




 يف باھرإلا يذغت ،ةريطخ ةرھاظ فينعلا فرطتلا
 ةيمنتلاو نمألاو مالسلا ضوقت امك ،ةريثك نايحأ
 دلب يأ نوكي نأ نكمي الو ،ناسنالا قوقحو ةمادتسملا
 اندالب تدھش نأ قبس دقف ،ةميخولا اھراثآ نع ىآنمب
 ةرھاظلا هذھ يمانت يضاملا نرقلا تاينيعست لالخ
 هحماستو هتيطسوب فورعملا انعمتجم نع ةبيرغلا
 .باھرإ ىلإ فينعلا فرطتلا اذھ لوحتو
 نمزلا نم ةيرشع رم ىلع اھدحول رئازجلا تضاخ دقو
 ةيجيتارتسإ تھجاوو ،باھرإلا ىلع اسورض ابرح
 ءاضقلا نم تنكمت نأ ىلإ ،ةلودلا كيكفت تفدھتسا ةثيبخ
 ينطولا شيجلا اھمدق ماسج تايحضت لضفب هيلع
 ،بعشلاب ادونسم ىرخألا ةينمألا كالسألاو يبعشلا
 ىلع هب ىذتحي الاثمو لاجملا يف ةدئار اندالب تحضأف
 افارتعا تبستكا ثيح ،اضيأ يلودلاو يراقلا ىوتسملا
 يتلا ةيبنجألا دوفولا نم ديدعلل دصقم ىلإ تلوحتو
 نواعتلا راطإ يف ةبرجتلا هذھ نم ةدافتسالل تعس
.باھرإلا ةحفاكم لاجم يف يلودلا
 ةيباھرإلا ةرھاظلا راطخأ اركبم رئازجلا تكردأ دقلف
 دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر هدكأ املثم ،اھداعبأو اھتايفلخو
 ديسلا ،ينطولا عاـفدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 ‘ GE¿ G÷õGFô “μæâ'':الئاق نوبت ديجملا دبع
Jù°©«æ«Éä Gd≤ô¿ Gd`ªÉV°» eø eƒGL¡á hOMô T°ôhQ 
G’EQgÉÜ hS°§ Z«ÉÜ T°Ñ¬ c∏» d∏óYº Gd`ªÉO… 

hGd`ª©æƒ… Gd`ªæà¶ô eø Gd`ªéàª™ Gdóh‹, JƒGU°π 
Gd«ƒΩ HæØù¢ Gdôhì L¡ƒOgÉ GdôGe«á d`ªù°ÉfóI 
GCT°≤ÉF¡É ‘ LƒGQgÉ Gd`ªÑÉT°ô Y∏≈ Gdü°©«ó Gd≤ÉQ… ‘ 

MôH¡º V°ó Gdà£ô± Gd©æ«∞ hG’EQgÉÜ, eù°ÎT°óI 
‘ Pd∂ HàéôHà¡É GŸôjôI hGdæÉLëá ‘ PGä Gdƒbâ''.
 باھرإلا ةرھاظب ةيلودلا ةعومجملا مامتھا عجارت مامأو
 لك رئازجلا منتغت ،ريغتملاو ددجتملا يملاعلا اھعباط مغر
 يلودلا عمتجملا هبنتل ةفلتخملا ةيلودلا ربانملا يف ةبسانم
 نمألاو ملسلا ىلع ةرھاظلا ةروطخبو ةديازتملا تاديدھتلاب
 ،ءارحصلا بونجو لحاسلا ةقطنم يف اميس ،نييملاعلا
 ءاوس ،ةرفوتملا تايلآلا ربع نواعتلا فيثكت ىلإ وعدتو
 ةلماش ةبراقم دامتعاو يممألا وأ يراقلا ىوتسملا ىلع
.ةيمنتلاو نمألا ةيئانث ىلع ةمئاق
 لوأ قيرـفلا ديسلا هدــكأ امكو ،ساـسألا اذھ ىلعو
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا

 ترذحو مزحب باھرإلا ةرھاظ تھجاو رئازجلا نإف
''Gd©É⁄ Hôeà¬ eø fàÉFé¡É GŸóeôI hGdƒN«ªá, 

h“μæâ HÉYÎG± G÷ª«™, eø OMô G’EQgÉÜ hbÈ 
eû°ôhY¬ Gd¶Óe», HØ†°π G’S°à¨Ó∫ Gd©≤ÓÊ 
Ÿ≤ƒeÉJ¡É hGEeμÉf«ÉJ¡É hŒÉQÜ T°©Ñ¡É GŸμàù°Ñá NÓ∫ 
GdãƒQI Gdàëôjôjá GŸ¶ØôI''.
 جھن ىلع ةربتعم اطاوشأ اندالب هيف تطخ تقو يفو
 نمأ فادھتسا ةيداعم رئاود لواحت ،دوشنملا رييغتلا
 ةھوبشم ةينلع تاطاشن ربع ،نطولا رارقتساو
 بيلاسألا خاسنتسا اثبع نوديري نييلوصأل ةضرغمو
 لالخ ةينطولا ةاسأملا يف اببس تناك يتلا اھتاذ ةثيبخلا
 ،فرطتم باطخ رشن اھنم ،يضاملا نرقلا تاينيعست
 ةسئابلا تالواحملا هذھ مامأ ادبأ حماستت نل ةلودلا نكل
 لوأ قيرفلا ديسلا هدكأ املثم ،داصرملاب اھل فقتسو
 d«©∏º ...'' :الئاق ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
gƒD’A GŸà£ôaÚ GC¿ Pd∂ GdõeÉ¿ bó h¤ GE¤ ZÒ 
QL©á hGC¿ eƒDS°ù°Éä Gdóhdá GdôGS°îá dø Jù°ªí HÉC… 

MÉ∫ eø G’CMƒG∫ H©ƒOI gƒD’A GŸ¨Éeôjø Gdòjø 
cÉOhG GC¿ jóa©ƒG HÉdÑÓO GE¤ Gd¡Éhjá hGC¿ jàù°ÑÑƒG ‘ 
Gf¡«ÉQ GCQcÉ¿ Gdóhdá GdƒWæ«á, Gdà» V°ë≈ eø GCL∏¡É 
GŸÓjÚ eø Gdû°¡óGA G’CHôGQ''.
 رحج نم اوغدلي نل نييرئازجلا نإف ،رمأ نم نكي امھمو
 مكحب انبعش ىلع ىرخأ ةرم ةعيدخلا يلطنت نلو نيترم
 نيرماغملا اياونل اكاردإو ايعو رثكأ حبصأ هنأ
 ديدجلا ينطولا هجوتلا ادبأ غستست مل رئاود تاططخملو
 ريصق ينمز فرظ يف اھنكم يذلاو ،اندالب هكلست يذلا
 ايسايس ،يلخادلا ديعصلا ىلع ةربتعم تازاجنإ قيقحت نم
 ثيح يجراخلا ديعصلا ىلعو ايعامتجاو ايداصتقاو
.ايلودو ايراق يروحملا اھرود تداعتسا
 ةريسملا حاجنإو رييغتلا جھن ىلع رارمتسالا نإف مث نمو
 نيشوشملا مامأ قيرطلا عطق يضتقي ،ةلماشلا ةيومنتلا
 ةكراشمو دنجت لالخ نم ،هعاونأ ىتشب فرطتلا ةھباجمو
 ةرسألاب ءدب ،ةفلتخم تايوتسم ىلعو نيلعافلا عيمج
 جيورتلا تالواحم نأ ىرخأ ةرم دكؤن نأ يقب .ةسردملاو
 انبعش نأ املاط ،لشفلاب امتح ءوبتس فرطتلا رھاظمل
 هنكمي الو دبألا ىلإ ميلألا يضاملا ةحفص ىوط دق يبألا
 تاونس ىلإ ىرخأ ةرم دوعي نأ لاوـحألا نم لاـح يأب
nرانلاو مدلا

Gdû°©Ö G÷õGFô… ’ j∏óÆ eø Lëô eôJÚ

ةيحاتتفالا
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 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلاتاطاشن-
.يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
.تارضاحمو تايقتلم-
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06 Gd≤†°«á Gdü°ëôGhjá

 باھرإلاو فينعلا فرطتلا ةحفاكم-
اھتبرجتب ةدئار رئازجلا  

.ةضايرلا ةمدخ يف ايجولونكتلا

موحرملا دھاجملا ةبانعب شيجلل عقوملا يدان-
.ةيحايس ةئيب يف ةيقار تامدخ :ةدوع نب ىفطصم نب 

05 HÉŸæÉS°Ñá
.انفرش انثارت-

 ةيوارحصلا يضارألا ثولي يبرغملا لالتحالا-
.مغل نييالم 01 ـب 

ةينطولا ةركاذلا ىلع ظافحلا-
.ةعيلطلا يف لاصتالاو مالعإلا ةيريدم 

سرھف

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢
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ةراشإلل ينطولا زكرملا-
.يبعشلا ينطولا شيجلل ةفاضم ةميق 
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"Hù°º Gd∏¬ GdôMªÉ¿ GdôM«º
 hGdü°ÓI hGdù°ÓΩ Y∏≈ GCT°ô± GŸôS°∏Ú  

GCNƒGJ» Gd©ÉeÓä..
 GENƒGÊ Gd©ªÉ∫,

 ماع لك نم يام حتافلا يف لامعلا ديع لكشي
 تالماعلل نافرعلاو ريدقتلا نع ريبعتلل ةصرف
 يفو عقاوملا لك نم نومھاسي نيذلا لامعلاو
 هافرو رئازجلا يقر يف فئاظولاو نھملا ىتش
..نينطاوملاو تانطاوملا
 ساسأ وھ يرشبلا رصنعلا نأب ةعانق ىلع اننألو
 ذنم انجردأ ،ةورثلا قلخ دامعو ةمادتسملا ةيمنتلا

 يف لامعلاو تالماعلا عاضوأ نيسحت 0202 ةنس
 عفرب ةجردتم تاءارجإ لالخ نم انتايولوأ ميمص

 ءاغلإو ،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا ةميق
 عفرو ،دودحملا لخدلا يوذ ىلع ةبيرضلا
 ىلع انصرحو .دعاقتلا تاشاعمو حنمو روجألا
 بصانم يف دوقعلا باحصأل ينھملا جامدإلا

 تاطاشن زاھج دوقع ليوحتو ،ةمئاد لمع
 ،ةدملا ةددحم ريغ دوقع ىلإ يعامتجالا جامدإلا
 نم ديزأ فيظوتب ةزيجو ةرتف يف حمس امم
..ةراق لمع بصانم يف لماع نويلم فصن
 لجأ نم ةلطع انثدحتسا ةردابملا حورل اعيجشتو
 عيراشم زاجنإب نيفظوملل حمست ،ةسسؤم ءاشنإ
 ،مھلمع بصانم نادقف نم فوخلا نود ةيرامثتسا
 نيلماعلا نينطاوملا نكمت ةديدج ةيلآ انقلطأ امك
 ةموظنملا يف يعوطلا طارخنالا نم دالبلا جراخ
 ىلع لوصحلاو ،يعامتجالا نامضلل ةينطولا

..دعاقتلا قح
 ىعسن تاوطخلا جردتملا هجوتلا اذھل ازيزعتو
 ةردقلا معدو ،يشيعملا راطإلا نيسحتل رارمتساب
 ،دالبلل ةيلاملا تانزاوتلا هحيتت ام قفو ةيئارشلا
 ةقئاللا فورظلا ريفوت ىلع صرحلا عم
 ،يعامتجالا راوحلا ةيقرت لالخ نم ةزفحملاو

 لمعلا ريطأتو
 انوص يباقنلا
 قوقحل
 ،لامعلا
 انيصحتو
 مھلبقتسمل
..ينھملا
 ،لغشلا ملاع يف تققحت يتلا بساكملا نإف اذكھو
 نيمثتو ،نطاوملا ةمارك ظفح ىلع انمزع دكؤت
 ءانبل ةيرھوج ةميقك لمعلا ىلع دامتعالاو ،دھجلا
 تايرئازجلا دعاوسب يوقو يرصع داصتقا
 يف جامدنالا ىلإ مھوعدن نيذلا نييرئازجلاو
 يف ةديدجلا رئازجلا هدھشت يذلا رييغتلا راسم
 ،ةفرعملا داصتقا ناھر بسكو ،ةلحرملا هذھ
 تايلآلل لثمألا لالغتسالاب يمقرلا لوحتلاو
 ةردابملا عيجشتل ةھجوملا ةثدحتسملا ةزھجألاو
 رييست يف ةيفافشلا سيركتبو ،راكتبالا حورو
 مامأ صرفلا ؤفاكت أدبم خيسرتو ،ماعلا نأشلا
 نييداصتقالا ءاكرشلاو ،لامعلاو تالماعلا
..نييعامتجالاو
 ،لامعلاو تالماعلل يناھتلاو ةيحتلاب هجوتأ اماتخ
 تالاضن ةبسانملا هذھ يف مھعم رضحتسأو
 مھمازتلاب مھءامسأ اودلخ نيذلا نييباقنلاو لامعلا
 ماقملا اذھ يف - محرتأو ،نطولل مھئافوو ،ينطولا
 نب قحلا دبعو ريديإ تاسيع نيديھشلا ىلع -
 كئلوأ ،لامعلاو نييباقنلا نم امھئاقفرو ،ةدومح
 ريرحتلا برح لالخ ةداھشلا فرش اولان نيذلا
 اودصت نيذلا ،ينطولا بجاولا ءادھشو ،ةديجملا
 فرطتلا ةاعدل ةعاجشلا ةينطولا مھفقاومب
.ةاسأملا تاونس ةليط يجمھلا باھرإلاو ،تيقملا

 GÛó hGÿ∏ƒO dû°¡óGFæÉ G’CHôGQ
–«É G÷õGFô MôI S°«óI GCH«á

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

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢

3 www.mdn.dz
3202 يام 817 ددعلا شيجلا

QS°Édá Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá 
ÃæÉS°Ñá Gd«ƒΩ Gd©ÉŸ» d∏û°¨π

''GŸμÉS°Ö Gdà» –≤≤â JƒDcó
 YõeæÉ Y∏≈ MØß côGeá GŸƒGWø''



V°ôhQI Gd©ƒOI d∏ªù°ÉQ Gdù°∏ª»
 GdƒV°™ ‘ Gdù°ƒOG¿

 تاروطتلل ةرمتسملاو ةقيقدلا هتعباتم راطإ يف
 سيئر ماق ،نادوسلا ةيروھمج يف ةرئادلا ةريطخلا
 يلاحلا سيئرلا ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ةيروھمجلا
 ،ةمقلا ىوتسم ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجمل
 ممألل ماعلا نيمألا نم لك ىلإ لئاسر هيجوتب
 يلاحلا سيئرلاو ،شيريتوغ وينوطنأ ديسلا ،ةدحتملا
 ،ةدحتملا رمقلا ةيروھمج سيئر يقيرفإلا داحتالل
 ةئيھلل يذيفنتلا نيمألاو ،يلازغ نامثع ديسلا
.وھيبج هنقرو روتكدلا ،)داجيإلا( ةيمنتلل ةيموكحلا
 لظ يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا ةردابم يتأتو
 ىلع نادوسلا يف عاضوألل عراستملا روھدتلا
 شيجلا نيب ةحلسملا تاھجاوملا رارمتسا ةيفلخ
 رئاسخ ةفلخم عيرسلا معدلا تاوقو ينادوسلا
 يعدتسي امم ،تاكلتمملاو حاورألا يف ةحداف
 راسملا ىلإ ةدوعلاو ءامدلا نقحل ايلود اكرحت
.ةقيمعلا ةينادوسلا ةمزألا لحل يملسلا
 ةثالثلا هلئاسر يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا ددش دقو
 اھدھشت يتلا ةفسؤملاو ةريطخلا تاروطتلا" نأ ىلع
 ةيلخادلا اھتاديقعتب ةقيقشلا نادوسلا ةيروھمج
 اكرتشم ايدحت ضرفت تحضأ ةيجراخلا اھتايعادتو
 نييميلقإلا نيلعافلا عيمج دوھج رفاضت بلطتي
 لكشبو كرتشملا كرحتلا" ىلإ ايعاد ،"نييلودلاو
 لاتتقالا فقوو ديعصتلا نم ديزملا يدافتل لجاع
 ةمكحلا بيلغت ىلع مھلمحو نيينادوسلا ءاقشألا نيب
 بينجتو مھتافالخ لحل راوحلا لئاضف ىلإ ماكتحالاو
 فنعلا ةماود يف قالزنالا رطاخم ينادوسلا بعشلا
 يعامتجالا ملسلا ىلع ارطخ لكشي يذلا يومدلا
."نادوسلا يف ةيسايسلا ةيوستلا راسم ىلعو

 اھب ترداب يتلا ةيدرفلا يعاسملا نمث نأ دعبو
 هنأ ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأ ،تامظنملا هذھ
 ميظعتو اھدوھج نيمثتل لاجم كانھ لازي ال"
 دوھجلا لالخ نم اھنم ةوجرملا بساكملا
 نادوسلا يف ءاقشألا ةوخإلا ةوعدل ةيعامجلا
 ةفاكل يروفلا فقولا ىلإ دحومو دحاو توصبو
 بيلغت ةرورض ىلإو ةحلسملا تاكابتشالا
.''ءامدلا نقحو دالبلل ايلعلا ةحلصملا
 هتاذ تقولا يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا دكأو
 نواعتلاب اھدوھج فيثكتل رئازجلا دادعتسا"
 نم نييلودلاو نييميلقإلا ءاكرشلا عم قيسنتلاو
 يعاسملاو دوھجلا يف ةيلعفلا ةمھاسملا لجأ
 ءاقشألا نيب لاتتقالا فقو ىلإ ةيمارلا ةيعامجلا
 ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا ىلع مھثحو نيينادوسلا
 ةقيرطب ةينادوسلا ةمزألا لحل يملسلا راسملا
."ةمادتسمو ةيئاھن
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا اعد ،قلطنملا اذھ نمو
 نيب دحومو كرتشم ىعسم يف ريكفتلا ىلإ
 داحتالا ،ةدحتملا ممألا( ةعبرألا تامظنملا
 ةيموكحلا ةئيھلاو ةيبرعلا لودلا ةعماج ،يقيرفالا
 ةيروھمج ةدناسم لجأ نم )داجيالا ةيمنتلل
 نأ ازربم ،ةنھارلا ةمزألا زواجتل نادوسلا
 لكشب نييميلقإلاو نييلودلا نييلعافلا دوھج ديحوت"
 فقو ىلع لمعلا ىلإ فدھي لجاعو يعامج
 ةبقحل سيسأتلاو عاضوألا ةئدھتو رانلا قالطإ
 ينادوسلا بعشلا تاعلطتو تاحومط يبلت ةديدج
 مائولاو ملسلا فنك يف ميركلا شيعلا يف قيقشلا
n"رارقتسالاو
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 ،ةيروھمجلا سيئر تاميلعتل اذيفنت
  ءالجإ مت ،نوبت ديجملا دبع ديسلا
 نيميقملا ةينطولا ةيلاجلا دارفأ
 يف نيبغارلاو نادوسلا ةيروھمجب
 ةرافس مقاط اذكو ،دلبلا اذھ ةرداغم
 ىلإ ةفاضإلاب ،موطرخلاب رئازجلا
 ةقيقش لود اياعر ءالجإو ةدعاسم
 اياعر مھتمدقم يفو ةقيدصو
.نيينيطسلف
 نييرئازجلا اياعرلالابقتسا يف ناك
 ةعبات ةرئاط نتم ىلع مھلوصو ىدل
 يلودلا راطملا ىلإ ،ةيوجلا انتاوقل
 ةيلخادلا ريزو ،نيدموب يراوھ
 ةئيھتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
 ةقفر ،دارم ميھاربإ ديسلا ،ةينارمعلا
 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو
 ،وكيرك رثوك ةديسلا ةأرملا اياضقو

 نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألاو
 جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا
.ينالب رامع ديسلا
 ةيلخادلا ريزو ديسلا دكأ ،ةبسانملاب
 ةئيھتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
 لئاسول حيرصت يف ،ةينارمعلا
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا نأ ،مالعإلا
 يف ةيرئازجلا ةيلاجلا نع ىلختي ال"
 ةبعصلا فورظلا يف ةصاخ جراخلا
 ةيلمع" نأو ،"امئاد هاندھع املثم
 ءانب تءاج حاجنب تمت يتلا ءالجإلا
 دارفأ تسم ثيح ،هرماوأ ىلع
 نادوسلاب نيميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا
 ،مھيوذو ةيسامولبدلا ةثعبلا ءاضعأو
 ضرأ ىلإ اولصو نيدئاعلا لك نأو
 ديسلا داشأ امك ،"نيملاس نطولا
 يتلا ةحلسملا تاوقلاب ريزولا

 لالخ نم ءالجإلا ةيلمعل تباجتسا
.ةيوجلا اھتاوقل ةعبات ةرئاط لاسرإ
 يرئازجلا ريفسلا ركذ ،هبناج نم
 دعسأ دارم ديسلا ،نادوسلا ةيروھمجب
 ىلإ ةفاضإلاب هذھ ءالجإلا ةيلمع" :نأ
 اياعر تسم نييرئازجلا اياعرلا
 ىلإ اريشم ،"نييروسو نيينيطسلف
 فلتخم نيب قيسنتلاب تمت اھنأ
 مامتھا زربي ام وھو ،ةلودلا تاسسؤم
 اھاياعرو اھينطاوم نمأب رئازجلا
.اودجو امثيح
 نويرئازجلا اياعرلا برعأ ،مھرودب
 ةيروھمجلا سيئرل مھركش نع
 اھدنجت ىلع ةيمومعلا تاطلسللو
 عالدنال ىلوألا مايألا ذنم مھب لفكتلل
nنادوسلا يف تاكابتشالا

GELÓA GdôYÉjÉ G÷õGFôjÚ eø Gdù°ƒOG¿ 



3202 يام 817 ددعلا شيجلا6

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢

 GLàªÉ´ ›∏ù¢ GdƒRQGA

 اھلوانت مت يتلا ةماھلا نيناوقلا عيراشم نيب نم
 يضارأ ةيامحب ةقلعتملا كلت عامتجإلا اذھ لالخ
 حنم تايفيكو طورش ،اھيلع ةظفاحملاو ةلودلا
 ةنھم ميظنت ،رامثتسالل يداصتقالا راقعلا
 قلعتي ضرع ىلإ ةفاضإلاب ،يئاضقلا رضحملا
 مسوم يف قئارحلا ةھجاومل ةيطايتحالا ريبادتلاب
 يينھمل ةيعامتجالا ةيامحلاب قلعتي رخآو فيصلا
.يرحبلا ديصلا
 عامتجالل ةيروھمجلا سيئر ديسلا حاتتفا دعب
 لوألا ريزولا ضرع مث لامعألا لودج ةءارقو
 ىدسأ ،نيريخألا نيعوبسألا يف ةموكحلا طاشنل
:ةيلاتلا تاھيجوتلاو رماوألا سيئرلا ديسلا

 MªÉjá GCQGV°» Gdóhdá hGÙÉa¶á Y∏«¡É:
l ايناث الصف نوناقلا عورشم نمضتي نأ 
 تايانبلا ةيوست طورشو بيلاسأب فيرعتلا صخي
.ةيعرش ريغ قرطب ةديشملا

l ةعجرتسملا تاراقعلا نيب زييمتلا بوجو 
 تايانبلا نم اھريغو ةلودلا ةيامحل ةعضاخلا
 تالاحلا نم ريثك يف تديش يتلا ةيوضوفلا
.نارمعلا تھوشو ةيلحم تاطلس نم ؤطاوتب

l ةيامح ةيلحملا ةيرادإلا تاطلسلا لمحتت نأ 
 نم ءدب ،ةعجرتسملا يضارألاو تاراقعلا
 ليحرت تايلمع ءاھتنال ةيلاوملا ىلوألا تاعاسلا
.نييعرشلا ريغ اھيلغاش

l ةبساحمو ةعباتمل ةيعدرلا تاءارجإلا عابتا 
 يضارأ ىلع ءاليتسالا يف ببستم وأ طروتم لك
.هيلع تابوقعلا دشأ طيلستو ةلودلا

l ريوزتلا ةبراحمب قلعتي نوناق نسب رمأ 

 فدھب ةماقإلا تاداھش يف روزملا مادختساو
.قح هجو ريغب نكسم وأ راقع ىلع لوصحلا

l اذھ لالخ نم اھتبيھل ةلودلا عاجرتسا ةيولوأ 
 قوقح ةيامح عم ةيفافش لكب عورشملا
.نينطاوملا

 eæí Gd©≤ÉQ G’bàü°ÉO… GdàÉH™ dÓCeÓ∑ GÿÉU°á 
d∏óhdá, GŸƒL¬ ’E‚ÉR eû°ÉQj™ GS°àãªÉQjá:

l عورشم يف ةضحم ةيداصتقا ةبراقم دامتعا 
 لالخ نم تارامثتسالا عيجشتل نوناقلا اذھ
 ةلاكولا ىلع يداصتقالا راقعلا حنم رصح
.رامثتسالا ةيقرتل ةينطولا

l اذھ يف ةذختملا تاءارجإلا لك نوكت نأ 
 تايلمع لكل لھؤملا ديحولا كابشلا ربع نأشلا
.اھليھستو رامثتسالا

l هنأش نم ةيداصتقالا ةرظنلا ىلع دامتعالا 
 تايناكمإ رفويو رامثتسالا تايلمع لھسي نأ
 تاينھذلاو تالخدتلا لاكشأ لك نع اديعب ةلودلل
 ىلإ ةقاوتلا لايجألاو دالبلا لبقتسم تنھر يتلا
.ايموي روطتت رئازج

l نوناقلا عورـــشم ىـلع تالــيدعت ءارــجإ 
 نم رامثتسالا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لھؤي امب
 ميظنت راطإ يف يداصتقالا راقعلا ءارش
 ةعباتملاب اھعالطضا بناج ىـــلإ ،رامثتسالا
.عيزوتلاو صيحمتلاو

GdàóGHÒ G’Mà«ÉW«á ŸƒGL¡á G◊ôGF≥, eƒS°º 
Gdü°«∞:

l تاباغلا قئارح ةھجاوم نم نكمتلا يضتقي 
 ديدحت عم راذنإلا قلطي ،لاعف ةظقي ماظن حاجنب

 لبق نارينلا ىلع ةرطيسلل ،لخدتلا طاقنل قيقد
.اھقاطن عسوت

l ةطسوتم تارئاط 60 ءارشل ةصقانم قالطإ 
.قئارحلا ءافطإ يف ةصتخم مجحلا

l ايلحم ةعنصملا تايجولونكتلا ثدحأ لامعتسا 
.ةيباغلا تاحاسملا ةسارحل فيصلا مسوم لالخ

l نم ةئشانلا تاسسؤملا ةدئافل ةصقانم قالطإ 
 ءاطغلا ةبقارم تازيھجتو لئاسو ةنرصع لجأ
 عم قيسنتلاو نوردلا تارئاط قيرط نع يباغلا
 هذھ ليھستل يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ ةدايق
.ةرھاظلا هذھ ىلع ةرطيسلاو ةيويحلا تايلمعلا

 YôV¢ Mƒ∫ T°©Ñá GdôNÉΩ:
l طقف حامسلاو زھاجلا ماخرلا داريتسا عنم 
 نود ،ةيليوج رخآ ةياغ ىلإ ماخلا ماخرلا داريتساب
.ةردنلا قلخ ىلإ ءارجإلا اذھ يضفي نأ

l اذھ يف لمعلا ىلع ةئشانلا تاسسؤملا عيجشت 
.تايجولونكتلا ثدحأب هريوطتو لاجملا

l عادبإلاو راكتبالا تاردابم لكل ربكأ عيجشت 
 اھتامھاسم نزو ناـك امھم تالاجملا لــك يـف
 ،نينطاوملا تايجاحو لـغشلا بـصانم ريفوت يف
 ةـــعانصلا تاـعاطق يــف ةــصاخ
.ةثيدحلا تايجولونكتلاو

G◊ªÉjá G’LàªÉY«á Ÿ¡æ«» Gdü°«ó:
l زرحملا مدقتلا ةيروھمجلا سيئر ديسلا نمث 
 عاطقلا ريزو ارمآ ،تايئاملا ةيبرت ةبعش يف
 عم تايئاملا ةيبرت عيسوتو بسكملا اذھ زيزعتب
 نفسلا ءارشب راحبلا يلاعأ يف نيدايصلل حامسلا
.تاونس سمخ نم لقأل ةلمعتسملا

JôGCS¢ QF«ù¢ G÷ª¡ƒQj```á, Gd≤ÉF``ó G’CY∏≈ d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ», Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, j``ƒΩ 
03 GCaôjπ 3202, GLàªÉYÉ Û∏ù¢ GdƒRQGA JæÉh∫ eû°ÉQj™ bƒGfÚ hYôhV¢ Jîü¢ Gd©ójó eø Gd≤£ÉYÉä :
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l ىلع لئاسولا لكب نيينھملا ةدعاسم 
 مھتفرحل ةيامح ،عاطقلا هجاتحي ام جاتنإ
 يف ةمھم ةورثو لغش بصانم رفوت يتلا
.نييرئازجلل ةيئاذغلا ةلسلسلا
 عورشم ىلع ةقداصملاو ضرعلا دعبو
 ،نييئاضقلا نيرضحملا ةنھم ميظنت نوناق
 ريزو حرتقم ىلع ءارزولا سلجم قفاو
 ديدمت نمضتملا فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
 ةثالث ىلإ ىحضألاو رطفلا يديع ةلطع
.نيموي لدب رجألا ةعوفدم مايأ

JƒL«¡Éä YÉeá:
l لصاوتملا نيسحتلا راطإ يف 
 ىلإو ،نينطاوملل يشيعملا ىوتسملل
 ديسلا اھرقأ يتلا ةقباسلا تادايزلا بناج
 ءارزولا سلجم قفاو ،نيدعاقتملل سيئرلا
 ،دعاقتلا تاشاعمو حنم نيمثت ةداعإ ىلع
 ىلع كلذو ،يام حتافلا نم ءادتبا ،ايونس
:يتآلا وحنلا

l 5 ٪ وأ ةــحنملا تاذ ةــئفلل ةـبسنلاب 
 فلأ 02 يواسي وأ لقي يذلا شاعملا
.يرئازج رانيد

l 4 ٪ اھشاعم قوفي يتلا ةئفلل ةبسنلاب 
 لقيو يرئازج رانيد فلأ 02 اھتحنم وأ
.يرئازج رانيد فلأ 05 يواسي وأ

l 3 ٪ اھشاعم قوفي يتلا ةئفلل ةبسنلاب 
.يرئازج رانيد فلأ 05 اھتحنم وأ

l لكشب ةيروھمجلا سيئر ديسلا رمأ 
 ىلوتي ناويد ءاشنإب ةحالفلا ريزو مراص
 تاذ نيحالفلا تاجوتنم لك ءارش
 ةلباق هكاوفو رضخ نم عساولا كالھتسالا
 ،اطاطبلاو موثلاو لصبلا لثم ،نيزختلل
 ،ةينطولا قوسلا يف نزاوتلا قيقحت فدھب
.رمحأ اطخ حالفلا دھج اربتعم

GCeô Gdù°«ó GdôF«ù¢ G◊μƒeá H`: 
l داسفلا لاكشأ لك ةبراحم ةلصاوم 
 يتلا ةليلقلا ةئفلا كلت ةصاخ ،نيدسافلاو
 مھقوقح طسبأ يف نينطاوملا مواست
 ةبقاعمو ةبساحم يضتقي ام ،ةيرادإلا
 رشابم ريغ وأ رشابم لكشب نيطروتملا
.ةيمومعلا ةمدخلا باسح ىلع

l نكسلا كنبل ةيلمع لوأ ةرشابم، 
 عم ةازاوملاب ،ناوج ةياھن يف ايمسر
.راكادو طشقاون يف رئازجلا يكنب
 ىلع ءارزولا سلجم قفاو ،ماتخلا لبقو
 بصانم يف ماھم ءاھنإو تانييعت
n "ةلودلا يف ايلع فئاظوو
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 سيئر نم لك ةيلافتحالا هذھ رضح
 ،ليجوڤ حلاص ديسلا ةمألا سلجم
 ديسلا ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر
 ديسلا لوألا ريزولا ،يلاغوب ميھاربا
 ةمكحملا سيئر ،نامحرلا دبع نب نميأ
  ديسلاو جاحلب رمع ديسلا ةيروتسدلا
 سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 ىلإ ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 تاراطإو ةموكحلا نم ءاضعأ بناج
 يلوؤسم اذكو ةلودلا يف ةيماس
 نييفحصو ةيمالعالا تاسسؤملا
 يلثممو لاصتالا عاطقل نيبستنمو
.رئازجلاب ةدمتعملا ةيبنجألا ةفاحصلا
 ديسلا لاصتالا ريزو ىقلأ ةبسانملاب
 فلتخمب اھيف هون ةملك يناميلسوب دمحم
 لاصتالا عاطق يف ةيراجلا تاحالصإلا
 ةلودلا فرط نم ةلوذبملا تادوھجملاو
 ىلع ديكأتلا ددجو ،عاطقلاب ضوھنلل
 نييفحصلا ةفاك تالاضنل رئازجلا معد
 ضرعتسا امك ملاعلا رارحأو رارحألا
 يف ةلودلا ةيجيتارتسا ريزولا ديسلا
 لالخ نم ةصاخ لاصتالا عاطق ريوطت
. مالعإلا ةنيدم عورشم ديسجت
 سيئر ديسلا أنھ ،ةيلافتحالا هذھ ماتخ يف

 مھموي ةبسانمب نييفحصلا ةيروھمجلا
 ثيدحلا فارطأ مھعم لدابت امك ،يملاعلا
 عاطق صخت يتلا تالاغشنالا فلتخم لوح
nرئازجلا يف مالعإلا

Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá jû°ô± Y∏≈
 GEM«ÉA Gd«ƒΩ Gd©ÉŸ» ◊ôjá Gdü°ëÉaá 

GCT°ô± QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá, Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, jƒΩ 30 eÉ… 3202 HÉŸôcõ 
Gdóh‹ d∏ªƒD“ôGä ''YÑó Gd∏£«∞ QMÉ∫'' HÉ÷õGFô Gd©ÉU°ªá, Y∏≈ GEM«ÉA Gd«ƒΩ 
Gd©ÉŸ» ◊ôjá Gdü°ëÉaá GŸü°ÉO± d∏ãÉdå eÉ… eø cπ YÉΩ.
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 ىلعألا دئاقلا ةيروھمجلا سيئرسأرت
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل
 موي نوبت ديجملا دبع ديسلا،ينطولا
 سلجملل اعامتجا ،3202 ليرفأ 42
 عضولا مييقتل صّصُخ ،نمألل ىلعألا
n دالبلا يف ماعلا

Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá jÎGCS¢ GLàªÉYÉ d∏ªé∏ù¢ G’CY∏≈ dÓCeø

 ،ةـيروـھمجلا سيــئر لـبقتسا
 موــــــي ،نوبت ديجملا دبع دــيسلا
 ةسائر رقمب 3202 ليرفأ 61
 ةيجراخلا ريزو ،ةيروھمجلا
 ةيبرعلا ةيروھمجلل نيبرتغملاو
 ،دادقملا لصيف ديسلا ،ةيروسلا
 يروسلا سيئرلا نم ةلاسر الماح
.دسألا راشب ديسلا
 لصيف ديسلا دكأ ،لابقتسالا بقع
 مالعإلا لئاسول حيرصت يف دادقملا
 اقرتفت نل رئازجلاو ايروس"نأ
 ةھجاوم يف ادحاو افص نالظتسو
 ةقطنملا اھھجاوت يتلا تايدحتلا لك
."ملاعلاو
 ريزو ركذ ،هسفن قايسلا يفو
 نأ يروسلا نيبرتغملاو ةيجراخلا
 تاھجو لدابتل ةصرف ناك ءاقللا"

 فقاوملاب ةرانتسالاو ،رظنلا
 سيئر ليلحتبو ةيرئازجلا
 ديجملا دبع ديسلا ،ةيروھمجلا
 رمت يتلا عاضوألل قداصلا ،نوبت
 ىلإ اريشم ،"ملاعلاو ةقطنملا اھب
 نأب ةيروھمجلا سيئر ديسلا ديكأت
 نأو ،ةقيثو نيدلبلا نيب تاقالعلا"
 امھم ايروس نع ىلختت نل رئازجلا
 ايروس تناك امك ،تابوعصلا تناك

 لك يف رئازجلا بناج ىلإ
."تايدحتلا
 ديسلا زربأ ،لصتم قايس يفو
 يف رئازجلا رود ،دادقملا لصيف
 صوصخلا اذھب الئاق ،ةيبرعلا ةمقلا
 ةمقلا سيئر اھتفصب ،رئازجلا نإ"
 ةريبك تايلوؤسم تلمحت ،ةيبرعلا
 يبرعلا بعشلا قوقح نع تعفادو
 ابعشو ةدايق تفقوو ،ناكم لك يف

 تايدحتلا لك يف ايروس بناج ىلإ
 ةرتفلا لالخ اھب انررم يتلا
 ال نأ الصأ ديرت تناكو ،ةيضاملا
 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروھمجلا نوكت
 يفو ،يبرعلا ثدحلا بلق يف الإ
 نماضتلاو ةيبرعلا ةعماجلا بلق
 ،كرتشملا يبرعلا لمعلاو يبرعلا
 ىلع تازاجنإ قيقحت لجأ نم
nيبرعلا عقاولا ديعص

 ديسلا،ةـيروـھمجلا سيــئر لـبقتسا
 ،3202يام 20 موي نوبت ديجملا دبع
 ةيبرعلا ةكلمملاب ىروشلا سلجم سيئر
 نب هللا دبع روتكدلا خيشلا ةيدوعسلا
.خيشلا لآ دمحم
 ةيروھمجلا ةسائر رقمب لابقتسإلا ىرج 
 حلاص ديسلا ةمألا سلجم سيئر روضحب
 ةيروھمجلا ةسائر ناويد ريدمو ،ليجوڤ
nيوابرعلا ريذنلا دمحم ديسلا

... jù°à≤Ñπ hRjô GÿÉQL«á hGŸ¨ÎHÚ d∏éª¡ƒQjá Gd©ôH«á Gdù°ƒQjá

...h jù°à≤Ñπ QF«ù¢ ›∏ù¢ Gdû°ƒQi HÉŸª∏μá Gd©ôH«á Gdù°©ƒOjá

fû°ÉWÉä GdôF«ù¢
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Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ 
GdƒWæ» Gdû°©Ñ» jû°ÉQ∑ ‘ a©Éd«Éä e©ôV¢ GdóaÉ´ hG’Ceø 

)3202-DAAL( Héª¡ƒQjá GdÈGRjπ G’–ÉOjá 

H˘˘óY˘˘ƒI e˘˘ø Gd˘˘∏˘˘ƒGA Qh… T°˘˘ÉZ˘ÉS¢ e˘«ù°˘μ˘«˘à˘É, GCeÚ 
eæàéÉä GdóaÉ´ GdÈGRj∏», bÉΩ Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ 
Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQc`É¿ G÷«û¢ GdƒWæ» 
Gdû°©Ñ», HõjÉQI QS°ª«á GE¤ Lª¡ƒQjá GdÈGRjπ 
G’–ÉOjá, ‘ GdØÎI eø 01 GE¤ 31 GCaôjπ 3202, 

M†°˘˘˘ô N˘˘˘Ód˘˘˘¡˘˘˘É, c˘˘˘ª˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘π Y˘˘˘ø Gdù°˘˘˘«˘˘˘ó QF˘˘˘«ù¢ 
G÷ª¡ƒQjá, Gd≤ÉFó G’CY∏≈ d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá, hRjô 
GdóaÉ´ GdƒWæ», a©Éd«Éä Gd£Ñ©á GdãÉdãá Yû°ô eø 

e©ôV¢ GdóaÉ´ hG’Ceø )3202-DAAL(

 J©Éh¿ Yù°μô… LõGFô… HôGRj∏» hGYó
 لبقــتسا ،ةراــيزلا هذھ لالــخ
 ديعسلا لوأ قيرفـــــــــلا ديسلا
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرقنش
 ريزو لبق نم يبعشلا ينطولا
 ليزاربلا ةــــيروھمج عاـــــفد
 ويسوم هيزوج ديسلا ةيداحتالا
 ديسلا مــــــــّلس ثيح ،وريتنوم
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 عاــــــــــــــفدلا ريزول يبعشلا
 نم ةـيطخ ةـلاسر ،يلــيزاربلا

 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا لبق
 دئاـــقـــلا ،ةـــيروھمجلا سيئر
 ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 ىــلإ ةــھجوم ينطولا عاــفدلا
 سيئر افيلساد الول ديسلا هريظن
 ،ةيداحتالا ليزاربلا ةيروھمج
 ةيصخشلا هـتاـيحت هاـيإ اـغـلـبم
.يليزاربلا بعشلا ةفاكلو
 ديسلا دكأ ،ءاـقـلــلا اذھ لالــخ
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
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 سيئر ديسلا نأ يبعشلا
 اصاخ امامتھا يلوي ةيروھمجلا
 ءاقترالا ىلإ ةفداھلا ةيكيمانيدلل
 ةيليزاربلا ةيرئازجلا تاقالعلاب
 صخألابو تاعاطقلا ةفاك يف
 ،يركسعلا نواعتلا لاجم يف
 تايلاعف هروضح نأ دكأ امك
 ليلد ،)DAAL-3202( ضرعم
 اـيلـعـلا ةداـيقـلا صرح ىــلــع
 ىـلـع يبعشلا ينطولا شيجلــل
 عم يركسعلا اھنواعت ريوطت
 يف لثمتملا سكيربلا نادلب دحأ
 لدابت ةماقإ لجأ نم ليزاربلا
 صوصخب يتامغاربو حيرص
 يركسع نواــــــعــــــت ءاسرإ
 رمثمو دعاو يليزارب يرئازج
.نيدلبلا الكل
Gdù°˘˘˘˘«˘˘˘ó Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôj˘˘˘≥ GCh∫ jû°˘˘˘ÉQ∑ ‘ 
Ga˘à˘à˘Éì e˘©˘ôV¢ )3202-DAAL( 
d∏óaÉ´ hG’Ceø
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا كراش
 شيجلا ناكرأ سيئر ةحيرڤنش
 مسارم يف يبعشلا ينطولا
 ضرعــــــــــــم حاــــــــــــتتفا
)3202-DAAL( عاـــــفدلــــــل 
 رشع ةثلاثلا هتعبط يف ،نمألاو
 يد وير هتنضتحا يذلا )31(
 يف ليزاربلا ةيروھمجب وريناج
 41 ىلإ 11 نم ةدتمملا ةرتفلا
 فاط ثيح ،3202 ليرفأ
 شيجلا ناـــــــكرأ سيئر ديسلا
 ةحنجأ ضعبب يبعشلا ينطولا

 ىلع عالطالا دصق ضرعملا
 هـــــــيلإ تلصوت اــــــــم رخآ
 ةعانص لاجم يف ايجولونكتلا
 تاعاـنصلا فلـتخمو ةـحلسألا

.ةيركسعلا
 يف ربكألا ضرعملا اذھ دعي
 لاــجم يف ةــينيتالــلا اــكيرمأ
 ةمظنأو ةيركسعـلا تاـعاـنصلا

 هذھ يف كراشت ثيح ،عافدلا
 ةــلود 08 نم ديزأ ةـــعـــبطلا
 ةــــكرش 043 نم رثكأو
nةحلسألا جاتنإ يف ةصصختم

L∏ù°Éä Yªπ

 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلل ناك امك
 تاكرشلا يلوؤسم نم ددع عم تاءاقل ةدع

 بناج ىلإ ،ضرعملا اذھ يف ةكراشملا ةيدنھلا
 ةكرشلا ىلع نيمئاقلا عم لمع ةسلج هدقع

 عــــينصتل ةــــيلـــــيزاربلا
."رياربموأ" تارئاطلا
 هذھ جردنت ،ةراشإلل
 زيزعــت راطإ يف ةراـــيزلا
 شيجلا نيب نواــــــعــــــتلا
 تاوقـــلاو يبعشلا ينطولا
 ثيح ،ةيليزاربلا ةحلسملا
 نم نيفرطلا تنكــــــــــــم
 تاذ لئاسملا لوح ثحابتلا
nكرتشملا مامتھالا

 ،حاـتتفالا لفـح شماـھ ىـلـع
 سيئر لوأ قيرفلا ديسلا ىقتلا
 ينطولا شيجلا ناـــــــــــكرأ
 ناكرألا ةئيھ سيئرب ،يبعشلا
 ةكلمملل ةحلسملا تاوقلل ةماعلا
 لوأ قيرفلا ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ،يليورلا دماح نب ضايف نكر
 لبس ناــفرطلا ثحاـــبت ثيح
 يف نواـعـتلا تالاـجم زيزعـت
nةينمألاو ةيركسعلا تالاجملا
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Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ» jû°ÉQ∑ 
‘ GCT°¨É∫ G’LàªÉ´ G◊ÉO… Yû°ô d∏éæá QhDS°ÉA G’CQcÉ¿ hG’LàªÉ´ Gd©ÉT°ô 

Û∏ù¢ hRQGA GdóaÉ´ d∏óh∫ G’CY†°ÉA ‘ bóQI GEb∏«º T°ªÉ∫ GEaôj≤«É

G÷õGFô JôGa™ OheÉ eø GCLπ JÑæ» e≤ÉQHá GEaôj≤«á LójóI ŸμÉaëá G’EQgÉÜ  hGdà£ô± 

 ةـيونسلا تاـعاــمتجالا راطإ يف
 كراش ،ايقيرفإ لامش ميلقإ ةردقل
 ناكرأ سيئر ،لوأ قيرفلا ديسلا
 60 موي ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 عاــــــمتجالا يف ،3202 ياـــم
 ءاسؤر ةــنجلـــل رشع يداـــحلا
 رشاـعــلا عاــمتجالاو ،ناــكرألا
 لودلــل عاــفدلا ءارزو سلـــجمل
 ةردقـــــــــــــلا هذھ يف ءاضعألا
 يدانلا ىوتسم ىـلـع ،ةـيميلـقإلا
.سوسم ينبب شيجلل ينطولا
 نم لك عاـــــــمتجالا اذھ رضح
 يلع دـمحم لوأ قيرفلا ديسلا
 ناـــكرألا ةــــئيھ سيئر ،دادحلا

 ةينطولا ةدحولا ةموكحل ةماعلا
 يلولا دـمحم ديسلاو ةــــيبيلـــــلا
 شيج ناـــــــكرأ سيئر ،كيكعأ
 يوارحصلا يبعشلا ريرحتلا
 ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروھمجلل
 ناكرأ ءاوللا ديسلاو ةيطارقميدلا
 دعاسم ،لمجلا ماصع برح
 تاوقــــلا برح ناــــكرأ سيئر
 رصم ةـــــيروھمجل ةـــــحلسملا
 ةديمحأ دمحأ ديسلاو ،ةــيبرعـــلا
 يذيفــــنتلا نيمألا ،يروجاــــتلا
.ايقيرفإ لامش ميلقإ ةردقل
 ،ةكراشم ءاقللا اذھ فرع امك
 نم الك ،يرئازجلا فرطلا نع

 عاـــفدلا ةرازول ماـــعـــلا نيمألا
 لامعتسالا ةرئاد سيئرو ينطولا
 شيجلا ناــــــــــكرأل ريضحتلاو
 تاقالعلا ريدمو يبعشلا ينطولا
 اذكو ،نواــعــتلاو ةـــيجراـــخلا
 فلـــتخم نم طاـــبضو تاراطإ
 نع لثممو تاوقـــلاو ةـــحلسألا
 ةـــــيجراــــــخلا نوؤشلا ةرازو
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
 اذھ لاـــــــــــمعأ لودج روحمت
 عاـمتجالا ىـلـت يذلا ،عاـمتجالا
 لودلا ءاربخل رشع عـــــــــبارلا
 لامش ميلقإ ةردق يف ءاضعألا
 ةـلــيصح مييقــت لوح ،اــيقــيرفإ

 ماع لالخ ةردقلا هذھ تاطاشن
 تاـــــــيلآو لبس ةساردو 2202
 اذھ لكش امك ،اھتانوكم ريوطت
 تاھجو لدابتل ةصرف عامتجالا
 تاذ اــــــياضقــــــلا لوح رظنلا
.كرتشملا مامتھالا
 قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 شيجلا ناـــــــــكرأ سيئر ،لوأ
 ماـــمأ ةـــملــــك يبعشلا ينطولا
 اھلھتسم يف صرح ،روضحلا
 ةوخأ ةــلاسر مھغــيلــبت ىـــلـــع
 سيئر ديسلا لبق نم ةـــــقادصو
 ءاقللا اذھ نأ دكأو ،ةيروھمجلا
 ىوتسم زيزعتل ةصرف لكشيس
 نادلـــبلا نيب مئاــــقــــلا قيسنتلا
 تاديدھتلا ةـــــھجاومل ءاضعألا
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 ،ةقطنملا ةمالسو نمأب ةقدحملا
 GCZàæº gò√ Gdù°Éfëá '' :الئاق

’CH∏¨μº QS°Édá GCNƒI hU°óGbá eø 
Wô± Gdù°«ó YÑó GÛ«ó JÑƒ¿, 
QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá, Gd≤ÉFó G’CY∏≈ 
d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ 
GdƒWæ», ÃæÉS°Ñá GCT°¨É∫ gò√ 
G’LàªÉYÉä, Gdà» S°à©£», Oh¿ 
GCOf≈ T°∂, Oa©É bƒjÉ d≤óQI 
GEb∏«ªæÉ, eø M«å G÷Égõjá 
Gd©ª∏«ÉJ«á hJ©õjõ eù°àƒi 
Gdàæù°«≥ Gd≤ÉFº HÚ H∏óGfæÉ, 
ŸƒGL¡á Gdà¡ójóGä GÙóbá HÉCeø 
hS°Óeá eæ£≤àæÉ.
HÉdØ©π, aÉE¿ eæ£≤àæÉ hY∏≈ ZôGQ 
HÉb» eæÉW≥ Gd≤ÉQI G’Eaôj≤«á, 
JƒGL¬ –ójÉä cãÒI ‘ ›É∫ 
Gdù°∏º hG’Ceø, cÉ’EQgÉÜ 

hG÷ôÁá GŸæ¶ªá hGdü°ôGYÉä 
GŸù°∏ëá hGdæõGYÉä G◊óhOjá, 
G’Ceô Gdò… jà£∏Ö eæÉ, GCcÌ eø GC… 

hbâ e†°≈, Gdà©Éh¿ ŸƒGL¡á gò√ 
GdàëójÉä, hGd©ªπ Y∏≈ G◊ó eø 
Gd©æ∞ hGdà£ô± hLª«™ GCT°μÉ∫ 
G÷ôÁá Gd©ÉHôI d∏ëóhO''.
 نأ لوأ قيرفلا ديسلا دكأ
 لجأ نم تعفار املاطل رئازجلا
 قلعتت ةديدج ةيقيرفإ ةبراقم ينبت
 ىلع زكترت ،باھرإلا ةحفاكمب
 ةفرطتملا تاعامجلا ةبراحم
 لاكشأ لك نم ةياقولا اذكو
 gòG Gdü°óO, hYÓhI ‘'' :فرطتلا

Y∏≈ L¡ƒO H∏ó… GdôGe«á GE¤ 
GS°à©ÉOI G’Ceø hG’S°à≤ôGQ ‘ 

eæ£≤á Gdù°ÉMπ, S°ƒGA ‘ GEWÉQ 
Gdà©Éh¿ GdãæÉF» GCh eø NÓ∫ 
G’Bd«Éä eà©óOI G’CWôG±, aÉE¿ 
G÷õGFô QGa©â eø GCLπ JÑæ» 

e≤ÉQHá GEaôj≤«á LójóI, Jà©∏≥ 
ÃμÉaëá G’EQgÉÜ, JôJμõ Y∏≈ 

e`ëÉQHá G÷ªÉYÉä GŸù°∏ëá hcòG 
GdƒbÉjá eø cπ GCT°μÉ∫ Gdà£ô±.

aÉŸ©ôcá V°ó G’EQgÉÜ hGdà£ô± 
Gd©æ«∞ ’ Áμø cù°Ñ¡É ‘ Z«ÉÜ 

e≤ÉQHá eàμÉe∏á, J¡ó± GE¤ 
Gdàü°ó… d∏à£ô± Gd©æ«∞ 

hŒØ«∞ eü°ÉOQ “ƒjπ G’EQgÉÜ, 
Y∏≈ ZôGQ eæ™ Oa™ GdØójá, Gdà» 
Jù°Égº ‘ OYº U°Øƒ± G’EQgÉH«Ú 
heógº HÉ’CS°∏ëá hJƒS°«™ 
bóQGJ¡º GdàóeÒjá.
bÑπ GC¿ GCNàº eóGN∏à», GChO GC¿ 
GCPcô eø Lójó HÉdàõGΩ G÷õGFô 

hYõÁá G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ», 
Y∏≈ GŸ†°» bóeÉ HÉBd«àæÉ 

G’Eb∏«ª«á, hOYº cÉaá G÷¡ƒO 
Gdà» eø T°ÉCf¡É GŸù°Égªá ‘ 
GS°ààÑÉÜ G’Ceø hGdù°∏º Ohd«É 

hbÉQjÉ hGEb∏«ª«É''.
 تالخدت تلاوت ،كلذ بقع
 ءاضعألا لودلل ناكرألا ءاسؤر
 ،ايقيرفإ لامش ميلقإ ةردق يف

 ةيلآلا هذھل يذيفنتلا نيمألا اذكو
 نع اوبرعأ نيذلا ،ةيميلقإلا
 ةفاضتسا ىلع رئازجلل مھركش
 ةنبل دعت يتلا ،تاعامتجالا هذھ
 ديطوت حرص يف ىرخأ
 نيب فارطألا ةددعتم تاقالعلا

 ميلقإ ةردق يف ءاضعألا نادلبلا
 ةيلآ دعت اھنوكل ،ايقيرفإ لامش
 داحتإلا تايلآ نم ،ةيجيتارتسإ
 ضفو رييستو يدافتل يقيرفإلا
 تابجوم ءاسرإ اذكو تاعازنلا
 نييوتسملا ىلع نمألاو ملسلا
.يراقلاو يميلقإلا
 ىلع عيقوتلاب لاغشألا تمتتخا
 عامتجالل يئاھنلا ريرقتلا
 ءاسؤر ةنجلل رشع يداحلا
 رشاعلا عامتجالاو ناكرألا
 لودلل عافدلا ءارزو سلجمل
 لامش ميلقإ ةردق يف ءاضعألا
.ايقيرفإ
 ةكراشملا دوفولا تماق،ةراشالل
 بناج ىلإ تاعامتجالا هذھ يف
 50  موي ،ةردقلل ةيذيفنتلا ةنامألا
 ةدعاقلا ىلإ ةرايزب ،3202 يام

 ةردقلل ةيميلقإلا ةيتسجوللا
 .لجيجب ةدجاوتملا
 نع اضرع دوفولا ءاضعأ عبات
 اھتايناكمإو ةدعاقلا ماھم
 ةباجتسا نامضل ةرخسملا
 تاجايتحالل ةلاعفو ةعيرس

 ةيقيرفإلا ةوقلل ةيتسجوللا
 فوقولا اھدعب متيل .ةزھاجلا
 ةدعاقلا هذھ تآشنم ىلع
 بعلت يتلا ،ةيميلقإلا ةيتسجوللا
ايسيئر ًارود  يتسجوللا معدلا يف ً
 ةردقل ةزھاجلا ةيميلقإلا ةوقلل
 ةوقلا اذكو ايقيرفإ لامش ميلقإ
 ةلاح يف كلذو ةزھاجلا ةيقيرفإلا
 معد تايلمع نمض امھرشن
 داحتإلا نم ةضوفملا ملسلا
 ممألا ةمظنم وأ يقيرفإلا
.ةدحتملا
 لدابت ةصرف ،ةرايزلا هذھ تلكش
 ءاضعألا لودلا ولثمم اھيف
 ميلقإ ةردقل ةيذيفنتلا ةنامألاو
 رظنلا تاھجو ايقيرفإ لامش
 ةيميلقإلا ةينمألا تاناھرلا لوح
 يتلا ةيتسجوللا تايدحتلاو

 ةيقيرفإلا ةوقلا اھھجاوت
 ةيمھأ ىلع اودكأ ثيح ،ةزھاجلا
 لاجم يف يميلقإلا نواعتلا
  nنمألا

Ω. HƒcÑû°á
«Q. T°£«Ñ : ريوصت 
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 لوأ قـيرـفـــــلا ديسلا لبقـــــتسا
 ناـكرأ سيئر ،ةحـيرڤنش دـيعسلا
 موي ،يبعشلا ينـطوـلا شيجلا
 ناـكرأ رقـمب ،3202 ياــم 20
 ديسلا ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ،يطينحلا دمحأ فسوي ءاولـــــلا
 ةـكرتشملا ناـكرألا ةــئيھ سيئر
 يذلا ،ةيندرألا ةحلسملا تاوقلل
 رئازجلا ىلإ لمع ةرايزب ماق
.ماھ يركسع دفو سأر ىلع
 لاـبقـتسالا مسارم تلـھـُتسا
 ميدقتو ينطولا ملعلا ةيحتب
 فيضلـل ةـيركسعـلا ةـيحتلا
 نم تالــــــيكشت فرط نم
 شيجلا تاوق فلــــــــــتخم
.يبعشلا ينطولا
 لالـــــخ ناـــــفرطلا قرطت
 نيمألا هرضح يذلا ،امھئاقل
 ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا
 ءاسؤرو تاوقـــــلا ةداـــــقو
 نم نييزكرم نيريدمو رئاودلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناــــكرأ
 ءاضعأو ينطولا عافدلا ةرازوو
 ،قيقشلا يندرألا يركسعلا دفولا
 ةقطنملا يف ةينمألا تايدحتلا ىلإ
 الدابتو ،ةيقيرفإلا ةراقلاو ةيبرعلا
 فلـــتخم لوح رظنلا تاــــھجو
 ،كرتشملا مامتھالا تاذ اياضقلا
 زيزعـتب ةــلــيفــكلا لئاسولا اذكو
 نيب يركسعلا نواعتلا تاقالع

.نيقيقشلا نيدلبلا
 قيرفلا ديسلا ىقلأ ،ةبسانملا هذھب
 اـھلــھتسم يف بحر ةــملــك لوأ
 هذھ نأ ادكؤم ،رئازلا دفولاـــــــب
 لمعلل ةيتاوم ةصرف دعت ةرايزلا
 يركسعلا نواعتلاب عفدلا لجأ نم
 ،تايوتسملا ىقرأ ىلإ كرتشملا
 :نيفرطلا ىلع ةدئافلاب دوعي امبو

''GCS°˘˘©˘˘ó H˘˘ÉS°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘Éd˘μ˘º Gd˘«˘ƒΩ Ã≤˘ô 
GCQc˘˘˘É¿ G÷«û¢ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» Gdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘», 

e©ôHÉ dμº hd∏ƒaó GŸôGa≥ dμº, Yø 
GCS°˘ª˘≈ Y˘Ñ˘ÉQGä GdÎM˘«Ö Ãæ˘ÉS°Ñá 

RjÉQJμº GE¤ G÷õGFô, Gdà» f©ógÉ 
aôU°á eƒGJ«á d∏©ªπ S°ƒjÉ eø GCLπ 
Gdóa™ HÉdà©Éh¿ Gd©ù°μô… GŸû°Î∑ 
GE¤ GCQb˘˘˘≈ GŸù°˘˘˘à˘˘˘ƒj˘˘˘Éä, hÃÉ j˘˘©˘˘ƒO 

HÉdØÉFóI Y∏≈ Gd£ôaÚ".
 ،لعفلاب" قيرفلا ديسلا فاضأو

 يف يتأت يتلا ،هذھ مكترايز نإ
 ةلالج اھادأ يتلا ةرايزلا قايس
 ىــــلإ يناــــثلا هللا دبع كلـــــملا
 ،2202 ربمسيد رھش ،رئازجلا
 ديجملا دبع ديسلا هيخأ نم ةوعدب
 دئاقلا ،ةيروھمجلا سيئر ،نوبت
 ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 الضف ،يتلاو ،ينطولا عاــــفدلا

 ديطوت ىـــلإ فدھت اــــھنوك نع
 نيب ةدوملاو ةوخألا طباور
 خــيسرتب تحمس دقــف ،نيدلـــبلا
 نم ديدعلا يف نواعتلا تاقالع
."تاعاطقلا
 لوأ قيرفـــــلا ديسلا هون اـــــمك
 يركسعـلا نواـعـتلا تاـقالــعــب
 اھعبطي يتلا ،نيدلبلا نيب يئانثلا
 نم دسجتتو لداــبتملا مھاــفـــتلا
 اقفو كلذ لك ،ةدع تالاجم لالخ

 ودحت يتلا ةـــمزاـــعـــلا ةدارإلل
 «GEfæ'' :نيدلـبلـل اـيلـعـلا تاطلسلا

Y˘∏˘≈ b˘æ˘ÉY˘á H˘ÉC¿ e˘ƒGL¡á e`îà∏∞ 
Gdà¡ójóGä, jà©Ú GC¿ jμƒ¿ e`ëπ 

Jû°˘˘˘˘˘ÉhQ hW˘˘˘˘«˘˘˘˘ó hGEb˘˘˘˘Ée˘˘˘˘á J˘˘˘˘©˘˘˘˘Éh¿ 
Yù°˘˘˘μ˘˘˘ô…-GCe˘˘˘æ˘˘˘» e˘˘à˘˘æ˘˘ƒ´ he˘˘Ø˘˘«˘˘ó 

÷ª«™ G’CWôG± G÷¡ƒjá GdØÉY∏á, 
J˘˘£˘˘Ñ˘˘©o˘˘¬ GŸƒV°˘˘ƒY˘˘«˘˘á hGdü°˘ôGM˘á 

hjo˘˘¨˘˘∏q˘˘Ö GŸ≤˘˘ÉQH˘˘Éä Gd˘˘ƒW˘æ˘«˘á 
hG÷¡ƒjá.

‘ gòG Gdü°óO, ’ jù°©æ» GE’ 
GC¿ GCf˘˘˘ƒ√ H˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘˘Éä Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Éh¿ 
Gd©ù°μô… GdãæÉF» HÚ H∏ójæÉ, 
Gdà» j£Ñ©¡É GdàØÉgº GŸàÑÉO∫ 

hJ˘˘à˘˘éù°˘˘ó e˘ø N˘Ó∫ ›É’ä 
Y˘˘óI, c˘˘π Pd∂ ha˘˘≤˘É d˘ÓEQGOI 

Gd©ÉReá Gdà» –óh Gdù°∏£Éä 
Gd©∏«É d∏Ñ∏ójø''.
 ،ءاوللا ديسلا ربع هتھج نم
 ناـــــكرألا ةــــــئيھ سيئر

 ةــحلسملا تاوقــلـــل ةـــكرتشملا
 ةراـيزب هــتداــعس نع ةــيندرألا
 تاقالعلا قمعب اديشم ،رئازجلا
 نيقــيقشلا نيدلــبلا نيب ةــيوخألا
 ىوتسم ىـلـع سكعــنا اــم وھو
 يشيج نيب يركسعـلا نواــعــتلا
n ديعص نم رثكأ ىلع نيدلبلا

Ü.Yª«ƒQ
GC. Hø Á«æá :ريوصت

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
jù°à≤Ñπ QF«ù¢ g«Äá G’CQcÉ¿ GŸû°Îcád∏≤ƒGä GŸù°∏ëá G’CQOf«á

Gdóa™ HÉdà©Éh¿ Gd©ù°μô… GŸû°Î∑ GE¤ GCQb≈ GŸù°àƒjÉä



Gdæû°ÉWÉä Gd©ù°μôjá

3202 يام 817 ددعلا شيجلا14

 ىـلإ ةـيدقـفــتلا تاراــيزلا راطإ يف 
 ينطولا شيجلا تاــنوكم فلـــتخم
 لوأ قيرفــــلا ديسلا ماــــق ،يبعشلا
 ناــكرأ سيئر ،ةــحيرڤـــنش ديعسلا
 91 موي ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 شيتفتو لمع ةرايزب ،3202 ليرفأ
.يروھمجلا سرحلا ةدايق رقم ىلإ
 رقم لخدمب لابقتسالا مسارم دعب
 فقو ،يروھمجلا سرحلا ةداــــــيق
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا
 يلع نب لوأ قيرفلا ديسلا ةقفر
 سرحلا دئاـــــــق ،يلـــــــع نب
 محرت ةــــــفــــــقو ،يروھمجلا
 ديھشلا حور ىـــلــــع عوشخو
 يذلا "دادزولـــــب دمحم" لطبلا
 ثيح ،همسا ةدايقلا رقم لمحي
 دنع روھزلا نم اليلكإ عضو
 ،هـل دلــخملا يراــكذتلا بصنلا
 هحور ىلع باتكلا ةحتاف التو
 ءادھشلا حاورأ ىلعو ةرھاطلا
.راربألا
 سيئر ديسلـل ناــك ،كلذ بقــع
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 يمدختسمو تاراطإ عـم ءاـقــل
 ىقلأ نيأ ،يروھمجلا سرحلا
 ومدختسم اھعبات ةيھيجوت ةملك
 قيرط نع ةدايقلا هذھ تادحو
 اھيف دكأ ،دعب نع رضاحتلا ةينقت
 صلخم لك لذبي نأ ةرورض
 ةوق نم هيدل ام لك ،رئازجلل

 نمألا نيطوت لجأ نم دھجو
 رارقتسالاو ملسلا تابجوم خيسرتو
 ديطوتو ،ةيلاغلا اندالب ضرأ ىلع
 لالـتحاو اــھمدقــتو اــھتيمنت ىرع
 ثيح ،ممألا نيب ةقحتسملا اھتناكم
 ‘ d˘≤˘ó GCc˘óä'':ددصلا اذھ يف لاــــق
GCc˘˘˘ã`ô e˘˘ø e˘˘æ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á, Y˘˘∏˘˘≈ GC¿ J˘˘ƒWÚ 
G’Ce˘˘˘˘ø hJ˘˘˘ôS°˘˘˘«˘˘˘ï e˘˘˘ƒL˘˘˘Ñ˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘∏˘˘˘º 

hG’S°à≤ôGQ Y∏≈ GCQV¢ HÓOfÉ Gd¨Éd«á, 
hJ˘˘ƒW˘˘«˘˘ó Y˘˘ôi J˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘à˘˘¡˘É hJ˘≤˘óe˘¡˘É 

hGMàÓ∫ eμÉfà¡É GŸù°àë≤á HÚ G’C·, 
g» QgÉfÉä cÈi, jéóQ Hμπ e`î∏ü¢ 
d¡ò√ G’CQV¢ Gdû°ôjØá, GC¿ jÑò∫ cπ eÉ 
dój¬ eø bƒI hL¡ó eø GCLπ cù°Ñ¡É.'' 
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا فاضأو
 g˘˘ò√ Gd˘˘̈Éj˘Éä'' :الــئاــق ةــحيرڤــنش

Gdù°˘˘˘Ée˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘à˘˘» Y˘˘Ég˘˘óf˘˘É GCf˘˘Øù°˘˘æ˘˘É ‘ 
G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ», S°∏«π L«û¢ 
Gd˘à˘ë˘ôj˘ô Gd˘ƒW˘æ˘», –â b«ÉOI Gdù°«ó 

QF˘˘˘«ù¢ G÷ª˘˘¡˘˘ƒQj˘˘á Gd˘˘≤˘˘ÉF˘˘ó G’CY˘˘∏˘˘≈ 

d∏≤ƒGä GŸù°∏ëá hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ», 
H˘˘ÉC¿ f˘˘©˘˘ª˘π H˘ÉEN˘ÓU¢ he˘ã˘ÉH˘ôI, ha˘≤˘É 
d˘˘∏˘˘ª˘˘¡˘ÉΩ Gd˘óS°˘à˘ƒQj˘á Gıƒd˘á, hQa˘≤˘á 

cÉaá GÿÒjø eø GCHæÉA hWææÉ, Y∏≈ 
Gdù°©» G◊ã«å GE¤ –≤«≤¡É, haÉA eæÉ 

’CQhGì Gdû°˘˘˘¡˘˘˘óGA G’CH˘˘˘ôGQ, hJ˘˘˘≤˘˘˘ój˘˘ôG 
’ENÓU¢ GÛÉgójø G’CW¡ÉQ, hGEaû°É’ 

d˘˘˘˘óS°˘˘˘˘ÉFù¢ he˘˘˘˘μ˘˘˘˘ÉF˘˘˘ó GCY˘˘˘óGA Gdû°˘˘˘©Ö 
G÷õGFô…, Gdòjø ⁄ j©ƒOhG jàëª∏ƒ¿ 

U°˘˘˘˘ÓH˘˘˘˘á hb˘˘˘˘ƒI hM˘˘˘˘óJ˘˘˘¬ h“ÉS°˘˘˘μ˘˘˘¬ 
G’LàªÉY» hGdã≤É‘ hG◊†°ÉQ…''.
 لوأ قيرفلا ديسلا عبات ،كلذ رثإ
 ناــكرأ سيئر ،ةــحيرڤـــنش ديعسلا
 تالــــخدت ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 سرحلا ةداـــــــــــــــــيق يمدختسم
 الوطم عـــــــــــمتساو ،يروھمجلا
 ثيح ،مھتاـــحارتقاو مھتالاــــغشنال
 دوھجلا نيمثت ىلع ةبسانملاب صرح
 ةـفاـك ىـلـع اـھنولذبي يتلا ةــثيثحلا
 يدسي نأ لبق ،تاــــــــــــيوتسملا
 تايصوتلا نم ةـلـمج نيرضاـحلـل
.ةماعلا تاھيجوتلاو
 شيجلا ناـكرأ سيئر ديسلا عــباــت
 همّدق الماش اضرع يبعشلا ينطولا
 يروھمجلا سرحلا ناكرأ سيئر
 تاطاشنلا تالاجم فلتخم لوح
 ططخم ذيفـــنت ىدمب ةـــلصلا تاذ
 ،ةداــيقـــلا هذھب صاـــخلا ريوطتلا
 ةيقيبطت اضورع ريخألا يف عباتيل
 اذكو اـيزاطنفـلاو ةـيسورفــلا لوح
 دارفأ هذفـــن يكيتكت نيرمت ذيفــــنت
 راز امك ،لخدتلل صاخلا جوفلا
 ةدايقـل ةـعـباـتلا ىـقـيسوملا ةسردم
 دقـــــفـــــت نيأ يروھمجلا سرحلا
 اــھلــكاــيھو اــھقـــفارم فلـــتخم
nةيجوغاديبلا

´.ZôGQe»
 GC.Hø Á«æá:ريوصت
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 فلتخم ىلإ ةيدقفتلا هتارايزل ةلصاوم
 ماق ،يبعشلا ينطولا شيجلا تانوكم
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا
 ينطولا شيجلا ناـــــــــــكرأ سيئر
 ،3202 ليرفأ 02 موي ،يبعشلا
 ةدايق رقم ىلإ شيتفتو لمع ةرايزب
.ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوق
 رقم لخدمبو لابقتسالا مسارم دعب
 فقو ،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا ةدايق
 تاوق دئاق ةقفر لوأ قيرفلا ديسلا
 دبع ءاوللا ميلقإلا نع يوجلا عافدلا
 حور ىلع محرت ةفقو ،ماوھ زيزعلا
 ديقعلا" وعدملا يلع نب نغدوب ديھشلا
 تاوق ةدايق رقم لمحي يذلا ،"يفطل
 ثيح ،همسا ميلقإلا نع يوجلا عافدلا
 بصنلا دنع روھزلا نم اليلكإ عضو
 ىلع باتكلا ةحتاف التو ديھشلل دلخملا
 ءادھشلا حاورأ ىلعو ةرھاطلا هحور
.راربألا
 لوأ قيرفلا ديسلا ىقتلا ،كلذ رثإ
 عافدلا تاوق ةدايق دارفأو تاراطإب
 ةملك ىقلأ ثيح ،ميلقإلا نع يوجلا
 هذھ تادحو ومدختسم اھعبات ةيھيجوت
 نع رضاحتلا ةينقت قيرط نع ةدايقلا
 يتلا رئازجلا نأ اـــــھيف دكأ ،دعـــــب
 رفاضتب رييغتلا ةكرعم مويلا ضوخت
 ،اھبعش فص ةدحوو اھئانبأ دوھج
 تالواحم مامأ ىرخأ ةرم اھسفن دجت
 رارقـــــتساو نمأ فدھتست ةسئاـــــب
 نإ":صوصخلا اذھ يف الئاق ،نطولا
 ةدايق تحت ،مويلا ضوخت رئازجلا

 دئاـــقـــلا ،ةـــيروھمجلا سيئر ديسلا
 عافدلا ريزو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا
 ،دوشنملا رييغـتلا ةــكرعــم ،ينطولا
 تاــيرئازجلا ةــفاـــك دوھج رفاضتب
 تادارإلا لضفـــــــبو ،نييرئازجلاو
 ،ءادھشلا لامآ قيقحتل ةريخلا ةينطولا
 ،اھنابشو اھتاباشب ةيوق ةلود ءانبو
 اـــــھتورثو ةــــــمألا رخذ مھ نيذلا
 ديسجت وحن اندالب ةرطاقو ،ةيقيقحلا
 ،".يقرلاو هافرلا ىلإ بعشلا تاعلطت
 cπ'':الئاق لوأ قيرفلا ديسلا فاضأو
g˘˘ò√ G÷¡˘˘ƒO hGŸù°˘˘ÉY˘˘» Gd˘˘à˘˘» j˘˘Ñ˘˘òd˘˘¡˘˘É 

GÿÒh¿ hGı∏ü°˘˘ƒ¿, ’ jo˘˘ôGO e˘˘æ˘˘¡˘˘É GE’ 
J˘˘©˘˘õj˘˘õ Gd˘˘à˘˘ÓM˘˘º Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» hf˘˘Ñ˘ò c˘π 
eù°ÑÑÉä GdØôbá hGEaû°É∫ cπ GÙÉh’ä 
Gd«ÉFù°á, Gdà» Jù°à¡ó± GCeø hGS°à≤ôGQ 
GdƒWø, hhMóI Gdû°©Ö G÷õGFô….

gò√ GÙÉh’ä GdÑÉFù°á, Gdà» S°é∏æÉ ‘ 
G’Bhf˘˘˘˘˘˘á G’CNÒI GCM˘˘˘˘˘˘ó Œ∏˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘É 

he˘˘¶˘˘Ég˘˘ôg˘˘É, GŸà˘˘ª˘˘ã˘∏˘á ‘ Y˘ƒOI H˘©†¢ 
Gdü°˘˘˘˘ƒQ hGŸû°˘˘˘˘Ég˘˘˘˘ó d˘˘˘˘æû°˘˘˘˘ÉW˘˘˘Éä H˘˘˘©†¢ 
G’CU°ƒd«Ú, Gdòjø jàÑæƒ¿ N£ÉHÉ Ojæ«É 

e˘à˘£˘ôa˘É j˘òc˘ôf˘É Hù°˘æƒGä Gdàù°©«æ«Éä 
eø Gd≤ô¿ GŸÉV°»".
 سيئر ديسلا  ددش ،هتاذ قايسلا يف
 ىلع  ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 يأب حمست نل ةيرئازجلا ةلودلا نأ
 ءالؤھ ةدوعــــب لاوحألا نم لاـــــح
 اوعفدي نأ اوداك نيذلا ،نيرماغملا
 يف اوببستي نأو ،ةيواھلا ىلإ دالبلاب
 اريشم ،ةينطولا ةلودلا ناكرأ رايھنا

 d˘«˘©˘∏˘º gƒD’A'' :ددصلا اذھ يف
GŸà£ôaÚ GC¿ Pd∂ GdõeÉ¿ bó h¤ GE¤ 

ZÒ QL˘˘˘˘©˘˘˘˘á, hGC¿ e˘˘˘˘ƒDS°ù°˘˘˘˘Éä Gd˘˘˘óhd˘˘˘á 
Gd˘˘˘ôGS°˘˘˘î˘˘˘á d˘˘˘ø Jù°˘˘˘ª˘˘˘í H˘˘˘ÉC… M˘˘˘É∫ e˘˘˘ø 
G’CMƒG∫ H©ƒOI gƒD’A GŸ¨Éeôjø, Gdòjø 

c˘˘ÉOhG GC¿ j˘˘óa˘©˘ƒG H˘Éd˘Ñ˘ÓO GE¤ Gd˘¡˘Éhj˘á, 
hGC¿ j˘˘àù°˘˘Ñ˘˘Ñ˘˘ƒG ‘ Gf˘˘¡˘«˘ÉQ GCQc˘É¿ Gd˘óhd˘á 
GdƒWæ«á, Gdà» V°ë≈ eø GCL∏¡É GŸÓjÚ 

eø Gdû°¡óGA G’CHôGQ, hd«©∏ªƒG còd∂ GC¿ 
Gdû°˘˘˘©Ö G÷õGF˘˘˘ô… Gd˘˘˘ò… Gf˘˘˘μ˘˘ƒi H˘˘æ˘˘ÉQ 
G’EQg˘ÉÜ Gd˘¡˘ª˘é˘», hY˘Éf˘≈ Gd˘ƒj˘Óä eø 
Gd©æ∞ G’CYª≈, dø jù°ªí d¡º HîóGY¬ 

e˘˘˘ôI GCN˘˘˘ôi, ’Cf˘˘˘¬ GCU°˘˘˘Ñ˘˘˘í GCcÌ hY˘˘˘«˘˘É 
hGEOQGc˘˘˘É ’CS°˘˘˘Éd˘˘«˘˘Ñ˘˘¡˘˘º GÿÑ˘˘«˘˘ã˘˘á, Gd˘˘à˘˘» 
Jù°˘˘à˘˘˘̈˘π J˘˘©˘˘∏˘˘≥ G÷õGF˘˘ôjÚ H˘˘ój˘˘æ˘˘¡˘º 
G◊æ˘˘«˘˘∞ d˘˘à˘ë˘≤˘«˘≥ GCZ˘ôGV¢ S°˘«˘ÉS°˘ƒj˘á 

eû°˘˘˘Ñ˘˘˘ƒg˘˘˘á, J˘˘˘æ˘˘˘óQê Oh¿ T°∂ ‘ GEW˘˘˘ÉQ 
eû°˘ÉQj˘™ J˘î˘ôj˘Ñ˘«˘á hGCL˘æ˘óGä GCL˘æ˘Ñ«á 
e©ÉOjá".
 قيرفلا ديسلا دكأ ،ةلص يذ بناج يف
 ىــتشب فرطتلا ةــبراـــحم نأ ،لوأ
 عـــيمج لمشت نأ يغــــبني هــــعاونأ
 ةفاك اھيف كراشي نأو ،تايوتسملا
 ¿GE'':ةينطولا ةحاسلا ىلع نيلعافلا

e`ëÉQHá Gdà£ô± Hû°à≈ GCfƒGY¬ jæÑ¨» 
GC¿ jû°ªπ Lª«™ GŸù°àƒjÉä, hGC¿ jû°ÉQ∑ 

a˘˘˘«˘˘˘¬ c˘˘˘Éa˘˘˘á Gd˘˘Ø˘˘ÉY˘˘∏Ú Y˘˘∏˘˘≈ Gdù°˘˘ÉM˘˘á 
Gd˘ƒW˘æ˘«˘á, hG’Cc˘«˘ó GC¿ g˘òG G÷¡˘ó j˘ÑóGC 

eø Gÿ∏«á G’CS°ÉS°«á d∏ªéàª™, GŸàªã∏á 
‘ G’CS°ôI, a†°Ó Yø GŸóQS°á Gdà» g» 

e£ÉdÑá Hà∏≤Ú GdæÉT°Äá, JôH«á eóf«á 
U°˘ë˘«˘ë˘á, GCS°˘ÉS°˘¡É ZôS¢ b«º GŸƒGWæá, 
hGdàòcÒ HƒGLÑÉä GŸƒGWø ŒÉ√ hWæ¬ 
h›à˘ª˘©˘¬, e˘ƒGW˘ø b˘ÉOQ Y˘∏˘≈ Gd˘à˘μ«∞ 
hQa™ –ójÉä heà£∏ÑÉä Gd≤ô¿ GdƒGMó 
hGd˘˘˘©û°˘˘˘ôj˘˘˘ø, e˘˘˘ƒGW˘˘˘ø a˘˘˘î˘˘˘ƒQ he˘˘©˘˘à˘˘õ 
HéõGFôjà¬.'' افيضم:''fëø Y∏≈ j≤Ú 
J˘˘ÉΩ GC¿ g˘˘òG Gÿôhê GE¤ Gd˘˘©˘˘∏˘˘ø, H˘©˘óe˘É 
cÉ¿ jéô… ‘ Gdù°ô h‘ a†°ÉAGä e¨∏≤á, 
GE‰É L˘˘ÉA H˘˘ÉEj˘˘©˘˘ÉR e˘˘ø OhGF˘˘ô Gd˘˘à˘˘î˘ôjÖ 
GŸ©˘˘˘ÉOj˘˘˘á, Gd˘˘˘à˘˘˘» Y˘˘˘ƒOJ˘˘˘æ˘˘˘É Ãã˘˘˘π g˘˘ò√ 
Gd˘˘à˘˘ë˘˘ôc˘˘Éä GŸôj˘˘Ñ˘˘á c˘˘∏˘˘ª˘˘É ’M˘¶˘ƒG GC¿ 
G÷õGFô bó GS°ÎL©â ‘ hbâ hL«õ 

OhQg˘É c˘Ø˘ÉY˘π e`ë˘ƒQ… Y˘∏≈ Gdù°ÉMàÚ 
G’Eb˘∏˘«˘ª˘«˘á hGd˘óhd˘«á, hGEfæÉ hQZº Pd∂ 

e˘˘à˘˘«˘≤˘æ˘ƒ¿ GCf˘æ˘É S°˘æ˘à˘ª˘μ˘ø H˘Ø†°˘π hY˘» 
hhM˘˘óI T°˘˘©˘˘Ñ˘˘æ˘˘É G’CH˘˘», hJ˘˘ÓM˘ª˘¬ e˘™ 

L«û°¬ heƒDS°ù°ÉJ¬, eø GEaû°É∫ cÉaá gò√ 
GŸû°˘ÉQj˘™ Gd˘à˘î˘ôj˘Ñ˘«á hGŸ†°» bóeÉ fëƒ 

JôS°«ï eμÉfá HÓOfÉ HÚ G’C·''.
 ناكرأ سيئر ديسلا عبات ،ريخألا يف
 اضرع ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 يوجلا عافدلا تاوق دئاق همّدق الماش
 تالاـجم فلــتخم لوح ميلــقإلا نع
 ذيفــنت ىدمب ةـــلصلا تاذ تاطاشنلا
 ،تاوقلا هذھب صاخلا ريوطتلا ططخم
 هذھب ،لوأ قيرفلا ديسلا داشأ ثيح
 ةيزھاجلا نم ةيلاعلا ةجردلاب ةبسانملا
 عافدلا تاوق اھتغلب يتلا ،ةيفارتحالاو
 انلاجم ةيامح يف ،ميلقإلا نع يوجلا
 ىلع ديكأتلا ىلع صرحو ،يوجلا
 يلاتقلا ريضحتلا ىلع رھسلا بجاو
 ،ينافتملا يناديملا لمعلاو لصاوتملا
 ديدملا رسجلا لثمي امود ىقبي يذلا
 تادحو ةــفاـــك نكمي يذلا ،نيتملاو
 ءادأ نم ميلقإلا نع يوجلا عافدلا
 لالخ اميسال ،ةيلاع ةينھمب اھماھم
nنيرامتلا فلتخم ذيفنت

¿.HƒcôG´
 «GE.S°Óe :ريوصت
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Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
jÎ GCS¢ GCT°¨É∫ GdóhQI Gd` 61 d∏ªé∏ù¢ GdàƒL«¡» d∏ªóQS°á Gd©∏«É G◊ôH«á

Gdàμ«∞ GdØ©É∫ e™ GŸƒGb∞ GŸù°àéóI

 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا سأرت
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 ليرفأ 52 موي ،يبعشلا ينطولا
 61 ةرودلا لاــــــــــغشأ ،3202
 ايلعلا ةسردملل يھيجوتلا سلجملل
 يلــع" لحارلا سيئرلا ةــيبرحلا
. "يفاك
 لخدمبو لاـبقــتسالا مسارم دعــب
 ديسلا فقو ،ةسردملا  رقـــــــــم
 ةـيحاـنلا دئاـق ةـقـفر لوأ قيرفـلا
 ةسردملا دئاقو ىلوألا ةيركسعلا
 ىلع محرت ةفقو ةيبرحلا ايلعلا
 يلــــــــع" لحارلا سيئرلا حور
 ةداــيق رقــم لمحي يذلا ،"يفاــك
 اليلكإ عضو ثيح ،همسا ةسردملا
 دلخملا بصنلا دنع روھزلا نم
 ةــحتاــف الــتو لحارلا سيئرلـــل
 .ةرھاطلا هحور ىلع باتكلا
 ىقلأ ،عامتجالا لاغشأ لھتسم يف
 اھلالخ دكأ ةملك لوأ قيرفلا ديسلا
 اھفرعي يتلا ةثيدحلا بورحلا نأ
 نع اـماـمت ةـفـلـتخم مويلا ملاـعـلا
 شيجلا عفد امم ،ةقباسلا بورحلا
 نيبناجب ءانتعالل يبعشلا ينطولا
 داــتعــلاــب دوزتلا اـــمھ ،نييويح
 يرشب رصنع نيوكتو ثيدحلا
:صوصخلا اذھ يف الئاق ،لھؤم
"GE¿ G◊ôhÜ G◊ój˘˘ã˘˘á, S°˘«˘ª˘É e˘æ˘¡˘É 
J˘˘˘∏∂ Gd˘˘˘à˘˘˘» fû°˘˘˘¡˘˘˘óg˘˘˘É ‘ Gdù°˘˘æ˘˘ƒGä 
Gd˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘á GŸÉV°˘˘˘«˘˘˘á, g˘˘˘» M˘˘˘ôhÜ 

e`î˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘á “Ée˘˘˘˘˘É Y˘˘˘˘˘ø G◊ôhÜ 
Gdù°˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘≤˘˘˘˘á, e˘˘˘˘ø M˘˘˘˘«å Gd˘˘˘˘ƒS°˘˘˘ÉF˘˘˘π 

hGd˘˘£˘˘ô¥ hGd˘˘à˘˘Ø˘˘μÒ hGd˘˘à˘î˘£˘«˘§, 
aù°˘ôY˘á Gd˘à˘£˘ƒQ Gd˘à˘» Jû°¡ógÉ g» 
S°˘˘ôY˘˘á a˘ÉF˘≤˘á he˘òg˘∏˘á, hH˘Éd˘à˘É‹ 
a˘˘˘˘ª˘˘˘˘ø ’ jù°˘˘˘˘à˘˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘™ eù°˘˘˘Éj˘˘˘ôJ˘˘˘¡˘˘˘É 
hGd˘˘˘à˘˘μ˘˘«˘˘∞ e˘˘©˘˘¡˘˘É Pg˘˘æ˘˘«˘˘É ha˘˘μ˘˘ôj˘˘É 
hJî£«£É h“ôS°É bàÉd«É, S°«ü°Ñí 
d≤ªá S°ÉF¨á ’CYóGF¬ hgóaÉ S°¡Ó 
d†°˘ôH˘ÉJ˘¡º he`î££ÉJ¡º, hG’Ceã∏á 
Gd˘˘μ˘˘ãÒI Gd˘˘à˘˘» j˘˘©˘˘«û°˘¡˘É Gd˘©˘É⁄ e˘ø 

MƒdæÉ T°ÉgóI Y∏≈ Pd∂." افيضم 
"eø gòG GŸæ£∏≥, cæÉ h’ RdæÉ Y∏≈ 
j≤Ú JÉΩ GC¿ G÷¡ó GŸÑòh∫, ‘ ›É∫ 
J˘˘˘ƒaÒ e`î˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘∞ GCf˘˘˘ƒG´ G’CS°˘˘∏˘˘ë˘˘á 
hGd©àÉO G◊ójå hGŸà£ƒQ, dø jÑ∏≠ 

Z˘˘Éj˘˘à˘˘¬ GŸ≤ü°˘ƒOI hGŸæû°˘ƒOI, GE’ GEPG 
” GS°˘˘˘à˘˘î˘˘óGe˘˘¬ e˘˘ø W˘˘ô± Y˘˘æü°˘˘ô 

Hû°˘˘˘ô…, e˘˘˘ƒDg˘˘˘π J˘˘˘ÉCg˘˘«˘˘Ó e˘˘æ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘É, 
jù°˘˘˘à˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘™ GS°˘˘˘à˘˘˘¨˘˘˘Ó∫ Nü°˘˘ÉFü°˘˘¬ 
Gd˘˘à˘˘≤˘˘æ˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘μ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘á GCMù°˘ø 
GS°˘˘˘à˘˘˘¨˘˘Ó∫. a˘˘ÓCL˘˘π Pd∂ S°˘˘©˘˘«˘˘æ˘˘É, 

N˘˘Ó∫ Gdù°˘˘æ˘˘ƒGä Gd˘˘≤˘˘∏˘«˘∏˘á GŸÉV°˘«˘á, 
dÓYàæÉA GdæÉL™ H¡ÉPjø Gd©æü°ôjø 
GŸà˘˘ÓReÚ H˘ÉS°˘à˘ª˘ôGQ, hGCc˘óf˘É Ohe˘É 

Y˘˘˘∏˘˘˘≈ GCg˘˘˘ª˘˘«˘˘á GEj˘˘ÓA GŸù°˘˘à˘˘î˘˘óeÚ 
Gd©ù°μôjÚ G’gàªÉΩ GŸù°àë≥ d¡òG 
G÷ÉfÖ."
 قيرفلا ديسلا ثح،قايسلا اذھ يف
 اــيلـــعـــلا ةسردملا تاراطإ لوأ
 طاـبضلا عـيجشت ىـلـع ةــيبرحلا

 رمتسملا ءارثإلا ىلع نيسرادلا
 نم ءاوس ،يفرعـــــملا مھديصرل
 لالـخ نم وأ ةــعــلاطملا لالــخ
:ةــيناديملا مھبراــجت لالــغـــتسا
"hG’Y˘à˘æ˘ÉA Gd˘ò… GCbü°˘ó√ hGCM˘ã˘μº 

Y∏≈ GJÑÉY¬, Nü°ƒU°É GCfàº GEWÉQGä 
GŸóQS°˘á Gd˘©˘∏˘«˘É G◊ôH˘«á, gƒ Gdù°¡ô 

Y˘∏˘≈ GC’ j˘μ˘à˘Ø˘» Gd†°ÑÉ• GdóGQS°ƒ¿ 
H˘Éd˘ØÎGä Gd˘à˘©˘∏˘«˘ª˘«˘á hGd˘à˘μ˘ƒjæ«á 
GŸ≤˘˘ôQI, hGE‰É GC¿ j˘à˘ë˘∏˘ƒG H˘Éd˘ôZ˘Ñ˘á 
G÷Ée`ë˘˘˘˘˘á hGd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ƒj˘˘˘˘˘á ‘ G’EK˘˘˘˘˘ôGA 
GŸù°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ô d˘˘˘˘ôU°˘˘˘˘«˘˘˘˘óg˘˘˘˘º GŸ©˘˘˘˘ô‘ 
GŸà˘˘îü°ü¢ hGd˘©˘ÉΩ, S°˘ƒGA e˘ø N˘Ó∫ 
GŸ£˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘á GCh e˘˘˘ø N˘˘˘Ó∫ GS°˘˘à˘˘¨˘˘Ó∫ 
GdàéÉQÜ GŸ«óGf«á GŸ©ÉT°á. Pd∂ GC¿ 
GŸóQS°˘˘˘á G◊≤˘˘˘«˘˘˘≤˘˘«˘˘á g˘˘» e˘˘óQS°˘˘á 
G◊«ÉI GŸ¡æ«á hGd©ª∏«á, h’ T°∂ GC¿ 

Pd∂ S°˘«˘μù°Ö G’EW˘ÉQGä Gd˘©ù°˘μôjá 
Gd˘˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘É Nü°˘˘É∫ Gd˘˘òc˘˘ÉA hG◊æ˘˘μ˘˘á, 
GCK˘æ˘ÉA Gd˘à˘©˘Ée˘π e˘™ G’CS°∏ëá hGd©àÉO 

he`î˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘∞ GCf˘˘˘˘ƒG´ Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘õGä 
GŸƒL˘˘˘ƒOI ‘ G◊ƒRI, ’S°˘˘˘«˘˘ª˘˘É J˘˘∏∂ 
GŸ≤˘˘ë˘˘ª˘˘á e˘˘ƒDN˘˘ôG ‘ b˘ƒGΩ GŸ©˘ôc˘á, 

Hû°˘˘μ˘˘π jù°˘˘ª˘˘í H˘˘Éd˘˘à˘˘μ˘˘«˘˘∞ Gd˘Ø˘©˘É∫ 
hGdù°ôj™ e™ GŸƒGb∞ GŸù°àéóI".
 شيجلا ناكرأ سيئر ديسلا ددش
 ةـــيمھأ ىـــلـــع يبعشلا ينطولا
 قيقـحت ىـلــع رارصإلاو ةدارإلا
 ىدل راصتنالاب ناميإلاو حاجنلا
 شيجلــل ةــيلــبقــتسملا تاراطإلا

 ¿ZÒ GC" :الئاق ،يبعشلا ينطولا
cπ Pd∂ S°«Ñ≤≈ jëàÉê GCh’ hGCNÒG 
GE¤ Jƒaô Yæü°ô G’EQGOI hG’EU°ôGQ 

Y˘˘˘∏˘˘˘≈ –≤˘˘˘«˘˘˘≥ Gd˘˘˘æ˘˘˘é˘˘˘Éì, a˘˘É’EQGOI 
Gd˘˘˘¨˘˘˘Éd˘˘˘Ñ˘˘˘á g˘˘˘» d˘˘˘«ù°â a˘˘˘≤˘˘˘§ J˘˘˘∏∂ 
Gdù°ÉY«á GE¤ G’fàü°ÉQ, Hπ g» J∏∂ 
GŸƒDe˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á GEÁÉf˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉW˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘É 

H˘Éf˘àü°˘ÉQg˘É.Pd˘μ˘º g˘ƒ G◊ù¢ GŸ¡æ» 
hGdƒWæ» Gdò… GCYªπ LÉgóG Y∏≈ GC¿ 
jù°˘μ˘ø b˘∏˘ƒÜ hGCPg˘É¿ hf˘ØƒS¢ cÉaá 
eù°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘óe˘˘˘˘» G÷«û¢ Gd˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘æ˘˘˘˘» 
Gdû°˘˘©˘˘Ñ˘», a˘Ñ˘¬ j˘ƒDO… L˘«û°˘æ˘É GŸ¡˘ÉΩ 
GdóS°àƒQjá GŸæƒWá, he©¬ j£ªÄø 
Gdû°˘˘˘©Ö G÷õGF˘˘˘ô… Y˘˘˘∏˘˘˘≈ M˘˘˘ÉV°˘˘˘ô√ 

heù°˘à˘≤˘Ñ˘∏˘¬, e˘¡˘ªÉ cÉfâ GdàëójÉä, 
he¡ªÉ Y¶ªâ GdôgÉfÉä".
 لوأ قيرفلا ديسلا عبات ،كلذ بقع
 ةسردملا دئاق همّدق الماش اضرع
 ةليصح نمضت ،ةـيبرحلا اـيلـعـلا
 داــقـــعـــنا ذنم ةدسجملا فادھألا
 سلـــجملــــل ةــــقــــباسلا ةرودلا
 اـــھل ططخملا كلـــتو ،يھيجوتلا
 ةــلـــبقـــملا ةـــينيوكتلا ةـــنسلـــل
 نأ لبق اذھو ،3202-4202
 ءاضعأ تالــخدت ىـــلإ عـــمتسي
 صوصخب يھيجوتلا سلــــــجملا
 لودج نمض ةــجردملا طاــقـــنلا
nلامعألا

S¢.H∏«π
«°Ω.bÉV:ريوصت 



www.mdn.dz17 3202 يام 817 ددعلا شيجلا

 ةقرفلا نم ةرايزلا تلھتسا
 دعبو ثيح ،ىلوألا ةعردملا
 دئاق فرط نم لابقتسالا مسارم
 ءاوللا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا
 ديسلا دقع ،يلبمح نيدلا رون
 تاراطإ عم ءاقل لوأ قيرفلا
 ةملك ىقلأ نيأ ،ةيحانلا يمدختسمو
 يمدختسم عيمج اھعبات ةيھيجوت
 ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا تادحو
 نع يئرملا رضاحتلا ةينقت ربع

 ىلع ديكأتلا اھلالخ نم ددج ،دعب
 بعشلا نيب يدبألا محالتلا ّنأ
 ةينطولا هتدايقو يرئازجلا
 ،ةيروتسدلا هتاسسؤمو ةصلخملا
 ىلع ظافحلل ةديحولا ةنامضلا وھ
 d≤ó" :الئاق ،اندالب رارقتساو نمأ

b∏à¡É ‘ eæÉS°Ñá S°ÉH≤á hGCY«ógÉ 
Gd«ƒΩ eôI GCNôi, GCfæÉ f¶π Y∏≈ 

bæÉYá JÉeá GC¿ Gd†°ªÉfá GdƒM«óI 
d∏ëØÉ® Y∏≈ GCeø hGS°à≤ôGQ HÓOfÉ, 

hGEaû°É∫ cÉaá Gı££Éä GdàîôjÑ«á 
Gdà» –É∑ ‘ Gdù°ô hGd©∏ø V°ógÉ, 
GE‰É g» GdàÓMº G’CHó… HÚ T°©ÑæÉ 
G’CH» hb«ÉOJ¬ GdƒWæ«á Gı∏ü°á, 

heƒDS°ù°ÉJ¬ GdóS°àƒQjá.
hd≤ó QGg``æÉ cãÒG ‘ G÷«û¢ 
GdƒWæ» Gdû°©Ñ», hfëø fƒDO… e¡ÉeæÉ, 

–â b«ÉOI Gdù°«ó QF«ù¢ 
G÷ª¡ƒQjá, Gd≤ÉFó G’CY∏≈ d∏≤ƒGä 
GŸù°∏ëá, hRjô GdóaÉ´ GdƒWæ», Y∏≈ 

eÉ jõNô H¬ e`îõh¿ T°©ÑæÉ eø U°ó¥ 
Gdƒ’A d∏éõGFô, hY∏≈ eÉ jØ«†¢ H¬ 

hLóG¿ gòG Gdû°©Ö GdƒGY» hG’CU°«π 
eø fÑπ G’CMÉS°«ù¢ ŒÉ√ GdƒWø, 
Gdò… jëàÉê GE¤ L¡ó G÷ª«™, L¡ó 

bƒGe¬ Gdà©Éh¿ hGdà†°Éeø, Hπ 
hG’dàõGΩ GdóGFº hGdàÉΩ Hëàª«á 

Nóeá G÷õGFô, hGŸù°Égªá ‘ U°«Éfá 
GCeæ¡É hGS°à≤ôGQgÉ hS°«ÉOJ¡É 
GdƒWæ«á".

 ىلع كلذك ،لوأ قيرفلا ديسلا دّدش
 ليصأ بعش يرئازجلا بعشلا نأ

 كلميو ،براجتلاو نحملا هتذحش
 ةدارإلاو ئدابملاو ميقلا نم
 لصاوي نأل هلھؤي ام حومطلاو
 ،ةيمنتلاو روطتلاو مدقتلا ةريسم
 «hg'' :ددصلا اذھ يف اريشم
eù°ƒDhd«á fÑ«∏á, H≤óQ eÉ f©àÈ 

Mù°ø G’V°£Ó´ H¡É eø U°∏Ö e¡ÉeæÉ, 
aÉEfæÉ f©àÈgÉ GCj†°É hHÉ’CS°ÉS¢, 

ÃãÉHá GdƒaÉA dôS°Édá Gdû°¡óGA 
G’CHôGQ, Gdòjø fÉV°∏ƒG hV°ëƒG eø 
GCLπ V°ªÉ¿ MÉV°ô heù°à≤Ñπ GCa†°π 
d¡òG GdƒWø Gd©õjõ.

gòG GŸù°à≤Ñπ GdƒGYó, Gdò… “∏∂ 
HÓOfÉ cπ Gdû°ôh• Gd†°ôhQjá, 
hGŸ≤ƒeÉä GdμØ«∏á Hàéù°«ó√ Y∏≈ 
GCQV¢ GdƒGb™, ’Cf¡É –ƒR eƒGQO 

hKôhGä WÑ«©«á gÉF∏á, hG’Cgº eø 
cπ Pd∂ GCf¡É –ƒR Y∏≈ T°©Ö GCU°«π 
T°ë```òJ`¬ GÙø hGdàéÉQÜ, hÁ∏∂ 
eø Gd≤«º hGŸÑÉOÇ hG’EQGOI hGd£ªƒì 

Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
‘ RjÉQI Yªπ hJØà«û¢ GE¤ GdæÉM«á Gd©ù°μôjá GÿÉeù°á

GdàÓMº HÚ T°©ÑæÉ hb«ÉOJ¬ heƒDS°ù°ÉJ¬ 
Gd†°ªÉfá GdƒM«óI ’Ceø hGS°à≤ôGQ HÓOfÉ

‘ GEWÉQ eàÉH©á eói JæØ«ò HôfÉeè Gdàë†°Ò Gd≤àÉ‹ d∏ù°æá GdàóQjÑ«á 2202-3202 Y∏≈ eù°àƒi cÉaá hMóGä G÷«û¢ 
GdƒWæ» Gdû°©Ñ» GŸæàû°ôI YÈ GdæƒGM» Gd©ù°μôjá Gdù°àá, bÉΩ Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ Gdù°©«ó T°æ#ôjëá, QF«ù¢ GCQcÉ¿ G÷«û¢ 
GdƒWæ» Gdû°©Ñ», jƒΩ 03 GCaôjπ 3202, HõjÉQI Yªπ hJØà«û¢ GE¤ GdæÉM«á Gd©ù°μôjá GÿÉeù°á H≤ù°æ£«æá.
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eÉ jƒDg∏¬ ’C¿ jƒGU°π eù°ÒI Gdà≤óΩ 
hGdà£ƒQ hGdàæª«á, hjàëƒ∫ GE¤ bƒI 

M`≤`«`≤`«á, Y∏≈ cÉaá G’CU°©óI h‘ 
cπ GŸ«ÉOjø''.
 لوأ قيرفلا ديسلا عبات ،كلذ بقع
 ىدسأو ،ةيحانلا تاراطإ تالخدت
 تاــــھيجوتلا نم ةـــــلـــــمج مھل
 هجو ىلع ةـقـلـعـتملا تاـيصوتلاو
 ةــــــلصاوم ةرورضب صوصخلا
 ةيدج لكب يلاتقلا ريضحتلا دوھج
 ماوق ظفاحي نأ لجأ نم ،ةمارصو
 ،يبعشلا ينطولا شيجلل ةكرعملا
 ةـيزھاـجلا تاـجرد ىـلـعأ ىـلــع
.ةيتايلمعلا
Gdù°«ó GdØôj≥ GCh∫ jû°ô± Y∏≈ JæØ«ò 

“ôjø Jμà«μ» d«∏» HÉdòNÒI G◊«á
 يمرلـــــل سماـــــخلا ناديملاـــــب
 فرشأ ،لاـــكودمأب تارواـــنملاو
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ديسلا
 يكيتكت نيرمت ذيفنت ىلع يبعشلا
 تادحو هتذفن ،ةيحلا ةريخذلاب يليل
 ةــمعدم ،عردملا عــباسلا ءاولـــلا
 ةيوجلا ةيربلا تاوقلا نم تادحوب
.ينقتلا دانسإلل تادحوو
 قيرفـلا ديسلا عــمتسا ،ةــيادبلا يف
 ءاوللا دئاق همدق ضرع ىلإ لوأ
 ةركفـــلا نمضت ،عردملا عــــباسلا
 ،ذيفنتلا لحارمو نيرمتلـل ةـماـعـلا
 ،نيتلـــحرم ىـــلـــع ترج يتلاو
 تاناكرأ اھيف كراش ةيرظن ىلوألا
 تادحولاو ةـــيوھجلا تاداـــيقــــلا
 ةـيكيماــنيد ةــيناــثلاو ،ةــكراشملا

 ةذفـنملا تادحولا اــھلالــخ تمحقأ
.نيرمتلل
 عبات ،تاروانملاو يمرلا ناديمبو
 بثك نع لوأ قيرفـــــــــــلا ديسلا
 يف اليل ذفن يذلا نيرمتلا تايرجم
 اقفو ،عقاولا نم ادج ةبيرق فورظ

 عم اـيشامتو ،ةعوضوملا ةطخلل
 ةـــلـــثمتملاو ،ةرطسملا فادــھألا
 تاناكرألاو ةداقلا بيردت يف اساسأ
 ةيلاـتقـلا لاـمعألل ريضحتلا ىـلـع

 لاجم يف مھتاربخ خيسرتو ةيليللا
 ةيغب ،اھل ططخملا لامعألا ةرادإ
 نواعتلاو قيسنتلاو ماجسنالا قيقحت
 ةيعرفلا تادحولاو تادحولا نيب
 لحارم فلــــتخم يف ةــــكراشملا
 مقطألا نيكمت نع الضف ،ةكرعملا

 يف رثكأ تاراـــــــھم باستكا نم
 تاـــموظنمو داـــتعـــلا يف مكحتلا
 راــــبتخاو ،ةــــثيدحلا ةـــــحلسألا
 ةردقلا ىدمو ةيتايلمعلا ةيزھاجلا

 ةيليللا ةيلاـتقـلا ماـھملا ذيفـنت ىـلـع
 نود حمسيس يذلا رمألا ،ةلمتحملا
 تاداــيقــلا تالــھؤم مييقـــتب كش
 معدلا تادحوو ءاولـلا تاـناــكرأو
 ةرادإو ريضحت لحارم ةفاك لالخ
.نيرمتلا ذيفنتو
 ةيلج ةروصب نيرمتلا اذھ ذيفنت دكأ
 اـــھب عـــتمتت يتلا ةريبكلا ةردقـــلا
 لاــــجم يف ةــــكراشملا تادحولا
 وھو ،ةدنسملا ماھملل حجانلا ذيفنتلا
 رامث نم ةرمثو رخآ احاجن دعي ام
 فلتخم يف مقطألل ديجلا مكحتلا
 تاذ ةـثيدحلا تادعـملاو ةــحلسألا
 اضيأ دكؤيو ،ةـيلاـعـلا اـيجولونكتلا
 ماــجسنالاو ةــيزھاـــجلاو روطتلا
 ةحلسملا انتاوق هتغلب يذلا يتايلمعلا
 نيرامتلا هذھ لثم ذيفنت لاجم يف
.يلاعلا ىوتسملا تاذ ةيكيتكتلا
 قيرفلا ديسلا ماق ،نيرمتلا ةياھن يف
 ،ةكراشملا تادحولا شيتفتب لوأ
 دارفأ عم ايمييقت ءاقل دقعي نأ لبق
 مھأنھ نيذلا ،ةكراشملا تادحولا

 اھولذب يتلا ةريبكلا دوھجلا ىلع
 اذكو يلاتقلا ريضحتلا ةرتف ةليط
 ،نيرمتلا اذھ ذيفنتو ريضحت لالخ
 نم ةلمج ،ريخألا يف مھل ايدسم
 يف بصت تاھيجوتلاو تاميلعتلا
 مييقـتلا ةرورض ىــلــع اــھلــمجم
 ،نيرمتلا اذھ جئاتنل يعوضوملا
nةدوشنملا جئاتنلا قيقحت لجأ نم

 ±. T°àƒG¿
…S¢. LÉHô : ريوصت 
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 ةيرحبلا تاوقلا دئاق فرشأ
 موي ،حادم نب ظوفحم ءاوللا
 فيصرلاب 3202 ليرفأ 72
 ةدعاقلا ةيلاريمألل يلامشلا
 رامع يلع ديھشلا" ةيرحبلا
 ىلع ،"تناوبال يلع وعدملا
 لازنإلا ةنيفس شيتفت مسارم
 ينب ةعلق“ يدادمإلا ميعدتلاو

 ذيفنتل اھراحبإ لبق ،"دامح
"لووب" ءانيم يف فقوت
 ةرتفلا يف ةدحتملا ةكلمملاب
 يام 21 ىلإ 80 نم ةدتمملا
 نمض جردني يذـــلاو 3202
 نواــعتلا جــمانرب ذـــيفنت
 يـــئانثلا يرـــكسعلا
nيناطيربلا– يرئازجلا

bÉFó Gd≤ƒGä GdÑëôjá jû°ô± Y∏≈ JØà«û¢ S°Ø«æá
 G’EfõG∫ hGdàóY«º G’EeóGO… ''b∏©á Hæ» MªÉO''

 ،ةيملعلا تاطاشنلا جمانرب راطإ يف
 قئاثولل يركسعلا دھعملا مظن
 عافدلا ةرازول ةيلابقتسإلاو ميوقتلاو
 3202 ليرفأ 62 موي ينطولا
 ةدئام شيجلل ينطولا يدانلاب
 تآشنملا دومص" لوح ةريدتسم
 تاديدھتلا ةھجاوم يف ةجرحلا
."ةديدجلا
 هذھ لاغشأ حاتتفا ىلع فرشأ
 دھعملا ريدم ،ةريدتسملا ةدئاملا

 ميوقتلاو قئاثولل يركسعلا
 ،ديمح هلاق ديمعلا ،ةيلابقتسإلاو
 مويلا ملاعلا":نأ ىلإ راشأ يذلا
 لك ىلع ةريبك تالوحت دھشي
 ةلئاھ ةيجولونكت  ةروثو ةدعصألا
 دمتعت انتاعمتجم تلعج ،ةعراستمو
 ةطبارتمو ةياغلل ةدقعم ةكبش ىلع
 قفارملاو ةمظنألا نم ةروطتم دجو
 هذھ نأ ريغ ،لكايھلاو ةيتآشنملا
 رارمتساب ةددھم تحبصأ تآشنملا

 لظ يف ةصاخ ةفلتخم قرطبو
 امم ،يملاعلا يسايسويجلا فرظلا
 تايجيتارتسا عضو ضرفي
 تآشنملا دومص زيزعتل ةسوردم
."ةجرحلا
 ةيملعلا ةرھاظتلا هذھ جمانرب للخت
 ىلوألا تقرطت نيترضاحم ءاقلإ
 تالاصتالا تآشنم ةيمھأ ىلإ
 نمألا ةموظنم يف ةيكلساللا
 تلوانت نيح يف ،ينطولا

 ةيامح عوضوم ةيناثلا ةرضاحملا
 دض ةيويحلا ةيتحتلا ىنبلا
n ةيتسلابلا تامجھلا

GŸ©¡ó Gd©ù°μô… d∏ƒKÉF≥ hGdà≤ƒË hG’ES°à≤ÑÉd«á 
''U°ªƒO GŸæû°ÉBä G◊ôLá ‘ eƒGL¡á Gdà¡ójóGä G÷ójóI''

 يناربيسلا عافدلا ةحلصم تمظن
 ةرئادل ةمظنألا نمأ ةبقارمو
 ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا
 62 يموي ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ىوتسم ىلع 3202 ليرفأ 72و
 ،ةجعنلا نيعب شيجلل عقوملا يدان
 ىقتلملل ةعبارلا ةعبطلا تايلاعف
  تحت يناربيسلا عافدلا لوح ينطولا
 عافدلا قافأو تايدحت" ناونع
 بورحلا راطإ يف يناريبسلا
.ةنيجھلا

 فرع يذلا ىقتلملا اذھ لھتسا
 ةيولألا طابضلا نم ددع روضح
 نم ءاربخو تاراطإو ءادمعلاو
 ةملكب ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةحلصم سيئر اھاقلأ ةيحاتتفا
 شيجلل دعب نع فشكلاو ايفارغجلا
 قوراف رمع ءاوللا ،يبعشلا ينطولا
 اذھ ةيمھأ ىلع اھيف دكأ ،ينوھرز
 ازربم ،هميظنت نم ةياغلاو ثدحلا
 انئاضف نع عافدلا ةمھم نأ
 ةيلوؤسم يھ هنيمأتو يناربيسلا
 عيمج طارخنا يعدتست ةيعامج
 ةرورض نم أدبت ،نيينعملا نيلعافلا
 ةميلسلا تاءارجإلاب مراصلا ديقتلا
 ،ةيجولونكتلا لئاسولا مادختسا دنع
 يف مكحتلا تابلطتمب ارورم

 صرحلا عم ةثيدحلا تايجولونكتلا
 تالوحتلا ةرياسم ىلع مئادلا
 الوصوو يناربيسلا ءاضفلل ةعيرسلا
 ءاوس ةمزاللا لولحلا ريفوت ىلإ
 ةليفكلا ةيجالعلا وأ اھنم ةيقابتسالا
.يتامولعملا انثرإ ةيامحب
 ىقتلملا اذھ يف نوكراشملا قرطت
 رطاخملا ىلإ شاقنلاو ليلحتلاب
 فدھتست يتلا ةيناربيسلا تاديدھتلاو
 اھعم لماعتلل ىلثملا ةيفيكلاو انتمظنأ
 نواعتلل ةحلملا ةرورضلا زاربإ عم
 فلتخم ىلع دوھجلا رفاضتو
 ،ةيلودلاو ةيوھجلا ةينطولا ةدعصألا
 ثحبلا قافآ ةشقانم نع الضف
 عافدلا تالاجم يف ريوطتلاو
 ةديدجلا تايدحتلاب لفكتلل يناربيسلا

 طيلست عم انتمظنأب ةصبرتُملا
 يناربيسلا عافدلا رود ىلع ءوضلا
.ةيركسعلا تايلمعلا حرسم يف
 .ن ديقعلا راشأ ،هتاذ قايسلا يف
 يناربيسلا عافدلا زكرم ريدم ،مركم
 شيجلل ةمظنألا نمأ ةبقارمو
  ةشقانم مت هنأ ىلإ ،يبعشلا ينطولا
 عافدلا تايلمعو ةفيظو جاردإ داعبأ
 نمو تايلمعلا حرسم يف يناربيسلا
 لودلا فلتخم تاربخ ةشقانم ةمث
 تاناھرلا اذكو لاجملا اذھ يف
 امك .ةيلمعلا هذھب ةقلعتملا تايدحتلاو
 ةبراقم نومضم  ضارعتسا مت
 لاجم يف يبعشلا ينطولا شيجلا
 يتلا دوھجلا كلذكو يناربيسلا عافدلا
nلاجملا اذھ يف اھلذب مت

Gd£Ñ©á GdôGH©á d∏ª∏à≤≈ GdƒWæ» Mƒ∫ GdóaÉ´ Gdù°«ÈGÊ
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hMóGä ‘ GŸ«óG¿

eμÉaëá G’EQgÉÜ 
hG÷ôÁá GŸæ¶ªá

dû°¡ôGCaôjπ 3202
GCT°îÉU¢eƒbƒaƒ¿

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

.تايسنجلا فلتخم نم يعرش ريغ رجاھم

.هسفن ملس يباھرإ

GCS°∏ëá hPNÒI eù°ÎL©á
.يران حالس  - (23)

(01) - 
(17) - 

(567) -  
(109) - 

(1011) -  

GCZôGV¢ GCNôi
(30,78)- 

 (320010) - 
(272062) -  

(11) -  
(210) -  
(343) -  

.جلاعم فيك)ق(

.سولھم صرق

.دوقو)ل(

.نداعملا نع فشكلا ةزھجأ

.ةطغاض قراطم

.ةيئابرھك تادلوم

hS°ÉFπ eàëôcá
.فانصألا فلتخم نم ةبرع- (103)

.تاردخم رجات

G◊ü°«∏á 
Gd©ª∏«ÉJ«á 

.عنصلا ةيديلقت لبانق  - (02)
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 عم تاعمتجملا تاقالع باھرإلا مّمس
 دارفألا نيب اھتريظنب رضأو ،اھضعب
 عرز لالخ نم ،بھاذملاو نايدألاو
 داجيإو ،ناودعلا ريربتو ةيھاركلا
.لتقلا ةحابتساو رخآلا ءاصقإل عئارذلا
Gdà£ô± Gd©æ«∞.. XÉgôI cƒf«á
 لك يف فينعلا فرطتلا دجُو
 ةيبرعلا نادلبلا تناك نإو ،تاعمتجملا
 دقف ،مويلا هنم يناعت ةيمالسإلاو
 كانھو ،كلذ ىلإ ةيبرغلا لودلا اھتقبس
 ،صوصخلا اذھ يف ةلثمألا نم ديدعلا
 ايناطيرب نيب ماع ةئاملا برح اھنم
 برحو ،)3541-7331( اسنرفو
 كيلوثاكلا نيب اماع نيثالثلا
 يف )8461 – 8161( تناتستوربلاو
 لاكشأ ىلإ ةفاضإ ،ابوروأ ءاجرأ ةفاك
 ثدح املثم ةدابإلا بورح نم ةديدج

 – 2991 ( كسرھلاو ةنسوبلا يف
5991(.
 فينعلا فرطتلا ةروطخ تحبصأ 
 ةلضعم وھف ،ةملوعلا لظ يف ةديدش
 ىلإ دوعت اھروذج تناك نإو ةنھار
 ةيلخاد تابذاجت اھلو ،يضاملا
 ،ةيلودو ،ةيميلقإ ،ةيبرع ،ةيجراخو
 يف رصحنت ال ةينوك ةرھاظ اھنأ امك
 وأ ةغل وأ ،بعش وأ ةمأ وأ ةلود وأ نيد
 ،ةيفارغج ةقطنم وأ ةيوھ وأ ةفاقث
 فرتعي الو رخآلا لبقي ال فرطتلاف
 يأرلا ضرف ىلإ ىعسيو ،عونتلاب
 مالسلا ضوقي وھف ،فنعلاو ةوقلاب
 ةيمنتلاو ناسنإلا قوقحو نمألاو
 ةقطنم وأ دلب يأ ملسي الو ،ةمادتسملا
 يف لصاحلا مدقتلا دعاسو ،هراثآ نم
 لاصتالاو مالعإلا ايجولونكت

 رشن يف ةيباھرإلا تاعامجلا
 ،عسوأ روھمج ىلإ اھتيجولويديإ
 ةفاك يف اھيرصانم عم لصاوتلاو
 مدختست ثيح ،ملاعلا ءاجرأ
 ردصمك ةيضارتفالا ايجولونكتلا

.اھتامجھ قيسنتو اھلئاسر ثبل يويح
 يمقرلا ملاعلا لوحت ،قلطنملا اذھ نم
 نمآ حرسم ىلإ هطئاسو فلتخمب
 كلذ فدھيو ،فرطتلا ةاعدو باھرإلل

 ىلإ تاساردلا ديدعو ءاربخلا بسح
 لامعألا نم عاونأ ةعبرأ قيقحت
 ،جيورتلا ،ينبتلا يھو الأ ةيباھرإلا
 هذھ مادختسا دوعيو ،دينجتلاو عانقإلا
 ،لاعفلا اھريثأت ىلإ ةينقتلا لئاسولا
 تاعانق نيوكت يف اھتيلاعف ةعرسو
 نم صاخشأ ىدل ةفرطتم ةيركف
 ذيفنتو ،ةرومعملا ءاحنأ فلتخم
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 ملاعلا نم ةددعتم قطانم يف تامجھ
.لقأ ةفلكو دھجب
Gdà£ô± Gd©æ«∞ ⁄ jæû°ÉC eø aôGÆ 
 أشني ملو اطابتعا تأي مل فرطتلا نإ

 نمف ،عفاودو بابسأ هل لب ،افازج
 اھنأ مزجلا نكمي لماش روظنم
 تاراسملا فلتختو ،ةلخادتمو ةكباشتم
 جمانرب ريرقت نأ ريغ ،اھيلإ ةيدؤملا
 رھش رداصلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا
 يف لمألا نأب دجوأ 3202 يرفيف
 ام زربأك ءاج لمع ىلع لوصحلا
 تاعامجلاب قاحتلالل دارفألا عفدي
 ثيح ،ايقيرفإ يف ةصاخ ةفرطتملا

 نيدنجملا نم  %52 نأ ىلإ صُلخ
 يسيئرلا مھببس لمع نع ثحبلا ناك
.تاعامجلا هذھب قاحتلالل
 تامزألا لمعت ،كلذ عم ةازاوملاب

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 فينعلا فرطتلا ةدح ةدايز ىلع
 يسايسلا قفألا دادسناف ،هتيوقتو
 مدعو ةلاطبلاو ةلادعلا مادعناو
 قيقحت يف طابحإلا اذكو ،رارقتسالا
 ةفاضإ ،تابغرلا وأ فادھألا ضعب
 يندتملا يشيعملا ىوتسملاو رقفلا ىلإ
 ةفرطتم راكفأ ينبت ىلإ دارفألا عفدي
 دصق ةفينعلا لامعألا ضعب ةسراممو
 ةطخ دوجو مدع نأ امك ،عضولا رييغت
 ةيمنت ىلع ةمئاق ةلماش ةيعمتجم
 صاخشألا لعجت ،ةيقيقح ةيرشب
 ةفرطتملا تاعامجلا ىلإ نوقاسني
 ضفر نع ليدبلا اھيف نودجي يتلا
 ةريخألا هذھ ديجت ذإ ،مھل عمتجملا
 ةنيدملاب سانلا ملح رتو ىلع بعللا
 اھناكمإب هنأب مھعانقإو ،ةلضافلا
.ملحلا اذھ قيقحت
 تالعافتلل نإف ،رخآ بناج نم
 ،دارفألا نيب تاقالعلاو ةيعامتجالا
 وحن لوحتلا يف ايساسأ ارود
 دارفألل نكمي ثيح ،فينعلا فرطتلا
 ،فراعملا لالخ نم هيلإ اوؤجلي نأ
 قيرط نع وأ ،براقألا وأ ءالمزلا
 تاعمتجملاو ءاقدصألاو ةرسألا
 ،يرسألا ككفتلا ربتعي ذإ ،ةيلحملا
 درفلل ةيبلسلا ةيعامتجالا ةئشنتلاو
 ءوسو يقرعلاو يفئاطلا بصعتلاو
 ملظلاب روعشلا اذكو ،ةرسألا ةلماعم
 ،هتايذغم نم ،ءاصقإلاو داھطضالاو
 ناسنإلا ةجاح نوكت ام اريثكو
 ةنيعم ةعامج ىلإ ءامتنالاو طابترالل
 ةرھاظلا هذھل ةيرھوجلا لماوعلا دحأ
 ةيدرط ةقالع كانھ نأ امك ،ةريطخلا
 يميلعتلا ىوتسملا ضافخنا نيب
 هذھ ىلإ مامضنالا ىلع درفلا لابقإو
.ةفينعلا ةفرطتملا تاميظنتلا
G’EQgÉÜ.. GdãªôI GŸà©Øæá d∏à£ô± Gd©æ«∞
 يئاھنلا جتانلا يھ ةيباھرإلا لاعفألا
 ىلإ عوزنلاب أدبت ام اريثك تايلمعل
 ةفرطتم راكفأ نيوكتبو ،ددشتلا
 ةلواحمل ةليسوك فنعلا لبقتبو
 حبصي نأ نكمي ال فرطتلاف ،رييغتلا

 دض ادوصقم العفو ايباھرإ افنع
 ىلإ لغوتلا نم نكمت اذإ الإ ناسنإلا
 ملسلا ددھي وھف اذھبو ،لوقعلا

 تاقالعلاو ةماعلا ةايحلاو يعمتجملا
 نمألاو ملسلا ىتحو لب ،سانلا نيب
 ركفلا نم لوحت ام اذإ ةصاخ ،نييلودلا
 نوكيسو ،ذيفنتلاو لعفلا ىلإ ريظنتلاو
 ام اذإ ناكمب ةروطخلا نم رمألا
 ةليسو باھرإلا وأ فنعلا مدختسا
 نوناقلا قاطن جراخ كلذ ضرفل
.ءاضقلاو
 قيقحت ىلإ ةيباھرإلا تاعامجلا ىعست
 اھراكفأ عم ىشامتت يتلا اھفادھأ
 لالخ نم ،ةفرطتملا اھتاروصتو
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 يموي تعقو يتلا ةيباھرالا تاءادتعالا  رثإ ىلع 
 طسوب "يرافيس" يتقطنمب 3202 ليرفأ 72و 22
 يتلاو ،وسافانيكروب قرش "وراقوأ" ةنيدمو ،يلام
 ،نييندملاو دونجلا نيب نم اياحضلا ديدع تفلخ
 ةيباھرالا تاءادتعالا هذھ ةدشب رئازجلا نيدت
 نيتموكحلل ةصلاخلا اھيزاعتب مدقتتو ،ةنابجلا
 تالئاعل برعت امك ،يبانيكروبلاو يلاملا نيبعشلاو
 لجاعلا ءافشلاب اھتاينمتو اھفطاعت نع اياحضلا
 .ىحرجلل
 ةبراحم ىلع خسارلا اھمزع ،ديكأتلارئازجلا ددجتو
 ديحوت ىلإ يلودلا عمتجملا وعدتو  باھرالا
 ةفآلا هذھ ىلع ءاضقلا لجأ نم دوھجلا زيزعتو
 نمألاو ملسلا ىلع ابلس ريثأتلا لصاوت يتلا ةتيقملا
nةيقيرفألا ةراقلا يف ةيمنتلاو
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 يف ،ىضوفلاو فوخلا ثبو فنعلا
 قيقحتو ةطلسلا ىلإ لوصولل ةلواحم
 مقافت ىلإ ىدأ امم ،ةقيض حلاصم
 زواجتت ةقوبسم ريغ ةيناسنإ تامزأ
 نييالملا رف دقف ،ةدحاولا ةقطنملا دودح
 يتلا قطانملا نم صاخشألا نم
 ةيباھرإلا تاعامجلا اھيلع رطيست
 ةرجھلا تاقفدت تدازو ،ةفرطتملا
.عازنلا نيدايم نع اديعب
 ةيمارجإلا تاعامجلا هذھ تلكش
 ثيح ،فينعلا فرطتلا حمالم ارخؤم
 بقاوع ملاعلا قطانم نم ديدعلا تدھش
 ينيدلا بصعتلا ةلاسر ءارج ةميخو
 هذھف ،اھثبت يتلا يعامتجالاو يفاقثلاو
 اھلالغتسا لالخ نم ىعست تاعامجلا
 ىلإ يعامتجالا لصاوتلا لئاسول
 فلتخم ىلإ ةھوشملا اھراكفأ لاصيإ
.ملاعلا ءاجرأ

YƒOIG’EQgÉH«Ú G’CLÉfÖ.. 
GC… Gf©μÉS°Éä?
 ةيادبو 7102 ةنس رخاوأ تلاوت

 ةدوع رطاخم نم تاريذحتلا 8102
 ةلواحم وأ ،مھنادلب ىلإ نييباھرإلا
 قطانملا ضعب يف ةصاخ راشتنالا
 ةلغتسم ،ةيجراخ تالخدت تدھش يتلا
 تالاجملا يف ددمتتل ةينمألا ىضوفلا
 يذلا رمألا ،ةيمھألا تاذ ةيويحلا
 ةددھم تاعمتجملاو لودلا هذھ لعج
 امب فينعلا فرطتلا رشنو قارتخالاب
.ينطولا اھنمأ ىلع ابلس سكعني
 ةيدادترا تاديدھت كلذ رثإ تزرب
 يلتاقم ريصمب قلعتت ،ةروطخلا ةديدش
 رؤب نم ةدئاعلا ةيباھرإلا تاميظنتلا
 اھرشن نم كلذ هفلخي امو ،رتوتلا
  نم نيدئاعلا نأ ثيح ،فرطتملا ركفلل
 ةروطخ نولكشيس بناجألا نييباھرإلا

 بذج ىلع مھلمع لالخ نم ،ةصاخ
 نم مھدينجتو مھفوفص ىلإ دارفألا
 اذكو ،ةيباھرإ لامعأب مايقلا لجأ
 لمعلل ةمئانلا ايالخلا شاعنإو طيشنت
 يف مھلغلغت دعب فرطتلا ىلع
 فورظلا نيلغتسم ،عمتجملا
 ،لودلا ديدع اھب رمت يتلا تامزألاو
 اھوبستكا امبر يتلا ةيلاتقلا ةربخلاو
 ،عازنلا قطانم يف مھدجاوت لالخ
 يتلا تاقالعلا ةكبش ىلع ةوالع
 ءانثأ نيرخآ نييباھرإ عم اھوماقأ
 ةيتاوم ةئيب قلخل ،جراخلا يف مھدجاوت
 ذيفنتل طيطختلل وأ روھظلا ةدوعل امإ
.ايلودو ايميلقإ ةيباھرإ تامجھ
 ةرھاظ ريثأت ىلجتي ،رخآ بناج نم
 مھنادلب ىلإ بناجألا نييباھرإلا ةدوع
 نم ،ةريخألا هذھل يموقلا نمألا ىلع
 يف ايركسع اھفادھتسا لالخ
 ةيمومعلا اھتآشنمو اھتاسسؤم
 ماظنلا يف لالخإ ثادحإو ،ةصاخلاو
 ،نينطاوملا نمأو ميلقإلا ةمالسو ماعلا
 ال يذلا دعبلا وھو ايداصتقا اھبرض وأ
 لالخ نم ،هقباس نع ةيمھأ لقي
 ةيتحتلا ىنبلاو تاكلتمملا بيرخت
 تالدعم عجارت ىلإ يدؤي امم ،ةلودلل
 ةينطولا ةلمعلا ةميقو ،رامثتسالا عاطق
 قفدت ضافخنا اذكو ،ةفدھتسملا لودلل
 راطإ يف جراخلا نم لاومألا سوؤر
 ،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا
 ةساسحلا تاعاطقلل ةيلاملا تادئاعلاو
 ىلع ةدايز ،ةبعصلا ةلمعلل ةبلاجلا
 ببسب يراجتلا طاشنلا عجارت
 امم ،ةرقتسملا ريغ ةينمألا عاضوألا
 هذھل يداصتقالا ومنلا لدعم ىلع رثؤي
.نادلبلا
 فرطتلا ةحفاكم نإف ،ريخألا يف
 بلطتت باھرإلا ىلإ يضفملا فينعلا
 ددعتم الماش اجھنو ايملاع ارفاضت
 ميلعتلاو ةيعوتلا جمارب دعتو ،هجوألا
 مھأ نيب نم يداصتقالا نيكمتلاو
 يف دعاست نأ نكمي يتلا تاوطخلا
 ةلزعلاو شيمھتلاب دارفألا روعش ليلقت
 تاونق حتفو ةقثلا ءانبو ،سأيلاو
 ليلقت يلاتلابو ،لصاوتلاو راوحلا
 فرطتلا جاھتناب ماقتنالا يف ةبغرلا
n كلذل ةليسوك فنعلاو
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 ةناھإ باھرإلا نإ"
 فدھتسي وھف ،ةيناسنإلل
 رامعألا عيمج نم سانلا

 ضّوقيو ،تايسنجلاو نايدألاو تافاقثلاو
 دوھجلا ددھيو ،اننيب طبرت يتلا ميقلا
 مالسلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ةيعامجلا
 ميدقتو ،ناسنإلا قوقح ةيامحو ،نمألاو
 ةيمنتلاب ضوھنلاو ،ةيناسنإلا تادعاسملا
.ةمادتسملا
 تقو يأ نم ةظقي رثكأ نوكن نأ بجي
 ةفرطتملاو ةيباھرإلا تاعامجلاف ،ىضم
 اضرأ تنرتنألا ةكبش يف دجت ةفينعلا
 تاكرح نإ .ةثيبخلا اھمومس ّثبل ةبصخ
 ضيبألا قرعلا قوفتو ددجلا نييزانلا
 يھو ،موي دعب اموي ةروطخ دشأ حبصت

 يف يلخادلا نمألل لوألا ديدھتلا نآلا لثمت
 اومن عرسألا ديدھتلا اھنأ امك ،نادلب ةدع
 ةھجاوم لجأ نم لمعن نأ انيلع بجي ،اھيف
 ،ةياقولا لالخ نم كلذ نوكيو ،يدحتلا
 نأ نكمي يتلا ةيساسألا فورظلا ةجلاعمو
 نمو ،لوألا ماقملا يف باھرإلا ىلإ يدؤت
 سكعت نأ نامضو ،جامدإلا لالخ
 ةفئاط باھرإلا ةحفاكم تايجيتارتسا
 تايلقألا ةصاخو ،تاوصألا نم ةعساو
 قوقح عضو لالخ نمو ،بابشلاو ءاسنلاو
 ةحفاكم تاسايس عيمج ميمص يف ناسنإلا
.باھرإلا
 ءانبل ،موي لكو مويلا ،اعم لمعنلف
 ارارقتساو الومشو امالس رثكأ تاعمتجم
n"فينعلا فرطتلاو باھرإلل اھيف ناكم ال
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 ةعجانلاو ةحجانلا ةبرجتلا تحضأ
 باھرإلا ةحفاكم يف رئازجلل
 ةدئار ةبرجت ،فينعلا فرطتلاو
 يميلقإلا نييوتسملا ىلع اھسفن تضرف
 اندالب اھلالخ نم تأوبت ،يلودلاو
 ةفآلا هذھ ةحفاكم يف ةيداير ةناكم
 ،ةيلودلا ةعومجملا  ةداھشب ةثيبخلا
 دامتعاو ينبت لالخ نم كلذ ىلجتو
 ةملكل ،ةدحتمـلا ممألل نمألا سلجم
 ديجملا دبع ديسلا ةيروھمجلا سيئر
 يقيرفإلا داحتالا قسنم هتفصب ،نوبت
 فرطتلاو باھرإلا ةحفاكم لوح
 شاقنلا لالخ ،امھنم ةياقولاو فينعلا
 ممألل نمألا سلجمل ىوتسملا عيفر
 عنمو باھرإلا ةحفاكم لوح ةدحتملا
 ،باھرإلا ىلإ يدؤملا فينعلا فرطتلا
 قيرط ةقروك ،3202 سرام 82 موي
 عفرأ يف اھب  دشرتسُيو لدتسُي ةردابمو
 باھرإلا ةرھاظ شقاني عامتجا
 يف هتلمح امب ،فينعلا فرطتلاو
 ةھجاوم تامزيناكيمو تايلآ نم اھتايط
 ةحضاو ةيجيتارتسإ قفو ،ديدھتلا اذھ
 دنتست ،يفارشتسادعب تاذو ،ةلماشو
 يف اندالب اھتبسك ةريبك ةبرجت ىلع
.اھيلع ءاضقلاو ةرھاظلا هذھ ةحفاكم
G÷õGFô J≤ƒO G÷¡ƒO Gdóhd«á
 يف ةيروھمجلا سيئر ديسلا ضرعتسا
 نمألا سلجمل اھمدق يتلا ةقيثولا
 ةيرھوجلا طاقنلا ديدع ،يلودلا
 ةحفاكم دوھج زيزعتل ةيحاتفملاو
 يتلاو ،فينعلا فرطتلاو باھرإلا
 ىلإ يلودلا عمتجملا هيبنتب اھلھتسا
 هذھ ةروطخو ةديازتملا تاديدھتلا
 هجو ىلع ايقيرفإو ملاعلا ىلع ةرھاظلا
 اھتدح يمانت ىلإ اريشم ،صوصخلا
 ،ةيقيرفإلا قطانمـلا نم ديدعلا يف

 لحاسلا ةقطنم يف ةصاخو
 رطخلا لكشت اھلعج ام ،ءارحصلاو
 ،ةراقلا رارقتساو نمأ ىلع زربألا
 ةيمنتلا دوھج ضيوقت" نع الضف
 ةدنجأ فادھأ ديسجتو ةيداصتقالا

 سيئر ديسلا لوقي ،*"3602
 عجارت ىلإ رظنلا اتفال ،ةيروھمجلا
 فلملا اذھب ةيلودلا ةعومجملا مامتھا
.ساسحلا
 ضرغبو ،ديدھتلا اذھ ءوض ىلع
 دوھج ىلع ةديدج ةيكيمانيد ءافضإ
 لحاسلا ةقطنم يف باھرإلا ةحفاكم
 سلجم سيئرلا ديسلا علطأ ،ءارحصلاو
 اھب تمدقت يتلا ةردابمـلا ىلع نمألا
 رھش اھيلع ةقداصمـلا تمتو رئازجلا
 لودلا لبق نم ،2202 ربوتكأ
 ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل يف ءاضعألا
 مضت يتلا )COMEC(    ةكرتشمـلا
 ،رجينلاو ايناتيرومو يلامو رئازجلا
 ،ةنجللا رود طيشنت ةداعإ ىلإ ةفداھلاو
 يذلا لكشلاب اھميظنتو اھماھم فييكتب
 ،ةنھارلا تايدحتلا ةبكاومب اھل حمسي
 ةحفاكم يف ةيلعف ةمھاسم ميدقت اذكو
 دكأ امك ،ةمظنملا ةميرجلاو باھرإلا
 ةلصاوم ،ةيروھمجلا سيئر ديسلا
 زيزعت ىلإ ةيمارلا اھيعاسم رئازجلا
 لالخ نم ،كرتشمـلا يقيرفإلا لمعلا
 ةيقيرفإلا تالاكولاو تايلآلل اھمعد
 َّصخو ،لاجملا اذھ يف ةصصختمـلا
 تاساردلل يقيرفإلا زكرمـلا ركذلاب
 باھرإلاب ةقلعتمـلا ثوحبلاو
)TRSCA( يقيرفإلا داحتالا ةيلآو 
 يتلا )LOPIRFA( يطرشلا نواعتلل
 ىلإ ةفاضإ ،امھرقم اندالب نضتحت
 تارابختسالاو نمألا ةزھجأ ةنجل
 اھرقم نئاكلا )ASSIC( ةيقيرفإلا

 ،هتاذ قايسلا يف .ايبويثإب ابابأ سيدأب
 تاحرتقملا ديدع سيئرلا ديسلا مدق
 يف باھرإلا ةحفاكم دوھج زيزعتل
 قودنصلا ليعفت رارغ ىلع ،ايقيرفإ
 ،باھرإلا ةحفاكمب صاخلا يقيرفإلا
 صاخشألل ةيقيرفإ ةمئاق عضو
 ةطروتمـلا تانايكلاو تاعومجمـلاو
 كلذ يف امب ةيباھرإ لامعأ يف
 ديسجتو ،بناجألا نييباھرإلا نيلتاقمـلا
.يقيرفإلا ضبقلاب رمألا عورشم
 لوح يقيرفإلا داحتالا قسنم هتفصبو
 فينعلا فرطتلاو باھرإلا ةحفاكم
 سيئر صرح ،امھنم ةياقولاو
 ،نوبت ديجملا دبع ديسلا ةيروھمجلا
 لمعلا ىلإ نييلودلا ءاكرشلا ةوعد ىلع
 ممألا راطإ يف ةيعامجو ةيئانث ةفصب
 ةيقيرفإلا دوھجلا معد ىلع ،ةدحتمـلا
 فرطتلاو باھرإلا ةحفاكم لاجم يف
 اھنمض تاحرتقم لالخ نم ،فينعلا
 تاردق زيزعت لوح تروحمت ،طاقن يف
 يضارأ مادختسا عنم ،ةيقيرفإلا لودلا
 ضيرحتلل تاصنمك نييلودلا ءاكرشلا
 ،ىرخأ لود يف ةيباھرإ ةطشنأ معد وأ
 ليومت يف ةمھاسملا يدافت عم
 تايلآلا معد ىلإ ةفاضإ ،باھرإلا
 نم ةضوفمـلا ةكرتشمـلا تايلمعلاو
 ةحفاكمـل يقيرفإلا داحتالا لبق
 يف لصفلا ربع ةصاخ ،باھرإلا
 ةينازيم ىلإ ءوجللاب اھليومت ةلأسم
.ةدحتملا ممألا
 سيئرلا ديسلا اعد ،هسفن قايسلا يفو
 ديدج ليج ةرولب ىلع لمعلا ىلإ
 يف دكأ نيح يف ،مالسلا ظفح تايلمعل
 يف رثكأ رامثتسالا ىلع ةطقن رخآ
 ،ةيقيرفإلا ةراقلاب ةيداصتقالا ةيمنتلا
 رارقتسا قيقحت نكمي ال هنأ رابتعاب
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 سيئر لابقتسا
 دئاقلا ،ةيروھمجلا
 تاوقلل ىلعألا
 ريزو ،ةحلسملا
 ديسلا ،ينطولا عافدلا
 موي ،نوبت ديجملا دبع
 2202 ربوتكأ 31
 لودلا ناكرأ ءاسؤرل
 ةنجل يف ءاضعألا
 ةيتايلمعلا ناكرألا
 .ةكرتشملا
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 اركذم  ،ةمادتسم ةيمنت نود مادتسم
 غلبم خض هرارقب ،هتاذ راطإلا  يف
 ةينازيم يف يكيرمأ رالود رايلم
 نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا
 ةيغب ةيمنتلاو نماضتلا لجأ
 ةلجع عفد يف ةيلعفلا ةمھاسمـلا
.ةيقيرفإلا ةراقلاب ةيمنتلا
 ديسلا داشأ ،ةلص يذ قايس يف
 سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
 سيئر ديسلا ةملك نومضمب
 تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا
 ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا
 ثادحألاو عئاقولا نأ اھيف دكأ يتلاو
 ةحفاكم نأ تتبثأ ،ةيراجلا و ةيضاملا
 ةجاحب ةديكأ ةفصب ىقبت ، ةفآلا هذھ
 فتاكتمو لصاوتم دھج ىلإ ةسام
 ينطولا ىوتسملا ىلع ،قسنمو
 نم اميسال ،يلودلا ىتحو يميلقإلاو
 مراصلا قيبطتلا ىلع صرحلا لالخ
 ممألل ةينوناقلا تاودألاو تارارقلل
 اھريغو يقيرفإلا داحتالاو ةدحتملا
 فارطألا ةددعتمو ةيئانثلا تايلآلا نم
 ددج ،هتاذ راطإلا يفو ،ةلصلا تاذ
 ةدارإ ىلع هديكأت ،لوأ قيرفلا ديسلا
 ىلع ةديدج ةيكيمانيد ءافضإل رئازجلا
 ةقطنم يف باھرإلا ةحفاكم دوھج
 ضفر ادكؤم ،ءارحصلاو لحاسلا
 لخدتلا لاكشأ نم لكش يأل رئازجلا
 ةبراقم" اھنأل ،ةقطنملا يف يبنجألا
."عيرذلا اھلشف تتبثأ
eæ£∏≤Éä GCS°ÉS°«á
 ةرھاظ دض ريرملا اھحافك نم اقالطنا
 تركذ ،باھرإلاو فينعلا فرطتلا
 اھفقومب ةبسانم نم رثكأ يف رئازجلا
 نمف ،ةثيبخلا ةفآلا هذھ نم تباثلا
 يف اندالب قلطنت ،اھتبراقم لالخ
 نيقلطنم نم ةرھاظلا هذھل اھصيخشت
 ىلع ديكأتلا يف لوألا لثمتي ،نييلصفم
 اھتسارد بجي ةيلود ةرھاظ اھنأ
 ةقطنمب اھطبر مدعو لماشلا اھموھفمب
 ةنايد وأ ةفاقث وأ ةراضح وأ ةيفارغج
 يف عفارت اندالب تئتفام كلذل ،اھنيعب
 نم ةيلودلاو ةيميلقإلا ربانملا فلتخم
 ،ةيلودلا ةعومجملا سيسحت لجأ
 اذھ ةبراحمل ةيعامجلا ةيلوؤسملاب

 ريغتملاو ددمتملا ،يملاعلا ديدھتلا
 لخدت  لجأ نمو ،لئاسولاو لاكشألا
 ةرھاظلا هذھ ةحفاكمل كرتشم يلود
 عم أدبملا اذھ عطاقتيو .دودحلل ةرباعلا
 فرطتلا ةرھاظل اندالب ةحفاكم ةيادب
 نرقلا تاينيعست ذنم باھرإلاو فينعلا
 باھرإلا تھجاو امنيح ،يضاملا
 ملاعلا ىلع لخبت ملو اھدحو يجمھلا
 اذھ ةروطخ لوح اھتوص ءالعإب
 سوقان قدو لكك ملاعلا ىلع ديدھتلا
 مامتھالا قلت مل ةدشانم ،رطخلا
 لوصوو ،ناوألا تاوف دعب الإ لومأملا
 ىوقلا رايد رقع ىلإ ديدھتلا اذھ
 لكش نيح تاونسب كلذ دعب ةيملاعلا
 ىلعو ،ملاعلا قرؤي ايملاع اديدھت

 رارمتساب اندالب ركذت ،كلذ ءوض
 مدعو نواھتلا مدعب ةيلودلا ةعومجملا
 صخي هنأ ىلع ديدھتلا اذھ ىلإ رظنلا
 بوسحم هنأ وأ ىرخأ نود قطانم
  .ىرخأ نود ةئف ىلع
 اندالب هربتعت يذلا يناثلا قلطنملا امأ 
 وھف ،اھتبراقم يف ناكمب ةيمھألا نم
 نيب طلخلا مدع حلاصل اھتعفارم
 نم بوعشلل يعرشلا حافكلاو باھرإلا
 يف ريصملا ريرقتو ةيرحلا قيقحت لجأ
 ممألا قيثاومو ةيلودلا ةيعرشلا راطإ
 تناع يتلا يھو اھنم اناميإف .ةدحتملا
 تمدقو هنايغطو رامعتسالا رين نم
 لينل تايحضتلاو ءادھشلا نييالم
 تدكأ ،اھتدايس عاجرتساو اھلالقتسا
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 نيروتنقيت ةيلمع سكعت
 يلاعلا ىوتسملا
 شيجلا تادحو ةعاجنو
 يف،يبعشلا ينطولا
 .ديدھت يأ ةھجاوم
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 يئانثلا نواعتلا لبس زيزعت راطإ يف
 ميلقإب لح ،رجينلاو رئازجلا نيب يركسعلا
 ليرفأ 52 موي ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

 بئان ،امالوب ىسيع ميھاربإ ديمعلا ،3202
 ىلع ،ةيريجينلا ةحلسملا تاوقلا ناكرأ سيئر
 فرط نم لبقتسا ثيح ،يركسع دفو سأر
 ةيركسعلا ةيحانلا دئاق دورجع دمحم ءاوللا
.ةسداسلا
 دمحم ءاوللا سأرت ،ةرايزلا هذھ لالخ
 يريجينلا دفولا عم ايقيسنت اعامتجا دورجع
 تانسح مساقلب ءاوللا روضحب ،فيضلا
 ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا ةرئاد سيئر
 نم ةيماس تاراطإو يبعشلا ينطولا شيجلا
 نافرطلا هيف ثحابت ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 يتلا ةينمألا ةبراقملل يناديملا ديسجتلا لبس
 لاجم يف ،نيدلبلا يشيجل ايلعلا ةدايقلا اھانبتت
 ىلع ةينمألا تاديدھتلا لاكشأ فلتخم ةھباجم
 ةمظنملا ةميرجلاو باھرإلا ةحفاكم اھسأر

 ،ةيعرشلا ريغ ةرجھلا اذكو دودحلل ةرباعلا
 ةرورض ىلع قافتالا مت ددصلا اذھ يف
 ةجمربب يناديملا يتايلمعلا قيسنتلا فيثكت
 يدودحلا طيرشلا لماك ىلع ةكرتشم تايرود
.رجينلاو رئازجلا نيب لصافلا
 ميھاربإ ديمعلا دكأ عامتجالا اذھ لالخ
 ليلاحتو ىؤر قباطت ىلع ،امالوب ىسيع
 ةينمألا اياضقلا صوصخب نيدلبلا يتدايق
 هدالب نأ دكؤيل ةحناسلا منتغا امك ،ةنھارلا
 نواعتلا رصاوأ زيزعتل مات دادعتسا ىلع
nيئانثلا يركسعلا
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 ديدع يف دكؤت تلاز الو رئازجلا
 ،ديعص نم رثكأ ىلعو تابسانملا
 طبر نع عانتمالا ةرورض ىلع
 اديعب ،باھرإلاب ةيررحتلا تاكرحلا
 ةيئاقتنالاو ةجودزملا ريياعملا نع
  ،حلاصملاو تافلاحتلا اھريدت يتلا
 نم حفاكي هتمرب بعش نيب ناتشف
 دض ةلداعلا هتيضقو هتيرح لجأ
 نيبو ،هضرأل بصاغلا لتحملا
 وأ رايتل يمتنت ةيوئف ةلاض رصانع
 رخآلا يغلي فرطتم اھركف  ،رخآل
 ،راكفألل لدابتوأ راوح يأ  دضو
.بيھرتلاو فنعلا كلذ يف اھتليسوو
 قئاقحلا فلتخم هديؤت قلطنملا اذھ
 ،ناديملا يف  عئاقولاو ةيخيراتلا
 قدصو ةيقطنم ىلع ليلد ريخو
 هب يدانت يذلا حرطلا اذھ ةقيقحو
 ينيطسلفلا بعشلا حافك وھ ،اندالب

 يذلا ،ينويھصلا لتحملا دض
 هتاسدقم سندو هضرأ بصتغا
 يف نيرخآب ىمرو هءانبأ رجھو
 حافك تعني كلذ لباقم ،نوجسلا
 يف مھتمواقمو نيينيطسلفلا لاضنو
 ةينويھصلا ربانملا نم ديدعلا
 مارجإو باھرإ هنأب ،اھريغو
 قبطني ام وھو ،نوناقلا نع جورخو
 بعشلل ةلداعلا ةيضقلا ىلع اضيأ
 ةدحتملا ممألا فارتعابف ،يوارحصلا
 لاضن دعي ،ةيلودلا قيثاوملا ةفاكو
 ريرقت لجأ نم نييوارحصلا حافكو
 بعشل اعورشم الاضن ،مھريصم
 يتلا هضرأ عاجرتساب بلاطي
 للضم لتحم نايك هنم اھبصتغا
 خراص بلق يف ،ةيخيراتلا قئاقحلل
 .ةيحضلاو مرجملا راودأل
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 اھبرح يف  حجانلا رئازجلا راسم نإ
 ءاج ،فينعلا فرطتلاو باھرإلا ىلع
 ةلماكتم  ةلماش ةبراقم لضفب
 لماكتلا لالخ نم ،داعبألا ةددعتمو
 ،يتايلمعلا ينمألا بناجلا نيب
 ايعامتجا( يومنتلا ،يناسنإلا
 مھاس ام ،يسامولبدلاو ،)ايداصتقاو
 ةثيبخلا تايجيتارتسالا لاشفإ يف
 ىدم ىلعو يجمھلا باھرإلل
 تھتناو اھفادھأ قيقحت نم تايرشع
 حضفو هاياقب ثاثتجاو هتميزھب
 .هيباّرع تاططخم
 فرطتلاو يباھرإلا ديدھتلا رابتعاب
 ةددجتم ةيملاع ةرھاظ فينعلا
 عفارت ،اھنولو اھتعيبط ريغت ،ةريغتمو
 ةرورض ىلع اھتبراقم يف رئازجلا
 هذھ عم ينمألا لماعتلا قافرإ
 ريبادتلا نم ةلمجب ،ةرھاظلا
 ذخأت يتلاو ةلمكملا تابراقملاو
 رداصمل ةيجالعلاو ةيئاقولا ةغبصلا
 ةلوقم ىلع ادامتعا ،ةفآلا هذھ روذجو
 ةدوعلابف  ،"جالعلا نم ريخ ةياقولا"
 نإف ،ديدھتلا اذھ عم اندالب ةبرجت ىلإ
 ،يجمھلا باھرإلا ةميزھو ةحفاكم
 اھتذختا يتلا تاءارجإلا ديدع هتززع
 يف  ملسلا ءاسرإ راسم يف اندالب
 تاردابملا ديدع لالخ نم اننطو
 مائولا ىلإ ،ةمحرلا نوناقب ءدب ةدئارلا
 ةحلاصملاو ملسلا قاثيم مث ،يندملا
 ةينمألا لئاسملا ىلإ ةفاضإ .ةينطولا
 ،ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلاو ةيركسعلاو
 ةلماشلا اھتبراقم يف اندالب تفكع
 ءاضقلاو ةرھاظلا هذھ راشتنا حبكل
 نم ةلمج ذاختا ىلع ،اھيلع
 ىوتسملا ىلع ةيئاقولا تاءارجإلا
 سيسحتلاو ،يومنتلاو يعامتجالا
 باھرإلا نأب اھنم اناميإ ،ينيدلا
 بجو دقعم رطخ فينعلا فرطتلاو
 ،داعبألا ةددعتم بناوج نم هتجلاعم
 ةيعامتجاو ةينيد ،ةيدئاقعو ةيفاقث
 عوقولا نم بابشلل ةيامح ،ةيمالعإو
 يف مھجزو  مھب ريرغتلا خف يف
.باھرإلاو فينعلا فرطتلا بھايغ
 عفارت ،ةيئاقولا ةبراقملا هذھ ذيفنتل
 ةيلودلا ربانملا فلتخم يف رئازجلا
 ةيلخادلا ةھبجلا ةئبعت ةرورض ىلع
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 رباعلا قيرطلا
 لعاف ،ءارحصلل

 يف يجيتارتسا
ةيمنتلا

.ةيداصتقالا
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 باھرإلا رحد يف رئازجلا ةبراقم حاجن نإ
 براجت جاتن لب ،ةفدصلا ديلو نكي مل
 تايحضتلا ،تايدحتلاب ةئيلمو ةبيصع
 ليقث ديصر بسكل اھلھأ ،تالوطبلاو
 اذھ ىلع ءاضقلا تامزيناكيم يف مات مكحتو
 ةيرھوجلا تايلآلا مھأ نيب نمو ،ديدھتلا
 اھنع عافدلاو اھينبتب اندالب ترداب يتلا
 عم ضوافتلا مدعو ةيدفلا ميرجت
 عافدلاو حارتقال ةقابس تناك ذإ ،نييباھرإلا
 جارفإلا لباقم ةيدفلا عفد ميرجتو ضفر نع
 تاعامجلا لبق نم نيزجتحملا نئاھرلا نع
 عبانم ديمجتو فيفجت فدھب ،ةيباھرإلا
 ىدحإ لكشت يتلا يھو ،مھمئارج ليومت
 ةطشنألا ليومتل ةيسيئرلا رداصملا
 ضوافتلا ضفر كلذل فاضي ،ةيمارجإلا
 ةحرتقملا طورشلا ضفرب  ،نييباھرإلا عم
 قالطإ اھيف  امب ،نئاھرلا حارس قالطإل
.ةنوجسم ةيباھرإ رصانع لباقم مھحارس
 نم ايلعف ارولبتو ناءدبملا ناذھ دسجت 
 تاردابملا ديدع يف رئازجلا دوھج لالخ
 ىلع ،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع
 نمألا سلجمل ةمدقملا اھتردابم رارغ
 يتلاو ،9002 ةنس نم ربمسيد رھش يلودلا
 عفد مرجي يذلا 4091 رارقلا ينبتب تللك
 تاسسؤملاو تاعامجلاو دارفألل ةيدفلا
 .ةيباھرإلا تانايكلاو
 ميرجت ىلع رئازجلا دوھج رصتقت ملو
 ضفرو نييباھرإلل ةيدفلا عفد ضفرو
 ةينوناق تاردابم ىلع مھعم ضوافتلا
 دسجت لب ،ايلودو ايميلقإ ،اينطو ،ةيعيرشتو
 اھتھجاوم لالخ نم ايناديم أدبملا اذھ
 ةيباھرإ تايلمع عم اھب ترم ةميلأ براجتل
 ىلع يباھرإلا ءادتعالا رارغ ىلع ،ةلشاف
 ةنس سانمأ نإب نيروتنقيتب يزاغلا عمجملا

 عايصنالا اندالب تضفر ثيح ،3102
 مھطورشل خوضرلاو نييباھرإلا تازازتبال
 ينطولا شيجلا زرافم نكم ام ،مھتاءالمإو
 ةقد و ةعاجن لكب لخدتلا نم يبعشلا
 تطبحأ ةحجان ةيعون ةيلمع يف ،ةيلاعفو
 تدسج ثيحب ،نابجلا يباھرإلا ططخملا
 ةيدفلا عفد ميرجتو ضفرب اھأدبم رئازجلا
nاعقاوو اروصت نييباھرإلا عم ضوافتلاو
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 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ثعبو
 فلتخم عم لماعتلا اذكو ،لودلا يف
 باطخلا ةحفاكمو تايساسحلا
 ةرورضو ،فينعلا فرطتلاو فرطتملا
 نيصحتل يميلعتلا بناجلاب مامتھالا
 ةمومسملا راكفألا دض بابشلا
 عمتجملا كارشإ لالخ نم  ،ةبصعتملاو
 ةصاخو ةيلحملا تاعمتجملاو يندملا
.دوھجلا هذھ يف اھنم ةينيدلا
 اندالب  لصاوت  ،دوھجلا هذھل ازيزعت
 ةروطخب ةيلودلا ةعومجملا سيسحت
 ةصاخو لكك ملاعلا ىلع تاديدھتلا هذھ
 ،روھدتملا يميلقإلا انطيحم يف
 ةينطولا تايلاعفلا ديدعل  اھميظنتب
 لاغشأل اھناضتحا رارغ ىلع ،ةيلودلاو
 لجأ نم ءادنلل يناثلا عامتجالا"
 يف ةيلحملا تاعمتجملا كارشإ :لحاسلا
 فورظلا ةجلاعمو فينعلا فرطتلا عنم
 62 يموي مظنملا "باھرإلل ةيدؤملا
 تمت يذلاو ،3202 يرفيف 72و
 عضولا روھدت ىلإ ةراشإلا ،هلالخ
 ،هتشاشھو لحاسلا ةقطنم يف ينمألا
 ءادألا فعض ،رقفلا راشتنا عم هلخادتو
 ،ةينطولا تاردقلا ةشاشھ ،يداصتقالا
 نم اھريغو ةيخانملا تارّيغتلا راثآ
 تامدخلا يف رثؤت يتلا لماوعلا
 ،لمعلاو ميلعتلاو ةحصلاك ةيساسألا
 ةيباھرإلا تاعامجلا اھلغتست يتلاو
 سيئر قرطت ،ةبسانملا هذھب .دينجتلل
 ميھاربإ ديسلا ،ينطولا يبعشلا سلجملا
 اذھب ةيرئازجلا ةبراقملا ىلإ ،يلاغوب
 ءزج يھ يتلا رئازجلا نإ"الئاق نأشلا
 ،عساشلا لحاسلا ءاضف نم  أزجتي ال
 معدل ةلماكتمو ةيلعافت ةسايس ىنبتت
 فرطتلاو باھرإلا ةحفاكم دوھج
 اھمعد لالخ نم ةقطنملا يف فينعلا
 لودل ةينطولا تاردقلا زيزعتل رمتسملا
 يميلقإلا نواعتلا فيثكتو ،ةقطنملا
 يف ةسوململا ةمھاسملاو يتايلمعلا
 ةفآلا هذھل ةقيمعلا بابسألا ةجلاعم
 ةيمنتلا دوھج معد لالخ نم ةريطخلا
 تامدخلا معدو بخنلا نيوكت ربع
 ةيلكيھلا عيراشملا ديسجتو ةيساسألا
 يف جردنيو ،"يجامدنالا عباطلا تاذ
 رايلم غلبم خض اندالب رارق راطإلا اذھ
 ةلاكولا ةينازيم يف يكيرمأ رالود

 لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا
.ةيمنتلاو نماضتلا
 يف ةلاعفلا رئازجلا ةيجيتارتسإ نع
 ريزو دكأ ،فينعلا فرطتلا ةحفاكم
 روتكدلا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا
 لالخ هل لخدت يف ،يدھملب فسوي
 ةيسايسويج" يلودلا ىقتلملا لاغشأ
 تاديدھتلاو تاقلطنملا :فرطتلا
 يذلا ،"ةھباجملا تايلآو تايدحتلاو
 نمألا يف ايلعلا تاساردلا دھعم همظن
 ربمسيد 40و 30 يموي ،ينطولا

 ينبب شيجلل ينطولا يدانلاب ،2202
 ةيجيتارتسإ تماق ":الئاق ،سوسم
 ىلع فرطتلا ةحفاكم يف رئازجلا
 ةيئاقولا دمتعت ،ةيجالعو ةيئاقو نيتيلآ
 يتأي ططخلاو جماربلا نم ةلمج ىلع
 ميلعتلاو يعولا رشن اھتمدقم يف
 ةعماجلا ةينطولا ةيوھلا زيزعتو
 انثوروم نم ةعبانلا ةينيدلا ةيعجرملاو
 ةيجالعلا ةيلآلا امأ...ليصألا يفاقثلا
 ،ةلماشلا ةجلاعملا بولسأ ىلع دمتعتف
 يتلا ةينطولا ةحلاصملا قيقحت اھنمو
 ،ةيرئازجلا ةبرجتلل اناونع تحبصأ
 اياحض ليھأت ةداعإ ىلع دمتعت امك
 رئاود صيلقتو فرطتملا ركفلا
 ركفلا سرامت يتلا باطقتسالا
 ةينوناقلا ةبراحملا لالخ نم فرطتملا
 اذھل ةياعدلاو جيورتلا رؤبل ةيتايلمعلاو

 تاسسؤم فلتخم دينجتو ،ركفلا
 ةرھاظلا ءاوتحال يندملا عمتجملا
."اھفاعضإو
 ةبراقم ىقبت ،قبسام ءوض ىلع
 باھرإلا ةحفاكمو رحد يفرئازجلا
 ةدئار ،ةدلاخ ةبرجت ،فينعلا فرطتلاو
 بوعشلا يقاب اھنم مھلتست ،ةيعجرمو
 ريطخلا ديدھتلا اذھ ةھجاومل لودلاو
 تمھلتسا املثم ،داعبألاو لاكشألا ددعتم
 حافكلا ئدابم ةديجملا انتروث نم
 يتلا يناعملا يھو ،ةلوطبلاو لاضنلاو
 لوأ قيرفلا ديسلا اھب ركذي ئتفام
 شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا
 تكردأ دقل" هلوقب ،يبعشلا ينطولا
 ةرھاظلا راطخأ اركبم رئازجلا
 ترذحو ،اھداعبأو اھتايفلخو ةيباھرإلا
 ةرمدملا اھجئاتن نم هتمرب ملاعلا
 ،عيمجلا فارتعاب تنكمتو ،ةميخولاو
 هعورشم ربقو باھرإلا رحد نم
 ينالقعلا لالغتسالا لضفب ،يمالظلا
 اھبعش براجتو اھتايناكمإو اھتاموقمل
 ةيريرحتلا ةروثلا لالخ ةبستكملا
n"ةرفظملا

▼

 تامزيناكيم نٮب نم
 ،ةيرئازجلا ةبراقملا
 ميلعتلاو يعولا رشن
 ةيوھلا زيزعتو
 ةعماجلا ةينطولا
  ةينيدلا ةيعجرملاو
 انثوروم نم ةعبانلا
.يفاقثلا

 ةيمنتلا قيقحتل ةيجيتارتسإلا لمعلا ةطخ يھ3602 ايقيرفأ ةدنجأ *
 راطإ يف ،3102 ةنس اھقالطإ مت يتلاو ،ايقيرفإ يف ةمادتسملاو ةلماشلا
 داحتالا( ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم سيسأتل يبھذلا ليبويلاب تالافتحالا
.3691 ةنس يف )اًيلاح يقيرفإلا
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 ىلع ضبقلا
 لالخ ،نييباھرإ
 ةيعونلا ةيلمعلا
 شيجلا زرافمل
 ،يبعشلا ينطولا
 61 موي ةدكيكسب

.2202 سرام



 نم عوضوملا اذھ يف ضرعتسن
 تاديدھت ،ددعلا اذھل انتلجم فلم
 نم ،باھرإلاو فينعلا فرطتلا
 نييباھرإلا ضعب تافارتعا لالخ
 نم ةريخألا ةنوآلا يف نيفوقوملا
 كلذو ،ةحلسملا انتاوق فرط
 طاشن عقاوو ةقيقح ىلع فوقولل
 فشكو اندالبب باھرإلا اياقب
 نايبتو ةيمارجإلا مھتاططخم
 طاشنلا صئاصخو تازيم
 لظ يف ،ةماع ةفصب يباھرإلا
 اندالب اھشيعت يتلا ةنھارلا تايدحتلا
 بيرقلا يفارغجلا اھطيحم يف
  .ديعبلاو

 ةقلعتملا ىلوألا ةطقنلل ةبسنلابف
 امكو ،اندالبب باھرإلا اياقب طاشنب
 ،"ةلدألا ديس فارتعالا" لثملا لوقي
 مھتافارتعا يف نويباھرالا عمجأ دقف
 ينطولا شيجلا ةرطيس ىلع
 ماكحإو ايناديم عضولا ىلع يبعشلا
 اياقب نم ىقبت ام ىلع هتضبق
 مھربجأ امم ،ةيباھرإلا مذارشلا
 ئجالمو ئباخم نع ثحبلا ىلع
 رصتقاو ،ققحملا توملا يدافتل
 فيغر نع ثحبلا ىلع مھطاشن
 نع نييباھرإلا دحأ رّبع دقو ،زبخ
 انب غلب " لوقلاب سئابلا مھعضو
."بالكلل مدقملا زبخلا لكأ رمألا
 هقاحتلا نم ةنس 03 براقي ام دعب
 دحأ فرتعي ،ةيباھرإلا تاعامجلاب
 ضرف شيجلا"  الئاق نييباھرإلا
 ،يتفرعم مكحبو ايناديم هسفن
 نم ةلاحم ال لاوزلل ليآ باھرإلاف
 يتلا بابسألا نم كلذ دعيو رئازجلا
 وھ ."تاطلسلل يسفن ميلستل ينتعفد
 لضفبف ،دھشملا صخلي فارتعا
 يبعشلا ينطولا شيجلا دوھج
 تنكمت ،ىرخألا ةينمألا تاوقلاو
 عورشملا لاشفإ نم اندالب
 لوأ قيرفلا ديسلا دكأ دقو يباھرإلا
 ناكرأ سيئر ،ةحيرقنش ديعسلا
 يف كلذ يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةيربلا تاوقلا ةدايق رقمب اھاقلأ ةملك
 زربأ ثيح ،مرصنملا ليرفأ رھش
 فارتعاب تنكمت" رئازجلا نأ
 ربقو باھرإلا رحد نم عيمجلا
 لضفب ،يمالظلا هعورشم
 اھتاموقمل ينالقعلا لالغتسالا
 اھبعش براجتو اھتايناكمإو
 ةيريرحتلا ةروثلا لالخ ةبستكملا
 "ةرفظملا
 تارشؤملا ديدع هل زاجنإلا اذھ
 يباھرالا طاشنلا بايغ اھزربأ
 ماقرألا ةغلبو ،مدعني داكي لب اندالبب
 ةنوآلا يف لجست مل رئازجلاف

 ،يباھرإ طاشن يأ ةريخألا
 تادحوو زرافم فلتخم  لصاوتو
 قبطملا اھراصح ةحلسملا انتاوق
 فدھب باھرإلا لولف اياقب ىلع
 هذھ نم اندالبل يئاھنلا ريھطتلا
.ةثيبخلا ةفآلا

J¨«Ò ‘ WÑ«©á Gı££Éä hG’CgóG±
 تاميظنتلا تاططخم صوصخب
 تافارتعا تدكأ ،ةيباھرإلا
 ةعيبط يف ارييغت ،نييباھرإلا
 اثحب ةريخألا تاونسلا يف اھفادھأ
 دحأ رقيو ،يمالعإلا ىدصلا نع
  انيقلت " الئاق كلذب نييباھرإلا
 تآشنملا فادھتساب رماوأ
 لوحت رسفي ام اذھو ،"ةيوقاطلا
 ،ةيباھرإلا تاءادتعالا طمن
 تآشنملا فادھتسا ةلواحمب
 نكلو ،ريبكلا انبونجب ةيوقاطلا
 ،لشفلاب تءاب مھتالواحم عيمج
 انتاوقل ةمئادلا ةظقيلا لضفب
 طابحا تعاطتسا يتلا ،ةحلسملا
 " ةيلمع اھزربأ ،مھتاططخم عيمج
 يتلا ،3102 ةنس "نيروتنقيت
 ةينمألا نوؤشلا وصتخم اھربتعا
 يبعشلا ينطولا شيجلا همدق اسرد
 ساسملا هسفن هل لوست نم لكل
 نمو دالبلل ةيويحلا تآشنملاب
 ،ةقطنملا نمأ ةعزعز اضيأ لواحي
 حجن ول ةميخولا راثآلا ىلإ رظنلاب
 اذھ نمو مھططخم يف نويباھرالا
 نم نيبقارملا ديدع لءاست قلطنملا
 رييغتب ةيباھرإلا تاميظنتلل زعوأ
 ةيويحلا تآشنملا فادھتساو اھفادھأ
؟لودلل
 ،راوجلا يف ينمألا عضولل ةبسنلاب
 ةلواحم نييباھرإلا تافارتعا تدكأ
 لحاسلا ةقطنمب باھرالا لولف اياقب
 تافارتعالا بسحف ،زكرمتلا ةداعإ
 ةيباھرإلا رصانعلا بلغأ نإف
 دودحلا ربع رارفلا تلواح
 طشنت ةيباھرإ تاميظنتب قاحتلالاو

cû°Øâ GYÎGaÉä 
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GYÎGaÉä 
G’EQgÉH«Ú 
GdàÉCc«ó Y∏≈ 

GS°àãªÉQ 
Gdàæ¶«ªÉä 

G’EQgÉH«á ‘ 
GŸæÉW≥ Gd¡û°á 
hHƒDQ GdæõGYÉä .

 ةلاحتسا دعب ،لحاسلا ةقطنم يف
 ةرطيس لضفب رئازجلاب طاشنلا
 .عضولا ىلع ةحلسملا انتاوق
 ةينمألا عاضوألا يدرت نأ ،ديكألا
 بناج ىلإ ةيمنتلا بايغو ةقطنملاب
 تاونسلا يف ةيبنجألا تالخدتلا
 يف ريبك لكشب مھاس ،ةريخألا
 يف .نييباھرإلا ءالؤھ باطقتسا
 يف رئازجلا عفارُت ،ددصلا اذھ
 ةيلودلاو ةيميلقإلا ربانملا فلتخم
 نيب ةجوازُملا ةرورض ىلع
 نيلماع امھرابتعاب نمألاو ةيمنتلا
 يأ فقول كلذو ،نيلماكتم
 نييباھرالا طاشن ةدوعل تالواحم
 رارقتسالاو نمألا قيقحت مث نمو
 مدع أدبم ىلع اھديكأت عم ةقطنملاب
 ارظن نييباھرإلا عم ضوافتلا
.كلذ نع ةبترتملا ةميخولا راثآلل
 وصتخم ربتعي ،قايسلا اذھ يف
 ةيدفلا عفد تاقفص ةينمألا نوؤشلا
 تالواحم ةباثمب ،نييباھرالل
 تاميظنتلا اياقب طاشن ثعبل ةسئاب
 ربع لحاسلا ةقطنم يف ةيباھرإلا

 يف كلذو اھيف ةديدج ءامد خض
 ةھوبشم حلاصمو تادنجأ راطإ
 بوعش نمأو ءامد باسح ىلع
.ةقطنملا
 ةعيبط لوح ضرعلا اذھ دعب
 ىلإ قرطتن ،نييباھرإلا تاططخم
 ،ةيمھألا يف ةياغ ىرخأ ةطقن
 تاميظنتلا طاشن صئاصخب قلعتت
 ىلع لكك ملاعلا يف ةيباھرإلا

.نويباھرإلا هب فرتعا ام ءوض

YƒŸá GdØμô G’EQgÉH» 
 نأ نييباھرإلا تافارتعا تفشك
 تارابتعال عضخي حبصأ باھرإلا
 ةمدخو "حلاصملا" اھناونع
 اھءارو فقت تاططخمو تادنجأ
 فادھأ قيقحتل فارطأو تاھج
 ةمعدملا تارشؤملا نمو ،ةنيعم
:دجن ،حرطلا اذھل

 lGCh’ تافارتعا تدكأ 
 ريغ باھرإلا نأ نييباھرإلا

GS°à¨Ó∫ GdØ†°ÉA Gdù°«ÈGÊ
 عيمج نأ هلوقب نييباھرالا دحأ راشأ
 قبطني رمألاو ،تنرتنألا ربع متت هتالاصتا
 دكؤي ام اذھو ،نييباھرالا ةيقب ىلع اضيأ
 ىلع ةيباھرإلا تاعامجلل ريبكلا دامتعالا
 لامعألا ةرادإ يف يناربيسلا ءاضفلا
 ،دينجتلا تايلمع نم ةيادب ةيباھرالا
 مئارجلا باكتراو فنعلا ىلع ضيرحتلا
 لامعألا ذيفنتو رييست ىلإ الوصو
 نييباھرالا دحأ اضيأ دكؤي انھو ،ةيباھرإلا
 لوھجم نم رماوأ تنرتنالا ربع ىقلت هنأ
 لمع ذيفنتب "طيسولا" ـب ىمسي ام وأ
 دحأب قاحتلالل هتدارإ تابثإل يباھرإ
 يتلا ةمھملا طاقنلا نمو ،تاميظنتلا
 لالغتسا يھ هتافارتعا نم اھفشتسن
 يناربيسلا ءاضفلل ةيباھرإلا تاعامجلا
 ايالخلا" طيشنت وأ باطقتسا فدھب
 تافارتعا تفشك ،ددصلا اذھ يفو ،"ةمئانلا
 يف هتاقالع ةكبش ةيمھأ نييباھرالا دحأ
 يف اھرودو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم
 نم ةرتف دعب هدينجت ةداعإ ةلواحم ليھست
.يباھرإلا لمعلا نع هعاطقنا
 تاھج دوجو اضيأ تافارتعالا تزربأ امك 
 يناربيسلا ءاضفلا يف طشنت ةفورعم ريغ
 نيب "طيسولا" وأ "ةقثلا لجر" رود بعلت
 يف نيبغارلاو ةيباھرإلا تاميظنتلا
 ءالؤھ تازيم نمو ،اھب قاحتلالا
 ةبسنلاب ىتح نولوھجم مھنأ ،"ءاطسولا"
 بناج ىلإ ،ةيباھرإلا تاعامجلا رصانعل
 ءانثأ ةصاخ "تالوكتورب" ىلع مھدامتعا
 نمأ تاءارجإب لاصتالل تنرتنالا مادختسا
 "ةرفشلا" مادختسا اھرھاظم نم ادج ةيلاع
 ديربلا لابقتساو لاسرا تايلمع عيمج يف
nينورتكلإلا
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 وأ نيعم نيد وأ اھتاذب ةمأب طبترم
 قيقحت ىلإ رمألا لوحت لب ،قرع
 يمارجإ لمعب مايقلا يفكيو حلاصم
 يأ جولول كتديقع وأ كنيد مھي الو
.يباھرإ ميظنت

lKÉf«É دودحلاب نمؤي ال باھرإلا 
 يفارغجلا عيزوتلاو ،ةيفارغجلا
 رصتقي دعي مل ةيباھرالا تاميظنتلل
 عيمجف ،ةنيعم ةقطنم وأ ةلود ىلع
 نأ امك اھتاديدھتل ةضرعم لودلا
 تايسنج فلتخم نم اھرصانع
 ديسلل قبس دقو ،ملاعلا تاراقو
 ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر
 ةيثيحلا هذھ ىلإ راشأ نأ ،يبعشلا
 ةلود يأ دعت مل" هنأ دكأ امنيح
 ."يباھرإلا ديدھتلا نع ىأنمب

lKÉdãÉ يف تايجولويديألا يشالت 
 عمجت ةحلصملاف ،يباھرإلا ركفلا
 "ريمأ" فشك ثيح ،تاضقانتملا
 طابترالا صوصخب يباھرإ ميظنت
 لولف اياقب نيب يفيظولاو يوضعلا
 ةدوجوملا ةيباھرإلا تاميظنتلا
 يف ةطشانلا كلتو نطولا لخاد
 "كاملا" ةيبوروألا نادلبلا ضعب
 يباھرإلا اذھ دكأ ثيح ،"داشر"و
 نيتاھ عم قيسنت دوجو ىلإ
 ذيفنتل نيتيباھرإلا نيتكرحلا
 دض ةيباھرإ تاططخمو عيراشم
 نيللحملا ضعب ربتعا دقو ،رئازجلا
 ةلواحم هنوك نم قمعأ رمألا نأ
 تاططخم لب ،ةيباھرإ لامعأ ذيفنت
 اھدوقت رئازجلا نمأ فدھتست
 فقاوم اھتجعزا فارطأو تاھج
 اھترصن اصوصخ ةفرشملا اندالب
 اھتمدقم يفو ةلداعلا اياضقلل
 ،ةيوارحصلاو ةينيطسلفلا نيتيضقلا
 ةيمارلا اندالب دوھج ىلإ ةفاضإلاب
 ىلع ةقطنملا يف نمألا ءانب  ىلإ
 ةلماش ةبراقم لالخ نم ةنيتم سسأ
 اديعب ةقطنملا تايصوصخ يعارت
 لواحت يتلا ةزھاجلا تابراقملا نع
 قطنمب اھضرف فارطألا ضعب

 اھتادنجأل ةمدخ يبنجألا لخدتلا
 قبس ،ددصلا اذھ يفو .اھحلاصمو
 دبع ديسلا ،ةيروھمجلا سيئرل
 هتملك يف دكأ نأ نوبت ديجملا
 داحتالل 63 ةمقلا داقعنا ةبسانمب
 ىلع ،3202 يرفيف رھش يقيرفإلا
 اھھجاوت يتلا تايدحتلا ةماسج نأ
 اھتمدقم يفو ةيقيرفإلا ةراقلا
 فينعلا فرطتلاو باھرإلا
 ةلماش ةبراقم ينبت بجوتست
 تاردق زيزعتو ءانب ىلع زكترت"
 مامأ قيرطلا عطقو ءاضعألا لودلا
 قيسنتلا زيزعتب ةيبنجألا تالخدتلا
."كرتشملا يقيرفإلا نواعتلاو

NƒU°ü°á G’QgÉÜ
 هتافارتعا يف نييباھرالا دحأ فشك
 ليلحت ىلإ جاتحت ةمولعم نع
 فورظ نع ثدحت ثيح ،اھداعبأ
 يباھرإ ميظنتب هقاحتلا ةلواحم
 ابيردت" هيقلت دكأ ذإ ،ايروسب طشني
 ركسعم ىوتسم ىلع "ايركسع
 هلوصو نيح ،"لقتسملا" ـب هفصو
 يأ هطبرت ال يأ ،ناكملا نيع ىلإ

 يوني يذلا إلا ميظنتلاب ةلص
 اذھ نإف رخآ موھفمبو ،هب قاحتلالا
 نع ةرابع "لقتسملا ركسعملا"
 "تامدخ" نمضي يبيردت لكيھ
 ةيباھرالا تاميظنتلا تابلط قفو
 تايلمع ىلع فارشإلا لالخ نم
 بسح ةديدجلا رصانعلا بيردت
 نأ رمألا يف بيرغلاو ،بلطلا
 يباھرإلا تافارتعال عمتسملا
 ةعيبط نأ فشتسي ةلمعتسملا ةغللاو
 ىلع متت يتلا كلتب ةھيبش بيردتلا
 ةيركسعلا سرادملا ىوتسم
 ةيلمع ثيح نم ،ةيماظنلا شويجلل
 .اھريغو ءاقتنالاو نيوكتلا ريس
 نم ديدعلا حرط ،قلطنملا اذھ نمو
 لوح روحمتت تالؤاست ءاربخلا
 نم عونلا اذھ ءارو فقت يتلا ةھجلا
 نمو ؟اھلومي نمو تاركسعملا
 ؟ "اھتامدخ" نم ربكألا ديفتسملا
 لظ طاقن ىلإ فاضت تالؤاست

 ـب ىمسي ام رودب قلعتت ىرخأ
 وھ يذلا "ةقث لجر" وأ "طيسولا"
 رھسي لوھجم صخش بلاغلا يف
 طاشنب قلعتت تابيترتب مايقلا ىلع
 ليومت رداصم بناج ىلإ ،باھرإلا
 تيقوت اذكو ةيباھرإلا تاميظنتلا
 .ةيباھرإلا تايلمعلا ضعب فادھأو

GdÑ«Äá GŸØ†°∏á dÓEQgÉÜ
 ديكأتلا نييباھرإلا تافارتعا تددج
 ةيباھرإلا تاميظنتلا رامثتسا ىلع
 تاعازنلا رؤبو ةشھلا قطانملا يف
 بجي ال ،هيلعو ،اھعاونأ فالتخاب
 يمُس ام راثآ انناھذأ نع بيغي نأ
 ةيبلسلا هتازارفاو "يبرعلا عيبرلاب"

 تالخدتلا رود اضيأو نمألا ىلع
 لودلا رارقتسا مدع يف ةيبنجألا
 ـب هتيمست ىلع حلطصا ام قلخو
 ةئيب ربتعت يتلا "ةلشافلا لودلا"
 فرطتلاو باھرإلا راشتنال ةبصخ
.فينعلا
 قبس ام لالخ نم حضاو ،اماتخ
 فرطتلاو باھرإلا نأ هركذ
 يذ نم اديقعت رثكأ حبصأ فينعلا
 ةعيبط ريغتل اھنم اكاردإو ،لبق
 رئازجلا ىعست ،يباھرالا ديدھتلا
 ىلع ةديدج ةيكيمانيد ءافضإ ىلإ
 نم اقالطنا باھرإلا ةحفاكم دوھج
 يف اھتبراقم ةعاجنو اھتربخ
 ىلإ ةوعدلا ربع ةرھاظلا ةحفاكم
 ايلودو ايميلقإ دوـھجلا قيسنت فيثكت
 ءانبو ةلمتحملا تاديدھتلل يدصتلل
 ةنيتم سسأ قـفو ةقـطنملاب نـمألا
nنمألا ةمدخ يف ةيمنتلا عضوب
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 ةحفص 404 يف باتكلا عقي
 خيرات لوانتي ،لوصف ةتس نمضتيو
 اھتازيممو باھرإلا ةرھاظ زورب
 ،اھيلإ يضفت يتلا عفاودلاو
 تاقالعلا ىلع زرابلا اھريثأتو
 برحلا روھظ دعب ةصاخ ،ةيلودلا
 تتاب ةرھاظلا نأ افشاك ،ةدرابلا
 تاعازنلا مسحل ةليسوك فظوت
 لظ يف ةيلودلاو ةيسامولبدلا
 ،لودلا نيب حلاصملا براضت
 نم ةلمجل تاباجإ فلؤملا دروأو
 عمتجملا زييمت لوح تالؤاستلا
 تاكرح نيبو باھرإلا نيب يلودلا
  ةريخألا هذھ قحو ةينطولا ررحتلا
 عافدلل ةحلسملا ةوقلا مادختسا يف
 ىلإ بتاكلا قرطت امك ،اھتدايس نع
 ةھجاومل يلودلا عمتجملا دوھج
 نأ لواحو ،ةيلود ةميرجك باھرإلا
 ةليفكلا دعاوقلاو رطألا عضي

 ينطولا اھقاطن يف ءاوس هتھجاومب
 .يلودلا وأ
QU°ó –∏«∏» T°Éeπ d¶ÉgôI G’EQgÉÜ 
 ىلإ هباتك لھتسم يف بتاكلا قرطت 
 باھرإلا ةرھاظل يخيراتلا راطإلا
 ىلإ ةميدقلا روصعلا نم ةيادب
 ىلع مانت نم هتدھش امو ،مويلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،يفارغجلا ىوتسملا
 ريشيو ،اھتسرامم بيلاسأ روطت
 رصعلا يف باھرإلا نأ بتاكلا
 ،ةيبرغلا لودلا يف رھظ ثيدحلا
 تاروثلا ةيادب عم ديدحتلابو
 تايرجم صخألابو ةيبوروألا
 جتن امو 9871 ةنس ةيسنرفلا ةروثلا
 قلطأ ثيح ،ةيماد حباذم نم اھنع
 مكح" ةيمست ةرتفلا كلت ىلع
 طلس امك ،4971-3971"باھرإلا
 ةرھاظ يمانت رھاظم ىلع ءوضلا
 يف اھعاونأ ىتشب مويلا باھرإلا

 ،ةيبرعلاو ةيبرغلا لودلا نم ديدعلا
 تامظنم لكش ىلع نوكت يتلاو
 هسرامت يمسر باھرإ وأ ةيباھرإ
 ةمظنألاو تاموكحلا ضعب
 باھرإلاب ادھشتسم ،تانايكلاو
 ةيجولويديإلا ىلع مئاقلا يليئارسإلا
 باھرإلا ىنبتت يتلا ةينويھصلا
 دح ىلع يمسرلا باھرإلاو يدرفلا
.ءاوس
 ةيلودلا دوھجلا براضت لظ يفو
 ةرھاظل دحوم فيرعت ميدقت لوح
 ةلمج بتاكلا ضرعتسا ،باھرإلا
 لودلا اھتغاص يتلا تافيرعتلا نم
 ،ةرھاظلا لوح ةيلودلا تامظنملاو
 ،يبرعلا فيرعتلا رارغ ىلع
 فيرعتو يسنرفلا ،يكيرمألا
 فاضأو ،زايحنالا مدع لود ةمظنم
 فيرعتلا يف ةميرجلا رصنع بتاكلا
 هربتعا ثيح ،باھرإلل همدق يذلا

 hGdàƒL¡Éä G’Eb∏«ª«á hGdóhd«á    

G’EQgÉÜ 
eÉ HÚ Gdà£ô± Gdójæ»

eø eæ£∏≥ GC¿ Gd≤†°ÉjÉ GŸôJÑ£á HÉ’EQgÉÜ hGdà£ô±, Gdà» 
ZòJ¡É ‘ cãÒ eø G’CM«É¿ J†°ÉQÜ GŸü°Édí Gdóhd«á 
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 بكترت ،اھيف اعورش وأ ةميرج
 ام ةلود دض يباھرإ ضرغل اذيفنت
 وأ اھتاكلتمم وأ اھاياعر ىلع وأ
 يف نييباھرإلا نأو ،اھحلاصم
 مھلامعأ فصو نولواحي بلاغلا
 اھنأ ىلع مارجإو لتق نم ةفرطتملا
 نم صلختلا ىلإ فدھت ةيلوطب
 نوعسي مھنأ ةقيقحلاو ،ملظلا
.ةطلسلا ىلإ لوصولل
 مدق ،باھرإلا ةرھاظل رثكأ مھفلو
 :اھمھأ ،اھتافينصت بتاكلا انل
 وأ يقرعلا وأ ينيدلا باھرإلا
 دوعتف هراشتنا لماوع امأ ،يوغللا
 :ةيسيئر لماوع ةثالث ىلإ ساسألاب
 ،ةيعامتجاو ةيداصتقا ،ةيسايس
 طيحت ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإلاب
 هيف رثؤتو يباھرإلا كولسلاب
 ةيلودلا ةئيبلا لماوع يف ةروصحم
 ةصاخلا ةئيبلا لماوعو  ةيبرعلاو
 ددعتت نيح يف ،لعفلابو درفلاب
 تامظنملا اھسرامت يتلا لئاسولا
 برح :اھزربأ ،ةيباھرإلا
 ،يسايسلا لايتغالا ،تاباصعلا
 فاطتخا ،نئاھرلا زاجتحا
 ريجفت ،نفسلا زجحو تارئاطلا
.تارجفتملا عرزو لبانقلا
G’EQgÉÜ HÚ GdàéôË heû°ôhY«á 
GdμØÉì GdƒWæ» GŸù°∏í
 نم الماك الصف بتاكلا صصخ
 ينطولا ررحتلا تاكرح" ـل هفلؤم
 روص هيف جلاع ،"باھرإلاو
 لالتحا دوجو ةلاح يف ةمواقملا
 تاكرح ةيعورشمو ،حلسم وزغو
 يف بوعشلا قح اذكو ررحتلا
 ماكحأل اقفو اھريصم ريرقت
 تارارقو يلودلا نوناقلا
 ،ةيلودلا تارمتؤملاو تامظنملا
 ةمواقم ةيعرشب ىرخأ ةرم اركذم
 يذلا ينويھصلا نايكلا باھرإ
 يف يلودلا باھرإلا دئار هربتعي
 يف ارضحتسم ،ةيبرعلا ةقطنملا
 خيرات نأب ةيخيرات قئاقح كلذ
 عم مزالتم ةقطنملا يف باھرإلا
 ةجيتنلابو ،ةينويھصلا ةكرحلا
 يھ ينويھصلا باھرإلا ةمواقم

 يفو دوجولا يف قحلا نع عافد
.لالقتسالاو ريصملا ريرقت
 عضاوم ةدع يف فلؤملا لواح دقو
 قيرفتلا بوجوو سبللا عفر هباتك نم
 ضرغل  بكترت يتلا لامعألا نيب
 نمض لخدت يتلا لامعألاو يباھرإ
 فلتخمب ينطولا حافكلا تالاح قاطن
 حلسملا حافكلا كلذ يف امب ،لئاسولا

 نم ناودعلاو يبنجألا لالتحالا دض
 اقفو ريصملا ريرقتو ررحتلا لجأ
.يلودلا نوناقلا ئدابمل
 قايسلا اذھ يف بتاكلا فشكو
 اھب زيمتت يتلا ريياعملا ةيجاودزا
 ،باھرإلا لاجم يف ةيلودلا ةسايسلا
 ليكلا ةسايس ةيادب ىلإ انب دوعي امك
 دعت يتلا لاعفألا صوصخب نيلايكمب
 ةقفاوملا مغرف ،اھمدع نم ةيباھرإ
 باھرإلا لوح يلودلا قاثيملا ىلع
 تاذ لاعفألا ددع يذلا 7391 يف
 وأ لعفي مل هنأ الإ ،ةيباھرإلا ةعيبطلا
 ةياغ ىلإ ثحبلا طاسب ىلع حرطي

 دللا راطم ىلع موجھلا دعب 2791
 ،خينويم ثداحو )يليئارسالا نايكلا(
 لامعألا نم تائملا ثودح مغر
.كلذ لبق ةيباھرإلا
 تاماھفتسالا نأ بتاكلا ىريو
 نيب طلخلا ةيلاكشإ لوح ةحورطملا
 نيبو ةينطولا ررحتلا تاكرح
 زييمت يف اھنع ةباجإلا دجت باھرإلا
 ربع اذھو امھنيب يلودلا عمتجملا
 يتلا ةيلودلا قيثاوملاو تارمتؤملا
 هذھل ةيعورشملا ةفص يفضت
 لباقملابو ،حلسملا اھحافكو تاكرحلا
 رخآ هاجتا دوجو ىلإ بتاكلا ريشي
 زييمتلا ضفري ةيبرغلا لودلا هدوقت
 نيبو ةيعرشلا تاكرحلا هذھ نيب
 نأ اھمھأ ةددعتم تاياغل باھرإلا
 دوقت تناك ساسألاب لودلا هذھ
 يف تلازالو ةيرامعتسالا تالمحلا
 ةيرامعتسالا ةمظنألل اھمعد لظ
.ةيرصنعلاو
Màª«á J†°Éaô L¡ƒO eμÉaëá G’EQgÉÜ 
YôH«É hOhd«É 
 نم رخآ ءزج يف بتاكلا ثدحت
 ةيلودلاو ةيميلقإلا دوھجلا نع هباتك

 نم ،باھرإلا ةحفاكم لاجم يف
 ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا لالخ
 تادھاعملاو تايقافتالا فلتخمو
 اھجھتني يتلا بيلاسألا مرجت يتلا
 زجح( هفادھأ قيقحت يف باھرإلا
 ريجفت ،فاطتخالا ،نئاھرلا
 لامعألا ةدح ديازت عمف ،)..لبانقلا
 ةلودلا دودح اھيطختو ةيباھرإلا
 ةيلودلا ةرسألا تكردأ ،ةدحاولا
 عمقل دوھجلا رفاضتو نواعتلا ةيمتح
 نم اقالطنا ،هتحفاكمو باھرإلا
 يباھرالا ديدھتلا ةروطخ
 ةنكمملا ةحلسألا ةفاكل همادختساو
 تامولعملا تاينقت روطت نم اديفتسم
 عضو ىلإ عفد ام ،تالاصتالاو
 نواعتلا ززعت ةيجيتارتسا ططخ
 ةحفاكم قيقحتل يميلقإلاو يلودلا
 .همئارجو باھرإلل ةلاعف
 ليلحتلاو ةساردلاب ثحابلا دصريو
 ةحفاكمل ةيبرعلا ةيجيتارتسالا
 يقالت نع ربعت يتلا  ،باھرإلا
 يدصتلا ةيفيك يف ىؤرلا دحوتو
 قافتا تخسرو ،هتھجاومو باھرإلل
 بيلاسأ ىلع ةيبرعلا لودلا عامجإو
 دقو ،هتحفاكمو هجالع لئاسوو
 ةدارإلا ةيجيتارتسالا ةقيثو تسكع
 مزعلا يف ةيبرعلا لودلل ةيسايسلا
 ،همئارجو باھرإلا ضيوقت ىلع
 هتدح دعاصت ءوض يف اميسال
 تايوتسملا ةفاك ىلع هرارضأو
.ايلودو ايميلقإو اينطو
 اضرع بتاكلا مدق ،ماتخلا يف
 ليومت رداصم لوح الصفم
 ةراجت رارغ ىلع باھرإلا
 ضرعتسيل ،ةيدفلا عفدو تاردخملا
 ةيميلقإلاو ةيلودلا تادوھجملا 
 فيفجتو باھرإلا ليومتل يدصتلل
 ةعومجم ءاشنإ ارضحتسم ،هعبانم
 طسوألا قرشلا ةقطنمل يلاملا لمعلا
 يدصتلل ةيلآك ايقيرفإ لامشو
 ةحفاكم نأ بتاكلا ربتعيو ،ةلضعملل
 ةرورض نم رثكأ دعت ةميرجلا هذھ
 حاجن ساسأ وھ ليومتلا نأ رابتعاب
 لعافلا رصنعلاو ةيباھرإلا تايلمعلا
nاھفادھأ قيقحت يف

MÉh∫ GŸƒDd∞ Qa™ 
Gd∏Ñù¢ hGdàØôj≥ 
HÚ Gdæû°ÉWÉä  
Gdà» JôJμÖ  
d¨ôV¢ GEQgÉH» 
hG’Ca©É∫ Gdà» 
JóNπ V°ªø f£É¥ 
GdμØÉì V°ó 
G’MàÓ∫ G’CLæÑ» 
hGd©óhG¿ heø 
GCLπ GdàëôQ 
hJ≤ôjô GŸü°Ò 
ha≤É ŸÑÉOÇ 
Gd≤Éfƒ¿ Gdóh‹.



  G’Ceø hGdàæª«á

eü°óQ S°`∏º 
hGS°à`≤ôGQ

GE¿ G’Ceø hGdàæª«á YÉeÓ¿ eÎGH£É¿, jàƒb∞ cπ hGMó eæ¡ªÉ Y∏≈ G’BNô, cªÉ GC¿ YÓbà¡ªÉ  
GCeô ’ LóG∫ a«¬, cªÉ j©àÈ G’Ceø  T°ôWkÉ ’ Zæ≈ Yæ¬ dàë≤«≥ Gdàæª«á, a†°Ó Yø GC¿ Gdàæª«á 
JƒDO… OhQG HÉQRG ‘ eæ™ GdæõGYÉä.

 ممألل قباسلا ماـــعــــلا نيمألا نلــــعأ
 شماھ ىلع نانع يفوك ديسلا ةدحتملا
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا داقعنا
 نوكي نأ نكمي ال" :هنأ 5002 ماع
 نودب ةيمنت الو ،ةيمنت نودب نمأ كانھ
 نمأ كانھ نوكي نأ نكمي الو ،نمأ

."ناسنإلا قوقح مرتحت مل اذإ ةيمنتو
 ممألل نمألا سلجم تاعامتجا دحأ لالخو
 ىلع ديكأتلا مت ،1102 يف دقعنملا ةدحتملا
 ،قيثو لكشب ناطبترم ةيمنتلاو نمألا" نأ
 ملسلا قيقــحتل ناــيساسأ ناطرش اـــمھو
 نم جراـــخ دلـــب ةدعاسملو )...( .مئادلا

 نم ،مئادلا ملسلا لالــحإ ىـــلـــع عازنلا
 ةلماكتمو ةلماش ةبراقم دامتعا يرورضلا
 تاءارجإلا قفاوت زيزعــت ىــلــع لمعــت
 ةيمنتلا ،نمألاب ةقلعتملا كلت عم ةيسايسلا
 ،نوناقلا ةلود سيسأتو ناسنإلا قوقحو
."عازنلل  ةقيمعلا بابسألا ةجلاعمو
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 ةيملاعلا ةمقلا يف نوكراشملا ناكو
 يام يف ةدقعنملا يناسنإلا لمعلل

 ىلع اودكأ دق ،لوبنطسإب 6102
 ،ةمئاد ةيسايس لولح داجيإ ةرورض
 ،اھرارمتساو تامزألا ددعتل ارظن
 ظفح تايلمع لالخ نم اميسال
 .ملسلا بابتتساو
 ةطخ راطإ يف فدھلا اذھ جردني
 ،0302 قافآل ةمادتسملا ةيمنتلا
 يف ةدحتملا ممألا اھيف تعرش يتلاو
 ـلا فدھلا يف كلذ دسجتيو ،5102
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادھأ نم 61
 ءانبو ةلادعلاو ملسلاب قلعتملا
 ،0302 ةدنجأ نمض ةلاعف تاسسؤم
 ةماقإ عيجشت" :يف لثمتملاو
 دحأ اھيف شمھي ال ةملاسم تاعمتجم
 ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لجأ نم
 ءانبو ،عيمجلل ةلادعلا نامضو
 ةلماشو ةلوؤسمو ةلاعف تاسسؤم
 71ـلا فدھلاب اعوبتم ،"عيمجلل
 طيشنتو ذيفنت لئاسو زيزعتب طبترملا
.ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا

G’Ceø hGdàæª«á: JôGH§ hK«≥
  نمألاو ةيمنتلا نيب ةقالعلا ربتعت
 ام اًبلاغ ثيح ،ةياغلل ةدقعم ةقالع
 يدايسلا رودلا ىلع نمألا رصتقي
 اھدودح نمأ نمضي يذلا ،ةلودلل
 نكل ،ةيتحتلا اھتاينبو اھتاسسؤمو
 اسوملم اعسوت فرع نمألا موھفم
 ىلع ةلصاحلا تارييغتلا لظ يف
 ةعيبطب ةقلعتملاو ةينمألا ةحاسلا
 اھنع مجنت دق يتلا تاديدھتلا ةيعونو
 مدعب مستي خانمو ،ةينمأ تايدحت
 حبك يف ببستي دق امم ،رارقتسالا
 ،ةيدامرلا قطانملا يف ةيمنتلا راسم
 ةينمألا تايدحتلا راطإلا اذھ يف ركذن
 تاكبشلاو باھرإلاب ةقلعتملا
 ةرجھلاو دودحلل ةرباعلا ةيمارجإلا
 .خلا ...خانملا ريغتو ةيعرشلا ريغ
 نمألا موھفم روطت ،روظنملا اذھ نم
 رارغ ىلع ىرخأ ميھافم لمشيل

 ذنمو هنأ ثيح ،يناسنإلا نمألا
 تزجنأ ،1002 ربمتبس 11 تامجھ
 هذھ مھفو ليلحتل تاسارد ةدع
 نيح يف ،ةقدب اھتعباتمو تاديدھتلا
 ىرخألا تاديدھتلا تحبصأ
 تايدحت لكشت ،ةينورتكلإلا ةميرجلاك
 ركفلا ميمص يف جردنت ةديدج
 ىمسي ام روھظ عم ةصاخ  ،ينمألا
.عبارلا ليجلا بورحب
 ىلإ ةيمنتلا موھفم فاضأ ،هتھج نم
  ومنلا نع الضف ،همجعم
 ةديدج ىرخأ ميھافم ،يداصتقالا
 قوقح ،ةمادتسملا ةيمنتلا رارغ ىلع
 .دشارلا مكحلاو ناسنإلا
 اھتلوانت يتلا ثوحبلا تفشك دقو
 كنبلا رارغ ىلع ةيلودلا تائيھلا
 ةمظنمو ةدحتملا ممألاو يلودلا
 ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا
)DCEO( كباشت نع ،اھريغو 
 يموھفمل ةددعتملا داعبألا لخادتو
 تانوكم امھرابتعاب ةيمنتلاو نمألا
."ةيمنتلا – نمألا" ةلداعمل ةيساسأ
  ةيركسعلا تاوقلل ةبسنلاب امأ
 ظفح تايلمع راطإ يف ةرشتنملا
 ةيمنتلا-نمألا ةلداعم نإف ،ملسلا
 يسيئرلا فدھلا نمض جردنت
 ثيح نم يركسعلا طيطختلل
 تامزألا نم جورخلا تايجيتارتسا
 يف .عازنلا دعب ام رامعإلا ةداعإو
 ةيسايسلا لولحلا بناج ىلإو ،عقاولا
 ام اًبلاغ يتلاو ،ةمزألا نم جورخلل
 ةداعإ تايلمعو ملسلا تايقافتاب مجرتُت
 تاوقلاب طونملا رودلا نإف ،رامعإلا
 يف لثمتي ةيلمعلا هذھ لالخ ةحلسملا
 نمألا نامض ىلع اھتردق
 ناكسلل ةبسنلاب ايجيردت رارقتسالاو
 .ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ تاسسؤملاو
 نمألا ةقالع ىطختت ،قايسلا اذھ يف
 ،يركسعلا - يندملا لمعلا ةيمنتلا-
 رشنب اًبوحصم نوكي ام اًبلاغ يذلا
 ةداعإ يف ةمھاسملل ةحلسم تاوق

 حمسي دق ام ،عازنلا دعب ام رامعإلا
 جراخ يركسعلا دوجولا لبقتب
.هتيامح ضرتفملا يفارغجلا قاطنلا
 ظافحلا يف نمألا موھفم لثمتي ،هيلعو
 ةلودلل ةيفارغجلا دودحلا ىلع
 نم لكش يأ دض ةيعيبطلا اھدراومو
 ،عورشملا ريغ لالغتسالا لاكشأ
 عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم اذكو
 تقولا يفو .ةينورتكلإلا مئارجلاو
 اساسأ تاشاقنلا هيف روحمتت يذلا
 مھاست ،يركسعلا لخدتلا ةلأسم لوح
 ريسلا نامض يف رصانعلا ضعب
 ةطبترملاو ةلودلا تاسسؤمل نسحلا
 يھو ،اھتيمنتو تاعمتجملا نمأب
 نمألا ةقالع مھفل ةيساسأ رصانع
.ةيمنتلا-
 نأ عقوتملا نم هنأ قبس امم حضتي
 اًرود ةيمنتلا لاجم يف نولعافلا بعلي
 تاعازنلا بوشن عنم يف اماھ
 ةشھلا لودلا يف رارقتسالا قيقحتو
 رطاخملا نم دحلا يف ةمھاسملاو
 ةميرجلاو باھرإلا ةرھاظب ةطبترملا
 يناعت يتلا نادلبلا يف دودحلل ةرباعلا
 ةلاح نأ امبو ،رارقتسالا مدع نم
 تحبصأ دقف ةمئاق تلازام نمأاللا
 لاجم يف اريبك اًيدحت لثمت مويلا
 .ةيمنتلا
 لوح يلودلا كنبلا ريرقت راشأ دقل
 تاساكعنالا ىلإ ملاعلا يف ةيمنتلا
 ىلع دمألا ةليوط تاعازنلل ةيبلسلا
 ةلود يأ  نأ احضوم ،ةيمنتلا قافآ
 راثآ نم يناعتو لخدلا ةضفخنم
 ًيأ قيقحت نم نكمتت مل ،تاعازنلا
 .ةيفلألل ةيئامنإلا فادھألا نم
 مادعنا رؤب فعاضتل ارظنو ،هيلعو
 عيمج يف تامزألا راشتناو نمألا
 ًاديدحت ايقيرفإ يفو ،ملاعلا ءاحنأ
 ،لحاسلا ةقطنم يف صخألابو
 نيب ديازتملاو قيثولا طبارتلا ىحضأ
nايمتح ارمأ نمألاو ةيمنتلا تاسايس

’ Áμø GC¿ jμƒ¿ 
gæÉ∑ GCeø Hóh¿ 
Jæª«á, h’  Jæª«á 
Hóh¿ GCeø.
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 ءاقللا ةيادب يف  "شيجلا" فيض قرطت
 هنأب حضوأ ثيح ،باھرإلا موھفم ىلإ
 ةفوفصم هلو ،ايفطاع نوحشم موھفم
 وأ ةيركف وأ ةينيد نوكت دق ةيدئاقع
 وھ يباھرإلا لمعلاو ،ةيجولويديأ
 امك ،ةيركفلا ةفوفصملا هذھ نع ريبعتلا
 هل باھرإلا موھفم نأ روسيفوربلا دكأ
 براضت كانھو ،هجوألا ددعتم روصت
 امب ةلود لك هروصت ثيحب ،هفيرعت يف
 ةمواقم وھ امف ،اھحلاصم عم قفاوتي
 ،رخآلا دنع باھرإ وھ ضعبلا دنع
 هذھل قيقد فيرعت دجوي ال هنأ اريشم
 ةثيثحلا تالواحملا مغر ةرھاظلا
 تامظنملاو ةدحتملا ممألا ةمظنمل
.دحوم موھفم داجيإل ةيميلقإلا
 كانھ ،روسيفوربلا رظن ةھجو نمو
 موھفم ددحت ةيساسأ رصانع ةعبرأ
 :يھو باھرإلا

 المع سيل يباھرإلا لمعلا -1
.مظنم لمع وھ لب ،ادرفنم
.يسايس دعب هل باھرالا -2
 .طرفملا فنعلا مادختسا -3
 ةحاسم بسك ىلع لمعي باھرإلا -4
.يمالعإلا ءاضفلا يف
GŸ≤ÉQHá G÷õGFôjá ŸμÉaëá G’EQgÉÜ 
hGdà£ô± Gd©æ«∞ 
 دنع الوطم "شيجلا" فيض فقوت
 ةحفاكم يف ةيرئازجلا ةبراقملا
 اربتعم ،فينعلا فرطتلاو باھرإلا
 تاساردلا نم ريثكلا ىلإ ةجاحب اھنأ
 اھنأ ساسأ ىلع كلذو ،ثاحبألاو
 هتشاع ام ىلإ رظنلاب اھسفن تضرف
 ضعبل افالخ ،باھرإلا ءارج رئازجلا
 تابراقم جيورت لواحت يتلا لودلا
 ناعت مل اھنأ نيح يف باھرإلا ةحفاكمل
 قوقرب دنحم روسيفوربلا صلخو ،هنم
 ةعانصل ىعست لودلا هذھ نأ ىلإ
."هيف رامثتسالاو فيزم تيص"
 ،رئازجلاب يباھرإلا ديدھتلا نأ امك
 يف ةقباس هنوك تايصوصخب درفني
 انثدحم دكؤي ،قايسلا اذھ يف ،خيراتلا
 باھرإلا ءارج رئازجلا هتشاع ام" نأ
 دعب ةثلاثلا ةنسلا ذنم ةلود يأ هدھشت مل

 يذلا باھرالا زيمتي امك ،"داليملا
 دفاو باھرإ" هنأب رئازجلا هنم تناع
 تاودأ لمعتساو ،نطوب طبترم ريغ
 الو ةفاقثلاب ال ةطبترم ريغ ةيباھرإ
 ،ددصلا اذھ يف ،"يرئازجلا خيراتلاب
 نأ ةيجيتارتسإلا نوؤشلا يف ريبخلا دكأ
 لب ايداع اباھرإ هجاوت مل رئازجلا
 مادختساب كيكفت ةيجيتارتسإ تھجاو"
."باھرإلا
 ةحفاكمل ةيرئازجلا ةبراقملا موقت
 عرشملاف ،ةينوناق سسأ ىلع باھرالا
 اذھ يف ةينوناق ةناسرت عضو يرئازجلا
 يرفيف يف تناك ةيادبلاو ،صوصخلا

 لوح ينوناق صن لوأ رودصب 2991
 مدقيل ،بيرختلاو باھرإلا ةحفاكم
 افيرعت يرئازجلا عرشملا اھدعب
 نم ةيباھرإلا لاعفألا ددحيو باھرإلل
 نوناق نم رركم 78 ةداملا لالخ
 ،يناديملا ىوتسملا ىلع امأ .تابوقعلا
 ةيلمع نأ "شيجلا" فيض زربأ دقف
 لوح تروحمت باھرإلا ةحفاكم
 ةكراشمب ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 نيذلا نيينطولاو ةينمألا تاسسؤملا
 ازربم ،نطولا نع مدلاب اوعفاد
 ينطولا شيجلا نيب قفاوتلا ةيصوصخ
 ةحفاكم يف نيلعافلا يقابو يبعشلا
.باھرإلا
 ةحفاكم يف ةيرئازجلا ةبراقملا دعتو
 ةبراقم ،باھرالاو فينعلا فرطتلا
:يف روسيفوربلا اھددح ،داعبألا ةددعتم

l  GdÑ©ó GdôhM» Gdójæ»، نمكي 
 نم باھرالا ةحفاكم يف دعبلا اذھ رود
 هيجوتو دجاسملا رود عاجرتسا لالخ
 ،ةينطولا ةيعجرملل اعبت ينيدلا باطخلا
 ةيوبرتلا جماربلا ةعجارم بناج ىلإ
 .يمالعإلا باطخلا بيوصتو

lGdÑ©ó G’bàü°ÉO… 
hG’LàªÉY»، ةلودلا ترھس ثيح 
 بناوجلا طبض ىلع ةيرئازجلا
 معد لالخ نم ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 عوبر فلتخم يف ةيداصتقالا ةيمنتلا
.نطولا

l GdÑ©ó GdóH∏ƒeÉS°»، تعاطتسا 
 ةغايص يف ةمھاسملا رئازجلا هلضفب

 ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا نم ددع
 رارغ ىلع ،باھرإلا ةحفاكم يف
 باھرإلا عنمل ةيقيرفإلا ةيقافتالا
 ةيبرعلا ةدھاعملا ،9991 ةنس هتحفاكمو
 ةمھاسملا ىلإ ةفاضإلاب ،8002 ةنسل
 ةموظنملا ءارثإ يف رئازجلل ةلعافلا
 صخي اميف اميس ،ةيلودلا ةينوناقلا
 لالخ نم باھرإلا ليومت عبانم فيفجت
 رادصتسا ىلإ تضفأ يتلا اھتردابم
 ربمتبس يف 3731 يممألا رارقلا

 ىلإ ،ةيدفلا عفد مرجي يذلا  ،1002
 ةئيھلل رئازجلا تمدق كلذ بناج
 ،6102و 5102 يتنس يف ةيممألا
 ىلوألا قلعتت ،نيتيعجرم نيتقيثو
 ةحفاكم يف ةيرئازجلا ةبرجتلاب

 ةيطارقميدلا رودب ةيناثلاو ،باھرإلا
.فينعلا فرطتلاو باھرإلا ةحفاكم يف
 رود ،"شيجلا" فيض زربأ دقو
 ةيميلقإ تائيھ ثادحتسا يف رئازجلا
 باھرإلا ةحفاكم يف ةصتخم ةيلودو
 اھتمھاسم رارغ ىلع فينعلا فرطتلاو
 ةحفاكمل يملاعلا ىدتنملا ءاشنإ يف
 رقم اھناضتحاو ،2102 ةنس باھرإلا
 ثاحبألاو تاساردلل يقيرفإلا زكرملا
 .باھرإلا لوح

l  GCeÉ GdÑ©ó Gdù°«ÉS°», همسقف 
 ىلإ ةيجيتارتسإلا نوؤشلا يف ريبخلا
 داعبأو نيدلا دييحتب لوألا قلعتي ،نيقش
 نم اذھو يسايسلا فيظوتلا نع ةيوھلا
 ليدعت حاتأ يذلا ،6991 روتسد لالخ
 بازحألاب صاخلا يوضعلا نوناقلا
 قلعتيف يناثلا قشلا امأ ،ةيسايسلا
 ىلع يرئازجلا بعشلا ءاتفتساب
 ةمحرلا نوناق رودص دعب نيتردابم

Mù°Ö J≤ôjô U°ÉOQ S°æá 2202 Yø eôcõ GCS°ÎG‹ Mƒ∫ 
G’QgÉÜ Gdóh‹, aÉE¿ eæ£≤á Gdù°ÉMπ GCU°Ñëâ eôcõG 
dÓEQgÉÜ Gdóh‹, h34 ‘ GŸÉFá eø ›ªπ V°ëÉjÉ 
G’EQgÉÜ S°æá 2202 S°oé∏ƒG ‘ GŸæ£≤á GŸòcƒQI, 
HÉQJØÉ´ MƒG‹ 7 ‘ GŸÉFá e≤ÉQfá Hù°æá 1202. 
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 ةنس يندملا مائولا نوناق امھو 5991
 ةحلاصملاو ملسلا قاثيمو  9991
. 5002 ةنس ةينطولا
 ،ةيرئازجلا ةبراقملا نع هثيدح ماتخ يف
 نأ قوقرب دنحم روسيفوربلا زربأ
 يف اھتبرجت مساقتل ةدعتسم رئازجلا
 ءاكرشلا ةفاك عم باھرإلا ةحفاكم
.نييلودلا

GdàóNπ G’CLæÑ» eôaƒV¢ Lª∏á h JØü°«Ó
 رئازجلا ضفر نع هثيدح ضرعم يف
 حضوأ ،يبنجألا لخدتلل مزاحلا
 كانھ نأ  قوقرب دنحم  روسيفوربلا
 اھب رربت ةعيرذ باھرإلا نم ذختت لود
 ثدح ام وھو ،ىرخأ لود يف اھلخدت
 ءارحصلا بونج ايقيرفإ لود ضعب يف
 تقولا يف هنأ اربتعم ،يلام رارغ ىلع

 يف باھرإلا رئازجلا هيف مرجت يذلا
 وأ ةقيرطب  همعدت لود ةمث لحاسلا
 ةيدفلا عفد لالخ نم اميس ،ىرخأب
 نم اھنكمي ام وھو ةيباھرإلا تاعامجلل
 ةلاطإ يلاتلابو ،ةيباھرإ لامعأ ليومت
 يف ةمھاسملا ضوع باھرإلا دمأ
 .هيلع ءاضقلا
 ذخآ باھرإلا نأ "شيجلا" فيض دكأو
 اددع نأو لحاسلا ةقطنم يف يمانتلا يف
 داجيإل"سفانتت" ىمظعلا لودلا نم
 ،ةروكذملا ةقطنملاب اھل مدق أطوم
 ريرقتب  صوصخلا اذھ يف دھشتساو
 نع رداص باھرإلا تارشؤمب ىنعُي
 انراوج" نأ دكؤي يلارتسأ زكرم
 باھرإلل ازكرم حبصأ يبونجلا
 لمجم نم ةئاملا يف 34" نأو ،"يلودلا

 يف اولجُس 2202 ةنس باھرإلا اياحض
 7 يلاوحب عافتراب ،ةروكذملا ةقطنملا
 ."1202 ةنسب ةنراقم ةئاملا يف
 ةقطنملا نأ قوقرب روسيفوربلا عقوتيو
 ،ةيباھرإ تاعامج زورب فرعتس
 تارشؤم  كانھ" نأ ىلإ بھذيو
 يف ككفتلاو يباھرإلا دجاوتلا عافترال

 لود ضعب نأ اربتعم ،"ةقطنملا
 ةلودلا ءانب ةمزأ نم يناعت" ةقطنملا
 فعضو يتاسسؤم رارقتسا مدع نمو
 لودلا لغتست يلاتلابو ،يداصتقا
 اھب  لخدتلل فورظلا هذھ ىمظعلا
 ةياھن يفو  ."يركسعلا دجاوتلاو
 ةيباھرإلا تاديدھتلا" نإف فاطملا
 ،يبنجألا دجاوتلا لثم اھلثم عفترتس
 يميلقإ نمأ بكرم بايغل  كلذو
.لخدتملا هحضوأ املثم ،"كرتشم
fõYá JƒS°©«á hYªÉdá ’CLæóGä NÑ«ãá
 دكأ ،ةيبرغلا ءارحصلا نع هثيدح يفو
 ريرقت ةيضق اھنأ قوقرب روسيفوربلا
 ازربم ،رامعتسا ةيفصتو ريصم  
 اھفصو نيح ،يعرشلاو لداعلا اھراطإ
 نأ ىلإ اريشم ،"يلود نوناق ةيضق" ـب
 يضارأل هلالتحاو برغملا باصتغا
  ىلع ليلد ربكأ دعي ،ةيبرغلا ءارحصلا
 زربأ لكشي ام وھو ةيعسوتلا  هتعزن
 لماع هايإ اربتعم ،ةقطنملل ديدھت
 هطيحمل ديدھت ردصمو رارقتساال
  ،اصوصخ هناريجو امومع يميلقإلا
 هتمدخو ةقطنملا رارقتسال هتعزعزب

Jμàù°» ÷æá G’CQcÉ¿ Gd©ª∏«ÉJ«á GŸû°Îcá, Hü°Øà¡É 
GBd«á GCeæ«á GEb∏«ª«á,  GCgª«á cÈi  ‘ –≤«≥ G’Ceø 
hG’S°à≤ôGQ Ãæ£≤á Gdù°ÉMπ hGdü°ëôGA.
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 قيقحت يف اعمط ةھوبشم تادنجأل
.يعسوتلا هعورشم
 فيض راشأ ،صوصخلا اذھ يف
 رارقتسال برغملا ةعزعز نأ "شيجلا"
 خيرات هل لب ،مويلا ديلو سيل ةقطنملا
 ىلع يدعتلاو ةقطنملا ديدھت يف دوسأ
 قوقرب روسيفوربلا ربتعا امك ،هناريج
 يدؤت ةيفيظو" ةلود برغملا نأ
 حلاصمل ةمدخ ،ةيجيتارتسإلا ةمادخلا
 عورشملا ساسألابو ةيبنجأ ىوق
 قيبطت لالخ نم ،يملاعلا ينويھصلا
 هفقاومو نتفلا عرزو كيكفتلا ةسايس
 هطيحم يف ةيباھرإلا تاكرحلل ةمعادلا
 ،"يقيرفإلا قمعلا يف ىتحو يراوجلا
 ططخم ىلإ "شيجلا" فيض راشأ امك
 ،اھنمأو رئازجلا فادھتسال برغملا
 نيتكرح معديو ىعري هنأ ربتعا ثيح
 ،"داشر"و "كاملا" امھ نيتيباھرإ
 نايكلا عم هفلاحت ىلإ ةفاضإلاب
 مجح عافترا زربأ ثيح ،ينويھصلا
 نيب ةلدابتملا ةيمسرلا تارايزلا
 ةنس ذنم ينويھصلا نايكلاو برغملا

 ليثمتلا ىوتسم ثيح نم ،0102
 نيب ةلوانتملا عيضاوملا اذكو هتعيبطو
 عافدلاب اساسأ ىنعُت يتلاو نيفرطلا
 مظاعت" ىلإ لخدتملا هّبن امك ،نمألاو
  ثيحب يبرغملا ماظنلل يفيظولا رودلا
 ."ينويھصلا مالعإلل ةصنم حبصأ
 يبرغملا ماظنلا" نأ لوقي فدرأو
 ةلحرم يأ نم ارطخ رثكأ حبصأ
 ىلع هبلاكت لالخ نم ةصاخ ،"ةقباس
 مويلا دجوت" هنأ ىلإ اريشم ،اندالب
 دض ةھجوم ةيمقر ةصنم 79 يلاوح
 ممذ ءارش ىلإ ةفاضإلاب ،اندالب
 اتفال ،"جراخلا يف ةنوخ نييرئازج
 ةيلخادلا ةھبجلا فعض" ىلإ هابتنالا
 ريدصت ىلإ جاتحي هلعج ام برغملاب
 انيعتسم ،يراوجلا هطيحم ىلإ هتامزأ
 تاردخملا ةراجت تادئاعب كلذ يف
 دراوملا بھن نم ةيتأتملا لاومألاو
 يتلاو "ةيبرغلا ءارحصلل ةيعيبطلا
 ثلث وحن "شيجلا" فيض بسح لكشت
."ةيبرغملا ةينازيملا
OjæÉe«μ«á LójóI dÓBd«Éä eà©óOI G’CWôG±
 ةيمھأ دنحم قوقرب روسيفوربلا زربأ
 يف "كوميس" ةيميلقإلا ةينمألا ةيلآلا

 ةقطنمب رارقتسالاو نمألا قيقحت
 ىلإ قرطت امك ،ءارحصلاو لحاسلا
 ءاطعإل ةيمارلا اندالب يعاسم
 ةحفاكم دوھجل ةديدج ةيكيمانيد
 يتلاو ،باھرإلاو فينعلا فرطتلا
 يف ءاضعألا لودلا ةقداصمب تللك
 ىلع ةكرتشملا ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل
 ،صوصخلا اذھ يف ةمدقملا اھتردابم
 ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا ةملكب الدتسم
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 ةردابملا هذھ نأ اھيف دكأ يتلا ،يبعشلا
 فدھت ةيجيتارتسإ راطإ يف جردنت
 ىلع دلب لك لفكت ىلإ ىلوألا ةجردلاب
 نمض يباھرإلا ديدھتلا ةھجاومب ىدح
 هتاردق ىلع دامتعالاب ،ينطولا هميلقإ
 ،ةيرشبلاو اھنم ةيداملا ةيتاذلا هلئاسوو
 ةيعامج ةيكيمانيد ىلإ همامضنا عم
 نواعتلاو دوھجلا قيسنت فدھب
 نم لكش يأ نع داعتبالاو ،لدابتملا
.يبنجألا لخدتلا لاكشأ
 اياضقلا ريبخ دكأ ،هتاذ قايسلا يف
 يف حرطلا اذھ ةعاجن ةيسايسويجلا
 انراوج ةيامح يفو ،ةدايسلا أدبم راطإ
 ،لمتحم يباھرإ ديدھت يأ نم يبونجلا
 ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل رود ازربم
 لبسب ديدج نم عفدلا يف ةكرتشملا
 ةينمألا ةلاحلا لئاسم ةشقانمو نواعتلا
 نييحت دعب ةصاخ ،لحاسلا ةقطنم يف
 ةردابم ميدقتو  ةينوناقلا صوصنلا
 عامتجالا لالخ ،نأشلا اذھ يف رئازجلا
 ةيتايلمعلا ناكرألا ةدايقل يئانثتسالا
 ،2202 ربوتكأ رھش دقعنملا ةكرتشملا
 لماوع ةدع ىلإ هسفن تقولا يف اريشم
 لجأ نم اھريفوتو اھيلع لمعلا بجو
 :نأ اربتعم ،ةيلآلا هذھ فادھأ قيقحت
 ةيامح مزلتسي ،ىعسملا اذھ قيقحت"
 اھتاردقم زيزعت قيرط نع لودلا ةدايس
 تناك املك هنأل ،ةيداملاو ةيرشبلا
 ايعوو ةيدايس رثكأ تناك ةيوق ةلودلا
 بجي كلذلو ،اھتارارق ةيلالقتساب
 هذھ تاردقم نيوكت يف رارمتسالا
 اھيف رامثتسالا ىلع لمعلاو ،لودلا
 ةيرئازجلا ةلاكولا قيرط نع ةصاخ
 نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل
."ةيمنتلاو
 فيض حضوأ ،رخآ ديعص ىلع

 ءانب يرورضلا نم تاب هنأ "شيجلا"
 نودو ةيمنتلا ىلع ينبم ينمأ مازح
 ديسجت ىلع لمعلاو ،يبنجأ لخدت
 رود ازربم ،كرتشم يميلقإ نمأ بكرم
 يف ةكرتشملا ةيتايلمعلا ناكرألا ةنجل
 نيرخآ نيلعافو لود عم تاكارش ءانب"
 هذھ نأ امك ،"دودحلا ةيامح لجأ نم
 رخآب وأ لكشب حمستس" تاكارشلا
 ةيداصتقاو ةينمأ ةيكيمانيد قلخب
 ىوتسم ىلع ةديدج ةيجيتارتسإو
".يبرعلا برغملا
 ءانب ىلإ اندالب ىعست ،حرطلا اذھ قفو 
 حلاصملا لدابت راطإ يف نزاوت ةسايس
 اديسجتو اننمأل ةمدخ ةينالقعو ةيعقاوب
.ةينطولا انتحلصمل
G’QJÑÉ• HÚ G’EQgÉÜ hG÷ôÁá GŸæ¶ªá 
 باھرإلا ةقالع نع هثيدح يف
 ،اھلاكشأ فلتخمب ةمظنملا ةميرجلاو
 ةميرجلا و باھرإلا نأ روسفوربلا دكأ
 هجوأو قيثو طابترا امھل ةمظنملا

 دعت تاردخملا ةراجت نأ ازربم ،هباشت
 يف باھرإلا ليومت رداصم ىدحإ
 تاعامجلا نأ اريشم ،لحاسلا ةقطنم
 راجت لقنت قرط ليومتب موقت ةيباھرإلا
  نأ" : هلوقب كلذ يف الدتسم ،تاردخملا
 راجت فرط نم تئشنأ ةيباھرإ تاكرح
 ةيباھرإ تايلمعب تماقو ،تاردخم
."رئازجلا رارغ ىلع لود ةفدھتسم
 "شيجلا" فيض زربأ ،هسفن قايسلا يف
 ليومت يف يبرغملا ماظنلا رود
 لوأك فنصت برغملا نوك باھرإلا
 ،يدنھلا بنقلل ةردصمو ةجتنم ةلود
 اذھ نم تاتقي صخش نويلم نم ديزأو
 :نأ روسيفوربلا حضوأو ،لمعلا
 ءزجك تاردخملا هذھ مدختسي برغملا"
n"ةيجراخلاو ةيسايسلا هفادھأ قيقحتل

‘ Gdƒbâ Gdò… ŒôuΩ a«¬ G÷õGFô G’EQgÉÜ ‘ 
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b«ªá e†°Éaá d∏é«û¢ GdƒWæ» Gdû°©Ñ»
 ةيويحو ةيساسأ ةادأ ةراشإلا حالس ربتعي
 وھو ،ةدايقلاو ةرطيسلا ماھم ةسرامم يف
 ماوق يف ةماھ ةناكم لالتحال هلھأ ام
 ماـھملا لضفـب شويجلا عـيمجل ةـكرعــملا
 تقو يف هقتاع ىلع ةاقلملا تايلوؤسملاو
 ام ابلاغ ،اذل...برحلا تقو يف امك ملسلا
 يذلا حالسلا'' هنأب ةراشإلا حالس فصوي
 هـنأ وأ ''ىرخألا ةــحلسألا عـــيمج دحوي
.''بورحلا بصع''
 لاجملا اذھ اھبستكا يتلا ةيمھألل ارظنو

 ،تاــقوألا رم ىــلـــع يويحلاو ساسحلا
 تاينقتلا يف زرحملا مدقتلا عم اميسالو
 شيجلل ايلعلا ةدايقلا تلوأ ،ةيجولونكتلا
 ةديازتمو ةـغــلاــب ةــيمھأ يبعشلا ينطولا
 بكاويل هريوطت لجأ نم ةراشإلا حالسل
 كلذو ،ةعراستملا ةيجولونكتلا تاروطتلا
 ةيلبقتسملا بورحلا نأب اھنم ةعانق نع
.زايتماب ةينورتكلإ ًابورح نوكتس
 ةراشإلا حالس دھش ،ىعسملا اذھل اقيقحتو
 تاروطت ةدع يبعشلا ينطولا شيجلــــــل
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 بساكملا نم ةلمج قيقحتو تالوحتو
 زكرملا ءاشنإ اــھنيب نم ،تازاـــجنإلاو
 دحأ ربتعـــــــــي يذلا ،ةراشإلل ينطولا
 حالس اھب زّزعت يتلا ةماھلا تازاجنإلا
 ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف ةراشإلا
 ىلإ ايلعلا ةدايقلا حومط سكعي ثيح
 امدق يضملاو ةحلسملا انتاوق ةنرصع

 يف مكحتلا لالخ نم ةيفارتحالا راسم يف
 اھمادختسا دصق ةثيدحلا تادعملاو تاينقتلا
.لثمألا هجولا ىلع
 ةلوذبملا دوھجلا نم بناج ىلع فوقوللو
 نأ الإ ''شيجلا'' ةلجم تبأ ،لاجملا اذھ يف
 انعلطا نيأ ،يجولونكتلا حرصلا اذھ روزت
 يذلا مدقــتملا ىوتسملا ىــلـــع بثك نع
 يف مكحتلا ىدمو ةراشإلا حالس هيلإ لصو
 ام لوأ ناك ثيح ،ةمدختسُملا ايجولونكتلا
 ،زكرملا ىلإ انلوصو درجمب انھابتنا دش
.هب ممص يذلا يرصعلا يسدنھلا ءانبلا
 يف ةراشإلل ينطولازكرملا ءاشنإ مت دقل''
 تاردق ريوطت راطإ يف ،9102 ةـنس
 مت ثيح ،تالاصتالا لاجم يف ةراشإلا
 نم ةـثيدح ةـينقـت ريياـعـم قفو هــميمصت
 ةـبقارم تاـموظنم ىـلـع هـئاوتحا لالــخ

 ةـــبقارملا ماظن رارغ ىــــلــــع ةروطتم
oediV krowteN عون نم تاريماـــكلاــــب

)RVN( redroceR,يكيتاـــموتوأ ماظن 
 لوخدلا ةبقارم ماظنو قئارحلا ةحفاكمل
 ام اذھ ،''ةيسيطانغملا تاقاطبلا ةطساوب
 زكرملا دئاق ،دمحم .ك مدقملا هب اندافأ
 ةرتف ةليط انقفار يذلا ةراشإلل ينطولا
.جاتروبورلا اذھل انزاجنإ
 ،ايلعلا ةدايقلل ةراشإلا ءاول ةطلس تحت
 ينطولا زكرملـل ةــيسيئرلا ةــمھملا لثمتت
 عيمج ربع تالاصتالا نيمأت يف ةراشإلل
 ةعوضوملا ةيتآشنملا ةراشإلا تاموظنم
 تالاح يف ايلعلا ةدايقلا ةدئافل ةمدخلا يف
 لالـــــــخ نم كلذو تاـــــــمزألاو ملسلا
 عـجاـنلا رييستلا ،ينالـقـعـلا لالــغــتسالا
 تاموظنمل ةمئادلا ةيزھاجلا ىلع ظافحلاو
 تاموظنم رارغ ىلع ةيتآشنملا ةراشإلا
 ةيفتاھ ويدارلا ،دعب نع يئرملا رضاحتلا
 يذ ينورتكــلإلا ديربلا,''ارتيت'' ةـيمقرلا
 فاـيلألا ةـكبشو يتاـيلـمعـلأ لاــمعــتسالا
 .يبعشلا ينطولا شيجلــــــل ةــــــيرصبلا
 ىلع زكرملا لمعي ،كلذ عم ةازاوملاب
 تاكبشلا ةنايصو رييست ،لالغتسا ميمعت
 تائيھ ةدئافل ةرّفوُملا ةيلتاسلا تامدخلاو
 اميسال ،يبعشلا ينطولا شيجلا تادحوو
.دودحلا ربع ةدجاوتملا كلت
 رعشتس ام ناعرس ،زكرملا كلوخد دنع
 اھيف لمعي ،ةيجولونكت ةيلخ طسو يف كنأب
 ،ًايلاع اًليھأت نيلھؤم نييركسع تاراطإ
 اھمادختساو ةثيدحلا تاينقتلا يف نومكحتي
 حورب مھعبشت نع الضف ،يلاثم لكشب
 ةــبكاوم يف ةــبغرلاو يعاــمجلا لمعـــلا
 بجاو اھضرفي يتلا ةعراستُملا تايدحتلا
 انتاوقـل ةـمئادلا ةـيزھاـجلا ىـلـع ظاـفـحلا
 انتدايسو اندلب ةيامح ةمث نمو ةحلسملا
.ةينطولا
 ،زكرملا اذھ ىلإ انئامتناب نروخف نحن''
 ةـيقــيقــح ةــفاضم ةــميق نوكي نأ لمأنو
 شيجلا اـھقــقــح يتلا ةريبكلا تازاــجنإلل
 انھ اًعيمج لمعن ثيحب ،يبعشلا ينطولا
 عمجأ ام اذھ ،''تاذلل ناركنو ٍنافت لكب
 ينطولا زكرملا وينقــتو وسدنھم هـــيلـــع
 هانياع ام وھو ،مھيلإ انثدحت نيذلا ةراشإلل
 ىلإ انترايز انل تحمس ثيحب ،برق نع
 ىدم فاشتكاب زكرملا حلاصم فلتخم
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 ةراشإلا ءاول رھسي''
 ىـلـع اـيلـعـلا ةداـيقــلــل
 ةـيتاـيلـمعـلا ةـيزھاــجلا
 ةرمتسملاو ةـــــــــمئادلا
 لئاسوو تاـــــــموظنمل
 ةاـنتقـُملاو ةــمدخلا يف ةــعوضوملا ةراشإلا
 تايجولونكت ىلع اساسأ دمتعت يتلاو ،اثيدح
 لالـــخ نم ،ةــــثيدحلا لاصتالاو مالــــعإلا
 بيردت لضفب يرشبلا دروملا يف رامثتسالا
 ةـيتاـيلـمعـلا ةـيحاــنلا نم تاراطإلا ليھأتو
 يف لثمألا مكحتلا نم مھنيكمت دصق ةينقتلاو
 تاموظنمو لئاسو فلتخم رييستو لالغتسا
 مھيلإ ةدنسملا ماھملا ذيفنتو ةحاتُملا ةراشإلا
 مھفراعم زيزعت كلذكو ،هجو لمكأ ىلع
 ةــــيجولونكتلا تاروطتلا ةرياسمل مھتاردقو
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تالاصتالا لاجم يف
 تاصبرتو ةينيوكت تارود يف مھكارشإ متي
 ىلع ةلغتسُملا تاموظنملا لوح ةيصصخت
 نم اـــثيدح ةزجنملا كلـــتو ءاولـــلا ىوتسم
 ةداــيقــلا تاـــموظنمو ةراشإلا ةرئاد فرط
 فلتخم ةنمقر ميمعت راطإ يف ةرطيسلاو
 شيجلا ىوتسم ىلع تاطاشنلاو تامدخلا
 كارشإ ىـلــع لمعــن اــمك ،يبعشلا ينطولا
 تاودنلا فلـــــــتخم يف ءاولـــــــلا تاراطإ
 نييلحملا نيلـماـعـتملاو تاـكرشلا ضورعو
 ةـثيدحلا ةــينقــتلا لولــحلا لوح بناــجألاو
 رارغ ىلع ،تالاجملا فلتخم يف ةحرتقُملا
 ةـــــــيكلسالـــــــلاو ةـــــــيكلسلا تالاصتالا
 انتاراطإ كراشي ،ىرخأ ةھج نم.ةيئاضفلاو
 لولحل يتايلـمع-ونقـتلا مييقـتلا تاـيلـمع يف
 عم ةينقت ةكارش راطإ يف ةراشإلا داتعو
 عيراشم يف كلذكو ،ةيلحم وأ ةيبنجأ تاكرش
n''ةراشإلا حالسب ةصاخلا ريوطتلاو ثحبلا

Jü°ôjí
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 ةـــيجولونكتلا لئاسولاو هدارفأ ةـــيفارتحا
.اھيلع رفوتي يذلا ةروطتملا

V°˘ª˘É¿ Jù°˘«Ò hL˘Ég˘õj˘á J˘≤æ«á GdàëÉV°ô 
GŸôF» Yø H©ó
 ةبقارم ةعاق نم زكرملل انترايز تلھتسا
 ،دعب نع يئرملا رضاحتلا ةينقت رييستو
 ثدحأب ةزھجم ةفرغ نع ةرابع يھو
 قيرف اھيلع فرشُي ،تاينقتلاو ةزھجألا
 نامض ىلع نورھسي نيذلا نيينقتلا نم
 ةينقت رييستو ةـعـباـتمو لاسرإو لاـبقـتسا
 ةقدلاو ةيلاعلا ةدوجلاب دعب نع رضاحتلا
 ةيركسعلا تارھاظتلا فلتخمل ةبولطملا
 يتلا كلت لثم تاعامتجالاو تايقتلملاو
 ناكرأ سيئر ،لوأ قيرفلا ديسلا اھدقعي
 ىلإ هتارايز ءانثأ يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةــيركسعــلا يحاونلاو تاوقـــلا تاداـــيق
.ةيركسعلا لكايھلاو تاسسؤملا فلتخملو
 ةموظنم يھ دعب نع يئرملا رضاحتلا''
 يمقرلا ويديفــلا ةــينقـــت اـــھيف مدختســـُت
 نينثا نيمدختسم نيب يتوصلا لاصتالاو
 دج ةيبوساح ايجولونكت مادختساب رثكأ وأ
 يقيقح تقو يف لاصتالاب حمست ،ةروطتم
 يلاع قفدت تاذ ةيمقر تالصو ةطساوب
 ةـموظنم ،ةـيرصبلا فاــيلألا ةــكبش ربع
 مزحلا اذكوPI TASV ةيئاضفلا تالاصتالا
 دعس .د بيقنلا هحضوأ ام اذھ ،''ةيزترھلا
 نع يئرملا رضاحتلا بتكم سيئر نيدلا
 ربتعت ةينقتلا هذھ نأ فيضي نأ لبق ،دعب
 اـھتعاــجن نع تنھرب تالاصتا ةــلــيسو
 ينطولا شيجلا يف ةيعون ةزفق تفرعو
 ددع كلذ ىـــــــلــــــــع ليلدلاو ،يبعشلا
 اھيلع فرشأ يتلا ةيئرملا تارضاحملا
 2202 ةنس لالخ ةراشإلل ينطولا زكرملا

.ةرضاحم 08 نم رثكأ غلب يذلاو
G’S°à¨Ó∫ G’Ceãπ dÓJü°É’ä GdØ†°ÉF«á
 يرئازجلا يعاـــنصلا رمقــــلا قالطإ نإ
 شيجلا حومط نم داز 1-تاسموكلأ
 ةدافتسالل هلكايھ فلتخمب يبعشلا ينطولا
 ماظن اــــھرفوي يتلا تاــــمدخلا ديدع نم
 لقـن ،فتاــھت نم ةــيئاضفــلا تالاصتالا
 ربع يئرملا رضاــحتلا اذكو تاــناــيبلــل
 ةراشإلا ةرئاد تزجنأ كـــــــــلذل ،لتاسلا
 ةــمظنأ ،ةرطيسلاو ةداــيقــلا تاــموظنمو
 ةــيعاــنصلا راـــمقألا ربع تالاصتالـــل
lanimret erutrepa lamsyreVةرفشملا

)PI-TASV(فلتخم ةدئافل ديدجلا ليجلا نم 
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا تائيھو تادحو
revo ecioVتاــــــــمدخ رفوت ثيحب
tenretnI)PIoV( locotorPرمقـلا ربع 
 يتلاو 1-تاسموكلأ يرئازجلا يعانصلا

 ةيئاضفلا ةلاكولا نم ارخؤم اھؤانتقا مت
 ةمدخلا زيح اھعضو متيسو ،ةيرئازجلا
 فدھب ايلعلا ةدايقلا تاميلعتل اًقفو ةيلعفلا
 يلـتاسلا ماظنلا تاـمدخ لالـغـتسا ميمعــت
 تادحوو لكاـــيھ حــــلاصل 1-تاسموكلأ
.يبعشلا ينطولا شيجلا

3202 يام 817 ددعلا شيجلا44

 ءاولــل ةــيسيئرلا ةـــمھملا لثمتت
 نامض يف ايلعلا ةدايقلل ةراشإلا
 حــــلاصل تالاصتالا فلـــــتخم
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ
:هنكمي امك

l يناديم ةراشإ زكرم حتف.
l تايلمعلا يزكرم ّيطو رشن 

.نيكرحتملا يوھجلاو عافدلل
l ةــيركسعـــلا يحاونلا ميعدت 
nةيتايلمعلا قطانملاو
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 دبع .س بيقنلا بسحو ،ددصلا اذھ يف
 يضرألا ءزجلا بتكم سيئر ،ليلــــــجلا
 ةـحلصم  موقـت ،ةـيئاضفــلا تالاصتالــل
 فلــتخم نيمأتب ةــيئاضفـــلا تالاصتالا
 ربع فتاـھتلاــب ةــقــلــعــتملا تاــمدخلا
 رضاحتلاو تانايبلا لدابت,PI لوكوتورب
BUH ةــــــيسيئرلا ةطحملا ربع يئرملا

 ينطولا زكرملا ىوتسم ىلع ةدجاوتملا
 لكايھو تادحو ةدئافل كلذو ،ةراشإلل
 ةدوزملا يبعشلا ينطولا شيجلا
PI-TASV.  ةيلتاس ةيئاھن تاطحمب

GŸôGb˘˘Ñ˘˘á hG’ET°˘˘ôG± Y˘˘∏˘˘≈ Gdû°˘˘Ñ˘μ˘Éä... 
e¡ªá GCNôi
 ةراشإلا تاموظنم ىلع فارشإلا ربتعُي
 ةدنسملا ماـــــھملا مھأ نم اــــــھتبقارمو
 ظافـحلا يف مھاست اـھراـبتعاـب ،زكرملـل
 هذھل ةـنوكـُملا ةزھجألا ةـيزھاـج ىــلــع
 يوتحي ،كلذ لجأ نم .تاــــــــموظنملا
 فارشإلاو ةبقارملل ةعاق ىلع زكرملا
 زكرملا يينقتل حمست يتلا ،تاكبشلا ىلع
 ةزھجأو ةـيجمربلا دراوملا لالــغــتساــب
 رييستلا ،ةجمربلا لجأ نم تاموظنملا
 ةـيزھاـجلا ىـلـع ةــمئاد ةــفصب رھسلاو
 يتلا تاـموظنملا هذھل ةـيتاـيلـمع-ونقــتلا
 لاصتالا نامضل ةيرورض دج ربتعت
 تائيھو تادحو نيب ام تباثلاو مئادلا
.يبعشلا ينطولا شيجلا
 زيھجت مت ،ماھملا هذھب عالطضالا دصق''
 بسح ةفـيكم ةـيبوساـح دراومب ةـعاـقـلا
 اھتطساوب رھسن امك ،انيلإ ةدنُسملا ماھملا
 يلآلا مالـعإلا تاــكبش ةــبقارم ىــلــع
 ةيبوساحلا دراوملل لضفألا لالغتسالاو
 ةقلعتملا تانايبلا ىلع لوصحلا فدھب

 تقو يف اھتانوكمو تاموظنملا لمعب
 بيقـنلا هـيلـع اـنعـلطأ اــم وھو ،''يقيقح
 ةــــــبقارملا بتكم سيئر ،ليلــــــخ.س
 نأ اـفـيضم ،تاـكبشلا ىـلـع فارشإلاو
 لابقتسا ةفيظو نيب عمجت ةبقارملا ةمھم''
 لماعتلاو ضرعلا مث ليلحتلا ،تانايبلا
.''اھعم
V°ªÉ¿ Jù°«Ò hGS°à¨Ó∫ eæ¶ƒeÉä G’ET°ÉQI 
Hû°μπ GCeãπ 
 مھماھم ذيفنتب نوينقتلاو نوسدنھملا موقي''
 يرورض رمأ هــنإ ...ةــقدو ةـــمارصب
 مزالملا هب انتفاو ام اذھ ،''انتمھم حاجنل
 ويدارلا ةليصف سيئر ،ىدھ .ن لوألا
 ةدنسـُملا ةـمھملـل اـھحرش ءاـنثأ يفـتاـھ-
 لالغتساو رييست نع ةلوؤسملا اھتليصفل
 لالغتسالل ةھجوملا ةراشإلا تاموظنم
 ةراشإلل ينطولا زكرملا ىوتسم ىلع
 ةزھجألا دادعإو ةـــــــــجمربلا ثيح نم
 رضاحتلاو تانايبلا ،توصلا( تامدخلاو
 ،نيمدختسملا تاباسحو )دعب نع يئرملا
 ةنمآو ىلـثم ةـقـيرطب اـھلالـغـتسا فدھب
 ةيعونو ةيكبش تايجولوبوط ريفوت دصق
 ةيتايلمعلا تابلطتملا عم قفاوتت تامدخ
.يبعشلا ينطولا شيجلل
 رييستلا تاـــيلـــمع ىـــلإ ةـــفاضإلاـــب
 ماھمب ةليصفلا هذھ علطضت ،لالغتسالاو
 فلتخمل دعب نعو عقوملا يف ةنايصلا
 ديق ةــــــيتآشنملا ةراشإلا تاـــــــموظنم
 ينطولا شيجلا ىوتسم ىلع لالغتسالا
 رضاحتلا ةموظنم رارغ ىلع يبعشلا
 ديربلا ةــــــموظنم ،دعــــــب نع يئرملا
 يتاـيلـمعـلا لاــمعــتسالا يذ ينورتكلالا
nارتيت ةيمقرلا ةيفتاھ ويدارلا ةموظنملاو
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 ةراشإلل ينطولا زكرملا مھاسي''
 ةنمقرلا ةيلمع يف ةلاعف ةقيرطب
 لضفب يبعشلا ينطولا شيجلاب
 ةراشإلا تاـــــموظنم فلـــــتخم
 ،اــھيلـــع رفوتي يتلا ةـــيتآشنملا
 يف ريبك رود اھل يتلا ةيرصبلا فايلألا تاكبش اميسال
 لضفب يبعشلا ينطولا شيجلا تامدخ فلتخم ةنمقر
 عيرس لدابتب حمسي يذلاو هرفوُت يذلا يلاعلا قفدتلا
 تائيھ فلتخم نيب تانايبلا نم ربتعم قفدتل نمّٔوُمو
.يبعشلا ينطولا شيجلا
 يمقرلا لوحتلا ديسجت يف زكرملا كراشي ،هــــيلــــعو
 اقبط يبعشلا ينطولا شيجلا يف تاطاشنلا فلتخمل
 تاـموظنمو ةراشإلا ةرئادل ةـيجيتارتسإلا تاــھجوتلــل
 ديدجلا ليجلا نم تاموظنم لضفب ،ةرطيسلاو ةدايقلا
 تاــمدخ ريفوتل اصيصخ ةـــممصملاو اـــھزوحي يتلا
,PI لوكوتورب ربع )يئرم رضاحتو تانايب ،توص(
 يف هدوھج ةمدخلا يف هعضو ذنم زكرملا سركي امك
 ددجلا نيلوحُملا اميس ال ،تائفلا عيمج نم دارفألا نيوكت
 يف مھتاصصختو مھتالـــھؤم زيزعـــت دصق زكرملــــل
 بناج ىلإ .هاوتسم ىلع ةلغتسملا تاموظنملا فلتخم
 ةدئاـــــفـــــل ةدملا ةريصق تاصبرت زكرملا مظني ،كلذ
 ةراشإلا ةرئادل ةــــعــــباــــتلا سرادملا نم نيصبرتملا
 ةينيوكت تارود ةجمرب عم ةرطيسلاو ةدايقلا تاموظنمو
 نم بلطب ةيتآشنملا ةراشإلا تاموظنم لالغتسا لوح
n''تاوقلا تادايق فلتخم

GŸ≤óΩ ∑. e`ëªó, 
bÉFó GŸôcõ 
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 ةيعامتجالا ةحلصملا ةيريدم ىعست
 ىــلإ ةدھاــج ينطولا عاــفدلا ةرازول
 ةــــــيعاـــــــمتجالا ةاـــــــيحلا ريوطت
 ةــلأسم ءالـــيإب كلذو ،نيمدختسملـــل
 ةصاخ ةناكم دارفألل يونعملا زيفحتلا

 ةـيقرت ىـلإ ةـيمارلا اـھتاـھجوت نمض
 هذھ تدسجت .ةـــيعاـــمتجالا ةاــــيحلا
 لالخ نم عقاولا ضرأ ىلع ةسايسلا
 لكايھلاو قفارملا نم ديدعلا زاجنإ
 دارفألا فلــتخمل تاــمدخ مدقــت يتلا
 عقوملا يداون رارغ ىلع ،مھتالئاعو
 ةـيلـئاــعــلا ةــحارلا زكارمو شيجلــل
 بارتلا نم طاقن ةدع يف ةرشتنملا
.ينطولا
 ةيقدنف لكايھ شيجلل عقوملا يداون دعت
 ةـيقار تاـمدخ رفوت ،ةـيلاـع تاـفصاومب
 ةيفاقث تاطاشنو ماعطإو ءاويإ نم اھنئابزل
 اھنأش نم ،ةفـلـتخم ةـيھيفرتو ةـيضاـيرو
 نم تئشنأ يتلا يعامتجالا دعبلا ديسجت
 روبعو ءاقتلال ايلاثم ءاضف دعت امك ،هلجأ
 ةرازو يدعاقتمو يمدختسم تائف فلتخم
 رفوتت امل كلذو ،مھيوذو ينطولا عافدلا

 ةـحارلاو لاـبقـتسالـل لكاــيھ نم هــيلــع
 ىلإ يداونلا هذھ تامدخ فاضت ،هيفرتلاو
 ىلع ةيوھجلا يداونلا اھمدقت يتلا كلت
 يداـــنلاو ةـــيركسعـــلا يحاونلا ىوتسم
.يزكرملا ىوتسملا ىلع شيجلل ينطولا
 هذھ دحأ ىلع ءوضلا طلسن ددعلا اذھ يف
 شيجلل عقوملا يدان يف لثمتملا ،يداونلا
  ةدوع نب ىفطصم نب موحرملا دھاجملا
 ةلجم هتراز يذلا موجن ثالثلا يذ ،ةبانعب
 تامدخلا فلتخم ىلع تفقوو "شيجلا"
 حرصلا اذھ اــــھمدقــــي يتلا تاطاشنلاو
 ةبانع قرشلا ةؤلؤل يف دجاوتملا يقدنفلا
 ةيحايس تايناكمإب رخزت يتلا ،ةرحاسلا

 ةھجو نوكت نأل اھلھؤت ،ةماھ ةيعيبط

 الابقإ دھشتو ،لوألا زارطلا نم ةيحايس
 نم فيصلا لصف لالخ ريظنلا عطقنم
 ،فاطصم نويلم  نم رثكأ دفاوت لالخ
 ىلع ةدتمملاو ةيمارتملا اھئطاوش نودصقي
.ارتموليك 08 ىلإ لصت ةفاسم
aæó¥ Yü°ô… e£qπ Y∏≈ GdÑëô
 ةــيعاــمتجالا ةــحلصملا ةــيريدم تنبت
 ةددجتم ةـــيؤر ينطولا عاـــفدلا ةرازول
 لاجم يف ةصاخ ةيعامتجالا ةسايسلل
 لالخ نم ىلجت ام وھو ،ةيلئاعلا ةحارلا
 ةيركسعلا ةحايسلل ديدج موھفم ديسجت
 يمدختسم لقــنت عــيجشت ىــلإ ةــيمارلا
 ربع مھتالئاعو ينطولا عافدلا ةرازو
 قطاـــــــــنملا وحن ءاوس ،نطولا عوبر
 اذھ دسجت دقو ،ةيلحاسلا وأ ةيوارحصلا
 ةيقدنف ةلسلس ءاشنإ لالخ نم ىعسملا

 قفو اـھزاـجنإ مت ةـلـماــكتمو ةــيرصع
 ىلع ،اھيلع فراعتملا ةيملاعلا ريياعملا

 يذلا ةبانعب شيجلل عقوملا يدان رارغ
 ةيوھجلا ةيريدملل اعبات ايقدنف الكيھ دعي
 ةيركسعلا ةيحانلل ةيعامتجالا ةحلصملل
 لوأ قيرفلا ديسلا هنيشدتب ماق ،ةسماخلا
 شيجلا ناكرأ سيئر ةحيرڤنش ديعسلا
 ،1202 ناوج 5 موي يبعشلا ينطولا
 ردقـت ةـيلاـمجإ ةـحاسم ىــلــع عــبرتيو

 ةديشملا ةحاسملا اھيف امب ، 2م 06741
.2م 37.1884 ب ردقت يتلا
 ضرغــب يقدنفــلا حرصلا اذھ زاــجنإ مت
 ةطيرخلا اھفرعت يتلا تاروطتلا ةبكاوم
 تفلي امو ،ةبانع ةنيدمل ةيقدنفلاو ةيحايسلا
 يرامعملا هعباط يدانلا اذھل رئازلا هابتنا
 ةــقطنملا عــباطو بساــنتي يذلا ،زيمتملا
 اذھب ميقملا ىظحُي .اھب دجاوتملا ةيحايسلا
 هــعــقومب ةطبترم اــيازم ةدعــب يداـــنلا
 ،يبانعلا لحاسلا ىلع لطملا يجيتارتسالا

 يتلا ةــيماروناــبلا ةرظنلا كلــت ةصاـــخ
 لامرلاو ةعطاسلا سمشلا ةعشأ اھعبطت
 ،ةـنيدملا ئطاوش اـھب ةـفورعـملا ةــيبھذلا

 يباش( "رمع يزير" ئطاش رارغ ىلع
 رحبلا تامسن اھعم لمحت يتلاو )اقباس
.ةشعنملا
 بيقـــنلا هريدم بسح يداـــنلا اذھ دعــــي
 هنم ديفتسي ايعامتجا ابسكم م .شوملب
 ةرازو ودعاـــقـــتمو ومدختسمو تاراطإ
 اـمك .مھفاـنصأ فلــتخمب ينطولا عاــفدلا
 تالــحر ميظنت تالــئاــعــلا عسوب نوكي
 رارغ ىلع ،ةـبيرقـلا ةـيحاـيسلا قطاـنملـل
 ةـــيناــــمورلا راــــثآلاو "نوبيھ فحتم"
  ،ةيحايسلا فاك ةريزجو ةميدقلا ةبصقلاو
 يديس عماج اھنم ،ةيمالسإلا ملاعملا اذكو

▼
▼

 ،لابقتسالا نوع
 نئابزلا هجوي

 نع بيجيو
.مھتاراسفتسا

 ةحيرم فرغ
 ثدحأب ةدوزمو
.تازيھجتلا
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 اذكو ،ياب حلاص دجسمو ناورم يبأ
 سيدقـلا ةـيئارديتاـك لثم ملاـعــملا ضعــب
 ىلإ تارايز ميظنت ىلإ ةفاضإ ،نيتسغوأ
 ةـنيدم ةاذاـحمب ةـعـقاولا ةـيحاــيسلا ندملا

.ةلاقلا لثم ةبانع
 اذھل رئازلا ىظحي،ماعطإلا صخي اميف
 ةنيدم بلق يف دجاوتملا يقدنفلا حرصلا

 عونت لالخ نم تارايتخا ةدعب ،ةبانع
 قابطألا نم اجيزم مدقت يتلاو ،همعاطم
 ىـلـع رفوتي وھف ،ةـيديلـقـتلاو ةـيرصعــلا
  نيح يف ،ادعقم 07 ةعسب لوألا :نيمعطم
 04 ةعسب ةيتاذ ةمدخ يناثلا معطملا مدقي
 نيمعطملا نيب ةفرش دوجو عم ،ادعقم
 عست ايرتيفاك بناج ىلإ ،ادعقم 04 ةعسب
 دكؤي ،راطإلا اذھ يف .ادعقم 05 نم رثكأ
 بتكــــــــم سيئر قحلا دبع .ك دعاسملا
 فلتخي ةمدقملا تابجولا ددع نأب ماعطإلا
 006 ىلإ ةداع لصت ثيح ،رخآل موي نم
 نيذلا نئابزلا ددعل عجار كلذو ،ةبجو
 ،عوبسألا ةياھن ةلطع يف ةرثكب نودفاوتي
 تابجولـل ةـيسفاـنتلا راـعسألا بناـج ىـلإ
 نكامأ يف عونلا سفن نم معاطملاب ةنراقم

 يدعاقتم دحأ انل هدكأ ام وھو ،ىرخأ
 لوانت ددصب وھو يبعشلا ينطولا شيجلا
 هنإ" الئاـق ،هـتلـئاـع ةـقـفر ءاشعـلا ةـبجو
 ءودھلا نم وج يف ةماقإلل بسانملا ناكملا
." ديجلا لابقتسإلا عم ةصاخ ةحارلاو
 631 ىلع يدانلا رفوتي ،ءاويإلا ةيحان نم
 اھنم 23 ،ةفرغ 68 لالخ نم ،ريرس
 ةفرغ 84 ،ريبكلا مجحلا نم ةرسأب ةزھجم
 6 بناــج ىــلإ ،نيريرس تاذ ةــجودزم
 تايصخشلل صصخم دحاو اھنم ةحنجأ
 .أ دعاسملا فيضي نأشلا اذھ يف ،ةماھلا
 ،لابقتسالاو ةفايضلا بتكم سيئر دوليم
 نمكي ءاويإلا ىلع نيفرشمك مھبجاو نأ
 ةـيعون تاــمدخ ريفوت ىــلــع رھسلا يف
 نأو ةصاـــخ ،لاـــجملا اذھ يف ةـــيقارو
 مايأ ادج ةريبك نوكت زجحلاو تابلطلا
 .فايطصالا مسومو لطعلا
 Ÿù°˘˘˘˘˘Ég˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘á ‘ GE‚Éì Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘Ég˘˘˘˘ôGäا
GdƒWæ«á hGdôjÉV°«á
 ةنبل نوكيل يقدنفلا حرصلا اذھ ىلع لّوعي
 تارھاظتلا فلتخم حاجنإ يف مھست ىرخأ

 عم ،البقتسم ةبانع ةنيدم اھدھشتس يتلا
 ممأ ةلوطب حاجنإ يف مھاس يدانلا نأ ملعلا
 تميقأ يتلا نييلــحملا نيبعالــل اــيقــيرفإ
 يفناج 31 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف اندالبب
 هلابقتسا لالخ نم ،3202 يرفيف 4 ىلإ
 يبيلـلا قيرفـلا يھ ةـيقـيرفإ قرف ثالــثل
.يدنغوألا و يناتيروملاو
 نأ يدانلا ريدم لوقي ةمھاسملا هذھ نع
 ثيح ،ادج ةديفـــم تناـــك ةـــبرجتلا هذھ
 ةبرجت يدانلل  يرشبلا رصنعلا بستكا

 يف يدحتلا فقس تعفر ةديفمو ةديدج
 تارھاظتلا فلتخمل ةنيدملا ناضتحا لاح
 دوفولل ةيباجيإلا ءادصألا اھتقفار ،البقتسم
 لابقتسالا ةوافحب قلعت ام اميس ،ةيضايرلا
 دوفولا هذھ حايتراو باجعإ يقل يذلا
 عــقوملا لاـــمجو ةـــيعون اـــھناسحتساو
 لعج ام وھو ،ةديجلا ةماقإلا فورظو
 فيرشت يف ريبك لكشب مھاسي يداـــــــنلا
 ةحايسلاو ةماع ةفصب ةينطولا ةحايسلا
.صاخ لكشب ةيلحملا
 طاشنلا نم نيتنس ةــــبرجت تناـــــك اذإو
 لكايھب ةنراقم ةليلق يدانلا اذھل يقدنفلا

▼
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 يلاثملا عقوملا
 فلتخم ءاقتلإل

 يمدختسم تائف
 يدعاقتمو

 عافدلا ةرازو
 يوذو ينطولا
 لضفب ،مھقوقح
 ديجلا لابقتسالا
.ناكملا ةيھافرو



 ،لاجملا اذھ يف ديلاقت كلتمت ىرخأ ةيقدنف
 ميدقت ىلإ يدانلا اذھ ىلع نومئاقلا حمطي
 تايقافتا نأو ةصاخ ،البقتسم لضفألا
 ةـحلصملـل ةـيوھجلا ةـيريدملا نيبعمجت
 ةينطولا تائيھلا نم ددعو ةيعامتجإلا

 ةركل ةـيرئازجلا ةـيداـحتالا رارغ ىـلــع
 ءارجإل ةينطولا تابختنملا لابقتسال مدقلا
 لالخ هيلع انفقو ام وھو ،تاصبرتلا
 بختنملا ناـك ثيح ،يداــنلاــب اــندجاوت
 هصبرت يرجي ةنس 32 نم لقأل ينطولا
 بردملا نم لك ربع دقو ،ةــــنيدملاـــــب
 صوصخب مھاضر نع نيبعالـــــــــلاو
 ،لاـبقـتسالا نسحو ةــمدقــملا تاــمدخلا

 يذلا 6591 يام 91 بعلم نأو ةصاخ
 نع اريثك دعبي ال تابيردتلا هيف ماقت
.يدانلا

NóeÉä eàæƒYá
 يدانلا اھرفوي يتلا تامدخلا رصتقت ال
 اھادعتت لب ،ماعطإلاو ءاويإلا ىلع هنئابزل
 نم يھيفرت يضاــير وج ءاــفضإ ىـــلإ

 يتلا ةيھيفرتلاو ةيضايرلا لكايھلا لالخ
 هبش حبسملا رارغ ىلع ،اھيلع رفوتي

 ايرث اجمانرب صصخ يذلا ،يبملوألا
  مھرامعأ حوارتت نيذلا لافطألا ةدئافل
 نم ةــــنس 21 ىــــــلإ تاونس 6 نم
 ءالؤھ ميلعت هلالخ نم متي ،نيسنجلا
 ساسأ ىـلـع ةـحاــبسلا تاــينف معاربلا
.جوف لكل عوبسألا يف نيترم
 ةعاق ىلع يدانلا رفوتي ،كلذ بناج ىلإ
 ميظنتل ةصصخم تاطاشنلا ةددعـــــــتم

 عست حارفألاو تاودنلاو تارھاـــــظتلا
 ،دعقم 001 عسي معطم اھبو ،دعقم 022
 امب ةثيدحلا تازيھجتلا فلتخمب زھجم
 ايريتيفاكو ديربتلا فرغو نزاخملا اھيف
.ادعقم 08 ةعسب
 ةعاقلا لوؤسم دكؤي ةأشنملا هذھ نع
 .ج لوألا دعاسملا تاطاشنلا ةددعتم
 هذھ ىلع ةرثكب دادزي بلطلا نأب ،دمحم
 رثكت ثيح ،فيصلا لصف يف ةعاقلا
 ،كلذ دوعيو ةيلئاعلا تابسانملاو حارفألا
 ،ةيسفانتلا راعسألل ،هرظن ةھجو نم
 ةـيعاـمتجالا ةساـيسلا نع ربعــت يتلاو

 ةــــحلصملا ةــــيريدم اــــھتنبت يتلا
.بناجلا اذھ يف ةيعامتجالا
 ةـيقدنفــلا تاــبكرملا رارغ ىــلــعو
 ىلع يدانلا اذھ يوتحي ،ةيرصعلا

 اھجاتحي يتلا ةماھلا قفارملا نم ددع
 عست يتلا تارضاحملا ةعاقك ،رئازلا
 تاــمدخلــل بتاــكمو دعــقـــم 001
 ةيرئازجلا ةكرشلا بتكمك ةفلتخملا
 .ةيراجت تالحم اذكو تانيمأتلل
 اذھ نأ لوقــــــــــلا نكمي ،ريخألا يف
 ىلإ فاضي يرصعلا يقدنفلا حرصلا
 ةـيعاــمتجالا تازاــجنإلاو بساــكملا
 ةرازو يمدختسم حــلاصل ةــقــقــحملا

 نع مني ام وھو ،مھتالئاعو ينطولا عافدلا
 ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا ةيؤر دادس
 ةحاتملا دراوملا رييست لاجم يف يبعشلا
 تاـجاـيتحا فلـتخمل ةـمئادلا اـھتباـجتساو
 تالاـــــجملا فلــــــتخم يف نيمدختسملا
 هيفرتلاو ةحارلا ناديم هيف امب ةيعامتجالا
nيلئاعلا

▼
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 وأ ةفاقثلاو سابللاو خبطلا نف ناك اذإ
 نع ام ةقطنم زيمي ام ةيديلقتلا يلحلا
 نم لقنتي يذلا سونربلا ىقبي ،ىرخأ
 ىلإ ةرجرج نم ،ديفحلا ىلإ نبالل بألا
 سابعلب يديسو ةبانعو ساروألا
  نم اھريغو تسارنمتو يزيلإو ناسملتو
 ةايح يوري اكرتشم ازمر ،نطولا عوبر
 اخيرات انل درسيو ،رارحألا لاجرلا
 اھمسر تالوطبب جعي ،اديرفو ازيمتم
.نامزلا ربع انفالسأ
 نم دتمي ،ثارتلل رھش ةنس لك صصخي
 ،ددصلا اذھ يف ،يام 81 ىلإ ليرفأ 81
 ركذتو رھشلا اذھب "شيجلا" ةلجم يفتحت
 ةلودلا فرط نم ةلوذبملا دوھجلاب
 امب ،ينطولا ثارتلا ةيامحل اھتاسسؤمو
 الإ تبأ يتلا ينطولا عافدلا ةرازو اھيف
 انثوروم ىلع ظافحلا يف مھاست نأ
 سرحلا اھيلثمم ربع هتيامحو يفاقثلا
  ةيريدمو ينطولا كردلاو يروھمجلا
 سارح مھرابتعاب لاصتالاو مالعإلا
.ةلاصألا ةامحو فرشلا
GdÎGç OYÉeá dÓCeø GdƒWæ» 
 مدختسا املاطل يذلا ،ثارتلا لكشي 
 بجي ايقيقح ايدحت ،رولكلوفلل فدارمك
 دھج يأ رخدت ال يتلا لودلل افدھو هعفر
 رظنلاب ،هيلع ظافحلاو هتيامح لجأ نم
 رثكأ ىلعو ةغلاب ةيمھأ نم هيستكي امل
 تارثلا لمعي ،عقاولا يف .ديعص نم
 ةمألل يعامتجالا كسامتلا زيزعت ىلع
  جمد لالخ نم ةينطولا ميقلا نيتمتو
 بناج نم .عمتجملا يف يفاقثلا عونتلا
 رثكأو لب ،اينمأ ادعب ثارتلا لمحي ،رخآ
 يفف .ممألا نمأل ةماعد لكشي ،كلذ نم
 للخ ىلإ يعامتجالا طبارلا ضرعت ةلاح
 ىلإ دتمت دق هتاريثأت نإف ،يفيظو
  ،ةلودلا نمأو ماعلا ماظنلاب لالخإلا
 يتلا ةيداصتقالا تاساكعنالا نع كيھان
 هدعب نع الضفو ،كلذ نع بترتت دق
 ادروم ثارتلا ربتعي ،يراضحلا
 ةلئاط تاداريإ ردي ،امادتسم ايداصتقا
 .ةحايسلا  لالخ نم ةيمومعلا ةنيزخلل
 ضرعتي نأ نكمي ،كلذ ىلع ةوالع 
 فرط نم ةقرسلاو بھنلل ثارثلا
 تالواحم ىلإ وأ ةمظنم ةيمارجإ تاكبش
 نم ةيكلملا ىلع ءاليتسالاو ذاوحتسالا

 ىلع ،ةيجراخلا فارطألا ضعب لبق
 ارخؤم اندالب اھدھشت يتلا كلت رارغ
 ةرواجملا نادلبلا دحأ نش قيرط نع
 ىلع ءاليتسالا ىلإ يمرت تالمحل
 ةينطولا ةيوھلا لثمت يتلا زومرلا
 ،دالبلا قطانم فلتخمب ةيرئازجلا
 تاسارد قالطإ دح ىلإ تلصو
 عفادب تايرفحلا ملع يف ةموعزم
 معازم تابثإ لمأ ىلع ةروانملا
 ريغ مھتاسرامم ريربتو مھتاءاعدا
 .ةيعرشلا
 نمض اضيأ ثارتلا ةيامح جردنت
 ةرباعلا ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكم
 يتلا ةديازتملا صرفلا لظ يف ،دودحلل
 لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت اھحيتت
 ،راطإلا اذھ يف .تامولعم نم هلقنت امو
 ريبادتلا نم ةلمج ذاختا بجي
 ذاوحتسا ةلواحم يأ عنمل تاءارجإلاو
.يرئازجلا بعشلا ةيكلم ىلع ءاليتساو
G’LôGAGä GŸàîòI eø Wô±  
Gdù°«ó QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá
 سيئر ناوتي مل ،نأشلا اذھ يف
 تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،ةيروھمجلا
 ديسلا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا
 هترايز شماھ ىلع ،نوبت ديجملا دبع
 ءاسنلا تاعادبإب صاخ ضرعمل
 زكرملاب مظنملا ،تايرئازجلا تايفرحلا
 لاحر فيطللا دبع تارمتؤملل يلودلا
 هذھل ةأرملل يملاعلا مويلا ءايحإ ةبسانمب
 تاءارجإلا نم ةلمج قالطإ يف ،ةنسلا
 ثارتلا ةيامح لجأ نم اھذختا يتلا
 يتلا ةيمھألل ارظن هريوطتو ينطولا
 ريغ ثارتك هفينصت " لالخ نم اھيستكي
 ممألا ةمظنم راطإ يف يمحم يدام
 ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
 ةيامح ةرورض ىلإ اعد امك ،"وكسينويلا
 ديلقتلا نم يرئازجلا يديلقتلا سابللا
 ةرتف يف هشيمھت مت ينطو ثوروم هنوك
 ام وھو" ددصلا اذھ يف الئاق ،ةقباس
 ءاعدا ةلواحمو بلسلل ةضرع هلعج
 يف تايفرحلا ماھسإ انمثم ،"هتيكلم
 ديسلا اعد امك ،يرئازجلا ثارتلا ءايحإ
 فينصت ةرورض ىلإ ةيروھمجلا سيئر
 يرئازجلا ثارتلا نمض يديلقتلا سابللا
 ةموكحلا اھحنمت ةقباطم ةداھش لالخ نم

  ،ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنتو تايفرحلل
  معدل ةلودلا دادعتسا" ىلع ابرعم
 قيوست لاجم يف تايفرحلا ةقفارمو
 ةيمھأ ىلإ رظنلاب ،"ةيديلقتلا  نھتاجتنم
 لالخ نم يرئازجلا جتنملا جيورت
 .ةيلودلا ضراعملا يف ةعساولا ةكراشملا
 زيزعتل تاءارجإلا هذھ يتأت ،ةراشإلل
 لالخ اندالب اھجھتنت يتلا ةيجيتارتسإلا
 ةيامح فدھب ةريخألا تاونسلا
 نم ةيداماللاو ةيداملا ةيفاقثلا تاكلتمملا
 نم ديدعلا ةكراشمب ،ةقرسلا تالواحم
 عافدلا ةرازو رارغ ىلع ،تارازولا
nينطولا
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 سرحلا ةلذب
 يروھمجلا
 ىلع ةدھاش
.ةلاصألا
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G◊ôS¢ G÷ª¡ƒQ… Qeõ dÓCU°Édá 1

 نم ريثكلا يروھمجلا سرحلا ةدايق ذفنت
 فدھب ،انموي يلإ اھتأشن ذنم ماھملا
 نمو ،ةينطولا ةيوھلا زومر ىلع ظافحلا
 ،حالسلا اذھ اھمضي يتلا تادحولا نيب
 "يشاعم يلع" تافيرشتلل لوألا جوفلا
 ةلايخلل 11 جوفلاو ىقيسوملا ةسردمو
 سرحلا حالس دعي ثيح ،ةبكاوملاو
 ايلعلا ةدايقلا تاميلعتل اقفو يروھمجلا
 ثارتلا يماح يبعشلا ينطولا شيجلل
 ةفلكملا ةيقيسوملا هقرف دعت امك ،ينطولا
 ةليصألا ةيركسعلا ديشانألا فلتخم فزعب
 ،رئازجلا فويض لابقتسا مسارم لالخ
 ةلثمم يديلقتلا اھيزب ةلايخلا رارغ ىلع
 عطاقم فزعو دالبلا قطانم فلتخمل
 ،اندالب ثارت نم اھتلاصأ دمتست ةيقيسوم
 بناوجلا فلتخم سكعت رئازجلل ةآرم
.عمتجملل ةيراضحلاو ةيفاقثلا
 ينطولا انثارت نيمثت بجو ،هيلعو
 يف زورب عم ةصاخ ،هيلع ظافحلاو
 ضعب نم تالواحم ،ةريخألا تاونسلا
 لالخ نم ،هيلع ذاوحتسالل فارطألا
 ةعورشم ريغ قرط ربع ،ءارشلا ةيلمع

 ةلاصألا زومرل ،ةقرسلا لالخ نم وأ
 ةسبلألاب رمألا قلعت ءاوس ،ةيرئازجلا
 تارھوجملابو خبطلا نونفو ةيديلقتلا
  فحتلا اذكو قطانملا فلتخمل ةيديلقتلا
 ساسأ ىلع مدقت يتلاو ،اھريغو ،ةينفلا
 ،ةيملاع ضراعم يف يبنجأ ثارت نم اھنأ
 لمشتل ةيوتلملا لامعألا هذھ تدتما ثيح
 هترھظأ املثم ،يقيسوملا يفاقثلا ثارتلا
 نادلب نم نيينغملا ضعب بسن تالواحم
 انثارت نم ىقيسومو يناغأ ةيكلم ةيبنجأ
 .مھنادلبل ينطولا
 يتلا تاطاشنلا نم ديدعلا نأ ركذلا ردجي
 مھاست يروھمجلا سرحلا حالس اھب موقت
 ثارتلا ىلع ظافحلا يف لاعف لكشب
 ليجستو ةباتكو عمج رارغ ىلع ،ينطولا
 ءاشنإ فدھب ،ةميدقلا يناغألا ةنمقرو
 كنب يأ ،ةيرئازج ةيقيسوم ةبتكم
 .ةيرئازجلا ىقيسوملاب صاخ تايطعملل
 زيزعت متي ،هركذ قبس ام ىلإ ةفاضإ
 نم رارمتساب ةيركسعلا ةيقيسوملا قرفلا
 ىلع فزعت ةيقيسوم قرف ليكشت لالخ
 ةاون نيوكت عم ،ةيديلقتلا ةيقيسوملا تالآلا

 ىوتسم ىلع ةيسلدنألا ىقيسوملل ىلوأ
.ىقيسوملا ةسردم
 نم ينطولا يناويحلا ثارتلا ملسي مل هرودب
 ديدعلا ليجست عم اميسال ،تاسرامملا هذھ
 اندودح ىوتسم ىلع تالواحملا نم
 ،ايثارو ةلدعم ةيناويح فانصأ لاخدإل
 ساسملاو ةيرئازجلا قوسلا قارغإ فدھب
 ناصحلا ،ةيرئازجلا ةنصحألا ةلالس ءاقنب
 هلمحت ةردقو هتوقب ريھشلا يربربلا
 يذلا يربربلا يبرعلا ناصحلاو هتعاجشو
 نم تأشن ةتحب ةيرئازج ةلالس ربتعي
 يبرع ناصحو يربرب ناصح نيب جوازت
 تاحوتفلا رثإ رئازجلل لصو يذلا ليصأ
 نم عونلا اذھ لثم زاتميو ،ةيمالسإلا
 ربتعت امك ،ةوقلاو ةقئافلا ةعرسلاب لويخلا
 ،هيلع ظافحلا بجو اثارت ناتلالسلا ناتھ
 نع ىورت ةيخيرات ةميق نم هلثمي امل ارظن
 ،اندالب يف ةنمزألا ربع سرافلاو ناصحلا
 ،تالوطبلاو فرشلل ازمر ليخلا دعت ثيح
 لاطبأل ةيفو ةقفارم اضيأ تناك امك
 رمعتسملا دض مھحافك يف ةيبعشلا ةمواقملا
nيسنرفلا
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 سرحلا نم ةليكشت
 ءانثأ يروھمجلا
 ضارعتسالا
 شيجلل يركسعلا
 يبعشلا ينطولا
  ةينيتس ةبسانمب
 ةيدترم ،لالقتسالا
.يديلقتلا يزلا



 يراضح ثرإب ةينغلا رئازجلا تحضأ
 راجتالا تاكبش عامطأ لحم يفاقثو
 ثيح ،ةيرثألا زونكلاب عورشملا ريغ
 فصوت  لامعأ لالخ نمو هنأ
 فاطملا يھتني نأ داك ،ةطيسبلاب
 يف رئازجلا خيرات نم ةمھم ءازجأب

 كردلا دارفأ ةظقي الول ةيبنجأ فحاتم
 تاكلتمملا ةيامح ةقرف دعتو ينطولا
 .لاثم لضفأ ةزابيتب ةيفاقثلا
 ريبادتلل مراصلا قيبطتلا لالخ نمو
 تافلاخملاو مئارجلا ديدحت ربع ةينمألا
 ،يفاقثلا ثارتلاب ساسملاب ةلصلا تاذ

 ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامح ةقرف لمعت
 ىرخألا قرفلا رارغ ىلع ةزابيتب
 يزكرملا بتكملا عم قيثولا نواعتلاب
 ىلع يفاقثلا ثارتلا ةيامحب فلكملا
 ةلدألل ينطولا دھعملا ىوتسم
 ،يواشوبب مارجإلا ملعو ةيئانجلا
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 ملاعملاب ةفلكملا ةصتخملا حلاصملاو
 ميلقإ يف ةيفاقثلاو ةيخيراتلا
 ةفاقثلا ةيريدم رارغ ىلع ،صاصتخالا
 تايعمجلاو فحاتملاو ةحايسلاو
 لئاسوو ثارتلا لاجم يف ةطشانلا
 زاتمي يذلا يرثألا دھعملاو مالعإلا

 ثارتلا ةيامح يف ةريبك ةيلاعفب هرود
 نمضتي يموي لمع لالخ نم يفاقثلا
 ثيح ،ةلصلا تاذ تاميلعتلا قيبطت
 .عدرلاو ةياقولا نيب هماھم عمجت
 نأ ةقرفلا دئاق دكؤي  ،هتاذ قايسلا يف 
 مضت يتلا ةريخألا هذھ  ماھم"
 ةيامح لاجم يف نينوكم نيمدختسم
 ليجستو ءاصحإ يف لثمتت ،ثارتلا
 يف دوجوملا يفاقثلا ثوروملا لمجم
 ،اضيأ اھماھم نمو  ،"اھصاصتخا ميلقإ
 صاصتخالا ميلقإ لماكل ةطيرخ دادعإ
 لفكتت يتلا ةيندملا تائيھلا عم نواعتلاب
 ةبقارملا نكامأ ديدحتو ثارتلا ةيامحب
 هذھ طيحم يف حايسلا تاكرحت دصرو
 ةلواحم يأ طابحإ لجأ نم عقاوملا
 نم لكش يأب يفاقثلا ثارتلاب ساسملل
 ةيرادإلا تاطلسلا غالبإ عم ،لاكشألا
.ةمزاللا ريبادتلا ذاختإ لجأ نم
 دارفأ انل حضوأ ،ساسألا اذھ ىلع
 ءانثأ مھانقفار ةزابيت ةقرفل نيعبات
 عقوم ىوتسم ىلع ةيرودب مھمايق
 ةفاضإلاب هنأ ،ةقطنملا يف يحايس
 ةيعوتلا لاجم يف ةلوذبملا دوھجلل
 ميلقإب يفاقثلا ثارتلل جيورتلاو

 ةيملعلا تارھاظتلا لالخ صاصتخالا
 ةيوھجلا ةدايقلا ىوتسم ىلع ةمظنملا
 دنع ةينوناقلا تاءارجإلا قيبطت اذكو
 ةقرف دارفأ عباتي ،تافلاخم باكترا
 بيلاسأ روطت ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامح
 ةيرثألا زونكلا يبھان لمع قرطو
 ءوضلا اھلالخ نم طلست ريراقت دادعإو
 .لاعفألا هذھل ةيمارجإلا بناوجلا ىلع
 لئاسولا يف روطت ليجست عمو ،هيلعو
 فيثكتو لاصتالاو مالعإلا ايجولونكتو
 ىلإ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم مادختسا
 ،ةميرجلا هتدھش يذلا روطتلا بناج
 عطقلاب عورشملا ريغ راجتالا  حبصأ
 عقاوملا ىلع متي يذلا ةيرثألا
 رارغ ىلع تاقيبطتلاو ةينورتكلالا
 اذھ يف ،مارغتسناو كوبسياف
 ةقرفلا هذھ دارفأ انل ركذ صوصخلا
 قلعتت 3202 يرفيف رھش تعقو ةلاح
 نم رثكأب يعرشلا ريغ راجتالاب
 ةرتفل دوعت ةيدقن ةعطق نيسمخ
 ةمولعملا هذھ دصر مت ثيح ،نيدحوملا
 متو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع
 باش وھو ،ةميرجلا هذھ بكترم فيقوت
  nةنس 52  رمعلا نم غلبي

▼

 ةقرف دارفأ
 ثارتلا ةيامح
 ةيرود يف
 حيرضلاب
 يكلملا
 يناتيروملا
.ةزابيتب
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 ناكرأل لاصتالاو مالعإلا ةيريدم مھاست
 تاھيجوتل اقبط يبعشلا ينطولا شيجلا
 يف يبعشلا ينطولا شيجلل ايلعلا ةدايقلا
 ةليصأ ةيركسع ةفاقث خيسرت عورشم
 نم لمع يتلاو برحلا نونفب ةعبشتم
 نيودت ىلع رئازجلا دجم وعناص اھلالخ
 ثادحألا يف بھذ نم فرحأب مھئامسأ
 ةيريدم يدؤت امك ،ةماھلا ةيخيراتلا
 ةيامح يف اماھ ارود لاصتالاو مالعإلا
 يف يداملا ريغو يداملا ينطولا ثارتلا
 ىلع ةفلتخملا اھلكايھ ربع يركسعلا هقش
 يذلا شيجلل يزكرملا فحتملا رارغ
 ثيح ،لكايھلا هذھ ةرادص يف يتأي
 ماھملاو فئاظولا نم ديدعلاب علطضي
 ديدعلا ضرعو ظفحو عمج رارغ ىلع
 ةيخيراتلا قئاثولاو ضارغألاو عطقلا نم
 ذنم ةينطو ازونك لكشت يتلا ،تابھلاو
 رصعلا ةياغ ىلإ يرجحلا رصعلا
 خيراتلا زاربإو ميدقت عم ،ثيدحلا
 ةينف عطق ضرع ربع رئازجلل يركسعلا
 تاحوللا رارغ ىلع ،اھعون نم ةديرف
 اذكو ةتوحنملا ليثامتلاو ةيتيزلا
 فلتخمو ةيفصنلا ليثامتلاو تامسجملا
 تالدبلاو قئاثولاو ةحلسألاو ةميقلا عطقلا
 ىلع ةظفاحملا ةيمھأل ارظنو .ةيركسعلا
 شيجلل يزكرملا فحتملا لذبي ،ثارتلا
 دروملا نيوكتب قلعتي اميف ةينضم ادوھج

 ظفح صخي اميف اميسال ،يرشبلا
 ةضورعملا عطقلا ميمرت ةداعإو ةنايصو
 ثوحبو تاسارد دادعإ عيجشت  اضيأو
.ةلصلا تاذ ةيملع
 يراضحلا ثوروملا ةيامح دصقو
 ،ةدعاصلا لايجألل ءافوب هلقنو نطولل
 ةيريدم لبق نم ىرخأ دوھج تلذُب
 ءاشنإب تدسجت يتلاو لاصتالاو مالعإلا
 يف ثوحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملا
 ذيفنتب موقي يذلا يركسعلا خيراتلا
 خيراتلا يف ةيثحبلا عيراشملاو جماربلا
 ،اذھ انموي ةياغ ىلإ مدقلا ذنم يركسعلا
 ةركاذلا ىلع ظافحلا يف ةمھاسملا عم
.نطولل ةيركسعلا داجمألاو
  زكرملا ىعسي ،رخآ قاطن ىلعو
 ةدوجوملا ةيخيراتلا قئاثولا عاجرتسال
 تاقالع تماقأ نادلبل فيشرألا زكارمب
 امك ،صوصخلا اذھ يف رئازجلا عم
 اميف مالعإلا ىلع زكرملا لمع لمشي
 ربع رئازجلل يركسعلا خيراتلاب قلعتي
 اھمساقتي يتلا ةمھملا يھو تافلؤم دادعإ
 تاروشنملل ينطولا زكرملا عم زكرملا
 ةيزكرملا ةسسؤملا اذكو ةيركسعلا
 ةيريدمل ةعباتلا يرصبلا يعمسلا جاتنإلل
.لاصتالاو مالعإلا
 ينطولا شيجلا رود نأب ركذن نأ يقب
 ةيعامجلا ةركاذلا ىلع ظافحلا يف يبعشلا

 نأ نكمي ال ينطولا ثارتلا كلذ يف امب
 هنأو اميسال ،تاحفص عضب يف هرصحن
 ينابم لكش ىلع مھم دج ثارتب رخزي
 نم ديدعلا يف ةدجاوتم نوصحو ملاعمو
 ةيركسعلا تادحولاو تاوقلا تادايق
 ةديدش ةيانعب اھيلع ظفاحي يتلاو
    nةنيمث ازونك اھرابتعاب
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 نم عطق
 ةميدقلا ةحلسألا

 ليثامتلاو
 ةضورعملا

 فحتملاب
 يزكرملا
 ،شيجلل

 ةركاذلا ظفاح
.ةيعامجلا
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 ينطولا شيجلـل اـيلـعــلا ةداــيقــلا يلوت
 ،ةينطولا ةركاذلل ةريبك ةيمھأ يبعشلا
 يبعشلا ينطولا شيجلا نأ نم اقالطنإ
 عبشتملا ينطولاريرحتلا شيج ليلس وھ
 لالخ نم مامتھالااذھ دسجتيو ،هميقب
 سيئر ديسلا اھيلوي يتلا ةريبكلا ةيانعلا
 تاوقـلـل ىـلـعألا دئاـقــلا ،ةــيروھمجلا
 ،ةركاذلل ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسملا
 ،0202 ياــــم 7 موي ردصأ ثيح
 يام 8 رزاجمل 57 ىركذلا ةبسانمب
 اموي يام 8 موي لعجب ارارق 5491
 ينطو بجاو هرابتعاب ةركاذلل اينطو
 ايونس دلخي ،ةمواسم يأ لبقي ال سدقم
 رارغ ىلع ينطولا بارتلا لماك ربع
 ،ىرخألا ةينطولا دايعألاو مايألا يقاب
 يف ةقيمع ةيزمر تالالد نم هلمحي امل
 ةانقلا قالطإ مت امك ،نييرئازجلا نادجو
 خيراتب ىنعُت يتلا "ةركاذلا" ةينويزفلتلا
 1202 ةنس يفو ،ةنسلا تاذ يف اندالب
 موي ميسرت ةيروھمجلا سيئر ديسلا رقأ
 ةيمالسإلا ةفاشكلل اينطو اموي يام 72
 ةقيقد فوقولا بناج ىلإ ،ةيرئازجلا

 ،ةنس لك نم ربوتكأ 71 يف تمص
 ةـيلاــجلا هــتدأ يذلا رودلاــب اــناــفرع

 ةروثلا لالخ رجھملاب ةميقملا ةيرئازجلا
.ةيريرحتلا
 ةنس مت ،ةرصبتملا ةيؤرلا هذھ لظ يف
 اينطو اموي توأ 40 موي ميسرت 2202
 خيراتل اديلخت ،يبعشلا ينطولا شيجلل
 ثيح ،ينطولا ريرحتلا شيج ريوحت
 ديعسلا لوأ قيرفــــــــــــــلا ديسلا داشأ
 ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش
 توأ 4 موي اھاقلأ ةملك يف يبعشلا
 ةيروھمجلا سيئر ديسلا مامتھاب ،2202
 يحو نم" الئاق ،ةينطولا ةركاذلاب غلابلا
 ،زازتعاو رخف لكب ييحن ىركذلا هذھ
 شيجلل ينطولا مويلل ىلوألا ىركذلا
 سيئر ديسلا هرقأ يذلا ،يبعشلا ينطولا
 تاوقـلـل ىـلـعألا دئاـقــلا ،ةــيروھمجلا
 نم ،ينطولا عاــفدلا ريزو ،ةـــحلسملا
 صلــخملاو قداصلا هــماــمتھا قلطنم
 دودحمالـلا هريدقـتو ،ةـينطولا ةركاذلاـب
 نم لذبــُت يتلا تاـــيحضتلاو دوھجلـــل
 ليبس يف نيصلخملا نطولا ءانبأ فرط
."رئازجلا نأش ءالعإ
eójôjá G’EYÓΩ hG’EJü°É∫..
GEgàªÉΩ OGFº
 راربألا انئادھش ةلاسر ظفح ةمھم ربتعت
 مھرثآم غــيلـــبتو ماسجلا مھتاـــيحضتو

 تامامتھا ميمص نم ،ةمداقلا لايجألل
 ناــكرأل لاصتالاو مالـــعإلا ةـــيريدم
 صرحت يتلا ،يبعشلا ينطولا شيجلا
 ةيخيراـتلا تاـبساـنملا لك ديلـخت ىـلـع
 تاودنلا نم ديدعــلا ميظنتو ةـــينطولاو
 اھتاسسؤم ربع ةـيخيراـتلا تاـيقـتلـملاو
 ةيميلقإلاو ةيوھجلا  مالعإلا زكارمو
 ةيخيرات تايصخش روضحب ،اھل ةعباتلا
 ةساردب نيمتھم اذكو ،نيثحابو ةينطوو
 ،تاعماـجلاو دھاـعـملا ةـبلطو خـيراـتلا
 نيب لصاوت رسج ءانب لجأ نم كلذو
 .مويلا ليجو سمألا ليج
 ىنعُت تاودن ميظنت متي ،ددصلا اذھ يف
 ،ريرحتلا ةروث اميس ،ينطولا خيراتلاب
 ربمفون 03 موي تدقُع يتلا كلت اھنمو
 ناونعب شيجلل ينطولا يدانلاب 2202
 ةركاذلا ىــلــع ظاـــفـــحلاو مالـــعإلا"
 زيزعــتل ةــيلوؤسمو مازتلإ ..ةـــينطولا
 ريدم دكأ ثيح ،"ينطولا  عاـــــــــفدلا
 شيجلا ناــــكرأل لاصتالاو مالــــعإلا
 ،كوربم عباس ءاوللا ،يبعشلا ينطولا
 ىلع ظافحلا ةرورض ىلع ةبسانملاب
 لثم ميظنت لالخ نم ةينطولا ةركاذلا
 يتلا يملعلا عباطلا تاذ تاودنلا هذھ
 ةـفاـقـث ءاــنب يف ةــمھاسملا اــھنأش نم

57 www.mdn.dz
3202 يام 817 ددعلا شيجلا

''GE¿ PGcôJæÉ GdƒWæ«á  cÉfâ hS°àÑ≤≈ Gdû°©∏á Gdà» JæÒ MÉV°ô heù°à≤Ñπ GCeàæÉ, ÃÉ –ª∏¬ h JõNô H¬ eø GBjÉä GÛó h Gdû°ªƒñ 
hGdμÈjÉA h fμôG¿ GdòGä, ‘ S°Ñ«π G◊ôjá hGdμôGeá hGdù°«ÉOI''.

يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ،ةحيرڤنش ديعسلا لوأ قيرفلا ديسلا ةملك نم فطتقم

eójôjá G’EYÓΩ hG’EJü°É∫ ‘ Gd£∏«©á

lQ. G÷ƒGÊ



 تزيم يتلا ةيماسلا ميقلا زربت ةيخيرات
.ةرفظملا ةيريرحتلا ةروثلا
 ةدلاخ رئازجلا لاطبأ ءامسأ ىقبت ىتحو
 شيجلا لصاوي ،ةيعامجلا ةركاذلا يف
 تاعفدلا فلتخم ةيمست يبعشلا ينطولا
 لكايھ فلتخم نم ةنس لك  ةجرختملا
 ءادھش مساــــب هـــــتادحو اذكو نيوكتلا
 ةنس لالخ مت هنأ ملعلا عم ،نيدھاجمو
 ةدحو57  نم رثكأ ةـــــيمست 2202
 ربع نيفوتم نيدھاجمو ءادھش ءامسأب
 ةيركسعلا يحاونلاو   تادايقلا فلتخم
 مھعـــينص ليمجب قيلـــي ناـــفرع وھو
 ايحت نأ ليبس يف ماسجلا مھتايحضتو
.ةلقتسم ةرح رئازجلا
GŸôcõ GdƒWæ» d∏óQGS°Éä hGdÑëå ‘ GdàÉQjï 
Gd©ù°μô… G÷õGFô…:
 تاساردلل ينطولا زكرملا سيسأت ءاج
 يركسعــــلا خـــــيراـــــتلا يف ثحبلاو
 يف هتاطاشن تقلطنا يذلا يرئازجلا
 ركــــــــف سيسأت فدھب ،7102ربمتبس
 ةبرجت نم مھلتسم يرئازج يركسع
 ةباتك لاجم يف ةيرثلاو ةليوطلا اندالب
 زاـجنإ ماـھمب عـلطضي ثيح ،خـيراــتلا
 يركسعـــلا خـــيراــــتلا يف  تاساردلا
 اھرشنو هلحارم فلتخم ربع يرئازجلا
 ةـــيخيراـــتلا تاساردلا" ةـــلــــجم يف
 ةيسادس ةيملع ةلجم يھو "ةيركسعلا
 ةيقرو ةخسن يف رشنت ،ةمكحم ةيخيرات
 ةـــيرئازجلا ةصنملا ربع ةـــينورتكلإو
 طبارلا ربع رشنت ،ةـيملـعـلا تالـجملـل
 zd .tsirec.pjsa.www ينورتكلإلا

 11 زكرملا ردصأ ،قاــــــيسلا اذھ يف
 مھاست يتلا ،ةروكذملا ةلجملا نم اددع
 ،يخيراـــــــتلا ثحبلا ديصر ءارثإ يف
 يف رداصلا ريخألا اــــــــھددع نمضت
 رھاظم لوح اصاخ افلم  3202 يفناج
 ةروثلا عم يبرعلا ءاخإلاو نماضتلا
 ةعونتم تاسارد نع الضف ،ةيريرحتلا
 مالـقأب تررـُح ،ةـيخيراــت تالاــقــمو
 طاــــــــــــــــــبض نم زكرملا تاراطإ
 ةذتاسأو نيھيبش نييندم نيمدختسمو
.نييعماج
 ينطولا زكرملا رھسي ،كلذ ىلع ةوالع
 خــــيراـــــتلا يف ثحبلاو تاساردلـــــل
 تاودن ميظنت ىلع يرئازجلا يركسعلا
 جماربلا ءارثإ يف مھاسي امك ،ةيخيرات
 يركسعلا خيراتلا ةدام سيردتب ةقلعتملا

 ىـلإ نيمتنملا ةذتاسألا ضعــب نييعــتو
 ةدامك هسيردت ىلع فارشإلل زكرملا
 ىـلـع ةـيميلـعــتلا جماربلا يف ةــيساسأ
 ةينيوكتلا ةموظنملا لكايھ ةفاك ىوتسم
 فلـــــتخمو يبعشلا ينطولا شيجلـــــل
 نم ءدب ،يركسعلا نيوكتلا تايوتسم
 سرادملا ىـــــــــــــلإ  بيردتلا زكارم
.ايلعلا ةيركسعلا
G’EYÓΩ GŸμàƒÜ hGdù°ª©» GdÑü°ô… 

‘ Nóeá GdòGcôI GdƒWæ«á 
 ةعباتلا ةيمالعإلا تاسسؤملا علطضت
 ةــمھمب لاصتإلاو مالـــعإلا ةـــيريدمل
 اذھ يف ،ةينطولا ةركاذلا ىلع ظافحلا
 ةديمع ،"شيجلا" ةلجم ظفاحت ،ددصلا
 يذلا دھعلا ىلع ةيرئازجلا تالجملا
 فادھأ ىلع ظافحلل اھسيسأت ذنم هتعطق
 املثم دعاصلا ليجلاب ةيانعلاو ةروثلا
 قشت يھو  اھل ةيحاتتفإ لوأ يف درو
 كلذ ذنمو ،تابثب  يمالعإلا اھقيرط
 فيرعتلا يف دھج ىندأ رخدت مل نيحلا
 ربع دتمملا يرئازجلا بعشلا حافكب
  تلظو ةـيخيراــتلا تاــبقــحلا فلــتخم
 اـھئارق لوقــع رينت ةــيريرحتلا ةروثلا
 ىتح نرق فصن نم رثكأ ىدم ىلع
 اذھ يف .اھقحتست يتلا ةناكملا اھيطعت
 اراـق اـنكر ةـلـجملا صصخت ،قاــيسلا
 ةروثلا لوح عـــــــــــــيضاوم  نمضتي
 ،ةــــئيضملا اــــھبناوجو ةـــــيريرحتلا
 ةـيمالـعإلاو ةــيساــيسلاو ةــيركسعــلا
 ةفاضإ ،ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو

 ةسسؤملا صصخت
 ةيزكرملا ةيركسعلا
 ،يرصبلا يعمسلل
 ةصح  لالخ نم
 "مزعلا اندقعو"
 ظافحلل اراق انكر
.ةركاذلا ىلع
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 يتلا "ليلسلا" ةصح صصخت
 ىلوألا ةانقلا جاومأ ىلع ثبت
 اراق انكر ،ةيوھجلا تاعاذإلاو

."ةركاذلا نم" هناونع
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 نيدھاجمل  ةيح تاداھش جاردإ ىلإ
.تادھاجمو
 ةيركسعلا ةسسؤملا لمعت ،اھتھج نم
 لضفـب ،يرصبلا يعـمسلـل ةــيزكرملا
 نييفحص نم ةنوكتملا ةيمالعإلا اھقرف
 ىلع ،توصلا يطقتلمو ،نيروصمو
 يتلا "مزعــلا اــندقــعو" ةصح زاــجنإ
 ىــلــع ةــيلاــع ةدھاشم ةــبسنب ىظحت
 فوغشلا يرئازجلا روھمجلا فيرعت
 داــجمألاـــب رخازلا هدالـــب خـــيراـــتب
 دادعإ ىـلـع فكعــت اــمك ،تالوطبلاو
 ةيريرحتلا ةروثلل خرؤت ةيقئاثو مالفأ
  ةـيح تاداـھش ىـلـع ساسألاــب دمتعــت
 ةديجملا ةيريرحتلا  ةروثلا يدھاجمل
 ىوتسم ىلع ةزجنملا مالفألا نيب نمو
 "لزألا ذنم داجمأ" ةروكذملا ةسسؤملا
"ةدوقفملا ةـقـلـحلا..نيسلا رھن"و
 دلــخت يتلا تاــجاـــتنإلا نم اـــھريغو
 ايفرعمو ايونعم اداز ىقبت ىتح اھرثآم
 عورأ لايجألا هنم مھلتست ،بضني ال
 .ةيحضتلاو ةلوطبلا يف ةلثمألا
 يتلا "ليلسلا" ةصح صصخت ،اھرودب
 ىـــلوألا ةاـــنقـــلا جاومأ ىـــلـــع ثبت
 هناونع اراق انكر ،ةيوھجلا تاعاذإلاو

 تاــــــــھيرتروب نمضتي "ةركاذلا نم"
 ءادھشو ةـيبعشلا تاــمواــقــملا لاطبأل
 طلست امك ،نيدھاجمو ةيريرحتلا ةروثلا
 ريرحتلا شيج كراـعـم ىــلــع ءوضلا
 تاراوحلا ىـــلــــع اداــــمتعإ ينطولا
 عـم اـھمقاط اــھيرجي يتلا تاداــھشلاو
 ةدلاــخلا ةـــيريرحتلا ةروثلا يدھاـــجم
 اھمظنت يتلا تايقتلملاو تاودنلا لالخ
 نع الضف .لاصتإلاو مالعإلا ةيريدم
 ةصح صصخت ،"ةركاذلا"نكر
 ةصاــــخ ادادعأ "ليلسلا"
 ةـينطولا تاــبساــنملا يف
 ثدحلا اھلالخ نم زربت
 اذھ يف .هـلـيصاــفــت لكب
 ةـبساـنمب تصخ ،قاـيسلا
 ديعـــــــــل نيتسلا ىركذلا
 الـماـك اـفـلـم لالـقــتسإلا
 لوح هعيضاوم تروحمت
 ةـــــــــــــيريرحتلا ةروثلا
 تازاــجنإو اـــھلـــحارمو
 يبعشلا ينطولا شيجلا
 ريرحتلا شيج ليلس
.ينطولا

GŸàë∞ GŸôcõ… d∏é«û¢.. PGcôI G’Ceá 
 شيجلـــــــــــل يزكرملا فحتملا رھسي
 "ديدج نب يلذاشلا لحارلا سيئرلا"
 ءايحإ ىلع ةمألا ثارتل ايماح هرابتعاب
 تاودن ميظنتو ةــينطولا تاـــبساـــنملا
 نوصتخم ةذتاسأ اــھطشني ،ةــيخيراــت
 ليبس ىلعو قايسلا اذھ يف .نودھاجمو
 خيراتب فحتملا دلخ رصحلا ال لاثملا
 داھشتسا ىركذ 3202 سرام حتافلا
 نم ،ةيريرحتلا ةروثلا ةداق نم ةبكوك
 عم ،ةيتاذلا مھريس تلوانت ةودن لالخ
 ىــفــتحا دق ناــك فحتملا نأ ملـــعـــلا
 ةيريرحتلا ةروثلا عالدنال 86 ىركذلاب
 ناونعب ةبسانملاب ةودن مظن ذإ ،ةديجملا
 ىلإ تقرطت "ةمأ ةزعو بعش ةمحلم"
 ةـــــــــيريرحتلا ةروثلا راصتنا لماوع
 اھريغو لالتحالا شيج ىلع ةديجملا
 راوزلا دفاوت تدھش يتلا تاطاشنلا نم
 ىلإ ،عمتجملا حئارشو تائف فلتخم نم
 ةــبلط ةدئاــفــل تاراــيز ميظنت بناــج
 فلـــــتخمو ةـــــيركسعــــــلا سرادملا
 تاـــيعــــمجلاو ةــــيوبرتلا تاسسؤملا
. ةيفاقثلا يداونلاو
  ارخؤم فحتملا معدت ،ةراشإلل
 ةعومجم يف تلثمت ةديدج تاضورعمب
 ةسائر فرط نم تملُس تاعربتلا نم
  تاسدسم ثالث يف لثمتتو ةيروھمجلا
 نيدموب يراوھ لحارلا سيئرلل دوعت
 نب نغدوب نيغد ديھشلل دوعي رجنخو
 نع الضف ،"يفطل ديقعلا" وعدملا يلع
 ةليقث ةحلسأل ةفلتخم تامسجم زاجنإ
nةفيفخو

59

 فحتملا مھاسي
 شيجلل يزكرملا
 لحارلا سيئرلا"
 نب يلذاشلا
 ءايحإ يف ،"ديدج
  ةينطولا تابسانملا
 ايماح هرابتعاب
 ةمألا ثارتل

▼
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 ةيعمجلا سيئر دكأ ،قايسلا اذھ يف
 ديسلا ماغـلألا اـياـحضل ةـيوارحصلا

 لالخ هل ةلخادم يف ،راديح زيزع
 ةيعمج هتمظن يذلا ةركاذلا ىدتنم
 موي دھاجملا ةديرجو ديھشلا لعشم
 مويلا  ةبسانمب  3202 ليرفأ 4
 ماغلألا راطخأ نم ةيعوتلل يملاعلا
 ،ةنس لك نم ليرفأ 4 ـل فداصملا
 ناـــــك يذلا يوارحصلا بعشلا نأ
 لبق ماـغــلألا ىــنعــم اــماــمت لھجي
 هيضارأ تتاب ،يبرغملا رامعتسالا
 يف اـــميغـــلـــت رثكألا نيب نم مويلا
."ملاعلا
 راعلا رادج يف ماغلألا لوقح زكرتت
 يضارألا مسق يذلا ،لصاـــــفــــــلا
  ،نيمسق ىلإ ةيوارحصلا تالئاعلاو
 ليرفأ و 0891 توأ نيب ام هؤانب مت
 نم دتمي ،ملك 0272 لوطب  7891
 ىلإ برغلا نمو بونجلا ىلإ لامشلا
 بعشلا لعــــــــج اـــــــــمم ،قرشلا
 بوعشلا رثكأ نم  يوارحصلا
 تببست يتلا ،ماغلألا رطخب ةددھملا
 تاباصإ ثادحإو حاورأ قاھزإ يف
.ةررضتملا قطانملاب ناكسلل ةغلاب
 تايئاصحإلا ريشت ،راطإلا اذھ يف
 ةــــموكحلا نع ةرداصلا ةــــيمسرلا
 براـقـي اـم دوجو نع ةــيوارحصلا

 مھبلغأ ،يوارحص بوطعم 0052
 يف اوجمدناو ايحص مھب لفكتلا مت
  نيح يف .ةينھملاو ةيعامتجالا ةايحلا
 لظ يف  الوھجم اياحضلا ددع يقبي

 نأ نكمي ةيتامولعم ةيضرأ بايغ
 امك ،ةيوارحصلا ةموكحلا اھدمتعت
 ال لافطأو لزع نييندم مھبلغأ نأ
 ،تاونس سمخ مھنس زواــــــــــــجتي
 نيذلا صاــخشألا ىــلإ ةــفاضإلاـــب
 يعرلاو ةعارزلا تاطاشنب نوموقي

 ةيبرغلا وأ ةيقرشلا ةھجلا يف ءاوس
 يتلا رئاسخلا ىلإ ةفاضإ ،رادجلا نم
 كلذو ةيناويحلا ةورثلا يف اھثدحت
 هذھ ءارج اـــھنم ريبك ددع قوفـــنب
 قحب ةميرج دعي ام وھو ،ماغلألا
.ناسنإلاو ضرألا

 تلاز ال ةيبرغلا ءارحصلا  نأ مغر
 نأ الإ ،رامعتسالا تاليو نم يناعت
 ىلع ةقداصملا  نم اھعنمي مل كلذ
  7991 ماــعــل "اواــتوأ" ةــيقاــفـــتا
 نيزختو لاـمعــتسا رظحب ةصاــخلا
 دارفألل ةداضملا ماغلألا لقنو جاتنإو
 ةيقافـتاو ،5002 ربمفون 31 يف
 رئاــــــخذلا نأشب 8002 "ولسوأ"
 برغـملا لازيال اـمنيب ،ةـيدوقــنعــلا
 اھيلع عيقوتلا اعطاق اضفر ضفري
 نع ةينلع ةروصب  عنتميو ،نآلا دحل
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 ممألا ةئيھل اھلوقحو ماغلألا طئارخ حنم
 ةطشاـنلا ةــيلودلا تاــمظنملاو ةدحتملا
.كانھ
 ةيناسنإلا اھيعاسم راطإ يفو ،هيلعو
 لك قيسنتو مالسلا قيقـــحتل ةــــيمارلا
  ،كاتفلا حالسلا اذھب ةقلعتملا ةطشنألا
 3102 يف ةيوارحصلا ةموكحلا تأشنأ
 يوارحصلا بتكملا" ىــــمست ةـــــئيھ
 "ماـغـلألاـب ةـقـلـعـتملا لاـمعألا قيسنتل
 ةيعمجلا "رارغ ىلع ىرخأ تاميظنتو
 ةلمحلا"و " ماغلألا اياحضل ةيوارحصلا
 "ةيضرألا ماغلألا رظحل ةيوارحصلا
 نيتلـمحك اــمھلــمع نالصاوت ناــتلــلا
 ةـــلــــمحلا راطإ يف ناطشنت نيتينطو
 اھيلع فرشت يتلا ماغلألا رظحل ةيلودلا
 . ةدحتملا ممألا
 ئدابمب اھمازتلاو اھمعد ىلع ليلدكو
 يتلا ةـــيلودلا تادھاـــعــــملا فادھأو

 ةـيبرعـلا ةـيروھمجلا اــھيلــع تقداص
 ماغلألا نأشب ،ةيطارقميدلا ةيوارحصلا
 ،ةيدوقنعلا رئاخذلاو دارفألل ةداضملا
 81 يف ةــيوارحصلا ةـــموكحلا تمدق
 ممألا بتكم ىلإ نيريرقت 4102 ناوج
 يف حالسلا عزن نوؤشل ةدحتملا

 قلعتت تامولعم ىلع نايوتحي ،فينج
 ساسأ ىــلـــع اـــھتلذب يتلا دوھجلاـــب

 يلودلا عـمتجملــل دكؤت ىــتح ،يعوط
 دوھجلا يھو ،اھاياون نسح ىرخأ ةرم
 لبق نم اــــعساو اـــــبيحرت تقال يتلا
 سيئر اــــھتفصب ،اــــكيجلـــــب بودنم
 عامتجال عباسلا دنبلا لاصتا ةعومجم
 ،"اواتوأ" ةيقافتإ يف فارطألا لودلا
 ةـثلاـثلا ةــعــجارملا ةودن لالــخ كلذو
 رظح ةدھاــعـــم يف فارطألا لودلـــل
 "وتوباــم" يف تدقــع يتلا ماـــغـــلألا
 72 ىلإ 32 نم ةرتفلا يف قيبمزوملاب

 ةــلـــمحلا تھون ثيح ،4102 ناوج
 ةزئاحلا ةيضرألا ماغلألا رظحل ةيلودلا

 ماــع يف مالسلــل لبون ةزئاــج ىــلــع
 ةيوارحصلا ةيروھمجلا ميدقتب ،7991
 معد ىلع اليلد كلذ ةربتعم اھيريرقتل
 فادھأل ةـــــيوارحصلا ةـــــيروھمجلا
. ةدھاعملا
 ةــــيبرعـــــلا ةـــــيروھمجلا نأ مغرو
 اصصختم اداتع كلتمت ال ةيوارحصلا

 لاــــــــــجم يف ءاربخ الو ناديملا يف
 تنكمت اھنأ الإ ، ةيركسعلا ةسدنھلا
 39402 ريمدت نم ةصاخلا اھتايناكماب
 ءزجلا يف امغل  0008 ةلازإو امغل
 مت ةــــــقطنم 631 ميلستو رّرحملا
 .نييلحملا ناكسلل اھريھطت
 تايلمع عيمج نأ ىلإ ،ةراشإلا ردجت
 تقو يف تيرجأ يتلا ماغلألا ةلازإ

 ءزجلا يف طقـــــــــف ترصحنا ،قباس
 ةقطنملا لمشت ملو رادجلا نم يقرشلا
 امات ارظح اھيف رظحي يتلا ،ةلزاعلا
 ممألا اھيف امب ةيلودلا تامظنملا جولو
 اھيف دجوي يتلا ةقطنملا يھو ،ةدحتملا
 تارجفتملاو ماغلألا نم ددع ربكأ
 قطانملا يف برحلا تافلخم نم

 ،اـھجراـخو ةررحملا ةــيوارحصلا
 ةيقافتإلا يف ءاج امل اقفو  كلذو
 رارقب ةقـلـعـتملا 1 مقر ةـيركسعــلا
 يتلا 1991 يف رانلا قالطإ فقو
 ةـــــھبجو وسرونيملا اـــــھتعـــــقو
.برغملاو ويراسيلوبلا
 اھتلذب يتلا ةثيثحلا دوھجلا مغرو
 ةـيوارحصلا ةـيبرعــلا ةــيروھمجلا
 نم صلختلا لجأ نم ةيطارقميدلا
 ال نزخملا ماظن نأ الإ ،ماغلألا ةفآ
 فقو قافتال رفاسلا هقرخ دعب لازي
 0202 ربمفون 31 يف رانلا قالطإ
 عرز يف يضملا ىــــلـــــع ارصم
 ،ءايربألا لتقو ماغلألا نم ديزملا

 وأ ماـــغـــلألاــــب كلذ ناــــك ءاوس

 71 كلذب افسان ،ةريسملا تارئاطلاب
 .يناسنالا لمعلا نم ةنس
 ةدحتملا ممألا ةــثعــب نإف ،ريكذتلــل
 ةـيبرغـلا ءارحصلا يف ءاـتفـتسالــل
 ربوتكأ يف تفــــنأتسا )وسرونيملا(
 ماغلألاب ةقلعتملا اھتاطاشن 0202
 فقوت نأ دعــب ،راــعــلارادج قرش
 ىـــلـــع نيترم يناسنإلا اـــھطاشن
 يشفت ببسب تناك ىلوألا ،يلاوتلا

 ةيفلخ ىلع ةيناثلاو ،انوروك ةحئاج
 تدكأ يتلاو ،اددجم برحلا ةدوع
 برغــملا نأ حضاوو يلـــج لكشب

 مادختسا نع يلـختلــل دعــتسم ريغ
 هبرح يف دارفألل ةداضملا ماغلألا
 يوارحصلا بعشلا دض ةيناودعلا
nلزعألا
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 U¢. RGjó…-  فويعم.م :ةمجرت

 يوذ نم نويضاـــيرلا ناـــك قباسلا يف
 مھبھاوم ىلع نودمتعي يلاعلا ىوتسملا
 تذخأ ،مويلاو ،باقلألا دصح لجأ نم
 عورشملا يف اـــمھم ازيح اــــيجولونكتلا
 رمألا قلعت ءاوس ،ةدعصألا ةفاك ىلعو
 ،جالعلا ،عاجرتسالا ،يضايرلا بيردتلاب
 اـمك ،اـھسفـن ةسفاـنملاـب ىـتحو تادعـملا
 نم ديدعلاب زاتمت لكك ةضايرلا تحبصأ
 يتلا ةــثيدحلا ةــيجولونكتلا تاراـــكتبالا
 هنمو .ةضايرلا ملاع يف ةروث تثدحأ
 ىقبت اذام" :يلاتلا لؤاستلا حرط نكمي
 ةـبسنلاـب ةضاـيرلـل يناسنإلا عــباطلا نم
"؟دغلا ييضايرل
GdàÉCKÒ GŸàõGjó d∏àμæƒdƒL«É ‘ GdôjÉV°á
 مادختساب يضايرلا ءادألا نيسحت ىدأ
 عــباطلا ءاــفضإو ةديدجلا تاــيجولونكتلا
 نم ءادتبا ةضاـــيرلا ىـــلـــع يفارتحالا
 ثادحإ ىـلإ يضاــملا نرقــلا تاــينيعست

 ثيحب ،لاجملا اذھ يف ةريبك تارييغت
 ءادأ ليجستب ةـــــــنس لك زيمتت تحبصأ
 نم ديدعــــــلا يف عــــــئار يضاـــــــير
 ةيسايق ماقرأ ليجست يفو ،تاصاصتخالا
.ةديدج
 يلاعلا ىوتسملا ةضاير تحضأ ،هيلعو
 اذھ ،ءادألا نيسحت ىــلــع اـــمود ثحبت
 ليلحت ،راكتبالا ربع مويلا رمي فدھلا
 ريوطت ،يضايرلل ةيندبلا ةقايللا تايطعم
 نع الضف ،بيردتلا تازيھجتو تاينقت
 ةــيضاــيرلا تاسفاــنملا سبالــم نيسحت
 ركذن ،لاثملا لبيس ىلعف .ناديملا ةساردو
 ،ةيضايرلا تاسفانملل ريضحتلا ءانثأ هنأ
 ىوتسملا يوذ نم نويضايرلا مدختسي
 تاراــــكتبالا ديازتم لكشبو يلاــــعــــلا
 وأ تادعـملاــب ةــلصلا تاذ ةــيجولونكتلا
 رارغ ىـلـع ،ةـثيدحلا بيردتلا تاـينقــتب
 موقت يتلا "توتولبلاب ةلصتملا مدقلا ةرك"

 ةركلا راسمو ديدستلا ةوق باستحاـــــــــب
 ةـــينقـــت نع الضف ،اـــھنارود ىوتسمو
 ميدقت ىلإ فدھي يذلا "لصتملا راوسلا"
 ،ةــيضاــيرلا صصحلا نع تاــيئاصحإ
 مت يتلا تارتمولــيكلا ددع رارغ ىــلــع
 ،تقرحأ يتلا ةيرارحلا تارعسلاو اھعطق
 صصحلا يف قرغــــــــتسملا تقولا نع
  مدختست ليبنلا نفـــــلا يفو ،ةـــــيبيردتلا
 ىـلـع ةرداـق راـعشتسا ةزھجأب تازاـفــق
 .اھددعو اھتعرسو ةمكللا ةوق ليجست
 اــيجولونكتل ءوجلــلا مت ،ةـــلسلا ةرك يف
 ىوتسم نيسحت ىلع دعاست يتلا ويديفلا
 ،ةينقـتلا تاردقـلا ةـيحاـن نم نييضاـيرلا
 يكيرمألا يرودلا يف لاثملا ليبس ىلع
 موقـــت ةصاـــخ تاريماــــك  مادختسا مت
 ةـقـيرطب نييضاــيرلا تاــكرح ريوصتب
 ةسارد يفو ءادألا نيسحتو ليلحتب حمست
 نأب لوقلا بجيو .خلا...مصخلا تاكرح

 ربع ميكحتلا ةينقت
 نيب نم ويديفلا
 ايجولونكت رخآ

.مدقلا ةرك

▼



 ملاعلا يف ةيجولونكتلا تاراكتبالا ةمئاق
 الو ىصحت الو دعت ال داكت يضايرلا
 .اھنم ضعبلا ركذ الإ لاقملا اذھ يف انعسي
Gdàîü°ü°Éä GdôjÉV°«á ha≥ Gdæª§ GdàμæƒdƒL»
 هراـــــــكتبا يضاــــــــير صصخت لكل
 لالخ نم كلذو ،هب صاخلا يجولونكتلا
 تادعمو ةيعانطصا داوم ىلع دامتعالا
 ليلقتلاب حمست ،انزو فخأو ةمواقم رثكأ
 لاجم يف ،نييضايرلا ةباصإ رطاخم نم
 يضايرلل نكمي ثيحب ،تادعملاو ةسبلألا
 كلذو ،قرع يأ نود ريبك دھج لذب
 يف ونانلا ايجولونكت هتفاضأ ام لضفب
 مت امك ،يضايرلا سابللا جيسن ةبيكرت
 ةضايرلا ةيذحألا ةعانص يف ةينقت راكتبا
 نيزختب موقـت يتلاو قاــبسلاــب ةصاــخلا
 ةفاضإلاب ،ةقاطلاب يضايرلا دم ةداعإو
 يضاــيرلا ءادأ ساــيقـــل ةـــمظنأ ىـــلإ
 يذلا ريخألا اذھ ،"رتميلوباتيملا"زاھجك
 نم مدختسملا كلذل هباشم عانق نم نوكتي

 سايقل ةمظنأ( ،نيلتاقملا نيرايطلا فرط
 زاھج نمو )2ovيف نيجسكوألا ةبسن
 يلضعلا طاشنلا سايقل هجوملا "رتموقرأ"
 نمو ،صاـــخ يندب نيرمت ءارجإ دعــــب
 ةداعإب موقي زاھج( يضاير يئاوھ خافنم
 اضيأو )ناريطلا ةفرغ يف ءاوھلا ريودت
 ةرابع وھو "يكيمانيدورديھ" حبسم نم
 لوصحلا دصق حايرلا ديلوتل ماظن نع
 نم و ةحابس ضوح يف ةمئاع هايم ىلع
 موقــت ةــبصنم ةــفــلـــتخم ريوصت تالآ
 الضف ،بعالل يضايرلا ءادألا ريوصتب
 تايجمربو تاقيبطت( ةيبوساح جمارب نع
.)يضايرلا بيردتلل
 جرسلا" ةـينقـت نم ةـيسورفـلا تداـفــتسا
 تاكرح ةقدبو سايق ىلع لمعت "لصتملا
 ،ةيبملوألا ةزرابملا صوصخبو ،ليخلا
 يف لثمت ايجولونكت اروطت تفرع دقف
 فاـفش يكيتسالـب عاـنقـل زراـبملا ءادترا

 قلـعـتي اــميف .باــبضلــل ضرعــم ريغ
 سبالـم نوحاــبسلا يدتري ،ةــحاــبسلاــب
 ةـحاـبسلاـب حــمست دلــجلا نم ةــعونصم
 ،ريبك دھج لذب نود ةــقــئاـــف ةـــعرسب
 ةذوخ لابجلا وقلستمو نوجاردلا مدختسيو
 ةعونصم نزولا ةفيفخ( ةلصتم ةعسوم
 نامضل نيرتسيلوبلا ةيوغرلا ةداملا نم
.)لضفأ ةيامح
 ملاعلا يف ةيبعش رثكألا ةضايرلل ةدوعلابو
 انمايأ يف أجلي ،مدقلا ةرك ةضاير يھو الأ

 ضوخل ريضحتلا ءانثأ مدقلا ةرك وبعال

 ةثيدحلا تاينقتلل ديازتم لكشبو تاسفانملا
 يتلا ،"ةركلا ةفذاق" رارغ ىلع بيردتلل
 يف .ةيھانتم ال ةقدب ةركلا فذقب حمست
 ةزھجأ جاردإ مت ،ىرخأ تاصصخت
 رھظ ىلع ةعوضوم ةلصتم راعشتسا
 ليلـحتو عـمج ىــلــع لمعــت يضاــيرلا
 ليعـفـتو ةـبقارم فدھب ةـيندبلا تاـناــيبلا
 كلـــت حـــمست ثيحب ،يضاــــيرلا ءادألا
 ينقـتلا مقاطلـل اـينآ ةـلسرملا تاـيطعــملا
 تاباصإ نم ةياقولاو ةيندبلا ةلاحلا ةعباتمب
 ةيبيردت صصح حارتقا اذكو ،ةلمتحم
.يضاير لكل ةصاخ
 يف جمدأ ،ةـيوتشلا تاضاـيرلـل ةـبسنلاــب

 ىلع ةرداق ةيئاوھ ةداسو جلزتلا تارتس
 .ثداح يأ عوقو لبق ايئاقلت حتفت نأ
 يداونلا مدختست ،رخآ قاطن ىــــلـــــعو
 يضارتفالا عقاولا ةينقت ىربكلا ةيضايرلا
 ام صخش عضو يكاحت ايجولونكت يھو(
 بيردتلل ةليسوك )ةيلعافت ةاكاحم بلق يف
 سفاـنتلاـب نييضاــيرلــل حــمست يكيتكتلا
 ناديملا يف تانايبلا ةفاك ىلع لوصحلاو
 يفو ةقيقد ةقيرطب ةبعللا ثادحأ مھف يفو
 حرشو باــعــيتساــب نيبردملــل حاــمسلا
 ةراثإ رثكألاو ،يضاير لك ءادأو ةارابملا
 ةركل ةـيناـباـيلا ةـلـيكشتلا نأ وھ ةشھدلــل
 نم نوكم مصخ دض بردتت ةرئاطلا
 هذھ ةــجمرب مت ثيحب ،ةــيلآ تاـــتوبور
 ىـــلـــع اـــميسال ،درلا لجأ نم ةريخألا
 ةـيوقـلا تاــبرضلاو تاــمجھلا فلــتخم
 ضوخ ةــــبوعص نم ديزت ةــــقــــيرطب
.ةيبيردتلا تايرابملا
GdàμæƒdƒL«É ‘ Nóeá Gdàëμ«º
 حـــــمس يذلا لاـــــجملا ميكحتلا دعــــــي
 ةضاــيرلا يف ةــثيدحلا تاــيجولونكتلـــل
 نم لك تحبصأ ذإ ،لھذم مدقت قيقحتب
 نم ةــيلاــعــف رثكأ بيساوحلاو تالآلا
 لاثملا ليبس ىلع انذخأ اذإف ،ناسنإلا

 لك لصي نيأ ىوقــلا باــعــلأ قاـــبس
 سفـن يف ةــياــھنلا طخ ىــلإ نيئادعــلا
 نيعل ةلاحلا هذھ يف نكمي الو ،ةيناثلا
 و قابسلا اذھ يف زئافلا ديدحت  ناسنإلا
 طخ ىطخت يذلا ءادعـــــــــــلا وھ نم
 مادختسا متي ببسلا اذھل ،الوأ لوصولا
 ىلع ةرداق ةروطتم دج ويديف تاريماك
 .زئافلا يضايرلا ةيلاع ةقدبو راھظإ
 انايحأ حبصأ ،مدقلا ةركب قلعتي اميفو
 ةينقت مادختسال ءوجللا يرورضلا نم
 انكمم نكي مل ثيح ،ويديفلا ربع مكحلا

 اذھ راــبتعالا نيعـــب ذخألا
 مل امك ،ميكحتلا نم عونلا
 ماــــــكحلــــــل حومسم نكي
 ،روصلا هذھ مادختسا
 ال مكحلا نأ نم مغرلاـــــــب
 ةــفاــك ةــعــباــتم عــيطتسي
 تقولا يف .ةلباقملا تايرجم
 ىلع دامتعالا متي ،نھارلا
 ةــفاــك يف راــفــلا ةــينقـــت
 .ىربكلا تاسفانملا
 عضو مت ،هسفن قايسلا يف
 نأ نم دكأتلـــــــل رخآ ماظن
 طخ تزواــــــــجت دق ةركلا
 اذھ ىلع قلطيو .ىمرملا
 طخ اــــــــيجولونكت( ماظنلا
 ةينقت" دجوت امك ،)ىمرملا
 فشكل "يلآلا فصن للستلا
 زاھج ىلع دمتعت يھو للستلا ةيعضو
 ىـــعدي ةركلا يف عوضوم راـــعشتسا
 يتاذلا روصقـــلاـــب ساــــيقــــلا ةدحو
 رطق  لايدنوم ةرم لوأل تمدختسا
2202.
 وھو ماظنلا سفنب لمعلا متي ،سنتلا يف
 مھفـب حــمست يتلا "رقصلا نيع" ةــينقــت
 ةركلل حيحصلا راسملا بقعتو باسحو
 لخاد ةقدب ةركلا طوقس ناكم ديدحت فدھب
 ،ةلص يذ قايس يفو ،هجراخ وأ طخلا
 ةضاــير يف ماــكحلا تاريماـــكلا دعاست
 يف تاونس ذنم ةلسلا ةركو "يبقيرلا"
 ددحم تقو حنمي امك ،تارارقلا ذاختا
 تايرجم ةعباتم يف نيصتخملا ماكحلل
 رادصإل ةشاشلا لالــخ نم تاــيراــبملا
 يفو .بعـــلــــلا فيقوت نود مھماــــكحأ
 ميكحتلاــب ةـــناـــعـــتسالا مت ،ةزراـــبملا
 يف ءوجلــــــــلا متي نيح يف ،ينورتكلالا

 عون نم تيقوتلا ماظنل ةحابسلا ةضاير
 يف سملل تاصنم مضي يذلا "اغيموا"
.حبسملا يف قاور لك ةياھن
eæû°ÉBä QjÉV°«á YÉd«á Gdà≤æ«á
 لكشب روطتت ةيضايرلا تآشنملا تذخأ
 يجولونكتلا مدقتلاو ايشامت هابتنالل تفلم
 لاحلا وھو ،باجعإلل ةراثإ رثكأ اھلعجو
 ،راحلا اھسقطب ةفورعملا رطقل ةبسنلاب

 ىــــلــــع لاــــيدنوملا يف تدمتعا ثيح
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 ديربت ةـــينقـــت يھو( ديربتلا اـــيجولونكت
 لوصحلا دصق )ةــعـــيرسو ادج ةروطتم
 42و 81 نيب حوارتت ةرارح ةجرد ىلع
 ميظنتب حــمسي اــم وھو ،ةـــيوئم ةـــجرد
 كلتمت امك ،ةنسلا لوط ىلع تارھاظت
 تنضتحا ،ةروطتم بعالم ةينامث رطق
 479 بعلم اھنم ،ملاعلا سأك تايرابم
. لماكلاب كيكفتلل لباقلا
 ءاــكذلا ةــينقــت تذخأ ،ىرخأ ةـــھج نم
 يف اربتعــمو اـــمھم ازيح يعاـــنطصالا
 يف اھرود نمكي ثيحب ،بعالملا ةبقارم
 ؤبنتلاو بضاــــغ رصاـــــنم نع فشكلا
 بعلملا يف روھمجلا عفادت ةكرح عوقوب
 ،ةدودسملا قرطلل عيرسلا حتفلا يف وأ
 ةـــبقارملا تاريماـــكب ماظنلا اذھ لصتيو
 حسم ةينقتب ةزھجملاو ةروطتملا ةينمألا
 ءاضقلل ةلاعف ةليسو ةباثمب دعت يتلا هجولا

 لخاد نيرصاـنملا عـفادتو فنعـلا ىــلــع
 ةيمقرلا ايجولونكتلا تحمس امك ،بعالملا
 ،هروھمجو بعلملا نيب لاصتالا ءاقبإب
 هذھ نأ ىلإ ماقملا اذھ يف ةراشإلا بجيو
 نيبعاللا ةدعاسم ةيناكمإ حنمت بعالملا

 وأ تابيردتلا يف بوساحلا قيرط نع
 ىلع لئاسولا نم ديدعلا لالخ نم بعللا

 راــــــعشتسالاو عـــــــبتتلا ةزھجأ( رارغ
 .)تايجمربلاو
 نم ديدعــلا تروط ،رخآ قاطن ىــلـــعو
 ديدعلا تقلطأو ةديدج تاقيبطت بعالملا
 فوغشلا روھمجلا ناكمإبف ،تامدخلا نم
 رلرغ ىلع ،اھنم ةدافتسالا ةضايرلا ملاعب
 ةينورتكلالا ركاذتلا ءارش صخت يتلا كلت
 ةدعاسملا يقلتو هدعقمل جرفتملا رايتخاو
 لقنلا ةمدخ بلط ،بعلملا ناكم ديدحتل
 ىــلإ اــھلاصيإو تاــبورشملاو ماــعطلاو
 بنجت دصق تاــــجردملا يف رصاــــنملا

.كيبابشلا ىلع ةليوطلا راظتنالا ريباوط
 ليجلا ةــينقــت حـــمست ،ىرخأ ةـــھج نم
 ةديرف ةبرجتب نيرصانملا عتمتب سماخلا

 عبتتب حمسي قيبطت لالخ نم اھعون نم
 نع الضف ،هتاديدستو بعاللا ةعرسل ينآ
 بعلملا ةيضرأ ىلع نيبعاللا لك عبتت
 .ةيلآو ةقيقد ةقيرطب ماكحلاو ةركلاو
 وغاــيتناس بعــلــم نإف ،رخآ قاـــيس يف
 لوحت  )ديردم لایر يدان لقعم( ويبانرب
 تحمس ثيح ،تاضايرلا ددعتم رصق ىلإ

 نم ةلماك ءازجأ عضوب هديدجت ةيلمع
 صيلـقـت فدھب ،بعـلـملا تحت ةـيضرألا

 ،سنتلا وأ ةلسلا ةركل ناديم ءاشنإو همجح
 ةماقإ ليھست ىلإ ديدجتلا ةيلمع فدھت امك
 رصانملا ةايح طيسبتو تارھاظتلا فلتخم
 يف هتطشنأ ةفاك ةسرامم هناكمإب يذلا
.هسفن ناكملا
 ةزھجأ لضفبو ،ىوقلا باعلأ ةضاير يف 
 يف ةـــعوضوملا تاـــكرحلا راــــعشتسا
 رورم دصر اــھناــكمإب ثيح ،ةــيضرألا
 ةـعوطقــملا ةــفاسملا ساــيقو يضاــيرلا
 اـــھعطق يتلا تاوطخلا ددعو ةـــعرسلاو
 نييضاــيرلا نع ةــمھم تاــناــيب ميدقــتو
 راعشتسالا ةزھجأ عضو متي امك ،مھمقطأو
 زفقلاو ليوطلا زفقلاب ةصاخلا نكامألا يف
.ةنازلاب
 اھبعالم زيھجت مت ،"يبقورلا" ةضاير يف
 ،ةيلآ ةفصب فادھألا باستحاب موقت ةدمعأب
 يف جلزتلل ناديم ىلإ حبسم ليوحت مت امك
 ةمصاعلا يف تميقأ يتلا ةيبملوألا باعلألا
 ليوحت مت نيأ ،2202 ةنس نيكب ةينيصلا
 جلزتلل ناديم ىلإ باعلألل يئاملا زكرملا
 نع الضف ،غنيلريكلا تاسفانم ةماقإ فدھب
 يضارتفالا عـقاولا نم ةـيضاـير تاـعاـق
 اـينورتكلإ ةــلصتم ةــيضاــير تاــعاــقو
 هنأ لوقلا ردجي انھو .اھريغو...ةلقتسمو
 ،ةـــثيدحلا تاــــيجولونكتلا هذھ لضفــــب
 رثكأ ةيلاحلا ةيضايرلا تآشنملا تحبصأ
 نأ انيلع لبقتسملا يفو اروطتو اراكتبا
 ملاع يف ةربتعم تارييغت ثودح عقوتن
.لايخلا زواجتت ةضايرلا

 ةديدجلا تايجولونكتلا تثدحأ دقل ،اريخأ
 تحبصأو ايقيقح اريثأت ةضايرلا ملاع يف
 ةبسنلاب ءاوس ةمھم دج نھارلا تقولا يف
 ريسلاب قلعتي اميف وأ نييضايرلا ءادأل
 ةعرسلابف ،تاسفانملاو تايرابملل نسحلا
 ةديدجلا تايجولونكتلا ريوطت اھب متي يتلا
  ءادأ نيسحتل اـــــمدق نوثحاـــــبلا يضمي
 ثودح رظتنن نأ انيلع كلذل ،نييضايرلا

 يتلا تارييغتلاو تالوحتلا نم ربتعم ددع
 رارغ ىلعب ،ةضايرلا ملاع يف أرطتس
 يتلا ةينورتكلالا تاسدعلا ةينقت ثادحتسا
 ىدل ةيؤرلا تفال لكشبو نيسحتب حمست
 حـبصيو ،ةروصلا بيرقـتبو ،يضاــيرلا
 ددع يف تاسدعلا هذھ مادختسا ناكمإلاب
 ةــبعـــل رارغ ىـــلـــع تاصصختلا نم
 ."فلوغلا"
 نم ةكرح ةسرامم اننكمي ،ىرخأ ةھج نم
 ماسجألا لامك ةضايرب ةصاخلا تاكرحلا
 تاسدع يف ةرشابم اھضرع لالخ نم
 ىعدت ةينقت دجوت امك ،ةينورتكلالا نيعلا
 ليھستب موقــت يتلا ةـــلصتملا تالوسبكلا
 ةيجولويزيفلا تامولـعـملا ىـلـع لوصحلا
 مسجلا ةرارح ةجرد( ينآ لكشب يضايرلل
 دصقو ،)عاـجرتسالاو ةــيندبلا ةــلاــحلاو
 ،لاجملا اذھ يف مھم روطتو مدقت قيقحت
 رصاــنعــلا مادختسا ىــلإ نوثحاـــبلا أجل
 ريكفــتو خــملاــب ةــلصلا تاذ ةـــيدسجلا
  .يضايرلا
 ربكأل داجلا لمعلاو ةبھوملا نأ ديكألا
 تايجولونكتلا مادختساب نورقمنييضايرلا
 ،اھيلع فراعتملا دودحلا زواجت لجأ نم
 لبقتسملا ةضاير نأب لوقلا بجي هنأ الإ
 تبثي عقاولا ،ةلآلاو ناسنإلا نم  لكشتت
 نأب لھاجت بجي ال نكل ،حرطلا اذھ
 يف نويسيئرلا نولعافلا مھ نييضايرلا

nايجولونكتلا سيلو ةضايرلا ملاع








