلا نم ةـنفـح ىوس هــتاــتقــن
 تناــك ،اــنقــمر هــب دسن نوحطملا
 الو ةـــبعص دج ةشيعــــملا فورظ
 ةقفر اعوج ةارما تيفوت دقل ،لمتحُت
.''اھراغص
 اھثيدح يف ةمطاف ةجاحلا تلسرتسا
 انلصو ىـتح اـنريس اـنلـمكأ'' :ةلئاـق
تلصاوو ،ةـياــجبب ''ةجوت'' ةـقطنم
 لاــجم يف ةرتفــلا هذھ يف يماــھم
 اــھنيح تيقــتل ،خــبطلاو ةـــبقارملا
 رداقلا دبع هللا ءاطع دھاجملا يجوز
 ةيالولا ىوتسم ىلع طشني ناك يذلا
 نم مغرلاــب ،ةــيخيراــتلا ةــثلاـــثلا
 هعم اھتشع يتلا ةبعصلا فورظلا
 نطولـــل اــــنبح نأ ريغ ،لبجلا يف
 ىلحتن انلعج انتيضق لبنب انناميإو
 فلـتخم ماـمأ ربصلاو ةـعاــجشلاــب

 دقو ال فيك ،نحملاو فورظلا
 تيقلت ثيح ىرخأ ةنحم يب تملأ
 ةــكرعـــم رخآ يف هداـــھشتسا ربخ
 ةروكذملا ةيخيراتلا ةيالولا اھتدھش
 الـماــح تنك ،1691 ةـــنس رخاوأ
 هل بتكي مل يذلا ديحولا ينباب اھتقو
.''هدلاو ةيؤر ردقلا
 1691 ةنس ديحولا اھنبا داليم ناك
 لمأ صيصب ةباثمب ةروثلا لقاعمب
 ةمطاف ةدھاجملا ةايح ءيضيل ءاج
 راصتنا ةوشن تشاع يتلا ،لالعش
 هــتيرح هـــلـــينو يرئازجلا بعشلا
 .هلالقتساو
 عومدلا اھيف تجزتما ةظحل يفو
 تناك'':اـنتثدحم تلاـق ةـماستبالاـب
 رخفلاب روعش ،فصوت ال يتحرف
 اـــنكاـــكتفال ةداــــعسلاو زازتعالاو
 ىسألاو نزحلاب روعشو ،انلالقتسا
 تناــك ،يتبحأو يلــھأل ينادقـــفـــل

 ينقـــــــفارت يجوزو يدلاو ةروص
 لاــفــتحالا اــنناـــكراشي مھب ينأكو
.''انرصنب
 اـھثيدح ةـمطاـف ةدھاـجملا تمتتخاو
 تالوطببو مكنطوب اورختفا'':ةلئاق
 اوحض نيذلا مكدادجأو مكئاــــــــــبآ
 مھتريسمب اودتقا ،هــلــجأل مھتاــيحب
 مكنطو ءاــنب ةــكرعــم اولـــمكتساو
n''ىدفُملا
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نيميلا نم
 راسيلا ىلإ 
 ةيعمج سيئر
 ةعبارلا ةيالولا
 ،ةيخيراتلا
 ةدھاجملا
 لالعش ةمطاف
 اھنبا بناج ىلإ
 ةيفحصو
.''شيجلا''
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 دينجت مويلا متي ،دوھجلا هذھ راطإ يف
 ةعباتلا ايلعلا سرادملا فلتخم يف ةأرملا
 ىوتسم ىلع اذكو يبعشلا ينطولا شيجلل
 اـھدينجت متي اــمك ،ةــمألا لاــبشأ سرادم
 ةسردم رارغ ىلع فصلا طابض سرادمب
 قيدصلا'' ديھشلا ةيدمتعملل فصلا طابض
،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ةملاڤب ''حديروب
 2202 ةــنس لالـــخ اـــھباوبأ تحتف يتلا
 ةـبلاط 02 ـل اـــھخيراــــت يف ةرم لوألو
 طورش بسح ةــياــنعــب نيقـــتنا ةصبرتم
 ،كلذ عــم ةازاوملاــب .ةــقــيقدو ةــمراص
 نلمكأ نأ دعب ةبلاط 31 ةسردملا تلبقتسا
 ىوتسم ىلع نيوكتلا نم ىلوألا نھتنس
 يلاليجلا''ديھشلا ةيدمتعملا تاينقت ةسردم
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب ''ةماعنوب
 فورظ نع اذام ؟ةبرجتلا هذھ تناك فيك
 لخاد ءاويإلاو بيردتلاو نيوكـــــــــــــتلا
 قاــحتلالــل نھب عــفد يذلا اــم ؟ةسردملا

 يف نھو يبعشلا ينطولا شيجلا فوفصب
 يرسألا نھطيحم نع ندعتبي رمعلا لبتقم
 لجأ نم ...؟ايركسع اينھم اراسم نرتخاو
 ةلجم تبأ ،تالؤاستلا هذھ نع ةباجإلا
طابض ةسردم ىلإ لقنتت نأ الإ  ''شيجلا''
 بثك نع عالطالل ةملاڤب ةيدمتعملل فصلا
 تاقحتلُملا تابلاطلا نيوكت فورظ ىلع
 كلذو ،نھتايموي ةشياعمو ةسردملاب اثيدح
 بيردتلا ىـلـع نيفرشملا طاـبضلا ةـيعـمب
 ىوتسم ىـــــلـــــع يجوغاديبلا نيوكتلاو
 ديقعلا ةسردملا دئاق مھسأر ىلعو ةسردملا
 ايصخش انقفاري نأ الإ ىبأ يذلا جاحلا دنھ
.انترايز ةليط
 هذھ انمادقأ تأطو يتلا ىلوألا ةلھولا ذنم
 تاــبلاطلا راــيتخا نأب اـــنكردأ ،ةسردملا
 لب ،ةفدصلا ليبق نم نكي مل اھب قاحتلالل
 ،تاذلا تابثإو حاجنلا يف نھنم ةبغر ناك
 رفوتت ةينيوكتلا ةسسؤملا اذھ نأو اميس ال

 ةيرصع ةيضايرو ةيجوغاديب تآشنم ىلع
 ءانبل هيلإ نحمطي ام قيقحتب نھل حمست
.نھلبقتسم
 مجحب هـــــيونتلا يغـــــبني ،ددصلا اذھ يف
 ايلعـلا ةداـيقـلا هـيلوت يذلا غـلاـبلا ماـمتھالا
 ةـــفاـــك ريوطتل يبعشلا ينطولا شيجلـــل
 ىــتح ةــيميلــعــتلا تاسسؤملاو سرادملا
 ةـــيجولونكتلا تاروطتلا عــــم ىشاــــمتت
 اذھو ،نيوكتلاو ميلعتلا لاجم يف ةلصاحلا
 لئاسولاو تايناكمإلا لالخ نم ىلجتي ام
 يتلا ةيلاعلا ايجولونكتلا تاذ ةيجوغاديبلا
 لكشت عابطنا وھو ،ةسردملا اھب تزھجت
 رباخمو سيردتلا تاعاق بوجن نحنو انيدل
.ةسردملا
 كلـت ،ةـملاــڤ يف ةسردملا عــقــت ،ةراشإلل
 تناك يتلا ةيخيراتلاو ةفايضملا ةنيدملا
 ثيحب ،5491 يام 8 رزاجمل اًحرسم
 ةنرصعو ريوطت ىلع اھئاشنإ ذنم فكعت
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 نم ةيجوغاديبلا اھجمارب نييحتو اھلكايھ
 طاــــبضل لثمألا نيوكتلا ناــــمض لجأ
 رييستلا يف )ثاـــــــــنإو روكذ( فصلا
 لكايھ عيمج ةدئافل ةيركسعلا ةرادإلاو
.ةحلسملا انتاوق حلاصمو تادحوو
GS°à≤ÑÉ∫ Gd£ÉdÑÉä ‘ Xôh± eæ¶ªá hU°ÉQeá
 شيجلل ايلعلا ةدايقـلا تاـميلـعـتل اـقـيبطت''
 طورشلا ةفاك ريفوت مت ،يبعشلا ينطولا
 لوأ قاحتلا ةيلمع حاجنإ دصق ةمزاللا
 ،انتسردمب فصلا طابض تابلاطلل ةعفد
 اميس ال ةلوذبملا دوھجلا لالخ نم كلذو
 ليھأتلا ةداــعإو تاــبيترتلا صخي اــميف
 كلت نع ةلصفنملا ةماقإلا ينابمل يلخادلا
 ريفوت عم روكذلا مھئالمزل ةصصخملا
 ةـيرشبلاو ةـيداـملا تاــيناــكمإلا عــيمج
 ةعباتم تابلاطلل ىنستي لكشب ةمئاُلملا
 فورظلا نسحأ يف ةسردملاب نھنيوكت
ةسردملا دئاق هب اندافأ ام اذھ ،''ةنكمملا
 يف ددجلا تابلاطلا ءاويإ ىلع دكأ ثيح
 ةحارلا تامزلتسم ةفاك ىلع رفوتي حانج
 .نھتسارد ىلع زيكرتلا لجأ نم
 ىلع اباجيإ تسكعنا تادوھجملا كلت لك
 ةيباجيإلا ةقاطلاب ةمعفُملا ةعئارلا ءاوجألا
 ثانإلا نم رطؤملا مقاطلاو تابلاطلا نيب
 يتلا ةماستبالا لالخ نم هانسمل ام وھو
 ،ىرسي ،ايام نم لك هوجو قرافت ال
 ماــيھو ادنار ،ساــنيإ ،ةسيمُر ،ءاـــميش
 عوبر ةـــفاـــك نم نمدق ...تاــــيرخأو
 يف هبح نكلمي يذلا نطولا اذھ ...نطولا
 مل ثيح نھنس رغص مغر نھبولــــــــــق
.اعيبر نيرشعلا نزواجتي

 نھتالئاع نع اديعب شيعلا نم مغرلابو
 نھتاداـع يف لصاـحلا ريغـتلا ةـعــيبطو
 لك تايعاو تابلاطلا نأ الإ ،ةيمويلا
 نھو نھل تحيتأ يتلا ةصرفلاب يعولا
 يف نمكت يتلاو نھباـــبش ناـــعـــير يف
 نيعألا تحت يعون نيوكت نم ةدافتسالا
 نم ،يبعشلا ينطولا شيجلـــــل ةرھاسلا
.اننطو ةمدخو ةيقرت يف ةمھاسملا لجأ
 ناھيج ةبلاطلا انتربخأ ،ددصلا اذھ يف
 هذھ ترتخا اذاــــمل'' :ةـلـئاـق ةــقــث لكب
 طابضنالل يبح مكيلع يفخأ ال ؟ةسردملا
 ءادترا فرش نع الضف ،ةــــــمارصلاو
 ينأب امئاد ينركذت يھف ،ةيركسعلا ةزبلا
 نمألاــــب ينرعشتو ينطو ةـــــمدخ يف
...''سفـنلا يف ةـقــثلاو ةوقــلاو ناــمآلاو
 ةبلاطلا شاقنلا ىلإ تمضنا ام ناعرُسو
 نأ يدلاو نم تبلط دقل'' :ةلئاق اشر
 املاطلـف ،ةسردملاـب قاـحتلالـل ينلـّجسـُي
 انأ .هلثم ةيركسع حبصأ نأ يف تبغر
 ام لكب هنع عافدلا ديرأو اًريثك يدلب بحأ
ُا بلاغلا روعشلا وھ اذھ ،''ةوق نم تيتؤ
 تابلاطلا عم انثيدح ىدل هانيقتسا يذلا
 نطولا اذھل نھبح ىلع نعمجأ ثيح
.دج نع ابأ زيزعلا
 ةــــمارصلا ،طاـــــبضنالا ،نطولا بح
 يتلا تاراــبعــلا يھ ،نيوكتلا ةـــيعونو
 ددجلا تابلاطلا ناسل ىلع اريثك تددرت
 يلخادلا نوناقلا مارتحا لظ يف كلذو
 اذھب .لئاصفلا ةداق تاھيجوتو ةسردملل
 ماــھس لوأ مزالــملا موقـــت ،صوصخلا
 لمكأ ىلع نھماھمب ةبھو ةنيمأ نابيقرلاو

MƒGQ e™ Gd£ÉdÖ 
V°ÉH§ U°∞ S°óGQ… dƒjõI

lG÷«û¢: 2202 ةنس يف ةسردملا نالعإ دعب 
 ناك فيك ،ثانإلا مامأ نيوكتلل اھباوبأ حتف
؟كروعش
llGd˘˘£˘˘ÉdÖ V°˘˘ÉH˘˘§ U°˘˘∞ S°˘˘óGQ… d˘˘ƒj˘˘õI: امدنع 
 تعراسو ةصرفلا هذھ توفأ ملو ةياغلل ةسمحتم تنك ،ربخلا تعمس
 بغرأ تنك ثيح ،ينطولا عافدلا ةرازو عقوم يف ليجستلا ىلإ
 يوسنلا رصنعلا نم ةعفد لوأ نمض يلوبق فرش ىلع لوصحلا
.ةيدمتعملل فصلا طابض ةسردمب قحتلت

l ؟اًديدحت ةسردملا هذھ ىلع كرايتخا عقو اذامل
llيتقايل ىلع ظافحلاو ةيركسعلا ةزبلا ءادترا يملح ناك املاطل 
 حورو يركسعلا بناجلا نع الضف ،ةضايرلا ةسراممو ةيندبلا
 فرشل اعفد ينتعفد لماوع اھلك تلكش يتلا ةمارصلاو طابضنالا
 امأ .ينطو نع عفادأ يك ةقيرعلا ةسسؤملا هذھ ىلإ باستنالا
 اھب عتمتت يتلا ةعمسلا ىلع ًءانب ءاج دقف ةسردملا هذھل يرايتخا
 يليضفت ىلإ ةفاضإلاب ،اھيلع رفوتت يتلا ةيجوغاديبلا تايناكمإلاو
.ةيركسعلا ةرادإلا لاجم يف لمعلل

l؟جامدنالا ةيلمع تمت فيك ،ةسردملاب كل موي لوأ نع اذام
llةزيمتملا ءاوجألاب أجافتأ مل ،ةسردملا يف لوألا مويلا ذنم 
 ةسمحتم تنك دقل .كلذ رظتنأ تنك ايصخش ،طابضنالاو ةمارصلاب
 سفن اھدارفأ مساقتي يتلا ةيركسعلا ةرسألا ىلإ يمامضنال ادج
 نأب لوقلا عيطتسأ .هنع عافدلاو نطولا بح يھو فادھألاو عفاودلا
 انل حمس ام ،ادج ةعيرس تناك ةيركسعلا ةايحلا يف انجامدنا ةيلمع
.ىرخألا نيوكتلا لحارم ىلإ ةرشابم رورملاب

l ةسردملاب كقاحتلا ىلع رھشأ ةسمخ نم رثكأ رورم دعب، 
؟ ةبرجتلا هذھ نيمّيقت فيك

llاننأ نع الضف ،يلئاعلا يتيب رداغأ مل يننأ رعشأ ،ةحارصب 
 انل تَرفُو دقل .ىوتسملا يف ابيردتو ايجوغاديب اريطأتو انيوكت ىقلتن
 )...،هيفرتلا ،ةيبطلا ةياعرلا( ةحارلا لئاسوو نيوكتلا تابلطتم عيمج
 رمي موي لك نإف ،يل ةبسنلاب .ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ىلإ ةفاضإ
 تملعت امك ،ددجتم ّدحتو ةديدج ةبرجت ةباثمب وھ ةسردملاب يلع
 لمعلاو ةيلوؤسملا لمحتو تقولا ةميق لثم ءايشألا نم ريثكلا
.حومطلاو يعامجلا

lةسردملا دوسي يذلا طابضنالاو ةمارصلا لوح كعابطنا وھ ام 
؟ىرخألا ةيركسعلا سرادملا عيمج رارغ ىلع
llحاجنلا حيتافم ىدحإ طابضنالاو ةمارصلا ربتعت ،يل ةبسنلاب، 
 ةمدخ يف ةلثمتملاو انقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا لقثل عجار كلذو
 نيعفادملا نمض نم ينأ ازازتعاو ارخف ينيفكيو ،هنع عافدلاو اننطو
.يلاغلا دلبلا اذھ نع تاعفادملاو

l ؟ةسردملا هذھب قاحتلالا يف بغرت نمل كتحيصن يھ ام
ll ينطولا شيجلا نأل ،رايتخالا اذھ يف ةدحاو ةظحل ددرتت الأ 
 راھدزالا صرف كل حنميو كلبقتسم كل نمضيس يذلا وھ يبعشلا
nنطولل ةمدخ ةايحلا يف حاجنلاو روطتلاو
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 ىلع رھسلاو تابلاطلا ريطأت يف هجو
.مويلا رادم ىلع نھتحار
Jμƒj`ø fƒY»
 ايدعاق ايركسع انيوكت ةسردملا نمضت
 ةرادإلا يف ايصصخت انيوكتو اكرتشم
 طابض ةبلطلا ةدئافل ءاوس ،ةيركسعلا
 حالسل نيبستنملا نيدقاعتملا فصلا
 نيلماعلا فصلا طابض ةدئافل وأ ،ةيدمتعملا
 حلاصملاو تايريدملا فلتخم نم نيمداقلا
 بناج ىلإ ،ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا
 ةقيقش لود نم فصلا طابض نيوكت
 ةسردملا رفوتت ،ضرغلا اذھل .ةقيدصو
 يف ةدمتعم ةيرصع تايناكمإو لئاسو ىلع
 ةزھجم سيردت تاعاقو نيوكتلا لاجم
 يف مدختسُت تازيھجتلاو لئاسولا ثدحأب

 نع الضف ،ةيقيبطتلاو ةيرظنلا سوردلا
 مالعإلل تاعاقو تارضاحملل ةعاق
...يلآلا
 يف تازيھجتلاو لكايھلا هذھ تمھاس دقل

 نم نيصبرتملا ةفاكل يعون نيوكت نامض
 ةرادإلاب ةلصلا تاذ تاصاصتخالا فلتخم
 ،ةيلاملا ،ةبساحملا رارغ ىلع ةيركسعلا
 ،ةماعلا تانامألاو يداونلاو نؤملا رييست
.داتعلاو دارفألا رييست ىلإ ةفاضإلاب
 رباخم ةنياعمب ةسردملل انترايز انلمكتسا
 تايجمربلا ثدحأب ةزھجملا تاغللا
 اميف ةطبترملا طئاسولا ةددعتم ةزھجألاو
 ةئيب قلخي ام ،ةيلاصتا ةكبش ربع اھنيب
 سيردتلا تاعاق نم ةيعقاو رثكأ ةيميلعت
 .ةيديلقتلا
 ىلإ انثدحت ،ةيرظنلا سوردلا دحأ ةياھن دعب
 يف نھسمحت نيدبأ يتاوللا تابلاطلا ضعب
 انل حيتي'' :لوقلاب ةيبنجألا تاغللا ملعت
 نم ةيبنجألا تاغللا ناقتإ يلآلا مالعإلا
 ليجست ةيصاخ لالخ نم قطنلا ثيح
 ءاطخألا حيحصتو هعامس ةداعإو توصلا
 ةينقتلا هذھ انل حيتت ،اذل .هليجست ةداعإو
 ةدحاو لك ،لقتسمو يتاذ لكشب ملعتلا
 ةجردو اھبسانت يتلا ةريتولا بسح
.''اھباعيتسا

“ÉQjø Gdôe»... GCh¤ N£ƒGä Gdà©Éeπ 
e™ Gdù°Óì 
 بيردتلاب نھنيوكت ددجلا تابلاطلا لھتست
 ةدع يف كرتشملا يدعاقلا يركسعلا
 يمرلا ،لاتقلا رارغ ىلع تاصاصتخا
 بيردتلا ،ايفارغوبطلا ،يمرلا ميلعتو

Jü°ôjí Gd©≤«ó gæó G◊Éê bÉFó eóQS°á V°ÑÉ• Gdü°∞ d∏ª©àªójá 
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 انتسردمب يوسنلا رصنعلا نيوكت ىظحي''
 رييستلا صصخت يف اميس ال ةغلاب ةيمھأب
 تاھيجوتل اقيبطت كلذو ،يلاملاو يرادإلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 تتبثأ ةيرئازجلا ةأرملا نأ مكيلع ىفخي ال
 ةيريرحتلا ةروثلا لالخ لاعفلا اھرود
 عافدلاو ءانبلا ةريسم انموي ىلإ لصاوتو
 اھمامضنا لالخ نم ةمألا تابستكم نع
 نأ امبو .ةيركسعلا ةسسؤملا فوفص ىلإ
 دق ةيدمتعملل فصلا طابض ةسردم
 ،يوسنلا رصنعلا دينجت فرشب تيَظح
 ةؤفك تاعفد جيرخت ىلع ةدھاج لمعت اھنإف

 لمكأ ىلع اھماھمب عالطضالا ىلع ةرداق
.البقتسم هجو
 ىلع تمت يتلا ةيلوألا تاليجستلا دعب
 عافدلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا ىوتسم
 ءاعدتسا ةلحرم ةياغ ىلإ ينطولا
 يبطلا صحفلاو دينجتلل تاحشرتملا
 ،ةسردملاب نھقاحتلا ىلإ الوصو يسفنلاو
 انيوكت ،ىلوألا ةلحرملا يف تابلاطلا ىقلتت
 يرظنلا هيقشب اكرتشم ايدعاق ايركسع
 ،ةيركسعلا داوملا فلتخم يف يقيبطتلاو
 يف يصصختلا نيوكتلا ةلحرم هدعب يتأتل
 يرادإلاو يلاملا رييستلا ئدابم فلتخم

 ةيقيبطت تاصبرت اھللختت ةلماك ةنس ةليط
 ةكرعملا ماوق تادحو فلتخم ىوتسم ىلع
 نع عالطالاو جامدنالل نھلھؤت ةيحانلاب
 شيجلا يمدختُسم ةايح فورظ ىلع برق
 ةيلاملا حلاصملا ةرادإو يبعشلا ينطولا
 دعب نيوكتلا ةياھن يف ،نجرختيل ةيرادإلاو
 بيقر ةبترب يئاھنلا ناحتمالا زايتجا
 ةيركسعلا ةداھشلا ىلع نلصحتيو دقاعتم
 صاصتخا ةيناثلا ةجردلا نم ةينھملا
 ىوتسم ىلإ كلذ دعب نھجوُيو ''ةرادإ''
 يبعشلا ينطولا شيجلا تادحو فلتخم
n''طابضناو ةيفارتحا لكب نھماھم ءادأل
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 مجحب ،ةراشإلاو عالطتسالاو يسدنھلا
 يقـلـت دعـب .ةـعاس 618 ـب ردقــــي يعاس
 ىـــلإ تاـــبلاطلا رمت ،ةـــيرظنلا سوردلا
 يمرلا كلذ يف اـــــــــمب يناديملا بيردتلا
.يلاتقلا بيردتلاو ةفيفخلا ةحلسألاب
 جماــنربلا بسح يمرلا صصح ذفــنـــُت''
طيطختلا ةرئاد فرط نم رطسملا
 فصن ةيقدنبلا :ةحلسألا فلتخمل ةجمربلاو
،MF يلآلا شاشرلا ،ةيلآلا ةيقدنبلا ،ةيلآ
 سدسمو ةيوديلا لبانقلا ،يلآلا سدسملا
سورد سيئر هب اندافأ ام اذھ ،'')ةراشإلا
 ينبعل دئارلا يمرلا ىلع بردمو ةحلسألا
 .ميكحلا دبع
 ةيفحصلا ةقرفلا ترضح ،ددصلا اذھ يف
يتلا يمرلا صصح ىدحإ ''شيجلا'' ةلجمل
 فرط نم ةيلبج ةقطنم يف اھذيفنت مت
MF يلآلا شاشرلا مادختساب تابلاطلا
 مت ،نيرمتلا اذھ ذيفنت لبقو ،غلك 5.7 هنزو
 تاشرو ىـلـع تاـبلاطلا ةــلــيصف ميسقــت
 ةشرو ،نمألا تاءارجإ ةشرو :ةفلتخم
.يمرلا ميلعت ةشروو بيكرتلاو كفلا
 تفطصا ،ةدوربلا ديدش موي حابص يف
 نيعأ تحت يمرلا طخ ىــلــع تاـــبلاطلا
 ةريبك لك نونياــــــعـــــــي نيذلا نيبردملا
 01 يمرب ةبلاط لك موقت ثيح ،ةريغصو
 ىلع حطبنم ةيعضو يف ةيداع تاقلط
 تاعفد ىلع يمرلا يف رتم 002 ةفاسم
.ةريصق
 تناك ،ىھاضُت ال ةميزعو ةبقاث تارظنب
 ةــقــث لكب فدھلا وحن نبوصت تاـــبلاطلا
 ناك امك ،دانزلا ىلع طغضلا لبق تابثو
 ةراھمو ةيانع لكب حالسلا عم نھلماعت
 اھانسمل ةدارإلاو ةميزعلا سفن .راختفاو
 كف ىـــلــــع نبردتي نھو تاــــبلاطلا يف
.ةأرجو ةعرسب ةحلسألا بيكرتو
 JæØ«ò T°ƒ• GŸ≤ÉJπ... GEQGOI hYõÁá  
 طابض ةسردم بلق يف لتاقملا طوش عقي
 رتم 005 هلوط غلبي ،ةيدمتعملل فصلا
 ،ماحتقالا رادج( ازجاح 02 نم نوكتيو
 طئاح ،افحز زايتجالا ةكبش ،يلبحلا ملسلا
 مييقــــت متي ،ةراشإلل .)...لبحلاــــب قلستلا
 ةقبطملا اھسفن ةقيرطلاب ددجلا تابلاطلا
 نوذفـني مھنأ اـمب روكذلا مھئالـمز ىــلــع
 هيلع انفقو ام اذھو ،اھسفن ماھملاو نيرامتلا
 ةينقتلاو ةيندبلا ةقايللا ضورع لالخ نم

 نم مغرلاب رادتقاو ةءافكب اھؤادأ مت يتلا
 ربمتبس( ةسردملاــــب اــــثيدح نھقاــــحتلا

2202(. 
 مدقملا ميلعتلا ريدم انربخأ ،صوصخلا اذھب
 ىلحتت اھتعيبطب ةأرملا نأ رامع يفسوي
 ءانثأ مازتلالاو ةدارإلاو ربصلا نم ريثكلاب
 اھتريسم يف اھجامدنا دعب ىتحو تابيردتلا
 يأ ىــلـــع لصحت ال يھف ،اذل .ةـــينھملا
..ةيليضفت ةلماعم
 ةقشملا مغرو ،لتاقملا طوشل نھذيفنت دعب
 ىـلـع نظفاـح تاــبلاطلا نأ الإ ،بعــتلاو
 ةبوعص مغر'' هنأب انل ندكأو نھتماستبا
 انيرمت دعي هنأ الإ ،لتاقملا طوش زايتجا
 لمحتلا يف انتاردق زواجت ىلع انزفحي
امك ،''ةراثإلا نم ءيش عم تاذلا ناركنو
 زيزعت ىلع تابلاطلا نيرمتلا اذھ دعاسي
 نھتالـيمز زيفـحتو نھنيب اــميف ماــجسنالا
 زاـــيتجا يف ةـــبوعص ندجي دق يتاولــــلا
 تفطخ يتلا ،دازرھشل ةبسنلاب .زجاوحلا
 سكعي لتاقملا طوش نإف ،ىلوألا ةبترملا
 انل تلاق ثيح ضحملا يركسعلا بيردتلا

 تممضنا ،ببسلا اذھل'' :راختفاو ةزع لكب
.''يبعشلا ينطولا شيجلا ىلإ
 ةيضايرلا صصحلا ىدحإ روضح الإ انيبأ
 ءادألا يف يلاعلا ىوتسملا اھيف انسمل يتلا
 لاون ةـــعراصملا الـــثم هـــب زيمتت يذلا

 وديجلا ةضاير يف دوسألا مازحلا ةبحاص
 ةلوطبلا يف ةسماخلا ةبترملا ىلع ةزئاحو
 ،ةبرُدم مث 1202 ةنس يف وديجلل ةينطولا
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ىلإ اھمامضنا لبق
 ةلوطبلا يف ةكراشملاب مويلا ملحت يھو
 هسفن ملحلا وھو .وديجلل ةيركسعلا ةينطولا
 قشعـت يتلا ةـلـيسو اـھعـم هـمساـقـتت يذلا
 ثيحب ةـعاـقــلا لخاد مدقــلا ةرك ةضاــير
 عمجت زكرم ىلإ اموي مامضنالا يف بغرت
.ةيركسعلا ةيضايرلا قرفلا ريضحتو
 عيمجل نھذيفنت لالخ هنأب هيونتلا يغبني
 لتاقملا طوشب ةصاخلا صصحلا هذھ
 تابلاطلا تنابأ ،ةضايرلاو يمرلا وأ
 ىلحتي يتلا ةميزعلاو ةدارإلا سفن نع
nلاجرلا اھؤالمز اھب

 يف نييركسعلا نم يوسنلا رصنعلا جامدإ أدب''
 ةبلط 01 دينجتب ،2891 ةنس ةيدمتعملا حالس
 ،كلذ دعب .4891 ةنس ةياغ ىلإ دتما يذلاو طابض
 ءادتبا نيمدختسملا نم ةئفلا هذھ دينجت فانئتسا مت
 ىلعو رشابملا دينجتلا قيرط نع ،0002 ةنس نم
 ،اذھ انموي ىلإ عاطقنا نود اذھو ،ةداھشلا ساسأ
.ةيفيظولا تاجايتحالا بسحو ةلوبقم دج بسنب
 ةنس نھدينجت أدب دقف ،فصلا طابض ةئفب قلعتي اميف
 ىلإ ةراشإلا ردجت .اذھ انموي ىلإ لصاوتو 1002
 ،تادايقلا فلتخم ىلإ نيمتني نھنم اربتعم اددع نأ
 ،ةينيوكتلا انتاسسؤم ىوتسم ىلع انيوكت نعبات
 اميسال ،ةيدمتعملاب ةقلعتملا فئاظولاو ماھملا ذيفنتل
.رييستلاو ةرادإلا يف
 نيوكتلا لكايھ رھست ،صاخ ريطأت لالخ نمو
 نامض ىلع ةيدمتعملل ةيزكرملا ةيريدملل ةعباتلا

 ةدئافل ينقتو يملع يجوغاديبو يركسع نيوكت
 يف يصصخت ميلعت ىلإ ةفاضإلاب ،تاصبرتملا
 اذھ .ةــيدمتعــملا لاــجمب ةطبترملا تاصاصتخالا
 ىلع اساسأ زكتري ،ينھملا عباطلا وذ نيوكتلا
 نھم عـم قباطتت ةـيقـيقـح ةــينھم ةــيلــھأ باستكا
 دصق نيصبرتملل ةمئاد دعاوقك اھمادختسال ،ةددحم
 نھماھمب ةقلعتملا تاطاشنلاو لامعألا لمجم زاجنإ
 .ةعاجن لكب
 ةيريدملا ىوتسم ىلع ةماھ ةناكم ةأرملا لتحت
 تقولا رورم عم تحبصأو ةيدمتعملل ةيزكرملا
 تاصصختو تالاجم فلتخم يف الاعف ارصنع
 ،ريوطتلاو ثحبلاب ةطبترملا كلت اميسال ،ةيدمتعملا
 بعشلا عيمج يف جامدنالا يف نحجن نھنأ امك
 فلتخم مويلا نأوبتي نھنأ ةجردل ،تاصصختلاو
n''ايلع بتر ىلإ نيقرتيو ةيلوؤسملا بصانم

Jü°ôjí Gd©≤«ó W«ƒÜ fü°ô Gdójø, 
GŸójô GdØôY» d∏àμƒjø HÉŸójôjá 

GŸôcõjá d∏ª©àªójá

'' Gd©æü°ô Gdæù°ƒ… ‚í ‘ G’fóeÉê
 ‘ Lª«™ Gdû°©Ö hGdàîü°ü°Éä''
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GŸóQS°á Gd©∏«É dà≤æ«Éä Gd£ÒG¿ Gdû°¡«ó '' eƒS°≈ QMÉ‹''

eù°Égªá e©àÈI d∏ªôGCI
GChdâ Gd≤«ÉOI Gd©∏«É d∏é«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» GCgª«á cÑÒI dàμƒjø hJÉCg«π GCaôGOgÉ ‘ e`îà∏∞ GÛÉ’ä hGdàîü°ü°Éä, hgƒ eÉ j¶¡ô L∏«É 

‘ Gd≤ÉYóI GdÑ«óGZƒL«á Gdà» GCQS°à¡É Y∏≈ eù°àƒi e`îà∏∞ GŸóGQS¢ Gd©∏«É GdàÉH©á d∏é«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ», Y∏≈ ZôGQ GŸóQS°á Gd©∏«É 
dà≤æ«Éä Gd£ÒG¿ Gdû°¡«ó '' eƒS°≈ QMÉ‹'' HÉdæÉM«á Gd©ù°μôjá G’Ch¤ GdàÉH©á d≤«ÉOI Gd≤ƒGä G÷ƒjá, hNÓ∫ GdõjÉQI Gdà» bÉOJæÉ GEd«¡É 
Ÿù°æÉ G◊†°ƒQ GdØ©É∫ d∏ªôGCI Y∏≈ GCcÌ eø U°©«ó. 

 اھبالطل ناريطلا تاينقتل ايلعلا ةسردملا نمضت
 دعب امو جردتلا روط يف ىوتسملا ةيلاع تانيوكت
 لقص نيلماعلا طابضلا ةبلطلل حمست ثيح ،جردتلا
:اھرفوت يتلا ةيملعلا تايوتسملا فلتخمب مھفراعم
l ناريطلا ملع ةبعش :يميداكأ سناسيل نيوكت 
 ،كرتشم عذج نييسادس اھنم تايسادس 60 هتدم
 لكيھ :يھ ةـــــينقــــــت تاصصخت 40 لمشتو
 تارئاطلا عفد ،ةرئاطلا تاينقتورتكلإ ،تارئاطلا
.تازيھجتلاو
lيف تايسادس 40 هتدم :يميداكأ رتسام نيوكت 

 عـــفدو لكيھ ،ةرئاطلا تاـــينقـــتورتكلإ صصخت
.ةرئاطلا
l يف تاـــــيسادس تس هــــــتدم :سدنھم نيوكت 
 ةمظنألا ،تارئاطلا لكيھ ،تارئاطلا عفد صصخت
 نتملا تادعــمو ةــمظنأ ،ناريطلا حــيلستل ةــيلآلا
.تالاصتاو
 نيوكت ةسردملا نمضت ،كلذ ىــــلــــع ةوالـــــع
 ةعبرأ اھنم ،ةدحاو ةيسارد ةنس هتدم يصصخت
 تاوقلل ةيلاتقلا تادحولاب يقيبطت صبرت رھشأ
 ةمظنأ ،ناريطلا حيلستل ةيلآلا ةمظنألا ،ةيوجلا

 عفدو  تارئاطلا لكيھ ،تالاصتا ،نتملا تادعمو
.تارئاطلا
Jμƒjø V°ÉH§ a©É∫ ‘ GŸ«óG¿ .. gó± eæû°ƒO 
 ىـمسأ ناريطلا تاـينقـتل اـيلـعـلا ةسردملا تلـعـج
 حلستم ،ةدايقلا ىلع رداق لھؤم درف نيوكت اھفادھأ
 اذھ نم .ةـثيدحلا ةـيملـعـلاو ةـينقـتلا فراـعــملاــب
 ىوتسم لك يف افادھأ ةسردملا ترطس ،قلطنملا
 بلاطلا ديوزتل رمألا ئداـــــب يف ىــــــعست ثيح
 ملـع ناديم يف ةـيقـيبطتلاو ةـيرظنلا فراـعــملاــب
 ةـمظنألل لثمأ لالـغــتسال هــلــھؤي اــم ،ناريطلا
 لحو ةـناـيص نم نكمتلاو ،ةـفـلـتخملا تادعــملاو
 رييستلا نم هنيكمت ىلإ ةفاضإلاب ،ةينقتلا تالكشملا
.دراوملل ديشرلا
 نيصبرتملا ةسردملا دوزت ،ةــيناــث ةــلـــحرم يف
 تالاجمو نيدايم فلتخم يف ةيساسألا فراعملاب
 ىلع لمعلا بناج ىلإ ،ناريطلا ملع يف ثحبلا
 ميمصتو ليلحتل ةمزاللا ةينھملا مھتاراھم ةيمنت
.ةدايقلاو ةحالملاو مكحتلا ةمظنأ جاتنإو
 تاراھملاب بلاطلا ديوزت ىلإ ةسردملا فدھت“
 تاينقت يف مكحتلا نم هنكمت يتلا ةمزاللا ةينھملا
 عمجت ةيفارتحا ةئيب ريفوت يلاتلابو ةثيدحلا ةمظنألا
ريدملا هدكأ ام وھو ،''ءادألاو ةءافكلاو ةفرعملا نيب
 :الئاق ،سيردإ يواش ديقعلا ةسردملاب ميلعتلل ماعلا
 يف ةمھاسملا نم طابضلا ةبلطلا نيكمت وھ انفدھ ''
 ىلع ةردقلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةينقتلا لكاشملا لح
 نيعب ذخألا عم ،ناريطلا داتعل لثمألا مادختسالا
 يف عـــيرسلا روطتلاو ةــــيقاــــبتسالا راــــبتعالا
.''ناريطلا تايجولونكت
GŸôGa≤á hGŸàÉH©á GdÑ«óGZƒL«á d∏£∏Ñá.. fù°ÉA ‘ Gd£∏«©á
 بيردتلا ،ماجسنالا ،ةعباتملا ،ةقفارملا ،جامدنالا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلالقتسالاو يعامجلا لمعلا ىلع
 ةيساسألا ميقلا يھ كلت ،لمعلا يف ةيجھنملا ملعت
 ىوتسم ىـــلـــع يجوغاديبلا مقاطلا لمعــــي يتلا
 ىدل اھخيسرت ىلع ناريطلا تاينقتل ايلعلا ةسردملا
 يتلا ةرايزلا لالخ ةحناس ةصرفلا تناك .ةبلطلا
 ،رطؤملا مقاطلا ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ انتداق

lGŸÓRΩ HƒYõI J«ªá:
 ةزعوب مزالــملا تلـــھتسا
 اـھلوقـب اـنيلإ اـھثيدح ةـميت
ةأرما لوأ نوكأ نأ''

 لمحب فرشتت طباض
 ةـــبلاطلاو ،ةسردملا فيس
 ىــلــع ىــلوألاو ةزيمتملا
 ةــقــيقــح يف وھ ،يتعــفد
.''هـقـيقـيحتل ةدھاـج تلـمع اـملاطل ملـح رمألا
 نع ناريطلا تازيھجت صصخت ةميت تراتخا
 ةسردملاب اھقاحتلا ذنم تققح ،ةعانقو بح
 اـھدوھج تلـلـك دقو ،ةزاـتمم ةــيسارد جئاــتن
 اھل افرش كلذ دعيو .ةعفدلا فيس لمح فرشب
 ثيح ،ماع لكشب ةيركسعلا ةأرمللو اھلھألو
 يل ةبسنلاب ناك'' جيوتتلا اذھ نأ انتثدحم تدكأ
 ،يرادإلا لمعلاب ةأرملا مسا نارتقا ةركف رييغت
 ةأرملا نأ ،يل تبثأ ةسردملا فيسل يلمحو
 افدھ تددح ام اذإو اھتناكم اھل ةيركسعلا
 دوجو الـف ،ةـلاـحم ال هـغـلـبتس اـھنإف اـھسفـنل
n''اھسوماق يف ليحتسملل

lGd£ÉdÖ V°ÉH§ YÉe``π Hø 
Y˘ª˘ô e˘∏˘«ù°á: اــــــھتنس يف 
 ناـك ،ةسردملاــب ةــيناــثلا
 شيجلا فوفصل اھمامضنا
 اـــــفدارم يبعشلا ينطولا
 نأب ،اھتلوفط ملح قيقحتل
 ةسسؤملا طابض نم حبصت
 تراـــتخا ،ةـــيركسعــــلا
 لاـبشأ سرادمل ماـمضنالا
 زيمتلا تاــجرد ىــلــعأ غولــب فدھب ةــمألا
 تاينقتل ايلعلا ةسردملا اھل ترفو ،ناقتإلاو
 تايناكمإلا لك ،اھتاليمز رارغ ىلع ناريطلا
 يعون نيوكت نم ةدافتسالل ةيونعملاو ةيداملا
 ةاـــيحلا بناوج ضعـــب اـــھل تحمس اــــميف
 زيزعتب ،مييختلا ةبرجت رارغ ىلع ،ةيركسعلا
 نمكت يتلا ةريبكلا ةوقلا نع تفشكو اھتاردق
 يتلا ةريبكلا ةــيمھألا اذھ رھظيو ،اــھلــخادب
 نم نيمدختسملل يبعشلا ينطولا شيجلا اھيلوي
 دجاوتلاو ةيامحلا نھل رفوي ثيح ،ءاسنلا ةئف
nمارتحالا اھؤلم ءاوجأ يف

KªÉQ Gdàμƒjø
“à∏∂ GŸóQS°á Gd©∏«É dà≤æ«Éä Gd£ÒG¿ bÉYóI H«óGZƒL«á Jà«í d∏£ÉdÖ G’S°àØÉOI eø Jμƒjø ‘ GŸù°àƒi, NÓ∫ 
GdõjÉQI Gdà» bÉOJæÉ GEd«¡É M¶«æÉ HØôU°á Gdà≤ôÜ eø Gd£∏Ñá heƒDWôj¡º. 
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 تازيمتم ءاسن هــــــــــــفوفص يف دجاوتت يذلا
 حالس يف ةــيركسعــلا ةأرملا نلــثم تارباــثمو
ديع يف ''شيجلا'' ةلجم تاحفص ىلع ناريطلا
.ماع لك نم سرام نم نماثلل فداصملا ةأرملا
 نيعسيو ةدحاو نھتيؤرف نھماھم تفلتخا امھم
 سيئر ةيزيازع.س مدقملا ،دحاو فدھ غولبل
 يميلح .ع مدقملا ،ةجمربلاو تاساردلا ةرئاد
 دئارلاو يصاصتخالا ميلـــــعـــــتلا ةرئاد ةسيئر
 نلمعي ،داوملا ةمواقم ربخم سيئر قيزر.ن
.نھتبلط ىدل مازتلالاو ماظنلا ميق سرغ ىلع
 .¢GŸ≤óΩ S راوشم قلطنا

YõGjõjá نم 0002 ةنس 
 ةــينطولا ةسردملا ةــباوب
 تاساردل ةــــــيريضحتلا
 اــھتراــتخا يتلا ،سدنھم
 ماظن نم هـــب زيمتت اـــمل
 .ىوتسملا يلاع نيوكتو
 نيوكـــــــــــــت راطإ يف
 نم تداـفــتسا ،نينوكملا
 ةداھش ىلع اھلصحتب جوت ،جراخلاب صبرت
 ةــــيرصبلا تاــــينورتكلإلا ملــــع يف هاروتكد
 .8102 ةـنس زولوت ةـعـماــج نم تاــيئوضلاو
 يف ىرسي يملـعـلا ثحبلاو ميلـعـتلاــب اــھفــغش
 ةنھملا هذھ انھتما نيوبأل ةنبا يھف ،اھقورع
 لقن نم اھنكمت ىدمب اھحاجن طبرت ،ةفيرشلا
 يف مھقفارت ثيح اھتبلطل تاربخلاو فراعملا
 فيكتلاو جامدنالا لبس مھنقلتو يساردلا مھراسم
 ماھملا ةعيبط اھضرفت يتلا فورظلا فلتخم عم
 ىلع صرحت امك ،البقتسم مھيلإ لكوتس يتلا
 نع اثحب يعامجلاو يدرفلا لمعلا سسأ مھنيقلت
 ،زيمتلاو تاذلا تابثإو ةرباثملا :اھراعش ،زيمتلا
.هجو لمكأ ىلع ةلكوملا ماھملا زاجنإو
GŸ≤óΩ ´. M∏«ª» يف هاروتكد 
 صصخت ةيكيناكيملا ةسدنھلا
 بصنم لغشت ،تارئاطلا عفد
 ميلـــــــعــــــــتلا ةرئاد سيئر
 اھثدحت تنأو ،يصاصتخالا
 يعسلاو قدصلا اھيف سملت
 نافت لكب فراعملا لقن ىلإ
 زيمـــُت ةـــفص ،صالــــخإو
 ةـبلطلا ريطأت يف اــھتقــيرط
 ربكأ لكشب زربتو ،ةيرورضلا فراعملاب مھدمو
 .يصصختلا نيوكتلا ةلحرم يف مھل اھتعباتم لالخ
 يملعلا راوشملا نأ انظحال اھب انكاكتحا لالخ نم
 يف اباجيإ سكعني ،اھتريسم عبط يذلا زيمتملا
 ،مھزيفحت ىلع ةدھاج لمعت ثيح ،ةبلطلل اھتلماعم
 يف ةلاعفلا ةمھاسملا ريخألاو لوألا اھفدھ ىقبيو

 مازتلالاو مھحالس ملعلا ،نينكمتم طابض نيوكت
.مھأدبم
 اــھراوشم تأدب دقـــف ،Gd˘ôGF˘ó QRj˘≥ f˘©˘«ªá اـمأ

 اـــھقاـــحتلا دنع يركسعـــلا
 ةــــــــينطولا ةسردملاـــــــــب
 تاساردل ةــــــــــــيريضحتلا
 اھجرخت دعب تقحتلا ،سدنھم
 ةسردملا نم 1102 ةــنس
 ،ناريطلا تاـينقــتل اــيلــعــلا
 هاروتكد ةداھش ىلعةلصحتم
 ةــــيكيناـــــكيملا ةسدنھلا يف
 اــــيلاــــح لغشت ،1202ةنس

 اھلمع يف .داوملا ةمواقم ربخم سيئر بصنم
 ىلع قيزر دئارلا يفتكت ال ،ةرطؤمو ةذتاسأك
 لمعت لب ،مھصصخت لاجم يف ةبلطلا نيوكت
 نم ىزغــملا مھف نم مھنيكمت ىـــلـــع ةدھاـــج
 لمعـلا ءاـنثأ ةصاـخ ،مھيلإ ةـلــكوملا لاــمعألا
 ميقلاو تايقالخألا خيسرت نع الضف ،يعامجلا
 لاـجملا يف شياـعـتلا اذكو ةـبلطلـل ةـيركسعــلا
.يركسعلا
 لوألا مزالـملا ىـلــع اــنفرعــت ،ءاــيميكلا ربخمب

GC.T°∏«¨º, Q.H∏©«ó… و ∑. H∏≤ÉV°»: نعبات تاطباض 
 تاساردل ةيريضحتلا ةينطولا ةسردملاب نھتاسارد
 ،تاينقتلا ةددعتم ةيركسعلا ةسردملاب مث سدنھم
 مويلا نحبصيل ،ةيوجلا تاوقلل مامضنالا نرتخإ
 ىـعست ،ةزيمتملا ةـيركسعــلا ةأرملــل لاــثم نسحأ
 الاثم نحبصي نأ ،هتاذ فدھلا قيقحتل نھتثالث
 ديج نيوكتب نيظح نھنأ ندكأ ثيح ،هب ىذتحي
 نم هنأو ،نھعم عينصلا ميظعب نھيرطؤمل نفرتعيو
 ةسسؤملل ءامتنالاف .تايرخألل ةودق نُكي نأ نھبجاو
 داجلا لمعلابو ،هفيرشت بجي امازتلا دعي ةيركسعلا
nبصانملا ىلعأ دلقت نم ةأرملا نكمتت هدحول

 ةـــلــــجمل يركش نع برعأ نأ يدوب ،ةــــيادب''
،ةسردملا هذھ ىلع ءوضلا تطلس يتلا''شيجلا''
 ايلعلا ةدايقلا هيلوت يذلا مامتھالاب ةبسانملاب ديشأو
 مامتھا ،ميلعتلاو بيردتلل يبعشلا ينطولا شيجلل
 ةدايقلا تاعلطت يبلت جئاتن قيقحت انيلع ضرفي
 ذإ ،ةحاتملا تايناكمإلا لك لالغتساب كلذو ،ايلعلا
 ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا لك ىلع ةسردملا رفوتت
 سيل هزاجنإ انم بولطملا وھ ام ،ديكأتلاب .حاجنلل
 يف لثمتت ماخ ةدام مامأ اننأو ةصاخ ،نيھلا رمألاب
 حبصيل هريطأتو هنيوكت ىلع لمعن يذلا بلاطلا
 ،ةيوجلا تاوقلا يف اطباض بيرقلا لبقتسملا يف
 لمعلا تاينقتب لبقتسملا تاراطإ دم انيلع كلذل
 اھيلع دنتسي ةنيتم اسسأ هب ينبن ،يعون نيوكتبو
 لالخ مھتاردق لالغتسا مھل حيتي وحن ىلع ،ةبلطلا
 .ةينھملا مھتريسم
 ةسردملا ماــھمب ةــلصلا تاذ صوصنلــل اــًقـــفو
 تايقافتا ةسردملا مربت ،اھلمع ريسو اھميظنتو
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا لاجم يف ةكارشو نواعت
 ةيندملاو ةيركسعلا سرادملا فلتخم عم ،يملعلا
 لداــبتلا لجأ نم ،ةــيرئازجلا تاــعــماــجلا اذكو

 فراــــعــــملــــل رمتسملا
 تاروطتلا رخآب ماملإلاو
 ال ،يملــعــلا لاــجملا يف
 ةقيقحلا .ةنمقرلا و ةملوعلا نمز يف نحنو اميس
 سرادملا عم لصاوتلا لالخ نم هنأ ربتعن اننأ
 انتبلط يف سرغن اننإف ،ىرخألا تاعماجلاو
 ىلع لمعن امك ،يركفلا لوضفلاو ةفرعملا بح
 نوكيل ،ةسردملاب ةحاتملا لئاسولا عيمج ريفوت
 ،يملعلا ثحبلاو لمعلل ةمئالم ةئيب يف بالطلا
.ةققحملا ةديجلا جئاتنلاب رختفنو
 يننأ مكحبو ،ةأرملـل يملاـعـلا مويلا ةــبساــنمب
 يراسم ةـلــيط يوسنلا رصنعــلا عــم تلــمع
 ةمھاسم نمدقي نھنأ قدصب ربتعا ،ينھملا
 ،اـيلـع تاراطإ ةسردملا مضت ثيح ،ةــلاــعــف
 بصانم ندلقتي ءاسن ،ماسقأ ءاسؤرو ةرتاكد
 ةأرملا ةئنھتل ةحناسلا هذھ منتغأ ..ةيلوؤسملا
 ،انتسسؤم ءاسن ركذلاب صخأو اھديعب امومع
 يفو يصخشلا ديعصلا ىلع حاجنلا نھل اينمتم
n''ينھملا نھراسم

Jü°ôjíbÉFó GŸóQS°á Gd©∏«É dà≤æ«Éä
 Gd£ÒG¿ Gd©ª«ó S°Éaô S°∏«º
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  اــھراــيتخا ناــك اــنتثدحمل ةــبسنلاـــب
 نع ينطولا كردلا فوفصل مامضنالا
:ددصلا اذھ يف لوقــت ثيح ،ةــعاـــنق
 ةنس ينطولا كردلا فوفصب تقحتلا''
 ةداـھشب يجرخت دعــب ةرشاــبم 7002
 تعبات ثيح ،سفنلا ملع يف ريتسجام
 )90( ةعست ةدمل اكرتشم ايدعاق انيوكت
 اـيلـعـلا ةسردملا ىوتسم ىــلــع رھشأ
 نيوكت وھو ،رسيب ينطولا كردلــــــــل
 ةاـيحلـل لاـقـتنالا نم ةـقــيقــح اــننكمي
 اــــھنيوكت ءاــــھتنا دعــــب .''ةيركسعلا
 اھليوحت مت ،لوأ مزالم ةبترل اھتيقرتو
 يديس ةيالوب فصلا طابض ةسردم ىلإ
 ،4102 ىـــــلإ 9002 نم ،ساـبعــلــب
 -وكيسبلا ةيلخ سيئر بصنم تلغشو
 ىلإ 4102 '' نم ةرتفلا يفو ،ينقت
 ةيلخ ةلوؤسم بصنم تلغش ،6102
 ىوتسم ىلع ةدجاوتملا ينقت -وكيسبلا
 ةيحانلاب ينطولا كردلل ةيوھجلا ةدايقلا
 يفو تسارنمتب ةسداسلا ةـــيركسعـــلا
 ىوتسم ىـلـع لمعـلــل تلوــُح 6102
 ةدلارزب ينطولا كردلل ايلعلا ةسردملا
 مولـعــلا ةرئاد سيئر بصنم تلــغشو
 مت 1202 ةنس نم ءادتباو ةيعامتجالا
 مولع ةرئاد سيئر بصنم يف ينيعت
.''نمألاو ةطرشلا

 اـــــنتثدحم لوقـــــت
 تاراطإك رھسن''
 يف نيوكتلاب نيفلكم
 راسملا حاـــــــــجنإ
 بلاطلـــــل ينيوكتلا
 ةــــــنسلا نم ءادتبا
 ةـياـغ ىـلإ ىــلوألا
 سوردو رتساــــملا
 ،ناـكرألاو ةداـيقــلا
 مقاطلا ءاقتنا ىلع ةسردملا لمعت امك
 ءفك نوكي نأ بجي يذلا يميلعتلا
 وأ اـيلـع تاداـھشل الـماــحو اصتخمو
 تاذ ةيلوؤسم بصانم لغش نأ قبس
 .''انتسردم هرفوت يذلا نيوكتلاب ةلص
 يرازولا رارقـــلـــل اـــقـــيبطتو ،كلذل
 ينطولا عافدلا ةرازو نيب كرتشملا
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو
 ةذاتسأك طابضل ةيملع بتر حنم مت
 ،)أ( فنص نيرضاحم ةذتاسأ ،نيثحاب
 ذاتسأو )ب( فنص رضاحم ذاتسأو
 ىلإ ةفاضإلاب ،)ب(و )أ( فنص دعاسم
 3و 1 رئازجلا ةعماج عم ةمربم ةيقافتإ
 ةذتاسأ بادتنا فدھب ةديلبلا ةعماجو
 ينيوكتلا راسملا معدل نينواـــــعــــــتم
.ةسردملاب
 كردلل ايلعلا ةسردملا لفكتت ،ةراشالل

 :ةيلاتلا تانيوكتلا ريفوتب ينطولا
l عبرأ مودي يذلا يدعاقلا نيوكتلا 
 ةـــھجوم ةدحاو ةــــنس اــــھنم تاونس
 كرتشملا يدعاقلا يركسعلا نيوكتلل
 لاشرشل ةــيركسعــلا ةـــيميداـــكألاـــب
 متيل ،''نيدموب يراوھ لحارلا سيئرلا''
 يركسعو يعماج نيوكت ةرشابم اھدعب
 ىوتسم ىلع تاونس ثالثل لصاوتم
 ضرغب ينطولا كردلل ايلعلا ةسردملا
 سناسيل( ةيعماج ةداھش ىلع لوصحلا
 اـقـفو )يمومعـلا نمألاو نوناــقــلا يف
.)هاروتكد – رتسام –سناسيل( ماظنل

l ةـــــــــــنس ةدمل صصختم نيوكت  
 ىلع اھرثإ طباضلا لصحتي ،ةدحاو
 كردلا( يصصخت نيوكت ةداــــــــــھش
.)ينطولا

l طابضلل ناقتإلا سورد.
l مارجإلا مولع يف رتساملا ةداھش: 

GEfà≤ÉA WÉbº J©∏«ª» c∞A
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 اساسأ هـــــــــــجوم نيتنس مودي نيوكت
 تاداـھش ىـلـع نيلصاــحلا طاــبضلــل
 مھؤاقتنا مت نيذلاو )سناسيل( ةيعماج
 ةذتاسأ فارشإ تحت ةـــــقـــــباسم رثإ
 لصحتي ،نيوكتلا ةياھن يفو .نييعماج
 رتسام( ةيعماج ةداھش ىلع طباضلا
.)مارجإلا مولع يف

l ناـــكرألاو ةداـــيقــــلا يف سورد 
 ،اريخأو )كيتسيجوللاو ينطولا كردلا(
.ةينطولا ةمدخلا طابض نيوكت
 لبق نم اھنع ربعملا تاجايتحالل اعبتو
 تجردأ ،ينطولا كردلا ةداــــــــــــــيق
 يف رتساـــــــملا يف ةديدج تاصصخت
 ةيداصتقالا مئارجلاو ةيمارجإلا مولعلا

.2202 ةنس ذنم ةيلاملاو
 ةطرشلا مولـع ةرئاد ماـھمل ةدوعـلاــبو
 :اــھنأ ىــلإ اـــنتثدحم تراشأ ،نمألاو
 ةينوناقلا مولعلا ةيريدم نيب ةمسقم''
 ةرئادو )د م ل( ىلوألا ةنسلل ةبسنلاب
 ةبسنلاب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا
 ةـفاضإلاـب ،ةـثلاـثلاو ةـيناـثلا نيتنسلــل
 مولــعــلا ةرئاد نم ريطأتبو رتساــملــل
:نأشلا اذھ يف فيضتو''ةيمارجإلا
 راسملـــــــــــل نسحلا ريسلا لجأ نم''
 لك بسح داوملا سيردت متي ،ينيوكتلا
 مايأو تاودن ميظنت اضيأو صاصتخا
 انمق ،ددصلا اذھ يفو تايقتلمو ةيملع
 ينطولا يدانلا ىوتسم ىلع ميظنتب

 ىقتلـم ،2202 سراــم رھش شيجلــل
 ةــيلاــملاو ةـــيداصتقالا مئارجلا لوح
 ىقتلم ميظنتل ريضحتلا ددصب نحنو
 هذھ لالخ يئاذغلا نمألا لوح رخآ
.''ةنسلا
 هذھ ةريصن حيوس مدقملا تمنتغا امك
 دوھجلاــب هــيونتلا لجأ نم ةــبساــنملا
 اـيلـعـلا  ةداــيقــلا فرط نم ةــلوذبملا
 كردلاو يبعشلا ينطولا شيجلـــــــــــل
 ةأرملا رود ةيقرتب قلعتي اميف ينطولا
 فورظلا ةــفاــك ريفوتو ةـــيركسعـــلا
 اھؤلم لمعلل ةبسانملا ةئيبلاو ةمئالملا
 ميدقتل روطتلا ىلع صرحلاو مارتحالا
nنھيدل ام لضفأ
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 ةغللا يف سناسيل ةداھش ىلع ةلصحتم
 اـھراسم صوصخب لوقـت ،ةـيزيلــجنالا
 ينطولا كردلا حالسب تقحتلا'' :ينھملا
 ةرئاد رييستب يفيلكت مت ثيح 6102 ةنس
 دوأ ،ددصلا اذھ يف .ةيبنجألا تاغللا
 ةيبنجألا تاغللا سيردت نأ ىلإ ةراشإلا
 نيوكت نامض دصق ،ةغلاب ةيمھأ يستكي
 ةــبلطلا ةدئاــفــل يلاــعـــلا ىوتسملا نم
 نيوكت ريفوت لالــــــخ نم ،طاــــــبضلا
 ةيزيلجنالا نيتغللا يف يعماجو يركسع
 ساسأ ىلع تاونس  ثالث ةدمل ةيسنرفلاو

 لكل ةبسنلاب عوبسألا يف تاعاس ثالث
wen نيتفلتخم نيتقيرطل اقفو كلذو ةغل

yawdaehةيزيلجنالا ةـغـلـل ةـبسنلاـب 
 :ـب ةـفورعــملا ةــيجوغاديبلا ةــيجھنملاو
ogé retlaةيسنرفلا ةغللا نيقلتل ةبسنلاب. 
 مييقــتل تاــناـــحتما ءارجإ متي ،ةراشإلل
 هــقاــحتلا دنع ةرشاـــبم بلاطلا ىوتسم
 ةساردل هھجون اھئوض ىلعو ةسردملاب
 ةدھاـعـملا راطإ يف كلذو ةـنيعــم ةــغــل
 فثكملا سيردتلا زكرم عـــم ةــــمربملا
 نيأ ةعيرزوبب 2 رئازجلا ةعماجب تاغلل

 مييقت ةجمرب ةيسارد ةنس لك ةياھن يف متي
.'' طابضلا ةبلطلل يوغللا ىوتسملل
 ىــلإ ةراشإلا ىــلــع اــنتثدحم تصرح
 نيسحت يف ةيبنجألا تاغللا ميلعت ةمھاسم
 لصاوت ليھستو فراــــعـــــملا باستكا
 راطإ يف بناجألا مھئارظن عم طابضلا
 ،ىرخألا نادلبلا عم يركسعلا نواعتلا
 نمضت ةفاضم ةميق ةباثمب اضيأ دعُي امك
 ةدئاـــفـــل يعونلا نيوكتلا بناـــج ىـــلإ

 يف ةربخلا باستكاو مكحتلا ،انطابض
nةيلبقتسملا مھتاصصخت تالاجم

 يتلا انيل .ر بلاطلا لوقت ،اھتھج نم
 ينطولا كردلل ايلعلا ةسردملاب تقحتلا
 ناحتما يف يحاجن دعب'' : 2202 ةنس
 ،8102 ةـنس طسوتملا ميلــعــتلا ةداــھش
 لابشأ ةسردمب قاحتلالل ةقباسم تزتجا
 ثالث اھب تيضمأ ثيح ةديلبلاب ةمألا
 ةداــھش ىــلــع يلوصح دعــبو .تاونس
 فوفصب قاـحتلالـل ترتخا ،اـيرولاـكبلا
 هل دوھشم حالس وھو ينطولا كردلا

 .ماھملا ءادأ ءانثأ طابضنالاو ةمارصلاب
 مزاللا معدلا تيقلت يننأ ىلإ ةراشإلا دوأ
 ينطولا شيجلا فوفصب يقاـــــحتلا ذنم
 دئاق نأب انھ ديكأتلا ةيمھألا نمو .يبعشلا
 ىلع نورھسي رطؤملا مقاطلاو ةسردملا

 ريفوتو ةـــمئالـــملا فورظلا ناــــمض
 نأ اھنأش نم يتلا ةيرورضلا لئاسولا
 يملعو يركسع نيوكت ةعباتم انل حيتت
.''يعون

 ةـلـجم مھتقـتلا يئالـلا تاـيكردلا عــمجت
كردلا ةداـــيق لمع ىـــلــــع ،''شيجلا''
 ةئيبب عيمجلا ةطاحإل بوؤدلا ينطولا
 عضوو ،يفارتحا ريطأت ريفوتو ةبسانم
 ىشاـــــمتت يتلا ةـــــمزالــــــلا لئاسولا
 ماھملا راطإ يف ةلصاحلا تاروطتلاو
 كردلا حالسل نيعباتلا دارفألل ةلكوملا
 نمألا ىلع ةظفاحملا راطإ يف ،ينطولا
 nيمومعلا ماظنلاو ينطولا
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 لاــــجم يف ةوقــــب اــــھدوجو ةأرملا تبثأ
 ال اًرود يدؤت يھف ،ةيركسعلا تاعانصلا
 داصتقالا ريوطتو ةيمنت راسم يف هنع ىنغ
 نم اھتاراھم لضفب تنكمت ثيح ،ينطولا
 اركح ديعبلاب سيل تقو ىلإ تناك نھم جولو
 ةعانصلا عاطق يف اميس ال ،لجرلا ىلع
 اھتفرعمو اھؤادأ اھبسكأ ثيح ،ةيكيناكيملا
 ندل نم اريدقتو انافرع لاجملا اذھ يف
 ءاكرشلا نمو يمرھلا لسلستلا يف اھيلوؤسم
.بناجألا
 ةمھاسم ىلع ءوضلا انطلس ،ةبسانملا هذھب
 ةـــعاـــنصلا ةـــيقرت يف يوسنلارصنعــــلا
 ةـيعاـنصلا تاسسؤملا ةـفاـكب ةــيكيناــكيملا
 ةرازول ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدمل ةعباتلا
 عاطقــلا اذھ نأو ةصاــخ ،ينطولا عاـــفدلا
 صاصتماب حمس ذإ ،اريبك اراھدزا فرعي
 ريفوت لالخ نم يسايق تقو يف ةلاطبلا
 تاـجاـيتحا ةـيبلـتو ،لغشلا بصاــنم فالآ
 اـنداصتقا دوھج زيزعـتو ،ةــحلسملا اــنتاوق
 ،ةيروھمجلا سيئر تاميلعتل اقفو ،ينطولا
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا
 قبس يذلا نوبت ديجملا دبع ديسلا ،ىنطولا
 يھ ةيركسعلا ةعانصلا'' نأ ىلع دكأ نأ
 يف ةدوجوملا ةديحولا ةيكيناكيملا ةعانصلا
.''رئازجلا
 نم ةلث ىلع رايتخالا عقو ،ددعلا اذھ يف

 ةعانصل ةـيرئازجلا ةـكرشلاـب تاـمدختسملا
 زنب سديسرم ةـــمالـــع نم تاــــبرعــــلا
)BM-VAFAS( نيعـب اــھرقــم نئاــكلا 
 ةيركسعلا ةيحانلاب ترايت ةيالوب فيقشوب
 ةسسؤمل ةتسلا عورفلا ىدحإ يھو ،ةيناثلا
 تاراــــــــيسلا تاــــــــعاــــــــنص ريوطت
)VIDE-cipE( ةيريدمل ةعباتلا ،ترايتب 
 عاــفدلا ةرازوب ةــيركسعــلا تاـــعاـــنصلا
.ينطولا
GŸ¡æóS°á aÉWªá dõYô .. eù°ÉQ Wƒjπ
 يوسنلا قيرفلا ةديمع رعزل ةمطاف ةسنآلا
 ةكرشلا هذھب تقحتلا ةأرما لوأ ،ةسسؤملاب
 .اھتاطاشن قالطإ يف تمھاسو ،4102 ةنس
 ،يرث ينھم راسم اھل ،كيناكيملا يف ةسدنھم
 لاجم يف ةعساو ةربخ باستكاب اھل حمس
 اـھلـمع ةدوج سكعــي اــم وھو ،كيناــكيملا
.هب ىدتقي الاثم  تحبصأف ،عئارلا اھئادأو
 يتلا ،تسافيت دئارلا دكؤت ،نأشلا اذھ يف
 ةمطاف انتليمز'' :نأ ةلئاق اًريثك اھعم تلمع
 ينقتلا لاجملا اذھ يف ةربخلا نم ريثكلا اھيدل
 ةدوج ةـبقارم لاـجم يف اـميس ال ،ةـياـغـلــل
 ةرداغم تابرعلل نكمي ال ،كلذل .جوتنملا
 دقفتت نأ دعب كلذو اھتقفاوم نود عنصملا
 اھنأل ،هتمالسو جوتنملا ةحص يئاھن لكشب
.''اھلمع يف ةقدلاو ةظحالملا ةوقب عتمتت

 ءاـــنبلا يف ةصصختم ةـــمطاـــف ةسدنھملا
 ةدوجلا ةريدم اــًيلاــح لمعـــت ،يكيناـــكيملا
 ينھمراوشم دعب قحتسم بصنم  ،ةباينلاب
 اًدج ةروخف انأ'' لوقت راطإلا اذھ يف ،ليوط
 ،انتسسؤم هدھشت يذلا مدقتلا يف ةمھاسملاب
 دوھجو يعامجلا لمعلا لضفب ققحت يذلا
.''عيمجلا
 تارايسلا ةعانصل ةيرئازجلا ةكرشلا مضت
 :تايريدم عبرأ زنب سديسرم ةمالع نم
 ةيريدمو ةـلـكيھلا ةـيريدمو جاـتنإلا ةـيريدم
 اھسأرتت يتلا ةدوجلا ةيريدمو كيتسجوللا
 ةيريدملا هذھ نوكتت '' ةباينلاب ةمطاف ةسنآلا
 ،ةدوجلا لابقتسا ةرئاد :يھ ،رئاود ثالث نم
 متي يتلا عئاضبلا ةبقارم ةمھمب علطضتو
 ىلإ اھلقن لبق ،كيتسجوللا ةيريدمل اھميلست
 ةبقارم ةرئاد امأ .بيكرتلا ةلسلس لمع ةطقن
 عونل ةدوج باوبأ ةعبرأ نم نوكتتف ،ةدوجلا
ةيلاع باوبأ ةثالثو،retnirpS ''رتنيربس''
 دحاو بابو ،)003 ج فنص( طخل ةدوجلا
 ةلحرم لك يف متي ثيح ،ةكرتشملا ةدوجلل
 ىلع ةمراص ةباقر ذيفنت ،لحارملا هذھ نم
.''جوتنملا ةدوج
 تدافتسا ،ةروكذملا ةكرشلا ىلإ اھمامضناب
 لخاد ةـــينيوكت تارود ةدع نم ةـــمطاــــف
 نيوكتلا ةرود فصتو ،دالــــبلا جراـــــخو
 اھنمازتل ،ةزيمملاب اھيف تكراش يتلا ىلوألا
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 ةأرملا اھنوك ،4102 ماع ةكرشلا قالطإ عم
 اديدحتو اـيناــملأ ىــلإ تلــقــتنا يتلا ةديحولا
سديسرم'' ةكرش رقم ثيح ،''فرودلسود''
حضوتو نيرطؤملا نم قيرف لوأ عم ''زنب
 هذھ ىسنأ نل'' : ةلئاق صوصخلا اذھ يف
 قيرف نمض ةديحولا ةأرملا تنك .اًدبأ ةبرجتلا
 نييماس نيينقـــــتو نيسدنھم ،لاـــــجرلا نم
 لحارم لوح نيوكت نم اــندفــتسا .نيينقـــتو
 ةـــعـــنصملا ةـــيساسألا تاـــبكرملا بيكرت
ىـــلوألا ،نيتعومجم نمض اـــنك ،''انتكرشب
 تاشرولا يف لمع بصانم لغشل ةھجوم
 متھت نيح يف ،تاـــبرعــــلا بيكرت طوطخو
 لاـجم يف الـبقـتسم لاـمعـلا نيوكتب ةــيناــثلا
.''بيكرتلا
 ،عـقوملا يف نيفظوملا نيوكتب قلــعــتي اــميف
 تاراـيسلا تاــعاــنص ريوطت ةسسؤم رفوتت
 تاراـيسلا تاـينقـت يف نيوكتلـل دھعـم ىـلــع
 جماربل مئادلا ثيدحتلاو يعون نيوكت نامضل
 اقـفو ،نيصبرتملا ةدئاـفـل ةـلـكسرلاو نيوكتلا
.بصنملا ةعيبطو صصختلل
e¡ÉQGä J≤æ«á cÑÒI
 ماھمب جاتنإلا عنصمب يوسنلا رصنعلا لفكتي
 تاباوب ىوتسم ىلع جوتنملا ةدوج ةبقارم
 يف تاداھش ىلع تالصحتم نَھلك ،ةدوجلا
 وأ سدنھمك ةيكيناكيملا تاصصختلا فلتخم
 يمتنت يتلا ةميعن ةديسلا .ينقتوأ يماس ينقت
 ةتمتألا يف يماس ينقت يھ ،قيرفلا اذھ ىلإ
.9102 ةنس ةكرشلا ىلإ تمضنا ،ميظنتلاو
 اـھقاـحتلاـب ةديعس اـھنأ ةـميعــن ةديسلا حضوت
 ريثكلا تملعت'' :ةلئاق ،رعزل ةسدنھملا قيرفب
 يف ،ةمطاف ةديسلا ةقفر كيناكيملا لاجم يف
 اذھ يف لمعلا نم فوخلاب رعشأ تنك ،ةيادبلا
 نكلو لجرلا ىلع اركح ناك يذلا  صصختلا
 ينبسانت ةنھملا هذھ نأ تكردأ ،ةسرامملاب
.''ادج
 ةميعن ةديسلا تقلت ،اھتاليمز عيمج رارغ ىلع
 دھعم ىوتسم ىلع ،عقوملاب ايدعاق انيوكت
 هتدم رخآ انيوكت مث ،رھشأ ةتس ةدمل نيوكتلا
 ةرفوتملا ةثالثلا تاصصختلا يف رھشأ ةثالث
 ةدوجلاو بيكرتلا :يھو ،جاـــتنإلا عــــنصمب
 ،نيوكتلا ةرتف ءاھتنا درجمبو .كيتسجوللاو
 لقت ال ةيبيرجت ةرتفل تامدختسملا عضخت
 ةددحملا ةفيظولا يف دحاو رھش نع  اھتدم
 جاتنإلا عنصمب لمعلا تاشرو ىوتسم ىلع
 اــھتبستكا يتلا فراــعــملا راـــبتخا لجأ نم
.ةينيوكتلا تارودلا ءانثأ تامدختسملا

 تبرعأ ،نھلـمع فورظب قلـعــتي اــميف اــمأ
 ةـحيتفو ةــيدلاــخ ،ةــميعــن ةديسلا تالــيمز
 يف نلغتشي يتاوللا ،ةيلاعلاو ةتخبو زانيھاشو
 يف نھحايترا نع لمعلا تاشرو فلتخم
 .طابضنالاو مارتحالا هدوسي  لمع ءاضف
 يھو ،ةينغ ةديسلا قحتست ،ةبسانملا هذھب
 تحت ةدوجلا ةبقارم قيرف تاوضع ىدحإ
 هذھ عتمتت ..ريدقتلا لك ،رازال ةديسلا فارشإ
 ىلإ ةيلاع ةءافكو ةيكيمانيدب ةعاجشلا ةأرملا
 اـــــھدعـــــقأ نمزم ضرمب ةأجف تبيصأ نأ
 ةرتفـل لمعـلا نع بيغــتلا اــھمزلأ ،شارفــلا
 .مزاللا جالعلا يقلت لجأ نم ةليوط
 ،لمعلل اًرخؤم اھتدوعب انترايز تنمازت دقو
 ركشأ'' :ةلئاق اھنانتما نع انل تربع ثيح
 فقو دقل ،يل مھتدعاسمو مھمعد ىلع عيمجلا
 يتلا ةبيصعلا تاقوألا يف يبناج ىلإ عيمجلا
 نأ يلمأ ،وتلل يلمع تفنأتسا ،اھب تررم
.''بولطملا ىوتسملا يف نوكأ
 ةيريدملا ىوتسم ىلع اضيأ ةأرملا دجاوتت 
 يريات ماھلإ ةسنآلا لغشت ثيح ،ةيراجتلا
 يھو ،ةــباــينلاـــب يراـــجتلا ريدملا بصنم
 مولـع يف سناسيل ةداــھش ىــلــع ةــلصحتم
 تاــقالــعــلا صصخت ،لاصتالاو مالـــعإلا
.ةماعلا
 رييستلا لاجم يف يرث ينھم راسم اھيدل
 نم ديدعلاب اھلمع لالخ نم ةماعلا تاقالعلاو
 قاحتلالا لبق تارايسلا لاجم يف تاكرشلا
 ماـــــــھلإ زيمتت ،6102 ةـــنس ةسسؤملاــــب
 ةربخب عتمتتو ةيدجلاو لمعلا يف ةيفارتحالاب
 نسحب يلــــــــحتلا بجوتسي ناديم يف ةريبك
.ربصلاو ءاغصإلا
 ،دانم ةشئاع بيقنلا انيقتلا ،انترايز ماتخ يف
 ريوطت ةسسؤمل ةـماـعـلا ةــناــمألا ةــلوؤسم
 مأ .8102 ةـنس ذنم تاراــيسلا تاــعاــنص
 تلمح ،ايلع تاسارد نم تدافتسا ،نيلفطل
 ،1102ةعفد يبعشلا ينطولا شيجلا ناولأ
 مالعإلا يف 2 رتسام ةداھش ىلع ةلصحتم
 ةسدنھ يف ةـيناـث ةداــھش ىــلــع اذكو ،يلآلا
 فئاظو ةدع تلغش .نيصلاب ةدقعملا عيراشملا
 اھيلع رفوتت يتلا تاصصختلا فلتخم يف
 ايرث ينھملا اھراوشم لعج امم ،ةسسؤملا
 لكب ماھملا نم ديدعلا يدؤت ثيح ،تاربخلاب
.ةيفارتحا
 ريدقت ةيحتب هجوتن نأ الإ انعسي ال ،ريخألا يف
 ،نھئاقلب انيظح يتاوللا ءاسنلا عيمجل نافرعو
 ءافولل مئادلا نھدادعتسا نع نبرعأ يتاوللا
nنھتامازتلاب

 نم تارايسلا ةعانصل ةيرئازجلا ةكرشلا تأشنأ
 ربتعت و ،2102 ةيليوج يف زنب سديسرم ةمالع
 عاطقلا اذھ يف ىربكلا تارامثتسالا مھأ نم
 ربوتكأ رھش اھب تارايسلا جاتنإ أدب .ةقطنملاب

 نم تابرعلا نم نيعون ةعانص يف ،4102
يف لوألا عونلا لثمتي ،''زنب-سديسرم'' ةمالع
''رتنيربس'' عون نم ةـــيعــــفــــنلا تاــــبرعــــلا

RETNIRPS،ةدحو 0006 غـلـبت جاـتنإ ةردقـب 
 لثمتي نيح يف ،ميمصتلا نم اعون 53 عم ،ايونس
 عفدلا ةيعابر تابرعلا ةعانص يف يناثلا عونلا
 0002  يلاوحب اھجاتنإ ردقي يتلاو ،)ج( فنص
 .اعون 02 لمشتو ايونس ةدحو
 نم تارايسلا ةعانصل ةيرئازجلا ةكرشلا تنكمت
 ثادحتسا نم تراـــيتب زنب سديسرم ةـــمالـــع
 ةقطنملا ينطاوم ةدئافل لغشلا بصانم نم تائملا
.نيسنجلا نم
 ةأرملا دجاوت ،ةرايزلا هذھ يف انھابتنا دش ام
 تاـيريدملا عـيمج ىوتسم ىـلـع ةوقـب ةـلـماـعـلا
 تاشروبو ةكرشلل ةعباتلا حلاصملاو رئاودلاو
 راشأ ،نأشلا اذھب .صوصخلا هجو ىلع عينصتلا
 الـئاـق ساـفر .أ ديقـعـلا ةـباـينلاـب ةسسؤملا ريدم
 ةـقـلـعــتملا كلــت ةصاــخ ةزجنملا تاطاشنلا”نأ
 نم ةــلــمج ىــلإ اــنتسسؤمب دنتست ،جاـــتنإلاـــب
 ةقدلاو ينقتلا عباطلا اھيلع بلغي تافصاوملا
 نأ فورعـــــــملاو .ربصلا نم ريثكلاو ةربخلاو
 دعي ببسلا اذھلو ،تافصاوملا هذھب عتمتت ةأرملا
n''اًيرورض اًرمأ ةسسؤملاب اھدوجو

Gdû°ôcá G÷õGFôjá dü°æÉYá Gdù°«ÉQGä
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Gd©æü°ô Gdæù°ƒ… HÉŸƒDS°ù°á GŸôcõjá d∏ü°«Éfá hGdàéójó
 d∏óaÉ´ G÷ƒ… Yø G’Eb∏«º Gdû°¡«ó ''QGHí e≤ôGÊ'' HÉdæÉM«á Gd©ù°μôjá G’Ch¤

cØÉAGä YÉd«á hWÉbÉä GEHóGY«á 
GCKÑàâ GŸôGCI ‘ U°Øƒ± G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» LóGQJ¡É, a¡» “ÉQS¢ e¡Ée¡É GE¤ LæÖ GdôLπ HÉMÎGa«á hGbàóGQ, 

Y∏≈ N£≈ GCS°Óa¡É GdÑ£Óä Gd∏ƒGJ» bóeø Gd¨É‹ hGdæØ«ù¢ ‘ S°Ñ«π GdƒWø, hGCX¡ôä Hòd∂ WÉbÉJ¡É G’EHóGY«á 
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ةـــيزكرملا ةسسؤملا ''شيجلا'' ةـلــجم تراز
 ميلـقإلا نع يوجلا عاـفدلـل ديدجتلاو ةـناـيصلــل
ولخت داكت ال ثيح ،''ينارقم حبار'' ديھشلا
 ،تاـھيبش تاــيندمو تاــيركسع نم اــھتاشرو
 ةزھجأ يف ،اھلمع عقوم يف لك نافتو دجب نلمعي
.ةثيدح لئاسوو ةساسح
 ديدجتلاو ةـناـيصلـل ةــيزكرملا ةسسؤملا ربتعــت
 ساسحلا بصعـلا ميلــقإلا نع يوجلا عاــفدلــل
 ينقــتلا نيمأتلا ةــلسلس يف سيئرلا ناـــيرشلاو
 تادحولا اذكو ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تادحول
 اھرود لالخ نم ،يوجلا عافدلا يف ةمھاسملا
 ةنايصو رييست تايلمع فلتخمب مايقلا يف لاعفلا
 تادحولا فلتخم ىوتسم ىلع صاخلا داتعلا
 فلتخمب ةدجاوتملا يوجلا عافدلل ةعباتلا ةيوھجلا
 هذھ لك يف لضفلا دوعيو ،ةيركسعلا يحاونلا

 كلذ يف اــمب ،اــھدارفأ دعاوس ىـــلإ لاـــمعألا
 الاعفو اماھ ارود بعلي يذلا يوسنلا رصنعلا
 ةسسؤملل ةفاضم ةميق يطعي امم ،ةسسؤملاب
 رصنعلا نم ةعفد لوأب 8102 ةنس تززعت يتلا
 .يوسنلا

‘ eù°àƒi GŸ¡ÉΩ GŸƒc∏á GEd«¡ø
 فلتخمل رئازلا هظحالي ةأرملل بوؤد طاشن
 ةمدختسموأ تناك ةيركسع ،ةسسؤملا تاشرو
 ناــميإلا رون ،ةــنيمأ، ءاــيمل ،ةـــھيبش ةـــيندم
 انيقتلا يئاللا تاديسلا  ،نم نھريغو ةنيربصو
 يوسنلا رصنعـــلا ةءاـــفــــك نع ةــــنيع ،نھب
 يف نھطاشن لالخ نم نربعي نھو ،ةسسؤملاب
 ةيذالوفلا ةدارإلا نع نھيلإ ةلكوملا ماھملا ءادأ
 يدحتلل اھعفرب ةيركسعلا ةأرملا اھب عتمتت يتلا
.اھنطو ةمدخ يف كلذب ةمھاسملاو مظع امھم

تاذو ةساسح ةزھجأ باطعأ حالصإف
 ىلع ،زيكرتلاو ةقدلا يعدتسي ةدقعم ايجولونكت
 داـتعــلــل يفــيظولا راــبتخالاو صحفــلا رارغ
 عافدلا تادحو فلتخم ىلإ هجوملاو نزخملا
 ةشرو هيلع لمعت ام وھو ،ميلقإلا نع يوجلا
 ،ةيلآلا ةيرادارلا ةيطغتلل ةعبار ةجرد ةنايصلا
 يھو ءايمل هللا قزر لوألا مزالملا تدكأ ثيح
 موقن'': ةلئاق رادارلا ةمظنأو ةراشإلا يف ةصتخم
 ىوتسم ىــلــع تارادارلا ةــناــيصو حــيلصتب
 للخلا ددحن ذإ ،ةعبارلا ةجردلا نم ةشرولا
 تاطحم قيرط نع رادارلا ءازجأب دوجوملا
 لطعــلا حالصإ مث نمو ،ةـــبقارملاو صحفـــلا
 ةيتايلـمعـلا ةـيزھاـجلا ىـلـع ظاـفـحلا يلاـتلاـبو
.''تادحولل
 ةدوجوملا ةرياعملا ةحلصم لجست ،اھتھج نم
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 قاسو مدق ىلع لمعت يتلا ،ةأرملل ايوق اروضح ةسسؤملاب
 اذھ يف .ةيلاع ةدوج يذ لمع ميدقت ىلع اھنم اصرح
 ةصتخم ،ةنيمأ نيدلا قاجنس لوألا مزالملا لوقت صوصخلا
 عباتلا داتعلاو ةزھجألا فلتخم ةرياعمب موقن'' ايجولورتملا يف
 ةزھجألا اھيف امب ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوق ةدايقل
 سايقلا ةزھجأ ةيعون ةبقارمو ،سايقلا ةزھجأو ةيئابرھكلا
 ةھجوملاو اثيدح ةبستكملا ةيزكرملا تاشرولا فلتخمل ةعباتلا
 ديقتلا لظ يف كلذ لك ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تادحول
.''ةنايصلاو حيلصتلاب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولاب
 ىرخأ ةحلصم دنع انفقوو ةسسؤملا ءاجرأل انترايز ترمتسا
 يتلا ةيزيترھلا مزحلا ةحلصم يھو اھتاقباس نع ةيمھأ لقت ال
 ةيندملا ةمدختسملاب انيقتلا ثيح ،لاعف لكشب ةأرملا اھب طشنت
 ةحلصمب ةيئابرھك ةسدنھم يھو ناميإلا رون روبص ةھيبشلا
 دج ةحلصملاب لمعلا ةعيبط'' نأ تدكأ يتلا ةيزيترھلا مزحلا
 حيلصتلاب ةصاخلا ةينقتلا قئاثولاب ديقتلا انم بلطتيو ،ساسح
 لالغتسا ءانثأ ةينمألا تاطايتحالا ةاعارم عم ،ةنايصلاو
 حيلصتو ةنايص دنع ويدارلا تاددرتو ةيئابرھكلا ةزھجألا
نييحت ىـلـع ةــحلصملا لمعــت كلذ بناــج ىــلإ ،''ةزھجألا
 خيراوت ةبقارمو ةنايصلاو حيلصتلا ةعباتم تافلمو تالجس
 لدابتو زيمتم يعامج لمع قفو  ،سايقلا ةزھجأ ةرياعم
.دارفألا نيب اميف فراعملاو تاربخلا
 عافدلل ديدجتلاو ةنايصلل ةيركسعلا ةسسؤملاب ةأرملا علطضت
 ةبعص ماھمو ةساسحو ةعونتم راودأب ميلقإلا نع يوجلا
 ةحلصمب اندجاوت ءانثأ هاندصر ام وھو ،اھترادج اھيف تتبثأ
 تدكأ ثيح ،ةنيربص يلتيرق بيقنلا اھب لغتشت يتلا طيطختلا
 بتكم سيئرك يقتاـع ىـلـع ةاـقـلـملا ماـھمل بلطتت ”:ةـلـئاـق
 لكل ةصاخلا ةعباتملا ،ةبقارملاو رھسلاو ةعباتملا ،طيطختلا
 عـــيمج ناـــمضو ،يكيتسيجولــــلا معدلاو نيومتلا تاطاشن
 عافدلا تادحو فلتخمل يكيتسيجولا ينقتلا دانسإلا تانيمأت
.''دانسإلا تادحوو ميلقإلا نع يوجلا
 ةنايصلل ةيزكرملا ةسسؤملاب ةأرملا علطضت ،ىرخأ ةھج نم
 اھماھم ءادأ نع الضف ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلل ديدجتلاو
 نيمداقلا نيصبرتملا ةبلطلا ريطأت ةيلمعب ،اھصاصتخا بسح
 اريضحت يبعشلا ينطولا شيجلل ةعباتلا سرادملا فلتخم نم
.”مھجرخت تاركذمل
 ةسسؤملا سيئر عم انل ءاقل يفو ةسسؤملاب ةأرملا رود نعو
 ديقعلا ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلل ديدجتلاو ةنايصلل ةيزكرملا
 ةأرملا اـــھب موقــــت يتلا تادوھجملا اــــنثدحم نمث ،دمحم.أ
 اـھمدقــت يتلا تادوھجملاــب اديشم ،اــھريدي يتلا ةسسؤملاــب
 نأ ملعلا عم ،حاجنو قوفتب اھزجنت يتلا ةقيقدلا لامعألاو
 ارخؤم هــثادحتسا مت اصاــخ اــجماــنرب تصصخ ةسسؤملا
 ايلعلا ةسردملا نم ددجلا نيلوحملا ةقفارمو ريطأتب يضقي
 نيوكت نم ةدافتسالا نم مھنكميو ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلل
 ةـيجولونكتلاو ةـيملــعــلا تاروطتلا ةــبكاوم مث نمو رمتسم
 يف لمعلا يف جامدنالا نم مھنكمي امك ،لاجملا يف ةلصاحلا
 يف ةديدج براــــــــــجت بسكو مھبھاوم لقصو زيجو تقو
 nناديملا
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 9991 يام 11 خيراتب ءايمل تدلو
 ،ةريوبلا ةــــــيالوب رصقــــــلا لھأب
 اـــھسأر طقسمب اــــھتسارد تلوازو
 اـيرولاـكبلا ةداـھش ىـلــع تلصحتو
 ديج ريدقتب ةيبيرجتلا مولعلا ةبعش
 يف طارخنالل اھلھأ ام وھو ،ادج
 يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص
 ذنم اــھدوار يذلا ملـــحلا قيقـــحتو
 40 خيرات ىقبيو ،اھرفاظأ ةموعن
 ال فيك اھنھذب اقلاع 6102 ربمتبس
 يذلا ملاعلا اھجولول فدارم وھو
 اذھ يف لوقت ثيح ،هب تملح املاطل
 ريبكلا يبح يفـــــــخأ ال'':ددصلا
 ملح يندوار يتلا ةيركسعلا ةسسؤملل
 حيتت اھنأل ،يتلوفط ذنم اھب قاحتلالا
 دوشنملا يفدھ ىـــــــلإ لوصولا يل
 نم ،ينھملا يراسم يف ءاقترالاو
 ىوتسملا يلاع يملع نيوكت لالخ
 قيقحت نم فاطملا ةياھن يف يننكمي
 ينطولا شيجلاو يدلب ةمدخو يتاذ
اــــــنتثدحم عــــــجرتستو ،''يبعشلا
 اھتليخمب ةقلاع لظت ةليمج تايركذ
 ةيريضحتلا ةسردملاب تقحتلا'' :ةلئاق
 تيقــــلـــــت ثيح ،سدنھم تاساردل
 ،تاونس ثالث ةدمل ايريضحت انيوكت
 يف حاجن ةداھش ىلع هرثإ تلصحت
 دئاق ةداھش ىلإ ةفاضإ ،لوألا روطلا
 نيوكتلا ةــياــھن دعـــبو ،ةـــلـــيصف
 تقــحتلا 9102 ةـــــنس يريضحتلا
 نع يوجلا عافدلل ايلعلا ةسردملاب
 رادارلا ةمظنأ يف صصختأل ميلقإلا
 ،تاونس ثالـــــــــــث ةدمل ةراشإلاو
 ةداھشبو لوأ مزالم ةبترب تجرختو
 ةداـھش بناــج ىــلإ ،ةــلود ةسدنھم

.''رادارلا ةمظنأو ةراشإلا يف رتسام
 ،ةروكذملا ةسردملا نم اھجرخت دعب
 ةيزكرملا ةسسؤملاب انتثدحم تقحتلا
 ربمتبس 31 خيراتب ديدجتلاو ةنايصلل

 ،اھتلاض اھيف تدجو ثيح ،2202
 لئاسوو تايناكمإ نم هيلع رفوتت امل
 ةسدنھمك اــــھل حــــنمت ةروطتم دج
 اھتقلت يتلا ةيرظنلا فراعملا قيبطت
.ةزھجألا ثدحأ ىلع نيوكتلا لالخ
 لوقت اھب ةطونملا ماھملا ةعيبط نعو
 موقأ'':ءايمل هللا قزر لوألا مزالملا
 ةزھجأ فلـتخمل ةــناــيصلا لاــمعأب
 ددحأ ،لطعلل ضرعتت يتلا رادرلا
 ةـناـيصو هــحالصإب موقأو بطعــلا
 يتاليمز ةيعمب هب موقأ امف ،زاھجلا
 يذلا صاصتخالـل اــنبح نم عــباــن
 مئادلا انيعس رسفي ام وھو هسرامن
 ناديملا اذھل اـنقـبس نمب كاــكتحالــل
 نع اثحب ديزملا ملعت ىلع صرحلاو
 اـــنشيجل ةـــمدخ ةــــيدودرم لضفأ
n ''يبعشلا ينطولا
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 نيلضانم مضي يلئاع طسو ىلإ يمتنت
 ،دعاـقـتم يركسعـل ةـجوزو نيدھاــجمو
 ارخف ةـجق ءاــيمل ديقــعــلا ةــبيبطلا يدبت
 شيجلا فوفص نمض اھدجاوتب ازازتعاو
 اـــــــھسفـــــــن تضرف ،يبعشلا ينطولا
 ،ةيلوؤسملاـب يلاـعـلا اـھسحو اـھتمارصب
 ال ،ةيادبلا يف“ :ةلئاق انيلإ اھثيدح لھتست
 مكتلجمل ركشلا ليزجب مدقتأ نأ الإ ينعسي
 ةـتاـفـتلالا هذھ ىــلــع ''شيجلا'' ةقـيرعـلا
 هدرم ناـك ،يراـيتخال ةـبسنلاـب .ةــيبطلا
 شيجلاـــب ةدوجوملا ميقــــلا ةطاسب لكبو
 ريرحتلا شيج ليلس ،يبعشلا ينطولا
 يدلاو لمع يتلا ميقلا نع الضف ،ينطولا
 ذنم يصخش يف اھسرغ ىلع يتلئاعو
.''ةركبم نس
 ةنس ايرولاكبلا ةداھش ىلع اھلوصح دعب

 ،لجيج ةـــنيدمب اـــھسأر طقسمب ،7891
 ملح قيقحت ءايمل تررق ،زاتمم ريدقتب
 ايلع تاسارد ةلوازم يف لثمتملا اھتلوفط
 بطلا ةــيلــكب تقـــحتلا ثيح ،بطلا يف
 لبق ةدحاو ةنس اھب تضمأ يتلا ةنيطنسقب
 ةـحصلـل ةــينطولا ةسردملاــب قحتلــت نأ
 نيعـب ''ريكب يضاـق'' ديھشلا ةـيركسعــلا
 ةقيقحلا ..ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب ةجعنلا
 رجحب نيروفصع ةـــباصإ تدارأ اـــھنأ
 حــبصت نأ ،لثملا لوقـــي اـــملـــثم دحاو
 فيضت ،هسفن تقولا يف ةبيبطو ةيركسع
 ادج ةسمحتم تنك '' :ةلئاق نأشلا اذھ يف

 تاوقلا نمض ينھملا يراسم ةرشابمل
 ثيح ،بطلا لاجم يف ديدحتلابو ةحلسملا
 ،عيجشتلاو معدلا لك يتلئاع يل تمدق
 يذلا لحارلا يدلاو فرط نم ةصاخ
.''هتنباب روخف دج ناك
 اـــنتثدحم تقـــحتلا ،5991 ةــــــنس يف
 ةـحصلا حـلاصمل ةــيقــيبطتلا ةسردملاــب
 روتكدلا ديھشلا'' سابعلب يديسب ةيركسعلا
 ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلاب ''سراف ىيحي
 ،يركسع يبط نيوكت نم تدافتسا نيأ
 نأ كردأ تنك يننأ مغر'' :ةلئاق درطتستل
 الإ ،عقاولا ضرأ ىلع دسجتي ناك يملح
.ةريثك تايحضت مدقأ نأ يلع ناك هنأ
 ،''ةريثك تايحضت مدقأ نأ يلع ناك هنأ الإ
 ةيرشعلا لالخ انتاسارد انلواز'' :فيضتل
 ببسب ،ةياغلل ةبعص فورظ يف ،ءادوسلا
 نأ الإ ينعسي ال انھ .ةيباھرإلا تاديدھتلا
 يئالــــلا تاــــيرئازجلا ءاسنلا لك ييحأ

 رارصإو ةدارإو مزح لكــــــــــب نھجاو
 روص لضفأ نمدقو يومدلا باھرإلا
 ىذتحُي ةلثمأ ندسجو ةعاجشلاو محالتلل
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 نم ماسجلا تايحضتلاو حافكلا يف اھب
 اـھتيقرت دعـب .”اـنتمأ ةداـيسو ةـعـفر لجأ
 ديدج نم لمعلل تقحتلا ،لوأ مزالم ةبترل
 زاـيتجال شيجلـل يزكرملا ىــفشتسملاــب
 نييلــخادلا ءاــبطألاــب ةصاــخ ةــقــباسم
 نمو ،ةصتخم ةبيبط حبصتل )نيميقملا(
 اھلوصحو ةقباسملا يف اھحاجن نإف مث
 راـيتخاـب اـھل حـمس زاـتمم بيترت ىـلــع
 املاطل يذلا بلقلا ضارمأ بط صصخت
 اذھ يف ةــلــئاـــق ،هـــب ةـــفوغش تناـــك
 لك تقــقــح يننأ ترعش '' :صوصخلا
 ضارمأ يف ةـبيبطك ،ةـعـمتجم يمالــحأ
 لبنأ نم ادحاو دعي يذلا صصختلا ،بلقلا
 نم يناعي صخش ذاقنإف ،تاصاصتخالا
 ليثم ال روعش ةباثمب وھ بلقلا يف ضرم
 ةيعوألاو بلقلا ضارمأ نإف ،ملعلل .هل
 باــبسألا ةرادص يف اـــمود ةـــفـــنصم
.''ملاعلا يف ةافولل ةيدؤملا ةيسيئرلا
 انتبيبط ليوحت ىرج ،6002 ةنس يفو
 ىفشتسملا ىوتسم ىلع لمعلل ةيئاصخألا
 ةـلــڤروب يعــماــجلا يوھجلا يركسعــلا
 تلغش ثيح ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلاب
 تاصوحفــــلا ةـــــحلصم سيئر بصنم
 تدافتسا ،اھسفن ةنسلا يفو .ةيجراخلا
 لاجم يف جراخلا يف صبرت نم انتثدحم
 اھتدوع دنعو ،رھشأ ةتس ةدمل اھصصخت
 ابصنم انتثدحم تلغش ،نطولا ضرأل
 ةنس يفو .روكذملا ىفشتسملا يف اديدج
 سيئر بيبط بصنم يف تنيُع ،7002
 هب تيضمأ ثيح ،هسفن ىفشتسملا يف
 اروطت ىفشتسملا اذھ دھش دقو ،ةنس41
 تاصصختلا نم ديدعلا حتف عم اظوحلم

 .ىضرملاب يبطلا لفكتلا نيسحتو ةيبطلا
 يف اــھتضق يتلا تاونسلا نأ ةــقــيقــحلا
 ةــــيصخش تلــــقص يرئازجلا بونجلا
 يف لوقت ثيح ،ةرّيسملاو ديقعلا ةبيبطلا
 لمعـلاو ربصلا تملـعــت'' :ددصلا اذھ
 رييستلا نفو ةيلوؤسملا ريدقتو يعامجلا
 ىفشتسمب اھتيضق يتلا تاونسلا لالخ
 .''ةلڤرو
 يف ديقعلا ةبيبطلا تنِيُع ،5102 ةنس يف
 تاصوحفــــــــــــلا زكرم ةريدم بصنم
 ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ةصصختملا
 ةيحانلاب ةمصاعلا رئازجلا يف ةياغرلاب
 ةيعمب تمھاس ثيح ،ىلوألا ةيركسعلا
 نم ،ريخألا اذھ ريوطت يف يبطلا اھقيرف
 ةيبطلا تاصصختلا نم ديدعلا حتف لالخ
 .ىضرملا ةدئافل يبط داتعب دوزتلاو
 2202 ربمتبس رھش ذنم ءاـــــــيمل لغشت
 تاصوحفــــــــــــلا زكرم ةريدم بصنم
 ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ةصصختملا
 ةيركسعلا ةيحانلاب رئازجلاب ياد نيسحب
 دھش زكرملا اذھ نأ ملعلا عم ،ىلوألا
 حـتفـب قلـعـت اـم اـميس ،اظوحلــم اروطت
 بط( رارغ ىلع ةديدج ةيبط تاصصخت
 بطو لاــــفطألا بطو دلــــجلا ضارمأ
 بلـــــقــــــلا ضارمأو يركسلا ضارمأ
 بطو يلخادلا بطلاو ماظعلا ضارمأو
 ضارمأ بطو ءاسنلا بطو ناـــــــنسألا
 رباــخمو ةــعشألاـــب صحفـــلاو ةـــئرلا
 ةيبطلا تاصوحفلا متت ذإ ،)خلا...ليلاحتلل
 انتثدحم لوقت ،ايموي زكرملا ىوتسم ىلع
 قيرفلل ركشلا ليزجب مدقتأ'' نأشلا اذھ يف
 ارخؤم تنيع يذلا زكرملل عباتلا يبطلا

 ةـــبيبطلا مھتمدقـــم يفو ،هسأر ىـــلـــع
 فقت يتلا يواز لاون مدقملا يسيئرلا
 ىلع لوذبملا لمعلا ءارو ريبك لكشب
 يف عيمجلا ىعسي امك ،زكرملا ىوتسم
 نم ،زكارملا لضفأ دحأ زكرملا اذھ لعج
 يبطلا لفكتلاو ةيحصلا تامدخلا ثيح
 فيفـخت يف ةــمھاسملاو ،قوقــحلا يوذب
 اذيفنت ،ةيركسعلا انتايفشتسم ىلع طغضلا
 ينطولا شيجلل ايلعـلا ةداـيقـلا تاـميلـعـتل
.''يبعشلا
 يف لبقتسي يذلا يبطلا زكرملا اذھ معديس
 نيثالث نم رثكأب ،ايموي صخش ةئم دودح
 ةدوجوملا كلت ىلع ةوالع ،ايبط اصصخت
 ايرصح ةھجوملا ةماعلا ةحارجلا اميسالو
 مرولا ،ةعزخلا( ةطيسب تاحارج ءارجإل
 ،)… زراغلا مدقلا رفظ ةجلاعمو يمحشلا
 فرط نم ةلوذبملا دوھجلا لضفب كلذو
 عيجشتو معدو ةجق ءايمل ديقعلا ةبيبطلا
 ةــحصلا حــلاصمل ةــيزكرملا ةـــيريدملا
.ةيركسعلا
 هونت نأ الإ انتبيبط تبأ ،ةبسانملا هذھب
 يتلا يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلاب
 اــھتاردق زربتل ةأرملــل ةصرفـــلا تحنم
 رمألا ،اھب طونملا رودلا اذكو اھتاقاطو
 حلاصمل ةيزكرملا ةيريدملل ةبسنلاب هسفن
 لذبت تئتف ام يتلا ،ةيركسعلا ةحصلا
 تزھتنا امك ،ناديملا يف ةثيثح ادوھج
 نم لكب ديشتل ةــــحناسلا هذھ اـــــنتثدحم
 نسحأ يف اـھماـھم ذيفـنت ىـلـع اــھدعاس
 اھجوزو اھتلئاع ىسنت نأ نود فورظلا
 اولجس ءالؤھ لكف ..''يدھم'' اھريغصو
nاھبناج ىلإ مئادلا مھروضح
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 هذھب هجوتأ نأ رورسلا يعاود نمل هنإ''
 ،ءارغلا ''شيجلا“ ةلجم ءارق ىلإ ةبسانملا
 انرعشُيو انبولق يف خسارلا مسالا اذھ
 ةيامحلاو رخفلاو ةيرحلاو فرشلاو ةوقلاب
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا اھنمضي يتلا
 نم عبانلا ينطولا ريرحتلا شيج ليلس
 ءانبأو فيرلا ناكسو لامعلاو بعشلا
 يھ .''مھيلإ يمتنأ نيذلا نيحالفلا تانبو
 ةنونيع ديقعلا ةدعاسملا ةذاتسألل تاملك
.اھتلباقمب انفرشت يتلا يبوقعي
 فوفصب ةنونيع يبوقعي ديقعلا تقحتلا
 ،اھملح ديسجتل يبعشلا ينطولا شيجلا
 تالوطب نم اھل يوُر امب ترثأت ثيح
 شيج يدھاــــجمو ءادھش تاــــيحضتو
 اـحاـفــك اوضاــخ نيذلا ينطولا ريرحتلا
.مشاغلا يسنرفلا رمعتسملا دض اريرم
 ةـبعش اـيرولاـكبلا ةداـھش ىـلـع تلصحت
 ةسردملاـب تقــحتلا ،2991 ةـنس مولــع
 يضق '' ديھشلا ةيركسعلا ةحصلل ةينطولا
 يف تطرخنا'' :ةــجعــنلا نيعـــب ''ريكب
 نم لماع طباض بلاطك انشيج فوفص
  تدفــــتساو ،ةروكذملا ةسردملا ةــــباوب
 ىوتسم ىلع ةيقيبطت تاصبرت نم اھدعب
 روتكدلا شيجلـــل يزكرملا ىــــفشتسملا
.''شاقن ريغصلا دمحم''
 ،ماعلا بطلا يف ةداھش ىلع اھلوصح دعب
 ةبيبطك اھماـھم ةـنونيع ديقـعـلا تسراـم
 تادحولا نم ديدعلا ىوتسم ىلع يسيئر
 يفو .ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب ةيركسعلا

 ءابطألا ةقباسم حاجنب تزاتجا ،3002
 بلــقـــلا ضارمأ تراـــتخا ،نيميقـــملا
 لبق'' :اھتعفد يف اھقوفت مكحب صاصتخاك
 يبأ تدقف ايرولاكبلا ةداھش ىلع يلوصح
 تررق اھتظحل ،ةيبلق ةمزأب هتباصإ رثإ
 تفاضأو ''بلقلا ضارمأ ةبيبط حبصأ نأ
 دــض يقيقح قاـبس وــھ بـلقلا بط '' :نأ
.''نمزلا

 ءانثأو تابوانملا يف راھن ليل تلغتشا
 مأ ،نيوكتلاو ةيبطلا تاراشتسالاو لطعلا
 ثيح نطولا بح امھيف تسرغ نيلفطل
 يماس ينبا'':صوصخلا اذھ يف لوقت
 ةزبلا امھئادتراب ناروخف اسيليم يتنباو
 شيجلا ىـلإ اــمھماــمضناو ةــيركسعــلا
.''نطولا يف ابح يبعشلا ينطولا
 بط يف ةداھش ىلع تلصحت نأ دعب
 اذھ يف ةدعاسم ةذاتسأ تحبصأ ،بلقلا
 ديدعلا ةرادإ نم تنكمتو ،صاصتخالا
 اـھتءاـفــك لضفــب رادتقاــب تادحولا نم
 ةدحو رارغ ىلع ،لمعلا يف اھتراھمو
 نع فشكلاو بلـــقـــلا تاـــبرض ميظنت
 بصنم لغشت ،اـيلاـح .بلــقــلا ضارمأ
 ءاـــــــفشتسالا لبق اــــــــم ةدحو سيئر
 يركسعـلا ىـفشتسملاـب تالاـجعــتسالــل
 لاجم يف ةعساو ةربخ تبستكا ،شيجلل
 ضارمأب ةلصلا تاذ تالاحلاب لفكتلا
 ىلع رفوتي ىفشتسملا نأو ةصاخ ،بلقلا
 اذھ يف .جالعلاو صحفلل ةروطتم لئاسو
 انل رفوت '':ةلئاق انتبيبط دكؤت صوصخلا
 لجأ نم لئاسولا ةفاك ةيركسعلا ةسسؤملا
 لثمألا لفــــكتلاو ضيرملا ةــــياـــــعر
 .'' ضارمأ نم نوناعي نيذلا صاخشألاب

 لالخ ةبستكملا ةربخلا نأ انتبيبط ىرت
 ةبسنلاب تناك 91- ديفوك ةحئاج يشفت
 ةسرامملل اعساو اناديم يبطلا مقاطلل
 زيزعت ةرورضب تركذ امك ،قيبطتلاو
 نيمدختسملـــــــــــل لصاوتملا نيوكتلا
.ةيلاجعتسا ةلاح يأ ةھجاومل
 تداشأ ،ةبسانملا هذھبو ،ريخألا يف
 ةدايقلا تادوھجمب ةدعاسملا انتذاتسأ
 يتلا يبعشلا ينطولا شيجلـل اـيلـعــلا
 لمعلل ةبسانملا فورظلا لك ترفو
 حــلاصمل ةــيزكرملا ةـــيريدملا اذكو
 رمتسملا معدلـل ةــيركسعــلا ةــحصلا
 ام لضفأ ميدقتب اھل حمس يذلا مئادلاو
 ةأرملا تايحضت ىسنت نأ نود ،اھيدل
 اذھ يف تدكأ ثيح ،ةــــــــــيرئازجلا
 ةــيرئازجلا ةأرملا'' :نأ قاــــــيسلا
 خيراتلا ربع يدحتلا عــفر تعاطتسا
 نافت لكب جھنلا سفن ىلع لازتالو
 دصق لجرلا اھيخأ بناجب صالخإو
 مويلا .اـــننطو ءاـــنب يف ةــــمھاسملا
 ىـلـع لمعــلا تاــيرخأ ءاسن لصاوت
 ءاوللا ركذلاب صخأو ..هتاذ بردلا
 ءاولـــــــلاو يناودوب ةـــــــمطاــــــــف
n''شانحوب ةرھز
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 تبأ ،انيلإ اھثيدح لھتست نأ لبق
 اـھجوز ىـلــع ينثــُت نأ الإ ىــنم
 تاحفص ربع يدوب'' :ةلئاق لحارلا
 ديقعلا يجوز ىلع ينثأ نأ ءارغلا ”شيجلا“ ةلجم
 لكشب انقراف يذلا ،رصانلا دبع يبرحلب لحارلا
 .يدالوألو يلً اريبك ًاغارف هءارو اًكرات ،ئجافم
 ةرباثملل ينعفديو معدلا يل مدقيل اًمود ارضاح ناك
 ناك .ماع لكشب يتايحو يلمعو ةينھملا يتايح يف
.''اًمدق يضملل ةعاجشلاو ةوقلا ينحنمي
 ذنم يركسعـلا لاـجملاـب ةـفوغش اــنتثدحم تناــك
 يبعشلا ينطولا انشيج يز ءادترابو ،اھتلوفط
 ققحت .نيلحارلا اھيدلاول رخف ردصم نوكت نأو
 ةداـھش ىـلـع اـھلوصح دعـب ةــلوفطلا ملــح اــھل
 ءامتنالاب اًدج ةروخف انأ'' زاتمم ريدقتب ايرولاكبلا
 ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا ىلإ
ةسمحتم دج تنك ،يتلوفط ذنم .ينطولا
 .'' يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص ىلإ مامضنالل
 تئتف ام“ ةحلسملا انتاوق نمض ةأرملا نأ ةقيقحلا
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا دوھج لضفب قلأتت
 نم اھسفن ضرفل لاجملا اھل تحتف يتلا يبعشلا
 لخاد ،اـھطاـبضناو اـھفراـعـمو اـھتءاـفـك لالـخ
.''ةيفارتحالاو طابضنالاب اھل دھشُي ةسسؤم
 ىلإ تمضنا ،لافطأ ةثالثل مأ ،بيرعأ ىنم ديقعلا

 لالــــــــــخ نم يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص
 تاينقتلا ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملاب قاحتلالا
 ىلع اھلوصح دعب ،''نمحرلا دبع بلاط'' ديھشلا
 ،يضاير ينقت ةبعش 5891 ةنس ايرولاكبلا ةداھش
 ةقد تاصصختلا رثكأ ىلع اھرايتخا عقو ثيح

 هنإ ،لوضفلاو ءاكذلا نم ريثكلا يعدتسي يذلاو
 تحضأ ،نيحلا كلذ ذنمو .يلآلا مالعإلا ناديم
 هربتعــت يدلا ،صصختلا اذھب ةــفوغش اـــنتثدحم
 ةريبك ةصرفو ،ديسجتلاب ةريدجو ةيرغم ةركف''
 شيجلا فوفص يف اطباض حبصأ نأل يل تحيتأ
 يف يلآلا مالعإلا يف ةسدنھمو يبعشلا ينطولا
.''هسفن تقولا
 ةفاك رارغ ىلع لمعلل بيرع ديقعلا دادعإ مت
 ةعباتلا تادحولا فلتخم يف ةعفدلا يف اھئالمز
 ةـــــيبلــــــت لجأ نم يبعشلا ينطولا شيجلــــــل
 1991 ةنس اھماھم تملتسا ثيح ،تاجايتحالا
 ماع يفو .ينطولا عافدلا ةرازول نؤملا ةرئادب

 ةيركسعلا ةيحانلا ةدايق رقم ىلإ تلقتنا ،4991
 لالــخ يلآلا مالــعإلا بتكم ةــلوؤسمك ىــلوألا
 نم ةدتمملا ةرتفلا يف طبضلابو ءادوسلا ةيرشعلا

 ةيرشعلا '':ددصلا اذھ يف ةلئاق،6991 ىلإ 4991
 ال ةبسانملا هذھب ،ةلھس ةرتف نكت مل ءادوسلا
 يئاللا تايرئازجلا ءاسنلا ييحأ نأ الإ ينعسي
 لالخ يجمھلا باھرإلا فنع  ةلوطبب نھباج
 .''يضاملا نرقلا تاينيعست
 ىلإ بيرع ديقعلا تمضنا ،7991 ةنس يفو
 ةيركسعلا ةيحاـنلاـب ةديلـبلاـب ةـيركسعـلا ةـمكحملا
 تافلم نع ةلوؤسمك ةيادب تلمع ثيح ،ىلوألا
 مالعإلا بتكم سيئر اًقحال اھنييعت متيل ،ةمكحملا
 0202 ةنس يف قحتلتل ،اھتاذ ةمكحملاب يلآلا
 ،ينطولا عافدلا ةرازول يركسعلا ءاضقلا ةيريدمب

.اذھ انموي ىلإ صيخالتلاو تاساردلاب ةفلكم
 ،لاجملا اذھ يف رتويبمكلا ةزھجأ مادختسا لوح
 ةيمھأ يستكي صاصتخالا اذھ نأ انتثدحم حضوت
 تايطعملا لدابتب حمسي'' هنأل ،ةيريدملا يف ةغلاب
 ام نع الضف ،ةيندملاو ةيركسعلا مكاحملا نيب
 لامعتسا لالخ نم تازايتما نم ةينقتلا هذھ همدقت
 ربع تاسلجلا ءارجإ ةيناكمإو ينورتكلإلا ديربلا
 صاخشألا لقن ىلإ ةجاحلا نود ويديفلا ةينقت
.''نيفوقوملا
 ،بيرع ديقــعــلا ،يلآلا مالــعإلا ةسدنھم كلـــمت
 ةرادإلا يف رتساملا ةداھش ىلع اضيأ ةلصحتملا
 ديدعلا تدلقت ثيح ،ايرث اينھم اراسم طيطختلاو
 رارغ ىلع ةفلتخم تالاجم يف بصانملا نم
 ىلوتتو ،نيوكتلا اذكو ميلعتلاو تامولعملا ةجلاعم
 ىـلـع يلآلا مالـعإلا يف سوردلا ميدقــت اــًيلاــح
 يلاليج '' ديھشلا ةيدمتعملا تاينقت ةسردم ىوتسم
 ةفاضإلابو ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب ''ةماعنوب
 يف بيرعأ ىـــنم ديقـــعـــلا كراشت ،كلذ ىــــلإ
 ىـلــع ،ةــيلودلاو ةــينطولا تاودنلاو تارمتؤملا
 2202 ربمسيد رھش مظنملا ىـــقـــتلــــملا رارغ
 لاحر فيطللا دبع تارمتؤملل يلودلا زكرملاب
 يف ةأرملا رود'' ـب موسوملا ةمصاعلا رئازجلاب
 .'' فينعلا فرطتلاو باھرإلا ةحفاكمو ةياقولا
 بيرع ديقعلا ديشت ،ةبسانملا هذھبو ،ريخألا يف
 يتلا ،يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا رودب
 لك يوسنلا رصنعـــلا نم نيمدختسملــــل ترفو
 دَوأ'' ةلئاق ،نھماھم زاجنإل ةيرورضلا تايناكمإلا
 ىتح ةلوذبملا دوھجلا ىلع ايلعلا ةدايقلا ركشأ نأ
.''فورظلا نسحأ يف انماھم ءادأ نم نكمتن
 ةيرئازجلا ةأرملل ةلاسر هجوت نأ الإ ىنم تبأ امك
 ربع يدحتلا تعفر ةيرئازجلا ةأرملا'' نأ اھدافم
 لصاوت نأ ءيش يف ةبارغلا نم سيلو خيراتلا
 ةجوزو مأك اھعقوم نم ،صالخإو نافتب اھحافك
 عم فيكتت تاطاشنلا ةددعتم ةأرماك ،ةنباو تخأو
.”فورظلا لك
 ىلإ مامضنالا يف نبغري يئاللا انتانب ىلإ يتلاسر
 نھتمھاسم نإ لوقأ ،ىدفــــُملا اــــنشيج فوفص
 نم ندفتسيس ثيح ،انشيج ءانب يف ةيرورض
 ةناكملا ؤبت نم نھنكمت يتلا تايناكمإلا عيمج
 ىلع ةيرئازجلا ةأرملا اھب ىظحت يتلا ةقحتسملا
n''اھئالمز عم ةاواسملا مدق
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 ةنس يفوت يذلا اھدلاول اھدج ةيصخشب ترثأت
 اميف لضفلا دوعي'' :نأشلا اذھ يف لوقت ذإ ، 2202
 سنوي دلو دھاجملا ،لحارلا يدج ىلإ هيلإ تلصو
 ةھبج ةيلارديف يلوؤسم نيب نم ناك يذلا ،يقزرأ
 ريثكلا هنم تملعت ثيح ،اسنرفب ينطولا ريرحتلا
 ،يرفاظأ ةموعن ذنم نطولا بح يسفن يف سرغو
 ةـمارصلا نم ةـيساسألا ميقـلا اركاــب يننقــل اــمك
 نوكي ىـتحو ،لمعــلا يف صالــخإلاو ةــھازنلاو
 ةــمدخ ةـــيركسعـــلا ةاـــيحلا ترتخا ،يب اروخف
.''يدالبل
 مولع ةبعش ايرولاكبلا ةداھش ىلع اھلوصح دعب
 ةعـفدلاـب تقـحتلا ،9991 ةـنس ةاـيحلاو ةـعــيبطلا
 تاساردل ةـيريضحتلا ةـينطولا ةسردملــل ىــلوألا
 تاونس عبرأ دعبو ،9991 ةنس ةبيورلاب سدنھم
 يف ةيعماج ةداھش ىلع تلصحت ، ةساردلا نم
 ةاــيحلا جولو دعــب اــميف تراـــتخا .لوألا روطلا
 ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملل تمضناو ةيركسعلا
 لوقت ،صوصخلا اذھ يف ،يرحبلا جربب تاينقتلا
 نيوكتلا يئاھنإ دعبو 6002 ةنس يف'' انتثدحم
 للك يذلاو ،تاينقتلا ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملاب
 مالعإلا يف ةلود سدنھم ةداھش ىلع يلوصحب
 يرايتخا عقو ،لوأ مزالم ةبترل يتيقرتو يلآلا
 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا ىوتسم ىلع لمعلل
 ىوتسم ىلع ايساسأ اعجرم دعت يتلا ،ةيركسعلا
 يتلاو ،ءانبلاب قلعتي اميف ينطولا عافدلا ةرازو
 تآشنملا ثيح نم تاجايتحالا ةيبلت ماھمب علطضت
 يف يبعشلا ينطولا شيجلل ةعباتلا تائيھلا فلتخمل
 ةرادإ يف اذكو ،نكامألا لك يفو تاقوألا لك
 تاشنملا ةنايصو ديدجتو تآشنملا دييشت تايلمع
 لاجآ صيلقتو فيلاكتلا ديشرت يف اضيأو ةينفلا
.''زاجنإلا
 ىلع ،بصانملا نم ديدعلا دعب اميف انتثدحم تلغش
 تايئاصحإلاو مالعإلا بتكم سيئر بصنم رارغ
 ةـعـباـتلا يلآلا مالـعإلا ةــحلصم ىوتسم ىــلــع
 ةنس نم ةيركسعلا تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملل

 ىلإ اھدعب تلوح ثيح ،5102 ةياغ ىلإ 1102
 نئاكلا تآشنملا ريوطتو ةسدنھلل يركسعلا زكرملا

 تلغش نيأ ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب ياد نيسحب
 عباتلا ةيجولونكتلا ةظقيلا بتكم  سيئر بصنم
 عــبرأ ةدمل ةـــيجولونكتلا ةظقـــيلاو ثحبلا ةرئادل
 تنيُع ،1202 ةياغ ىلإ 9102 ةنس نمو .تاونس

 ةرئادل تامولعملا ةمظنأ بتكم  سيئر بصنم يف
 ايسآ مدقملا ليوحت اھدعب متيل ،تامولعملا ةمظنأ
 تآشنملل ةيزكرملا ةيريدملا ىلإ اددجم سنوي دلو
 بتكم ةسيئر بصنم لغشت ثيح ،ةــــيركسعــــلا
 ةسمخ نم نوكتي اقيرف ريستو ريوطتلاو تاساردلا
 نوينقـــتو لوأ مزالـــم ةـــبترب ناـــنثا ،نيسدنھم
 داــتع رييستو ةــناــيصو حـــيلصت نع نولوؤسم

 يف انتسدنھم بسح مھماھم لثمتت .يلآلا مالعإلا
 ةيزكرملا ةيريدملل جمدم يتامولعم ماظن ريوطت
 تاذ نھملاو ماھملا ةتمتأ يفو ةيركسعلا تآشنملل
 تادحولا طبارتو ةروكذملا ةـــيريدملاـــب ةـــلصلا
 ريوطت ربع ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةدوجوملا
 لبيس ىلع ةقلعتم تانايب ةدعاق عضوو تاقيبطت
 تآشنملاب صاخلا داتعلاو يركسعلا راقعلاب لاثملا
.ةيركسعلا تانكسلاو
 ،1202 ةنس انتثدحم تدافتسا ،كلذ عم نمازتلابو
 نمأو ةرادإ يف )رتساملا( ةداھش لينل نيوكت نم
 يلاعلا دھعملا ىوتسم ىلع يلآلا مالعإلا ةمظنأ
 ،اـھل ةـبسنلاــب .يرحبلا جربب طيطختلاو رييستلــل
 ارمتسم اروطت تامولعملا ايجولونكت ملاع دھشي
 اذھ يف لوقت ذإ ،ةركتبملا بناوجلا نم ديدعلا يف
 ريوطت ديرأو ينھملا يراسمب ةروخف ”:نأشلا
 نأب انھ لوقلا يلع بجوو ةنھملا هذھ يف يتاردق
 لاجم يف لمعلا نأ رابتعاب ،الھس سيل يلمع
 ريثكلا ميدقتو ربكأ تقو صيصخت بلطتي ةسدنھلا
 . ''تايحضتلا نم
 ءاسنلا لك ''شيجلا'' ةلجم لالخ نم ايسآ تعد
 ةحلسملا تاوقلا ىلإ مامضنالا يف نبغري يئاللا
 ةمدخ نكل حيتي يبعشلا ينطولا شيجلا '' :نأ ةلئاق
 رارغ ىلع ،لاصخلا نم ديدعلا زاربإ عم دالبلا
 ناركنو صالخإلاو طابضنالاو ةمارصلاب يلحتلا
 ةـيلوؤسملاـب  روعشلاو يعاــمجلا لمعــلاو تاذلا
 عتمتلاو تايدحتلا عفر اذكو ،فيكتلا ىلع ةردقلاو
 لالخ نم ينھملا روطتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلاب
 نيعتي امك ،تاءافكلا ريوطتو نيسحت ىلع لمعلا
 دجب لمعلل ماتلا دادعتسالا تايركسعلا ءاسنلا ىلع
 امھم مالستسالا مدعو ،نھيدل ام لضفأ ميدقت و
 لوحي ام لك لھاجتو امدُق يضملاو ليقارعلا تناك
 اندالب ةمدخ وھو الأ ليبنلا فدھلا قيقحت نود
 ،ةأرملل يملاعلا مويلاب لافتحالا ةبسانمب .اھفيرشتو
 ىتح رارمتسالل نھعجشأو ءاسنلا لكب ةداشإلا دوأ
 دومصلاو ةعاجشلا يف نھب ىذتحي جذامن نُكي
 زاربإ لالخ نم ،نھب نوطيحي نيذلل ماھلإ ردصمو
  n''نھرارصإو نھتوق
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Gdæ≤«Ö fƒQjø eæÉ∫, eø bù°º GdÑëå
 hGdà£ƒjô d≤«ÉOI Gd≤ƒGä GdÈjá

GŸù°Égªá ‘ Nóeá GdƒWø

 ينطولا شيجلاــب اــھقاـــحتلا يعاود نع
 لوقت ،ةيركسعلا ةايحلل اھرايتخاو يبعشلا
 ،يدلاو ةبغرل ةيبلت'' ءاج كلذ نأ انتثدحم
 يف اطباض حبصأ نأ يف يفغش نع الضف

 ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص
 تللُك مث نمو ،ينطولا ريرحتلا شيج
 ةـيريضحتلا ةـينطولا ةسردملاــب يتسارد
 ثالث اھب تيضق يتلا سدنھم تاساردل

 لوألا يملــعـــلا روطلا ةداـــھشب تاونس
 اھدعب تلُوح ،ةاشم ةليصف دئاق ةداھشو
 تاينقتلا ةددعتملا ةيركسعلا ةسردملا ىلإ
 جربب ''ناــــمحرلا دبع بلاط'' ديھشلا
 سدنھم ةداھش ىلع لصحتأل ،يرحبلا
 صصخت 8102 ةنس رتسام ةداھشو ةلود
 ،''لوأ مزالم ةبتر تدلُقو ،ةيئايميك ةسدنھ
 ةيميداكألاب اھدعب تقحتلا'' :ةلئاق فيضتل
 لحارلا سيئرلا لاشرشل ةـــــيركسعـــــلا
 يف ةـثحاـب ةذاــتسأك''نيدموب يراوھ''
 هذھ يل تحمس ثيح ،نيتنس ةدمل ءايميكلا
 لاــجملا يف يتاءاــفــك ةــيمنتب ةــبرجتلا
 هـب زيمتت اـم لضفـب يملـعــلا يركسعــلا
 ةربخ تاذ ةيرشب دراوم نم ةيميداكألا

 لئاسوو نيوكتلا لاــــجم يف ةــــيلاـــــع
 .''ةيرصع ةيجوغاديب
 ثحبلا مسق ىلإ انتثدحم ليوحتل ناكو
 راطإ يف ،ةيربلا تاوقلا ةدايقب ريوطتلاو
 غلاب 0202 ةنسل يونسلا ليوحتلا ططخم
 ثيح ،ةبستكملا اھفراعم ةيمنت يف رثألا
 ماھملا راطإ يف نيحلا كلذ ذنم لمعت
 نيلصحتم نيماس طابض عم اھيلإ ةدنسملا

 فلـــتخم يف هاروتكدلا ةداـــھش ىـــلـــع
 اھتبرجت نع .ةيجولونكتلا تاصاصتخإلا

 فراعملا ينتنكم '':لوقت ةديفملاو ةديدجلا
 يف حاجنلاب ةرتفلا هذھ لالخ ةبستكملا
 ةنس اھميظنت مت يتلا هاروتكدلا ةقباسم
 ةددعــتملا ةــيركسعــلا ةسردملاــب 0202
 ''ناــمحرلا دبع بلاط'' ديھشلا تاـينقـتلا

 ةبتر ىلإ يتيقرت تمت ،كلذ ىلع ةوالع

 نيدأ انأو .2202 ةيليوج 5 خيراتب بيقن
 حتف يذلا يبعشلا ينطولا شيجلل نافرعلاب
 ثحبلا لاجم يف ةصاخ ةدع اقافآ انل
 ميظع نع ربعأ نأ الإ ينعسي الو .يملعلا
 رادتقاو مزعو فرشب يدلب ةمدخل يرخف
.''اھب ضوھنلل ةمألا دھج يف ةمھاسملاو
 بيقنلا لصاوت ،اھسفن نم ةقثاو ةغلبو
 دقل ةقيقح'' ةلئاق انيلإ اھثيدح لانم نيرون
 ايداير ارود يدؤت مويلا ةأرملا تحبصأ
 لك يف يبعشلا ينطولا شيجلا يف امھم
 ةجھتنملا ةيجيتارتسإلا لضفب ،تالاجملا
 ينطولا شيجلـل اـيلـعـلا ةداــيقــلا لبق نم
 بسانملا خانملا انل ترفو يتلا يبعشلا
 انتاعادبإو انتاقاط زاربإل يوسن رصنعك
 ءانبو ،يملعلا انصصخت لاجم يف ةصاخ
 ،ةمرتحملا مكتلجم ربنم لالخ نم ،هيلع
 امب ديشأ يبعشلا ينطولا شيجلا ةلجم
 ةسسؤملا فوفص يف ةأرملا هـــتقـــقــــح
 نمض ةقومرم ةناكم تغلب يتلا ةيركسعلا

 ،ةأرملا اھب صخأ ةحيصنكو ،اھفوفص
 يملعلا لاجملا ةبكاوم ىلع اھثحأ يننإف
 ريوطتلا رامغ ضوخل  لضفألا هارأ يذلا
 .''نطولا ةمدخ يف ةمھاسملاو يملعلا
 ىلإ ةربعم ةلاسرب اھثيدح لانم متختو
:ةلئاق ،يبعشلا ينطولا شيجلا يف ةأرملا
 ىلإ نافرعو ريدقت ةيحتب هجوتأ نأ يدوب''
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا يف يتاليمز لك
 اــھتيلوؤسم ،اــھصصخت لاـــجم يف لك
 اديعس اديع اعيمج نھل ةينمتم ،اھماھمو
 تاحاجنلاو قلأتلا نم اديزمو اديدم ارمعو
 اــنشيج ىــلــع ةدئاــفـــلاـــب دوعـــت يتلا
n''بيبحلا اندلبو
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Gdæ≤«Ö Hø bƒaá GEÁÉ¿

GEHóG´ eƒS°«≤» eàª«õ

 نم انبرقت ةأرملل يملاعلا مويلاب لافتحالا ةبسانمب
 بناوج ضعب نع انثدحتل ناميإ ةفوق نب بيقنلا
 ىلع اركح بيرق تقو ىلإو تناك يتلا اھتنھم
.لاجرلا
 اھنكل ،ةيرادإ ةفيظو ناميإ ةفوق نب بيقنلا لغشت
 ةفزاعو زايتماب ةيقيسوم يھف ،ىقيسوملاب ةعلوم
 نم تلعج ،ةيوق ةدارإ تاذ ،نامكلا ةلآ ىلع
 دقو ،حاجنلا ملس يقترتل اھل اقيرط ىقيسوملا
 ،نامكلا ةلآ ىلع فزعلا يف اھصصخت اقلأت اھداز
 ،نيھلاب سيلو بعص لمع'' هنأب هفصت يذلاو
 ةقدو ةأرجلاو ربصلاو زيكرتلا نم ريثكلا بلطتي
.'' ةظحالملا
 ،اھتنھم يف ةزيمتم ةأرما اھنأب اھؤالمز اھفصي
 تاوصألا قوذت نم اھنكمت ةيقيسوم نذأ تاذ
 ال فيك ،ةيقيسوملا تاعاقيإلا فلتخم يف مكحتلاو
 دبع لاثمأ نم رابك ةدتاسأ دي ىلع تذملتت دقو
 ،نيمأ رديوق ةايح ،اقيف ةديسلا ،ةرازعوب رداقلا
.دباع ةشحجوب
 ةلئاع طسو تعرعرت ،ةديلبلاب 0991 ديلاوم نم
 ةموعن ذنم ىقيسوملا ىوھت اھلعج ام ،ةيقيسوم
 :لوقت ىقيسوملاب اھفغشو اھعلو نعو ،اھرفاظأ
 كلذ دوعيو ،ةريغص انأو ىقيسوملا ينتوھتسا''
 لجل ناك يذلاو هيف تأشن يذلا يلئاعلا يطسول
 تاونسلا رورم عــمو ،ةـــيقـــيسوم لويم هدارفأ
 ديسجت نم تنكـــــــمتو يتبھوم لقص تعطتسا
 دھعملا يلوخد دعب عقاولا ضرأ ىلع يملح
 ىلع تلصحت ثيح ىقيسوملل يلاعلا ينطولا
 ةـنس ىـقـيسوملا ملـع يف اـيلـع تاسارد ةداــھش
4102''.
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفصب اھقاحتلا نع
 شيجلا فوفصب تقــحتلا'' ةـلـئاـق ناـميا تفدرأ

 ةباوب نم 4102 توأ رھش يبعشلا ينطولا
 انيوكت تيقلت ثيح ،يروھمجلا سرحلا حالس
 ةيركسعلا ةيميداكألاب ةنس ةدمل اكرتشم ايدعاق
 قحتلأل ،نيدموب يراوھ لحارلا سيئرلا لاشرشل
 ةيركسعلا ةيحانلاب ةرادإلل ايلعلا ةسردملاب اھدعب
 ىلع ايلع تاداھش ىلع تلصحت امك ،ةيناثلا
 ةسردملاب لاصتالاو مالعإلا يف ناقتإلا رارغ
 تلواز يننأ ملعلا عم ،لاصتالاو مالعإلل ايلعلا
 دھعـملاـب ةـيزيلـجنإ ةـغـل رھشأ ةـتس ةدمل اـنيوكت
.''ةبيورلاب ةيبنجألا تاغلل يركسعلا
 سيئرك اھجرخت دعب ينھملا اھراوشم ناميإ تأدب
 لوألا جوفلاب مسارملاو ىقيسوملل ةيقئاثولا ةيلخلا
 سماخلا جوفـلا ىـلإ اـھدعـب لقـتنتل ،تاـفـيرشتلـل
.ةجمربلاو طيطختلل سيئرك ةسارحلاو ةيامحلل
 ةفوق نب بيقنلا لغشت ،بصانملا يف اھجردت دعب
 ىـقــيسوملا بتكم سيئر بصنم اــيلاــح ناــميإ
 سرحلا ةدايقب ةصصختملا تادحولا مسقب ةباينلاب
 ةديدع تاراــھم اـــھبسكأ اـــم وھو ،يروھمجلا
 نانتمالا روعش ،ةرادإلا لاجم يف ةعساو ةربخو
 اھلعج ءامتنالا رخفو يبعشلا ينطولا شيجلل
 لمكأ ىلع اھماھمب مايقلاو ةماتلا ةظقيلاب عتمتت
 ةـيقـيسوملا جماربلا ريضحت رارغ ىـلــع هــجو
.ةيقيسوملا تالآلا ةيزھاج ىلع ظافحلاو
 ةـفـلـكملا ةـيقـيسوملا تالـيكشتلاـب ناـميإ لفــكتت
 ىركذل ةدلخملا تالافتحالاو ةيسائرلا تافيرشتلاب
 ديعو ةــــكراــــبملا ةـــــيريرحتلا  ةروثلا عالدنا
 نييقيسوملا ريضحتب قلعتي ام لك يف لالقتسالا
.مھماھمب مايقلل دادعتسالا متأ يف اونوكي ىتح
 ةـيقـيسوملا ةـلـيكشتلـل اـھريطأتب اـنتثدحم زتعـتو
 ةــينوفـــمسلا ارتسكروألاو يروھمجلا سرحلـــل
 اندالبب ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم داقعنا ءانثأ ةيرئازجلا

 ةديرف ةبرجت اھايإ ةربتعم ،2202 ربمفون رھش
 ىلإ فاضت ،ةيلاع ةيفارتحاب اھتدأ اھعون نم
 اذھ ةيمھأ  ىلع تدكأ ثيح ،ينھملا اھديصر
 ينطولا شيجلل ةعصان ةروص مدقي يذلا ضرعلا
.ةصاخ يروھمجلا سرحلاو ةماع يبعشلا
 مارتحاب ىظحُت اھلعج لمعلا يف اھترباثمو اھتيدج
 ةقث اھوحنم نيذلا اھئاسؤرو اھئالمز لبق نم ريبك
 ىتأت امنإ نآلا دحل هتغلب ام نأ ربتعت ثيح ،ةلماك
 ةدايقلا عيجشت اھنيب نم لماوعلا نم ةلمج لضفب
 تاـبثإل ةأرملـل يبعشلا ينطولا شيجلـل اــيلــعــلا
. اھدوجو
 ناميإ ةفوق نب بيقنلا تصرح اھعدون نأ لبقو
 تادجتسملا اميس اھتاليمز ىلإ ةلاسر هجوت نأ
 يف صالخإلا ةرورض ىلع اھيف نھثحت نھنم
 نماضتلاو طابضنالاو ةميزعلاب يلحتلاو لمعلا
nةيحضتلا حورو

JÑƒGCä GŸôGCI ‘ S°Óì G◊ôS¢ G÷ª¡ƒQ… eμÉfá gÉeá HØ†°π MôU°¡É Y∏≈ 
GdàØƒ¥ hGŸãÉHôI ‘ GCOGA hXÉFØ¡É Hμπ GEJ≤É¿ hJØÉ¿, eø HÚ ›æóGä gòG 
Gdù°Óì GŸàÉCd≤Éä, Gdæ≤«Ö Hø bƒaá GEÁÉ¿, Gdà» GCU°Ñëâ eø GCgº Gd©ÉRaÚ 

Y∏≈ GBdá GdμªÉ¿, H©ó GC¿ JóQLâ Y∏≈ YóI GB’ä eæ¡É GdƒJôjá hGdæØî«á 
''Gÿû°Ñ«á GCh GdæëÉS°«á'' hMà≈ G’B’ä G’Ej≤ÉY«á.

''V°ôhQI G’ENÓU¢ ‘ Gd©ªπ 
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 ىلع ةلصحتم سيمل يشوفرح ةديسلا
 تاـــبتكملا ملـــع يف سناسيل ةداـــھش
 لثمألا ديسجتلا يھ ،فيشرأ صصخت
 ادھج رخدت ال يتلا ةداجلا ةمدختسملل
 اھب ةطونملا ةيمويلا ماھملا ءادأ يف
 ميدقــتب اــمود دعست ،ناــفــتو ةـــيدجب
 لالــخ نم ةسردملا ةـــبلطل ةدعاسملا
 ةيرورضلا عجارملا فلتخمب مھديوزت
 .ةيساردلا مھثاحبأ زاجنإل
 ايلعلا ةسردملاب اھقاحتلا فورظ نع
 :لوقـت لاصتالاو مالـعإلل ةـيركسعــلا
 ةداھش ىلع يلصحت دعب هنأ ةقيقحلا''
 صصخت تابتكملا ملع يف سناسيللا
 قاــــــــحتلالا ةركف ينتدوار ،فيشرأ
 نمو يبعشلا ينطولا شيجلا فوفصب
 تدھاش نأ دعب ،بترلا يف جردتلا مث
يتلا ''انشيج'' ةصح نمض اجاتروبور
 ةـيركسعـلا ةسسؤملا اـقــباس اھتجتنأ
 نأ ريغ ،يرصبلا يعمسلل ةيزكرملا
 ،كلذب يل حمست مل ةيلئاعلا يفورظ
 لمعـــلا ةصرف كلذ دعــــب يل حاــــتتل
 مالـعإلل ةـيركسعـلا اـيلـعـلا ةسردملاـب
 يف ،ةھيبش ةيندم ةمدختسمك لاصتالاو
 ثيح ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو بصنم
 يتلا ةـــمئالـــملا فورظلا لك تدجو
.''ةيحيرأ لكب يماھم ءادأ نم يننكمت
 زكتري وھف ،اھلمع ةعيبط صوصخبو
 ،اھميظنتو ةبتكملا ةرادإ ىلع اساسأ
 بيترتل ةنيعم ةقيرط دامتعا لالخ نم
 ةــيلــمع بلاطلا ىــلــع لھست ،بتكلا
 ىلإ ،عجارملاو رداصملا نع ثحبلا
 رصاـــنعـــلاو ،بتكلا بيوبت بناــــج
 ةـبتكملا تاـناــيب ةدعاــق يف ةدوجوملا
 ةبلط ةدعاسم بناج ىلإ ،اھتسرھفو
 تامولعملا ىلع لوصحلا يف ةسردملا

 تارضاحمل اھميدقت نع الضف  ،اھنع
 .تابتكملا رييست لوح ةبلطلل
 ةدئاسلا لمعــلا ءاوجأب قلــعــتي اــميف
 :ةـلــئاــق اــنتثدحم فيضت ةسردملاــب
 لمعأ ثيح ،ةديج لمعـــــلا فورظ''
 نولغتشي نيذلا يئالمز عم قيسنتلاب
 هدوسي وج يف ،حـــلاصملا فلـــتخمب
.''لدابتملا مارتحالاو طابضنالا
 نع ةـبساـنملاـب اـنتثدحم تبرعأ اـمك
 شيجلل ايلعلا ةدايقلل اھنانتما قيمع
 ةيماسلا ةيانعلا ىلع'' يبعشلا ينطولا
 ئتف ام يتلا ،ةأرملا اھب طيحت يتلا
 ثيح ،موي دعب اموي مظاعتي اھرود
 لك ةــيركسعــلا ةسسؤملا اــھل تحتف
 صرفلا ؤفاكت أدبم قلطنم نم ،قافآلا

 ،طاـبضنالاو ةءاـفــكلا ىــلــع ينبملا
 عيمج يف اھدجاوت كلذ ىلع ليلدلاو
 ،بترلا ىلعأل اھدلقتو تاصصختلا
 ريجفتل مئالملا وجلا تدجو نأ دعب
 لذبب نوبلاطم مويلا نحنو اھتاقاط
 قيقـــــــــــحتل تادوھجملا نم ديزملا
.''لضفألا
 ةھيبشلا ةيندملا ةمدختسملا تمتتخاو
 انأ'' :ةـلـئاـق اــھثيدح سيمل يشوفرح
 ةمدختسم ينوك ادج ةروخفو ةديعس
 ينطولا شيجلا يف ةــــھيبش ةـــــيندم
 يذلا لاــجملا يف يلــمعـــبو يبعشلا
 ةعماجلاب يتسارد ةليط هيف تصصخت
n''البقتسم لضفألا ميدقتل حمطأو

GŸù°àîóeá GŸóf«á Gdû°Ñ«¡á MôaƒT°» Ÿ«ù¢

''GCWªí dàë≤«≥ G’Ca†°π''

aàëâ ‹ 
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Gd©ù°μôjá cπ 
G’BaÉ¥, eø 
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 يف هجو لمكأ ىلع اھرود يدؤت 
 انيلإ تثدحت ...ساسحو يويح لاجم
 نم حنمَت سفنلا يف ةقثو فغش لكب
 اھتالـيثمل زيفـحتلا نم ةـعرج اـھلالـخ
 لاجم رامغ لوخد يف نبغرَي يتاوللا
.ةيئاضفلا تاينقتلا
 لامآ لايم ترھظأ ،ةركبم نس ذنم
 لثم ةـيملــعــلا داوملاــب اريبك اــفــغش
 نم ناـك ،اذل .ءاـيزيفـلاو تاـيضاـيرلا
  ةداـھش ىـلــع اــھلوصح دعــب يھيدبلا
 ىـلـع اـھتسارد لاـمكتسا ،اـيرولاــكبلا
 ةعباتلا ةراشإلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم
 جرختت نأ لبق ،يبعشلا ينطولا شيجلل
 عـــم ىشاـــمتي اــــبصنم مويلا لغشتو
.اھتبغرو اھحومط

 لاــجم يف لمعــلا يناوھتسا اــملاطل''
 تالاصتالاو ةـــيعاــــنصلا راــــمقألا
 ايجولونكت ىلع دمتعي هنوك ةيئاضفلا
 ةصاخ ،رارمتساب روطت يف وھو ةيلاع
 يرئازجلا يعانصلا رمقلا قالطإ دعب
 حتف يذلا ''1ـ تاس موكلأ'' تالاصتالل

 الو ةينطولا تاءافكلا مامأ اعساو بابلا
 نم عفرلل كلذو ةراشإلا حالس يف اميس
 دصق تالــھؤملاو فراـــعـــملا فقس
.''ةيئاضفلا تالاصتالا يف ديجلا مكحتلا
 لامآ لوألا مزالملا هب انتربخأ ام اذھ
 اـــــھراـــــيتخا عـــــفاود فصت يھو
 نع تربع امك ،اھلمع صاصتخال
 يذلا يجولونكتلا لاجملا اذھب اھفغش
 زيزعتو روطتلاو فاشتكالاب اھل حمسي
 تاــينقــتلا يف مكحتلا يف اــھفراــعـــم
-ASVTPI ةكبش راطإ يف ةيئاضفلا
 يعانصلا رمقلـل ةـيلاصتالا ةـموظنملـل
 ىلع لمعت يتلا ،''1 ـ تاس موكلأ''
 توصلاب ةلصلا تاذ تامدخلا ريفوت
 تاينقتو تانايبلا فلتخمو ةروصلاو
 ةطساوب دعـــب نع يئرملا رضاـــحتلا
.ةيعانصلا رامقألا
 نم الماع حومطلا ربتعُي ،اھل ةبسنلاب
 رارصإلا بناـج ىــلإ حاــجنلا لماوع
 لمعــلاو فاشتكالا بحو ةــميزعـــلاو
 يف هجاوت دق اھنأو ةصاخ ،يعامجلا

 تالاحلا وأ فقاوملا ضعب اھلمع راطإ
 الح اھل دجت نأ يغبني يتلا ةينقتلا
 ةدوج ةــيرارمتسا ناــمضل اـــعـــيرس
 هذھ يمدختسمل ةـــــھجوملا ةـــــمدخلا
 ءيلملا وجلا اذھ يف ،اذل .تاكبشلا
 اھنيب قرف يأب رعشت ال ،تايدحتلاب
.لاجرلا اھئالمز نيبو
 ةصاــخ نھم دجوت ال ،يل ةــبسنلاـــب''
 ىلع بجي لب ،لاجرلل ىرخأو ءاسنلاب
 لالـــخ نم اــــھدوجو تبثت نأ ةأرملا
 اذإ اميس ال ،ةيملعلا اھتالھؤمو اھتءافك
 ةـئيب يف لمعـلا ةصرفـلا اــھل تحاــتأ
 زكرملا اھرفوي يتلاك زيمتلا اھراعش
 :فيضت نأ لبق ''ةراشإلل ينطولا
 شيجلا يف يوسنلا رصنعلا عجشأ''
 حالسو ةماع ةفصب يبعشلا ينطولا
 ةـفاـك راـمغ ضوخل ةصاــخ ةراشإلا
 تالاصتالا لاجم اھنم تاصاصتخالا
 ةصرف درفــلا حــنمي يذلا ةــيئاضفــلا
 ةــيملــعــلا هـــفراـــعـــمب ءاـــقـــترالا
n''ةيجولونكتلاو

GŸÓRΩ G’Ch∫ e«É∫ GBeÉ∫, QF«ù¢ 
aü°«∏á Jù°«Ò heôGbÑá

 eæ¶ƒeá G’Jü°É’ä GdØ†°ÉF«á

GEeôGCI ‘ ›É∫
G’EJü°É’ä GdØ†°ÉF«á
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 شيجلا نأب اھتعانق ىلإ انتثدحم تراشأ
 هنأ املاط رايخ لضفأ دعي يبعشلا ينطولا
 اھنكمي اھرظن ةھجو نم ينھم لاجم نسحأ
 ةمھاسملا يف ةيوقلا اھتدارإ نع ريبعتلا نم
.اھريوطتو اندالب ىلع ظافحلا يف
 ةيالو ليعامسوب ةنيدمب 4991 ديلاوم نم
 اھرفاظأ ةموعن ذنم ةباشلا تقلت ،ةزابيت
 داھتجالل اھيدلاو فرط نم اريبك اعيجشت
 هــــتددح يذلا فدھلا غولــــبل ةساردلا يف
 ةداــھش ىــلــع اــھلوصح دنع .اـــھسفـــنل
 هقفارت نأ ىلع اھدلاو صرح ،ايرولاكبلا
 اــھمظنت يتلا ةــحوتفــملا باوبألا ةراــيزل
 سيئرلا لاشرشل ةــيركسعــلا ةــيميداــكألا
 اھبلق قلعت مث نمو ،نيدموب يراوھ لحارلا
 طارخنالا تررقو يبعشلا ينطولا شيجلاب
.ةعانق نع هفوفص يف
 اھيلع ودبت يتلا ةمارصلا هذھ لك فلخ
 اھقرافت ال ةبوبحم ةناسنا يھف ،انتثدحم
 نيوكتلا ةنس زايتجا دعب .ةئفادلا اھتماستبا
 ةيركسعلا ةـيميداـكألاـب كرتشملا يدعاـقـلا
 ةميعن يجاجم طباضلا تلصاو ،لاشرشل
.ةيرحبلا ايلعلا ةسردملاب اھنيوكت
 يف ةربخ لوأ  تبسك ،ىلوألا ةنسلا يف''
 ةسردملا ةنيفسلا نتم ىلع ةحالملا لاجم
ةـــلـــمحلا هذھ تناــــك ثيح ،''ماموصلا''
 انكمت ذإ ،ةديفملا تاطاشنلاب ةيرث ةيبيردتلا
 قيرط نع ةيرظنلا انفراعم قيبطت اھلالخ
 ىـلـع ةـجمربملا تاطاشنلا فلـتخم ذيفــنت
 ةراـيزب اـنمق ،كلذ ىـلا ةــفاضإلاــب .نتملا
 نم ديدعلاب ارورم ،ةيبنجألا لودلا ضعب
 فيكتلا انعطتسا ثيح ،ناجلخلاو قياضملا
 انيرطؤم لضفب كلذو يرحبلا طسولا عم
 لالـخ نم ةدـعاسملا دـي انل اومدق نيذلا
 يـتلا ةــلمحلا هذــھ ةليط يـلئاع وـج قلخ
''.اموي 54 تـماد

 نم اندفتسا ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا يف 
 نفس نتم ىلع ىدملا ةريصق تانيوكت
 ىلع عالطالل تاصاوغلا ىتحو ىرخأ
 دنعو .اھعم فيكتلاو تادعملا فلتخم
 دادعإب تمق ،ةــثلاــثلا ةــنسلا ةــياــھن
 ،ةـيتسجولـلا ةــلسلسلا لوح ةــحورطأ
 ةظفاحملا لاجم يف تصصخت ثيح
 ةدمل ايقيبطت انيوكت تلواز مث ،ةيرحبلا
 تناك دقل  .صاصتخالا تاذ يف ةنس
 نم ىحمُت ال ةبرجت ،نيوكتلا ةلحرم
 اـــــــــــنل  تبثأ دقو ال فيك ،يتركاذ
 ال ةقيقح يھو ةلئاع اننأب انولوؤسم
 ةلحرم ءاھنإ دعب  .اھيلع زفقلا نكمي
 ةـيميداـكألا ىـلإ يلــيوحت مت ،نيوكتلا
 ةـقـحلـم اديدحتو لاشرشل ةــيركسعــلا
 مغرو ،ةـلـيصف دئاـقـك ناضمر ناـبع
 الا ،رخآ حالس ىلا يمتنأ تنك يننأ
 ىوتسملا ىـلــع ريثكلا تملــعــت يننأ
 يلحتلاب قلعتي اميف اميس ال ،يقئالعلا
 ذاـــختا ةـــيفـــيكو ةــــيلوؤسملا حورب
 ضرغـب ،دئاـقـك اـھرييستو تارارقــلا
 ءاسن طابض مھنيب نم نيدنجم فيظوت
 اـھدعـب تعـباـت .ةـيركسعـلا ةاـيحلا يف
 نم قحتلال ناقتالا ةرود يف انيوكت
 ةنس ةدمل ةيرحبلا تاوقلا ةدايقب ديدج
 حــلاصملا ةــيريدمب ةــلــيصف دئاــقــك
 ىدم ليخت مكنكمي الو ةـــــــــكرتشملا
.''ةيرحبلا حالس ىلا ةدوعلاب يتداعس
 يف يطارخنا نأ ربتعأ ،ماتخلا يف''

 دوعي يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص
 يتلا تاعيجشتلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب
 ليزج مھركشأ .يدلاو نم اــھتيقــلـــت
 لاـــثم ريخ نوكأ نأ ىــــنمتأو ركشلا
 تعضوو اھترادج تتبثأ يتلا ةأرملل
n''اھنطو ةمدخ يف اھسفن
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 طابض ةبلط دينجت دامتعا ىلإ ةدوعلا درجمبو ،3002 ةنس يف 
 تناك ،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا ىوتسم ىلع اددجم فصلا

 فوفص ىلإ اھءامتنا نأب اھنم ةعانق .ةيناثلا ةعفدلا نمض
 ةيعون تانيوكت نم ةدافتسالا نم اھنكم يبعشلا ينطولا شيجلا
 ينطولا شيجلا ربتعت ثيح ،مئالم طيحم نمض دجاوتلاو
 ةرسأ يف ترعرت دق تناك نإو ،ةيناثلا اھتلئاع ةباثمب يبعشلا
 يناكم اـنھ'' :لوقـــت كلذ نع ،نييركسع اــــھدارفأ مظعــــم
 .''ةمات ةحارب رعشأو ،يعيبطلا
 قيثوتلاو طيطختلا ةـــيريدمب ةـــجمربلا بتكمب قحتلــــت نأ لبق
 انتثدحم تبستكا ،داتعلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع لئاسولاو
 ينبب دادمالل ةيزكرملا ةدعاقلا ىلإ اھلاقتنا لالخ نم ةربتعم ةربخ
 اھنأ ملعلا عم ،داتعلل ايلعلا ةسردملاب قيبطتلا ةيريدمو دارم
 اھلھأ يذلا يلآلا مالعإلا يف يماس ينقتك نيوكت نم تدافتسا
 .ةجمربلا بتكم ىوتسم ىلع اھماھم ءادأل
 سيردتلا ةنھم تسرام ثيح ،نيوكتلا لاجم يف ةربخ تبستكا
 .رايغلا عطقو داتعلا ةيبساحمو رييستلا اھصصخت لاجم يف
 ديدعلاب تجوتو باقلألا نم ديدعلا تدصح ذإ ،ءارھزلا ةمطاف
 يف ةبرجت لوأ تضخ'' :لوقت كلذ نع ،سوؤكلاو تايلاديملا نم
 ،ىلوألا يتنس يف دقاعتم فص طباض بلاط انأو يمرلا ةضاير
 كلذ ذنمو .صاخ ٌروعش ينباتنا حالسلا يادي تسمال نأ درجمب
 باقلألا عيمجو اھب تمق يتلا تايامرلا لك نمضو ىقبت ،نيحلا
 ةيقدنبلا مادختساب ةيامرلا يف يل ةبرجت لوأ ،اھيلع تلصحت يتلا
 .''اھعون نم ةديرف فونيميس ةيلآلا فصن
 ةديدع تامييخت نمقأ ءاسنل ةعفد لوأ نمض انتثدحم تناك 
 يلظملا بيردتلاو ريواــغــملا نيوكت ةسردم اــھلوأ تناــك
.4002  فيص راغوبب
 ةيركسعلا ةسسؤملل اھمامضناب رختفتو ،صاصتخالا اذھب ةفوغش
 لكب ءارھزلا ةمطاف لمعت  ،لاجرلا ىلع اركح امود تناك يتلا
 يرورضلا نم هنأ ىرت ذإ ،لمحتلا ىلع ةردقو صالخإو نافت
 ةوقلاب ةيركسعلا ةأرملا ىلحتت نأ
 ،تاباشلا اھتاليمزل اھتربخو اھتبرجت لقن ةرورضب اھنم ايعو
 يلحتلاو ةيركسعلا ةايحلا ةعيبط ةفرعم ةرورض'' لالخ نم
 نمض اھتريسم للكت ىتح اھيلإ مامضنالا يف ريكفتلا لبق ةدارإلاب
 اھتاينمتب انتثدحم متخت ''.حاجنلاب يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص
 لــحارلا اھدـلاول نافرعلا تاراــبعو ،اھتدلاول اديعس ادــيع
n اھدناس يذــلا
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 يمودخ بيقـــــــنلا لثمت
 ةأرملا ةــيصخشرجاھ
 تضرف يتلا ةـيركسعــلا
 يف ةرادج نع اھدوجو
 اركح ناك املاطل لاجم
 ةــحلستم ،لجرلا ىــلــع
 ةجيرخ ،ةميزعلاو ملعلاب
 سرادملا ىـــــــــــــــقرأ
 نمض تناـك ،ةـيركسعـلا

 ةيركسعلا ةسردملاب )م د  ل( ماظن ةعفد لوأ
 ةداھشب اھنم تجرخت يتلا تاينقتلا ةددعتملا
 ةـــــيئاـــــيميكلا ةسدنھلا يف ةــــــلود سدنھم
 ماـــــمت كردت .ةــــــيوقاط قئارط صاصتخا
 يف ةـــمھاسملا يف اـــھرود ةـــيمھأ كاردإلا

 ةصرفلا اھل تحنس ،اندالب ةدايس ىلع ظافحلا
 قالطإو ميظنت ،زيھجت ةيلمع يف ةمھاسملل
 ةــيريدملــل ةــعــباــتلا ةصصختملا رباـــخملا
 ةـيركسعــلا يحاونلا ربع دوقولــل ةــيزكرملا
 يتلا ةديرفلا ةبرجتلاب اھفصت يتلاو ،ةتسلا
 باستكإو ةقبسملا اھفراعم فيظوت نم اھتنكم
.ةديدج لمع تاينقتو تاراھم
 لاجم يف ةيرود تانيوكت ةدع نم تدافتسا
 اـــھترجأ تاصبرت اـــھنم تركذ اــــھلــــمع
 يف ةصصختم ةـــــينطو سرادمو تاسسؤمب
 ريياعملا ةقباطمو ةينقتلا ةبقارملاو دامتعالا
 ةديدج تاربخو فراـــعـــم باستكا لجأ نم
 دانسإلا تادحو ريوطتو ةنرصع ةيلمع مدخت
 دمت يتلا نييارشلا ةباثمب دعُت يتلاو ،دوقولاب

 .ةقاطلاب يبعشلا ينطولا شيجلل ةكرعملا ماوق
 ءانثأ مازتلالاو ةيدجلاب يمودخ بيقنلا مستت
 يزلا لمح'' نأ دكؤت ثيح ،اـــھماـــھم ءادأ
 ةأرملـل رخفو فرش ثعــبم دعــُي يركسعــلا
 ىعسن نأ انيلع كلذل ءاوس دح ىلع لجرلاو
نع اھثيدح يفو ،''هل الھأ نوكن نأل امود
 شيجلا يل حــمس'':تلاق ةـيركسعـلا ةأرملا
 يقلتب هيلإ تابستنملا لكلو يبعشلا ينطولا
 اھدوسي ةئيب يف انلمع ةلوازمو ،يعون نيوكت
 عم ةئفاكتم اصرف انل رفو امك ،مارتحالا
 ،ايلـعـلا بصاـنملاو بترلا دلـقـت يف لاـجرلا
 يتلا تايناكمإلا لالغتسا انيلع بجوتي كلذل
 ينطولا شيجلـل اـيلـعـلا ةداـيقـلا اــنل اــھرفوت
n''اننطولو انشيجل ةمدخ يبعشلا

 لماعلا طباضلا ةأرملا لاثم يھ
 ايلعلا سرادملا نم اثيدح ةجرختملا
 وبصت ،يبعشلا ينطولا شيجلــــــل
 يف اھتاردق تابثإو اھقيرط قشل
 ةــــيريدملاــــب تقـــــحتلا ،ناديملا
 نم اھجرخت دعب دوقولل ةيزكرملا
 ةددعـــتملا ةــــيركسعــــلا ةسردملا
 يف ةلود سدنھم ةداھشب تاينقتلا
 صاصتخا ةــــيئاـــــيميكلا ةسدنھلا
 اـــيلاـــح لغشت .ةــــيوقاط قئارط
 تويزلا ةـــلــــيصف سيئر بصنم
 ىوتسم ىــلـــع ةصاـــخلا داوملاو

 نيأ ،دوقولــل ةــيزكرملا ةــيريدملا
 يف اھئالمز ةقفر اھتايموي يضقت
 نيومت ةيلمع ةعباتم ىلع لمعلا
 شيجلا تالـيكشتو تادحو ةــفاــك
 تويزلا ،دوقولاب يبعشلا ينطولا
 .ميحشتلا داومو
 اھفالسأ ىطخ ىلع ةدھاج لمعت
 ثيح ،نھتاربخ نم ةداـــفـــتسالاو
 وھ يملعلا لھؤملا'' نأ رورس دكؤت
 ةربخلاب ززُع ام اذإ ،ديحولا ليبسلا
 ةـنھملاـب ماـملإلاو نكمتلـل ،ةـينھملا
 لجرلا نيب ديحولا لصاــفـــلا نأو

 ةءافكلا وھ ناديملا اذھ يف ةأرملاو
.''لمعلا يف ةھازنلاو
 رامث ،رورس لوألا مزالملا سكعت
 يف يبعشلا ينطولا شيجلا رامثتسا
 نم دعــت ثيح ،يرشبلا رصنعـــلا
 ىعست يتلا ةلھؤملا ةباشلا تاقاطلا
 اھصصخت لاجم يف ةفاضإلا ميدقتل
 مئالــــــمو بصخ ينھم طسو يف
 ام وھو ،ةيعادبإلا اھتاقاط ريجفتل
 يف اھتكراشم لالخ هيلع تنھرب
 ةــلــثممك ةــينطو تاــيقــتلــم ةدع
nدوقولل ةيزكرملا ةيريدملل
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‰ƒPLÉ¿ d∏æéÉì

GCeπ Gdôe» Gd©ù°μô… G÷õGFô… 
 ،ةـعراـب ةـيمارل هـيرتروبب رمألا قلـعـتي
 ةـيركسعــلا ةــيمارلا ةــميزعو ةوق دسجت
 ةضاـير تاـكلــم ىدحإ يھ ،ةــيرئازجلا
 الفاح الجس زوحت ،رئازجلا يف يمرلا
.ةفرشملا تازاجنإلاب
 ةيالو قيسب 4891 ربمفون 3 يف تدلو
 اـھتلوفط تشاـع ،دھاـجم ةـنبا ،ركسعـم
 تأدب يتلا اھتاذ ةيالولاب ةيدمحملا ةيدلبب
 تنبلا يھ ،ةضاـــيرلا ةسراــــمم اــــھيف
 ،لافطأ 7 نم نوكتت ةرسأل ىرغصلا
 ةئيب يفو ةعضاوتم ةلئاع يف ةليسو تأشن
 يتلا ةيحالفلا ةقطنملا مكحبو ةديعسو ةئفاد
 اــھفـــغشو اـــھبح داز ،اـــھيف تعرعرت
 اـھغولــب دعــب .ديصلا ةــياوھ ةسراــممل
 ةيدجب ركفت ةليسو تأدب ،يئاھنلا ىوتسملا
 عباتت تناك امنيب ءاسم تاذو اھلبقتسم يف
 ةصح اــھتفــقوتسا ،ةــينويزفــلـــت جمارب
زفاح ةباثمب تناك يتلا ،)اقباس( ''انشيج''
 شيجلا فوفصب قاــحتلالــل ةــلطبلا هذھل
 نم معدلا لك تقلت ثيح ،يبعشلا ينطولا
.0202 ةنس ةايحلا قراف يذلا اھدلاو
 اــھنيوكت تلــھتسا ،4002 توأ رھش
 ةقـباسم حاـجنب اـھزاـيتجا دعـب يركسعـلا
 داـتعـلـل ةـيقـيبطتلا ةسردملا ىــلإ لوخدلا
 .)داتعلل ايلعلا ةسردملا ايلاح( شارحلاب
 ،ةمدختسملا ةـحلسألاـب اـھراـھبنا طرفـلو
 اــم ناـــعرسو يمرلا ةسراـــمم تررق
 تتفلو اھبردم لبق نم مامتھاب تيظح
 اھتزيم ةديرف تافص نم كلمت امل هراظنأ
 ةكراشملل اھرايتخا مت كلذل ،اھتاليمز نع

 ،ةسردملا قيرف نمض تاسفاــــــنملا يف
 ،نيصاصتخا يف ةليسو تكراش ثيح
 ،سدسملابو ةيلآ فصن ةيقدنبلاب يمرلا
 اھصاصتخا ريخألا اذھ دعي ثيح
 .لضفملا
  5002 ةـــنس ةسفاـــنملا ةـــلـــيسو تأدب
 ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا يف اھتكراشمب
 مت يتلا ةــيلآ فصن ةــيقدنبلاـــب يمرلـــل
 يفو .ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلاب اھميظنت
 ةلوطبلا يف انتلطب تقلأت ،8002 يرفيف
 يتلا سدسملاب يمرلل ةيركسعلا ةينطولا
 داـتعـلــل ةــيقــيبطتلا ةسردملا اــھتنضتحا
 ىــلــع ترطيس ثيح ،كاذنآ شارحلاـــب

 دعي .يدرفلا يف بقللا تزرحأو ةسفانملا
 اذھ يف ةرباثملل اھل ازفاح جيوتتلا اذھ
 نم ديدعلا قيقحت تلصاو ذإ ،صاصتخالا
 ةنس 81 ةليط اھديصر ءارثإو تاحاجنلا
 72و ةيبھذ ةيلاديم 81 ـب ةسفانملا نم
 وعدي اـــــم وھو ،ةيزنورب 11و ةـيضف
 .راختفالل
 تناك مك ،تاـحاـجنلا هذھل اـھقـيقـحت دعـب
 رايتخالا اھيلع عقو امنيح ةريبك اھتحرف
 ينطولا قيرفلا نمض نوكتل 8002 ةنس
 ثيح ،اذھ اـنموي ةـياــغ ىــلإ يركسعــلا
 .بختنملل ادئاق تقولا رورم عم تحبصأ
 2002 ةــــــنس يف انتلطب تزاـف ،ملـعـلـل
 يمرلا صاصتخا يف نيتيضف نيتيلاديمب
 ةينطولا ةلوطبلا لالخ م 52 سدسملاب
 ناـتلــلا ،يمرلــل رئازجلا سأكو ةــيندملا
 .ةزاــبيتب ةونشب يمرلا لقــح اــمھنضتحا
 نمض ةـناــكم تكتفا ،اـھتبھوم لضفــبو
 امك ،يضايرلا يمرلل يرئازجلا بختنملا
 ،2202 ربمسيد ةياھن يف ةليسو تلتحا
 ةـيلـيھأتلا ةرودلا لالـخ ىـلوألا ةــبترملا
.يضايرلا يمرلا يف ملاعلا ةلوطبل
 ةزيمتملا انتيمار حاجن يف لضفلا دوعيو
 نييركسعــلا نيبخاــنلا تاــعــيجشت ىــلإ
 ديسلاو يلخاد يبرعلا ديسلا ،نيينطولا
 اــھتاردقــب اــنمآ ناذلــلا تاريوس يلـــع
.ةيضايرلا اھتءافكو
 فيرشت يف انتلطب فدھ لثمتي ،مويلاو
 يبعشلا ينطولا شيجلاو ةينطولا ناولألا
nةمداقلا ةيلودلا ةيضايرلا تارھاظتلا يف

ÃæÉS°Ñá G’MàØÉ∫ HÉd«ƒΩ Gd©ÉŸ» d∏ªôGCI, S°©ófÉ H∏≤ÉA QjÉV°«àÚ aôV°àÉ fØù°«¡ªÉ ‘ Jîü°ü°¡ªÉ heù°ÉQgªÉ GdôjÉV°», 
HàØÉf«¡ªÉ ‘ Gd©ªπ hGENÓU°¡ªÉ ‘ Nóeá GŸƒDS°ù°á Gd©ù°μôjá. jà©∏≥ G’Ceô HÉdôGe«á GŸù°ÉYó G’Ch∫ hS°«∏á H∏©ôhS°»
Gdà» Gdà≤«æÉgÉ Ãôcõ Œª™ h–†°Ò GdØô¥ GdôjÉV°«á Gd©ù°μôjá HÍ Yμæƒ¿ hGŸ¶∏«á Gdôb«Ö G’Ch∫ GŸà©Ébó eÉQjÉ 
dõGQ GELÓ∫ HÉd≤ÉYóI G÷ƒjá H©Ú hS°ÉQI HÉdæÉM«á Gd©ù°μôjá G’Ch¤.
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 رازل ايرام لوألا بيقرلا تدلو
 ليرفأ 11 يف ،اــماــع 42 تاذ
 تنبلا يھو ةديلــــــبلاــــــب 9991
 ةـعضاوتم ةــلــئاــع يف ىرغصلا
 قشعـت .لاـفطأ ةـثالـث نم ةــنوكم
 ةــموعــن ذنم ةضاــيرلا ةسراــمم
 اــھاروشم تأدب ثيح ،اـــھرفاظأ
 ةطسوتمب ىوقـلا باـعـلأ ةضاـيرب
 مث ،ةديلـبلاــب ''نيدلارون بلاط''
 غيكلا'' رارغ ىلع ةيلاتقلا نونفلا
 لقـــتنتل ،''وديكياللا''و ''غنيسكوب
 ،''يبلش دمحأ'' ةطسوتم ىلإ اھدعب
 اھذاتسأ مامتھاو راظنأ تتفل نيأ
 يف اــھبردم ،ةــيندبلا ةـــيبرتلا يف

 ''يبيرغأ دمحم'' وديجلا ةضاـــير
 .''يماتاتلا'' طاسب ىلإ اھلسرأ يذلا

 تقـحتلا ،ةــنس 21 تغـلــب نيحو
 ةـيدلـبل يضاـيرلا داــحتالا يداــنب
 اھلوصح دعبو ،ةديلبلاب شيعي دالوأ

 ،6102 ةنس ايرولاكبلا ةداھش ىلع
 ايلع تاساردب مايقلا ايرام تنمت
 مل اھلدعم نأ الإ ،ةضايرلا يف
 اــھبح مكحبو ،كلذب اـــھل حـــمسي
 ةساردلا تراتخا ،ريوصتلا لاجمل
 ).د.م.ل( ةفاحصلا صصخت يف
 ةثلاثلا ةنسلا يفو .ةديلبلا ةعماجب
 تقــحتلا ،اـــھتسارد نم ةريخألاو
 يبعشلا ينطولا شيجلا فوفصب

 اھئالمز رارغ ىلع 8102 ةنس
 نيذلا ،''وديجلا'' ةضاـــــــير يف
 شيجلاــب قاــحتلالاـــب اـــھوحصن
.يبعشلا ينطولا
 ىلإ لوخدلا ةقباسم يف اھحاجن دعب
 شارحلاب داـتعـلـل اـيلـعـلا ةسردملا

 تفنأتسا ،يدعاقلا اھنيوكت ةلوازمو
 فوفص يف ةـيضاــيرلا اــھتريسم
 ثيح ،يبعشلا ينطولا شيجلا

 ةـلوطبلا يف اـھقـيرف عــم تكراش
 ،''وديجلل'' ةـــيركسعـــلا ةـــينطولا

 ةئف يف ىلوألا اھتيلاديمب تزافو
 قيقحت لصاوتل ،غلك 25 نم لقأ
 ىلإ باقلألاو تاحاجنلا نم ديدعلا

 قيرفــلا عــم ،اذھ اــنموي ةــياـــغ
 يذلا ةديلـبلاــب يركسعــلا يوھجلا
 يفو .9102 ةــنس هــيلإ تمضنا
 ةرماـغـم اــيراــم تلــخد ،1202
 يھو ةضايرلا اھتريسم يف ةديدج
 ،يركسعلا يضايرلا يلظملا زفقلا

 ةحلصم نم الاصتا اھيقلت رثإ ىلع
 فدھب ةـــيركسعـــلا تاضاــــيرلا
 ىلوألا ةاونلا نيوكت يف اھكارشإ
 يوسنلا يركسعلا ينطولا قيرفلل
 ،يضايرلا يلظملا زفقلا ةضايرل

 ،وديجلا يف انتيضاير ددرتت ملو
 اــھتربتعاو ةوعدلــل ةــباـــجتسالا
.زازتعالاو رخفلل اردصم

 HÚ Hù°É• GdàÉJÉe» hG÷ƒ

Gdôb«Ö G’Ch∫, eÉQjÉ dõGQ GELÓ∫ 
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 رھش يف بختنملل عمجت لوأ يرجأ
 نيوكـــــــت ةسردمب 1202 سراـــم
 راغوبب يلظملا بيردتلاو ريواغملا
 12 ةدمل ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب
 قيقدو قاش بيردت دعــــبو ،اـــــموي
 ،ةـيرظنلا سوردلا نم اـھتداــفــتساو
 مايقلل ايرامل ةمساحلا ةظحللا تناح
 ىـلــع لوصحلاو ةريبكلا ةزفــقــلاــب
 ةــــيلظملا تذفــــن ثيح ،ةداـــــھشلا
 نم ةيكيتكت تازفق عبرأ ةيلبقتسملا
''ازاك'' نيترئاطلا نتم ىلع ''11 عون''
انتثدح ،ةبرجتلا هذھ نعو ،''ليكرھ''و
 يتلا ىلوألا ةرملا تناك اھنأ  ايرام
 قدصت مل ثيح ،ةرئاطلا اھيف بكرت
 ةيؤر درجمبو وجلا يف قلحت اھنأب
 نمو زفـقـلا ةـيلـمع نذفـني اـھتالـيمز
 ناميإ بختنملا يف اھتقيدص نھنيب
 فوخلا ةيادبلا يف اھباتنا ،يكرابم
 تداـعـتسا اــم ناــعرس نكل رعذلاو
 ناك روعشلا ،انتيضايرل ةبسنلاب .اھتقث
 ،هنايسن وأ هفصو نكمي الو اعئار
 ىلع ةباصإ ىلإ اھضرعت نم مغرلاب
 ةداـھش اـھلـين دعـبو .طاــبرلا ىوتسم
 زفقلا ىـلإ تلـقـتنا ،يركسعـلا زفـقـلا
 .)يكيتاـموتوألا حـتفـلاـب( يضاــيرلا
 اھديصر يف انتيضاير مويلا كلمتو
 81 اھذيفنت دعبو ةزفق 051 نم رثكأ
 زفقلا ذيفنت ىلإ انتيلظم ترم ةزفق
.رحلا يلظملا
 ،يلظملا زفقلا ةضاير انتلطب ربتعت
 ،رطاخملاب ةفوفحملا تاضايرلا نم
 ةاـعارمب بلاطم يلظملاــف ،هــيلــعو
 ،ادج ةـــمراصلا تاءارجإلا ضعـــب
 ،ماتلا طابضنالا ،أطخلل لاجم ال ثيح
 تاـميلـعـت ىـلإ ءاـغصإلا بناـج ىـلإ
 حاجنلا رس نوربتعي نيذلا نيبردملا
 نع الضف ،ةقاشلا ةضايرلا هذھ يف
 غلاب ارمأ دعي يذلا يسفنلا ريضحتلا
 .ةيمھألا
 مارتحا ةماع ةفصب ةضايرلا يمنت
 يف مكحتلاو ةــفرعـــملا رشنتو تاذلا
 لمحتلا ةردقو ةــعاـــجشلاو سفـــنلا
 اــمك ،فوخلاو ملألا ىــلــع ربصلاو
 ةيوجلا تاضايرلا'' نأ انتثدحم تدكأ
 اريضحت بلطتت يلظملا زفقلا لثم

 يبصعلا زاھجلا دادعإل اريبك ايسفن
 دودر بسكو نييلظملـــل يلضعـــلاو
.''زفقلا ةيلمع لالخ ةمزاللا لاعفألا
 رتوتلا  نع داعتبالا بجي'' ،ةطاسببو
 ةضاـيرلا هذھ ةسراـمم دنع قلـقــلاو
،انتلطب بسجو .''ةدقعملاو ةريطخلا
 يضملل هزاجنإ يغبني امم ريثكلا كانھ
 بلطتت يتلا ةضايرلا هذھ يف امدق
 ةفاضإلاب ،ةفثكم تابيردتو تايحضت
 اھزربأ ةربتعملا تايناكمإلا ريفوت ىلإ
 يذلا ،رحلا طوقسلا ةاـكاــحم زاــھج
 ةيخانملا فورظلا ةاكاحم ىلع دعاسي
 نم ةدحاو ةعاسو حايرلا قفن لثم
 لالخف ،ةزفق 001 لداعت بيردتلا
 ةيلمعل ةيتاوملا ريغ ةيخانملا فورظلا
 لالغتسال انسفنأ ريضحتب موقن ،زفقلا
 زفقلل ليدبك رحلا طوقسلل حايرلا قفن
.تاعافترالا نم
 لوقــلاــب اـــھثيدح اـــنتيلظم تمتتخا

 ةضاير لبقتسمل ةريبك لامآ انودحت''
 شيجلا يف يوسنلا يلظملا زفـــقـــلا
اذھ ريوطتو يبعشلا ينطولا
 ديزملا ريفوت لالخ نم صاصتخالا
 هذھ ةيقرتب حمست يتلا لئاسولا نم
 يف اھتمصب كرت ال املو ةضايرلا
 .ةـيرئازجلا ةـيوجلا ةضاــيرلا ملاــع
 فوفص يف يعسوب اــــــــم لك مدقأ
 يوسنلا يركسعلا ينطولا بختنملا
 لجأ نم يلظملا زفـــقـــلا ةضاـــيرل
 ينطولا شيجلا ليثمتو فيرشت
 .ةينطولا ناولألا نع عافدلاو يبعشلا
 نم فورحب يمسا ليجست يملـــــح
 ةيركسعلا ةضايرلا خيرات يف بھذ
 ةضاير يف يديصر ءارثإ لالخ نم
 لوألا جيوتتلا قيقحت ال املو وديجلا
 يف يلظملا زفــــقــــلا ةضاــــير يف
n''بيرقلا لبقتسملا

▼

 لوأ قيرفلا ديسلا
 ،ةحيرڤنش ديعسلا
 شيجلا ناكرأ سيئر
 ،يبعشلا ينطولا
 لوألا بيقرلا ئنھي
 وضعرازل ايرام
 ينطولا قيرفلا
 يوسنلا يركسعلا
 يلظملا زفقلا ةضايرل
 80 موي يضايرلا
،2202يام
 ةدعاقلا ىوتسم ىلع
 ةراسو نيعب ةيوجلا
 ةيركسعلا ةيحانلا
 هفارشإ لالخ ،ىلوألا
 زفق نيرمت ىلع
.يكيتكت
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 ةَدِعاسملا ماـھم ةـعـيبط ىـلـع فوقولـل
 ىلإ "شيجلا" ةلجم تلقنت ،ةيعامتجالا
 نييعاــــــــــــمتجالا نييبطلا نيزكرملا
 ةيركسعلا ةـيحاـنلاـب ةريوبلاو كيراـفوبب
 يتلا تاطاشنلا ىلع فرعتلل ،ىلوألا
 ةدناسملاو عامتسالا راطإ يف اھب ناموقي
 ةـــيعاـــمتجالا تالاــــحلا يف لخدتلاو
 ةيغب ،صاصتخالا عاطق يف ةلجسملا
 ماـــــــــــــــھمو رود روطت ىدم زاربإ
 لمعلا ةيقرت يف ةيعامتجالا تادعاسملا
 ةديازتملا تاجايتحالا لظ يف يراوجلا
 عاــفدلا ةرازو يمدختسم تالــئاـــعـــل
.ينطولا
 ةــيعاــمتجالا ةــحلصملا ةــيريدم لذبت
 تادوھجم ينطولا عاــــــــــفدلا ةرازوب

 بناـج ىـلإف ،لاــجملا اذھ يف ةربتعــم
 نم ،ةيعامتجالا ةيبطلا ةيطغتلا عيسوت

 ةديدج ةيعامتجا ةيبط زكارم حتف لالخ
 ىوتسم ىلع ةيفارغج قطانم ةدع يف
 تصرح ،ةـيركسعـلا يحاونلا فلــتخم
 هذھ ميظنت ةداعإ ىلع ةروكذملا ةيريدملا
 لكيھلا ةـباـثمب اـھلـعــجي لكشب زكارملا
 قاطن ىلع يراوجلا لمعلل يساسألا
 ةصاخ تامدخ ةدع ريفوتب كلذو ،عساو
 ،ةھج نم دعاقتلاو يعامتجالا نامضلاب
 يف ةيعامتجالا ةدعاسملا رود ليعفتب
 يمدختسمل ةيعامتجالا نوؤشلاب لفكتلا
 مھقوقح يوذو يبعشلا ينطولا شيجلا
 فلــتخم ةــعــباــتمو ،ىرخأ ةــھج نم
 ةــــلصلا تاذ ةــــيعاــــمتجالا نوؤشلا

 ةمومألاو ةلوفطلا ،نيبوطعملا ةيعضوب
 صاخشألاو لمارألا نم نكسلا يبلاطو
.ىرخألا تائفلا فلتخمو ىحرجلا
GEY˘˘˘˘˘˘˘ÉOI J˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘º fû°˘˘˘˘˘˘É• GŸôGc˘˘˘˘˘˘õ 
Gd£Ñ«á G’LàªÉY«á
 نم ةـــــــــلوذبملا تادوھجملا راطإ يف

 لجأ نم ينطولا عافدلا ةرازو فرط
 يعامتجالا عباطلا يذ ءادألا نيسحت
 تفكع ،مھتالـئاـعو اـھيمدختسم ةدئاـفـل
 ىـلـع ةـيعاـمتجالا ةــحلصملا ةــيريدم
 نم يعامتجالا طاشنلا ثيدحتو زيزعت

 اـــــھنع ضخمت تاشرو ةدع لالـــــخ
 ةداعإ نمضتملا يميظنتلا صنلا رودص

 ،ةــيعاـــمتجالا ةـــيبطلا زكارملا ميظنت
 ةيعامتجا ةدحو اھلعج ىلإ فدھي يذلاو

 تافلمب لفكتلا
 نينَّمؤملا

 زكرملاب ايعامتجإ
 يعامتجإلا يبطلا

.كيرافوبب
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 ةيوھجلا ةيريدملا رودب موقت ةيراوج
.يلحملا ىوتسملا ىلع
 خرؤملا رارقلا ردص ،قايسلا اذھ يف
 ةداعإ نمضتملا 7102 يفناج 92 يف
 يعامتجالا يبطلا زكرملا ةلكيھو ميظنت
 مت يذلا ،يبعشلا ينطولا شيجلـــــــــــل
 طاشنلــــــل بتكم ثادحتسا هــــــبجومب
 رارغ ىلع ،ىرخأ بتاكمو يعامتجالا
 بتكمو يعاــــمتجالا ناــــمضلا بتكم
 ىـلإ ةـفاضإلاـب ،ةـيركسعـلا تاشاـعـملا
.ةيرادإو ةيبط ماھم تاذ بتاكم
 بتكم اـــھيستكي يتلا ةــــيمھألل ارظنو
 ىلإ هدانسإ مت دقف ،ةيعامتجالا نوؤشلا
 تادعاسملا نم مقاطو يناسفن يئاصخأ
 ىلإ نھددع لصي نأ نكمي ةيعامتجالا
 مت دقو ،ةيفارغجلا ةقطنملا بسح ةثالث
 مھملا رودلا ىلإ رظنلاب ددعلا اذھ ديدحت
 نيب ةلاعف لصو ةقلحك هب نمقت يذلا
 ةـــھج نم مھتالــــئاــــعو نيمدختسملا
 ةيركسعلا حلاصملاو تائيھلاو لكايھلاو
.ىرخأ ةھج نم ةيندملاو
eôcõG HƒaÉQj∂ hGdÑƒjôI G‰ƒPLÉ
 يبطلا زكرملا ىــلوألا اــنتھجو تناــك
 نم تاراطإ ةقفر ،كيرافوبب يعامتجالا
 ةيعامتجالا ةحلصملل ةيوھجلا ةيريدملا
 ةــيوھجلا ةـــيريدملا شتفـــم مھمدقـــتي
 ةيركسعلا ةيحانلل ةيعامتجإلا ةحلصملل
 انل دكأ يذلا ،ن .يدومح مدقملا ىلوألا

Jμƒjø GŸù°àîóeÚ GdÑ«óGZƒL«Ú

G’QJ≤ÉA HóhQ QjÉV¢
G’CWØÉ∫ ‘ GÛÉ∫ GdÎHƒ…

 لئاسوو جھانم ريوطتل اھنم ايعس
 ةـــــلوفطلا ةـــــيقرتو ةـــــياـــــمح
 ىــلإ ءوجلــلا عــيجشتو ،ةــبيبشلاو
 ضاير يف ةيرصعلا ةيبرتلا جھانم
 ةاـيحلـل لاـفطألا ريضحتو لاـفطألا
 ةحلصملا ةيريدم تمظن ،ةيسردملا
 يفـناـج يرھش لالـخ ةـيعاـمتجالا
 ةرضاحـم )21( ،3202 يرفيفو
  نييجوغاديبلا نيمدختسملا ةدئاــفـــل
 شيجلـل لاـفطألا ضاـيرل نيعـباـتلا
 طيشنت مت ثيح ،يبعشلا ينطولا
.ةيركسع ةيحان لك يف نيترضاحـم
 يتلا تارضاــــــــحملا هذھ تحمس
 ةيبرتلا مولع يف روسيفوربلا اھطشن
 ةـــقـــفرب ،رداــــقــــلا دبع يسرول
 نب ةــھيبشلا ةـــيندملا ةـــمدختسملا

 ةـيريدملـل ةـعـباـتلا ةــبيجن لالــعش
 ،ةــيعاــمتجالا نوؤشلــل ةــيعرفــلا
 ضاـــيرل ةـــيجوغاديبلا مقاوطلــــل
 يبعشلا ينطولا شيجلل  لافطألا
 لفكتلا لاجم يف مھفراعم  نييحتب
 شيجلا يمدختسم ءاـــــــنبأب لثمألا
يحاونلا نم يبعشلا ينطولا
.ةيعامتجالا اذكو ةيسفنلا ،ةيوبرتلا
 يتلا ،تارضاــــــــحملا هذھ فدھت
 رمتسملا نيوكتلا راطإ يف جردنت
 ضاـــيرل ةـــيجوغاديبلا مقاوطلــــل
 ةريخألا هذھب ءاقترالا ىلإ ،لافطألا
 لافطألاب يوبرتلا لفكتلا ثيح نم
 يف اميس تايبرملا هيجوتو داشرإو
 عـم ةـحجاـن  ةـقالـع ءاـنب ةــيلــمع
 نايبتو حمالملا عاونأ ديدحت ،لفطلا

 زاربإ ،اھنم دحاو لك تايصوصخ
 لاعفلا لفكتلا ةلالدو ملعتلا تابلطتم
 لبق اــم ةــلــحرم يف لاـــفطألاـــب
 متي يتلا تاءافكلا نايبت ،سردمتلا
 تاطاشن يف اھقيقحت لجأ نم لمعلا

 نم تايبرملا نيكمت اذكو ملعتلا
 تاطاشنلا زاــــجنإ دعاوق فيظوت
.ةيلاعفب
 ةدع تارضاحملا هذھ تنمضت امك
 طورش اــــھنم ىرخأ عـــــيضاوم
 تاءارجإو ركبملا ملعتلا ئدابمو
 تاطاشنلا ،تالاــعـــفـــنالا رييست
 ءاكذلا ريوطت يعاسمو ةيميلعتلا
 زاــجنإ دعاوق ،ركفــلاو ةــغــلــلاو
 ،تاءافكلا  ءانب ىعسمو تاطاشنلا
 مكــــــــــــحتلا تاءارجإو يعاسم
 طبض ،ملــعـــتلا قئاوع زواـــجتو
 هتادادتماو يحالطصالا سوماقلا
.يميلعتلا لعفلا يف ةيقيبطتلا
 ىلإ قرطتلا مت ،كلذ نع الضف

 ةـــفـــيظوب ءاــــقــــترالا ةرورض
 لاـجملا يف ةـيناسفـنلا ةـيئاصخألا
اساسأ متھت يتلا ،يوبرتلا
 ىدل فراعملا ءانب ىلع صرحلاب
 ةيلقـعـلا مھتاردق مارتحاـب لاـفطألا
 اذكو ةــيجولويزيفــلا ،ةــيفرعــملا
 ءاـنب تاـبوعص لح ىـلـع لمعــلا
 تاطاشنلا ةطساوب فراــــعـــــملا
.ةيميلعتلا
 ءاقترالاب تانيوكتلا هذھ لثم حمست
 ةــبكاومو لاــفطألا ضاــير رودب
 يلودلا ديعصلا ىلع تادجتسملا
 لفــــكتلاو ةـــــيبرتلا لاـــــجم يف
 ءوضلا طلست اــھنوك ،لاــفطألاــب
 يف ةمدختسملا تاينقتلا رخآ ىلع
 ءامنإ ىلإ فدھت ثيح ،لاجملا اذھ
 فراــعــملا ءاــنب ةطساوب ءاــكذلا
 اھب زيمتي يتلا تاردقلا ةاعارمو
 ،ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف لفطلا
 هذھ ةيمھأ ىدم ىلإ ةراشإلا عم
 لجر ءانبل درفلا ةايح يف ةلحرملا
nلبقتسملا

 ربعت ةلمرأ
 اھحايترا نع
 اھدجاوتل
 يبطلا زكرملاب
 يعامتجالا
 يذلا ،ةريوبلاب

 اھنع ففخ
 لقنتلا ءانع
.ةديلبلا ىلإ
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 نمكت ةيعامتجإلا ةدعاسملا  ةمھم" نأ
نيمدختسملا ةدعاسمل لخدتلا يف
 تابوعصل مھتھجاوم ءانثأ مھتالئاعو
 كلذل ،ةينھملاو ةيعامتجالا مھتايح يف
 ديحوت لجأ نم يلمع ليلد عضو مت دقف
 ةدعاسملاـــب ةصاــــخلا لمعــــلا قرط
 ةطيرخ ةباثمب وھ يذلاو ،ةيعامتجالا

 ."اھماھم ةيدأت ءانثأ اھل قيرط
 اساسأ ةيعامتجالا ةدعاسملا لمع زكتري
 ءاــغصإلا ،لاــبقــتسالا نسح ىـــلـــع
 ةقفارملاو معدلاو هيجوتلاو ةدعاسملاو
 بناج ىلإ ةطاسولا اذكو ،تارايزلاو
 نأ ىـلـع ةـيميظنتلا تاءارجإلا ذاــختا
 وأ ريراـقـت لحم اــھلــمع جئاــتن نوكت
 ةيوھجلا تايريدملا ىلإ عفرت رضاحم
 ثبلاو اھتيوستل ةيعامتجالا ةحلصملل
.اھيف
 سيئر ع. يلـــــــعد نب دئارلا بسحو
 ةـيريدملاـب ةـيعاـمتجالا نوؤشلا بتكم
 ةيحانلل ةيعامتجالا ةحلصملل ةيوھجلا
 ماھملا ةعيبط نإف ،ىلوألا ةيركسعلا
 يف لثمتت ةيعامتجالا ةدعاسملل ةلكوملا
 ينھملا ،يلــئاــعـــلا طسولا يف لخدتلا
 تاـئيھلا ىوتسم ىــلــع وأ يسردملاو
 تاذ ةـيندملاو ةـيركسعــلا تاسسؤملاو
 قفو كلذ متيو ،اــــــھطاشنب ةــــــلصلا

:نيتقيرط
lلاصتا وھو ،رشاــــــبملا لخدتلا 

 ةلئاعلا وأ درفلاب ةيعامتجالا ةَدِعاسملا
 لك لالغتسا اھيلع بجي انھو ،ةرشابم
 ةينھملا اھتاقالـعو ةـيركفـلا اـھتالـھؤم
 ةـيرورضلا تاـمولـعــملا لك ليصحتل
 ةــــيعاــــمتجالا تالاـــــحلا صيخشتل
 لك يف ةقفارملاو هيجوتلا عم ،ةلّجسملا
.لحارملا

lيف لثمتيو ،رشابملا ريغ لخدتلا 
 يتلا تاءارجإلاو تاطاشنلا نم ةلمج
 ءاـنثأ ةـيعاـمتجالا ةَدـِعاسملا اـھب موقـت
 ،ينعـملا روضح نود اـھماــھم ةــيدأت
 ميظنتلا ،لمعلا ططخمب رمألا قلعتيو
 قيسنتلا اذكو ةــــــيرادإلا تاءارجإلاو
.تائيھلا فلتخم ىوتسم ىلع لخدتلاو
 ةيعامتجالا تادعاسملا تماق ،ةراشإلل
 تايريدملا نم بلطبو ةريخألا ةدملا يف
 تايلمعب ةيعامتجالا ةحلصملل ةيوھجلا

 ةيركسعلا ءاـيحألاـب تالـئاـعـلا ءاصحإ
 تالـئاـع اــھيف زكرتت يتلا قطاــنملاو
 ةيعامتجإلا تالاحلا طبضل نيدعاقتملا
 لثم ،ةقفارملاو لفكتلا ىلإ جاتحت يتلا
 ةـينھم باــبسأل يلولا باــيغ تالاــح
 هاــبتنا تفــل لجأ نم كلذو ،اـــھريغو
 هذھل ةصتخملا ةـــيركسعــــلا تاطلسلا
 .تالاحلا
G’EU°¨ÉA, GdàƒL«¬, GdóYº hGŸôGa≤á
 يعاـــــــــــمتجالا يبطلا زكرملا رفوي
 ءاـيحألا نم ددعــل ةــيطغــت كيراــفوبب
 ثيح ،صاصتخإلا عاطقـب ةـيركسعــلا
 زكرملا ةريدم عــم ءاــقـــل اـــنل ناـــك
 ،نھلـمع نعو،ةيعاـمتجا تادعاسمو
 ،س .يراج ةيعامتجإلا ةدعاسملا لوقت
 بجي ةيعامتجالا ةدعاسملا لمع" :نأ
 ليبس ىلع اھنم دعاوق ةدعل عضخي نأ
 ةلاح درف لك رابتعا رصحلا ال لاثملا
 ةدعاسملا ىــلــعو ،ةدرفــنمو ةصاـــخ
 اھعم لماعـتلاو اـھلاـبقـتسا ةـيعاـمتجالا
 اذكو ،ةھباشملا تالاحلاب اھطبر نود
 صاــخشألا نيب زييمتلا مدعـــب مازتلالا
 سنجلاو رمعـلاـب قلـعـتي اــميف ةصاــخ
."يشيعملا ىوتسملاو ةيلئاعلا ةلاحلاو
 م .يادول ةيعامتجالا ةدعاسملا دكؤتو
 لمعلا ةيادب" نأب فيضتو لوقلا اذھ
 ةرئاطلا مطحت ثداح فداص ايناديم
 لقنتلا مت ثيح ،4102 ةنس ةيركسعلا
 نم ىلفدلا نيعو فلشلا يتيالو ىلإ
 رسأل ءازعــــــلا بجاو ميدقـــــــت لجأ
 عــم تالاصتا طبر عــم ،اـــياـــحضلا
 لوصحلل مھتدعاسم لجأ نم تالئاعلا
."ةلماك مھقوقح ىلع
 ةيعامتجالا ةدعاسملا ريشت ،اھتھج نم
 ةدعاسملا ةمھم نأ ىلإ ،إ .يمدخوب
 ىلع لوألا ماقملا يف زكترت ةيعامتجالا
 يف اھتكراشم لالخ نم ،لخدتلا لاجم
 ةــــيركسعــــلا ءاــــيحألل ةطيرخ مسر
 ،ةــيوبرتلا تاسسؤملاو تاــيفشتسملاو
 نم ةـعــباــتملا تالاــحلا ءاصحإ اذكو
 نم يعامتجالا يبطلا زكرملا فرط
 ،نيدعاـقــتملا ،نييركسعــلا تالــئاــع
 نيباصملا ،ىــــــــماــــــــتيلا ،لمارألا
.مھريغو نيبوطعملاو
 قيقحتلاـب قلـعـتيف ،يناـثلا لاـجملا اـمأ

 ةدعاسملا دكؤت اـــــنھو ،يعاـــــمتجالا
 زكرملا نم م.يشيشوأ ةـــيعاــــمتجالا
 هذھ نأب" ةريوبلاب يعامتجالا يبطلا
 ىحرجلا لمشت ةيعامتجالا تاقيقحتلا
 ،لمارألا ،باھرإلا ةحفاكم راطإ يف
 ةـلاـح وأ ةـھاـقــن ةــلاــح يف ىضرملا
 لافطألاو ىماتيلاو نيدعاقتملا ،ءافشتسإ
 ىــلإ ةصاــخلا تاــجاــيتحالا يوذ نم
 ةدعاسملا عبتت ثيح ،"تاقلطملا بناج
 ةــثدحتملا سفــن بسح ةـــيعاـــمتجالا
 ،ىدح ىلع ةلاح لكب ةصاخ تاءارجإ
 ثيدح روكذملا زكرملا نأ ملعلا عم
 زكرملاب اندجاوت فداص دقو ،ةأشنلا
 يوذو نيدعاـــــقـــــتملا نم ددع دفاوت
 مھحاـــيترا نع اوربع نيذلا قوقــــحلا
 .ةيراوجلا تامدخلا هذھ رفوتل
 ةدعاسملا رود حـــــــــــــيضوت لجألو
 ةيعامتجالا ةدعاسملا لوقت ،ةيعامتجالا
 يبطلا زكرملا نم ح. ثيغـــــــلــــــــب
 طاشن تالاجم نأ ةريوبلاب يعامتجالا
 ةدع ىلع زكتري ةيعامتجالا ةدعاسملا
 لالخ نم مييقتلاو لابقتسالا اھنم" طاقن
 بجاولا تاءارجإلاــب ينعــملا مالـــعإ
 عم هفورظ مييقتو ،ةلاحلا بسح اھعابتا
 ينھملا هطيحم راــبتعالا نيعـــب ذخألا
 ةدعاسملا رود يتأي انھو ،"يرسألاو
 ةطاسولاو ةـقــفارملا يف ةــيعاــمتجالا
 حلاصملاو تائيھلا ىدل ينعملا ةدئافل
 يدافت لجأ نم تايفشتسملاو ةيندملا
 دارملا تاءارجإلا ليھستو لقنتلا ءانع
.اھب مايقلا
 الك يف ةيعامتجالا تادعاسُملا تعمجأ
 ةيمھأ ىلع انيلإ نھثيدح يف نيزكرملا
 يدانلاب نھتدئافل مظنملا يساردلا مويلا
 ةـيركسعـلا ةـيحاـنلاـب شيجلــل يوھجلا
 يذلاو  ،2202 ربمسيد 92 موي ىلوألا
 تاـبجاوو ماــھم ىــلإ هــيف قرطتلا مت
 فيكتلا ةرورضو ةيعامتجالا ةدِعاسُملا
 لظ يف اــھماـــھم تاـــيضتقـــم عـــم
 اذكو  ،تالئاعلل ةديازتملا تاجايتحالا
 ،ةـحورطملا تاــبوعصلا ليلــحتو مھف
 ةدعاسملا لمع جوتي نأ ىـــــــلــــــــع
 ىلإ عفري رضحم وأ ريرقتب ةيعامتجالا
 ةـــحلصملــــل ةــــيوھجلا تاــــيريدملا
nاھتيوستو اھيف ثبلل ةيعامتجالا
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 ةـلالدلا تاذ ةـيوقـلا تاراــبعــلا هذھ سكعــت
 لاضن نيب ريبكلا هباشتلا هجوأ ،ةحيرصلا
 دض يقيرفإ بونجلاو يوارحصلا نيبعشلا
 ناذللا ،ةيرصنعلاو عمقلاو رامعتسالا هجوأ
 لالـتحالا ،ناـيدادبتسالا ناــماظنلا اــمھلــثمي
 ،)دياتربألا( يرصنعلا زيملا ماظنو يبرغملا
 تايصخشلا ىدحإ ةسارشب هتھباج ريخألا اذھ
 ميعزلا ،ملاعلاو ايقيرفإ يف ةيخيراتلا ةلضانملا
 هتالاضن تلازال يذلا ،اليدنام نوسلين لحارلا
 بوعشلا اھلقانتتو اھانبتت ،هراكفأو هتاماھسإو
 وھ امك ،رامعتسالا دض ةحفاكملاو ةلضانملا
 ريرقتل لضاني يذلا يوارحصلا بعشلا لاح
 ممألا حـئاولو تارارق راطإ يف هريصم
.ةدحتملا
 بونجلا ةينماضتلا ةكرحلا سيئر ةرايز نإ
 ميعزلا ديفح ،يوارحصلا بعشلا عم ةيقيرفإ
 ليلـفـيلـيوز ديسلا ،الـيدناــم نوسلــين لحارلا
 نييوارحصلا نيئجاللا تاميخم ىلإ ،اليدنام
 ،3202 يرفيف 70 موي ،"ظفاحلا" ديھشلا
 بونج ةــــــيروھمجل يئدبملا فقوملا تددج
 ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروھمجلل معادلا ايقيرفإ
 ريصم ريرقت لجأ نم حافكللو ةيطارقميدلا
 ءاقل دعب ،اليدنام ديفح حضوأ ثيح ،اھبعش
 ،ويراسيلوبلا ةھبجل ماعلا نيمألا عم هارجأ
 بعشلا حاـــفــــك نأب ،يلاــــغ ميھاربإ ديسلا
 بعشل ةبسنلاب ماھلإ ردصم ناك يوارحصلا

 زيملا ماظن دض هحافك لالخ ايقيرفإ بونج
 ةدعاق مويلا لكشي حبصأ هنأ امك ،يرصنعلا
 ةـيروھمج ةـموكح اـھعــبتت يتلا تاساــيسلــل
.ايقيرفإ بونج
 بونجلا بعشلا هاناع امل هباشم فيصوت يفو
 لكو ةـــيرصنعو داــــھطضا نم ،يقــــيرفإ
 ددن ،ناسنإلا قوقحل ةيفانملا ةيعمقلا بيلاسألا
 عم ةيقيرفإ بونجلا ةينماضتلا ةكرحلا سيئر
 يبرغملا لالتحالا عمقب ،يوارحصلا بعشلا
 نييسايسلا نيلقتعملا ىلع ةيشحولا هتاءادتعاو
 ةـــيفاـــنملا تاسراــــمملا هذھ ،نييوارحصلا
 نوناقلاو ةيلودلا تادھاعملاو فينج نالعإل
 كئلوأ ضعب نأ" ازربم ،يناسنإلا يلودلا
 بيذعــتل نوعضخي نييساــيسلا نيلــقــتعـــملا
 ام ذنم ةيبرغملا نوجسلا لخاد تاقياضمو
".نمزلا نم دوقع ةثالث وأ نيدقع نع ديزي
 ةبيرغلا ريغ تاسرامملا هذھ نم اقالطناو
 نيرمألا اوناع نيذلا نييقيرفإ بونجلا ىلع
 دھعت ،اھتاذ ةيعمقلا ةيمارجإلا تاسرامملا نم
 ةــكرحلا سيئر هراــبتعاـــب الـــيدناـــم ديسلا
 بعشلا عـــم ةـــيقـــيرفإ بونجلا ةـــينماضتلا
 بعشلا حاــفــك معد ةـــلصاومب ،يوارحصلا
 لخاد ربانملا لك يف ةيرحلا يف يوارحصلا
.ةيقيرفإلا ةراقلا جراخو
 لوصح مدعل ،اليدنام ليلفيليوز ديسلا فسأتو
 رخأ ريرحت لجأ نم سوملمو يقيقح مدقت يأ

 ممألا" نأ حضوأ ثيح ،ايقيرفإ يف ةرمعتسم
 يف اھتثعبل ةددعتم تاديدمتب تماق ةدحتملا
 يھ اـھتمھم تناــك يتلا ةــيبرغــلا ءارحصلا
 ةـيبرعـلا ةـيروھمجلا بارت ريرحت لاــمكتسا
 لالتحالا نأ الإ ،"ةيطارقميدلا ةيوارحصلا
 ةضقانملا هتابلاطم لصاوي لاز ال يبرغملا
 ةدايسلاب خيراتلل ةضھانملاو ةيلودلا ةيعرشلل
 .ةيوارحصلا ةيروھمجلا ىلع ةموعزملا
 ةــيوارحصلا ةــيضقــلـــل  يقطنملا معدلا نإ
 بونج يھ ةيروحم ةلود ندل نم ،ةلداعلا
 امو ،يلاضنلا اھخيراـتو اـھلـقـث لكب اـيقـيرفإ
 ،اليدنام نوسلين لحارلا ميعزلا ثرإ هلكشي
 قفو اــيقـــيرفإ يف ةرمعـــتسم رخآ ةـــيفصتل
 خسرتيو ززعتي كفنا ام ،ةيلودلا ةيعرشلا
 سيئر ةرايز رارغ ىلع ،ايقيرفإ يف ةصاخ
 نويتروف  ديسلا ،يقـــــــيرفإلا ناــــــــملربلا
 ىـلإ 3202 يرفـــيف 30 موي ،اريبموراشت
 دكأ ثيح ،نييوارحصلا نيئجاللا تاميخم
 بوعش وحن هماھمب يقيرفإلا ناملربلا مازتلا
 ةـيضقـلا اـھنمو ،ةـفاـك اـھاــياضقو اــيقــيرفإ
:صوصخلا اذھ يف لاـــــقو ،ةـــــيوارحصلا
 ءارحصلاو ،ةيقيرفإلا ةدحولا ىنبتت انتمظنم"
 ربع امك ،"يقيرفإلا داحتالا يف وضع ةيبرغلا
 نيوارحصلا عافدو ثابثل همعدو هنافرع نع
 مھبلاطمو مھتيضق نع اــــــــبعشو ةــــــــلود
nةعورشملا
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 نم فدھلا نأ ةحارص ربمفون لوأ نايب صن
 ىــقــبي مث نمو ينطولا لالـــقـــتسالا وھ ةروثلا
 وھ يساسأ طرشب انوھرم نيفرطلا نيب ضوافتلا
 "أزجتت ال ةدحو ةيرئازجلا ةدايسلاب فارتعالا"
 عم لاتقلا فقو طورش ددح دق نايبلا نوكي كلذبو
 دكأ ،صوصخلا اذھ يف ،يسنرفـــلا لالــــتحالا
 هترود لالخ ةيرئازجلا ةروثلل ينطولا سلجملا
 توأ 72و 9 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف ةدقعنملا
 ةدحولا ىـلـع ةظفاـحملا ةرورض ىــلــع 1691
 ءارحصلا كلذ يف امب ،يرئازجلا رطقلل  ةيبارتلا
 يتلا يسنرفلا فرطلا تاروانم ىلع ادر كلذو
 نطولا يقاب نع ءارحصلا لصف ىلإ فدھت تناك
 ةيوونلا اھتاريجفت لصاوتو اھتاورثب ظفتحت ىتح
 دقو ،ناكسلا نم هولخ تعدا يذلا ءاضفلا اذھ يف
 نايفيإ تاضوافم فقو لالخ فقوملا اذھ ديكأت مت
 دفولا ضفر ذإ ،1691 ناوج 31 يف ىلوألا
 ةيرھوجلا ءىدابملا  ىلع ةمواسملا يرئازجلا
. ةرفظملا ةيريرحتلا ةروثلا اھترقأ يتلا
 ةليوط اروھش ىلوألا نايفيإ تاضوافم ترمتسا
 يف مسحلا عوضوم لظو ،ةعطقتم تارتف ىلع
 دفولا تعـمج ثيح ،اـقـلـعـُم ةـيساسألااــياضقــلا
 نأ نود تاثداحم ةدع يسنرفلا هريظنب يرئازجلا
.ركذت ةجيتن ىلإ لصوتلا متي

 ةيرس تاثداحم دعب  ةيمسرلا تاضوافملا ترج
 11 نم ةدتمملا ةرتفلا يف  سوريل ةنيدم يف ترج
 يف  ةينلع ىرخأ  مث ، 1691 يرفيف 81 ىلإ
 1691 ةيليوج  52- 02 يف  نارغول ةنيدم
 رخآ يف يرئازجلا بونجلا دھش ،كلذ نع الضف
 ثادحألا ديدع ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا لحارم
 ىــــلإ عارسإلا يف رشاــــبم لكشب تمھاس يتلا
 يف عيرستلاو "ةيناثلا نايفيإ" تايقافتا ىلع عيقوتلا
رانلا قالطإ فقو رارق
 ناكس هادأ يذلا لاّعفلا رودلاب ةداشإلا بجو
 ةـــموكحلـــل ةدناسملاو معدلا ميدقـــتل ،ءارحصلا
 ةروانم ةضھانمل ةيرئازجلا ةيروھمجلل ةتقؤملا
 فقوم ةلالد اھمھأ نمو ،يرئازجلا بارتلا ميسقت
 تاءارغإلا اوضفر نيح ءارحصلا ةقطنم ناكس
 ءارحصلا لصف يف ةــــيسنرفــــلا تاطوغضلاو
 تلجت ،ةينطولا ةدحولا برضل مھل ةنطلس ةماقإو
 قاروتلا ميعز "كومخأ يابلا" لحارلا فقوم يف
 ىلع ءارحصلا ىلع اناطلس نوكي نأ ضفر يذلا
 ناكو لوغيد لارنجلا هل همدق يذلا ضرعلا ةيفلخ
 اذإف رئازجلا نع لصفنأ نلو يرئازج انأ" هدر
 نحنف تيقب اذإو اھعم نحنف رئازجلا تلقتسا
 قراوتلا ريبك ددج ،هسفن ىعسملا يفو ."اھعم
 :الئاق ةقطنملا ناكس ىلإ هءادن نودمحوأ خيشلا

 مكودع ىلع قانخلا اوددش ..ءارحصلا ناكس اي"
 يقلي ىتح لامشلا يفو بونجلا يف هودراطو
 رئازجلا مكتمصاع يھ اھ قراوتلا اھيأ ..حالسلا
 فوقولاو ربصلاو مزعلاو داحتإلاب مكيدانتو حفاكت
 ناـــكس شاــــع ...مكودعو هللا ودع هــــجو يف
 ةرح رئازجلا تشاـــــــــعو سواشألا ءارحصلا
."ةلقتسم
 يتلا ءارحصلا لصف ةلأسمب لصتم قايس يفو
 تارھاظم ،اھنأشب رواني يسنرفلا رمعتسملا لظ
 تعاطتسا يتلا ةلڤرو ةنيدمب 2691 يرفيف 72
 اــھيلـــع نھاري ناـــك يتلا قاروألا رخآ قيزمت
 ةتقؤملا ةموكحلا عم هتاضوافم يف رمعتسملا
 .ةيرئازجلا ةيروھمجلل
 بجو ةــلــماشو ةدحوم تناــك ةروثلا نأ اـــمبو
 ينطولا ريرحتلا شيج تادحو نأ ىلإ ةراشإلا
 دحب ةروانملا هذھ ىلع درلل دعوملا يف تناك
 نثتست ملو تايالولا ةفاك تلمش ثيح ،حالسلا
 نأ اــنودھاــجم نھربي ىــتح ءارحصلا قطاــنم
.ةلداعلا مھتيضق بلص يف ءارحصلا
 فرط نم دعملا ريرقتلا ريشي ،قايسلا اذھ يفو
 ىـقـتلـملا لالـخ  نيدھاـجملـل ةـينطولا ةــمظنملا
 ةـيالوب دقـعـنملا ةروثلا خـيراـت ةـباــتكب صاــخلا
 شيج تادحو نأ 7891 ليرفأ يف فراطلا
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 دودحلا ىـــلــــع ةدجاوتملا ينطولا ريرحتلا
 ةدتمملا ةرتفلا يف اھدحول تضاخ ةيقرشلا
 ،2691 سرام 70 ةياغ ىلإ يرفيف 72 نم
 تاضوافمل  ةريخألا تاريضحتلا عم انمازت
 05و ةكرعم 06 براقي ام ،ةيناثلا نايفيإ
 دكؤي اــم اــنيمك 031 نم رثكأو اــــموجھ
.نطولا ءاحنأ داس يذلا حافكلا ةيلومش
  ةريخألا ةـــــلـــــحرملا يف لوخدلاررقــــــت
 ىلع نايفيإ ةنيدمب ةيمسر ةفصب تاضوافملل
 سرام 7 موي ةيسنرفلا ةيرسيوسلا دودحلا
 قلعت ،نييساسأ  نيروحم ةشقانمل ،2691
 يف ةماعلاو ةيسايسلا نوؤشلا ميظنتب لوألا
 يناثلا امأ ،ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ دالبلا
.ريصملا ريرقت ءاتفتسا ميظنت لوانتف
 سرام 81 خيراتب تاضوافملا هذھ تمتتخا
 دونبل  ةــلصفــم ةءارقــب اــھتاذ ةـــنسلا نم
 نع مساقلب ميرك ديسلا اھعقو يتلا تايقافتالا
 نع سكوج سيول ديسلاو يرئازجلا دفولا
 سيئر هجو كلذ بجومبو ،يسنرفلا دفولا
 ةـيرئازجلا ةـيروھمجلــل ةــتقؤملا ةــموكحلا
 بعشلا ىلإ ءادن ،ةدخ نب فسوي نب لحارلا
 رانلا قالطإ فقو نع هيف نلعي يرئازجلا
 فقو نلعأ":صوصخلا ىلع هيف ءاج امم
 نطولا ءاــــحنأ لماــــك يف راـــــنلا قالطإ
 ةعاسلا ىلع سرام 91 نم ءادتبا يرئازجلا
 ةيروھمجلل ةتقؤملا ةموكحلا مساب يننإو 21
 تاوق عيمج ىلإ رمألا ردصأ ،ةيرئازجلا
 نع فقوتلاب براحملا ينطولاريرحتلا شيج
 يف حلسملا طاشنلا نعو ةيركسعلا تايلمعلا
 تايقافتال اقيبطتو ."ينطولا بارتلا عومجم
 ءادن هيجوتب هرودب لوغيد لارنجلا ماق نايفيإ
 تاـيلـمعـلا فقول ةــيسنرفــلا تاوقــلا ىــلإ
 لماـك يف ةـحلسملا تاطاشنلاو ةــيركسعــلا
.يرئازجلا بارتلا
 يخيراتلا مويلا اذھب لفتحن نحنو ،اريخأ
 ةدلخملا تالافتحإلا  فداصي يذلا  دوھشملا
 اننإف ،ةينطولا ةدايسلا عاجرتسال 06 ىركذلل
 اـــھعـــفد يتلا تاـــيحضتلا مجح رضحتسن
 روسج دم مث نمو ،يرئازجلا بعشلا
 اذھ ،مويلا ليجو سمألا ليج نيب لصاوتلا
 لامآ ديسجتل  ةريبك ةدارإ هوذحت يذلا ريخألا
 ةلود ءانب يف داجمألا ءادھشلا تاحومطو
 حرص ءانب وحن امدق يضملا ربع ةيوق
 نم اــــــــھميق دمتست يتلا  ةديدجلا رئازجلا
n مھتالوطبو مھتايحضت

www.mdn.dz

 ءاوللا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق فرشأ
 نم لك  ةيمست مسارم ىلع ،يلبمح نيدلا رون
 ،فيطسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا رقم
 61 ةعومجملا رقمو ،"نوقع دمحأ" ديھشلا مساب
 ديھشلا مساــب فيطسب ينطولا كردلـــل لخدتلـــل
n"ريذخ طبارم"

 رمع ءاوللا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق فرشأ
 زكرم نم لك ةــيمست مسارم ىـــلـــع ،يناسملـــت
 يبعشلا ينطولا شيجلل ةحارلاو ةيندعملا تامامحلا
 ،"كوربم ةبع نب" يفوتملا دھاجملا مساب ،ةركسبب
 ،يداولاب  ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا رقمو
 بلاط" وعدملا "يبرعلا يدومق " ديھشلا مساب
n"يبرعلا

hGLÖ GdòGcôI
hMóGä eø G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» Jàû°ô± Hëªπ

 GCS°ªÉAT°¡óGA h›Égó… KƒQI fƒaªÈ GÛ«óI

 دمحم ءاوللا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق فرشأ
 رادارل سداسلا ءاوللا ةيمست مسارم ىلع ،دورجع
n"دمحم ريداقب"  ديھشلا مساب ،ةبقارملاو فشكلا
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GdæÉM«á Gd©ù°μôjá GÿÉeù°á

GdæÉM«á Gd©ù°μôjá G’Ch¤

GdæÉM«á Gd©ù°μôjá GdôGH©á

GdæÉM«á Gd©ù°μôjá Gdù°ÉOS°á

 يلع ءاوللا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق فرشأ
 11 ءاوللا رقم نم لك ةيمست مسارم ىلع ،ناديس
 دبع ةـحيرقـنش" يفوتملا دھاـجملا مساــب ،طلــتخملا
 فلشلاـب عالطتسالـل ةـيقـيبطتلا ةسردملاو ،"رداـقـلا
 فرشأ ،هتھج نمو،''دمحم يتانز '' ديھشلا مساب
 ةيركسعلا ةيحانلاب ةيكيناكيم ةاشم 21 ةقرفلا دئاق
 يميلقالا مالعإلا زكرم ةيمست مسارم ىلع ىلوألا
n''دمحأ نامحد" ديھشلا مساب ةفلجلاب

 بناج ىلإ ةيندم و ةيركسع تاطلس روضح مسارملا هذھ تفرع
nةبسانملاب مھميركت مت نيذلا نيدھاجملاو ءادھشلا تالئاع
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 ريضحتو عـــــــمجت زكرم نضتحا
 ديھشلا ةيركسعلا ةيضايرلا قرفلا
 موي ،نونكع نبب "ويرجوب دوعسم"
 عمجتلا تايلاعف ،3202 يرفيف 7
 باـعـلأل عـبارلا يركسعــلا ينطولا
 521 ةكراشمب ةعاقلا لخاد ىوقلا
 ،اقيرف )31( ىلإ نومتني ايضاير
 يحاونلاو تاوقـلا تاداــيق نولــثمي
  .تايريدملاو ةيركسعلا
 ةعبطلا هذھ يف نويضايرلا سفانت
 روضحبو تاصاصتخا 90 يف
 ىوقـلا باـعـلأ يف ةــعــمال ءاــمسأ
 هذھ حاتتفا ىلع فرشأو ،ةيركسعلا
 ةحلصم سيئر ،ةيضايرلا ةرھاظتلا
 وباج ديقعلا ،ةيركسعلا تاضايرلا
 .قحلا دبع دمحما
 ةــــيحاــــنلا قيرف ويضاــــير كتفا
 ةزاـتمملا سأكلا ةـيناـثلا ةـيركسعـلا
 دعب ،قرفلا بسح ىلوألا ةبترملاو
 ،نيتيضفو نيتيبھذ نيتيلاديمل هدصح

 لصحت ،باــقــلأ )90( نيب نمف
 لضفب ،نيبقل ىلع روكذملا قيرفلا
 سنأ ينومح بيقرلا نم لك قلأت
 تيقوتب م 004 قابس يف قيدصلا
 ،ةئملا نم ءزج 37و ةيناث 84 هردق
 داؤف لوألا بيقرلا ،هليمز نكمت امك
 ةسفانم يف زوفلا قيقحت نم ةدامح
 12و ةقيقد هردق تيقوتب رتم 006
 .ةئملا نم ءزج 31و ةيناث
 ةدايق قيرفل ةيناثلا ةبترملا تداع
 نيتيلاديمل هدصح رثإ ةيربلا تاوقلا
 لصحت امك ،ةدحاو ةيضفو نيتيبھذ
 فيرعـلا قلأت لضفـب نيبقـل ىــلــع
 يمر ةسفانم يف نايزوب اضر دمحم
 م 61 هردق يمرل هليجست دعب ةلجلا
 نكـــــــمت ،نيح يف .رتميتنس 91و
 بارعأ ةماسأ لوألا فيرعلا هليمز
 يف ىــلوألا ةـــبترملاـــب رفظلا نم
 يف لثمتملاو بعص دج صاصتخا
 8 هردق تيقوتب م 0003 قاـبس

 نم ءازجأ 8و يناوث 6و قئاـقد
.ةئملا
 قيرف ىلإ ةثلاثلا ةبترملا تداع امك
 ةيبھذ ةيلاديمب ينطولا كردلا ةدايق
 يفو .تايزنورب ثالثو نيتيضفو
 كردلا ةدايق لثمم نكمت ،م06 قابس
 اطعم نيدلا فيس فيرعلا ،ينطولا
 يف ديحولا زوفلا هقيرف حنم نم هلل
 يناوث 6 هردق تيقوتب عمجتلا اذھ
 .ةئملا نم ءزج 89و
 ةـيركسعــلا ةــيحاــنلا قيرف نكمتو
 قابس يف بقللا كاكتفا نم ةثلاثلا
 د 3 هردق تيقوتب ،م4x004 عباتتلا
 .ةئملا نم ءزج 34و ث 81و
 دقف ،ليوطلا زفقلا ةسفانم يف امأ
 ةيركسعلا ةيحانلا قيرف لثمم زرحأ
 56و م 6 تغلب ةزفقب بقللا ةسماخلا
 ،رتم 004 قاــــبس يفو .رتميتنس
 زيزعلا دبع دقاعتملا فيرعلا دصح
 ةرادإلا ةيريدم قيرف نم ينومحد

 ةــيلاديملا ،ةـــكرتشملا حـــلاصملاو
 ةيناث 72و د 1 هردق تيقوتب ةيبھذلا
 ةئملا نم ءزج 81و
 لجس ،يلاـعـلا زفـقـلا ةسفاــنم يفو
 قيرف نم ينوحيو نميأ يدنجلا
 م2 ـب ةزفق ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا
 زوفـــلا كلذب حـــنمو رتميتنس 10و
 .عبارلا عمجتلا اذھ يف هقيرفل ديحولا
 ،ريخألا صاصتخالاب قلعتي اميفو
 ةصنم ىـــلـــتعا ،م0051 قاـــبس
 سرحلا ةداـــــــــــيق لثمم ،جيوتتلا
 رصاــــنلا دبع بيقرلا ،يروھمجلا
 ةصرف يأ كرتي مل يذلا وحد
nهيسفانمل
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 ةــيركسعــلا ةــيميداــكألا تنضتحا
 يراوھ" لحارلا سيئرلا لاشرشل
 82 ىلإ 32 نم ةرتفلا يف ،"نيدموب
 عوبسألا تاـيلاـعـف ،3202 يرفـيف
 فرشأ يذلا ،يضاــــيرلا يبملوألا
 ةيميداكألا دئاق هتايلاعف حاتتفا ىلع
.اشاب يملاس ءاوللا
 ةيدرفلا ةيضايرلا تاصصختلا يف
 طباضلا بلاطلا تزرحأ ،ثانإلا ةئف
 لوألا زكرملا ةميلس ىرسعلا لماعلا
 تداــع اــميف ،ارتم 06 قاــبس يف
 طباضلا بلاطلــل ىــلوألا ةـــبترملا
 ةيقدنلاب يمرلا يف ةرون ودبع لماعلا
 يتميك صصخت يفو ،سدسملاو
 رانم لماعلا طباضلا بلاطلا تزاف
 ةـئف يف .ىــلوألا ةــبترملاــب ناــيز
 لماعلا طباضلا بلاطلا قلأت ،روكذلا
 001 قابس يف نيمأ دمحم ىشعلا
 جيوتتلا ةصنم ىلتعا نيح يف ،رتم

 ةـخاـمسوب لماـعـلا طباضلا بلاطلا
 ريواغملا ريسم ةسفانم يف دمحم
 تداعو ،رتم 0003 ةفاسم ىلع
 ةيزھاجلا قابس يف ىلوألا ةبترملا
 يلازغ لماــعـــلا طباضلا بلاطلـــل
 طباضلا بلاطلا زاـــــــفو ،فصنم
 ةبترملاب لئاو دمحم يدادح لماعلا
 ،ةيقدنلاب يمرلا صصخت يف ىلوألا
 ،سدسملاـــــب يمرلا صصخت يفو
 بلاطلــل ىــلوألا ةــبترملا تداـــع
 يف ،رامع لالمش لماعلا طباضلا
 لماعلا طباضلا بلاطلا جوت نيح
 يف ىلوألا ةيترملاب سانو نوقع
 تاصصختلا يف .يتميك صصخت
 جئاتنلا ترفسأ ،ةيعامجلا ةيضايرلا
 عباتت لتاقملا طوش صاصتخا يف
 نيوكت يناثلا ءاوللا قيرف قلأت نع
 يتئف يف كرتشم يدعاق يركسع

 م004 قابس يفو ،روكذلاو ثانإلا
 ءاولــلا زرحأ روكذلا ةــئف عــباــتت
 زكرملا يعــماـــج نيوكت ثلاـــثلا
 تجوت ثاــــنإلا ةــــئف يفو لوألا
 نيوكت يناثلا ءاولل ةيناثلا ةبيتكلا
 زكرملاب كرتشم يدعاق يركسع
.لوألا
 ءاوللا نم ةيناثلا ةبيتكلا قيرف جوت
 يدعاــــق يركسع نيوكت يناـــــثلا
 ةركو ةرئاطلا ةرك ةرودب كرتشم
 يناثلا ءاوللا قيرف زرحأ اميف ،ديلا
 ،ةلسلا ةرك ةرود بقل يعماج نيوكت

 نيوكت يناثلا ءاوللا زاف نيح يف
 ةبترملاب كرتشم يدعاق يركسع
.لبحلا رج ةسفانم يف ىلوألا
 قيرف نم لك جوت ،روكذلا ةئف يف
 الطب يعماج نيوكت لوألا ءاوللا
 ،ةلسلا ةركو ديلا ةرك ةرود يف
 ةرك ةرود يف جيوتتلا داع اميف
 يناثلا ءاوللا قيرف ىلإ ةرئاطلا
 ثلاــثلا ءاولــلاو يعــماــج نيوكت
 مدقـــلا ةرك يف يعـــماـــج نيوكت
 يركسع نيوكت لوألا ءاولــــــلاو
nلبحلا رج يف كرتشم يدعاق
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''Gdü°óGbá YÈ GdôjÉV°á''
 ربع ةـــــقادصلا" راــــــعش تحت
 فلــــتخم تنضتحا "ةضاــــيرلا
 تاوقلا تادايق تارقمو لكايھلا
 سرادملاو ةــيركسعــلا يحاونلاو
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا تادحوو
 تايلاعف ،3202 يرفيف 61 موي
.ودعلل ينطولا مويلا
 لاشرشل ةـيركسعـلا ةـيميداـكألاـب
يراوھ لحارلا سيئرلا"
 دعاسملا دئاقلا فرشأ ،"نيدموب
 ىلع نيدلا رصن ةينطالس ديمعلا

 ،ةيضايرلا ةرھاظتلا هذھ قالطنا
 ةـــــــــــــــحلصم سيئر روضحب
 ةرئادب ةـــيركسعـــلا تاضاـــيرلا
 ناــكرأل ريضحتلاو لاــمعــتسالا
 ديقـــعـــلا يبعشلا ينطولا شيجلا
.قحلا دبع وباج
 نأ هتملك يف دعاسملا دئاقلا دكأو
 يتلا ةــيضاــيرلا تارھاظتلا هذھ
 ريضحتلا تاطحم نم ةطحم يھ
 ريضحتلاو يندبلا يضاـــــــــيرلا
 يف رفاو ردقــب مھاست ،يلاــتقـــلا
 ،دارفألل ةيلاتقلا ةيزھاجلا دادعإ
 ةدايقلل ةلـماـكلا ةـياـنعـلا زربي اـم
 يبعشلا ينطولا شيجلـل اــيلــعــلا
.ةيركسعلا تاضايرلاب
 ةــيضاــيرلا ةرھاظتلا هذھ تفرع
 ةــــعساوو ةــــفــــثكم ةــــكراشم
 نييندمو نييركسع ،نيمدختسملل
 فلتخم نم اثانإو اروكذ نيھيبش
 .تائفلاو رامعألا
 دج فورظ يف قابسلا ىرج 

 سفاــنتلا هداس وجو ةـــمئالـــم
 زئاوجلا عـــيزوت متو ،هـــيزنلا
nنيزئافلا ىلع تايلاديملاو

 سرحلا ةداـــيق قيرف ظفــــتحا
 سأكلا بقـــــلـــــب يروھمجلا
 ودناوكياطلل ةيركسعلا ةينطولا
 نضتحا يذلا "روكذو ثانإ "
 ماعلا رقملا ةعومجم اھتايرجم
 يف يروھمجلا سرحلا ةدايقب
 حتافلا ىلإ يرفيف 62 نم ةرتفلا
 ىلع فرشأو ،3202 سرام
 سرحلا شتفم اھتايلاعف حاتتفا
 نب قيفوت ءاوللا ،يروھمجلا
 اـقـيرف 91 ةــــكراشمب ،يداش
 تاوقلا تادايق فلتخم نولثمي
 سرادملاو ةيركسعلا يحاونلاو

 ةسفانملاب تزيمتو ،ةيركسعلا
 نيب يلاعلا ىوتسملاو ةديدشلا
 يصاصتخا يف ،نيعراصملا
."يغوريك"و "يسموب"
 ةرھاظتلا هذھ جئاـــــتن ترفسأ
 ةـئف قرفـلا بسح ةــيضاــيرلا
 ثاـــــنإ جيوتت نع ثاــــــنإلا
 ةيرحبلا دنجل ةيقيبطتلا ةسردملا
 ةسماـخلا ةـيركسعـلا ةـيحاـنلاـب
 ةبترملاب زافو ،ىلوألا ةبترملاب
 اـيلـعـلا ةسردملا ثاـنإ ةـيناــثلا
 ةـيركسعـلا ةـيحاـنلا ةــيرحبلــل
 ثانإ تمساقت نيح يف ،ىلوألا

 نع يوجلا عافدلا تاوق ةدايق
 ةـيركسعـلا ةــيحاــنلاو ميلــقإلا
.ةثلاثلا ةبترملا ىلوألا
 قيرف زاف ،روكذلا ةئفل ةبسنلاب
 يروھمجلا سرحلا ةداـــــــــيق
 سأكلاب اظفتحم ىلوألا ةبترملاب
 ،يلاوتلا ىـلـع ةسماـخلا ةرملـل
 ةـيحاـنلا قيرف ىـلـع اــمدقــتم
 نيح يف ،ىــلوألا ةــيركسعــلا
 يقيرفل ةـثلاـثلا ةـبترملا تداـع
 ةدايقو ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا
 ةـئفـل ةـبسنلاــب .ينطولا كردلا
nثانإلا

aôj≥ b«ÉOI G◊ôS¢ G÷ª¡ƒQ… jëàØß HÉd∏≤Ö
GdμÉCS¢ GdƒWæ«á Gd©ù°μôjá d∏£ÉjμƒGfóh

GdÑ£ƒdá GdƒWæ«á Gd©ù°μôjá
 eÉ HÚ GŸóGQS¢ Ÿù°Ò GŸ¨Éhjô

JÉCd≥ aôj≥ GŸóQS°á Gd©∏«É d∏≤ƒGä GÿÉU°á 

 تاوقـلـل اـيلـعـلا ةسردملا تنضتحا
 ةجوخ ىفطصم" ديھشلا ةصاخلا
 ةيحانلاب ،ةركسبب "يلع يس وعدملا
 ةدتمملا ةرتفلا يف ،ةعبارلا ةيركسعلا
 ،3202 يرفيف 80 ىلإ 50 نم
 ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا تايلاعف
 ،ريواغملا ريسمل سرادملا نيب ام
 فلتخم نولثمي اقيرف 51 ةكراشمب
.ةيركسعلا سرادملا
 راسم ىلع ةكراشملا قرفلا تسفانت
 ويضاير رطيس ثيح ،ملك 01 هلوط
 ىلع ةصاخلا تاوقلل ايلعلا ةسردملا
 دصح نم اونكمتو ةلوطبلا تايرجم
 بيترتلا يف ىلوألا ثالثلا بتارملا

 لوألا بيقرلا قلأت لضفب ،يدرفلا
 زاـف يذلا لاـمج يلواص دقاـعــتملا
 بيقرلاـب اـعوبتم ىـلوألا ةـبترملاـب
 دمحم سالـــھد دقاـــعــــتملا لوألا
.ديعلا يبرعلب دعاسملاو
 زاـــف ،قرفـــلا بسح بيترتلا يفو
 تاوقــلــل اــيلــعـــلا ةسردملا قيرف
 اـميف ،ىـلوألا ةــبترملاــب ةصاــخلا
 قيرفــل ةــيناــثلا ةـــبترملا تداـــع
 ةـيحاـنلاـب ةاشملـل اـيلــعــلا ةسردملا
 زرحأ نيح يف ،ىلوألا ةيركسعلا
 لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا قيرف
 "نيدموب يراوھ" لحارلا سيئرلا
nةثلاثلا ةبترملا
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 ينطولا كردلا ةداـــــــيق تمظن
 لخدتلــل ىــلوألا ةــعومجملاـــب
 ةيحانلا ةقارشلاب ينطولا كردلل
 ةيناثلا ةعبطلا ،ىلوألا ةيركسعلا
 ةـينطولا ةـلوطبلا تاــيلاــعــفــل
 ةرتفلا يف ،ةينقتونيسلا ةيركسعلا
 يرفيف 51 ىلإ 21 نم ةدتمملا
 اسفاـنم 03 ةـــكراشمب ،3202
 يف تلثمت قرف 6 ىلع نيعزوم
 ةداــــيق ،ينطولا كردلا ةداــــيق
 تاوقـلا ةداـيق ،ةــيربلا تاوقــلا
 سرحلا ةداــــــــيق ،ةــــــــيوجلا
 ىـــلإ ةـــفاضإلاـــب ،يروھمجلا

 ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاو
 هذھ قالطنا ىـــــلــــــع فرشأ
 سيئر ةــــيضاـــــيرلا ةرھاظتلا
 ينطولا كردلا ةداـــيق ناــــكرأ
 دكأ يذلا ،دمحأ ةناموروب ديمعلا
 ،ةبسانملاب اھاقلأ يتلا هتملك يف
 فلتخمب ةلوطبلا هذھ ميظنت نأ
 ينطولا شيجلا تالـــــــــــيكشت
 ليفك ،ةينمألا كالسألاو يبعشلا
 صاصتخالا اذھ ريوطتو ميمعتب
 نم ةسفانملا ىوتسم نم عفرلاو
 ةرداق ةديدج بھاوم زورب لجأ

 ةــفرشم جئاــتن قيقــحت ىــلــع
 رئازجلل ليثمت نسحأ نامضو
.ةيلودلا لفاحملا يف
 اسفانت ةلوطبلا تايرجم تفرع
 ةدع يف نييضاــيرلا نيب اـــيوق
 نيداــــــــــــيم يفو تاصصخت
 ترھظأو ،ةــفــلــتخم تاشروو
 ةداــــيق قيرف ةرطيس جئاـــــتنلا
 يف لح يذلا ينطولا كردلا
 قيرفب اعوبتم ،ىلوألا ةبترملا
 ينطولا نمألا ةماعلا ةيريدملا
 سرحلا ةداـــيق قيرف لح اـــميف
nاثلاث يروھمجلا

aôj≥ b«ÉOI GdóQ∑ GdƒWæ»jØƒR HÉd∏≤Ö
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 ةيرحبلا ايلعلا ةسردملا قيرف عنص
 لكب هـعازتناـب ثدحلا تسوفـتنماـتب
 ةينطولا ةلوطبلا يف بقل لوأ ةرادج
 ةركل سرادملا نيب اــم ةــيركسعــلا
 ةاراــــبملا يف زاــــف ثيح ،ةرئاطلا
 ةـيميداـكألا قيرف ىـلــع ةــيئاــھنلا
 لحارلا سيئرلا لاشرشل ةيركسعلا
 ةـثالـث ةــجيتنب "نيدموب يراوھ"
 .دحاو لباقم طاوشأ
 ةـــــــيريضحتلا ةسردملا تنضتحا
 "راتخم يجاب" سدنھملا تاساردل
 91 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،ةبيورلاب
 تايلاعـف ،3202 يرفـــيف 42 ىـلإ
 نيب ام ةيركسعلا ةينطولا ةلوطبلا
 31 ةكراشمب ،ديلا ةركل سرادملا
 عـــبرأ ىـــلـــع نيعزوم اـــقـــيرف
.تاعومجم
 هذھ حاــتتفا لفــح ىـــلـــع فرشأ
 ماـعـلا ريدملا ةـيضاــيرلا ةسفاــنملا
 .ةـيمساوق ناطلس ديقـعـلا ةسردملــل
 ثيح ،تايفصتلاب ةلوطبلا تلھتسا
 ةمجربملا 51 ـلا تارابملا تحمس
 لك ردصتم لھأتب لوألا رودلا يف

 .يئاھنلا فصن رودلا ىلإ ةعومجم
 فصن رودلا يف ةارابم لوأ تعمج
 ايلعلا ةسردملا يقيرف نيب يئاھنلا
 ةــيركسعــلا ةــيميداــكألاو ةراشإلل
 قيرف وبعال كرتي مل ثيح ،لاشرشل
 لاشرشل ةــيركسعــلا ةــيميداـــكألا
 ازوف اوققحو ،مھمصخ مامأ لاجملا
 .رفص لباقم نيطوش ةجيتنب اقحاس

 نيب تعـمجف ،ةـيناـثلا ةاراـبملا اــمأ
 ةيرحبلل فصلا طابض ةسردم قيرف
 ،ةيرحبلل ايلعلا ةسردملاو مناغتسمب
 ريھاــمجلا ناــقــيرفــلا عــتمأ ثيح
 يفو .ةينفلا امھبعل ةقيرطب ةرضاحلا
 ةسردملا قيرف وبعال نكمت ،ريخألا
 ىلـع ةرطيسلا نم ةـيرحبلـل اـيلـعـلا
 تاراـــبملا اوھنأو مصخلا قيرفـــلا

 يذلا سماخلا اھطوش يف مھحلاصل
 ،2 لباقم طاوشأ3 ـب ،امساح ناك
 ةرم لوأل لھأتلاب قيرفلل حمس امم
  .يئاھنلا رودلل
 ةـــيبيترتلا ةاراــــبملا صخي اــــميف
 زوف تفرع دقف ،)4و 3 ةبترملا(
 ةيرحبلل فصلا طابض ةسردم قيرف
 رفصل طاوشأ 3 ةجيتنب مناغتسمب
 ةراشإلل ايلعلا ةسردملا باسح ىلع
 .ةعيلقلاب
 ققح امدعبف ،ةيئاھنلا ةارابملا يف امأ
 لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا قيرف
 ةلحرملا يف ةيلاتتم تاراصتنا 30
 ةيئاھنلا ةارابملا يف مزھنا ،ىلوألا
 ،ةيرحبلل ايلعلا ةسردملا قيرف مامأ
1لـــباــقـــم طاوــشأ 3 ةــجيتنب
)52-61/52-12/02-52/52-02(،
 نم ريخألا قيرفــــــــلا نكمت ثيح
 لوأ يف ،ةرادج نع بقللا زارحإ
.هل جيوتت
 عيزوتب يضايرلا ثدحلا اذھ متتخا
 nنيزئافلا ىلع سأكلاو تايلاديملا
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