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صسيئر ينطولا عافدلا ريزو بئان دكأا
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا صشي˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘كرأا
نأا حلاشص دياق دمحأا قيرفلا،يبعششلا

ينطولا صشيجلل ايلعلا ةدايقلا فقاوم
نطولا لايح ةقداشصو ةتباث يبعششلا

ارورمو ةمزأ’ا ةيادب ذنم بعششلاو
.نآ’ا ة˘يا˘غ ى˘لإاو ا˘ه˘˘ل˘˘حار˘˘م ة˘˘فا˘˘كب
حلا˘شص د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا فا˘شضأاو
ةزئاج ميلشست ميشسارم هشسؤورت للخ
ل˘شضفأ’ ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا

ةنشسل يملعإاو يفاقثو يملع لمع

يأار˘لا ي˘ف تا˘ب˘ث˘˘لا اذ˘˘ه» نأا9102
أاد˘ب˘م˘لا تا˘ب˘ث ن˘م ي˘تأا˘ي ف˘˘قو˘˘م˘˘لاو
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ها˘ن˘ب˘ت˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةا˘عار˘م ى˘˘لإا ي˘˘مار˘˘لاو ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

ةعورششملا هتاعلطتو بعششلا بلاطم
لولحلا تايرجم ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ءا˘ن˘ثأا
بئان عباتو.«ةمزأ’ا هذهل ةيروتشسدلا

:لئاق هثيد˘ح ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا»

دو˘ه˘ج ي˘ه نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا
اي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ا˘شسا˘شسأا ة˘ي˘عار˘م
نطول˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ،ن˘طو˘ل˘ل
ةفاك عي˘م˘ج˘ت ةرور˘شضلا˘ب بجو˘ت˘شست

يف مهمه صضاهنتشساو نيريخلا دوهج
ةيشسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جإا ل˘ي˘ب˘شس
للخ نم لاجآ’ا برقأا يف ةلبقملا
دا˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘˘لا بو˘˘˘ل˘˘˘شسأا ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت
دياق دمحأا قيرفلا عفاد امك.«ءانبلاو
يتلا ةوعدلاو ة˘برا˘ق˘م˘لا ن˘ع ح˘لا˘شص
نب رداقلا دبع ةلودلا صسيئر اهحرط
» :لئاق ريخأ’ا هباطخ للخ حلاشص
ي˘ت˘لا ة˘لو˘ق˘ع˘م˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا جرد˘ن˘˘ت
صسي˘ئر˘ل ر˘ي˘خأ’ا با˘ط˘خ˘لا ا˘ه˘ن˘م˘شضت
بجاولا دهجلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘لود˘لا
اهتمزأا نم دلبلا جارخإا لجأا نم هلذب
ديؤونو اهعجششن ام ردقب اننإاف ،ةيلاحلا

اهنأاب اهاعشسم يف ىرن اننإاف ،اهاوتحم
بجاولا تاوطخلا نمشض ةداج ةوطخ
لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا برد ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ط˘˘ق
يتلا ةيشسايشسلا ةمزأ’ا هذهل ةبشسانملا
يت˘لا لو˘ل˘ح˘لا هذ˘ه ،دل˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت

،يبعششلا ينطولا صشيجلا يف اهربتعن
يه ةلبقملا ةيشسائرلا تاباختن’ا نأا
ة˘ي˘عر˘ششلاو ة˘يرو˘ت˘˘شسد˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘م˘˘ث
ي˘ف ل˘م˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘˘نو ،ى˘˘لوأ’ا

طاوششأا ةلشصاو˘م ل˘ف˘كي ا˘م ا˘ه˘تا˘ي˘ط
نوناق˘لاو ق˘ح˘لا ة˘لود د˘عاو˘ق ءا˘شسرإا
ةيداشصتق’ا ةشضه˘ن˘لا ا˘هدو˘شست ي˘ت˘لا

كشسا˘م˘ت˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ءا˘˘خر˘˘لاو
ن˘مأ’ا ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ي˘خ˘يو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا

دمحأا قيرفلا لشصاوو .«رارقتشس’او
ةيشسائرلا تاباختن’ا » :حلاشص دياق
ىلإا جولولل ايقيقح احاتفم اهربتعن
ةم˘ي˘ل˘شس صسشسأا تاذ ة˘يو˘ق ة˘لود ءا˘ن˘ب
يتلا تابقعلا مغر اذه .ةحيحشصو
ن˘شسح˘لا ر˘ي˘شسل˘ل نو˘شضفار˘لا لوا˘ح˘ي
بئا˘شصلا يرو˘ت˘شسد˘لا را˘شسم˘لا اذ˘ه˘˘ل

ة˘بذا˘ك تارا˘˘ع˘˘شش ع˘˘فر رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
لث˘م ا˘ياو˘ن˘لاو فاد˘هأ’ا ة˘حو˘شضف˘مو
تشسيلو ةيندملا ة˘لود˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
صسي˘ئر فدرأاو .«ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘لود˘˘لا
ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا صصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا صصو˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب

ةينطولا ةيارلا هيوششت ىلع نورشصي

أارجت نم اولعج نيذلا ء’ؤوه» لئاق

مارتحا اوؤواشسأاو ةينطولا ةيارلا ىلع

ثعبمو ءادهششلا زمر ،ينطولا ملعلا

،تلق ،ةبطا˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مأ’ا ر˘خ˘ف

قح يف مرجأا نمم اولعج نيذلا ء’ؤوه

نيلقتعملا ةباث˘م˘ب ،ن˘طو˘لاو بع˘ششلا

لقعيأا ،يأارلا ءان˘ج˘شسو ن˘ي˘ي˘شسا˘ي˘شسلا

ءايكذأا مهنأا نودقتعي له ،ملكلا اذه

بعششلا عادخ مهناكمإاب هنأا ةجرد ىلإا

حمشسيشس له تاهرتلا هذهب يرئازجلا

نيهي نأا ناك يأ’ يرئازجلا بعششلا

اذه ءانبأا اوشسيل مهنإا ،ةينطولا هتيار

ه˘م˘ي˘ق بل˘شص نو˘فر˘˘ع˘˘ي ’و بع˘˘ششلا

ه˘خ˘يرا˘ت˘ب ه˘ق˘ل˘ع˘ت ىد˘˘مو ه˘˘ئدا˘˘ب˘˘مو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه م˘˘كل˘˘˘تو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

رجنيشس دشسافلا لقعلا˘ف ،ن˘يد˘شسف˘م˘لا

دشسافلا فرشصتلاو دشسافلا يأارلا هنع

ة˘ع˘ي˘ب˘ط هذ˘هو ،د˘شسا˘˘ف˘˘لا كو˘˘ل˘˘شسلاو

.«ءايششأ’ا
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ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ل˘ت˘كلا صسي˘ئر نا˘˘كو
دق ،خيششلا ةرابرب ،ةيبعششلا ةكرحلل
ع˘م˘ج˘ت˘لا باز˘حأا باو˘ن قا˘ف˘تا د˘كأا
لمأا عمجتو يطارقم˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ناميلشس ،ةدناشسم ىلع لبقتشسملاو
صسيئر باختنا ةيل˘م˘ع ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘شش
ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج
بزح حششرم ررقي نأا لبق.ينطولا

ةشسائر˘ل ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

با˘ح˘شسن’ا قل˘˘عو˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
ام ببشسب ، نينشش ناميلشس حلاشصل
ظافحلل ةيمارلا تادجتشسملا هامشس
ةشسشسؤوملا رارقتشساو ماجشسنا ىلع
نع نايب يف لاق ثيح ,ةيعيرششتلا
«نل˘فأل˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘كلا

ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج باو˘ن ة˘عو˘م˘ج˘˘م

يقابل اهتاوشصأا تمشض58 ينطولا
ةيكزتل ،ةينام˘لر˘ب˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ة˘شسا˘ئر˘ل ،ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘ي˘ل˘شس بئا˘ن˘لا
لزانتلا نأا كلذك ادكؤوم .«صسلجملا

نم ،فرظلا اذه يف حششرتلا نع

بئانلا حلاشصل نلفأ’ا باون لبق
مهنأا هب˘ب˘شس نا˘ك ،ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘ي˘ل˘شس
ة˘˘˘مزل˘˘˘لا ةءا˘˘˘ف˘˘˘كلا ه˘˘˘ي˘˘˘ف نور˘˘˘˘ي
اذه ي˘لو˘ت˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا طور˘ششلاو
عقوم نايب يف فاشضأاو ،بشصنملا

ةيناملر˘ب˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م
هنأا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل

ن˘طو˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا بل˘˘غ
،ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م رار˘˘ق˘˘ت˘˘شساو
ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ع˘م ا˘بوا˘ج˘˘ت

نم ديزملا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا

نم رئازجلاب جورخلل تايحشضتلا

اهنم يناعت يتلا ةيشسايشسلا ةمزأ’ا

ير˘ف˘ي˘ف ن˘م22ـلا خ˘˘يرا˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م

نيحششر˘م ة˘ع˘ب˘شس نا˘كو.ي˘شضا˘م˘لا

،ينطولا ريرحتلا ةهبج ىلإا نومتني

ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا ى˘ل˘ع زو˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

ل˘ب˘ق م˘ه˘ح˘ششر˘ت او˘مد˘ق ،نا˘م˘لر˘ب˘لا

بح˘شس او˘ن˘ل˘عأا م˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي

مهنيب نم و صسمأا حابشص مهحششرت

يعيمج د˘م˘ح˘م بز˘ح˘لا ما˘ع ن˘ي˘مأا

ةيجراخ˘لا نوؤو˘ششلا ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئرو

هذه دعتو.يفع يشس د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع

ا˘ه˘ي˘ف ن˘كم˘ت˘ت ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا

عفرأا ىلع لوشصحلا نم ةشضراعملا

صسي˘ئر د˘ع˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘ف بشصن˘˘م

ل˘˘شضف˘˘ب ة˘˘مأ’ا صسل˘˘ج˘˘مو ة˘˘لود˘˘لا

يف ايدايق ناك يذلا نينشش نايملشس

يتلا مل˘شسلا ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح بز˘ح

،تيوشصتلا ةشسلج ةعطاقم تررق

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م ق˘ششن˘ي نأا ل˘ب˘ق

او˘شسشسؤو˘ي˘ل ة˘كر˘ح˘لا ن˘˘م رداو˘˘كلا

نم داحت’ا بزح مث رييغتلا ةهبج

.ءانبلاو ةلادعلاو ةشضهنلا لجأا

نم ينطولأ يبعصشلأ سسلجملل أديدج اصسيئر ،ءانبلأو ةلأدعلأو ةصضهنلأ لجأأ نم داحتلأ بزح نع بئانلأ نينصش ناميلصس ةيكزت سسمأأ مت
 .ناملربلأ نم ىلفصسلأ ةفرغلأ يف لتكلأ ةيبلغأأ لبق

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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ةيصسايصس ةقباصس يف ناملربلأ سسأأرتت ةصضراعملأ

ينطولا يبعضشلا شسلجملل اديدج اضسيئر نينضش ناميلضس ةيكزت

نطولأ هاجتأ ةقداصصو ةتباث سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ فقأوم نإأ لاق

ةمزألا نم جورخلا حاتفم تاباختنلا ربتعيو حلاضص نب ةبراقم نمثي حلاضص دياق
ةرأزو ي˘˘˘˘˘ف لوؤو˘˘˘˘˘صسم رد˘˘˘˘˘˘صصم ىف˘˘˘˘˘˘ن
لئاصسو هتبصسن ام ةيجراخلأ نوؤوصشلأ
ر˘يزو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طوو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ مÓ˘˘عإأ
ن˘˘˘˘م ، يود˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لأ رو˘˘˘˘˘ن ، لوألأ

ايب˘ي˘ل ي˘ف ة˘مزألأ نأا˘صشب تا˘ح˘ير˘صصت
ةللصضملأو ةئطاخلأ«ـــب اهايإأ افصصأو
ةرور˘صض ىل˘ع أدد˘صشم .«ما˘ع˘لأ يأأر˘ل˘ل
تباثلأ يرئأزجلأ فقوملأ مأرتحأ

ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صس م˘˘ك˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لأو
ةدايصس مأرتحاب ةيصضاقلأ ةيجراخلأ
ا˘ه˘نوؤو˘صش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لأ مد˘عو لود˘لأ
ردصصملأ سسفن د˘كأأ ا˘م˘ك .ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ي˘صسا˘ي˘صس ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘يد˘˘ب دو˘˘جو مد˘˘عـب
ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسمو ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزأÓ˘˘˘ل
ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘صشو ةرا˘˘ج ة˘˘لود˘˘ك ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
لوؤو˘صسم˘لأ رد˘صصم˘لأ ر˘كذو .ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ل
اه˘ت˘ف˘صصب ،ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لا˘ب
تعفأر ،ايب˘ي˘ل˘ل روا˘ج˘مو ق˘ي˘ق˘صش د˘ل˘ب
ةد˘˘˘ي˘˘˘حو ةد˘˘˘ن˘˘˘˘جأأ ل˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘مود

دلب˘لأ أذ˘ه ي˘ف م˘ل˘صسلأ را˘صسم حا˘ج˘نإل
نكمي ل ةيبيللأ ةمزألأ ةيوصست نأأو
ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ بع˘˘˘صشلأ ن˘˘˘م لإأ ىتأا˘˘˘ت˘˘˘ت نأأ
يبنجأأ لخدت لك نع أديعب هصسفن
فد˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ما˘˘˘صش رأو˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فأو˘˘˘ت لو˘˘˘ل˘˘˘ح ىلإأ ل˘˘˘صصو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ةد˘˘حو ن˘˘م˘˘صضت ة˘˘مأد˘˘ت˘˘صسمو

ءا˘ن˘بو ا˘ه˘ب˘ع˘صش ما˘ج˘صسنأو ا˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘صسو
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأأ د˘˘كأأو.نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘˘لود
لماصش رأوح ىلإأ وعدت تئتف ام يتلأ

أديعب ةيبي˘ل˘لأ فأر˘طألأ ة˘فا˘ك ن˘ي˘ب
ىلع ىقبت ، يبنجأأ لخدت يأأ نع
يصضوافتلأ ، يصسايصسلأ لحلأ نأأ نيقي
فأر˘طأأ ة˘فا˘ك ل˘ب˘ق ن˘م لو˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ و
ملصسلأ نام˘صضب ل˘ي˘ف˘ك هد˘حو عأز˘ن˘لأ

ظافحلأ و نيمأدتصسملأ رأرقتصسلأو
يبيللأ بعصشلل ايلعلأ حلاصصملأ ىلع

ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لأ در ءا˘˘˘جو.ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘صشلأ
لئاصسو هتلقن ام ىلع أدر ةيرئأزجلأ
لÓ˘˘˘خ يود˘˘˘ب ن˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود مÓ˘˘˘˘عإأ
ة˘مو˘ك˘ح ة˘ي˘ل˘خأد ر˘يزو ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ
فرتعملأ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ قا˘فو˘لأ

بصسحو .ا˘غا˘صشا˘ب ي˘ح˘ت˘ف ،ا˘ًي˘لود ا˘ه˘ب
لئاصسو اهتلقان˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ح˘ير˘صصت˘لأ
لÓ˘˘خ يود˘˘ب ا˘˘عد» د˘˘ق˘˘ف ،مÓ˘˘˘عإلأ
ف˘صشك˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘فإلأ دا˘ح˘تلأ ءا˘ق˘ل˘لأ

رأرقتصسلأ عزعزت يتلأ لودلأ نع
،«اهئام˘صسأا˘ب ا˘ه˘ي˘م˘صسي نأأ و ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف
ةفيل˘خ د˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ ءأو˘ل˘لأ» نإأ لا˘قو

ة˘صسأد˘ق ما˘مأأ ا˘ئ˘ي˘صش ل˘ث˘م˘ي ل ر˘ت˘ف˘˘ح
اي˘م˘ي˘ل˘قإأ ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأأو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ة˘م˘ظ˘عو
.»ايلودو
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ىد˘˘˘ل ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘مأأ
عصضوب سسمأأ ةيصشع ايلعلأ ةمكحملأ

قباصسلأ ,مجانملأو ةعانصصلأ ريزو
ةباقرلأ ماظن تحت يفصسوي فصسوي
ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ح˘ن˘م˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
تا˘ق˘ف˘صص مأر˘بإأو ر˘ي˘غ˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
ديدبتو  عيرصشتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م دو˘ق˘عو
لÓغتصسأ ةءاصسإأ أذكو ةيمومع لأومأأ
أريزو نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع أد˘م˘ع ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ
درو ثي˘ح, م˘جا˘ن˘˘م˘˘لأو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل˘˘ل
سصخ˘˘˘ت ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘صضق ةد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘م˘˘˘˘صسأ
تأرا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلأ بي˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘صش
لا˘جر ف˘ي˘قو˘ت ىر˘جو .ر˘ئأز˘ج˘لا˘˘ب
ةيف˘ل˘خ ىل˘ع ع˘ي˘با˘صسأأ ذ˘ن˘م لا˘م˘عألأ

تا˘ق˘ف˘صصو تا˘ب˘عÓ˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت
ةيمومع لأومأأ ردهو ةعورصشم ريغ
كلذو ،عور˘˘˘صشم˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ بصسك˘˘˘˘لأو
سصي˘˘خأر˘˘ت ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘صصح ءا˘˘ن˘˘˘ثأأ

بي˘كر˘ت˘ل ع˘نا˘صصم ة˘ما˘قإل ة˘ي˘مو˘ك˘ح
ةيمومع عيراصشمو اvيلحم تأرايصسلأ
ي˘ف نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ىعد˘ت˘صسأو .ىر˘˘خأأ

3 ،تأرايصسلأ بيكرت عناصصم ةيصضق
ةعانصصلأ ةرأزو ىلع أوبقاعت ءأرزو
م˘˘ك˘˘ح تأو˘˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ م˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو
ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘صسلأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ

نم لك˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
،بو˘ج˘ح˘˘م ةد˘˘بو ،ي˘˘ف˘˘صسو˘˘ي ف˘˘صسو˘˘ي
يذ˘˘˘˘لأ برأو˘˘˘˘صشو˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘صسلأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘عو
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ه˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب ترد˘˘˘صص
.ةلأدع˘لأ ن˘م أvرا˘ف هرا˘ب˘ت˘عل ة˘ي˘لود
ىد˘ل ق˘ق˘ح˘م˘لأ را˘صشت˘صسم˘لأ ر˘˘مأأ ا˘˘م˘˘ك

عأديإاب كلذك سسمأأ ،ايلعلأ ةمكحملأ
كأرطانوصسل ق˘با˘صسلأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

د˘˘ب˘˘˘ع, ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ بي˘˘˘ك˘˘˘صش د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف
تقؤوملأ سسبح˘لأ ي˘لو˘غ˘ي˘ف ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ

أذه.سشأرحلاب ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب
ر˘يزو˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو
مويلأ ىيحيوأأ دمحأ قباصسلأ لوألأ

ققحملأ راصشتصسملأ مامأأ ديدج نم
يف هعم قيقحتلل ايل˘ع˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل˘ل
ءلؤوه نأأ ىلإأ راصشي .ةيصضقلأ سسفن
ا˘يا˘صضق ةد˘ع ي˘ف نو˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ءأرزو˘˘لأ

لا˘جر ن˘م دد˘ع˘ب م˘ه˘ت˘˘قÓ˘˘عو دا˘˘صسف
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لأ تنا˘˘كو .لا˘˘م˘˘عألأ
,ترصشاب دق ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ ىد˘ل
دصض ةيئاصضق˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإأ
نيق˘با˘صسلأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

عا˘˘˘˘˘˘صضوألأو لا˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘صشأÓ˘˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘فو
نو˘˘نا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع سصو˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لأ
لاعفأأ ببصسب ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ

نم لك ناكو .نوناقلأ اهيلع بقاعي
تا˘كر˘ب د˘ي˘ع˘صسو سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘˘م˘˘ج

دق نما˘صضت˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صسلأ ن˘ير˘يزو˘لأ
عو˘ب˘صسألأ ن˘م ق˘با˘صس تقو ي˘ف ا˘˘عدوأأ
ةليقث مهتب سشأرحلأ نجصس يلاحلأ

ةيمومع لأومأأ ديدبتب اصساصسأأ قلعتت
ىل˘ع ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأو ق˘ح ه˘جو نود˘˘ب
ة˘ق˘ف˘صص مأر˘بإا˘بو ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ و˘˘ح˘˘ن
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ع˘˘ير˘˘صشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
ءا˘˘˘ط˘˘˘عإأ سضر˘˘˘غ˘˘˘ب ه˘˘˘ب لو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
.ريغلل ةرربم ريغ تأزايتمأ
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ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو تف˘˘ششك
ددحي د˘يد˘ج يرازو رو˘ششن˘م ن˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا
ثيح, هاروتكدلا ةحورطأا ةششقانم طورشش
ىلع لوشصحلا نم ةبلطلا نامرح تررق
صصخ˘˘ل˘˘م ر˘˘ششن مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ةدا˘˘ه˘˘ششلا
امهادحإاب وأا نيتينطولا نيتغللاب ةحورطألل
ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘غ˘ل˘لا˘˘ب اذ˘˘كو
قلعتيو .ليجشستلا ة˘شسشسؤو˘م˘ل ي˘نور˘ت˘كل’ا

نم7 ـلا يف خرؤوملا3 مقر روششنملاب رمأ’ا

طورشش ددحي يذلاو9102 ةيليوج رهشش
اه˘تا˘ي˘ف˘ي˘كو هارو˘ت˘كد˘لا ة˘حور˘طأا ة˘ششقا˘ن˘م
ةششقانم طورشش حيشضوت ىلإا فدهي يذلاو
ءادتبا نيلجشسملا ةبلطلل هاروتكدلا ةحورطأا

6102- ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م

ةرازو تر˘˘كذ را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو7102.
ة˘حور˘طأا ة˘ششقا˘ن˘م نإا ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
˘مو˘شسر˘م˘˘لا ما˘˘كحأ’ ع˘˘شضخ˘˘ت هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

91 يف خرؤوملا80-562 مقر يذيفنتلا

تاشساردلا ما˘ظ˘ن ن˘م˘شضت˘م˘لا8002توأا
ةداهشش صسناشسيللا ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
مقر رارقلا وهو هاروتكدلا ةداهششو رتشساملا

ناو˘ج ر˘ه˘شش ن˘م2ـلا ي˘˘ف ردا˘˘شصلا745

نيوكتلا ميظنت تايف˘ي˘كل دد˘ح˘م˘لا6102
ةحورطأا دادعإا طورششو ثلاثلا روطلا يف
ةرازو تمز˘لأاو .ا˘ه˘ت˘ششقا˘˘ن˘˘مو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ديقتلاب نيينعملا ةب˘ل˘ط˘لا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تناك يتلاو ةششقانملا فلم ةيلباق طورششب
ىلع هلوشصح تبثت ةقيثو مدقي نأا اهزربأا

، طيقنتلا ةكبشش بشسح ةعزوم ةطقن081
ةي˘ل˘با˘ق ن˘م˘شضت˘ي فر˘ششم˘لا ن˘م ر˘ير˘ق˘ت ع˘م
نأا بج˘ي يذ˘لاو مد˘ق˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ششقا˘˘ن˘˘م
تبثت ةقيثوب قلعتت اهلوأا نيتقيثو نمشضتي
مت دق ةددحملا فادهأ’او لمعلا ةيعون ناب
لجشسم هنا تبثت ةيناثلا ةقيثولاو ، اهغولب
ةقيثو ىلإا ةفاشضإا ،هاروتكدلا يف ماظتناب
ي˘ف ن˘يو˘كت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل يأار تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث
نأا يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدكأاو .هاروتكدلا
نم عدوي لماك فلم ميدقتب مزلم بلاطلا

ىد˘˘ل ة˘˘حور˘˘طأ’ا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششم˘˘لا فر˘˘˘ط
ةشسشسؤومل هاروتكدلا يف نيوكتلا ةحلشصم
اهتددح يتلا ريياعمل˘ل ا˘ق˘ب˘طو ، ل˘ي˘ج˘شست˘لا
ت’اجملا ليهأاتل ةينطولا ةيملعلا ةنجللا
لمعلا ةششقانم ةيلباق طورشش ناف ةيملعلا
˘مو˘ل˘ع˘لا ن˘يدا˘ي˘م˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ي˘ف صصل˘خ˘ت˘ت
يف روششنم لاقملا نوكي نأا ايجولونكتلاو
ةبشسنلابو لقأ’ا ىلع «ب» ةئف نم ةلجم
نأا ةيناشسنإ’او ةيعامتج’ا مولعلا نيدايمل
ةئف نم ةلجم يف اروششنم لاقملا نوكي
رد˘˘ج˘˘ت دد˘˘شصلا اذ˘˘ه˘˘بو .ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع «ج»
هارو˘ت˘كد˘لا بلا˘ط ى˘ل˘ع بج˘ي ه˘نا ةرا˘ششإ’ا
ة˘كب˘˘شش ي˘˘ف ةدراو˘˘لا طور˘˘ششلا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
ة˘حور˘طأ’ا ة˘ي˘ل˘با˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا
بلا˘ط م˘شسا جاردإا بج˘ي ا˘م˘ك ، ة˘ششقا˘ن˘م˘ل˘ل
روششنملا يف ةمئاقلا صسأار ىلع هاروتكدلا
يتلا نيدايملل ةعباتلا تلجم˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘ب
عم نيرششا˘ن˘ل˘ل يد˘ج˘بأ’ا بي˘تر˘ت˘لا د˘م˘ت˘ع˘ت
م˘شسا رو˘ششن˘م˘لا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي ’ نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ايباتك كلذب ريخأ’ا اذه صصخر اذإا فرششملا

هد˘عأا يذ˘لا رو˘ششن˘م˘لا ن˘م˘شضت˘ي نأا بج˘˘يو
ةشسشسؤومو ءامتن’ا ثحب ربخم مشسا بلاطلا
يتلا لامعأ’ا لبقت ’ نأا ىلع ، ليجشستلا
ةمئاقلا قفو نييمهولا نيرششانلا ىدل رششنت
ةينطولا ةيملعلا ةنجللا ايونشس اهددحت يتلا
ةرازو تددحو .ةيملعلا ت’اجملا ليهأاتل
ف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت˘ل ل˘حار˘م ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ه˘لا˘شسرإا˘ب ة˘ياد˘ب ة˘ششقا˘ن˘م˘˘لا
ليجشستلا ةشسشسؤومل هاروتكدلا يف نيوكتلا

ىلع هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجل حارتقاو
عم ةششقانم ةنجل ةلهؤوملا ةيملعلا ةئيهلا
وأا ةيلكلل ةينعملا ةيملع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ح˘ت
زكرملا وأا ةعماجلا ىوتشسم ىلع دهعملا
ةليكششت ايلعلا ةشسردملا ىدل وأا يعماجلا
ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر مد˘ق˘يو .ة˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةدايز ريراقتلا لمجم نع اشصخلم ةششقانملا

لك ةعجار˘م د˘ع˘بو ي˘شصخ˘ششلا ر˘ير˘ق˘ت ن˘ع
وأا دهعملا ريدم وأا ةيلكلا ديمع ىلإا قئاثولا

ىلإا افلم ايل˘ع˘لا ة˘شسرد˘م˘لا˘ب م˘شسق˘لا صسي˘ئر
رر˘ق˘م˘˘لا داد˘˘عإا م˘˘ت˘˘يو ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م

ةحورطأ’ا ةششقانمب صصيخر˘ت˘لا ن˘م˘شضت˘م˘لا
’ ل˘جا ي˘ف ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م

فلملا هملتشسا خيرات نم اموي51 ىدعتي
ةر˘ششا˘ب˘م ا˘هد˘ه˘ع˘ب دد˘ح˘ي نأا ى˘ل˘ع ، ل˘ما˘ك
، ةششقانملا خيرات ة˘ششقا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ح˘ن˘م ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع
رششن نم دكأاتلا دعب حاجن ةداهشش بلاطلل
وأا نيتينطولا نيتغللاب ةحورطألل صصخلم
ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ي˘ت˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب اذ˘˘كو ا˘˘م˘˘هاد˘˘حإا˘˘ب
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’او
يمشسرلا عاديإ’ا دعبو ليجشستلا ةشسشسؤومل
فر˘ط ن˘م وا رو˘ت˘˘كد˘˘لا بلا˘˘ط فر˘˘ط ن˘˘م
ليج˘شست˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
زكرم ىدل ةحورطأل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘خ˘شسن˘ل˘ل
يفو .ينقت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا مل˘عإ’ا ي˘ف ثح˘ب

صضر˘ع˘ت ه˘نا ةرازو˘لا تد˘كأا عاز˘˘ن˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
ةشسشسؤوملل ةيملعلا تائيهلا ىلع ت’احلا

ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا ىلع هشضرع عم
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو
.يملعلا ثحبلاو

اهتصشقانم طورصش ددحي ديدج يرأزو روصشنم

ةيزيلجنلاب مهتاحورطأا شصخلم رضشنب لإا «هاروتكدلا» ةبلطل حاجن ةداهضش ل

يبيللأ بعصشلأ نم لإأ يتأات نأأ نكمي ل ةمزألأ ةيوصست نإأ تلاق

ةيرئازجلا ةيجراخلا
 ةبوضسنملا تاحيرضصتلا دنفت

ةيبيللا ةمزألا لوح يودب ىلإا

ايلعلأ ةمكحملل ققحملأ راصشتصسملأ مامأأ مويلأ ىيحيوأأ لثمي اميف

عاديإاو ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت يفضسوي فضسوي عضضو
ششارحلا نجضس كارطانوضسل قباضسلا ماعلا ريدملا

ت
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ر˘˘˘يزو لوألا صسمأا ءا˘˘˘سسم فر˘˘˘˘سشأا
ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
يلاو ةقفر ديزوب بيطلا يملعلا

ىلع ،يدم˘ح˘م د˘ير˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو
ـل ةدافتسسلا تاررقم عيزوت لفح

ةذ˘تا˘سسألا ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ن˘˘كسسم041

10 ةنتاب ي˘ت˘ع˘ما˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

انكسس06 تم˘سض ي˘ت˘˘لاو،20و

07و صسيد˘سسف ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو

راطإا يف كلذو ،ةمرج ةيدلبب انكسس
ةقلعتملا عاطقلا ةسسا˘ي˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ي˘عا˘م˘ت˘جلا بنا˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب
يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ىوتسسملا ىل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
مامتهÓل ةباجتسسا اذكو ،يلحملا
بناجلا اذ˘ه˘ل ة˘لود˘لا ه˘ي˘لو˘ت يذ˘لا
ةيعامتجلا ةقفارملا ن˘م˘سض ما˘ه˘لا

ةذتاسسأÓل ةينهملا ةايحلا رييسستو
لاعف رود نم مهل امل ،نييعماجلا
ةع˘ما˘ج˘لا˘ب صضو˘ه˘ن˘لا ة˘لدا˘ع˘م ي˘ف
نم كلذ ءارو نم نطولا ةمدخو
حاجنلا ىلع بوؤودلا مهلمع لÓخ
قدسصب ةمهاسسملا اذكو ،قوفتلاو
ةعمسس نم عفري داج طاسشن لك يف
يف مهاسسيو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ر˘يزو د˘كأا د˘قو.ا˘ه˘ئا˘˘ط˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
يملعلا ثحب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ىلإا هعاط˘ق ي˘ع˘سس د˘يزو˘ب بي˘ط˘لا
معتل عيراسشملا هذه لثم عيسسوت
اقيبطت اذهو عاطقلا لامع فلتخم
ل˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ترازو ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل

ميلعت˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع تلا˘غ˘سشنا˘ب

ة˘غ˘ي˘سص ثح˘ب لÓ˘خ ن˘م ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

،نكسسلا نم ةدافتسسلاب مهل حمسست

ةلودلا نأا قايسسلا تاذ يف ادكؤوم

اهتيجهنمو اهت˘سسا˘ي˘سس لÓ˘خ ن˘مو

يرسشبلا رسصنع˘لا ى˘لإا تت˘ف˘ت˘لا د˘ق

ي˘˘ف صسا˘˘سسلا ي˘˘ف ر˘˘سضح˘˘ي يذ˘˘لا

لفكتلا بلطتي ام وهو ،تاعماجلا

ةئيه˘ت فد˘ه˘ب ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ث˘ملا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا فور˘ظ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو

يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو

،لسضفألا ميدقتل ،يلمعلا ثحبلاو

م˘ير˘كت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ت ا˘م˘˘ك اذ˘˘ه

نبا ،ينايز صسايلإا ةغبانلا ذيملتلا

،ةنتاب ةيلوب ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م

ى˘˘˘ل˘˘˘ع لد˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عأا بحا˘˘˘˘سص

نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش

لد˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو

ةذ˘˘تا˘˘سسألا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م96.91.

نكسسلا تاررقم نم نوديفتسسملا

ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا او˘˘ن˘˘م˘˘ث

ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ا˘ي˘ن˘ه˘م م˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

صسمخ ماد را˘ظ˘ت˘نا د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ

ة˘سصح˘لا فا˘˘سضت˘˘ل اذ˘˘ه ،تاو˘˘ن˘˘سس

07 تم˘سض ة˘م˘ئا˘ق ى˘لا ة˘عزو˘˘م˘˘لا

5102. ةنسس تعزو ةينكسس ةدحو
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ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تسصحأا
نمم صصخسش نويلم ةبارق لجيجب
مايألا لÓخ ةيلولا ئطاوسش اوراز
يراجلا ةيليوج رهسش نم ىلوألا

ةيوق ةمدقم ةباثمب ربتعأا ام وهو
اذهل فايط˘سصلا م˘سسو˘م˘ل ةد˘عاوو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس ن˘˘هار˘˘ت يذ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
ل˘ك ن˘م ه˘˘حا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا
ةيامحلا ةيريدم تردقو . بناوجلا
نيفاطسصملا ددع لجيجب ةيندملا
ئ˘طاو˘سش ى˘ل˘ع اور˘˘طا˘˘ق˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

حتا˘ف˘لا ذ˘ن˘م صشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع
عباسسلا ةياغ ىلاو يراجلا ةيليوج

وهو فاطسصم فلأا059 وحنب هنم
يف لجسس نأاو قبسسي مل ريبك مقر
ىرحألاب وأا فيسصلا نم ةرتفلا هذه
مسسوم نم تيقوتلا اذه لثم يف
غ˘ل˘ب˘ي ا˘م ةدا˘ع يذ˘لا فا˘ي˘˘ط˘˘سصلا
رمألا توأا رهسش ةيادب عم هتورذ
ىلع نيمئاقلا لؤوافت نم داز يذلا
صصوسصخب ةيلولاب ةحايسسلا عاطق
ةقوبسسم ريغ جئاتن قيقحت ةيناكمإا
اذ˘ه˘ل فا˘ي˘ط˘سصلا م˘سسو˘م م˘˘سسر˘˘ب
تاونسسلا ماقرأا لك ميطحتو ماعلا
دد˘ع ثي˘ح ن˘م اءاو˘سس ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
مسسوم˘لا غ˘ل˘ب يذ˘لا ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا

فاطسصم نويلم21 ءاهز يسضاملا
راوز˘ب ل˘ف˘كت˘لا ثي˘ح ن˘م ى˘ت˘ح وأا

ةعيبطلاو رحبلا قاسشع نم ةيلولا

ي˘ت˘لا ة˘حدا˘ف˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصلا م˘˘سساو˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع

لئاهلا قفدت˘لا ع˘جرأاو . ة˘ي˘سضا˘م˘لا

لجيج ئطاوسش ىلع نيفاطسصملل

ةيليوج رهسش نم تيقوتلا اذه يف

اهتفرع يتلا ةديدسشلا ةرارحلا ىلإا

لجيج اهنمو نطولا تايلو مظعم

ي˘ت˘لاو ناو˘ج ر˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م

قطانم مظعمب ةجرد34لا تطخت

تا˘يلو˘˘لا˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخو ن˘˘طو˘˘لا

فلآا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا  ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

و˘˘ح˘˘ن رار˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا صصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا

ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ل˘ل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘سش

ةرار˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ف˘˘كم˘˘لا صسق˘˘˘ط˘˘˘لا

ةيامحلا حلاسصم نأاو املع ةديدسشلا

ي˘ف ترا˘سشأا د˘ق تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

مايألا نأاسشب ةمدقملا اهتايئاسصحإا

فا˘ي˘ط˘سصلا م˘˘سسو˘˘م ن˘˘م ى˘˘لوألا

006 نم د˘يزأا ذا˘ق˘نإا ى˘لإا ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘لا قر˘غ˘لا ن˘م صصخ˘سش

ةافو لباقم Óخدت581 نم ديزأا

نم ةددعتم طاقنب صصاخسشأا ةعبرأا

باسش مهرخآاو يل˘ج˘ي˘ج˘لا ل˘حا˘سسلا

ةثداح يف ىسضق دق ناك ترايت نم

. ةماتك ئطاسشب قرغ
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ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم تذ˘خ˘تا
تاءار˘جإاو ر˘ي˘باد˘ت ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل

ىلع لوسصحلا صصو˘سصخ˘ب ةد˘يد˘ج
ع˘ي˘ب˘لا طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘سصخر
ي˘ج˘يور˘ت˘لا ع˘ي˘ب˘لاو صضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ناو˘عأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ليجسست˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا را˘ج˘ت˘لاو
ع˘ي˘ب˘لا ة˘˘سصخر ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
دلوسصلاب فرعي ام وأا صضيفختلاب

متت تÓيجسستلا مسسوملا اذه ثيح
ةقيرط˘لا˘ب يأا ة˘ن˘م˘قر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
راجتلا لي˘ج˘سست م˘ت˘ي ة˘ي˘نور˘ت˘كللا

لوسصحلا تابلطو تافلملا عاديإاو
صضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘سصخر ى˘ل˘˘ع

81 خيرات نم ةيادب قلطنتسس يتلاو

9102 توأا13 ةياغ ىلإا ةيليوج

نوكت تابلاطلا نإاف مسسوملا اذهو
تابلط لبقت لو طقف ةينورتكلا
د˘لو˘سصلا م˘سسو˘م نأا ثي˘ح ة˘يدا˘ع˘˘لا
راجتلا حلاسصم هيف تناك يوتسشلا
ةرملا هذهو نيتقيرطلا تدمتعا دق
فدهلاو طقف ةينورتكللا ةقيرطلا

تا˘ف˘ل˘م˘لا ظا˘ظ˘ت˘كا يدا˘ف˘ت ا˘ه˘˘ن˘˘م

نمو ةيريدملا ى˘لإا را˘ج˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘تو
تاءار˘˘جإلا ي˘˘˘ف ع˘˘˘ير˘˘˘سست˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
رفوتت نيذلا راجتلا نإاف اينورتكلا
لÓخ مهيلع درلا متي طورسشلا مهيف
ل˘˘يا˘˘م˘˘يلا ر˘˘ب˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
مدقت˘لا م˘ه˘ي˘ل˘عو م˘ه˘ل صصسصخ˘م˘لا
متيل طقف ةسصخرلا بحسسل ةرادإÓل
تاءارجإلا هذهو لحملا يف اهقيلعت
نم ةرادإلا بيرقت راطإا يف يتأات
دق˘ف صصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘بو ن˘طاو˘م˘لا
نم ديدعلاب ةراجتلا ةيريدم تماق
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا
ةديدجلا تاءارجإلا هذه صصوسصخب
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا تا˘ب˘ل˘ط م˘يد˘ق˘˘تو
عيبلاو صضيف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘سصخر
قيرط نع تابلطلا عسضوو ننقملا
ةيلمعلاب مÓعإلا لÓخ نم ةنمقرلا

ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع
لئاسسوو ةراجتلا ةيريدمب ةسصاخلا
ثدحتلاب مايقلا لÓخ نم مÓعلا

ةبانع ةعاذإا جاومأا ربع ةيلمعلا نع
زا˘ج˘نا م˘ت د˘قو اذ˘ه د˘ئار˘ج˘لا اذ˘˘كو
ةراجتلا ةيريدمب ي˘نور˘ت˘كلا ع˘قو˘م
فر˘ط ن˘م تا˘ب˘ل˘ط˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسل

wcD 32 .را˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

moc.liamg@edlosنأا ا˘م˘˘ك
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلا م˘˘ت˘˘ي در˘˘لا
بلطلا هنم لاسسرإا مت يذلا لياميلا

اذهلو طورسشلا مهيف رفوتت نيذلاو
ةسصخر ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا د˘ع˘ب ه˘نإا˘ف
هنم بلطي هنإاف صضيفخ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا
ةيراهسشإا تاتفلو ةسصخرلا قيلعت
تاهجاو ىلع ةيلمعلا صصوسصخب
ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
تاقسصلملا عسضو˘ب تما˘ق ةرا˘ج˘ت˘لا
صصو˘سصخ˘ب تا˘ت˘فÓ˘لاو ة˘˘ي˘˘قرو˘˘لا

مسسوملل صضيفختلاب عي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلإا ةنم˘قر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ف˘ي˘سصلا

نيد˘فاو˘لا را˘ج˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا بنا˘ج
ةيلمعلاب مايقلا يف نيبغارلاو اهيلع
ة˘مزÓ˘لا تادا˘˘سشرإلا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإل
عيبلا نإاو ةينورتكلا ةيلمعلاب مايقلل
ةنسسلا يف نيترم مت˘ي صضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب
ىرخأاو يوتسشلا مسسوملا يف ةرم
ماعلا اذه˘ل ي˘ف˘ي˘سصلا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف

81 نيب ام ةرتفلا ةددحملاو9102

9102 توأا13 ةياغ ىلإا ةيليوج

6862 مقر يئلولا رارقلا بسسحب

.8102 ربمسسيد02 يف خرؤوملا

تاعاطقنإ’أ ءاهنإاب نوبلاطيو نوجتحي ناكسسلأ

 مÓظلا يف لجيجب ةمايز ةيدلب قرغي نييئابرهك «نيلباك » طوقسس
ىلإأ ةريخأ’أ هذه ناكسسب عفد يذلأ رمأ’أ مÓظلأ يف ةيروسصنم ةمايز ةيدلبل ةعباتلأ كلت أديدحتو لجيج نم ةيبرغلأ ةهجلأ نم ةعسسأو قطانم قأرغإأ يف نييئابرهك نيكلسس طوقسس ببسست
نم ةيبرغلأ ةهجلأ ناكسس ىلع اهلÓظب يقتل ةيئابرهكلأ تاعاطقنإ’أ تداع دقو . ةهجلأ هذهب يئابرهكلأ رايتل ةرركتملأ تاعاطقنإ’أ ءاهنإأو باطعأ’أ هذه حÓسصإاب ةبلاطملأو جاجتح’أ

هنم ةجوم يف ببسست يذلأ رمأ’أ ني˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك «ن˘ي˘ل˘با˘ك » طو˘ق˘سس بب˘سسب مÓ˘ظ˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ب˘ل˘غأأ ل˘ق وأأ ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ن˘م ءا˘ي˘حأأ تقر˘غ ثي˘ح ة˘يرو˘سصن˘م ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘ب نا˘ك˘سس أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج
بيلحلأ تاقتسشم اسصوسصخو مهتÓحمب تناك يتلأ ةيئأذغلأ دأوملأ صضعب تفلتأأ امدعب عاطقنإ’أ أذه ءأرج نم ةريبك رئاسسخ أودبكت نيذلأ راجتلأ أديدحتو ةقطنملأ ناكسس طسسو تاجاجتح’أ

باطعأ’أ حÓسصإأ لجأأ نم نيسصسصختم لامعل ةيسصولأ ةيريدملأ لاسسرإأ لفÓخ نم فقوملأ ءأوتح’ زاغلنوسس قرف تعراسسو . ت’وكأاملأ هذه اهب ظفحت تناك يتلأ تأدأّربلأ لطعت ببسسب
عاطقن’أ نأاب ةيفحسص تاحيرسصت يف ةكز نب نانح لجيجب زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت ةسسسسؤومب مÓعإ’أ ةلوؤوسسم هيف تدكأأ يذلأ تقولأ يف ةررسضتملأ قطانملأ ىلإأ رايتلأ ةداعإأو ةروكذملأ
يدؤوملأ يسسيئرلأ طخلاب ةمايز ةيدلب طبر لÓخ نم بطعلأ حÓسصإأ يف ءاثÓثلأ ةيسسمأأ ذنم ةكمهنم ةسسسسؤوملأ قرف نأأو ةمايز ةيدلب ميلقإاب طلوفويلك03 ةوقب نيلباك طوقسس هببسس ريخأ’أ
بطعلأ حÓسصإأ لجأأ نم مهعسسوبام لك نولذبي زاغلنوسس ةسسسسؤوم نأوعأأ نأاب ددسصلأ تأذ يف ةثدحتملأ تدكأأ امك ، نيررسضتملأ نيكلسسلأ ميمرت ةداعإأ راظتنأ يف تقؤوم لحك نقأريأ ةيدلب ىلإأ
ةيدلب أديدحتو ةي’ولأ نم ةيبرغلأ ةهجلاب ةيئابرهكلأ ةكبسشلأ اهنم وكسشت يتلأ صصئاقنلأ ةجلاعم لجأأ نم ةمهم تأرامثتسسأ صصيسصخت ىلع ةدكؤوم Óبقتسسم هرأركت نود ولوليحلأو روكذملأ

 Ω.eù°©ƒO. ناكسسلأ بلاطمل ةباجتسس’أ مث نمو ةهجلأ هذهب يئابرهكلأ رايتلل ةرركتملأ تاعاطقنإ’أ ىلع ءاسضقلأ دسصق ةمايز

ةلاكو ريدم ةنأدإاب يسضقت ةيئاسضق ماكحأأ صسمأأ ةسسلج يف ةلسشنخ ةي’ولأ ةمسصاع رقم بونج ملك05 راسشسش ةمكحم تردسصأأ
بابسشلأ ليغسشتو معد نم نيديفتسسملأ بابسشلل نيدرومو نينومم5 و اقباسس راسشسش ةرئأدب ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ كنب
5 غلبمب ةلودلأ ةنيزخ صضيوعت و نيمهتملأ نم دحأو لكل ميتنسس نويلم05 ـب ةيلام ةمأرغو ةذفان انجسس تأونسس4 ةبوقعب

 .ةيسضقلأ يف عباتم يرطيب بيبط ةئربت تمت ةيسضقلأ صسفن يفو ميتنسس رييÓم

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä

داسسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ته˘جو د˘قو
ةحÓفلا كنب ةلاكول قباسسلا ريدملل
ن˘˘ي˘˘نو˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘عو را˘˘˘سشسشب
بسسح ةيسضقلا ليسصافت .صصاوخلا

ىلإا دوعت ةعاسس رخآا ةموي ردسصم
تر˘سشا˘ب ثي˘ح ، ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘˘سسلا
ةلقنتملا ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘قر˘ف
ة˘ي˘سضق ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا را˘˘سشسشب
كنب نم ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا صسÓ˘ت˘خا
داتعلاب نينومم نم ؤوطاوتب ةحÓفلا
معد جمارب نم ديفتسسملا بابسشلل
،(كانكو جاسسنوأا) بابسشلا ليغسشتو
نأا ي˘ن˘مألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘سشك ثي˘ح
ميلسستب ماق ةيكنبلا ةلاكولا ريدم

نيدروملل ةرسشابم ةيكنب تاكيسش

اهن˘م ة˘مزل ة˘ي˘كن˘ب تارر˘ح˘م نود

ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

نم ديفتسسملا فرط نم تاكيسشلا

بلجلاب رماوأا دوجو نودو صضرقلا

جاسسنوأا يترادإا فرط نم ةررحملا

ا˘يا˘ح˘سضلا هد˘كأا ا˘˘م و˘˘هو ، كا˘˘ن˘˘كو

فر˘ط ن˘م م˘ه˘ي˘لإا عا˘م˘ت˘سسلا لÓ˘خ

اودكأا نيذلا ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

حنمب كنبلا ريدم مايقب اوأاجافت مهنأا

ةر˘سشا˘˘ب˘˘م م˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘كي˘˘سش

مهملعو مهتقفاوم نود نيدروملل

نيذلا ءلؤوه عم رسشابم ؤوطاوت يف

داتعلا مهوملسسي ملو مهيلع اولاتحا

ة˘م˘ي˘ق˘لا ترد˘˘ق د˘˘قو بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

4 نم رثكأاب تاكيسشلا هذهل ةيلاملا

4 ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘˘يÓ˘˘م

عم نيلماع˘ت˘م ن˘يدرو˘مو ن˘ي˘نو˘م˘م

نيأا ، بابسشلا ليغسشتو معد ةلاكو

دوجو ىلإا ينمألا قيقحتلا ىسضفأا

عم ةلاكولا ريدم فرط نم بعÓت

ةيمومع لاومأا بهن يف نينومملا

ةنيزخ نم صضورق نع ةرابع يه

، لاطبلا با˘ب˘سشل˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘لود˘لا
بسصن˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت ته˘˘˘جو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ن˘ي˘نو˘م˘م˘لا ن˘م دد˘ع˘ل لا˘˘ي˘˘ت˘˘حلاو
تاقيقحتلا ءاهتنا دعبو ، صصاوخلا

ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تلو˘ح
ةباينلا ىلإا فلملا راسشسشب ةطرسشلل
ىل˘ع ف˘ل˘م˘لا تلا˘حأا ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لا
يف ردسصأا يذلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
نيمهتملا عسضوب رمأا قباسس تقو
ةياغ ىلإا ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
يتلا ةمكاحملا ىلع مهفلم ةلاحإا

نيأا ، عوبسسألا اذه اهراوطأا ترج
ةبوقع طيلسست ةباينلا لثمم صسمتلا

ر˘يد˘م˘ل ةذ˘فا˘ن ن˘ج˘سس تاو˘ن˘˘سس8
ن˘يدرو˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

بلاط امني˘ب ، ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لاو
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا
صضيوعتب يندم فرطك ةيمومعلا

8 ) رانيد نويلم08 يلاوحب ردقي

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ل˘˘ل ( ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
كنبلا ريدم بلاط امك ، نماسضتلاب

002 غلبم˘ب ة˘ن˘يز˘خ˘لا صضيو˘ع˘ت˘ب

ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘لا رار˘˘سضألا ن˘˘ع نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م

يمومعلا قفرملاو ةلودلا حلاسصمب
ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ةحنج نع
ن˘يذ˘لا عا˘فد˘لا تا˘ع˘˘فار˘˘م د˘˘ع˘˘بو ،

تجرخ ، نيمهتملل ةءاربلاب اوبلاط
را˘سشسشب ح˘ن˘ج˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
تطلسس نيأا ، ةلوادملا دعب قطنلاب

ةذ˘فا˘ن ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس4 ةبوقع

ميتنسس نويلم05 ـب ةيلام ةمارغو
ءو˘سس ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م˘˘ل
لÓ˘غ˘ت˘سسا و ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
د˘ئاو˘ف ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لاو ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا
يف ريوزتلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ف˘سصب
مه˘ت ه˘ي˘جو˘تو ة˘ي˘فر˘سصم تارر˘ح˘م
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف لا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو بسصن˘˘˘˘لا
تم˘ت ن˘يذ˘˘لا ة˘˘ع˘˘برألا ن˘˘يدرو˘˘م˘˘لا

ةذفان صسبح تاونسس4 ـب مهتنادإا

نويلم05 ـب ةيلام ةمارغو اسضيأا
ة˘ن˘يز˘خ صضيو˘ع˘ت ع˘م ، د˘˘حاو ل˘˘كل

نماسضتلاب رييÓم5 غلبمب ةلودلا
، نينادملا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب
م˘كح ا˘سضيأا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘˘سصأاو
ي˘ف م˘ه˘ت˘م ير˘ط˘ي˘ب بي˘ب˘ط ةءار˘ب˘˘ب
 . ةيسضقلا

ددع يف ظوحلم ديأزت

ةيأدب ذنم تأءأدتع’أ

لجيجب فيسصلأ لسصف

اباسش نولخدي نولوهجم
دعب صشاعنإ’ا ةفرغ
بيسضقب هيلع ءادتع’ا

 ريهاطلاب يديدح
ريهاطلأ ىفسشتسسم لبقتسسأ

نم ةرخأاتم ةعاسس يف لجيجب

ةلاح يف بابسش لوأ’أ صسمأأ ةيسسمأأ

رفاسس ءأدتع’ هسضرعت دعب ةدقعم

ىوتسسم ىلع نيلوهجم لبق نم

قيرطلل ةمخاتملأ لوزاب ةيرق

بسسحو34. مقر جودزملأ ينطولأ

وهو ةيحسضلأ نإاف ةيبط رداسصم

هرمع نم ثلاثلأ دقعلأ يف باسش

بيسضق ةطسسأوب ءأدتع’ صضرعت

دعب نيلوهجم لبق نم يديدح

أذه حرطب ىهتنأ فينع راجسش

تابرسض هيجوتو اسضرأأ ريخأ’أ

يذلأ رمأ’أ ليحنلأ هدسسجل ةيسساق

يف ةيحسضلأ قأرغإأ يف ببسست

يف لقني نأأ لبق ءامدلأ نم مامح

ىفسشتسسم ىلإأ ةريطخ ةلاح

دقري لأز’ نيأأ ريهاطلأ

يفو ةقئافلأ ةيانعلأ ةحلسصمب

ةجرحلاب تفسصو ةيحسص ةلاح

نم ةربتعم ةيمك دقف امدعب أدج

أذه نأأ وه تفÓلأو . ءامدلأ

نم ةجوم قايسس يف يتأاي ءأدتع’أ

ةرركتملأ تأءأدتع’أ

لسصف ةيأدب ذنم ةقحÓتملأو

لجيج ةي’و ميلقإاب فيسصلأ

،ةفقسشلأ روحم ىلع أديدحتو

ثيح ريهاطلأو رداقلأ دبع ريمأ’أ

مهنيب نمو صصاخسشأأ ةدع صضرعت

تأءأدتع’ نييعماج ةبلط

ءاسضيب ةحلسسأأ ةطسسأوب ةريطخ

ةدع ةباسصإأ يف ببسست يذلأ رمأ’أ

نابسشلأ نم مهمظعم صصاخسشأأ

ةجرد نم دأز ام ةريطخ حورجب

ةيقب هلمحتسس ام نأاسشب فواخملأ

نم يراجلأ فيسصلأ لسصف مايأأ

تÓفن’أ لظ يف تأءأدتعأ

صضعب هفرعت يذلأ حسضأولأ

ةروكذملأ تايدلبلأ نم قطانملأ

ةينمأ’أ ةيطغتلأ بايغ ببسسب

هذه لّوح يذلأ رمأ’أ ةيفاكلأ

نيفرحنملل ذÓم ىلإأ ةريخأ’أ

تتاب يتلأ تاباسصعلأ دأرفأأو

صصاخسشأ’أو ةراملل اهنئامك بسصنت

. راهنلأ حسضو يف لّزعلأ

Ω.eù°©ƒO 

يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو اهيلع فرسشأأ

انكسسم041 ـل ةدافتسس’ا تاررقم عيزوت
ةنتابب يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأا ةدئافل

فايطسص’أ مسسومل ةدعأو ةيأدب يفو ةديدسشلأ ةرأرحلأ ببسسب

ئطاوسشب فاطسصم نويلم ةبارق ليجسست
 دحاو عوبسسأا لÓخ لجيج

 اهباحسصأأ ملع نود كانكو جاسسنوأأ صضورق نم نيديفتسسملاب ةسصاخ تاكيسش أوبحسس  / ةلسشنخ

نيلماعتم4 و راسشسشب ةحÓفلا كنب ريدم ةنادإا
 تاونسس4 صسبحلاب صصاوخ

«دلوسصلأ» صضيفختلاب عيبلأ صصخر نم ةدافتسس’أ لجأأ نم
يراجلأ ةيليوج81 خيراتب قلطنيسس يذلأ

راجتلا مزلت ةبانعب ةراجتلا ةيريدم
طقف اينورتكلإا تابلطلا لاسسرإاب



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7275ددعلا9102 ةيليوج11 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا3 فيقوت نم ةبانع ةيلو نمأل ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةعباتلا تاردخملا ةحفاكم ةقرف رسصانع تنكمت
«اتيرك» عون نم نيتيحايسس نيترايسسو جلاعملا فيكلا نم امارغ034 و امارغوليك82  زجح مت نيأا ةنسس15 ىلإا12 نيب ام

.مهتايلمع لجأا نم اهنولمعتسسي «ازيبيإا نويل«و
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ديشسلأ رششاعلأ مويلل لشصأوي

ة˘غ˘ل ذا˘˘ت˘˘شسأأ ةو˘˘ي˘˘كششو˘˘ب لدا˘˘ع

ةشضهنلأ ةط˘شسو˘ت˘م˘ب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإأ

ريدم ةقفر هماشصتعإأ ةعيرششلاب

جومخ دمحم ةي˘ئأد˘ت˘بإأ ة˘شسرد˘م

ة˘˘˘يرأدإلأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ و˘˘˘˘شضعو

رو˘ط˘ل˘ل ءا˘شضعألأ ة˘يوا˘˘شست˘˘م˘˘لأ

ما˘مأأ ،ي˘نا˘ن˘ب لا˘م˘ك ط˘شسو˘ت˘م˘لأ

،ةشسبت ةيلو˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م

ةيعشضو يف لخدتلاب ةبلاطملل

م˘˘ت يذ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ذا˘˘ت˘˘شسألأ
نم ةبوقعل لمعلأ نع هحيرشست
ىلع هلوثم نود ،ةعبأرلأ ةجردلأ
تملتشسأ يتلأ ةي˘ئلو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

هربتعأ ام وهو هفرط نم انعط
هدشض احيرشص ا˘ف˘شسع˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لأ

لا˘˘جألأ ي˘˘ف ى˘˘تآأ ن˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لأ نأل
ةيبرتلأ ةيريدم نأأ ريغ ةينوناقلأ
يتلأ ةع˘طا˘ق˘لأ ق˘ئا˘ثو˘لأ بشسح˘ب
ةخ˘شسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘شس ر˘خآأ زو˘ح˘ت
ررقم ذا˘خ˘تإأ ي˘ف تعرا˘شس ا˘ه˘ن˘م
ةبقأرملأ ىلإأ هليوحتو حيرشستلأ

نوكيل هيلع ر˘ي˘ششأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لأ
مجني امو ةيئاهن ةفشصب حيرشستلأ

،ير˘ه˘ششلأ ه˘ب˘تأر ف˘ي˘قو˘ت ه˘˘ن˘˘ع
هتف˘شصب لدا˘ع ج˘ت˘ح˘م˘لأ لو˘ق˘ي˘ف
ةبا˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئلو˘لأ ن˘ي˘مألأ ا˘شضيأأ
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ لا˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصم ه˘˘نأأ ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لأو
ىلإأ ةيجاجتحإلأ هتكرح هلشصأوم
تأرأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ه˘فا˘شصنإأ ن˘ي˘ح
ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب ة˘˘يرأدإلأ ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لأ
ريششنو .ةيبرتلأ ةيريدم تأرأرق
يف اشضيأأ ءاج ماشصتعإلأ نأأ ىلإأ

ةد˘ع ل˘ح˘ب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لأ قا˘˘ي˘˘شس

ة˘˘يرأدإأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘ل تا˘˘ي˘˘ع˘˘شضو

لك اهعفر ةقلا˘ع ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘بو

ا˘ف˘نآأ ن˘يرو˘كذ˘م˘لأ ه˘ي˘ل˘ي˘مز ن˘˘م

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ل˘˘م˘˘ششتو

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضوو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو

لئاشسولأو ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ

ن˘˘ع Ó˘˘شضف ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لأ ءو˘˘شسو

ةا˘با˘ح˘م˘لأ ة˘شسا˘˘ي˘˘شسب د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

ل˘خأد ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ف˘ير˘ع˘م˘˘لأو

.ةيريدملأ ةقورأأ
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ديدعلأ سسمأأ ةحيبشص سضفتنإأ
ينا˘ح˘ي˘شش ة˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طأو˘م ن˘م
نم فراطلأ ةيلول ايرأدإأ ةعباتلأ

ةبلاطملل ةيدلبلأ رقم قلغ لÓخ
هاجت ةقلاعلأ مهتيعشضو ةيوشستب
تأو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ي˘ف˘ير˘˘لأ ن˘˘كشسلأ

لطع˘ت˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ دد˘ن ثي˘ح
يفيرلأ ءانبلاب ةشصاخلأ مهتافلم
ى˘لإأ مأو˘عأأ ذ˘ن˘م ا˘هو˘عدوأأ ي˘ت˘˘لأ

عيراششملأ فلتخم لطعت بناج
يتلأ ةيدلبلأ هذه ىوتشسم ىلع
نم ةرقحلأو سشيمهتلأ نم يناعت

ةيلحملأ ءأوشس تاطلشسلأ فرط

سضع˘˘ب بشسح˘˘بو ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لأ وأأ

نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداشصملأ

ءانبلاب ةشصا˘خ˘لأ تا˘ف˘ل˘م˘لأ دد˘ع

ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘ف˘˘ير˘˘لأ

0021 يلأوحب ردقت يناحيشش

نم تدافتشسأ ةيدلبلأ امنيب فلم

أذهو طقف ايفير ءانب05 ةشصح

نأأ ة˘شصا˘خ تا˘ب˘ل˘ط˘لأ ي˘˘ب˘˘ل˘˘ي ل

ةميدق تا˘ف˘ل˘م˘لأ كل˘ت با˘ح˘شصأأ

تأونشس ذنم اهعأديإاب أوماق دقو

أذهلو مهتيعشضو ةيوشست متي ملو

سشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب نودد˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف

ةشصاخو تا˘ط˘ل˘شسلأ نو˘ب˘لا˘ط˘يو

ةيبلت ةرورشضب ةيدلبلأ حلاشصم

م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأأ ة˘˘شصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م

ةينكشس ةغ˘ي˘شص ن˘م أود˘ي˘ف˘ت˘شسي

مهتاف˘ل˘م نأأ سسا˘شسأأ ى˘ل˘ع ىر˘خأأ

ترمتشسأ دقو أذه يفيرلأ ءانبلأ

ةد˘ع˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح

.ةيدلبلأ رقم مهقلغو تاعاشس

نوعطلل ةيئلولا ةنجللا مامأا هلوثم نود ايفسسعت هحيرسستب ديدنتلل

 ةشسبت ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم مامأا ماشصتعإا يف ةيزيلجنإا ةغل ذاتشسأا

 تاونسس ذنم ةقلاعلا مهتيعسضو ةيوسستب ةبلاطملل / فراطلا

 يناحيشش ةيدلب رقم نوقلغي يفيرلا ءانبلا تافلم باحشصأا
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ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘ج˘˘شس
ةماه قئأر˘ح  ة˘حرا˘ب˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ق˘طا˘ن˘م˘لأ ر˘ب˘كأأ ة˘جرد˘˘ب تشسم،
،ةيلولأ نم ةيقرششلأ ةيلامششلأ

تأدو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ لأز˘˘˘ت ل ثي˘˘˘ح
ماه قيرح دامخإأ لجأل ةلشصأوتم
سسمأأ راهن فشصتنم لبق علدنأ
ةيواعم ة˘يد˘ل˘ب˘ب عرأز˘مو ة˘با˘غ˘ب
لقنتملأ لترلأ نم معدب أذهو،
ق˘˘ئأر˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ
ةيامحلأ ريد˘م ةدا˘ي˘ق˘ب، تا˘با˘غ˘لأ

54 ي˘لأو˘ح د˘ي˘ن˘ج˘تو ة˘ي˘ند˘م˘˘لأ

أذ˘كو، بتر˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ا˘˘نو˘˘ع
ةيدلبلأو تاباغلأ حلاشصم نأوعأأ

تردق ثيح ،نينطأوملأ سضعبو
نأرينلأ اهتحاتجأ يتلأ ةحاشسملأ

،راتكه002 يلأوحب ات˘قؤو˘م

ا˘ه˘ن˘مو سشأر˘حأأو لا˘غدأأ ا˘ه˘ب˘ل˘غأأ
يلأوحو ةرمثملأ راجششألأ تائم

م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ق أرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه03

ق˘ير˘ح˘لأ ا˘مأأ ،ن˘ب˘ت ة˘˘مزر008و

نابلو ةباغب ل˘ج˘شس د˘ق˘ف ي˘نا˘ث˘لأ

07 ي˘˘لأو˘˘ح قأر˘˘ت˘˘˘حأ ف˘˘˘ل˘˘˘خو

طو˘ل˘ب˘لأ را˘˘ج˘˘ششأأ ن˘˘م أرا˘˘ت˘˘كه
، لا˘˘غدألأو نأز˘˘لأ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لأ

ةرجشش002 ، ن˘˘ب˘˘ت ة˘˘˘مزر003

ةشسأرحلأ ةيلمع لأزتل و ،نوتيز
ةعاشسلأ هذه ةياغ ىلإأ ةرمتشسم
هل يئاهنلأ دام˘خإلأ ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل
ه˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ششأ ةدا˘˘˘عإأ بن˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
ل˘ي˘ج˘˘شست م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،هرا˘˘ششت˘˘نأو

ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ما˘˘˘ه ق˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘ح7

لاغدألأ ة˘ي˘عأرز˘لأ ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لأ

نم لكب ،نيتاشسبلأو سشأرحألأو

،ةر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ي˘ع˘ب با˘ي˘شسلأ ة˘ير˘ق

رأود ،ة˘ل˘ي˘م˘ج˘ب يا˘غو˘ت ة˘˘ت˘˘ششم

رأود ،رو˘با˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةرا˘˘شضح˘˘ل

رأدوشش يح ،رباشص دلوأاب ةداقرلأ

ن˘ي˘ع˘ب ةوا˘شسي˘ع رأود ،ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب

قأرتحأ لامجإأ تفلخ و ،ىورلأ

لوقح ن˘م أرا˘ت˘كه36 يلأوح

023 ،نبت ةمزر028 ،حمقلأ

نم تأراتكه6، ةرمثم ةرجشش

6،ي˘ب˘ل˘ح˘لأ ر˘بو˘ن˘˘شصلأ را˘˘ج˘˘ششأأ

سشأر˘˘˘˘˘حألأ ن˘˘˘˘˘م تأرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كه

نم أرا˘ت˘كه93 ،سشئا˘ششح˘لأو

و ،بو˘ب˘ح˘لأ ل˘ي˘˘شصح˘˘م ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب

ة˘لآأ ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘ل ي˘˘ئز˘˘ج قأر˘˘ت˘˘حأ

قر˘˘˘ف˘˘˘˘لأ تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت و ،دا˘˘˘˘شصح

تاحاشسم ةيامح ن˘م ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ

بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأ لو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘ه

ةر˘م˘ث˘م˘لأ را˘ج˘ششألأ ن˘˘ي˘˘تا˘˘شسبو

لزا˘ن˘˘م ،ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘با˘˘غ ل˘˘ت˘˘كو

.نزاخمو

ةيامحلأ ح˘لا˘شصم تب˘ل˘ط د˘قو

ةفعاشضم نينطأوملأ نم ةيندملأ

لÓخ،رذحلأو ةطيحلأ تأءأرجإأ

ةيئانثتشسإلأ ةيوجلأ فورظلأ هذه

زا˘ج˘نإأ ةرور˘شض ى˘لإأ و ،ةرا˘˘ح˘˘لأ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ لا˘غ˘˘ششألأ

عرأز˘م˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب

سشئا˘˘ششح˘˘لأ ن˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأو،

لا˘م˘ع˘ت˘شسأ ع˘ن˘˘مو تÓ˘˘شضف˘˘لأو

د˘يد˘ششتو ،ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م ي˘ف را˘ن˘˘لأ

قيرح يأأ نع غÓبإلأو ةشسأرحلأ

ىتششب هدام˘خإأ ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لأو

.لئاشسولأ

ةيباغلا راجسشألا و لوقحلا نم ةريبك تاحاسسم مهتلت نارينلا

 فيطشس ةي’و نم ةيقرششلا ةيلامششلا ةهجلا حاتجت ةريبك قئارح

 ةريبك بسضغ ةجوم طسسو/ةدكيكسس
ددجلا نيجيرخلا لبق نم

 احجان041 ءاعدتشسا
ةيطايتح’ا ةمئاقلا نم

يقاب رأرغ ىلع ةدكيكشس ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم تعدتشسأ

نمشض نيحجانلأ ،ينطولأ ىوتشسملأ ىلع ةيبرتلأ تايريدم

ةيميلعتلأ لحأرملأ ةذتاشسأاب ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلأ م˘ئأو˘ق˘لأ

نم ربتعم ددعل ءاعدتشسأ ةيريدملأ تهجو دق و ،ةثÓثلأ

تبشسلأ موي أأدبي يريشضحت نيوكت ةرششابم دشصق نيحجانلأ

نيعدتشسملأ ددع لشصوو ،مداقلأ سسيمخلأ ةياغ ىلأ رمتشسيل

31و19 ىلإأ ةيبرع ةغل يئأدتبلأ ميلعتلأ  ةلحرمل ةبشسنلاب

م˘ت˘ف ط˘شسو˘ت˘م˘لأ ا˘مأأ ،ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ سسف˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف ة˘˘غ˘˘ل

9 ،ةيبرعلأ ةغللأ ةذتاشسأاب ةشصاخ9 ،احجان13ءاعدتشسأ

أذه لك ثدحي يلآأ مÓعإأ6 و ،ايفأرغجو خيرات7و ،ةيشسنرف

يجيرخ لبق نم نيريبك راكنتشسأ و نايلغ ةجوم طشسو

ةيطايتحلأ مئأوقلل ءوجللأ أونجهتشسأ نيذلأ ددجلأ ةعماجلأ

ةذتاشسأأ رايتخأ ةقباشسم يف ةكراششملأ ةشصرف نم مهنامرحو

انامرح ةيطايتحلأ مئأوقلل ءوجللأ نأأ أوربتعأ ثيح ،ميلعتلأ

مهل˘ع˘ج˘ي ا˘م ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ و ة˘كرا˘ششم˘لأ ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘م م˘ه˘ل

أوددهو ،ىرخأأ تأو˘ن˘شس وأأ ة˘ن˘شس را˘ظ˘ت˘نلأ ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م

ىلع طغشضلأ لجأأ نم ةنشس لكك ديعشصتلأ و جاجتحلاب

ةيطايتحلأ مئأوقلأ بولشسأل ءو˘ج˘ل˘لأ ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘مو ةرأزو˘لأ

وأأ دد˘ج ن˘ي˘ج˘ير˘خ أو˘نا˘ك ءأو˘شس ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘شصر˘ف˘لأ ح˘ن˘˘مو

.بشصنمب أورفظي مل نيقباشس نيكراششم
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ةليسسملا

مهنيب نم صصاخششأا5  فيقوت
  ةداعشسوبب بناجأا اياعر3

ةعومجملاب ينطولأ كردلأ رشصانع سسمأأ ءاشسم  تنكمت

(5)  ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلأ

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب أذ˘˘هو بنا˘˘جأأ ا˘˘يا˘˘عر (3) م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م سصا˘خ˘ششأأ

ةمششلأ ةدام ةعانشصل ةششرو دوجو اهدافم  ةدرأو تامولعم

نيتعرز˘م˘ب ة˘شصخر نود بنا˘جأأ ا˘يا˘عر ل˘ي˘غ˘ششتو ةد˘ل˘ق˘م˘لأ

دعبو فيراعم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ة˘ل˘شضع˘لأ رأود ى˘م˘شسم˘لأ نا˘كم˘لا˘ب

ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتشسأ

ريغو ةينوناق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ة˘عا˘ن˘شص فر˘ت˘ح˘ت

تيربكلأو غبتلل ةينطولأ ةكرششلأ ةمÓع تحت ةحيحشص

ةدام ةعانشص يف لمعتشسي داتع اهب ةششرو ىلع روثعلأو

ةدلقملأ ةمششلأ ةدام نم اشسيك (04) زجحو ةدلقملأ ةمششلأ

(سس، سس) ىمشسملأ اهكلامل ىلوألأ ةعرزملاب (غ05) ةعشس

زجح مت (ـه ،سس) ىمشسملأ كلم ةيناثلأ ةعرزملأ ةمهأدم دعب

نوترك ةبلع(081) يلأوحو ةمششلأ ةعانشصل تلآأ (4) ةعبرأأ

ةدلقملأ ةمششلأ ةدام نم اشسيك (042) ىلع يوتحت ةبلع لك

نم غلك (03) يلأوح هب ايكيتشسÓب اشسيك (31) يلأوحو

ةرخافلأ و ةناجرملأ ةمشش يتمÓعل يرئأد متخ (08) ةمششلأ

د˘حأا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

(5) ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تر˘ف˘شسأأ ا˘م˘ك ،تا˘عدو˘ت˘˘شسم˘˘لأ

ميدقت متيشس ثيح بناجأأ اياعر (3) مهنيب نم سصاخششأأ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأأ فأر˘˘˘طألأ

ةمششلأ ةدام ةعانشصل ةيرشس ةششرو ءاششنإأ  ةمهتب  ةداعشسوب

كلهتشسملأ ةحشصب رأرشضإلأ اهنأاشش نم ةينوناق ريغ ةقيرطب

مÓعإلاب فلكملأ ةعاشس رخآأ ـل هب حرشص ام بشسح أذهو

. ةليشسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملاب
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تأد˘ع˘مو تأودأأ ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ

تأردخملأ ةئيهت يف لمعتشست

د˘يد˘ح˘ت يزا˘ه˘جو ا˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘تو

،SRPGلتاشسلأ ر˘ب˘ع ع˘قأو˘م˘لأ

فتاه يتحيرششو ة˘لا˘ق˘ن ف˘تأو˘ه

ـب ردقي يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ن˘ي˘ت˘ي˘لود

حÓشس و ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م121

«يرأد˘نور˘ك» عو˘˘ن ن˘˘م سضي˘˘بأأ

نوفوقوملأ ردحنيو ،«روتيك«و

م˘ت˘ي م˘ل ن˘كل ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو ن˘˘م

وأأ ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حألأ ن˘˘˘˘˘ع حا˘˘˘˘˘شصفإلأ

،اهيف نونط˘ق˘ي ي˘ت˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

ةيلمع دعب ةيلمعلأ هذه تمتو

نيل˘ما˘ك ن˘ير˘ه˘شش تمأد د˘شصر˘ت

ة˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م را˘˘˘˘طإأ  ي˘˘˘˘ف كلذو

ةر˘با˘ع˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لأ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ

اهنيب نم يتلأو ةينطولأ دودحلل

اهجيورتو تأردخملا˘ب را˘ج˘تلأ

ةعباتلأ تأردخملأ ةقرف نكمتتل

ةيلو نمأل ةيئاشضقلأ ةطرششلل

ةكبششلأ هذهب ةحاطإلأ نم ةبانع

دأريتشساب موق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مأر˘جإلأ

مهميدقت متو ،«ةلطزلأ» جيورتو

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘˘˘مأأ سسمأأ ءا˘˘˘˘˘˘شسم

ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

سسب˘ح˘لأ م˘ه˘˘عأد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأأ يذ˘˘لأ

.تقؤوملأ

رقمب سسمأأ ةحيبشص فششكو

ل˘ما˘ك ن˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأأ

لئاشسول ةيشضقلأ هذه ل˘ي˘شصا˘ف˘ت

ةطرششلل لوألأ مزÓملأ مÓعإلأ

ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ

ةيرشصان˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘طر˘ششل˘ل

.رشصان

SRPG يزاهجو نيتيحايسس نيترايسسو انويلم021 ىلع مهتزوحب اورثع/ةبانع

 تاردخملا جيورت ةكبشش كيكفتو «ةلطزلا» نم امارغوليك82 نم رثكأا زجح

وزو يزيت

 ةيلوحكلا تابورششملا نم ةريبك ةيمك زجح و نونقاوب ةششاششحم قلغ
ملك51 دعب ىلع ةعقأولأ نونقأو ةقطنمب ةدجأوتم  ةششاششحم عيمششت نم وزو يزيت ةيلو نمأل لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف سسمأأ راهن تنكمت

ىلع انلشصحت يذلأ و يئلولأ نمأÓل ةيلحملأ ةيريدملأ ىدل مÓعإلأ ةيلخ فرط نم ردشص يذلأ نايبلأ بشسح و . ةرجرج ةمشصاع رقم نع
تاطلشسلأ ىلإأ نونقأو ةرئأدل ايرأدإأ ةعباتلأ رأزيمث ةقطنم ناكشس اهب  مدقت تابلط ىلع ءانب ءاج ةششاششحملأ هذه قلغ ةيلمع نإاف  هنم ةخشسن
دجأوت ءأرج ،مهتلاط يتلأ ةيقÓخألأ ريغ تافرشصتلأ و ةريطخلأ تأزواجتلل دح  عشضو لجأأ نم لجاعلأو عيرشسلأ لخدتلأ لجأأ نم ةينعملأ

ةمÓشس ددهي أرمأأ مهنع مجانلأ رطخلأو ىراكشسلأ تأزواجت تحبشصأأ ثيح ،ةقطنملاب ينكشسلأ عمجتلأ دأدتمأ ىلع رومخلأ تÓحم

«1236»  عاجرتشسأ نم  ةيلمعلأ هذه ترفشسأأ امك .ةيشصخششلأ تاباشسحلأ ةيفشصتل نكامألأ هذه نوذختي  رماخملأ نئابز حبشصأأ و ناكشسلأ

 .جد00.002451 ـب ردقي يلام غلبم و رئاجشس ةبلع07 ىلإأ ةفاشضإأ ماجحألأو فانشصألأ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةروراق
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ةضصاخ ،اهلاكضشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنضسق ةيلو نمأا حلاضصم لبق نم ةرطضسملا ةيتايلمعلا ططخلل اديضسجت
.ماعلا ماظنلاب لÓخإلاو سساضسملا يف ةضصتخملا ةيمارجإلا تاكبضشلا
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نا˘كسس ن˘م تار˘سشع˘لا ن˘˘سش
ةكرح ، ةملاقب يسسيمخ ةلابج
اهلÓخ ن˘م او˘ما˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
بوطلاب ةيدلبلا رقم باب قلغب
بلاطم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘ي˘ع˘فار،

ل˘˘˘˘كسشم ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
ءا˘ي˘حأ’ ير˘سضح˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘لا
، يسسردملا لق˘ن˘لاو ، ة˘يد˘ل˘ب˘لا

قيقحت حتفو ، يفيرلا ءانبلاو
ةدمل ةيباختن’ا تادهعلا يف
ناكسسلا بسسحو، ةنسس نيرسشع
لاومأ’ا م˘غر ه˘نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
’إا ةيدلبلل ةلودلا اهحنمت يتلا
تلظ لب رييغتلا فرعت مل اهنأا
، ةب˘ئا˘غ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا رداو˘ب ا˘ه˘ي˘ف
عيزوتب هوفسصو ام ىلع كيهان
ةيبوسسحملا˘ب ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلا

ينطاوم نم ديدعلا مرح امم
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةيدلبلا سسيئر نيعاد، نكسسلا
سسأار ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ل˘˘˘ل
نم ، يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

ت’اغسشنا ىلع هدر يفو هتهج
ةيدلب سسيئر لاق، ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

˘˘ما˘˘ق ه˘˘نأا ي˘˘سسي˘˘م˘˘خ ة˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ج

51 ي˘لاو˘˘ح ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا˘˘ب
ةيعمب نيجتحملا نم اسصخسش
نيأا ينطولا كردلا ةقرف سسيئر
ةعبرأا سضيوفت˘ب م˘ه˘ن˘م تب˘ل˘ط
مهعم رواحتلل مهنم سصاخسشأا
اميف امأا ،كلذ اوسضفر مهنأا ’إا

نا˘˘˘˘كسسلا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘˘ي
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘سس لÓ˘خ ه˘نإا˘ف ، ير˘سضح˘˘لا

عور˘˘سشم قÓ˘˘طإا م˘˘˘ت4102
ةئيهت ةداعإا راطإا يف يعاطق
يسسيمخ ةلابج ةنيدم عراوسش
يتلاو يباسشلا يناطلسس يحو
ةلواقم زاجنإ’ا ةيلمعب تلفكت

ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه نأا ’إا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ع˘قو˘م˘لا تر˘˘ج˘˘ه
ا˘ه˘نأا لا˘ق˘ي با˘ب˘سسأ’ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

عورسشملا ثعب داعيل ، ةيلام
ةلواق˘م˘لا سسف˘ن ع˘م د˘يد˘ج ن˘م

نأا ’إا8102ة˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ
عور˘سشم˘لا تردا˘غ ة˘لوا˘ق˘م˘˘لا

مغر ةلو˘ه˘ج˘م ل˘ظ˘ت با˘ب˘سسأ’
ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا˘ب ا˘ن˘لا˘سصتا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ثح˘˘ل
اميف امأا ، ةدوعلاب عورسشملاب
لا˘ق ي˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كسسلا سصخ˘˘ي

008 كان˘ه نأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ا˘سصا˘خ ا˘ب˘ل˘ط
ىقبي لكسشملا نأا ’إا نكسسلا
ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع ي˘ف
هلÓخ نم حمسسي يراقع ءاعو
، تا˘ن˘كسسلا هذ˘ه ه˘قو˘ف زا˘ج˘نإا

ةيدلبلا سسيئر لوقي كلذ عمو
ةيسضرأا ةعطق ةيدل نم انبلط
نود˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ح˘˘ن ه˘˘˘ل كل˘˘˘م
زاجنإ’ ةدافتسس’ا قح هئاطعإ’
ي˘فو. ا˘˘ه˘˘قو˘˘ف ي˘˘ف˘˘ير ن˘˘كسس
حا˘ب˘سص ن˘˘سش ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس

ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘˘لا ،لوأ’ا سسمأا
ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس
د˘ع˘ب ي˘˘نا˘˘كسس ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث

ةفقو، ةملاق ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
، ةرئادلا رق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ة˘لا˘ح˘لا ن˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تلأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا

ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ م˘ه˘ت˘ن˘يد˘م
بي˘˘هر˘˘لا را˘˘سشت˘˘ن’ا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن
عراوسشب ةي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
اهعفر مد˘ع بب˘سسب ، ة˘ن˘يد˘م˘لا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ح˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م
سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ذ˘ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ل˘˘ظ˘˘ت با˘˘ب˘˘˘سسأ’ ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ىدأا ام وهو ، مهبسسح ةلوهجم
حئاورلا ثاعبناو اه˘ن˘ف˘ع˘ت ى˘لإا
را˘˘سشت˘˘نا و ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ه˘˘ير˘˘˘كلا
ة˘لا˘سضلا بÓ˘كلا و سضو˘ع˘ب˘˘لا

ة˘˘جرد عا˘˘ف˘˘˘ترا ع˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

54لا تدعت يتلا و ةرارحلا
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘فر ا˘م˘ك، ة˘جرد
رارغ ىلع ىرخأا بلاطم ةدع
يعام˘ت˘ج’او ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلا

م˘ه˘نأا ه˘سصو˘سصخ˘ب ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
نيلوؤوسسملا دوعو نم اومئسس
، ائيسش عقاولا يف ريغت مل يتلا

سسيئر بئان انل دكأا هتهج نم
مدع ببسس نأا يتانزلا داو ةيدلب
عجار ةيلز˘ن˘م˘لا ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر
سضرتع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ى˘لإا

مه˘ل˘ق˘ن لÓ˘خ ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع
ةيمومعلا ةغرفملاب تايا˘ف˘ن˘ل˘ل
دعب ، لسسعل نافيكب ةدوجوملا

ةلعتسشملا نار˘ي˘ن˘لا تب˘ب˘سست نأا
قار˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
د˘˘حأ’ ة˘˘ي˘˘عارز ل˘˘ي˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘م
ماعلل اهنم نيبيرقلا نيحÓفلا
ام وهو ، يلاوتلا ىلع يناثلا
عنم ىلإا نيحÓفلا ء’ؤوهب ىدأا
ى˘لإا لو˘خد˘لا ن˘م ة˘ن˘˘حا˘˘سش يأا
د˘˘ج˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ، ة˘˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
لقنل Óح ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
د˘ع˘ب ر˘خأا نا˘كم ى˘لإا ة˘ت˘قؤو˘م˘لا
ل˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت
ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم ع˘˘سضو˘˘ل ل˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

دبع ةديدجلا ةنيدملا عورسشم
تيقل يت˘لاو، ير˘ه˘م د˘ي˘م˘ح˘لا

ةدعو ةديدسش ةسضراعم اهتقو
ناكسسلا فرط نم تاجاجتحا
ةيريدم نأا ’إا ، اهنم نيبيرقلا
ادوعو ناكسسلا تط˘عأا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
رخأا ناكم ىلإا ةغرفملا لقنب
رهسشأا ةتسسلا زواجتت ’ ةدم يف
ع˘˘˘برأ’ا تقا˘˘˘ف ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ’إا
بئا˘˘˘˘ن » بسسحو ، تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس
سسي˘ئر نإا˘ف ، ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا سسي˘˘ئر
ةئيبلا ةنجل ةيعمب ماق ةيدلبلا

نم نيررسضتملا ناكسسلا دحأاو
رخأا ناكم نع ثحبلاب ةغرفملا
مت ام وهو هيلإا ةغرفملا لقنل
ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘يأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب
م˘تو ، ل˘سصن˘ع˘لا ل˘ب˘ج˘ب نا˘˘كم
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ل˘سسار˘م
يف ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاخت’
.. عوسضوملا اذه

 ةرئادلا رقم مامأا نوجتحي يتانزلا داو ناكضس نم تارضشعلا اميف

ةملاقب ةيدلبلا رقم نوقلغي يصسيمخ ةلابج ناكصس

 تاراتكه01 مهتلت نارينلا
ةنتابب راعرعلاو طولبلا راجصشأا نم

ديزوب ةيدك ةقطنمب ةباغب لوهم قيرح لوأ’ا سسمأا ءاسسم بسش
ةي’وب رسساج نيع ةرئادب تيرهمات يسساحلا ةيدلب ميلقإاب ةعقاولا
تردق ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م تا˘حا˘سسم فÓ˘تإا ى˘لإا ىدأا ا˘م ،ة˘ن˘تا˘ب

دقو اذه ،راعر˘ع˘لاو طو˘ل˘ب˘لا را˘ج˘سشأا ن˘م تارا˘ت˘كه01 يلاوح˘ب
هيف مكحتلاو قيرحلا دامخإا لجأ’ ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
دا˘ت˘ع كلذ˘ب ةر˘خ˘سسم ،ر˘ب˘كأا تا˘حا˘سسم˘ل ه˘ما˘ه˘ت˘لاو هرا˘سشت˘نا ل˘˘ب˘˘ق

فاعسسإا يترا˘ي˘سس ،ءا˘ف˘طإا تا˘ن˘حا˘سش40 يف تل˘ث˘م˘ت تاز˘ي˘ه˘ج˘تو

فلتخمب انوع14 دادعتب ناوعأ’ا لقنل ةلفاح اذكو لاسصتا ةرايسسو

ةظفاحم حلاسصم ىلإا ةفاسضإ’اب ،انوع63 و طابسض50 مهنم بترلا
ناوعأ’ا سضعب ىلع ءاقبإ’او ،قيرحلا يف مكحتلا مت نيأا ،تاباغلا
مامأا ،اهب نارينلا دامخإا متي مل نكامأا دجاوت نم افوخت ناكملا نيعب
ببسس هيف ىقبي تقو يف اذه ،ةرارحلا تاجردل ريبكلا عافتر’ا
.ينطولا كردلا حلاسصم فرط نم قيقحت لحم قيرحلا

T°ƒT°É¿ .ì

 برقع ةغدل ةلاح921 ليجصست
ةنتابب رهصشأا ةصسمخ لÓخ

ىلوأ’ا رهسشأا ةسسمخلا لÓخ ةنتاب ةي’وب ةحسصلا حلاسصم تلجسس

اهليجسست مت اهبلغأا ،يبرقع عسسل ةلاح921 ةيراجلا ةنسسلا نم
عافترÓل ةحسشرملا ةليسصحلا يهو ،ةي’ولل ةيبونجلا قطانملاب

68 اهنم ،ةرارحلا تاجرد عافترا مامأا توأا ةيليوج يرهسش لÓخ

ةرتفلا لÓ˘خ ة˘لا˘ح34و يسضاملا يام ره˘سش ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ة˘لا˘ح

ةرئادب تلجسس ةلاح761 اهنم ،ليرفأا ىلإا يفناج نم ةدتمملا

ةعنم ةرئادب ت’اح011 ،رازجلا ةرئادب تلجسس ةلاح543 ،ةكيرب

ةيأا لجسست مل هنإاف ظحلا نسسحلو ،نويعلا سسأار ةرئادب ةلاح361و
ت’ا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ذإا ،ي˘بر˘ق˘ع˘لا ع˘سسل˘لا ءار˘ج تا˘ي˘فو ت’ا˘ح
نم ةبيرقلا ةيئافسشت˘سس’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ةيحسصلا حلاسصملا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو اذه ،نيباسصملا نكسس

ةنسسلا لÓخ يبرقع عسسل ةلاح3911 تلجسس دق ةنتاب ةي’وب

تقو يف ،ةيوارحسصلا هبسشو ةيبونجلا تايدلبلاب8102 ةيسضقنملا
،رذحلاو ةطيحلا يخوت ىلإا نينطاوملا حلاسصملا تاذ هيف تعد
عسسلل سضرعتلا لاح يف ةيئافسشتسسا ةسسسسؤوم برقأا ىلإا هجوتلاو
قرطلاو لئاسسولا˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘سس’او لا˘م˘ع˘ت˘سسا بن˘ج˘ت ع˘م ي˘بر˘ق˘ع˘لا
نوكت دق يتلاو نيباسصملا نم ريثكلا اهيلإا أاجلي يتلا ةيديلقتلا

لسصم نم يفاكلا ردقلا رفوت لظ يف اذه ،اهتعفنم نم رثكأا ةريطخ
تايفو ت’اح يأا ليجسست مدع يف ىلجتي ام وهو ،يبرقعلا عسسللا

ةيسسيسسحتلا تÓمحلا كلت هل فاسضت يذلاو ،ةيسضاملا ةنسسلا ذنم
لÓخ نم ةيحسصلا ح˘لا˘سصم˘لا اذ˘كو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘ل
حرسشل ةي’ولا قطانم فلتخم بوجت يتلا ةيسسيسسحتلا لفاوقلا

T°ƒT°É¿ .ì.هنم ةياقولا لبسسو يبرقعلا ممسستلا رطاخم
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ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
يد˘ي˘سس ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل

سصاخسشأا01 فيقوت نم كوربم
حوار˘ت˘ت مار˘جإ’ا يدا˘˘ت˘˘ع˘˘م ن˘˘م

ةنسس34و42 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا
ةرجاسشملا ةيسضق يف مهطروتل
.ماعلا ماظنلاب لÓخإ’او

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
ىو˘كسش ر˘ثإا ،طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا

سصاخسشأا30 لبق نم ةمسسرم

ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ما˘˘مأا

ءادتعÓل مه˘سضر˘ع˘ت ءار˘ج ر˘سشع

ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا

يسسقدلا يحب ىطغملا قوسسلا

، ( موردو˘˘ب˘˘˘لا ) مÓ˘˘˘سسلا د˘˘˘ب˘˘˘ع

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت˘˘ل

70/40/ خ˘يرا˘ت˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

بوسشن سصوسصخب اغÓب9102

، ناكملا تاذب يعامج راجسش

ةطرسشلا تاوقل عيرسسلا لخدتلا

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل

نكم كوربم يدي˘سس ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ةطخ و ناكملل ديج قيوطت دعب

01 فيقوت نم ةمكحم ةيلمع

اذ˘˘ه ي˘˘ف او˘˘ب˘˘ب˘˘˘سست سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا

رقم ىلإا مهليوحت متيل راجسشلا

تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘سس’ ة˘قر˘ف˘˘لا

يذلا قمعملا قيقحتلا ،ةمزÓلا

نيب ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا ه˘تدا˘ق

نم راجسشلا يف نيببسستملا نأا

يسسقدلا يح ) نيفلتخم نييح

و (40 ملكلا يح و مÓسسلا دبع

لك ةلواحم ىلإا عجري ببسسلا

ر˘ي˘غ ةر˘ي˘ظ˘ح لÓ˘غ˘ت˘˘سسا فر˘˘ط

. ةيعرسش

زجح نم قيقحتلا نكم امك

ءاهتن’ا دعب ،يرحب ديسص حÓسس

زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم نم

ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا تا˘ف˘ل˘م20

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ل˘سصف˘ن˘˘م

ةباينلا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق

. ةيلحملا

تارايضس ةريظح ببضسب فينع راجضش يف مهببضست دعب/ةنيطنضسق

يصسقدلا يحب«موردوبلا» قوصسب نابصش01 فيقوت

وزو يزيت

 لطبلا ديهصشلا ةلمرأا ةافو
 ةنصس09 ـلا زهان رمع نع مصساقلب ميرك

و «ريقاف تيدعسست» ةلطبلا و ةدهاجملا ةعمسش سسمأا لوأا تأافطنا
فيرعت لك نع ينغلا مسساقلب مي رك ةرجرج دسسأا لطبلا ةلمرأا يه
ةمحر ىلإا تلقتنا ةديقفلا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و .

ةزانج نأاب رداسصم تفاسضأا و . ةنسس09 زهان رمع نع هللا
ةعباتلا نلÓعإاب ةيرقلا ةربقمب سسمأا راهن تعيسش ةلحارلا ةدهاجملا
ةزانجلا . نازيملا عارذ ةرئادب ىسسوم ىيحي تيا ةيدلبل ايرادإا

و ةيروثلا ةرسسأ’ا و ةقطنملا يدهاجم نم ريفغ عمج اهرسضح
ميرك لطبلا ديهسشلا نإاف ةراسشإ’ا هيلإا ردجي امكو . ةديقفلا ةلئاع

ىسسيع ىرزيت ةيرقب2291 ربمسسيد41 ديلاوم نم مسساقلب
يزيت ةي’و يف نازيملا عارذ ةرئاد ىسسوم ىيحي تيأا ةقطنمب
اريبك ارجات نيسسح هوبأا ناك لاحلا ةروسسيم ةرسسأا طسسو وزو
هنكل دياق بسصنم هيلع تحرتقاو ةباغلل اسسراح اسسنرف هتنّيع
اهنم لانو ةمسصاعلاب يوراسس ةسسردم ىلإا مسضنا اهدعبو .سضفر
بزح فوفسص يف طرخنا ذإا اركبم لاسضنلا فرع ةسساردلا ةداهسش

ديحو رايخك ةروثلا ةركفب نمآا7491 ذنمو5491 دعب بعسشلا
ةيركسسعلا ايÓخلا نوكي لابجلاب نسصحتو ةيرسسلا ىلإا أاجل كلذل
ةداق دحأاو اهيرجفم دحأا ناك ةروثلا ع’دنا دنع.دوعوملا مويلل
ةيروهمجلل ةتقؤوملا ةمو˘كح˘لا سسي˘سسأا˘ت د˘ع˘ب.ما˘مو˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م
ةليكسشتلا يف ةحلسسملا تاوقلا ريزو بسصنم لغسش ةيرئازجلا
يف ةيلخادلا ريزوو ،ةيناثلا يف ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو .ىلوأ’ا
نيب نم ناكو نايفيإا تاسضوا˘ف˘م ي˘ف كرا˘سش.ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
لÓقتسس’ا دعب ليتغأا .يرئازجلا دفولل سسيئرك اهيلع نيعقوملا

. ايناملأاب ،تروفكنارف ةنيدمب قدنف يف0791 ربوتكأا81يف
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لجر ةاــــفو
روــــخصصلاب
لقلاب ةيرحبلا
ةدــــكيكصسب
سصخسش  سسما ءاسسم طقسس

ةنسس04 رمعلا نم غلبي
قيرطب ةيرحبلا روخسصلاب
، ةدرجلا ةريزج هبسشب رانفلا
لقن مت دقو اروف هفتح ىقليل
ثثجلا ظفح ةحلسصم ةثجلا
روطن رداقلا دبع ىفسشتسسمب
حلاسصملا تحتف اميف،لقلاب
فورظ ديدحتل اقيقحت ةينم’ا

. ثداحلا تاسسبÓمو
ì.HƒOjæÉQ

ةيزعت
لجأ ةمأ لكل هللا ءاش ام قإ اعفن قو ارض يسفنل كلمأ ق لق»

«نورخأتسي قو ةعاس نومدقتسي ق مهلجأ ءاج اذإف
ةلئاع تق˘ل˘ت هرد˘قو ه˘ل˘لا ءا˘ضضق˘ب ة˘ن˘مؤو˘م بو˘ل˘ق˘ب »
خألا ةا˘فو أا˘˘ب˘˘ن9102 ةيل˘يو˘ج5 مو˘ي ي˘ظ˘فا˘ح˘م
رمع نع » ي˘ظ˘فا˘ح˘م د˘م˘ح˘م«د˘ج˘لاو بألاو ن˘بإلاو
هتلئاع عضسي ل للجلا باضصملا اذهبو ،ةنضس76 زهان

ر˘يد˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘لا ه˘ل˘ل عر˘ضضت˘لا لإا ار˘ي˘ب˘ك و ار˘˘ي˘˘غ˘˘ضص
نأاو، بآاملا نضسحو ةرفغملاو ةمحرلاب هل ءاعدلاو
ع˘م ىل˘عألا سسودر˘ف˘˘لا ل˘˘جو ز˘˘ع ىلو˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘ك˘˘ضسي
كئ˘لوأا ن˘ضسحو ن˘ي˘ق˘˘يد˘˘ضصلاو ءاد˘˘ه˘˘ضشلاو ءا˘˘ي˘˘ب˘˘نألا

ربضصلا ليمج م˘ه˘م˘ه˘ل˘ي نأا ه˘ل˘لا ن˘م ن˘ي˘جار ،ا˘ق˘ي˘فر

.نولضسلاو
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يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف7275ددعلا9102 ةيليوج11  سسيمخلا6

www.akhersaa-dz.com

نم يضضاملأ نأوج71و61 يموي ةبانع ةي’و ىلإأ سشيتفت ةنجل ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تلضسرأأ
اهكرأدتب ةيلحملأ تاطلضسلأ تبلاط يتلأو ت’Óتخ’أو سصئاقنلأ نم ةلمج اهيف تلجضس يتلأ ئطأوضشلأ ةلاح ىلع فوقولأ لجأأ

.ريضصق فايطضص’أ مضسوم رمع نأأ رابتعاب لاجآ’أ برقأأ يف

 ةيرأزولأ سشيتفتلأ ةنجل ريرقت   رضشنت«ةعاضس رخآأ»

اهكرادتل لجعتصست ةرازولاو ةبانع ئطاوصش يف ةلمجلاب سصئاقن
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ىلع «ة˘عا˘صس ر˘خآا» تل˘صصح˘ت
دعملا صشيتفتلا ريرقت نم ةخصسن
ةيرازولا صشيتفتلا ةنجل لبق نم
ة˘ي˘ب˘ل˘صس طا˘˘ق˘˘ن تل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ةي’و ئطاوصش لج يف ةلمجلاب

هنم ءزج ىلإا انرصشأا ام وهو ةبانع
ثي˘ح ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي دد˘˘ع ي˘˘ف
ةلصسارم˘لا ي˘ف ة˘يا˘صصو˘لا تد˘كأا
لج˘ع˘ت˘صسم˘لا م˘ت˘خ تل˘م˘ح ي˘ت˘لا

يف عصضولا كرادت ةرورصض ىلع
ع˘˘صضو ا˘˘م و˘˘هو لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘قأا

ق˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘صض
زا˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
لصسار يذلا ةي’ولاب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ءا˘˘صسؤور ءا˘˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘˘ي هرود˘˘˘ب
،ة˘با˘ن˘ع) ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
نم (يبياطصش ،ينوبلا ،يديارصس
ة˘ي˘صصخ˘صش ة˘ف˘صصب ر˘ه˘صسلا ل˘˘جأا

ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘˘لا ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع
ةيرازولا صشيتفتلا ةنجل اهتلجصس
 .ليصصفتلاب هل صضرعتنصس ام وهو

ةلجصسملا سصئاقنلا يه هذه
ةي’ولا ةمصصاع ئطاوصشب

ئ˘˘طاو˘˘صشلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
نم اددع صشيتفتلا ةنجل تلجصس
ع˘صضو :ي˘هو ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا طا˘ق˘ن˘لا
فرصصتلا لجأا نم دحاو يرادإا
،ر˘صصن˘لا) ئ˘˘طاو˘˘صش ة˘˘ثÓ˘˘ث ي˘˘ف

رفوت مدع،(2و1 ديصشر يقزر
فر˘صصت˘م˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ةرو˘˘صصق˘˘م
يفو «رصصنلا» يح يف ئطاصشلا
ةرفوت˘م نو˘كت ي˘ت˘لا ئ˘طاو˘صشلا
ريفوت مدع ،ةزهجم ريغ نوكت
ىلع لاصصتا ةليصسو فرصصتملل

ع˘˘صضو مد˘˘˘ع ،ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا رار˘˘˘غ
،تارايصسلا فقاوم يف راعصسأ’ا
هايم˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا صضي˘حار˘م˘لا
رفوت مد˘عو بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

ىلإا ةفاصضإ’اب «صشود» تاصشرم
ع˘˘فر˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع
صسا˘فر» ئ˘طا˘صش ا˘مأا .تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا

صشيتفتلا ةنجل تلجصسف «ناوهز
تارا˘ي˘صسلا ف˘قو˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت مد˘ع
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تاذ ر˘˘˘مأ’او
مغرو.«نامثع يحلاصص» ئطاصش
دق ةبانع ةيدلب ناف صصئاقنلا هذه
فاي˘ط˘صص’ا م˘صسو˘م ل˘ب˘ق تما˘ق
صصر˘ح˘ب و ةرا˘ب˘ج تادو˘ه˘ج˘م˘˘ب
ىلع ا˘ي˘صصخ˘صش ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر
   . ةئيهتلا و ةفاظنلا

لتحت راقبأ’او ةلاصضلا بÓكلا
ينوبلا ئطاوصش

ئ˘طاو˘صش ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘مأا
ئطاوصشلا ةلاح نإاف ينوبلا ةيدلب
ثي˘˘ح ،اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ر˘˘ث˘˘كأا تنا˘˘كف
بصسح صشيتف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تل˘ج˘صس
م˘ي˘صسق˘ت ه˘تد˘عأا يذ˘لا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
«ملاصس يديصس» ئطاصشل ةيدلبلا
ا˘ه˘ن˘م نا˘ن˘ثا ،ر˘ط˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا

امهنكلو امهيف ةحابصسلا عونمم
اذ˘ه ،م˘لا˘ع˘م˘˘ب ن˘˘يدد˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
دجاوت ل˘ي˘ج˘صست ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

راقبأ’او ةلاصضلا بÓكلل ريبك
ر˘˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع ،ئ˘˘˘طا˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف
ةيامحلا تاروصصقم˘ل ة˘صسار˘ح˘لا
دعب ةيد˘ل˘ب˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا
˘مد˘ع ،ة˘صسار˘ح˘لا تي˘قو˘ت ة˘يا˘ه˘ن
مدعو تارا˘ي˘صسل˘ل ف˘قو˘م ر˘فو˘ت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل را˘˘ع˘˘صسأ’ا را˘˘ه˘˘صشإا
ةليصسو ري˘فو˘ت مد˘عو تا˘مد˘خ˘لا
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘صصتا

.ئطاصشلا فرصصتمل

و «يابلا نانج» يئطاصش هايم ليلاحت
ةيبلصس «ربرب نيع»

يديارصس ةيدلب ىلإا لاقتن’اب
نا˘ن˘ج» ئ˘طا˘صش ى˘˘لإا اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
صشيتفتلا ة˘ن˘ج˘ل تل˘ج˘صس «يا˘ب˘لا
ي˘هو صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تاونصس ذنم ةم˘ئا˘ق˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا
مدع رارغ ىلع ئطاصشلا اذه يف
بصص ،ئ˘طا˘صشلا ل˘خد˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت
هاج˘تا˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا
ليلاحت لعج ام وهو ئطاصشلا

اذه ،ةيبلصس نوكت ئطاصشلا هايم
را˘ه˘صشإا مد˘ع ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا نود
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأ’ا
ديوزتلا ،ةيموم˘ع˘لا صضي˘حار˘م˘لا
مدعو برصشلل ةحلاصصلا هايملاب
اذ˘˘˘˘ه ،«صشود» صشر˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت
ةليصسو ريفوت مدع ىلإا ةفاصضإ’اب
امأا ،ئطاصشلا فرصصتمل لاصصتا

ن˘ي˘ع» ئ˘طا˘صش ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ادفاوت ةنجللا تلجصس دقف «ربرب

نأا مغر هوحن نيفاطصصملل اريبك
تدكأاو ةعونم˘م ه˘ي˘ف ة˘حا˘ب˘صسلا
تيرجأا يتلا ليلاحتلا نأا ةنجللا

اهجئاتن ئطاصشلا اذه هايم ىلع
بصص ببصسب كلذو ةيبلصس تناك
امك ،هوحن ةرصشابم ةرذقلا هايملا

ةئيهت مدع ىلع ةنجللا تفقو
ل˘ج با˘ي˘غو ئ˘˘طا˘˘صشلا ل˘˘خد˘˘م

.تامدخلا

ئطاصش فرصصتمك يدلب بختنم نييعت

! يبياطصش ةيدلب يف
ىلع رفوتت يتلا ةيدلبلا امأا

ديصصرب ئطاوصشلا نم ددع ربكأا

ةحابصسلل ةحلاصص ئطاوصش ةعبصس

،ةمدر˘لا ،نا˘ت˘نو˘ف ’ ،م˘ن˘غ˘لا داو)

ةيبهذلا لامرلا ،يبرغلا جيلخلا

ة˘يد˘ل˘˘ب ي˘˘هو (30و10،20

ةتافتلا رظتنت لازت اميف يديارصس

ةيزكرملا تاطلصسلا نم ةيقيقح

ىلعف ،اهب ءاق˘ترÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو

م˘˘ن˘˘غ˘˘لا داو ئ˘˘طا˘˘صش ىو˘˘ت˘˘˘صسم

˘مد˘ع صشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تل˘ج˘˘صس

ة˘صصا˘خ˘لا ةرو˘صصق˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘صست

ريفوت مدعو ئطاصشلا فرصصتمب

فر˘صصت˘˘م˘˘ل˘˘ل لا˘˘صصتا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو

لخدم ةئيهت مدع ىلإا ةفاصضإ’اب

راعصسأ’ا راهصشإا مدعو ئطاصشلا

يهو ةيمومعلا ةرانإ’ا مادعناو

ىلع ةلجصسم˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا صسف˘ن

ة˘˘ت˘˘صسلا ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘مأا ،ىر˘˘˘خأ’ا

تل˘ج˘صسف «نا˘ت˘نو˘ف ’» ئ˘˘طا˘˘صش

هلجصست مل ائيصش صشيتفتلا ةنجل

يبياطصش ةيدلب ئطاوصش لج يف

˘ما˘ق ثي˘˘ح ،ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لاو

بختنم نييعتب يدلبلا صسلجملا

.ئطاصشلا اذهل فرصصتمك يدلب

يعامتج’أ نكضسلأ جمانرب نم ةربتعم ةضصحب أوبلاط

تافلم باحصصأا يلثمم نيب بقترم عامتجا
ينوبلا ةرئاد سسيئرو لورصصلاب«لايصسوصسلا»

لورصصلا يحب يعامتج’ا نكصسلا تافلم باحصصأا ولثمم ءاعبر’ا صسمأا ددج
فصشكلا ىلإا «دوهزم قيفوت» ةي’ولا يلاو مهتوعد ينوبلا ةيدلب ىلإا ايرادإا عباتلا

ةمولعملا يف براصضتلا لظ يف ةصصاخ مهيحل ةحونمملا ةينكصسلا ةصصحلا نع
صسيئر عم يراجلا رهصشلا فصصتنم يف ةلباقم مهل نيذلا نونطاوملا ء’ؤوه دصشانو.
مهنيكمت لجأا نم ةدعاصسملاو نوعلا دي مهل ميدقتب لوؤوصسملا تاذ ينوبلا ةرئاد
ءايحأ’ا يقاب رارغ ىلع يعامتج’ا نكصسلا نم ةربتعم ةصصح نم ةدافتصس’ا نم
يف اهتدح تداز يتلا نكصسلا ةمزأا ببصسب نيرمأ’ا نوناعي مهنوك ىرخأ’ا
نكصسلا نم جمانرب يأا نم هتأاصشن ذنم يحلا ةدافتصسا مدع ببصسب ةريخ’ا تاونصسلا
ةيمهأا ىلع نيددصشم صشهلا نكصسلل صصصصخ دحاو جمانرب ادعام يعامتج’ا
اهنم يناعت يتلا ةمزأ’ا هذه نم فيفختلاب حمصست ةربتعم ةصصح نم يحلا نيكمت
اودصشان دق لورصصلا يحب «لايصسوصسلا» تافلم باحصصأا ناكو.تÓئاعلا تائم
ةبانع ةي’ول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوصسملا ةقباصس تابصسانم ةدع يف
نكصسلا نم م˘ه˘ت˘صصح ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م ةر̆ئاد̆لا ح̆لا˘صصم ىد̆ل ل˘خد˘ت̆لا
مهتافلم نوكل تافلملا ةصسارد يف ةرئادلا ةنجل عارصسإاو (لايصسوصسلا) يعامتج’ا

ءايحأ’ا نم مهريغك كلذو8991 ةنصس ىلإا دوعي ام اهنمو فلم006لا زواجتت
نيرمأ’ا نوناعي مهنأاو ةصصاخ نكصسلا نم طمنلا اذه نم تدافتصسا يتلا ىرخأ’ا
ناجل نأاب اوحرصص دق قباصس تقو يف نونطاوملا ء’ؤوه ناكو. نكصسلا ةمزأا ببصسب

تافلملا يف قيقدتلاب8102 ةطرافلا ةنصسلا تماق دق  ةرئادلل ةعباتلا ءاصصحإ’ا

باحصصأا تانكصس رقم ترازو4102 ةنصس ىلإا اهحلاصصم ىدل ةعدوملا
نم تبلطو روكذملا يحلاب ةينكصسلا تاعمجتلا فلتخم ىوتصسم ىلع تافلملا
مهو كلذ دنمو ةصصتخملا حلاصصملا ىدل اهعاديإاو اهنييحت تافلملا باحصصأا
ىرخأ’ا ءايحأ’ا نم مهريغك يعامتج’ا نكصسلا جمانرب نم مهتصصح نورظتني
ةينعملا تاطلصسلا ةفاك نيعاد قباصسلا يف ةربتعم صصصصح نم تدافتصسا يتلا
نوصشيعي مهبلغأا نأا ةصصاخ ةحورطملا  مهت’اغصشنا ةيوصستو لجاعلا لخدتلا

فيلاكت و ظاظتك’ا بصسب ةقناخ ةمزأا نم نوناعيو د’وأا مهيدلو ةيرزم ةيعصضو

YÉO∫ GCe«ø. مهلهاك تلقثأا يتلا راجيإ’ا

ءاعبرأ’أ سسمأأ هدقع مت عامتجأ لÓخ

رييصستل لمع جمانرب عصضت «ماجنا»
تÓحملا نم ةدافتصس’ا تابلط

نع ءاعبرأ’ا صسمأا ةبانع ةي’وب رغصصملا صضرقلا رييصستل ةيئ’ولا ةلاكولا تنلعأا
تافلم ةعباتم ةيلخ ءاصضعأا روصضحب و ةلاكولا ريدم ةصسائرب يقيصسنت عامتجا دقع
تابلط رييصستل لمع جمانرب ريطصستل رئاودلا يقفارم و ةلودلل ةعباتلا تÓحملا
صضرقلا رييصستل ةيئ’ولا ةلاكولا رقمب تدقعنا لصصتم قايصس يفو.ةدافتصسإ’ا
روصشنم بصسح ةيلوأ’ا ةداملا ءارصشب ةصصاخلا ليومتلا و ليهأاتلا ةنجل رغصصملا
عامتجإ’ا باقعأا يف تللخت دق و كوبصسيافلا ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص ربع ةلاكولا

رهصشلا ةيادب ذنم ةقفارملا ةيلمعب ةصصاخلا تاطاصشنلا فلتخمل مييقت ةيلمع
اهنم بلط بابصشلا ليغصشت معد ت’اكو فلتخم نإاف رداصصم بصسحو .يلاحلا

ريهطتب تا˘يد̆ل˘ب̆لا بل˘ط ن˘ع Ó˘صضف تÓ˘ح˘م̆لا ن˘م با˘ب˘صشلا تا˘ب̆ل˘ط ر˘صصح

ديدج نم اهعيزوتل ةيدلب لكل لحم001 عورصشم نمصض ةقلغملا تÓحملا
ترمأا دق تناك ةراصشإ’اب ريدجلاو عيراصشملا يوذ نم تÓحملا يبلاط ىلع
ريغ ةيراجتلا تÓحملا رييصست فلم ليوحتب ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا ةرازو
اهعيزوت دصصق ة’ولا ىلإا يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا نيواودل ةعباتلا ةعابملا
بابصشلا ليغصشتو معد جمارب راطإا يف عيراصشملا يلماح ىلع ةددحم طورصشب
ةيصصولا ةرازولا تددصش ثيح (ماجنوأا ،كانك ،جاصسنوأا) تاصسصسؤوم نم نيديفتصسملا

ةحاصسمو عقومب ةقلعتملا تامولعملا عيمج ميدقتب نييئ’ولا نيريدملا ىلع
عم ةلتكلا ططخمو فيلاكتلاو راجيإ’ا غلابم ىلإا ةفاصضإ’اب تÓحملا ناونعو
ددع ىلع عÓط’ا نم مهنيكمت دصصق ،تقو برقأا يف ة’ولا ىلإا تÓحملا ميقرت
عيرا˘صشم̆لا با˘ح˘صصأا فر˘ط ن˘م لا˘م˘ع˘ت˘صسÓ̆ل ة̆ل̆با˘ق̆لاو ةر˘فو˘ت˘م̆لا تÓ˘ح˘م̆لا

ناجل لفكتت ثيح بابصشلا ليغصشتو معد جمارب راطإا يف ةأاصشنملا تاصسصسؤوملاو
ةدافتصس’ا يف نيبغارلا تافلم ةصسارد دعب تÓحملا عيزوتب ةصصتخم ةيئ’و
تعصضو كلذ قايصس يفو.لÓغتصس’ا قح غلبم عفد نم نييفعم نونوكيصس نيذلا

ناويد نيب مربملا دقعلا نمصضتي راجيإ’اب قلعتي دحوم طورصش رتفد نكصسلا ةرازو

YÉO∫ GCe«ø.يلحملا يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا

يراديبلاب ةرايصس بÓقنا يف لهك ةباصصإا
رثإا نيديلا ىوتصسم ىلع رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف باصش صسمأا لوأا بيصصأا
برقب ةرايصس بÓقنا ثداح فلخ امك، راطقلا ةطحم ماما ةرايصسب همادطصصا

ثداح يفو، ةفلتخم حورجب ةنصس44 رمعلا نم غلبي لجر ةباصصإا يربصص قدنف

اميفو، ةمدصص ةلاحل ةنصس74 رمعلا نم غلبي لجر صضرعت رخآا ةرايصس بÓقنا
نيع ئطاصشب يقيقح قرغ نم ةأارماو لجر ذاقنا مت دقف ئطاوصشلا ةصسارح صصخي

U¢. Ü .ريصشع

نكضسلأ نم اهباحضصأأ دافتضسأ يتلأ ةيوضضوفلأ تويبلأو تاهيلاضشلأ ميدهت مت

ةفثكم ةينمأا تازيزعت تحت ةرصضخوبب213 يحب ليحرتلا ةيلمع قÓطنا
¯YÉO∫ GCe«ø

تا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘صسلا تعر˘˘˘˘˘˘˘˘صش
ءاعبرأ’ا صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ة˘ي˘ئ’و˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةدا˘عإا ي˘ف يرا˘ق˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لاو
ن˘م تار˘صشع˘لا ل˘ي˘حر˘˘تو نا˘˘كصسإا

ةرصضخوبب (213) يح تÓئاعلا

تا˘˘ن˘˘كصس م˘˘صسا˘˘˘ب فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
تانكصس ىلإا كلذو » تاهيلاصشلا»
)ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘يرا˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
كلذو لاحرب ةيدلبب (ةصسوتيلاكلا
يف ةيئ’ولا تاطلصسلا نم رارقب
ىلإا يمارلا ينطولا جمانربلا راطإا
.صشهلا نكصسلا ىلع ءاصضقلا

اهل ترخصس ةديدج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيداملا تايناكمإ’ا لك تاطلصسلا

ا˘ه˘حا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لاو
ليحرتلا نم نيديفتصسملا نيكمتل
فورظ يف ةديدجلا مهتانكصس ىلإا

001 ر˘ي˘خ˘صست م˘ت ثي˘ح ة˘˘يدا˘˘ع
تاي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع فار˘صشإÓ˘ل ل˘ما˘ع
ةيوصضو˘ف˘لا تا˘ن˘كصسل˘ل م˘يد˘ه˘ت˘لا

ي˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘صسمو
ثاثأ’ا لقن يف ليحرتلا اهلمصشيصس
تر˘خ˘صس ا˘مد˘ع˘ب تا˘ن˘حا˘صشلا ى˘لإا
صصا˘خ˘لا دا˘ت˘ع˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ
تانحاصشلاو تافارجلاك ميدهتلاب
ىلع ىرخأ’ا لئاصسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
مت ثيح دات˘ع˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ىو˘ت˘صسم
م˘يد˘ه˘ت ل˘ي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ة˘يو˘صضو˘ف˘لا ة˘˘صشه˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا

لحر يتلا ةزهاجلا تويبلا ءÓخإاو
اهلÓغتصسا متي ’ يكل اهباحصصأا

اهتهج نم. نكصسلا يف ىرخأا ةرم
تا˘˘ئ˘˘م تد˘˘ن˘˘ج ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
كيهان ،ةيلمعلا نيمأات˘ل ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ي˘˘خ˘˘صست ن˘˘ع
.مزÓلا داتع˘لاو ناو˘عأ’ا ة˘ي˘ند˘م˘لا

اقباصس نلعأا دق ةبانع يلاو ناكو

ناكصسإا ةداعإاو ليحرت تايلمع نأا

ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج

لÓقتصس’ا ديع ىركذل ةدلخملا

ةيليوج5ل فداصصملا بابصشلاو

تاط˘ل˘صسلا تنا˘كو ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م

اريخأا تررق ةبانع ةي’ول ةيئ’ولا

نطقت ةلئا˘ع003 وحن ليحر˘ت

يحب ةيوصضوفلاو ةزهاجلا تويبلا

ينوبلا ةيدلب˘ب ةر˘صضخو˘ب˘ب213

ةيرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ن˘كصس ى˘لإا

( لاحرب)ب ةصسوتيلاكلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

9102 ةيليوج01 ءاعبرأ’ا صسمأا

008 نم رثكأا يلامجإا نم كلذو

عو˘ب˘صسأ’ا ا˘هؤوا˘˘صصحإا م˘˘ت ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م طرا˘˘ف˘˘˘لا

تلجأا دق حلاصصملا تاذو .ةيدلبلا

03 يف ةررقم تناك يتلا ةيلمعلا

ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس د˘ع˘ب طرا˘ف˘لا ناو˘ج

ونطاوم اهب ماق يتلا تاجاجتح’ا

ةي’ولا يرقم مامأا روكذملا يحلا

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل ن˘˘ي˘˘صضفار˘˘لا ةر˘˘ئاد˘˘لاو

ة˘صسو˘ت˘ي˘˘لا˘˘كلا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

م˘ه˘ت˘ي˘عوأا كي˘ل˘م˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘مو

.ةيلاحلا ةيراقعلا

ينطولأ ىوتضسملأ ىلع ةيلخأدلأ ةرأزو اهتقلطأأ

تبصسلا اذه ةبانع يف ةجمربم ةريبك فيظنت ةلمح
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو اهتقلطأا يتلا «طيحملل ةينطو فيظنت ةلمح » تبصسلا اذه قلطنت
تايريدملا روصضحبو ةبانع ةرئاد صسيئر يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر بناج ىلإا هصسأارت عامتجا صسمأا دقع مت دقو
دكأاو ،ةبانع ةيدلب حلاصصم بناج ىلإا ،ءايحأ’ا تايعمجو يندملا عمتجملا ،«كيبيإا» ةيئ’ولا تاصسصسؤوملا ،ةينعملا ةيئ’ولا

مت دقو ،ئطاوصشلا فيظنت و ةيمومعلا تاحاصسلاو ءايحأ’ا فيظنت امهو نيقصش ىلإا مصسقنت ةلمحلا نأا ةبانع ةرئاد صسيئر
عاطقلل نيعباتلا لاقتربلا يحو صساطنقوب يح فيظنتب ةبانع ةيدلب لفكتت ثيح قطانم ةدع ىلع ةيلمعلا ميصسقت
ئطاصشو رمع يزير ديهصشلا ئطاصش بناج ىلإا ،صسماخلا يرصضحلا عاطقلل عباتلا تروكصساملاف يحو ثلاثلا يرصضحلا
لجأا نم اهيلع رفاوتت يتلا ةيرصشبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا لك ريخصستب بناجلا اذه يف ةبانع ةيدلب تمزتلا دقو .ةبورخلا
صشئاصشحلا عزن ،تÓصضفلاو ةمامقلا نم تاحاصسملا فيظنت لاغصشأا نمصضتت فيظنتلا ةيلمعف ريكذتلل ،ةيلمعلا هذه حاجنإا

S¢.Q.قيرطلا ةنايصص بناج ىلإا ةيمومعلا ةرانإ’ا ةنايصصو «ريجلا» عصضو ،ةراصضلا

ةقاطلأ يف اهمأدختضس’ ةيضسمضش احأولأأ تعضضو اميف

ئطاوصشلاب ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ رمم ةئيهت ديعت ةبانع ةيدلب حلاصصم
تاجايتح’ا يوذ ةئف نيكمتو ئطاوصشلل لوخدلاو رورملا ةيلمع ليهصست راطإا يف ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذب صصاخلا رمملا ةئيهت ةداعإاب ةبانع ةيدلب حلاصصم تماق
ةئيهت لÓخ نم ئطاوصشلا ىوتصسم ىلع مهب ةصصاخلا تارمملا ةئيهت ةداعإاو ةمئÓملا فورظلا ةئيهت دعب ةصصاخ ئطاوصشلاب عاتمتصس’او مامجتصس’ا نم ةصصاخلا
ةيدلبلا حلاصصم تماق ىرخأا ةهج نمو ئطاوصشلا ىلإا مهلوصصو ليهصستل لامرلا قوف اهعصضوو بصشخلا ةدام مادختصساب ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذب ةصصاخلا تارمملا

MƒQjá aÉQì.ت’اجملا نم ديدعلا يف مدختصست يتلاو ةددجتملا تاقاطلاو ةيصسمصشلا ةقاطلا لÓغتصسا راطإا يف ئطاوصشلا ىوتصسم ىلع ةيصسمصش حاولأا عصضوب
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ديرب» ةسسسسؤوم ةدحو تقلطأا
نم اددع ةبانع ةيلوب «رئازجلا
ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت ع˘يرا˘سشم˘لا

نم ديربلا بتاكم ددع ةدايزو
ن˘م تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ه˘ج
هذه نم كانه ثيح ،ىرخأا ةهج
هذ˘ه م˘ل˘ت˘سسي˘سس ا˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
قل˘ط˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا كا˘ن˘هو ة˘ن˘سسلا
.ابيرق

د˘ير˘ب» ةد˘˘حو ةر˘˘يد˘˘م تد˘˘كأا
ـل حيرسصت يف ةبانعب «رئازجلا
ناك ةنسسلا هذه نأا «ةعاسس رخآا»
حاتتفا دهسشت نأا صضرتفملا نم
ة˘م˘سصا˘ع˘ب د˘يد˘ج د˘˘ير˘˘ب بت˘˘كم
ي˘˘ح ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
نم كلذو «ةعمجوب يناديوسس»
لخدم دنع تÓحم ةئيهت لÓخ
ةربخلا نأا ريغ ،«باتكلا ةرامع»
هذ˘ه ة˘لا˘ح نأا تد˘كأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لا˘غ˘سشأا ل˘م˘ح˘ت˘ت ل تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
نم هنأاو ةئيهتلاو ليهأاتلا ةداعإا
را˘ي˘خ˘لا و˘هو ا˘ه˘˘مد˘˘ه ل˘˘سضفألا
ي˘ت˘˘لا ةرادإلا ه˘˘تد˘˘م˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا كل˘˘ت مد˘˘˘ه ترر˘˘˘ق
نكسسم عم ديرب بتكم دييسشتو
ردسصملا حسضوأا ثيح ،يفيظو
قيرطلا يف ريسست تاءارجإلا نأا
هذه لاغسشألا قÓطنل حيحسصلا
عيراسشملا صصوسصخب امأا ،ةنسسلا
ديرب» ةريدم تفسشكف ،ىرخألا
ديرب بتاكم حتف نع «رئازجلا
«صشير˘˘˘لا عارذ» ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف

،ةزار˘خ ،ل˘ي˘˘ن˘˘لا داو ،ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
تقولا يف ،ةبقلا داوو يزيزوب
ينوبلا بتكم حاتتفا متيسس يذلا

ي˘لا˘ح˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘˘ن ز˘˘كر˘˘م
ةداعإا ةيلمع تلخد نأا دعب كلذو
رمألاو ةريخألا اهتلحرم ةئيهتلا
راجح˘لا بت˘كم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘تاذ
–اهبسسح– ملتسسيسس يذلا ميدقلا

مت يذلاو اموي02 يلاوح دعب
،هيف لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا ة˘عا˘ق ة˘ع˘سسو˘ت

ن˘˘ع ةر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
«رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم ةهجاوم
نم لك لبق نم ليقارعلا صضعبل
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
ل˘˘جأا ن˘˘م هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘كسسلا
امهل ةعباتلا تÓحملا لÓغتسسا
ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘م ل˘ك ي˘ف
ةزار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ،«صشير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا عارذ»
يذلا تقولا يف ،ةسسوتيلاكلاو
عسضولا جارفنا برق هيف تدكأا
ديرت يتلا تÓحملا صصوسصخب
«ةرورعزوب» يح يف اهلÓغتسسا
اهنأا ودبي يت˘لا ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
عيراسشم نم دسسألا ةسصح تلان
ةريدملا تدكأا يتلا ةسسسسؤوملا
ةئيهت ةداعإاب اسضيأا موقتسس اهنأاب
لÓ˘خ «ةر˘سضخو˘ب» ي˘˘ح بت˘˘كم
ه˘تاذ ر˘˘مألاو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
،لاحرب ةيدلب بت˘كم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ا˘ه˘نأا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تف˘˘سشكو اذ˘˘ه
ةيدلب حلاسصم .بوا˘ج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ت

ديرب بتكم حتف لجأا نم ةبانع
تÓفاحلا ةطحم ىوتسسم ىلع

صصوسصخب امأا ،«ميهاربإا يديسس»
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ةريدم تحسضوأاف ديربلا بتاكمب
نأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب»
ةنسسلا هذ˘ه مو˘ق˘ت˘سس ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ن˘م ل˘ك تا˘˘ه˘˘جاو ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ب
،يد˘˘يار˘˘سس ،ا˘˘يدا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م بت˘˘˘كم
ةفاسضإلاب ،ميرلا يح ،يبياطسش
دو˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘لآا عزو˘م ع˘سضو ى˘˘لإا

ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘سس ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
نم عورسشم قÓطإل ديهمتلاو
ي˘ح˘ب د˘ير˘ب بت˘كم زا˘ج˘نإا ل˘˘جأا
تنلعأاو اذه ،«وناوج» صسوبيسس
«ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب» ةد˘˘حو ةر˘˘يد˘˘م
رقم زاجنإل عورسشم نع ةبانعب

ةبانعب ةسسسسؤوم˘لا ةد˘حو˘ل د˘يد˘ج
ل˘ب˘ق ا˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ز˘ج˘ن˘˘ي˘˘سس
نم ايلاح ذختت يتلا يهو ءانيملا

ارق˘م «ة˘سشر˘ف داو» د˘ير˘ب بت˘كم
.اهل

عزوملأ فقوت ببشس أذه
رامع يديشس ةيدلبب يلآلأ
ة˘˘ي˘˘لآلا تا˘˘عزو˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ب

ي˘ف ا˘ما˘ه ارود بع˘ل˘ت تح˘ب˘سصأا
ديرب» نيب ةي˘لا˘م˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا
اهفقوت نإاف ،نئا˘بز˘لاو «ر˘ئاز˘ج˘لا
يف ببسستي ىرخألاو ةنيفلا نيب
نئابز˘لا ط˘سسو ر˘ي˘ب˘ك صضا˘ع˘ت˘ما
يف فوقو˘لا نوذ˘ب˘ح˘ي ل ن˘يذ˘لا

انهو ديربلا بتاكم لخاد ريباوط
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م تح˘˘سضوأا
ةبقارمل ةيلخ عسضو مت هنأا ةبانعب
نأا˘˘ب تلا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عزو˘˘م˘˘˘لا

نوكي ا˘هاو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت˘لا

ءاو˘سس ل˘كسشم يأا ل˘ح˘ل ا˘˘يرو˘˘ف

وأا ة˘لو˘˘ي˘˘سسلا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت

جراخ ى˘ت˘ح» ي˘ن˘ق˘ت˘لا بنا˘ج˘لا˘ب

لو˘˘ق بسسح «ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘قوأا

يينق˘ت نأا تد˘كأا ي˘ت˘لا ةر˘يد˘م˘لا

نولفكت˘ي او˘ح˘ب˘سصأا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

تلاق يتلا تاعزوملا حÓسصإاب

اهنم72 ىلع رفوتت ةيلولا نأاب

،ةعاسس42 رادم ىلع لمعت52

تاءار˘˘جإا كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا ة˘˘ت˘˘فل

ل˘ك ق˘ح˘ب ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت˘ي ة˘ي˘عدر

نامسض يف لذاختي ديرب صضباق

،ةيلآلا تاعزو˘م˘لا ل˘م˘ع ن˘سسح

عزو˘م ف˘قو˘˘ت صصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا

ذنم رامع يديسس ةيدلب بتكم

تح˘˘˘سضوأا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةر˘˘˘ت˘˘˘ف

صضرعت ريخألا اذه نأا ةثدحتملا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

اهحÓسصإا ةروتاف نأاو نيلوهجم

ـب ةسصاخ˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ترد˘ق

تقولا يف ،ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م58

09 ـب عزوملا رعسس ردقي يذلا

ميدقت ةرادإلا تأاترا اذل ،انويلم

لجأا نم ةماعلا ةيريدملل بلط

هعسضوو ديدج يلآا عزوم ءانتقا

يتلا رامع يديسس ةيدلب بتكمب

ديدج ديرب بتكم نم ديفتسستسس

ثيح ،«ةبيعسشلا» يحب حتتفيسس

ةلاكو نم ادر ةسسسسؤوملا رظتنت

اهتÓحم ءارسش وأا ريجأاتل «لدع»

.روكذملا يحلاب

¯HƒfƒGdá. U¢

ةيلولا رقمب مهلبقتسسا ثيح
ا˘م˘ك ،م˘ه˘ل˘كا˘سشم ى˘لإا ع˘م˘ت˘سساو
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب تا˘نا˘م˘سض م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م
نو˘ه˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م
تاسشرو ىلإا نودوعيو مهبارسضإا
د˘ق نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نا˘كو، ل˘م˘ع˘˘لا

ءوسسب اديدنت مه˘ت˘ج˘ه˘ل اود˘ع˘سص
ريرحت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا و  ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ذنم ةعوفرملا مهبلاطم ةيبلتو
ق˘ل˘˘غ˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح، تاو˘˘ن˘˘سس
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ةراج˘ح˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ب
يف نارينلا لاعسشإاو صسيراتملاو
يذلا رمألا ،ةيطاطملا تÓجعلا
رورملا ةكرح ةلقرع يف ببسست
يف قيقحت ح˘ت˘ف˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،
برقأا يف ةلسصاحلا تازواجتلا

.تقو
ل نيجتحملا ثيدح بسسحو

ةر˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا نإا˘˘˘ف «ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآا»
مهبلاطم ةيبلت مدعو صشيمهتلاو
م˘هأا تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سسألا
رابغلا صضفن لجأا نم نوسضفتني

ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا ن˘ع
ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا ةلا˘˘˘ب˘˘˘مÓ˘˘˘لا
اوددج امك، مهعم نولوؤوسسملا

قيقحت حتف ةرور˘سضب م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م

عسضو لجأا نم تقو برقأا يف
ةلسصاحلا تازواجتلا عيمجل دح
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘˘مو، ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيعامتجلاو ةينهم˘لا بلا˘ط˘م˘لا
نيسسحت ، نوجتحملا اهعفر يتلا
ن˘م ع˘فر˘˘لا و ير˘˘ه˘˘سشلا بتار˘˘لا
ةفاسضإا لامع˘ل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ر˘جألا
اهب لومعملا حنملا مهئاطعإا ىلإا
ةحنمك ىرخألا تاسسسسؤوملا يف
ة˘م˘يد˘قألا ة˘ح˘ن˘مو ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
و نيتقؤوملا لامعل˘ل ة˘ب˘سست˘كم˘لا
تادوهجم نم هنومدقي امل كلذ
اوحسضوأا امك، لمعلا ءانثأا ةريبك
ةسسبلألا مهل رفوت مل ةكرسشلا نأا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو و ة˘يذ˘˘حألا و
امم ةدم ذنم ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

نم اهئانت˘قل نوؤو˘ج˘ل˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج

ن˘م ة˘يذ˘حألا ة˘˘سصا˘˘خ قاو˘˘سسألا
ارطخ لكسشي ام اهب لمعلا لجأا

نم مهتحسص و مهتمÓسس ىلع
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا، ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ثداو˘˘ح
بسصانم يف نيدقاعتملا ميسسرت

او˘˘سضق نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘ئاد ل˘˘˘م˘˘˘ع
ن˘ع ة˘كر˘سشلا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ب تاو˘˘ن˘˘سس

كيهان، دوق˘ع˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط
تاراطإلا ليحرب ةبلاطملا نع
ن˘ي˘ي˘ع˘تو ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ةر˘يد˘م˘لا
ر˘ح˘ت˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

ّ
ي˘ف ي

نوؤو˘˘˘سش ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست تازوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ةسسايسسب اوددن ا˘م˘ك،ة˘سسسسؤو˘م˘لا
فر˘ط ن˘م ةا˘با˘ح˘م˘لاو ة˘قر˘ف˘ت˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ةرادإلا
نود صضع˘ب˘لا ى˘ل˘ع تا˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
لامع ةدافتسسا ةيسضقو،نيرخآلا

ل تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ن˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
حنملاك لامعلا لك اهنم ديفتسسي
بتارلا نأا نيفيسضم ،تاوÓعلاو
مهيفكي لو ادج ليئسض يرهسشلا
فسصن ةدم مهتا˘ي˘جا˘ح د˘يد˘سست˘ل
د˘ه˘˘سشت ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م، ر˘˘ه˘˘سش
ءا˘ن˘ب˘ل˘ل تا˘ب ي˘سسي˘ج ة˘˘سسسسؤو˘˘م
نا˘ي˘ل˘غ ة˘لا˘ح ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘˘ب
فرط ن˘م ة˘مرا˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حاو
ديدع يف اوما˘ق ن˘يذ˘لا، لا˘م˘ع˘لا
لسشف دعب قرطلا عطقب تارملا

ي˘ف ةرادإلاو لا˘م˘ع˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
قا˘ف˘تا ة˘ي˘سضرأا ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
ةيلام˘ع˘لا بلا˘ط˘م˘لا صصو˘سصخ˘ب
اهنم ،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا
و، نيدقاعت˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا م˘ي˘سسر˘ت
. روجألا يف ةدايزلا

رمتسسا يذلا لمعلا نع مهبارسضإا ةبانع ةي’وب «تسسإا بيرتسسنوك» قرسشلاب نارمعلاو ءانبلل ةينطولا ةسسسسؤوملا لامع سسمأا ىهنأا
 سسمأا لوأا دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و يلاوب مهنع نيلثمم عامتجا دعب اذهو نيموي

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

7275ددعلا9102 ةيليوج11  سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيليوج رهسش ةياهن لبق راجحلاو ينوبلا يبتكم حاتتفا ةداعإا

ةديدج ديرب بتاكم حاتتفأ ةيلمع نÓقرعت «لدع» و «ييجيبوأأ»

مهلكاسشم لحب تانامسض مهيقلتو يلاولاب مهنع نيلثمم عامتجا دعب

 لمعلأ نع مهبأرشضإأ نوهني «تشسأ بيرتشسنوك» لامع
رمخ ةروراق022 ةبارق زجح عم

 أوطروت صصاخششأأ8 فيقوت
ةفلتخم مئأرج يف

نم يراجلا عوبسسألا علطم ةبانع ةيلول نمألا ةيريدم تنكمت

راطإا يف كلذو ةفلتخم مئارج يف اوطروت صصاخسشأا8 فيقوت
حلاسصم تحجن ثيح ،اهعاونأا ىتسشب ةيرسضحلا ةميرجلا ةبراحم
ىلع ةبقارم ة˘ط˘ق˘ن˘ب ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا

ةيحايسس ةبكرم فيقوت نم،12 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم

يتلا رمخ ةروراق712 اهنتم ىلع لمحي ناك صصخسش اهنتم ىلع
امأا ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا فوقوملا قحب ذاختاو اهزجح مت

صصاخسشأا60 فيقوتب تماقف يناثلا يرسضحلا نمألا حلاسصم

ةقرسسلا ةيسضق يف نيطروتم ةنسس62و02 نيب مهرامعأا حوارتت
،مهدسض ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت ثيح ،ددعتلاب
يف تردسصأا يتلا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهميدقتو
دافتسسا اميف ،صسبحلا ىلإا عاديإا رمأا يسسيئرلا هيف هبتسشملا قح
ةبراحمب ةلسص يذ قايسس يفو ةيئاسضقلا ةباقرلا نم نارخآلا
ميدقت نم رسشاعلا يرسضحلا نمألا حلاسصم تنكمت ،ةميرجلا

رمأا لحم ايئاسضق قوبسسم ةنسس43 رمعلا نم غلبي صصخسش
اذه ،صضيبأا حÓسسب نييدمعلا حرجلاو برسضلا ةمهت نع صضبقلاب
رمأا ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت دعبو

`h. g.تقؤوملا صسبحلا هعاديإاب

حمقلا نم اراتكه52 و تÓبطسسإا7 ذاقنإا مت اميف

 راتكه41 ىلع يتأاي لوهم قيرح
ةملعلاب ريعششلأو حمقلأ نم

ىلع يعارز لوسصحمب لوهم قيرح صسمأا لوأا ةحيبسص علدنا
تتأا نيأا ةبانعب ةملعلا ةيدلبب يسساسس يديسس ةربقم نم ةبرقم

نم نيراتكهو ديدحلاو حمقلا نم اراتكه41 ىلع بهللا ةنسسلأا
متي مل ظحلا نسسحلو ،ةربتعم ةيدام رئاسسخ ةفلخم «لاطرخلا»
لاسصتلاو مÓعإلاب فلكملا فسشكو ،ةيرسشب رئاسسخ ةيأا ليجسست
اوقلت مهنأا «ةعاسس رخآا» ـل ةبانع ةيلول ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل
قيرح علدنا اهدافم احابسص ةرسشاعلا دودح يف صسمأا لوأا لاسصتا
ثيح ناكملا ني˘ع ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب او˘ل˘ق˘ن˘تو ،ي˘عارز لو˘سصح˘م ي˘ف
اونكمتو ،لاوز ةيناثلا ةياغ ىلإا نارينلا ءافطإا ةيلمع تلسصاوت

،يسشاوملا ةيبرتل تÓبطسسا7و حمقلا نم اراتكه52 ذاقنإا نم

طابسض مهن˘م ا˘نو˘ع34 ـب ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘تو

يترايسسو ءافطإا ةنحاسش11 لامعتسسا متو ءابطأاو فسص طابسضو
ةدحو نم لك ءافطإلا ةيلمع يف تكراسشو ،طبر ةرايسسو فاعسسإا
نيع ،لاحرب تادحوو تاباغلا قئارح ةحفاكمل كرحتملا لترلا
ةيامح˘لا ل˘خد˘ت نأا ظ˘ح˘لا ن˘سسح˘لو ،ة˘فر˘سشلاو ة˘م˘ل˘ع˘لا ،ةدرا˘ب˘لا
ذاقنإا مت هنأا ةسصاخ ةيقيقح ةثراك عوقو بنجو لاّعف ناك ةيندملا

.ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘ك ارا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘كه52
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نوددني لوشسغلأ زاجم ونطأوم
 ةيمنتلأ يف مهقحب نوبلاطي و صشيمهتلاب
نم ةلمج ةدرابلا نيع ةيدلبب لوسسغلا زاجم يح ونطاوم يناعي
نيرمألا نوناعي مهتلعجو مهتسشيع مهيلع تسصغن يتلا صصئاقنلا
فرط نم صشيمهتلاو ةيرورسضلا قفارملاو ةئيهتلا بايغ ببسسب
عيراسشملا مادع˘نا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
قفارملا بايغو ءابرهكلا لكسشم ،ةئيهتلا ،قرطلا قسشك ةيومنتلا
ةدرابلا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا ن˘م لو˘سسغ˘لا زا˘ج˘م نا˘كسس ،ىر˘خألا
لكاسشملا نم ةلمج ةدرابلا نيع ةيدلب ىرق نم مهريغك نوناعي
مكارت نع كيها˘ن، ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا و ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم با˘ي˘غ بب˘سسب
مهل˘ع˘ج ا˘م و˘هو، تا˘عار˘سصلا ة˘سسي˘ب˘ح تل˘ظ ي˘ت˘لا تلا˘غ˘سشنلا
روهدت نع ناكسسلا ثّدحت امك، مهنع ةلزعلا كفب نوبلاطي
امو ،ةيلزنملا تايافنلل يوسضوفلا يمرلا ببسسب ،يئيبلا طيحملا
تتاب يتلا ةلاسضلا بÓكلا راسشتناو ةهيرك حئاور نم اهنع رجني
تاقرطلل ةيثراكلا ةيعسضولا ىلإا ةفاسضإا مهئانبأا ةمÓسس ددهت
يف ةيئام كربو لاحوا ىلإا لوحتت رفح نع ةرابع تحبسصأا يتلا

ةلاطبلا لكسشم ىلإا ةفاسضإلاب اذه راطمألا اهيف طقاسستت ةرم لك
راسشتنا يف مهاسس يذلا رمألا، هيفرتلل ةيرورسضلا قفارملا بايغ و
نونطاوملا دسشان لكاسشم˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘فو،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘فآلا
م˘ه˘ل˘كا˘سشم ى˘لإا تا˘ف˘ت˘للا و ل˘خد˘ت˘لا دو˘هز˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘لاو˘˘لا

ماّيأا مهقحÓت يتلا ،بعاتملاو نبغلا رهاظم ءاهنإل ،مهتاناعمو
ردا˘ب˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ،تا˘قر˘ط˘لا يّدر˘ت ن˘ع Ó˘سضف،را˘ط˘مألا ط˘قا˘˘سست
تا˘ح˘ير˘سصت بسسحو،ا˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا ة˘ّي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
يف ةسصاخ ريبك صسجاه ةيرسضحلا ةئيهتلا بايغ نإاف ،ناكسسلا

هيلع فقو ام وهو، ىرقلا هذه يف ينارمعلا طيحملا روهدت لظ
اربتعم ايلام اغلبم صصسصخ امك هترايز ءانثأا ايسصخسش يلاولا
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اعويسش رثكألا مسسلا وه دمحم
 ددجلا ديلاوملا نيب

ليئارسسإا يف

اعويضش رثكألا مضسلا نأا يمضسر يليئارضسإا عقوم دافأا
ىلإا اتفل ،دمحم وه ددجلا ديلاوملا نيب ليئارضسإا يف
ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘˘كضسلا داد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م%81 نأا
يمضسرلا يليئارضسإلا عقوملا اذه حضضوأاو.نيملضسملا
نويلملا فضصنو نويلم نم رثكأا نأا ةيبرعلاب قطانلا

.ليئارضسإا يف نوضشيعي ملضسم

تاعامجلا ءانبأا نم051

يفيسص ميخم يف ةنتابب ةيلحملا

د˘˘ير˘˘ف ة˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘ضص فر˘˘˘ضشأا
يفيضصلا ميخملل ىلوألا ةعفدلا قÓطنا ىلع يدمحم
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا عاطق يفظوم ءانبأل
ة˘يلو و˘ح˘ن ي˘حا˘ي˘ضس ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘ضض ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘˘ل
01 ىلإا ةيليوج01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةدكيكضس
051 اهنم دافتضسا يتلا ةيلمعلا يهو،9102 توأا

مايألا لÓخ ىرخأا تاعفد قÓطنا راظتنا يف Óفط
نأا رظت˘ن˘ي ثي˘ح ؛ل˘ف˘ط003 ةدئافل ةلبقملا ةلي˘ل˘ق˘لا
جمارب نم زكرملاب مهتماقإا لÓخ لافطألا ديفتضسي
تحت ةعونت˘م ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘تو ة˘يو˘بر˘ت ة˘ط˘ضشنأاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث
لافطألا نضسحتضسا دقو ،ني˘ل˘هؤو˘م ن˘ي˘ط˘ضشن˘م فار˘ضشإا
رضسك اهنأاضش نم يتلا هذه ةردابملا ميخملاب نوينعملا

نكامأا يف مهضسفنأا نع ه˘ي˘فر˘ت˘لاو ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ن˘ي˘تور
.ةيلحاضس

ةبانعب يعماجلا مسسوملا ماتتخا لفح ةعطاقم
ةينطولا ةطبارلا تررق
ةبانع يئلولا بتكملا

ةبلطلل ةينطولا ةكرحلاو
بتكملا نييرئازجلا
لفح ةعطاقم ةبانع يعماجلا
يعماجلا مضسوملا ماتتخا

امهل نايب يف ءاجام بضسح
ةخضسن ىلع ةعاضس رخآا زوحت
مدع ببضسب اذهو هنم
ةينطولا دايعألاب لافتحلا
تحتو، ةعماجلا يف ةيضسنملا
تلافتحا ل» راعضش
«ناهي بلاطلاو

  نمألا ةسضبق يف دجسسملا صصل
ةيلو نمأل ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشلا ح˘لا˘ضصم تف˘قوأا
ةمهتب54 ـلا نضس يف اضصخضش جيريرعوب جرب
لاضصتلا ةيلخ بضسحو دجضسم لخاد نم ةقرضسلا

نإا˘˘˘ف ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘مأل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
دادعإا مت نيأا  لعفلا اذه لثم ىلع دوعت  طروتملا

قيضسنتلاب نمألا رضصانع فرط نم ةمكحم ةطخ
مت ثيح دجضسملاب نيلماعلا و نيلضصملا سضعب عم
نمثلا يظها˘ب ن˘يءاذ˘ح ة˘قر˘ضسب ا˘ضسب˘ل˘ت˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف  ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘ضض نا˘˘ضصخ˘˘ي
هبجومب مدق هدضض يئاضضق فلم زاجنإا متيل  رمعلا
ة˘ضسل˘ج د˘ع˘ب و ، ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘ضسلا ما˘مأا
تقؤوملا سسبحلا هعاديإا مت يروفلا لوثملا

ديعب نم دوعي يليÓب
فضسوي ليمحت مت تاونضس ةعضضب لبق
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ل˘كا˘ضشم ل˘ما˘ك ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
يطاعتب نيدأا نأا دعب كلذو ةيرئازجلا
عبرأل فاقيإلا˘ب بقو˘عو تا˘ط˘ضشن˘م˘لا
دوعيو ةبوقعلا ففخت نأا لبق تاونضس
قاضشلا لمعلل نارهو ةنيدم نبا اهدعب
ثيح ،ديعب نم ةدوعلا نم هنكم يذلا
يجرتلا قيرف يف لوألا مجنلا حبضصأا
يف ايلاح مهاضسيو يضسنوتلا يضضايرلا

يف ينطولا بختنملا داجمأا ةعانضص
 .ايقيرفإا سسأاك

؟ لماهلا ريم فلم حتفي ىتم
ةداعسسوب ةرئاد لماهلا ناكسس نم ريثكلا رظتني
ةيوسضوفلا تايانبلا فلم حتف ةليسسملا ةي’و
ةيسضا˘م˘لا ةد˘ه˘ع˘لا ي˘ف ق˘ب˘سسأ’ا ر˘ي˘م˘لا د˘ه˘ع ي˘ف
ىلإا ه˘لو˘حو دا˘ن˘سسإا راد˘ج ىل˘ع ىلو˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لاو
ةا˘˘عار˘˘م نود ة˘˘ع˘˘سسو˘˘˘ت داز م˘˘˘ث صصا˘˘˘خ ن˘˘˘ك˘˘˘سسم
م˘غر ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م م˘ت˘ي م˘˘لو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
هعيقوت ىلإا ةفاسضإا ، هدسض ةددعتملا ىواكسشلا
لوقي ةينوناق ريغ تادافتسس’ ةيرادإا تاداهسش
اه˘ن˘ك˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘ح˘م تنا˘كو صضع˘ب˘لا

ةداهسش مدق هنأا مث ةلادعلا زيلاهد يف تنفد
صشيجلا يف طباسضل ةيسضرأا ةعطق نم ةدافتسسا

رربم يأا نودبو انردسصم لوقي هتجوز مسساب
ناكسسلا بلاطي لباقملا يفو ، ةيرادإا قئاثو نود اهزاجنإا يف عورسشلا متو ، لماهلا ةنكث بناجب ينوناق
نع فسشكلا متيسسو ةقباسسلا ةدهعلا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ف˘ل˘م ح˘ت˘ف ةرور˘سضب م˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لإا ن˘يذ˘لا

هتدهع يف ناك امك ةيامحلاب ىظحي لازام هنأا مأا ريملا اذه تافلم حتف متي لهف ناكسسلا لوقي ثراوك
  .ةباجإ’اب ةليفك مايأ’او ، ناكسسلا لوقي ةقباسسلا
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ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ن˘م ة˘ياد˘ب مو˘ي˘لا ءا˘سسم ير˘ئاز˘ج˘˘لا
تي˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
ةيريسصم ةارابم سضوخل يرئازجلا

يراوفيلا هري˘ظ˘ن ما˘ما ة˘ي˘خ˘يرا˘تو
م˘˘مأا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘بر را˘˘˘طا ي˘˘˘ف

اي˘لا˘ح ة˘يرا˘ج˘لا9102 ا˘ي˘ق˘ير˘˘فا

ر˘ه˘سشلا ن˘م91 ة˘˘يا˘˘غ ىلا ر˘˘سصم˘˘˘ب
ديدجلا بعلملا يف كلذو ،يراجلا
،ة˘ير˘سصم˘˘لا سسيو˘˘سسلا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل

ة˘م˘ق ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نو˘ك˘ت˘سس ثي˘˘ح
دسشت˘سس ي˘ت˘لاو ،ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘لا رود˘لا
نأاو ة˘سصا˘خ ،را˘ظ˘نألا ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ي˘˘لا
ةارابم رسضخلا نم رظ˘ت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
اذه يف اقلأاتو ةيوقو ةريبك ىرخأا
اذه ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م بع˘سصلا رود˘لا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو

نم طقف مايأا ةثÓث نم يرئازجلا
ر˘ملا مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا
بخا˘ن˘ل˘ل ق˘ل˘ق˘لا سضع˘ب ل˘˘ك˘˘سش يذ˘˘لا
ناو ةسصاخ يسضاملب لامج ينطولا
ىلع قلطنتسس ةرملا هذه ةارابملا
بعليسس تيقوت وهو ءاسسم ةسسماخلا

ةرم لوأل زرحم سضاير ءاقفر هيف
،دسشأا نوكتسس ةرارحلا نأاب ينعي ام
يرئازجلا ينطولا بخانلا لوعيو

حورلا ىلع اري˘ث˘ك ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
دع˘ب ،ه˘لا˘ب˘سشل ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
يتلا ة˘ع˘ئار˘لا تارا˘سصت˘نلا ة˘ل˘سسل˘سس

اهرخآاو ةرودلا هذ˘ه ي˘ف ا˘هو˘ق˘ق˘ح
ي˘سضا˘م˘لا د˘ح˘لا مو˘ي ر˘ي˘ب˘ك˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
قا˘ي˘سس ي˘فو ،ا˘ي˘ن˘˘ي˘˘غ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ما
لامج ينطولا بردملا نوكي ،رخآا

ةوق طاقن عيمج ددح دق يسضاملب
يذلا يراوفيلا سسفانملا فعسضو
عبات امدعب كلذو ،مويلا ههجاويسس
يذلا ءاقللا تاجردملا نم هينيعب

موي يلامو بختنملا اذه نيب عمج
نو˘˘ك˘˘ي ثي˘˘˘ح ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلا

قلعتي ام لك سصلختسسا دق يسضاملب
رذحلا ىقب˘ي يذ˘لا سسفا˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ب
ل˘ك˘ب ه˘ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ب˘˘جاو ه˘˘ن˘˘م
.ايرورسض ارمأا ةمارسص

يخارتلا نم هيبعل رذحي يضضاملب
يراوفيلا بختنملا ماما

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا رذ˘˘˘حو
ة˘˘ب˘˘غ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
يراوفيلا بختنملا ماما يخارتلا

،يئاهن عبرلا ءاقل يف مويلا ءاسسم
ة˘˘م˘˘يز˘˘ع سسف˘˘ن˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح

ة˘لوا˘ح˘م ع˘م ،ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
نأا يسضاملب لواح امك ،رثكا ءاطعإا

اهدافم هيبعل ىلا ةلاسسرب ثعبي
لماعتلا امئاد مهيلع نيعتي مهنأاب
ىو˘˘˘قأا ه˘˘˘نا ىل˘˘˘ع بخ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م يأا ع˘˘˘˘م
يسضتقي ام وهو ملاعلا يف بختنم

˘˘مد˘˘عو ة˘˘يد˘˘ج ل˘˘ك˘˘ب ه˘˘ع˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘لا
نيل˘ل˘ح˘م˘لا نأا م˘غر كلذو ،نوا˘ه˘ت˘لا

بختنملا ىوتسسم فعسض اودكا دق
بل˘˘غ˘˘ت يذ˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا يراو˘˘ف˘˘يلا

ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘ثلا مو˘˘ي ي˘˘لا˘˘م ىل˘˘ع
دادغب اقفر نأا ريغ ،ظح ةبرسضب
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘˘م حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
لاع ردقبو مارتحا لكب سسفانملا

.ةيفارتحلاو ةيدجلا نم

زوفت يتلا ةليكضشتلل رييغت ل
رذحلاب بلاطم ةرويدقو

لو˘ع˘ي يذ˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘بو
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
يأا فر˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘ل ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م تار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت
دحلا موي اينيغ ءاقل يف تكراسش
امك ىلوألا ةليكسشتلا يهو ،طرافلا

ن˘م ف˘لأا˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي
ىمر˘˘م˘˘لا ة˘˘سسار˘˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م

ي˘ف يد˘نا˘˘مو ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لاو

لا˘ط˘ع˘ب ن˘ي˘قو˘فر˘م عا˘˘فد˘˘لا رو˘˘ح˘˘م

امانيب ،فارطألا ىلع ينيعبسس نبو

ةقفر طسسولا ي˘ف ةرو˘يد˘ق نو˘ك˘ي˘سس

نا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘لو˘غ˘ي˘فو ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب

زر˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك هدو˘˘˘ق˘˘˘ي مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا

ةرور˘˘سض ع˘˘م ،حا˘˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘بو

ناد˘ي˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م نأا ىلا ةرا˘˘سشإلا

ادد˘˘ه˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ةرو˘˘يد˘˘˘ق نلد˘˘˘ع

ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘ب

لهأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن˘لا

ة˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘ل ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف كلذو

ي˘˘ف كل˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘لا ءار˘˘˘ف˘˘˘سص

ل˘˘سصح ءار˘˘ف˘˘سص ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب هد˘˘˘ي˘˘˘سصر

عم ،طرافلا اين˘ي˘غ ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع

د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك فا˘˘˘ك˘˘˘لا نأا ىلا ةرا˘˘˘˘سشإلا

يب˘عÓ˘ل تاراذ˘نإلا ع˘ي˘م˘ج تح˘سسم

رود ىلا ة˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.يئاهن نمثلا

¯ ±.hd«ó

رسضخلا نأاب يسضاملب لامج ينطولا بخانلا فرتعا
مامأا سسيمخلا مويلا ءاسسم ةبعسص ةهجاوم مهرظتنت
جيوتتلل نيحسشرملا زربا دحأا ،جاعلا لحاسس بختنم
ح˘سضواو ،ر˘سصم˘ب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك˘˘ب
ا˘ه˘ط˘سشن ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ىلا رور˘م˘لا فد˘ه˘ت˘سست ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ىوتسسمب روهظلا لجا نم ىعسستسسو ،يئاهنلا فسصن

حر˘سصو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل يو˘ق بخ˘ت˘ن˘م ه˘جاو˘ت ا˘مد˘ن˘ع د˘ي˘ج
اريبك ابختنم هجاونسس““ :سصوسصخلا اذه يف يسضاملب
ةربخلا مه˘يد˘ل ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘مو
نأاو اوقبسسف تارا˘سصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘مزÓ˘لا

مهيد˘ل““ :Ó˘ئا˘ق فا˘سضأاو،““5102 ي˘ف بق˘ل˘لا او˘ق˘ق˘˘ح
اظح رفوألا نيحسشرملا مهو ،جيوتتلا يف ةربخلا
دج ةهجاو˘م˘لا نو˘ك˘ت˘سسو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل

دق ه˘ي˘ب˘عل نأا ي˘سضا˘م˘ل˘ب د˘كاو ،““ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص
نم ةسصاخ جاعلا لحاسس ةارابمل بجي امك اورسضح

عا˘˘فد ةو˘˘ق سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘ماو ،ة˘˘ي˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةرور˘سض ىل˘ع ر˘سضخ˘لا برد˘م دد˘سش د˘ق˘ف ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

نم هنأا ر˘ب˘ت˘عاو ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
ل˘ي˘ج˘سستو كا˘ب˘سشلا ة˘فا˘ظ˘ن ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا يرور˘سضلا
زوف˘ل˘ل ه˘نأا ح˘سضوا ثي˘ح ،سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ث˘كا فاد˘هأا

قرطتو ،عافدلا يف ايوق نوكت ل نا دب ل ةلوطبلاب
نا ىنمتن““ :لاقو ،بعلملا رييغت لكسشم ىلا يسضاملب

تي˘قو˘ت م˘ه˘ي لو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ل
اذ˘هو ي˘فا˘سضإا ة˘حار مو˘ي ن˘م ا˘ن˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

Ó˘ما˘ع سسي˘ل ن˘ك˘لو ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضفا ل˘˘ك˘˘سشي
ن˘˘م بق˘˘تر˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘ماو ،““ا˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ح

ةيرئازجلا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب ا˘عد د˘ق˘ف ،را˘سصنألا
م˘هرود˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،قرا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘ل
بعسشلا داع˘سسا ل˘جأا ن˘م م˘هد˘ي˘ل ا˘م ل˘سضفا نو˘مد˘ق˘ي˘سس
ودارا˘ب بعل ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب ىن˘ثأا ا˘˘م˘˘ك ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةود˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ىلا نا˘˘ك يذ˘˘˘لا يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘سشه
ا˘ن˘ع˘م سسي˘ل يوادو˘ب““ :ه˘نأا˘سشب لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘ف˘ح˘˘سصلا

و ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘نأل ن˘˘˘ك˘˘˘لو با˘˘˘سش بعل ه˘˘˘نأل
فر˘ت˘عأا ل ا˘نأا ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م د˘جاو˘ت˘ل تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإلا

ا˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسأا ي˘˘ن˘˘ك˘˘ل و ن˘˘سسلا˘˘˘ب
نأاسشب فاسضاو ،““مهنسس ناك امهم بلعملا يف هنومدقي
و رثكا ملعتي نا هيلع““ :يوادوب ةدعاسصلا ةبهوملا

قحتسسم هءاعدتسسا و هاوتسسم ريوطت لجا نم لمعي
مل وهو اينازنت ءاقل يف هنابا يذلا ىوتسسملا ليلدب
.““رسصم يف دجاوتل ينم ةيده ىقلتي

““انل ةبضسنلاب يفاضضإا زفاح يرئازجلا بعضشلا ةحرف»

هلؤوافت يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا ف˘خ˘ي م˘ل
ةارابملا ي˘ف راو˘ف˘يد تو˘ك بخ˘ت˘ن˘م رو˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب
م˘مأا سسا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘سسم ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن برد˘م كر˘ت ثي˘ح ،ر˘سصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فا
بخ˘ت˘ن˘م ا˘يا˘ب˘خ ل˘ك فر˘ع˘ي ه˘نأا˘ب عا˘ب˘ط˘نلا ،ق˘با˘سسلا

يف يسضاملا نينثإلا موي هدهاسش امدعب راوفيد توك
ىلع اهيف بلغت يتلا ةارابملا

يف،1-0 يلام
ن˘م˘ث˘لا رود˘˘لا
يئاهنلا

نم

اورثأات دق نيبعÓلا نأا ىلا يسضاملب هونو ،ةلوطبلا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ة˘˘˘حر˘˘˘ف زر˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا رو˘˘˘سصلا˘˘˘ب
اهنأا احسضوم ،نآلا ىتح تققحت يتلا تاراسصتنلاب
نم مهعسسو يف ام لك لذبل مهل ايوق اعفاد نوكتسس
مل ه˘نإا ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘قو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا ل˘جأا

،تازاجنإلا هذه لك بختنملا ققحي نأا رظتني نكي
موقي ناك يذلا لمعلاب نمؤوي ناك هنأا ىلع اددسشم

دا˘سشأا ا˘م˘ك ،د˘عا˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ةءا˘ف˘˘ك˘˘بو ،ه˘˘ب
قÓطنا ذنم نيبعÓل يلاثملا كولسسلاب

ىلإا ا˘˘ت˘˘فل ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج ة˘˘ياد˘˘˘ب تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ادد˘ج˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب م˘جا˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ع˘˘م م˘˘ئاد˘˘لا ه˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت
ة˘م˘ئا˘ق بب˘سسب هود˘ق˘ت˘نا ن˘يذ˘لا دا˘ق˘ن˘لاو ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

بعل ةرويدق نلدع تمسض يتلا32ـلا نيبعÓلا
لبق ،يزيلجنإلا تسسروف ماهغنتون يدان طسسو طخ

ل˘ب˘ق ن˘م مو˘ي˘لا ةدا˘سشإا ل˘ح˘م بعÓ˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘ب˘˘سصي نأا
تايناكمإا اديج فرعي هنأا ركذ امك ،سصاخسشألا سسفن

ىل˘ع هد˘عا˘سس ا˘م و˘هو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل
ع˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘˘م فÓ˘˘˘خ˘˘˘ب ،م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل ا˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا جار˘˘˘خإا
.نيقباسسلا نيبردملا

”رضخلا“ عم ةكراشم رثكفا ايرئازج ابعق51 نمض يحلوبم
““رسضخلا““ زوف تدهسشو ،مرسصنملا دحألا ترج يتلا اينيغ دسض هتارابم يف ينطولا بختنملا عم ةريخألا هتكراسشم بقع ،يحلوبم سسيار باهو ،يرئازجلا يلودلا سسراحلا نكمت

لوسصو نم يحلوبم نكمت ثيح،0102 ةنسس هل روهظ لوأا ذنم ينطولا قيرفلا نولأاب56 مقر ةكراسشملا ىلإا لوسصولاو نم ،ايقيرفإا ممأا سسأاكل يئاهنلا نمثلا رودلا مسسرب ةفيظن ةيثÓثب
ددع ثيح نم ،نييرئازجلا سسارحلا ردسصتي ناك يذلا ،رسضخلل قباسسلا سسراحلا ،حابرسس يدهم هنطاوم زواجت دق نوكي يحلوبم نإاف مقرلا اذهبو .تاونسس9 فرظ يف ددعلا اذه

.بختنملا خيرات يف ،ةكراسشم رثكألا ،ابعل51ـلا ةمئاق هلوخد ىلإا ةفاسضإلاب ،ةكراسشم36ـب ،رسضخلا عم مهتكراسشم
بيجن.ج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(ءاسم ةسماخلا ةعاسلا نم ةيادب مويلا)راوفيد توك – رئازجلا يئاهن عبرلا رودلا9102 ايقيرفإ سأك

““ةليفلا““ ـب ةحاطإÓل نوحمطي ““رضضخلا““
راضصنألا داعضسإاو راوضشملا ةلضصاومل

راوفيد توك ةبقع زواجتل ““رضضخلا““ يعضس دكؤوي يضضاملب
ناكلا“ ـب جيوتتلل اظح رفوفا سفانملا نأ دكأ

”راوشملا ةلصاوم يف انتبغر ماما فقت نل راوفيد توك“ :يوادوب
ممأا سسأاك نم يئاهنلا فسصن رودلا ىلا لهأاتلا قيقحت ةرورسض ىلع يوادوب ماسشه مدقلا ةركل ينطولا بختنملا ناديم طسسوتم ددسش
نم يئاهنلا عبر رودلا ةمق يف جاعلا لحاسس بختنم مهسسفانم مويلا ءاسسم رسضخلا هجاوي امدنع ،رسصمب ايلاح ةيراجلا ايقيرفا
،ةبعسص دج هتهجاوم نوكتسسو ،يوق بختنم هنأا اربتعم ،يراوفيلا بختنملا تاناكمإاب ةيفحسص ةودن يف سسمأا يوادوب داسشأاو ،ناكلا
لامج ينطولا بخانلا ةقفر اهطسشن يتلا ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ يوادوب حسضواو ،لهأاتلاو زوفلا يف رسضخلا ةبغر دكا هنكل
نوكتسس يتلاو ،جاعلا لحاسس مامأا ةبقترملا ةهجاوملا يف زوفلا قيقحتو قلأاتلا ةلسصاوم ىلع ريبك مزع كانه نأا اسضيأا يسضاملب
سسيلو جاعلا لحاسس ماما ةينطولا رسصانعلا مهت يتلا يه ةجيتنلا نأا وداراب كيتلتا بعل دكأاو ،ةيسضاملا تاءاقللا نع ةفلتخم
.مدقملا ءادلا نع رظنلا سضغب مهألا ىقبي لهأاتلا نأا ثيح ،ءادألا

”كابشلا ةفاظن ىلع ظافحلل دهتجن“ :ينيعبس نب يمار
ايقيرفا ممأا سساك يئاهن عبر راطإا يف يراوفيلا بختنملا ماما مسساحلا ءاقللا ةيسشع ينيعبسس نب يمار ينطولا بختنملا عفادم لاق
انتقايل انعجرتسسا »:حرسصو ،مويلا ةهجاوم لÓخ اميسسل مهكابسش ةفاظن ىلع اوظفاحي نا رسضخلا ىلع نيعتي هنأا رسصمب9102

يئاهنلا عبر رودلا ىلإا لهأاتلا انققح دقل ،انتايناكمإا لماكب راوفيد توك مامأا ةارابملا سضوخ نم نكمتنل نييسضاملا نيمويلا لÓخ
ةلسصاوم انم بلطو ةارابملا يف ديجلا دودرملا ىلع انأانه ينطولا بخانلا““ :فاسضأاو ،““ةيلوجر ةارابم انيدأا امدعب اينيغ ىلع انزوفب
ذنم قيرفلا اهسضاخ يتلا تاءاقللا نع فلتخي ل ءاقللا اذه انل ةبسسنلاب ،اديج هل ريسضحتلاو لبقملا دعوملا يف ريكفتلا و لمعلا

قيرفلا اهب ماق يتلا تادوهجملا ظحل لكلا““ :عباتو ،““ةارابملا موي ةئاملاب ةئم نيرسضاح نوكنل زيكرتلا انيلع ،ةسسفانملا ءدب
راوفيد توك بختنم مامأا““ :متخو ،““فده يأا قلتي مل يذلا كابسشلا ةفاظن ىلع ظافحلا و قسسنلا اذه ىلع لسصاون نأا لمأانو ايعافد
بسسكل ايونعم رثكأا مهزفحيو نيبعÓل ةفاسضإلا مدقيسس نييرئازجلا نيرسصانملا دجاوتو ،لهأاتلا قيقحتل بلقلا ةارابم بعلنسس
.““يئاهنلا فسصن رودلا ىلا لهأاتلا ةقرو

”زوفلا يف طرفن نل نكلو ةليفلا ماما رأثلا نع ثحبن ق“ :ديبع يدهم
ظافحلاو قلأاتلاو ،متيرلا سسفنب لمعلا ةلسصاوم رسضخلا ىلع نيعتي نأا يسسنرفلا نوجيد يدان اديم طسسو بعل ديبع يدهم لاق
يذلا ام ملعنو ايقيرفا سساك رامغ سشيعن““ :حرسص ثيح ،اينيك مامأا لوألا ءاقللا ذنم رسضخلا اهب رهظ يتلا ةيلاعلا ةيكيمانيدلا ىلع
نآلا انبعلم يف ةركلا““ :لسصاوو ،““ةيراقلا ديعاوملا هذه لثمب ةريبك ةربخ هيدل ايوق ايراوفيا اقيرف هجاونسس““ :فاسضأاو ،““انرظتني
قيقحت يف ةبغر انيدلو ادج نولئافتم نحنو ،ةليفلا بختنم دسض رأاث يأا انيدل سسيل ،ةيكيمانيدلا سسفنب راوسشملا ةلسصاومل
.““نيزفحم دج نحنو ةعئار ةيونعملاو ةيسسفنلا انتلاحو ةبيط ةجيتن

”زوفلا نع انينثي نل سيوسلا وا ةرهاقلا يف بعللا“ :ةخود
راوفيد توك ةارابمل ابسسحت يوجلا رسسجلا ربع نيرسصانملل بقترملا لوسصولا نأاب رسضخلا ىمرم سسراح ةخود نيدلا زع لاقو
ثيح ،مويلا ناديملا قوف رثكألا ءاطعإا ىلع ةردقو ازيفحت رثكأا نونوكيسس نيذلاو ،لكك نيبعÓل ةبسسنلاب ريبك زفاح ةيرسصملا

مامأا لاطبأا ةارابم سضوخل رثكأا ازيفحت اننوديزيسس ينطولا بختنملا ةرزاؤومل رسصم ىلإا اولقنت نيذلا نويفاسضلا نورسصانملا““ :لاق
،““ةلهسس تاءاقل دجوت ل تاسسفانملا هذه لثم يف نأا ربتعا نكل ،ةياغلل ةبعسص نوكتسس ةهجاوملا هذه““ :فاسضأاو ،““راوفيد توك
ي˘ت˘لا ي˘هو ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ن˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ا˘ن˘ت˘لا˘ح و˘ه ا˘ن˘م˘ه˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ب ،سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘لا˘˘ب˘˘ن ل““ :ع˘˘با˘˘تو
ناو ىتح مهي ل ةرهاقلا وأا سسيوسسلا يف بعللا و ،ةيباجيإلا جئاتنلا ةلسسلسس ةلسصاوم يف ةميظع ةبغر انيدل  ،““قرافلا ثدحتسس
.““نيلئافتم دج نحن ،سسيوسسلاب ةبطر ءاوجألا تناك

ديلو.ف

يكضسبماك قدنف رييغت نوضضفريو سسيوضسلا بعلم ىلإا مويلا نولقنتي رضضخلا
ةنيدم قدنف ىلا لقنتلا مدعو ةرهاقلاب ““يكسسنبماك““ قدنف يف ءاقبلا ،نادم ميكح رسضخلا ريجانمو مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا عم قيسسنتلاب يسضاملب لامج ينطولا بردملا ررق
سسيوسسلا ةنيدم بعلم ىلا ةرسشابم مويلا لاحرلا زرحم سضاير ءاقفر دسشيسس ثيح ،راوفيد توك ءاقل ةيسشع هيف تيبملا لجأا نم رسضخلل ايقيرفا سسأاكل ةمظنملا ةنجللا هتراتخا يذلا سسيوسسلا
تيبي نأا نادم مهسسأار ىلعو فافلا ولوؤوسسمو يسضاملب سضفرو ،ةلفاحلاب ريسس ةعاسس ةبارق ينعي ام ،طقف ملك54 ةفاسسمب ىوسس دعبي ل هنأاو ةسصاخ ،راوفيد توك ماما ءاقللا نسضتحيسس يذلا

نم تقولا اذه يف ةسصاخ حايسسلاب جعي هنوكل نيبعÓل ةمزÓلا ةحارلا رفوي ل هنأاو ةسصاخ سسيوسسلا ةنيدم يف ايقيرفا سسأاك ميظنت ةنجل هتراتخا يذلا قدنفلا يف يلوغيف نايفسس ءاقفر
دجو يذلا قدنفلا وهو ةرهاقلا يف مهقدنف ىلا ةرسشابم ءاقللا دعب رسضخلا دوعي نا ىلع اذه ،راوفيد توك ءاقل لثم مسساحو مهم ءاقل ةيسشع نيبعÓلا ةحار نود امتح لوحيسس ام وهو ،ةنسسلا

.اهنودسشني اوناك يتلا ةحارلا رسضخلا دفو اهيف
ديلو.ف

 ““رضضخألا““ يزلاب نوبعليضس زرحم ءاقفرو ءاقللا ةرادإل اميضسيت يبويثلا
دعاسسيو ،رسصم اهفيسضتسست يتلا ،ايقيرفأا ممأا سسأاك ةقباسسم نم يئاهنلا عبر رودلا يف راوفيد توكو رئازجلا ءاقل ةرادإل اميسسيت كÓماب يبويثإلا ““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفألا داحتلا نيع

،يناث دعاسسمك يلوغنوكلا يرافاسس ييفلوأا ىلإا ةفاسضإا لوأا دعاسسمك دمحم ميهاربإا ينادوسسلا مكحلا نم لك سسيوسسلا بعلم ىلع ماقملا ءاقللا ةرادإا يف ،ةنسس93 رمعلا نم غلابلا يبويثإلا
ماما مويلا ةارابم يف ءارسضخلا ةلذبلا يرئازجلا بختنملا يدتري نأا ررقت ،رخآا قايسس يفو ،رودلا اذه نم ءادتبا ““رافلا““ ويديفلا ةينقت ىلع ةرم لوأل دمتعيسس ““فاكلا““ نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
.رئازجلا ماما مويلا مهئاقل يف سضيبألا سصيمقلا ةليفلا بختنم يدتريسس امنيب ،ءاسضيبلا ةلذبلاب اينيغ ماما طرافلا ءاقللا يف حاجنوب دادغب ءاقفر لخد امدعب كلذو راوفيد توك بختنم

ديلو.ف

:اراماك
طاقن اهيدل رئازجلا“

”كلذ ىلع زكرنسو فعض
لسضفأا ءادأا هيبعل ميدقت ةرورسض ىلع ،اراماك اميهاربا جاعلا لحاسس بردم ددسش
كلذو،9102 ايقيرفا ممأا سسأاك يف ةيسضاملا تايرابملا يف هيلع اورهظ امم
تايرابم ةمق يف سسيوسسلا بعلمب مويلا ءاسسم رئازجلا بختنم نوهجاوي امدنع

لÓخ اراماك حسضواو ،رسصمب ايلاح ةماقملا ةيقيرفلا ةلوطبلا نم يئاهنلا عبر رودلا
يتلا رئازجلا ماما ةبعسص ةهجاوم عقوتي هنأاب ،سسمأا اهطسشن يتلا ةيفحسصلا ةودنلا
سصوسصخلا اذه يف حرسصو ،بقللا ىلع سسفانتلل ةحسشرملا تابختنملا نم اهنأا تدكأا

دكؤوت ماقرلاو ،يقيرفلا بقللا ىلع سسفانتلل حسشرمو ،يوق بختنم رئازجلا““ :Óئاق
،يوق بختنم مهنا مغر““ :Óئاق فاسضأاو ،““نلا ىتح ةديج جئاتن اوققح دقل ،كلذ

ىلع لمعنسسو ،تابختنملا نم مهريغك فعسض طاقن مهيدل نأا لا
بردم ىنثأاو ،““راسصتنلا قيقحت لجأا نم ةهجاوملا يف اهلÓغتسسا

عتمتي بردم هنا ادكؤوم ،يسضاملب لامج ىلع ،جاعلا لحاسس
نم لولا رودلا يف بردم نسسحأا بقل قحتسسيو ،ةيوق امزيراكب

سسار ىلع هب موقي يظلا لمعلا ريظن ،ايقيرفا ممأا سسأاك
ريهظلا سصوسصخب امأاو ،يرئازجلا بختنملل ةينفلا ةسضراعلا

هنا اراماك اميهاربا بردملا حسضوأا دقف ،هييروأا يجريسس
ملو ،بسصانملا فلتخم يف تاريخلا نم ديدعلا كلمي

وأا رئازجلا مامأا ايسساسسا كراسشيسس بعÓلا ناك اذا ام ددحي
بعلمب ءاقللا ةجمرب ناب جاعلا لحاسس بردم ىريو ،ل
لحاسس بختنمل ةبسسنلاب ةيلسضفا ربتعت سسيوسسلا
بعلملا تاذب ةقباسسلا هتايرابم بعل يذلاو ،جاعلا

.يرئازجلا بختنملا سسكع
ديلو.ف

هتيلاعف ىلع ظافحلا ةمهم يف موجهلا

 بعضص رابتخا يف نوكيضس ““رضضخلا““ عافد
بولطم رذحلاو يبيب ءÓمز مامأا

عافد نوكيسس،9102 رسصم ايقيرفإا ممأا سسأاك ةسسفانم يف ةيسضاملا عبرألا تايرابملا لÓخ هكابسش ةيرذع ىلع ظافحلا يف هحاجن دعب
يئاهن عبر نمسض راوفيد توك بختنمو ““رسضخلا““ عمجتسس يتلا ةارابملا لÓخ ةياغلل بعسصو ديدج رابتخا يف ينطولا بختنملا
حجن يذلا ““ةليفلا““ موجه مامأا ةياغلل ةدقعم هئÓمزو يحلوبم باهو سسيار سسراحلا ةمهم نوكت نأا عقوتملا نمو ،ةيراقلا ةسسفانملا

.ةقباسسلا تايرابملا يف هيسسفانم كابسش زه يف

دعوملا يف نوكت نأا بجي يمامألا طخلا ةيلاعف

ثيح ،راوفيد توك بختنم مامأا ريثم رابتخا يف ينطولا بختنمل يمامألا طخلا نوكيسس يفلخلا طخلا رارغ ىلعو ،رخآا قايسس يف
ىلإا راسشي ،ةقباسسلا تايرابملا يف لاحلا هيلع ناك املثم كلذو ““ةليفلا““ بختنم ىمرم مامأا ةريبك ةيلاعفب عتمتلا ““رسضخلا““ ىلع نيعتي
ةارابم يف هزيزعتل بختنملا يف هقافرو زرحم حمطي يذلا مقرلا وهو فادهأا ةعسست نآلا ىلإا هديسصر يف كلمي ينطولا بختنملا نأا
ع.سش.م.مويلا

رسضخلا نأاب ماتام اسضر قباسسلا يلودلا ىري
ءا˘سسم ة˘ل˘ي˘ف˘لا ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت ىل˘ع نوردا˘ق
عبرلا رودلا مسسرب سسيوسسلا بعلمب مويلا
طر˘˘سشب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

اهب اوبعل يتلا ةدارإلاو ةميزعلاب مهحلسست
ءاقل يف ةسصاه ،ةقباسسلا ةعبرألا تاءاقللا

اهقبط يتلا ةطخلا نأا امك ،اغناريتلا دوسست
د˘ن˘م ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

عقوتو ،اهرام˘ث تتاو ة˘ي˘ج˘م نا˘ك˘لا ة˘ياد˘ب
اسضر ةنيطن˘سسق ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا

اذه يف اديعب نوبهذيسس رسضخلا نأا ماتام
،ةعبطلا هذه ةخسسن جيوتتلا ل املو ناكلا

حور هل نأا حسضتأا بختنملا اذه نأا مكحب
ح˘ب˘سصأا ن˘يأا ي˘سضا˘م˘ل˘ب ءي˘ج˘م د˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ق
يف ةرم لوأل نوبعلي مهنأاكو زرحم ءÓمز
ي˘سضا˘م˘ل˘ب ة˘ك˘ن˘ح ل˘سضف˘ب اذ˘هو بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ىلإاو ةيادبلا دنم اهجهتني يتلا ةطخلاو
ق˘ب˘ط˘ي ه˘نأا ثي˘ح ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ةرا˘˘ف˘˘سص ة˘˘يا˘˘غ
4 دسصح ىلإا تسضفأا ةسضحم ةيموجه ةطخ

تتأا ةطخ˘لا هذ˘ه نأاو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تارا˘سصت˘نا
نل ةبوطرلاو ةرارحلا نأا فاسضأاو ،اهرامثب

نيذلا ءارحسصلا يبراحم مامأا Óئاح فقت
مهنأا امب ،ةيانك˘لا د˘ل˘ب خا˘ن˘م ىل˘ع او˘م˘ل˘قأا˘ت
نأا لا˘قو ،ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف تاءا˘ق˘˘ل4 اوب˘ع˘ل
ةد˘يد˘ج ة˘ب˘ي˘كر˘ت كل˘م˘ي ة˘ل˘ي˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م
اراماك اميهاربإا يلحملا بردملا اهرطؤوي

،ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصب رود˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ىلإا ل˘˘˘˘سصو يذ˘˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘سسحأا ع˘˘قو˘˘تو
ي˘ف فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك نأا ما˘˘تا˘˘م ا˘˘سضر ق˘˘با˘˘سسلا

.ةليفلا ةبقع زواجتل رسضخلا حلاسص
ي .يزمر

 ةميزعلاب حلضستلاب «رضضخلا» بلاطي ماتام
راوفيد توك  ةهجاوم مضسحل



لامعتساب يدمعلا لتقلاب مهتم ةيبرتلا ريدم
ةليسملاب ةيريدملا ةرايس

ليكو مامأأ ىو˘ك˘ضش ع˘فر˘ب ةدا˘ع˘ضسو˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 ي˘ح˘ب د˘يد˘ج˘لأ ي˘ضسرد˘م˘لأ ع˘م˘ج˘م˘لا˘ب ق˘با˘ضس ر˘يد˘م ع ب مد˘˘قأأ
لامعتضساب يدمعلأ لتقلأ ةلواحم سصوضصخب ةليضسملاب ةيبرتلأ ريدم دضض ةليضسملأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
ةيريدملأ نم هجورخ دعب أذهو ةيبرتلأ ةيريدم مامأأ ةيملضس ةيجاجتحأ ةفقو ءانثأأ أذهو ةيريدملأ ةرايضس
سصوضصخب ةفقولأ تناك ثيح رأرفلاب ذلو ةيريدملل ةعباتلأ ةرايضسلاب هضسهد ىلع مدقأأ ثيح عراضشلأ ىلإأ
أذكو ةداعضسوبب ةرأدإلأ سشتفم فرط نم روزملأ لامعتضسأو ريوزتلأ ببضسب لمعلأ نم هلضصف رأرقب ديدنتلأ
انوناق اهيلع سصوضصنملأ تأءأرجإÓل همأرتحأ مدعل ةيبرتلأ ريدم فرط نم هل سضرعت يذلأ يرأدإلأ فضسعتلأ

مل عوضضوملأ سصوضصخب ةيبرتلأ ريدمب انلاضصتإأ دنعو هيغلبت مغر ريوزتلأ ةيضضق يف قيقحت حتف مدعو
 خوضشخضش حلاضص.كلذ نم نكمتن

ةيرئأزجلأ ةيلأريديفلل يمضسر˘لأ كير˘ضشلأ سسي˘ل˘ي˘بو˘م
ر˘ضضخ˘لأ عّ̆ج˘ضشي (أأ) ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأو مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل

ممأأ سسأاكل يئاهنلأ عبر رودلأ باضسحل مهتأرابم ّةيضشع
12 نم ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لأ23 اه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف9102 ايقيرفإأ

زوف˘لأ د˘ع˘ب .ر˘ضصم˘ب9102 ةيل˘يو˘ج91 ىلإأ نأو˘˘˘˘˘ج
بختن˘م ما˘مأأ ءأر˘ح˘ضصلأ و˘برا˘ح˘مُ ه˘ّق˘ق˘ح يذ˘لأ ر˘ها˘ب˘لأ

،يئاهنلأ نمث رودلأ باضسحل در نود ةيثÓثب اينيغ
رودلأ يف «ةليِِفلأ» رأوفيد توك قيرف رضضخلأ هجأويضس
ةعاضسلأ ىلع ةيليوج11 سسيمخلأ موي ،يئاهنلأ عبر
رضصم ـب سسيوضسلأ بعلمب ،(رئأزجلأ تيقوتب)00:71
أذ˘ه˘ل ر˘ي˘˘خألأ ع˘˘بر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف نا˘˘ك˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ضضلأ ل˘˘جأأ ن˘˘م

بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘ت˘حأ ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف .ي˘ق˘˘ير˘˘فإلأ د˘˘عو˘˘م˘˘لأ
ىلوألأ ة˘لو˘ج˘لأ لÓ˘خ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ يرأو˘˘ف˘˘يإلأ

نمث رودلأ يف زوفيل ،ةميزه و نيراضصتنأ ليجضستب
 .(1-0) ةجيتنب يلاملأ بختنملأ مامأأ يئاهنلأ
فضصن رودلل لهأاتيضس، ءاقللأ أذه يف زئافلأ قيرفلأ
- ايقيرفإأ بونج ةأرابم نم قّوفتملأ هجأويو يئاهنلأ
ةقفأرم لايح هتامأزت˘لل ّي˘فو سسي˘ل˘ي˘بو˘م .ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن
قيرفلل طورضشملأ ريغ همعد ددجي، رضضخلأ عيجضشتو
.هناكمو يضضايرلأ دعوملأ ناك امهم ينطولأ

 ! كانفأÓل ديعضسو قفوم ظح
 !انلايد أرضضخلأو اندÓب ريأزد

9102 رضصم ممأÓل ايقيرفإأ سسأاك

ءارــــصضخلا أــــي كأــــعم سســــيليبوم
كاب» يجيورتلا هضرع قلطي «رودنوك»

مهحارفأ ددجلا جاوزفا كراشيو «ناسرعلا

هضضرعل أددجم هقÓطإأ ن˘ع ي˘لأو˘ت˘لأ ىل˘ع ة˘ضسدا˘ضسلأ ة˘ن˘ضسل˘ل سسك˘ي˘نور˘ت˘ك˘لأ «رود˘نو˘ك» ير˘ئأز˘ج˘لأ قÓ˘م˘ع˘لأ ن˘ل˘عأأ
يف سسأرعإلأو رئأزجلأ يف حأرفألأ مضسوم عم انمأزت كلذو «ناضسرعلأ كاب» ددجلأ جأوزألاب سصاخلأ يجيورتلأ

رفوتيو لوقعم رعضسبو ايجذومن اضضرع جأوزلأ ىلع نيلبقملل حنمي «رودنوك» وه اه ىرخأأ ةرمو ،فيضصلأ لضصف
يتلأ تاجتنملأ ةليكضشت رايتخأ نوبزلأ ناكمإاب نوكيضس ،ةنضسلأ هذه يفو ،يرضصع تيب يأأ هبلطتي ام لك ىلع
جد فلأأ031 رعضس نوبزلأ اهراتخي يتلأ تاجتنملأ ةمئاق غولب درجمب هنأأ ثيح ،هضسفنب اهئانتقأ يف بغري
ىلإأ نيضصخضشل تÓحر عبضس ىدحإاب زوفلل «لوبموط» يف هتكراضشم عم ،ةئملاب7 ةميقب سضيفخت نم ديفتضسيضس

رفوتم وهو لبقملأ ةيليوج13 ةياغ ىلإأ رمتضسيضس «ناضسرعلأ كاب» سضرع نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو ،فيدلاملأ رزج
.ينطولأ بأرتلأ لماك ربع «رودنوك» سضرع تلاضص عيمج يف

ديلو.ف
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.نيضصلأ نع ايلوغنم لÓقتضسأ1291 -
.يناطيربلأ لÓتحلأ دضض سسودنهو نوملضسم اهب ماق يهلد ةنيدم يف ةيبعضش ةروث4291 -
.سساحنلأ مجانم ممؤوت يدنيلأأ رودافلضس ةماعزب يليضشتب ةيبعضشلأ ةدحولأ ةموكح1791 -
.داضسوملأ زاهج اهفلخ فقي ناك نانبل لامضش سسلبأرط ةنيدم يف عبضسلأ ديعضس ينيطضسلفلأ يدايقلأ لايتغل ةلواحم نع فضشكلأ3791 -
.سضرألأ بكوك ىلإأ ةيكيرمألأ بل ياكضس ءاضضفلأ ةنيفضس ةدوع9791 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةيدلبلأ نوؤوضش رييضست يف لخدتلاب اهنيمهتم /يقأوبلأ مأأ

ةرئادلا ةصسيئر دصض نوصضفتني يحيبصصلا رصصق ةيدلب لأمعو وفظوم
قلغو ةمراع تاجاجتحأ يقأوبلأ مأ ةيلو تايدلب نم ددع اهيف دهضشت ءأوجأ يفو ةعقوتم ريغ ةجرخ يف

رقم مامأ ةريضصق ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت ىلع يحيبضصلأ رضصق ةيدلب لامعو وفظوم سسمأ موي مدقأ تاقرطلل
لا˘م˘ع˘لأ ىد˘ل ل˘م˘ع˘لأ جأز˘م تر˘ك˘ع م˘ه˘ب˘ضسح ي˘ت˘لأ  ةر˘ئأد˘لأ ة˘ضسي˘ئر تا˘ضسرا˘م˘مو تا˘فر˘˘ضصت˘˘ب  أد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

يلدتعت نأ امأ »  » فظوملأ متضشو ةناهل ل ل  «ةاغطلأ عنضصن نم اننأ انتلكضشم»  تأراعضش نيعفأر» نييفظوملأو
لوؤوضسم ديرن«» بضصانملأ دلقتل روبع رضسج تضسيل يحيبضصلأ رضصق««ديبع انضسلو لامع نحن» » يلزتعت نأ امأ

ةباقنل يباقنلأ عرفلأ اهانبت يتلأ ةفقولأ يهو تأراعضشلأ نم اهريغ ىلأ » عقأومو روضص لوؤوضسم سسيلو عقأو
بضسح اهنوك  ةرئأدلأ ةضسيئر هاجتأ ةيدلبلأ ةرأدأ لبق نم اهقلت يتلأ ةديدعلأ يواكضشلاب كلذ Óلعم بابانضس
سسيئر كلذ يف ةزواجتم ةيدلبلأ رومأ رييضست يف اهلخدتب ةلوبقم ريغ تافرضصت سسرامت تحبضصأ ريرقتلأ
هيجوت ىلأ رملأ اهب لضصو لب ةيدلبلل ةيرأدلأ نوؤوضشلأ رييضست نع لوؤوضسملأ ربتعي يذلأ ماعلأ نيملأو ةيدلبلأ
ناضسل ىلع ابلاطم. ينوناقلأ ريغو لوقع˘م˘لأ ر˘ي˘غ˘ب ي˘با˘ق˘ن˘لأ عر˘ف˘لأ هر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ ر˘ملأ ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مÓ˘ل ن˘يرأذ˘نأ

دافأ ةيلحملأ ةرأدلأ ةيريدم اهتهج نم. تافرضصت أذكه لثم فقول لخدتلاب ةينعملأ تاطلضسلأ نم هيبضستنم
نيفرطلأ نيب  ةقÓعلأ ىقبت كلذ ىلأ..هقح قح يذ لك ءاطعأو ةمأرضص لكب ةيضضقلأ عباتتضس اهنأ دكؤوم ردضصم
ديرت فأرطأ اهئأرو ةيجاجتحلأ ةفقولأ ناف ةرئأدلأ ةضسيئر طيحم نم هانيقتضسأ ام بضسحو أذه .. ةبرهكم
لامهلأ لاكضشأ لك ةبراحمل يعضسلأو نينأوقلأ قيبطت لجأ نم لمعت يتلأ  ةياضصولأو ةيدلبلأ نيب ةقثلأ ةعزعز
راهز دمحأأ.نينطأوملأ ةمدخل هجوملأ ماعلأ لاملأ ديدبتو تلابمÓلأو نواهتلأو

ةدكيكضس

روعصشلاوب حلأصص ةيدلب ةريظح لخاد ةثج ىلع روثعلا
لخأد ةدماه ةثج هيلع رثع، هرمع نم نماثلأ دقعلأ يف خيضش ةثج لقنب سسمأأ راهن ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ لفكت

نمألأ حلاضصم تحتفو سشورحلأ ىفضشتضسمب ثثجلأ ظفح ةحلضصم ىلإأ اهلقن متيل ،روعضشلأوب حلاضص ةيدلب ةريظح
تامÓع ةيأأ دوجو دكؤوت مل ةثجلل ةيلوألأ ةنياعملأ نأأ ىلإأ راضشي. ةيضضقلأ هذه تاضسبÓم فضشكل اقمعم اقيقحت
ةافولأ بابضسأأ ديدحت يف Óضصيف يعرضشلأ بيبطلأ ريرقت لعجي ام،ءأدتعلأ وأأ حورجلأ وأأ برضضلل

 رانيدوب.ح

جيريرعوب جرب

نبت ةمزر078و مئأق حمق تارأتكه ةينأمث ىلع يتأأت نارينلا
لجضس ثيح قئأرحلأ لجأأ نم تÓخدت ثÓث جيريرعوب جرب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم سسمأأ موي تلجضس

ةضضايبلأ ةقطنم ىوتضسم ىلع نبت ةمزح002 ىلإأ ةفاضضإأ ةديضصح تأراتكه سسمخو مئاق حمق راتكه80 قيرح
ةيدلبل ةعباتلأ فاحلوب ةيرقبو ةرواجملأ ليضصاحملأ ذاقنإأ مت اميف ةيلولأ قرضش ليلخ ليلخ ةيدلبل ةعباتلأ
ةحيوضشلأ ةقطنم ىوتضسم ىلع50 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلعو نيت ةمزر005 ىلع نأرينلأ تتأأ كرابمأأ يديضس
يقاب ذاقنإأ مت اميف تÓجع40ـب رأرج ةروطقمو نبت ةمزر071 ىلع نأرينلأ تتأأ يلع دضصاق رئب ةيدلبل ةعباتلأ

ىضسوم.ع.نبتلأ مزح

«نقيم ىلإ هقيرط يف رصان نب» :يلوبمإ سيئر
نب ليعامضسإأ ،يرئأزجلأ همجنل لمتحملأ لاقتنلأ نع ،ءاعبرألأ سسمأأ ،يلوبمإأ سسيئر ،يضسروك ويزيرباف ثدحت
«وتاكريم ويضشتلاك» عقوم اهزربأأ تاحيرضصت يف ،يضسروك لاقو.يراجلأ يفيضصلأ وتاكريملأ لÓخ نÓيم ىلإأ ،رضصان
هنأأ دقتعأأ ل نكل ،بعÓلأ ءÓكوو يرينوضسورلأ نيب ةدوقفم ةقلح كانه ؟نÓيم ىلإأ رضصان نب لاقتنأ» :يلاطيإلأ
42 نم نوضضغ يف ،يئاهن قافتأ ىلإأ أولضصي نأأ عقوتأأو ،دقاعتلأ ليضصافت نآلأ نوضشقاني مهنإأ» :لضصأوو.«ريطخ رمأأ

.«اهضضفر أذإأ اًقمحأأ نوكيضسو ،رضصان نبل ةعئأر ةضصرف هذه نأل ،ةعاضس84 ىلإأ

بيرغ رمع ليقي رئازجلا ةيدولوم
ذنم هماهم يف هقافخإأ لظ يف ،بيرغ رمع قيرفلل ماعلأ ريدملأ ةلاقإأ ،ءاعبرألأ سسمأأ ،رئأزجلأ ةيدولوم يدان نلعأأ

رمع نييعت يدانلأ ةرأدإأ تررق ،هضسفن رأرقلأ نمضضو.ديعضس يضساق ،قباضسلأ همجنو ،قيرفلأ ريدمل افلخ ،هنييعت
هرايتخأ تضضراع يتلأ ،يدانلأ ريهامج فرط نم تاجاجتحأ ةدع دعب هتيحنت مت يذلأ ،بيرغل افلخ ،يرخضص
هيدل تناك يذلأ بيرغ رمع ةيحنت ،يدانلل ةكلاملأ ةكرضشلأ تررق ،يريهامجلأ طغضضلأ مامأأو.قيرفلل اضسيئر
.يرئأزجلأ ءاضضقلأ عم ةيلدع قبأوضس

راوفيد توك ةعقوم لبق رئازجلا ريهامجل راس أبن
بختنم ةأرابم روضضح يف ةبغأرلأ ةيرئأزجلأ ريهامجلأ ءافعإأ ىلع ،ايقيرفأأ ممأأ ةلوطبل ةمظنملأ ةنجللأ تقفأو
يقتليو .طق˘ف ةر˘كذ˘ت˘لأ ع˘م ر˘ف˘ضسلأ زأو˘ج˘ب ءا˘ف˘ت˘كلأ م˘ت˘ي˘ل ،ع˘ج˘ضشم˘لأ ة˘قا˘ط˘ب ل˘م˘ح ن˘م ،رأو˘ف˘يد تو˘ك ما˘مأأ ا˘هدÓ˘ب
يئاهن عبر تايرابم نمضض ،ديدجلأ سسيوضسلأ بعلم ىلع ،سسيمخلأ مويلأ ،يرأوفيإلأ هريظن عم يرئأزجلأ بختنملأ
لضصتضس يتلأ رئأزجلأ ريهامج نم ريبكلأ ددعلاب ةمظنملأ ةنجللأ راطخإأ متو.رضصم يف ًايلاح ةماقملأ ،ايقيرفأأ ممأأ

ىلإأ هنمو ،ةرهاقلأ راطم لضصتضس ثيح ،تقولأ قيضضل عجضشملأ ةقاطب جأرختضسأ نم نكمتت نلو ،دغلأ حابضص رضصم
يفلأأ وحن لضصي نأأ رظتنملأ نمو عجضشملأ ةقاطب طرضش نم مهئافعإأ ىلع ةقفأوملأ تمت كلذل ،ةرضشابم سسيوضسلأ

يف زرحم سضاير قافر اهمدق يتلأ ةيوقلأ سضورعلأ دعب ،ءأرحضصلأ يبراحم ةدناضسمل رضصم ىلإأ ،يرئأزج عجضشم
نيعجضشملأ ددع عفر ررقت هنإأ ،رئأزجلأ ةحايضس ةلاكول ماعلأ ريدملأ ،يلحاضس رهاطلأ لاقو.نآلأ ىتح ةلوطبلأ
.اًعجضشم0511 ىلع ديزي ام ىلإأ054 نم قيرفلأ ةدناضسمل رضصم ىلإأ نورفاضسيضس نيذلأ

ةنتابب ةتوتلا نيع يف برقع ةغذلل اتضرعت نيتلفط لتقم
ةتوتلأ نيع ةرئأد نم نيتفلتخم نيتقطنم يف ،برقع ةغدل ىلإأ ةنتاب ةيلو نم نيتلفط لوألأ سسمأأ تضضرعت
ةغدلل تضضرعت ثيح تأونضس60 رمعلأ نم غلبت «ةايح سس» ىعدت ىلوألأ ،امهلتقم ىلإأ ىدأأ ام وهو ،ةنتاب ةيلوب

يتلأ ةيناثلأ ةيحضضلأ تبيضصأأ اميف ،ةتوتلأ نيع ةرئأدب ةفاعم ةيدلبل ةعباتلأ تنيغرضسات ةيرق يف برقع
برقع ةعضسلل ىرخألأ يه تضضرعت يتلأو ،ةتوتلأ نيع ةيدلب نم ردحنت تأونضس9 ـلأ ةبحاضص » ناميإأ ب » ىعدت
ةنتاب ىفضشتضسم ىلإأ مث ةتوتلأ نيع ىفضشتضسم ىلإأ نيتيحضضلأ لقن مت ثيح ،ةلاضضف ينب ةيدلبب اهدج تيب يف
ينطأوم طضسو بضضغلأ نم ةلاح ثدحأأ يذلأ رمألأ وهو ،كانه ةايحلأ اتقراف نيأأ يماهتلأ سسيلف نب يعماجلأ

يذلأ تقولأ يف أذه ،نيتيحضضلاب لثمألأو عيرضسلأ لفكتلأ مدعب ةيحضصلأ حلاضصملأ نيمهتم ،ةتوتلأ نيع ةنيدم
لÓخ نم ةمزÓلأ ةيلاجعتضسلأ تأءأرجإلأ عيمجب ماق ةتوتلأ نيع ىفضشتضسمّ نأأ ةيحضصلأ حلاضصملأ هيف تدكأأ
اتقراف نيأأ امهتلاح ءوضس ببضسب يعماجلأ ىفضشتضسملأ ىلإأ امهليوحت ةياغ ىلإأ امهلوضصو ذنم نيتيحضضلاب لفكتلأ
ةنضسلأ نم لوألأ يضسأدضسلأ لÓخ برقع ةغدل ةلاح441 ليجضست هيف مت يذلأ تقولأ يف أذه ،كانه ةايحلأ
قرطلأ عابتإأ ىلإأ عجري دق ببضسلأ نأأ ةيبط رداضصم تعجرأأ اميف،5102 ذنم ةلاح9764و،9102 ةيراجلأ
ردجتو ،برقع ةغدل سضرعتلأ لاح يف ةيحضص ةضسضسؤوم برقأ ىلإأ عأرضسإلأ ةرورضض ىلإأ ةيعأد ،ةيديلقتلأ
ح ناضشوضش.ةنضسلأ ةيأدب ذنم امهعون نم نايلوألأ نأدعت ةافولأ يتلاح نأأ ىلإأ ةراضشإلأ
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