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نايفصس ديدج ليج بزح شسيئر لاقو
ءأر˘˘جإ’ تقو˘˘لأ نا˘˘ح ه˘˘نإأ ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ج
نم ر˘ي˘ث˘كلأ نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘صشم ،رأو˘ح˘لأ
ةلوبقم رأوحلل ةحر˘ت˘ق˘م˘لأ ءا˘م˘صسأ’أ

ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ي˘قأد˘صصم˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘تو
ع˘ئÓ˘˘ط بز˘˘ح˘˘ب يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأ
ءامصسأ’أ نأأ يميظع دمحأأ تايرحلأ
راظتناب حأرتقأ درجم ىقبت ةحرتقملأ

،ة˘ط˘ل˘صسلأ ل˘ب˘ق ن˘م رو˘مأ’أ ط˘˘ب˘˘صض
يصضتقت ةنهأرلأ ةلحرملأ نأأ افيصضم
لا˘قو .رأو˘ح˘لأ د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘صسلأ

دب˘ع ي˘ن˘طو˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘ح شسي˘ئر
يأأ كراب هتكرح نإأ ةنيرق نب رداقلأ

نوكيو ةمزأ’أ لح هاجتأ يف ىعصسم

ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘˘صصخ˘˘صش ن˘˘م Ó˘˘كصشم

ةحلصصملأ ردقتو ةلقتصسمو ةدياحم

بز˘ح شسي˘ئر ا˘مأأ .ن˘طو˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

ي˘نا˘م˘صصع ن˘ي˘مأ’أ بع˘صشلأ تو˘˘صص

عمتجملأ لبق نم حأر˘ت˘ق’أ ر˘ب˘ت˘عا˘ف

ةقبطلأ ايعأد ،ايحصص أرصشؤوم يندملأ

كأر˘ح˘لأ ةر˘يا˘صسم ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ

ى˘لإأ لو˘صصو˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ

بأز˘حأ’أ تنا˘كو .ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘لود˘˘لأ

ليدبلاب فر˘ع˘ي ا˘م تح˘ت ة˘ل˘ت˘كت˘م˘لأ

د˘ق˘ع ن˘ع ،تن˘˘ل˘˘عأأ ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لأ

لبقملأ توأأ13 موي ينطو عامتجأ

دأدعإأ لجأأ نم عيمجلل احوتفم نوكي

ةمزأ’أ نم جورخ˘ل˘ل ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ
ةودن يفو .دÓبلأ اهب رمت ةيصسايصسلأ

عمجتلأ بزح رقمب تدقع ةيفحصص
،ةيطأر˘قو˘م˘يد˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ل˘جأأ ن˘م
ىو˘˘˘ق˘˘˘لأ ل˘˘˘ك بأز˘˘˘حأ’أ هذ˘˘˘ه تعد
ديصسجت ىلإأ حمطت» ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

22 دنم اهنع ربعملأ بعصشلأ بلاطم
مام˘صضن’أ ى˘لإأ «مر˘صصن˘م˘لأ ير˘ف˘ي˘ف

قا˘ف˘تÓ˘ل» توأأ13 عا˘م˘ت˘˘جأ ى˘˘لإأ

ي˘ه˘ن˘ت ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ˘˘ب جور˘˘خ˘˘لأو
ىرتو .»دÓبلأ اهصشيعت يتلأ ةمزأ’أ

ةيعأدلأ ةيصسايصسلأ تÓيكصشتلأ هذه
˘ما˘ظ˘ن˘لأ ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘˘ق ثأد˘˘حإأ» ى˘˘لإأ

نأوج62 ي˘ف ،ة˘ع˘قو˘م˘لأ «ق˘با˘صسلأ
لا˘ق˘ت˘ن’أ قا˘ث˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ
ـب رورم˘لأ ةرور˘صض ،ي˘طأر˘قو˘م˘يد˘لأ
خا˘ن˘م ءا˘صشنإ’ ة˘ي˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م»
.«يتاصسصسؤوم يصسايصس
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تاي˘ئا˘صصحإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ ن˘ل˘عأأ
كÓهتصس’أ راع˘صسأأ رو˘ط˘ت ةر˘ي˘تو غو˘ل˘ب

1.3 يو˘ن˘صس شسا˘صسأأ ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف

لثميو .9102 نأوج ةياغ ىلإأ ةئاملاب
شساصسأأ ىلع كÓه˘ت˘صس’أ را˘ع˘صسأأ رو˘ط˘ت

طصسوتم9102 نأوج ةياغ ىلإأ يونصس
بصست˘ح˘م˘لأ يو˘ن˘صسلأ م˘خ˘صضت˘لأ لد˘ع˘˘م

ةيليوج نم ةدتمملأ أرهصش21ـلأ لÓخ

عم ةنرا˘ق˘م9102 نأو˘ج ى˘لإأ8102

ىلإأ7102 ةيليوج نم ةدتمملأ ةرتفلأ

ير˘ه˘صشلأ ر˘ي˘غ˘ت˘لأ ا˘˘مأأ8102. نأوج
رصشؤوملأ لثمي يذلأ كÓهتصس’أ راعصسأ’
نأوج يف كÓهتصس’أ راعصسأ’ يفاصصلأ

غلب دقف9102 يام عم ةنراقم9102

ر˘ي˘غ˘ت˘لأ شصو˘صصخ˘بو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب3.0+
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف بصسح ير˘˘˘ه˘˘˘صشلأ
ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ را˘ع˘صسأأ تصضف˘˘خ˘˘نا˘˘ف

9102 نأوج يف ةئاملاب10.1 ةبصسنب
شسف˘˘ن ن˘˘م يا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش ع˘˘˘م ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
أذ˘˘˘ه نأأ نأو˘˘˘يد˘˘˘لأ ح˘˘˘˘صضوأأو .ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلأ
ع˘جأر˘ت ى˘لإأ ا˘صسا˘صسأأ دو˘ع˘ي شضا˘ف˘˘خ˘˘ن’أ
ةجزاطلأ ةيحÓفلأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ را˘ع˘صسأأ

رصسفي لعفلابو .ة˘ئا˘م˘لا˘ب7.1- لدع˘م˘ب
تاجوتنملأ راعصسأ’ يرهصشلأ ريغتلأ أذه

شضافخنا˘ب ا˘صسا˘صسأأ ة˘جزا˘ط˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

شضيبلأو (ةئاملاب5.9-) رصضخلأ راعصسأأ

5.5˘- جا˘جد˘لأ م˘ح˘لو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.7-)

(ةئاملاب1.1-) جزاطلأ كمصسلأو ةئاملاب

ةهج ن˘م .ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.0- م˘ن˘غ˘لأ م˘ح˘لو
اطاطبلأ راعصسأأ يف عافترأ لجصس ىرخأأ

ةجزاطلأ ه˘كأو˘ف˘لأو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب3.61+)

راعصسأ’ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ .ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.0+
يه تلجصسف ةعنصصملأ ةيئأذغلأ دأوملأ

يف ةئاملاب3.0- افيفط اعجأرت ىرخأ’أ
يام رهصش ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ي˘صضا˘م˘لأ نأو˘ج

تفرع دقف ةعنصصملأ دأوملأ امأأ9102.

ىلع (ةئام˘لا˘ب4.0+) ةب˘صسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترأ

نأوج يف ةئاملاب3.0+ تامدخلأ رأرغ

هحصضوأأ امبصسح9102 يام عم ةنراقم
ع˘ل˘صسلأ ة˘˘ئ˘˘ف شسا˘˘صسأأ ى˘˘ل˘˘عو .نأو˘˘يد˘˘لأ

شسم دق راعصسأ’أ عافترأ نإاف ،تامدخلأو
ـب ة˘يذ˘حأ’أ و شسبÓ˘م˘لأ را˘ع˘صسأأ ا˘صسا˘صسأأ

فيلاكتلأ و نكصسلأ و ,(ةئاملاب2.1+)

زي˘م˘ت د˘ق˘ف ي˘قا˘ب˘لأ ا˘مأأ ة˘ئا˘م˘لا˘ب7.0+
راعصسأأ تلجصس امك .ةلد˘ت˘ع˘م تأر˘ي˘غ˘ت˘ب

9102 نأوج ىلإأ يفناج نم كÓهتصس’أ

شسفنب ةنراقم ةئاملاب2 يلأوحب اعافترأ
بصسح ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأ ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ نأو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘م

عيمج عافتر’أ أذه شسمو.تايئاصصحإÓل
ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا˘˘ب تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ فا˘˘˘ن˘˘˘صصأأ
يتلأ ة˘جزا˘ط˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لأ
ن˘م لوأ’أ ي˘صسأد˘˘صسلأ لÓ˘˘خ .تع˘˘جأر˘˘ت

تاجوتنملأ تلجصس ثيح9102, ةنصس

1.0 ـب ردق Óيئ˘صض ا˘عا˘ف˘ترأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

دأوم˘لأ را˘ع˘صسأأ تع˘جأر˘ت د˘ق و .ة˘ئا˘م˘لا˘ب

28.1 - غلب اعجأرت ةجزاطلأ ةيحÓفلأ
موحل شضافخنأ ىلإأ كلذ دوعي و ةئاملاب

-) شضيبلأ و (ةئاملاب65.61-) جاجدلأ

-) ةجزاطلأ كام˘صسأ’أو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب50.9

76.6˘-) ا˘طا˘ط˘ب˘لأو (ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب34.7

4.4˘-) ة˘جزا˘ط˘لأ ه˘كأو˘ف˘لأ و (ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

8.0˘- ة˘جزا˘ط˘لأ ر˘˘صضخ˘˘لأ و (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
تد˘˘ه˘˘صش ,ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
لÓ˘˘خ ا˘˘عا˘˘ف˘˘˘ترأ ىر˘˘˘خأأ تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م

ةنراقم9102 ةنصس نم لوأ’أ يصسأدصسلأ

اهمهأأ8102 ة˘ن˘صس ن˘م ةر˘ت˘ف˘لأ شسف˘ن˘ب

و (ةئاملاب4.31 +) رقبلأ موحل راعصسأأ

تفرع امك .ةئاملاب82.2 + منغلأ موحل
ا˘عا˘ف˘ترأ ة˘ي˘عا˘ن˘صصلأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ

رهصشأأ ةتصسلأ لÓخ ةئاملاب2 يلأوحب

نإاف ةراصشإÓل .9102 ةنصس نم ىلوأ’أ
تغلب دق ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف م˘خ˘صضت˘لأ ة˘ب˘صسن

8102. ةنصس ةئاملاب3.4

نيب «ةنتفلا» ريثت راوحلا ةدأيقل أيسصخسش31 مسضت ةمئأق حارتقا تنمسضت يتلا و ،رييغتلل يندملا ىدتنملا أهب مدقت يتلا ةردأبملا لازت ’
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قيزر لامك يداصصتق’أ ريبخلأ دكأأ
ةيصسائرلأ تاباختن’أ ىلإأ باهذلأ نأأ
ل˘ي˘كصشتو ة˘ن˘كم˘م ة˘عر˘˘صس ر˘˘ب˘˘كأا˘˘ب

ع˘ير˘صس ل˘˘كصشب ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش ة˘˘مو˘˘كح
نو˘كت نأأ ل˘ب˘ق ة˘يدا˘صصت˘قأ ةرور˘˘صض
يف قيزر حصضوأأو .ةيصسايصس وأأ ةينمأأ
ةمزأ’أ رمع ديدمت نأأ يعأذإأ حيرصصت
ريبك رايهنأ هنع رجنيصس ةيصسايصسلأ
طيصسبلأ نطأوملل ةيئأرصشلأ ةردقلل
دا˘صصت˘قأ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ن˘ح˘ن» لا˘˘قو
ناك يرئأزجلأ داصصتق’أ ن’ ىواهتي
ظحÓن نحنو ةمج لكاصشم ششيعي
نم ىندأأ ةيداصصتق’أ تأرصشؤوملأ نأأ
ي˘˘ف أز˘˘ج˘˘ع ل˘˘ج˘˘صسن ... ءأر˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ
ةموكحلأ فرط نم نلعملأ ةنزأوملأ

رايلم0052 ىلإأ لصصو9102 يف

ةكرصش0002 نم رثكأأ كانه و رانيد
ىفتخأ اميف اهلح مت ءانبلأ لاجم يف

لمع بصصنم فلأأ051 ـلأ براقي ام
شضافخ˘نأ كا˘ن˘ه... لا˘ج˘م˘لأ تأذ ي˘ف

05 ىلإأ04 نيب ةيجاتنإ’أ ةميقلأ يف
يداصصتق’أ ريبخلأ فاصضأأو .«ةئاملاب
يناعت تاعاطقلأ نم ريثكلأ» لوقلاب

أريصشم ةحايصسلأو تامدخلأ عاطقك
ة˘˘ير˘˘ه˘˘صشلأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ
اميصس ’ اصضافخنأ دهصشت بئأرصضلل
ةي˘ل˘ح˘م˘لأ بئأر˘صضلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
مقر يف شضافخنأ لي˘ج˘صست ا˘ع˘قو˘ت˘م

تحت تاكر˘صشلا˘ب شصا˘خ˘لأ لا˘م˘عأ’أ
يلاتلابو ةيلاحلأ لكاصشملأ مخز عقو
وهو ةرصشابملأ بئأرصضلأ شضفخنتصس
ةبيرصضلأ شضافخنأ ىلإأ يدؤويصس ام
ةنزأوملأ زجع نم عفريصس ام ةيداعلأ

9102 ة˘ن˘صس ءا˘ه˘˘نإأ ن˘˘م بع˘˘صصيو
ةرورصض ىلع قيزر حلأأو  .» ةيلاملأ
شسي˘˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ة˘مو˘كح˘لأ ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘˘ل
˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلأ
نكمملأ ردق شصل˘ق˘تو تا˘حÓ˘صصإا˘ب

يت˘لأ ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ل˘كا˘صشم˘لأ م˘ج˘ح
ردق رخآأ بناج نم .دÓبلأ اهصشيعت
نأأ قيزر لامك يداصصتق’أ ريبخلأ
تأونصسلأ يف ةبرهملأ لأومأ’أ ةبصسن
ىلإأ داصسفلأ ايفام فرط نم ةريخأ’أ

تمت ةئاملاب09 ـب ةيلودلأ كونبلأ
ةبوعصص أدكؤوم ، ةراعتصسم ءامصسأاب
أذإأ ’إأ ةلثامم فورظ يف اهعاجرتصسأ
أذ˘ه˘ل ة˘صصا˘خ ة˘برا˘ق˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ م˘˘ت
دهصشتصسأو . يدايتع’أ ريغ عصضولأ
ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا˘˘ب يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لأ
شسيئرلل ىلوأ’أ ةدهعلأ يف ةيصسورلأ
ةيروهمجلأ يف أذكو نيتوب يلاحلأ
أذكو يصسيصسلأ دهع يف ةيرصصملأ
يهو ةيدوعصسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ يف
قا˘ف˘تا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ي˘صضق˘˘ت ة˘˘برا˘˘ق˘˘م
ة˘قر˘صسب ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ ع˘م ي˘ن˘˘م˘˘صض
.ماعلأ لاملأ بهنو

تأيئأسصحإلل ينطولا ناويدلا هدكأا أمبسسح

ةئاملاب1.3 ىلإا مخصضتلا ةبصسنب يوهي راعصسألا ضضافخنا

نيرسصأنملا تلقن يتلا ةيركسسعلا تارئأطلا مقطأا أأنه

:حلأسص ديأق .. ةرهأقلا ىلإا نييرئازجلا

ةوقب در يرئازجلا بعصشلا»
«اهبانذأاو ةباصصعلا ىلع ةحارصصبو

سشيجلا نأكرأا سسيئر ،ينطولا عأفدلا ريزو بئأن هجو
ةلأسسر ،حلأسص ديأ˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

، ة˘ع˘سست˘لا ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لا تار˘˘ئأ˘˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأا ىلإا ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل تسصسصخ ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تاو˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘بأ˘˘˘ت˘˘˘لا
قيرفلا ةرزاؤومل ةرهأقلا ىلإا نييرئازجلا نيرسصأنملا
أيقير˘فإا سسأأ˘ك ي˘ئأ˘ه˘ن ة˘ب˘سسأ˘ن˘م˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ر˘˘سضخ˘˘لا ه˘˘ب جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو9102 م˘مأل˘˘ل
م˘ق˘طأأ˘ب ح˘لأ˘سص د˘يأ˘ق د˘˘م˘˘حأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دأ˘˘سشأاو.طرأ˘˘ف˘˘لا
ي˘سضارأل˘ل ن˘ير˘سصأ˘ن˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ب ة˘ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘م˘˘لا تار˘˘ئأ˘˘ط˘˘لا
ي˘ئأ˘ه˘ن ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ةد˘˘نأ˘˘سسم˘˘ل ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا
بعسشلا هعنسص أم نأا ةئنهت ةلأسسر يف ادكؤوم ،«نأكلا»
ةبأسصعلا ىلع حيرسصو يوق در ةبأثمب ربتعي هسشيجو
اذه مكعينسصب متمهأسس دقل» لئأق دكأا ثيح أهبأنذأاو
نيذلا نييرئازجلا بولق يف ةجهبلاو ةحرفلا ثب يف
ن˘ع ،ن˘طو˘لا جرأ˘خو ل˘خاد ،قدأ˘˘سص سسأ˘˘سسحإأ˘˘ب اور˘˘ب˘˘ع

همسسا نطول مهئأمتن’ ري˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘ن˘م˘لا م˘هزاز˘ت˘عا
لك يف ينطولا ملعلأب نيحسشوتمو نيعفار ،رئازجلا

ىر˘خأا ة˘ب˘سسأ˘ن˘م ي˘˘هو ،ه˘˘جرأ˘˘خ ىت˘˘حو ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر
هسسيدقتو يقنلاو ليسصأ’ا هندعم بعسشلا أهيف تبثأا
ءادهسشلا نم نييلملا ةلأسسرل هئأفوو ةدلأخلا هزومرل
لكلو أهبأنذأاو ةبأسصعلل حيرسصو يوق در وهو ،راربأ’ا

بعسشلا اذه ةدحو يف كيكسشتلا هسسفن هل لوسست نم
سسفن يف لئأق فأسضأاو.«هنطو ىلع ةريبكلا هتريغو
دوهجلا هذه دسسج نم ريخ قحب متنك دقل» قأيسسلا

ءأفوو سصلخإاو ةيلأع ةيفارتحأب عقاولا سضرأا ىلع
ءأنثأا بجاولا حورو ةيلوؤوسسملا سسح زربأا نم ريخو
مكنطوو مكسشيج لأيح ،ةسسأسسحلا ةمهملا هذه ءادأا

ر˘سصاوأا تزز˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا كلذ˘˘ب م˘˘ت˘˘ن˘˘كو
ة˘ب˘ع˘سصلا تأ˘قوأ’ا ي˘ف ،ة˘مأ’او سشي˘ج˘لا ن˘ي˘ب م˘حل˘ت˘˘لا

حرسص تلعأاو ،تازأجنإ’او حارفأ’ا يف أمك تأململاو
نسصح ،مكبعسش لمأأي أمك اونوكت نأأب مكتلهأاو نطولا
نوسصتو ،أهأمح يمحت يتلا أهتعلقو نيسصحلا رئازجلا
،ة˘مر˘ك˘م أ˘هد˘ع˘ب أ˘م ة˘مر˘ك˘م م˘ك˘ل˘تو ،أ˘هءاو˘جأاو أ˘ه˘˘سضرأا

هنأ˘ح˘ب˘سس ه˘ل عر˘سضت˘نو أ˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ر˘ك˘سشن نأا أ˘ن˘ب ير˘ح
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءأ˘˘˘ن˘˘˘بأا ة˘˘˘فأ˘˘˘ك ىط˘˘˘خ دد˘˘˘سسي نأأ˘˘˘ب ،ىلأ˘˘˘ع˘˘˘تو
ظ˘ف˘ح ن˘م أ˘ه˘ب˘ع˘سشلو أ˘ه˘ل ه˘ي˘سضتر˘ي أ˘م ىلإا ن˘ي˘سصل˘خ˘˘م˘˘لا
نمأ’ا تأبجومل تيبث˘تو لل˘ق˘ت˘سسل˘ل نو˘سصو ةدأ˘ي˘سسل˘ل
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا نأ˘˘كرأا د˘˘ئأ˘˘ق فدرأاو.«رار˘˘ق˘˘ت˘˘سس’او
أنم نأفرع ةبأثمب ينأهتلا هذه نكتلف» لئأق يبعسشلا
لكب هيلإا متيعسس أملو ،ةينسضم دوهج نم هومتلذب أمل

ة˘ل˘كو˘م˘لا مأ˘ه˘م˘لا حأ˘ج˘نإا ل˘جأا ن˘م ،سصل˘خإاو د˘كو د˘˘ج
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘لا هذ˘ه نو˘ك˘ت نأأ˘ب أ˘ي˘˘جار ،م˘˘ك˘˘ي˘˘لإا

ةيناديملا جئأتنلا ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ك˘ل از˘ي˘ف˘ح˘ت
ةلوخملا مأهملا ةيدأأت ةلسصاوم ليبسس يف ،ةيبأجيإ’ا
تاوقلا ةدأيق ىوتسسم ىلع ،ةبولطملا ةيلأعفلأب ،مكل
سشيجلا ىوتسسم ىلعو ،سصوسصخلا هجو ىلع ،ةيوجلا
.»مومعلا هجو ىلع ،يبعسشلا ينطولا
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ةيسسأئرلا تأبأختن’ا ىلإا بأهذلا رخأأت ببسسب

رايهنا نم رذحي يداصصتقا ريبخ
نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلل ريبك
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ةرازو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب بصسحو
قل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نإا˘ف ،ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةيبرتلا عاطق يف نيينهملل
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نيدمت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل
.ينيعلا رصصبلل
اده نأاب ةرازولا نايب دكأاو
را˘طإا ي˘ف ق˘ث˘ب˘˘ن˘˘م رار˘˘ق˘˘لا
مت يذلا ،ةموكحلا عامتجا

،9102 ليرفأا3 يف هؤوارجإا
تافلملا ةصسارد شصوصصخب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘عدو˘˘م˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو
لمعلا تامظن˘م شسي˘صسأا˘ت˘ب
ةرازو تم˘ت˘خو .ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةحوتفم ىق˘ب˘ت ا˘ه˘ح˘لا˘صصم
ت’اغصشن’ا لك ىلع درلل
اهيدل ةعدوملا تابلطلا و
و لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا شصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
اميف اذه ي˘تأا˘ي .م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م
تا˘يو˘نا˘ث˘لا را˘ظ˘ن د˘ع˘ت˘صسي
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل

ةرادإ’ا لامع عم قينصستلاب
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
لوأ’ ةدحوم ةباقن شسيصسأات
ىلع عافدلا لجأا نم ةرم
ن˘ي˘˘صسح˘˘تو م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘صضوأا
ل˘صشف د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةلقتصسملا تاباقنلا مهبصسح
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،مهبلاطم لين ىلع ةيبرتلا

ءارو ي˘ع˘صسلا˘ب ا˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘تاو
ةيصصخصش شضارغأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةئف نود ةئف نع عافدلا عم
ناف كلذ ىلع ءانبو .ىرخأا
لمعتصس ةد˘يد˘ج˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ى˘ل˘ع عا˘فد˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا
نيلماعلا لامعلا ت’اغصشنا
لي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع˘ب
ي˘ف ا˘صضيأا نو˘ل˘م˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

روجأابو ةقئ’ ريغ فورظ
ءارد˘م رر˘قو اذ˘˘ه .ةد˘˘ي˘˘هز
م˘˘هرود˘˘ب تا˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
شسيصسأاتو دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت
اديعب مهل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم ة˘با˘ق˘ن

وأا ميظنت يأ’ ءامتن’ا نع
اورصشاب دقو ، يباقن لتكت
تا˘عا˘م˘ت˘جا ةد˘ع د˘ق˘ع ي˘ف

مهب يهتني نأا لبق ةيقيصسنت

د˘˘ق˘˘ع شضفر˘˘˘ل فا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

يذلا يصسيصسأاتلا عامتج’ا

ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف دد˘˘˘˘ح

هذ˘ه نأا ’إا ، ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

˘مد˘ع ى˘ل˘ع تد˘˘كأا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو مÓ˘˘ت˘˘صس’ا

ن˘م تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘ك زوا˘ج˘˘ت

ى˘˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘جأا

ءي˘˘˘صشلا شسف˘˘˘ن.م˘˘˘ه˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه

رباخ˘م˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ةباقن شسيصسأات اوررق نيذلا

مهلكراصشمب متهت ةلقتصسم

يأا نع اديعب مهت’اغصشناو

تلصشف نأا دعب يباقن ميظنت

تاباقنو ةينهملا تاباقنلا

ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف ةذ˘تا˘˘صسأ’ا

يف رباخملا يف م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م

ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘˘ظ

يت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا فور˘ظ˘لاو

بب˘˘صسب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي

ةيئايميكلا داوم˘لا ر˘طا˘خ˘م

اموي اهعم نولماعتي يتلا

ن˘ي˘ما˘ت˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف

در اهناصش نم يتلا حنملاو

. مهل رابتع’ا
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ةيلوأ’ا تÓي˘ج˘صست˘لا ةر˘ت˘ف شسمأا تق˘ل˘ط˘نإا
ايرولاكبلا ةداهصش ىل˘ع دد˘ج˘لا ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل

ةيليوج42 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا مود˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لاو
تÓيجصستلا ديكأات ةرتفب ةعوبتم يراجلا

62 ى˘˘لإا52 نم نو˘كت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا

42نم اءادتبا تابغرلا ةجلاعم مث ةيليوج

نÓعإ’ا اريخأاو ،توأا3ةياغ ىلإا ةيليوج

امأا .اءاصسم توأا3 يف تاهيجوتلا جئاتن نع

71ىلا4 نم قلطنتصس يتلا ةيناثلا ةلحرملا

توأا8 ى˘لإا4نم ةرتف˘لا نو˘كت˘صسف،توأا
ءار˘˘جإا وأا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا وأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
بعصشلل ةبصسنلاب تاناحتم’او تÓباقملا

71ىلا8نم«ءاويإ’ا» ةباوب حتف مث ةينعملا
بوصسرلا ت’احل ةيناثلا ةجلاعملاو،توأا
ةداعإا تابلطو تÓباقملا،تاناحتم’ا يف

مث ا˘حا˘ب˘صص توأا71ىلا41نم هيجوت˘لا

71موي تاه˘ي˘جو˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘عإ’او
ةلحر˘م˘لا شصصصخ˘ت˘صسو اذ˘ه ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا

ربمتبصس8 ىلإا2 موي قلطنت يتلا ةثلاثلا
تافل˘م م˘يد˘ق˘ت و ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تÓ˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل
ل˘م˘صشت˘صس ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

21 ىلإا2 نم دتمت يتلا ةعبارلا ةلحرملا
نم ةصصاخلا ت’ا˘ح˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس

ر˘ب˘ع) ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م فر˘˘ط
ءاويإ’ا ةباوب حتف ةداعإاو (شسرغورب جمانرب
تÓيجصستلا متتختصسو اذه.لقنلاو حنملاو

9102-0202 ةيعماج˘لا ة˘ن˘صسلا را˘طإا ي˘ف

ةراصشإ’ا ردجتو،مداقلا ربمتبصس21 خيراتب
ديدج يرازو روصشنم رادصصإا مت هنأا ىلإا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي مر˘صصن˘م˘˘لا ناو˘˘ج81 خيراتب
نيزئاحلا هي˘جو˘تو ة˘ي˘لوأ’ا تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا˘ب

ا˘ب˘صسح˘ت دد˘ج˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘˘ع

اذه ددحيو،9102/0202 ةيعماجلا ةنصسلل
يف ةق˘ب˘ط˘م˘لا ة˘ما˘ع˘لا د˘عاو˘ق˘لا رو˘صشن˘م˘لا
نيزئاحلا هيجوت يفو ةيلوأ’ا تÓيجصستلا
ا˘ب˘صسح˘ت ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع دد˘ج˘˘لا
اذ˘˘كو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘ل
دصصق ةيبنجأا تاداهصش ىلع نيلصصحتملا
نييلا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا

يف اه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م˘لا ت’د˘ع˘م˘لا بصسح
ميلعتلا وحن هيجوت˘لا ز˘كتر˘يو،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

اذ˘ه طور˘صش بصسح ،ن˘ي˘ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
:ي˘هو ر˘ي˘يا˘ع˘م ة˘ع˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع ،رو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
نيزئاحلا فرط نم اهنع ربعملا تابغرلا

لدعمو ةبعصشلا ّ،ايرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع
تاصسصسؤوم باعيت˘صسا ة˘قا˘طو ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
ع˘قر˘لاو ،ن˘ي˘ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لاو م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيليمكت طورصش كانه نأا ’إا ، ةيفارغجلا

قاحتلÓل يلوأ’ا ل˘ي˘ج˘صست˘لا د˘ن˘ع شضر˘ف˘ت
ت’ا˘ج˘م شضع˘بو ة˘ير˘ي˘صضح˘ت˘لا ما˘صسقأ’ا˘ب
اذه نم اءدب متيصس و اذه،نيوكتلا بعصشو
يلماحل طا˘ق˘ن˘لا فو˘صشك م˘ي˘ل˘صست ن˘ي˘ن˘ث’ا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع دد˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لا
ناويدلا عقوم ربعو ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
ابصسحت تاقباصسملا و تاناحتمÓل ينطولا
ريكذتلل،ةيلوأ’ا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تÓ˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل
ة˘ي˘لوأ’ا تÓ˘ي˘ج˘صست˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ق˘˘ب˘˘صسو ه˘˘نا
ايرولاكبلا ةداهصش ىل˘ع دد˘ج˘لا ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م باو˘بأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

32 ىلإا51 نم يلاعلا ميلعتلا تاصسصسؤوم

دعاقمب قحتلا هنأا ةراصشإÓل،9102 ةيليوج
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا

بلاط000.562 نم رثكأا،8102/9102
ـلا م˘هدد˘˘ع ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘يو ،د˘˘يد˘˘ج

.لبقملا يعماجلا لوخدلا لÓخ000.003

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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ةميرجلا ةحفاكم ةقرف ارخؤوم تهنأا
،ة˘صسب˘ت ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
نم ىوكصش ةيصضق يف اهتاقيقحت
ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمأ’ا
نمصضتت ،يعيم˘ج د˘م˘ح˘م ي˘ن˘طو˘لا
هتعمصسل ةءاصسإ’او ريهصشتلل هصضرعت

زازتبإ’اب عوبتملا كوبصسيافلا ىلع
ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو شصا˘خ˘˘صشأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ه˘ج˘لا هذ˘˘ه تح˘˘ت˘˘ف
نأا تا˘ي˘ث˘ي˘ح˘لا ي˘ف ءا˘جو ة˘ي˘˘صضق˘˘لا
يف شصخصش ن˘م ى˘كت˘صشا ي˘عد˘م˘لا
رثإا ىل˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا
ري˘ه˘صشت˘لاو فذ˘ق˘لا مر˘ج˘ل ه˘صضر˘ع˘ت
تحت زازتب’او ريهصشتلاب ديدهتلاو
لثمملا حرصص ثيح ريهصشتلا ةلئاط
بحا˘صص نأا ي˘˘كا˘˘صشل˘˘ل ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘ل˘ما˘ح˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘ح˘˘ف˘˘صصلا
ةدع ر˘صشن˘ب ما˘ق را˘ع˘ت˘صسم˘لا م˘صسÓ˘ل
هب ريهصشتلا اهفده ةلطاب تاءاعدا

يصسايصسلا فرظلا كلذ يف Óغتصسم
هذه ،يبعصشلا كارحلا و دÓبلل ماعلا
تارا˘ب˘ع تن˘˘م˘˘صضت تارو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
ةصصاخلا ةايحلا ىلإا ةءاصسإ’ا ،فذقلا
بلطب يكاصشلا زازتبا اهنم شضرغلا

وأا رصشنلا مدع لبا˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م
ة˘ق˘با˘صس ة˘ئ˘ي˘صسم تارو˘صشن˘م فذ˘˘ح
شصاخصشأ’ا شضعب كلذ يف Óغتصسم
ىدل ط˘صسو˘ت˘لا م˘ه˘ن˘م بل˘ط ن˘يذ˘لا
شضرغ˘ب هد˘يد˘ه˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘كا˘صشلا
يكاصشلا نأا ريغ زازتبÓل هعاصضخإا

رمأ’ا Óيصصفتو ةلمج ةركفلا شضفر
ةصسرصش ةلمحل شضرعتي هلعج يذلا

يعامتج’ا لصصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
ريصسملا نأا افيصضم هتعمصس هيوصشتل
ركذلا ةفلاصسلا ةحف˘صصل˘ل ي˘صسي˘ئر˘لا

نيي˘نور˘ت˘كلإا ن˘ي˘با˘صسح بحا˘صص و˘ه
لÓخو نيراعتصسم نيمصس’ نيلماح

50 طروت نيبت قيقحتلا تايرجم
تاباصسح باحصصأاو نيرخآا شصاخصشأا
يف ةراع˘ت˘صسم ءا˘م˘صسأاو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا
˘مر˘ج ى˘˘ل˘˘ع ماد˘˘قإ’او ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

ءيصسم ويديف عطقم رصشنب ةءاصسإ’ا
قÓتخاب هتعمصس هيوصشتل يكاصشلل
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ج˘يور˘ت ة˘لوا˘ح˘مو بيذا˘˘كأا

اءانبو يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
مت ينورتكلإ’ا ششيتفتلاب نذإ’ا ىلع
كل˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا ةد˘˘حو˘˘لا عا˘˘صضخإا
هفتاه زاهج اذكو يــصسيئرلا مهتملل
با˘˘صسح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ششي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
روثعلاب ةيباجيإا تناك ينورتكلإ’ا

تاهويديفلاو روصصلا نم ددع ىلع
ىلع روثعلا متو ،يكاصشلاب ةصصاخلا

با˘صسح˘لا بحا˘صص ن˘ي˘ب تا˘ثدا˘ح˘˘م
يصسي˘ئر˘لا طرو˘ت˘م˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

ةيقبلا ةصسمخلا نيمهتملا تاباصسحو
ىلإا عي˘صضاو˘م لا˘صسرإا˘ب او˘ما˘ق ثي˘ح
م˘˘صسÓ˘˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا با˘˘˘صسح˘˘˘لا
يصسيئرلا مهتملاب شصاخلا راعتصسملا

ة˘ح˘ف˘صصلا ى˘ل˘ع ا˘˘هر˘˘صشن ل˘˘جأا ن˘˘م
ركذلا فلاصسلاب ةصصاخلا ةيصسيئرلا
لك ىلع ةقرفلا تاذ تفوتصسا امدعب
اهيف طروت يتلاو نئارقلاو لئ’دلا
ىلإا ةفاصضإ’اب ةصسمخلا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
يف مهميدقت متيل يصسيئرلا مهتملا
يف ردصص نيأا ةلادعلا مامأا ريخأ’ا

ىرخأا ةيحان نمو .عاديإا رمأا مهقح
،شسمأا ةحيبصص ذنم ربخلا اذه يقل
كوبصسياف˘لا تا˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ا˘جاور
ن˘ي˘ي˘كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا ل˘ع˘ف ةدر تنا˘كو
ا˘ه˘ل˘˘يوأا˘˘ت م˘˘تو ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ة˘˘صسكا˘˘ع˘˘م
بل˘غأا˘ف ر˘خآا ىر˘ج˘˘م˘˘ل قا˘˘ي˘˘صسن’او
نأا ي˘˘ف بصصت داور˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
م˘˘كح ءا˘˘ق˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ل’د ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘لا
نم بزحلا شسيئر نوك تاباصصعلا
ا˘ه˘ي˘ف بو˘غر˘م ر˘ي˘غ تا˘ي˘صصخ˘صشلا
دلبلا يف ةيصسايصس بصصانم يلوتل
كارحلا يف هلي˘حر˘ب ةو˘عد˘لا ل˘ي˘لد˘ب
ة˘صسب˘ت ة˘ي’و ي˘ف ة˘صصا˘خ ي˘ب˘ع˘صشلا
.هل ةصضهانم تاراعصش تعفر يتلا
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نيتمظنم ليجسست نع ،يعامتجإلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا ةرازو تنلعأا
ةقلعتملا تابلطلاو تافلملا ةجلاعمو ةعباتم ةيلمع راطإا يف اذهو نيتديدج

 .ةديدجلا تامظنملا دامتعاب

قيقحت نوررقي نويربخملاو تاطسسوتملا ءاردمو راظنلا
ةيلاحلا تاباقنلا نع اديعب مهبلاطم

5و نيتديدج نيتباقنب فرتعت لمعلإ ةرإزو
ةديدج تاباقن ضسيسسأاتل هجتت ةيبرتلإ يف كÓسسأإ

كوبسسيافلا يف لدج تراثأا ةيسضقلا

ريهسشتلإو فذقلإ ةمهتب ضصاخسشأإ6 عإديإإ
ةسسبت يف كوبسسيافلإ ىلع «يعيمجب»

نيباصصملا نم ة˘ثÓ˘ث ل˘يو˘ح˘ت رر˘ق˘ت
يذ˘لا بي˘هر˘لا رور˘˘م˘˘لا ثدا˘˘ح ي˘˘ف
زيزعلا دب˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب ه˘تد˘ه˘صش
ر˘صشع ع˘بار˘لا ة˘ل˘ي˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب

ةايحب ىدوأا يذلاو يراجلا ةيليوج

نيرخآا61 ةباصصإاو نا˘ب˘صش ة˘صسم˘خ
يركصسعلا ىفصشتصسملا ىلإا حورجب
كلذو ةنيطنصسق ةي’وب دارم ششوديد
تد˘كأاو . جÓ˘ع˘لا لا˘م˘˘كإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ى˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م ردا˘˘˘صصم
ةي’و ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلا

تاءار˘جإ’ا  را˘طإا ي˘فو ه˘نأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج
ىحرجلاب لثمأ’ا لفكت˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
روكذملا ثداحلا يف اوطقصس نيذلا
ىلإا ء’ؤوه نم ةثÓث لقن ررقت دقف
ةنيطنصسقب يركصسع˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

حوارتت نابصش ةثÓثب رمأ’ا قلعتيو

مت ثيح ةنصس81و41 نيب مهرامعأا
ىفصشتصسملا ىلإا شسمأا لوأا مهليوحت
جÓ˘ع˘لا لا˘م˘كإا ل˘جأا ن˘م رو˘كذ˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا رذ˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
مهتاباصصإا ةروطخل ارظ˘ن ر˘ي˘ها˘ط˘لاو
ف˘يز˘نو رو˘صسك ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘مو
ةيبط ةعباتمل مه˘عا˘صضخإا ي˘عد˘ت˘صسي

ىفصشتصسملا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ف˘ث˘كم
نينثا لاز’و . ةنيطنصسقب يركصسعلا

م˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘با˘صصم˘لا ن˘˘م
ةنيطنصسق ىفصشتصسم ىلإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ا˘م˘ه˘لو˘خد ل˘ع˘ف˘ب ة˘جر˘ح ة˘لا˘ح ي˘˘ف
جرخ يذلا تقولا يف ةنمزم ةبوبيغ
ةيعصضولا هذه نم ثلاثلا باصصملا
بلاطلاب رمأ’ا قلعتيو مايأا ةثÓث لبق
يذ˘لا تÓ˘ي˘˘مو˘˘ب ما˘˘صسح يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
جئاتن نÓعإا عم انمازت هيعو داعتصسا
ه˘م˘صسا د˘جاو˘تو ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش
ردجت امك ، نيح˘جا˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع
ـلا نيباصصملا مظعم نأا ىلإا ةراصشإ’ا

ثدا˘ح˘لا ي˘ف او˘˘حر˘˘ج ن˘˘يذ˘˘لا61
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ع˘قو يذ˘لاو رو˘كذ˘م˘لا

ىلإا رصضخلا لهأا˘ت˘ب لا˘ف˘ت˘حإ’ا لÓ˘خ
ايقيرفإا ممأا شسأاك نم يئاهنلا رودلا
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ةردا˘غ˘م ن˘م او˘ن˘كم˘˘ت
ةعبرأا ءانثتصساب مهرصسأا ىلإا ةدوعلاو
ىلع جÓعلا نوعباي اولاز’ نيباصصم
ر˘ي˘ها˘ط˘˘لا ي˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘ت˘˘صسم
ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘با˘صصم˘لا اذ˘كو ل˘ج˘ي˘جو
ىفصشتصسم ىلإا مه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا
. ةنيطنصسق
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 مهتÓئاع ىلإا نيباسصملا بلغأا داع اميف / لجيج

دبع يديسس ثداح يف نيباسصم ةثÓث ليوحت
 ةنيطنسسقب يركسسعلإ ىفسشتسسملإ ىلإإ زيزعلإ

بيطلا اههجو ةميلعت يف
تاسسسسؤوملا ءاسسؤور ىلإا ديزوب

ضضوعت ةيزيلجنإلإ ةغللإ
يف ايمسسر ةيسسنرفلإ
يلاعلإ ميلعتلإ عاطق

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدكأا
ءاسسؤور ىلإا ةهجوم ةميلعت يف يملعلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم
ةيبرعلا نيتغّللا لامعتسسا ةرورسض
تاحفسص سسوؤور ريرحت يف ةيزيلجنإلاو
يمسسر لكسشب دكأاتيل ةيمسسرلا قئاثولا
يف ةيسسنرفلا ةغّللا لامعتسسا طاقسسإا
ةغلك ةيزيلجنإلاب اهسضيوعتو عاطقلا

ههجو يذلا رمألا دعب كلذ ءاج.ةيناث
ةميلعت يف ديزوب بيطلا عاطقلا ريزو
ةسسايسس راطإا يف» هنأا اهلÓخ نم دكأا

ةغللا مادختسسا زيزعتو عيجسشت
لثمأا ةبترم لجأا نمو ،ةيزيلجنإلا
ىلع ةيملعلاو ةيميلعتلا تاطاسشنلل
لامعتسسا مكنم بلطأا ،انعاطق ىوتسسم
سسوؤور يف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغّللا

ةيرادإلا قئاثولا عيمج
ميلعتلا ةرازو تعرسشو.«ةيمسسرلاو
ةبارق ذنم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
عÓطتسسا ةيلمع ءارجإا يف نيعوبسسألا

ةغللا لامعتسسا لادبتسسا حرتقم لوح
ةيبرعلا دعب ةيناث ةغلك ةيزيلجنلا

عÓطتسسلا وهو ،ةيسسنرفلا نم لدب
طرافلا عوبسسألا هجئاتن رسشن مت يذلا

يتلا و ريزولل ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع
نم ةئاملاب4.49 تيوسصت تنمسضت
5.6 و ةيزيلجنإلا حلاسصل تاوسصألا

لامعتسسا ىلع ءاقبإلا حلاسصل ةئاملاب
عاطق يف ةيناث ةغلك ةيسسنرفلا ةغللا
رمألا وهو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ىلع ةدئافلاب دوعي نأا هنأاسش نم يذلا
ثاحبألا لج نأا ةسصاخ, لكك عاطقلا

ةغللاب لوأا رسشنت ةيملعلا بتكلاو
نم ةنسس31 يلاوح رظتنتو ةيزيلجنإلا
ام وهو ةيسسنرفلا ةغللاب اهتمجرت لجأا

.رئازجلا يف عاطقلا ىلع بلسسلاب داع
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لبقملا ربمتبسس21 يف متتختسس اميف
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ةرايصس بÓقنا يف ةأارما ةافو
ةليصسملاب ةغونو ةيدلبب

ةليصسملاب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم سسمأا ءاصسم تلخدت

اصس61 ةعاصسلا دودح يف (ةعلصضلا مامح ةيوناثلا ةدحولا)

ةرايصس بÓقنا يف لثمتملاو رورم ثداح يف د62
ىلع حتاو˘ف˘لا ة˘ير˘ق يرو˘م˘ع˘ل˘ب داو ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب

ةيلو ةغونو ةيدلب06 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم
رمعلا نم ةعلابلا ةأارما ةافو نع ثداحلا رفصسأا ةليصسملا

هذهل ترخصس ثيح ةغونو ةدايع ىلإا تلقن ةنصس65

اميف لخدت تايلآا20 و بترلا فلتخمب نوعأا60 ةيلمعلا
ةصصاخو ناكصسلا اهل زتها يتلا ةثداحلا يف قيقحت حتف مت

.ةيحصضلا ةلئاع
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جيريرعوب جرب

نم اراتكه85 ىلع يتأات نارينلا

رثكأاو نبت ةمزر053و تاباغلا
قطانمب ةديصصح تاراتكه6 نم

ةيلولاب ةفلتخم
عبرأا جيريرعوب جربب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلجصس
ل˘ي˘صصا˘ح˘مو تا˘با˘غ ق˘ئار˘ح دا˘م˘خإا ل˘جأا ن˘م تÓ˘˘خد˘˘ت
جرب قرصش ليلخب قوزر دلوأاب نارينلا تتأا ثيح ةيعارز
رصضخألا طولبلا نم تاراتكه سسمخ ىلع جيريرعوب
نيع ي˘تر˘ئاد˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تن˘كم˘ت ن˘يأا ة˘قا˘ط˘لاو
دامخإا نم لقنتملا لترلاو يلع دصصاق رئبو تورعات
ى˘ل˘ع نار˘ي˘ن˘لا تتأا ا˘م˘ك ة˘با˘غ˘لا ي˘قا˘ب ذا˘ق˘نإاو ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

تاراتكه تصسو ةديصصح راتكه5.6و نبت ةمزر001

دصصاق رئب ةيدلب ةصسابصسب ةيرقب ةرمثم ةرجصش73 اهب روب
ةتايب ةيرق˘بو. ةروا˘ج˘م˘لا عراز˘م˘لا ذا˘ق˘نإا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ي˘ل˘ع
يلاوح قارتحا ىلع نارينلا تتأا رصصانعلا ةيدلبل ةعباتلا

ذاقنإا نم ةيامحلا حلاصصم تنكمت اميف نبت ةمزر052

يت˘ق˘ط˘ن˘م˘بو ي˘صشاو˘م ه˘ب ل˘ب˘ط˘صسإا و ن˘ب˘ت ة˘مزر051
ةر˘ئاد˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت و˘با˘صشعأاو ةد˘ع˘صسمو˘ب
ةيوناثلا ةدحولا و ةيصسيئرلا ةدحولاب ةموعدم ةرفاعجلا
مت ثيح ةباغ قيرح لجأل لقنتملا لترلا و ةرومز جرب

نم اراتكه52 اهنم راتكه35 يلاوح قارتحا ليجصست

اراتكه82 و رصضخألا طولبلا و يبلح ربونصصلا راجصشأا
ربونصصلا راجصشأا رارغ ىلع ةفلاخملا ةيبغلا راجصشألا نم
راعرعلاو ل˘ب˘ج˘لا ل˘ي˘ل˘كإاو ر˘صضخألا طو˘ل˘ب˘لاو ي˘ب˘ل˘ح˘لا
ةباغلا يقاب ذاقنإا مت اميف وباصشعا ةقطنمب
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صصشصخم يئلو ماشصتعإ ميخم ءاششنإاب إوبلاط
يملشسلإ جاجتحÓل

ةفقو يف يدلبلا صسرحلا ناوعأا
ةميدقلا ةيربلا ةطحملاب ةيجاجتحا

وزو يزيتب نيرفاصسملا لقنل
ناوعأا نم تارصشعلا سسمأا راهن ةحيبصص لÓخ نصش

ةكرح نصش ىلع وزو يزيت ةيلو يف ،يدلبلا سسرحلا
اذه و ماصصتعا ميظنت ىلع مهمادقإا لÓخ نم ةيجاجتحا

ل˘ق˘ن˘ل ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
سسرحلا ناوعأا سضعب تاحيرصصت بصسح و . نيرفاصسملا
يتلا ةيجاجتحلا ةفقولا هذ˘ه نا˘ف  ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا يد˘ل˘ب˘لا
لجا نم تءاج نيجتحملا نم تارصشعلا اهيف كراصش
ة˘عور˘صشم˘لا» م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م د˘يد˘ج˘ت ةرور˘صضب  ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا
امك ةموصضهملا مهقوقح مهحنم يف اصساصسأا ةنمصضتملا»
سسر˘ح˘لا ناو˘عأا فر˘ط ن˘م رد˘صص يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘˘ج
ءانب» هيف ءاج يذلا و وزو يزيت ةيلوب رارحألا يدلبلا

ةردابملل ةيصسي˘ئر˘لا فاد˘هألا˘ب ا˘ن˘نا˘مأا م˘كح سسا˘صسأا ى˘ل˘ع
دمحم يقزر «وعدملا فرط نم انيلع ةحرتقملا ةصصاخ
يف درو امك ةيلولاب يدلبلا سسرحلا دارفأا دحأا «فيرصش

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا يد˘ل˘ب˘لا سسر˘ح˘لا ناو˘عأا بلا˘ط˘م ة˘ح˘ئل
سصصصخ˘˘م ي˘˘ئلو ما˘˘صصت˘˘عا م˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا ةرور˘˘˘صض
اهعفر يتلا بلاطملا نم اه˘ير˘غو ي˘م˘ل˘صسلا جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل
 . ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه  لÓخ  نوجتحملا
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نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا نأا ة˘صصا˘خو

م˘˘ه˘˘ل تح˘˘ن˘˘م د˘˘ق ة˘˘صصح˘˘لا هذ˘˘ه
تانكصسلا د˘يوز˘ت م˘تو ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا
د˘ع˘ب ن˘˘كلو تا˘˘يرور˘˘صضلا ل˘˘كب
كا˘ن˘ه نأا ح˘لا˘صصم˘˘لا تاذ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
نأا امك ةرغاصش تلازام تانكصس
مهتانكصس ريجأاتب اوماق نم كانه
كرحتت ةينعملا تاهجلا لعج ام
مايقلل قيقحت ةنجل دافيإا لÓخ نم
ةمزÓلا تاقيقحتلاو تايرح˘ت˘لا˘ب
تا˘ن˘˘كصسلا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ناك نإا نم دكأاتلل نكصس0001
د˘˘ق تا˘˘ن˘˘كصسلا كل˘˘˘ت با˘˘˘ح˘˘˘صصأا
ي˘ف م˘ه˘نأا ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ب او˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةدعب اوماق دق تارملا نم ديدعلا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘كر˘ح
نÓعإلا بقع مهتانكصس مهحنمب

مهحن˘م د˘ع˘ب ن˘كلو ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع
اونكصسي مل مهنم سضعبلا حيتافم
لوألا وه يحلا اذه نأا ةصصاخ اهب
هيلإا نيديفتصسملا ليحرت مت يذلاو
تماق مت دقو رهصشأا ةدع ذنم اذهو
لاغصشألا عيمجب ةينعملا تاهجلا

ةصصاخو ة˘مزÓ˘لا تÓ˘ي˘صصو˘ت˘لاو
ءا˘بر˘ه˘˘كلاو زا˘˘غ˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘صصو˘˘ت
قيقحتلا ةنجل نإاف اذهلو ءاملاو

ي˘˘ت˘˘˘لا ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسح˘˘˘ب
ىلإا ةلوجب موقتصس ربخلا تدروأا

قر˘ط اذ˘كو تارا˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
لÓخ نم تانكصسلا ىلع باوبألا

د˘ق˘عو ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ت˘˘فد˘˘لا بل˘˘ط
ينطاق ةيوه نم دكأاتلل راجيإلا

.تانكصسلا كلت

لك لمصشتصس ةيلمعلا نأا امك

بطقلل ةعبات˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ءا˘ي˘حألا

نإا دكأاتلل سشيرلا عارذ يرصضحلا

اهعيزوت مت يتلا تانكصسلا تناك

اهباحصصأا فرط نم اهلÓغتصسا مت

ةر˘غا˘صش ا˘ه˘ئا˘ق˘˘ب وأا ا˘˘هر˘˘ي˘˘جأا˘˘ت وأا

رفوتت يتلا تانكصسلا كلت  ةصصاخ

دجوي لو تايرورصضلا مظعم اهب

.سصئاقن اهب

روهشش ذنم اهباحشصأل اهيحتافم حنم مت يتلإ تانكشسلإ صضعب روغشش نم ققحتلإ فدهب/ةبانع

 قيقحت ةنجل دفوت ييجيبوألا حلاصصم
صشيرلا عارذب نكصس0001 يح ىلإا
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ءا˘ي˘حألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘ه˘˘صشت
نودب ةديدج تايانب دييصشت ةرهاظ
ءانبلا تاططخمو ريياعملا مارتحا

ايد˘ع˘ت ل˘كصشيو ل˘قر˘ع˘ي ا˘م اذ˘هو
باح˘صصأاو نار˘ي˘ج˘لا ة˘مر˘ح ى˘ل˘ع
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا
ةا˘˘عار˘˘م نود ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا كل˘˘ت˘˘˘ب
لك نيب اينوناق ةددحملا ةفاصسملا
ل˘˘كصشم˘˘لا اذ˘˘هو ىر˘˘خأاو ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب
لك يف اد˘جاو˘ت˘م ح˘ب˘صصأا ا˘ب˘ير˘ق˘ت
فلتخم ربع قطانملا نم ةقطنم
ةقطنمب ثدح املثم دÓبلا بارت
فراطلا ةيلول ةعباتلا يديهم نب

يدعتلا ىلع سصخصش مدقأا ثيح
زاجنإاب همايقو ءانبلا ططخم ىلع
لب ةحاصسملا مارتحا مدعو كصشك

ةصصصصخملا ةحاصسملا كلت ىدعت
ناك يذلاو كصشكلا كلذ زاجنإل
ن˘م ةد˘ي˘˘صسل سضرألا تح˘˘ن˘˘م د˘˘ق
زاجنل ةصصاخلا تاجايتحلا يوذ
نم وه اهوخأا نكلو كصشكلا كلذ
ةيانبلا زاجنا نع لوؤوصسملا ناك
دعب اميف متيل نيناوقلا مرتحي ملو
رو˘˘˘ط ي˘˘˘ف و˘˘˘هو كصشكلا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
د˘حأا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع زا˘ج˘نإلا
ماق دق «ركبوب يدهم» ناريجلا
مهدصض ة˘ي˘ئا˘صضق ىو˘كصش عاد˘يإا˘ب
لا˘˘غ˘˘صشألا ف˘˘قو˘˘ب رار˘˘ق كا˘˘ن˘˘˘هو
ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع بب˘˘صسب
مدع اذكو ةحاصسملا ةدايزب ءانبلاو
دقو سصيصصختلا ططخم مارتحا
ن˘م ر˘م˘م˘لا ن˘م ءز˘ج ى˘ل˘˘ع د˘˘ع˘˘ت
ماقو هنكصسمل ةي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘ج˘لا
كلذ يف ريرحت متو ةهجاولا قلغب

ريمعتلا حلاصصم فرط نم ةفلاخم
ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘صسد˘ن˘ه˘لاو
نأا ا˘˘م˘˘ك يد˘˘ي˘˘ه˘˘˘م ن˘˘˘ب ةر˘˘˘ئاد˘˘˘ل
نو˘نا˘ق˘لا ه˘ف˘صصنأا د˘ق ي˘كت˘صشم˘˘لا

فقو˘ت˘لا˘ب كصشكلا بحا˘صص مز˘لأاو
˘ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب ن˘كلو لا˘غ˘صشألا ن˘ع
نوناقلا نأا نم مغرلا ىلعو هعيب
يوذل سصصصخم كصشك عيب عنمي
ن˘ئا˘كلاو ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
˘˘ما˘˘ق ن˘˘يد˘˘مو˘˘˘ب يراو˘˘˘ه ي˘˘˘ح˘˘˘ب
لا˘غ˘صشألا ة˘ل˘صصاو˘م˘ب ير˘ت˘˘صشم˘˘لا

تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت نود˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
مرتحي مل ءانبلا نأا ةصصاخ ةينعملا
ةصصخرل قباطم ري˘غو ط˘ط˘خ˘م˘لا
اهيلع رمي ةيانبلا نأا امك زجنملا

ط˘غ˘˘صضلا وذ ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك ل˘˘با˘˘ك
طق˘ف ر˘م˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ط˘صسو˘ت˘م˘لا
فر˘صصلاو ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ بو˘˘ب˘˘نأا

ي˘قا˘ب ىدا˘ف˘ت˘˘ت ي˘˘كلو ي˘˘ح˘˘صصلا

ماق ءابرهكلاو فتاهلاك  ةدمعألا

نم ءزج ىلع ذاوحتصسلاب ينعملا

ةيانب زاجنإل هراجل ةعبات ةيكلم

ي˘كت˘صشم˘˘لا نإا˘˘ف اذ˘˘ه˘˘لو كصشكلا

ةرورصض ةينعملا تاهجلا دصشاني

ةميلعت رادصصإل لجا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

هذه نأا ةصصاخ لاغصشألا فيقوتب

نإا ةفورعم ريغ تحبصصأا ةيانبلا

ة˘صصا˘خ ا˘ن˘كصسم وأا ا˘كصشك تنا˘˘ك

ىلإا تثدح يتلا تازواجتلا دعب

را˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘م˘م˘لا ق˘ل˘˘غ بنا˘˘ج

ي˘ن˘ع˘م˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو ي˘كت˘صشم˘˘لا

ةينعملا تاهج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘صشا˘ن

اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا

ذا˘˘˘خ˘˘˘تا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘˘كصشم˘˘˘˘لا

.فلاخملا دصض ةمزÓلا تاءارجإلا

يديهم نب ـب كششك زاجنإل تإزواجتب همايقو ءانبلإ ططخم مإرتحإ مدع ببشسب /فراطلإ

تاطلصسلا لخدتب نوبلاطي نيدموب يراوه يح ناكصس

طششلاب اقرغ ققحم توم نم صصاخششأإ ةثÓث ذاقنإإ مت اميف

 ئطاصشب دوقفم صصخصش نع ةلصصاوتم ثحبلا ةيلمع
فراطلاب «حاطبلا» ةقطنمب صسورحم ريغ

عباتلا حاطبلا ئطاصش نع ارتم002 يلاوح دعبي سسورحم ريغ ءيطاصشب اهوصساطغ لÓخ نم ثحبلا تايلمع ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لصصاوت
.طصشلاب اقرغ ققحم توم نم سصاخصشأا ةثÓث ذاقنإا مت اميف ،فراطلاب يديهم نب ةيدلب ميلقإل
توم نم سصاخصشأا ةثÓث ذاقنإا تايلمع دحألا سسمأا لوأا ءاصسم نم عبرلاو ةعباصسلا ةعاصسلا دودح يف فراطلاب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلجصس
ةيلو نم رخأا سصخصش نادقف لجصس ةرتفلا تاذ يفو نيح يف ،ةصسبت ةيلو نم نوردحني رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نوينعملا ،طصشلاب ققحم

ةيامحلا حلاصصم فرط نم ةلصصاوتم ثحبلا تايلمع تلازل ثيح ،حاطبلا ةقطنمب سسورحم ريغ ئطاصشب ةنصس72 رمعلا نم غلبي سسارهأا قوصس
فراطلاب ةصسورحم ريغ ءيطاوصشب قرغ تلاح ةصسمخ تلجصس فراطلاب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو . يناثلا مويلل ةيندملا

.يفيصصلا مصسوملا ةيادب ذنم

¿ .e©£≈ Gd∏¬ 



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

7375ددعلا9102 ةيليوج32  ءاثÓثلا 5 ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

لجيج ةيلو ةمشصاع ىلإا يدؤوملا هقشش يف34 مقر جودزملا ينطولا قيرطلاب ثدحلا عنشصتل لامرلا بيرهت تانحاشش تداع
.تشسوشسات عطقمب اديدحتو

فيطشسب تانرأا نيع

نيقيقسش ةثج لاسشتنا

 رئب لخاد نم
ةيندملا ةيامحلا ةدحول ةدجنلا قرف تلخدت

ذاقنإا ةيلمع لجأ’ ضسمأا ةيسشع، تانرأا نيع

يحب يدرف لزنمب رئب فوج نم نيقنتخم

ثداحلا،فيطسس ةنيدم برغ ضشيسشح د’وأا

33 رمعلا نم نيغلاب نيقيقسش ةافو  فلخ

زاغ) ةقورحملا تازاغلاب اممسست ةنسس92و

رعق يف ةمكارتملا نوبركلا ديسسكأا، يداحأا

موقي ناك يتلا فيظنتلا لاغسشأا ءانثأا رئبلا

ءاملا ةخسضم لامعتسسا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا ا˘ه˘ب

ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا يرار˘˘ح˘˘لا كر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تاذ

، راتمأا01 يلاوح قمع ىلع ،توزاملاب

دعب امهلاسشتنا ةلخدتملا قرفلا تلوت دقو

ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيامحلا تاءارجإا ذاختا

’إا ا˘م˘ه˘سشا˘ع˘نإا ت’وا˘ح˘م م˘غرو ،ة˘مزÓ˘˘لا

فاعسسإاو لاسشتنا مت امك ،ةايحلا اقراف امهنأا

فاعسسإاو22 رمعلا نم غلاب ثلاث باسش

33 رمعلا نم غلاب ةيندملا ةيامحلل نوع

ي˘ف ق˘ي˘سضل ر˘خآ’ا و˘ه ضضر˘ع˘ت يذ˘لا ة˘ن˘˘سس

ى˘لإا ا˘يا˘ح˘سضلا ل˘ك ل˘ق˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

دبع دمحم ةنداعسس يعماجلا ىفسشتسسملا

 .رونلا
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جيريرعوب جرب

عاجرتسساو ينيعبرأا فيقوت

ةقرسس لحم نيتنحاسش
بو˘ن˘ج يداو˘لا ضسار ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت

ي˘ن˘ي˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب قر˘˘سش

نيتنحاسش عاجرتسسإا و و ايئاسضق قوبسسسسم

يتلا ضصاسصتخإ’ا عاطق جراخ ةقرسس لحم

اهب ، كاج عون نم ىلوأ’ا نيتنحاسش تلاط

ةيناثلا امأا ، ةنسس93 (م - ب) اهريسس قئاثو

ةقيثو ةيأا ىلع اهب رثعي مل001H عون نم

اهبحاسص فتاه مقر هب ريغسص رتفد ىوسس ،

ةاقتسسم تامولعم ىلع اءانب ةيلمعلا تمتو

، ضسادرموبب نيميقم ةقوثوم رداسصم نم

ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيبخ بسسحو

تتبثأا ةقمعملا تايرحتلا نل ةي’ولا نمأ’

ضسفن Óعف امهنم تقرسس دق نيتيحسضلا نأاب

ةرئادب مويلا ضسف˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘سص ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘حا˘سشلا

امهنع اغلب دق و ، ضسادرموب ةي’و واودوب

هبجومب مدق هدسض يئاسضق فلم زاجنإا متيل

هتلاحإا دعب و ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا

ه˘عاد˘يإا م˘ت يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘ج ى˘˘ل˘˘ع

. تقؤوملا ضسبحلا

´.eƒS°≈

يطوب ةيدلب سسيئر فيقوت

ةليسسملا ةي’و حياسسلا
نم ةعاسس رخأا ةديرج ضسمأا ءاسسم تملع

ضسيئر نم لك فيقوت نع ةقوثوم رداسصم

ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و ح˘˘يا˘˘سسلا ي˘˘طو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ضسيئر مهنيب نم نيبختنمو ماعلا نيمأ’او

اذه ءاج ني˘ف˘ظو˘م40 و قباسسلا ةيد˘ل˘ب˘لا

فر˘ط ن˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

قيقحت حتف نع ءانبو ةيسصولا تاطلسسلا

مهطروت يف ةينمأ’ا تاطلسسلا فرط نم

ىو˘كسش ر˘ثا ي˘ل˘ع اذ˘هو دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘˘ف

راظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا نو˘ن˘طاو˘م ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت

 ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهمدقت
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نيبرهم ةدع مادقإا دعب كلذو
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘نو˘ن˘ج تار˘ما˘غ˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف ليللا تاعاسس لÓخ قيرطلا

نم تايمك لقنل مهنم ةلواحم
فلتخ˘م ى˘لإا ة˘قور˘سسم˘لا لا˘مر˘لا
ي˘˘ف بب˘˘سستا˘˘م و˘˘هو تا˘˘سشرو˘˘لا

اميسس قاّوسسلا طسسو ريبك بعر
ةديعب تاي’و نم اومدق نيذلا
. ةيفيسصلا ةلطعلا ءاسضقل

بير˘˘ه˘˘ت تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘سش تدا˘˘˘عو
ىوتسسم ىلع ةوقب رهظتل لامرلا

لجيجب34 مقر ينطولا قيرطلا
رانقلا روحم ىوتسسم ىلع اميسس
هذ˘ه تقر˘ت˘خا ثي˘ح تسسو˘سسا˘˘ت /
يذلا دسصلا رادج اددجم ةريخأ’ا
نم ينطولا كردلا تاوق هميقت

ةينونج تارماغ˘م ا˘ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ

دعب اديدحتو ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ
اهريسس لÓخ نم ليللا فسصتنم
نود˘بو عو˘ن˘م˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تإ’ا ي˘˘ف
ميقرت تاحول ىتح ’  و ءاوسضأا
بعر ة˘˘جو˘˘م را˘˘ثأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

قاّو˘سسلا طا˘سسوأا ي˘ف ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
اوداتعي مل نيذلا كئلوأا اديدحتو
ن˘˘˘م د˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
. حايسسلاو نيفاطسصملا

يلمعتسسم نم ديدعلا لقانتو

34 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ةعاسس27لا لÓخ ةيح تاداهسش
ي˘بر˘ه˘م تار˘ما˘غ˘م ن˘ع ةر˘ي˘خأ’ا
ةل˘ي˘ل ل˘ك نو˘م˘ق˘ي ن˘يذ˘لا لا˘مر˘لا
ىلع ئ˘طاو˘سشلا ضضع˘ب ما˘ح˘ت˘قا˘ب
/ را˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا رو˘˘˘ح˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
جار˘خ˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘˘م تسسو˘˘سسا˘˘ت
ى˘˘لإا او˘˘ل˘˘خد˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق لا˘˘مر˘˘˘لا

ةعرسسب34 مقر ينطولا قيرطلا

ىتح ’و ءاوسضأا نودبو ةينونج
ة˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف م˘˘ي˘˘قر˘˘ت تا˘˘حو˘˘ل
كردلا تاوق ةسضبق نم تÓفإÓل
ةدم ذنم ميقت عسضت يتلا ينطولا
ىلع ايليل اقوط ةريسصقلاب تسسيل
ىلع ةفور˘ع˘م˘لا بير˘ه˘ت˘لا طا˘ق˘ن
ي˘ل˘˘حا˘˘سسلا ط˘˘ير˘˘سشلا ىو˘˘ت˘˘سسم

. ةي’ولل

يتلا تاداهسشلا ضضعب تدكأاو
نأاب «ةعاسس رخآا » اهيلع تلسصحت
نوريسسي اوتاب ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لا ضضع˘ب
عونمملا هاجتإ’ا يف مهتانحاسشب
رو˘ح˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
بط˘ق˘ل˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا تسسو˘˘سسا˘˘ت
يف ببسست ا˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا

يف اسصوسصخ بعرلا نم ةجوم
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا ل˘˘ظ
تا˘ن˘حا˘سشلا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست

ءاقلإا مغر ةيسضاملا ةرتفلا لÓخ

يف اهنم تارسشعلا ىلع ضضبقلا
اهن˘سشت ي˘ت˘لا لا˘مر˘لا بر˘ح را˘طا
ء’ؤو˘˘˘˘˘ه د˘˘˘˘˘سض كرد˘˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘˘˘ق
ريثكلا يف اوأاجل نيذلا نيبرهملا

ءاد˘˘˘ت˘˘˘عإ’ا ى˘˘˘لإا تار˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
لب ةريخأ’ا هذه ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
تارقم ضضعب ماح˘ت˘قا ة˘لوا˘ح˘مو
تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل كرد˘˘˘لا

. نيفوقوملا دارفأ’او
لا˘مر˘لا را˘˘ع˘˘سسأا فر˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه

ىلا لسصو اريبك اعافترا لجيجب

ةب˘سسن˘لا˘ب را˘ن˘يد0005 وحن
ةرسشع م˘ج˘ح˘ب ة˘ن˘حا˘سش ة˘لو˘م˘ح˘ل
ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا بب˘˘˘سسب كلذو نا˘˘˘ن˘˘˘طأا
رو˘هز˘لا داو ة˘˘ل˘˘مر˘˘م˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
نأا˘سشب ة˘يرا˘ج˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
. ةريخأ’ا هذه لامر لÓغتسسا

 قاّوشسلا طاشسوأا يف بعرو نيبرهملل ةينونج تارماغم/ لجيج

34 مقر ينطولا قيرطلا ىلع لامرلا برح ةدوع

¯Ω 
.

eù°©ƒO 

تارسشعلا ضسمأا ةحيبسص مدقأا

د˘ب˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب نا˘˘كسس ن˘˘م

لجيج ةي’و ةي’و قرسش زيزعلا

ن˘م م˘ه˘ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا ا˘م˘˘ي˘˘سس

ىلع ةيدلبلا نم ةيبرغلا ةهجلا

لÓغأ’اب ةريخأ’ا هذه رقم قلغ

كلذو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ل˘˘سسÓ˘˘سسلاو

هو˘˘ف˘˘سصو ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا

اهنوسشيعي يتلا ةريبكلا ةاناعملاب

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا لا˘كسشأا ل˘ك ل˘˘ط˘˘ع˘˘تو

يتلا ةيلحاسسلا ةيدلبلا هذه ءايحأاب

ن˘˘˘˘م ف’آ’ا د˘˘˘˘فاو˘˘˘˘ت فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت

ةثداح تفرع يتلاو نيفاطسصملا

تدوأا ط˘ق˘ف ما˘يأا ل˘ب˘ق ة˘يوا˘سسأا˘م

. اهنابسش نم ةسسمخ ةايحب

ناكسس نم تار˘سشع˘لا ع˘م˘ج˘تو

ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

نم مهنم نيردحنملا اسصوسصخ
ةيدلبلا نم ةيبرغلا ةهجلا ءايحأا

يلع رودقو ناويدميت رارغ ىلع
اوموقي نأا لبق ةيدلبلا رقم مامأا
لافقأ’ا ةطسساوب ريخأ’ا اذه قلغب
ني˘ع˘نا˘م ل˘سسÓ˘سسلاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا
اذه جولو نم نيفظوملاو لامعلا
. ريخأ’ا

نم ة˘مز˘ح نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘فرو
ن˘مو ت’ا˘غ˘˘سشنإ’او بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ثولتو ة˘ما˘م˘ق˘لا ل˘كسشم ا˘ه˘ن˘ي˘ب
حلاسصم ؤوكلت لظ يف طيحملا
ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ع˘فر ي˘ف ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا

كيهان ، ةيلاتتم مايأا رادم ىلع
ف˘˘ع˘˘سضو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘كسشم ن˘˘˘ع
، ةيفتاهلاو ةيئابرهكلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

نو˘ب˘سضا˘غ˘لا نا˘كسسلا ىد˘بأا ا˘م˘ك
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ها˘˘سضر مد˘˘ع
ءارتها لظ يف ةيدلبلاب ةيحسصلا

دجاوتملا دي˘حو˘لا جÓ˘ع˘لا ز˘كر˘م
ةيدلبلا ة˘م˘سصا˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘˘عو
ن˘م ا˘هراوزو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘سضر˘م˘ب
اذ˘هو حا˘ي˘سسلاو ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا
تا˘قر˘ط˘لا ل˘˘كسشم ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ىلع ةمدعنملا ةيمومعلا ةرانإ’او
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
رمأ’ا ةي˘سسي˘ئر˘لا ءا˘ي˘حأ’ا ضضع˘بو
ثداو˘ح د˘ياز˘ت ي˘ف م˘ها˘˘سس يذ˘˘لا
بسسح˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘سسلاو ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإ’ا
ىلع اورسصأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ه˘ل˘ث˘م˘˘ي ن˘˘م وأا ي˘˘لاو˘˘لا رو˘˘سضح
ةعورسشملا مهت’اغ˘سشنا ه˘غÓ˘بإ’
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا م˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘مو
هوفسصو ام لظ يف ةيرورسضلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا ف˘˘ع˘˘˘سضب
اذه ةردق مدعو يدلبلا ضسلجملا
تاع˘ل˘ط˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا

. ةيدلبلا ناكسس

ت’ا˘˘غ˘˘سشنا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هدر ي˘˘˘فو

يديسس ةيدلب ضسيئر دكأا ناكسسلا

نأاب ينافلاوب دوعسسم زيزعلا دبع

ل˘ع˘ف ةدر˘ب تأا˘جا˘ف˘˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم

ا˘سصو˘سصخ ن˘ي˘ب˘سضا˘غ˘لا نا˘كسسلا

مهأا ةجلاعم ددسصب ةيدلبلا نأاو

ةدع تفلكو ةحورطملا لكاسشملا

لفكتلا˘ب تا˘سسسسؤو˘مو ت’وا˘ق˘م

ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا م˘˘هأا˘˘ب

م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح لÓ˘˘خ نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ة˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حإ’ا

لظت ةيدلبلل ةيلاملا تاناكمإ’ا

ناكسسلا مهفت نم دب’و ةدودحم

هذ˘ه˘ل تقو˘لا ءا˘ط˘عإاو ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل

ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

أاد˘ب˘م ق˘فو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا

. ةيولوأ’ا

 ةحورطملا لكاششملا لك ةجلاعم ددشصب اهنأاب تاطلشسلا تدكأا اميف/ لجيج

 زيزعلا دبع يديسس ةيدلب رقم نوقلغي نوبسضاغ ناكسس

ةتوافتم تاباشصإل اشصخشش22 ضضرعتو ةأارما ةافو

Óخدت272لجسست فيطسس ةي’وب ةيندملا ةيامحلا
  ةعاسس27 لÓخ

فلتخم يف Óخدت272 ، عوبسسأ’ا ةياهن عم تنمازت يتلا ةريخأ’ا ةعاسس27ـلا لÓخ، فيطسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

تاباسصإ’ نيرخآا22 ضضرعتو ةأارما ةافو يف تببسست رورملا يف اثداح71 ليجسست مت رورملا ثداوح لاجم يفف ،ةيلمعلا ت’اجملا

ةافو فلخ ،فيطسس ةنيدم برغ دادكل فوسش يحب57 مقر ينطولا قيرطلا ىلع ضسمأا لوأا موي ةحيبسص لجسس تيمملا ثداحلا ،ةتوافتم

وياد) ةيحايسسلا مهترايسس فارحن’ دوعت ثداحلا بابسسأا، ةددعتم حورجب (ةنسس82) قئاسسلا اهنبا ةباسصإاو ةنسس06 رمعلا نم ةغلاب ةأارما
مهتدوع قيرط يف مهو هنم لان يذلا بعتلا ةجيتن، هتبكرم ىلع ةرطيسسلا دقف دق قئاسسلا نوكي نأا حجري و ،ةرجسشب اهمادطسصاو (ضسيتام
 .ىفسشتسسملاب باسصملا هيخأا ةدايع دعب لجيج نم

يلاوح فÓتإا يف اهنم قئارح9 تببسست ،تاباغلاو عرازملاب يفيرلا طيحملا يف اقيرح64 ليجسست مت دقف قئارحلا دامخإا لاجم يف امأا

نم لكب تلجسس ،ضشئاسشحلاو بوبحلا لوقح اياقب نم تاراتكه8 ،نبت ةمزر0291 ،ةرمثم ةرجسش081 ،ضشارحأ’او لاغدأ’ا نم اراتك21
قرفلا تنكمت دق و، فيطسسو ةسشومع ،ةنخسسلا مامح (يتامج ينب) ةنابسش ينب ،(ترقلا راود) ليبرح ،(نفيكعيأا ةيرق)يزيت تيآا تايدلب
نم اهعنم و، قئارحلا هذه ةرسصاحم نم اهسضعب يف يلاهأ’او تاباغلا حلاسصم ةدعاسسمب ةدنجملا ةيندملا ةيامحلا تادحول ةلخدتملا
 .ةيباغلاو ةيحÓفلا كÓمأ’ا يقاب ىلإا راسشتنإ’ا

لثم يدافتل ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا ةفعاسضم و، ةيئاقولا دعاوقلاب مازتل’ا ةرورسضب نينطاوملل انتاءادن تددج ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
.ةيداملا وأا ةيرسشبلا رئاسسخلا بنجتل قئارحلاو ثداوحلا هذه
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ناكشسلأ نم ريثكلأ لعج ام
ح˘لا˘˘شصم رود ن˘˘ع نو˘˘لءا˘˘شست˘˘ي
نم نطأوملأ ةيامح يف ةيدلبلأ

تا˘˘نأو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ل˘˘فا˘˘ح˘˘ج ر˘˘ط˘˘˘خ
نم ديدعلل ةلماح˘لأ ة˘شسر˘ت˘ف˘م˘لأ
تقو ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لأ سضأر˘˘˘مألأ
ةلاشضلأ تانأويحلأ ه˘ي˘ف لو˘ج˘ت˘ت
عرأو˘˘˘ششلأ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘كب
ةشصاخو ،ةيموم˘ع˘لأ تا˘حا˘شسلأو
ةدرششملأ بÓكلأ و راقبألأ اهنم
بÓ˘˘ك ى˘˘لإأ لو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
بلكلأ ءأدب اهتباشصإل ةروعشسم
ىلع نطأوملأ ةايح عشضي يتلأ

تا˘يد˘ل˘ب فر˘ع˘ت .تير˘˘ف˘˘ع ف˘˘ك
ي˘نو˘ب˘لأ ة˘شصا˘خو ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو
يديأرشس ىت˘حو را˘م˘ع يد˘ي˘شسو
راقبأÓل أريبك أراششتنأ يبياطششو
قرو˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لأو ة˘لو˘ج˘ت˘م˘˘لأ
تاب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘شصأأو نا˘كشسلأ

هيوششت ببشسب ءأوشسلأ دح ىلع
ةمامقلأ غيرفت و ةقطنملأ ةروشص
ام تاقرطلأ سضأرتعأ ىلإأ ةفاشضإأ
يف تأرملأ نم ريثك يف ببشستي
ن˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن يرور˘˘˘م ما˘˘˘حدزأ
ي˘ت˘لأ تÓ˘ب˘ط˘شسإلأو ر˘ئا˘ظ˘ح˘˘لأ
ىلإأ لشصتل موي دعب اموي دأدزت
ام رأرغ ىلع ةيرشضحلأ قطانملأ
يد˘ي˘شس و ةر˘˘شضخو˘˘ب˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ي
رجني امو ،رامع يديشسو ملاشس
ثاعبنا˘ك ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح سسآا˘م ا˘ه˘ن˘ع
تأر˘ششح˘لأ و ة˘ه˘ير˘كلأ ح˘ئأور˘لأ
امك ،اهعأونأأ فلتخمب ةريطخلأ
ةر˘غا˘ششلأ تا˘حا˘˘شسم˘˘لأ تح˘˘شضأأ

تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لأ ل˘˘خأد با˘˘ع˘˘ششلأو
ة˘حا˘شس ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘نأر˘م˘˘ع˘˘لأ
ىآأرم ىلع أذه لكو ،اهتÓشضفل
نيذلأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ

طونملأ رودلأ ءأدأأ نع أوزجع
فلتخم ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأ ي˘ف م˘ه˘ب
اهتمد˘ق˘م ي˘ف ف˘ل˘خ˘ت˘لأ ر˘ها˘ظ˘م
ةراملأ محأزت يتلأ راقبألأ لوجت
تايواح نم ذختتو تأرايشسلأو
ي˘ف.ا˘ه˘ل قزر رد˘شصم ة˘ما˘م˘ق˘˘لأ
تايدلب ءايحأأ فرعت بناجلأ تأذ
ى˘ت˘حو را˘م˘ع يد˘ي˘شسو ي˘نو˘ب˘لأ

هذ˘ه˘ل أر˘ي˘˘ب˘˘ك أرا˘˘ششت˘˘نأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نا˘كشس ي˘كت˘ششي ثي˘ح ةر˘ها˘ظ˘لأ

،راق˘بألأ هذ˘ه ن˘م ءا˘ي˘حألأ د˘يد˘ع
عرأوششلأ يف اهرظنم راشص يتلأ

ا˘يدا˘ع أر˘مأأ را˘ه˘ن˘لأ ح˘شضو ي˘فو

نم اعرذ أوقاشض نيذلأ ناكشسلل
ةرا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل را˘˘˘ق˘˘˘بألأ ة˘˘˘م˘˘˘حأز˘˘˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لأ ف˘ي˘ير˘تو تأرا˘ي˘شسلأو
ة˘ب˘ل˘ط ا˘شضيأأ م˘حأز˘ت تتا˘ب ا˘م˘˘ك،
˘ما˘مأأ ا˘هد˘ج˘ت ثي˘ح تا˘ع˘ما˘ج˘˘لأ

و رام˘ع يد˘ي˘شس ة˘ع˘ما˘ج ل˘خد˘م
عرأو˘˘ششلأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأ

ةباثمب ةينكشسلأ ءايحألأ لخأدمو
با˘˘ششعألأ ن˘˘˘م ل˘˘˘كأÓ˘˘˘ل عأر˘˘˘م
ثيو˘ل˘ت˘ل ا˘نا˘كمو تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأو
،ةينأويح˘لأ تÓ˘شضف˘لا˘ب ءا˘ي˘حألأ

تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ م˘˘غرو
نآلأ دحل ذختت تلأز امو اقباشس
راقبألأ يبرم عم لهاشستلأ عنمل
لك نأأ لإأ ،ةلاشضلأ راقبألأ زجحو
سضر˘ع تبر˘شض تأرأر˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلأ نأأ ا˘˘م˘˘ك،ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ترد˘شصأأ ة˘ي˘ئلو˘لأ
ةرهاظلأ ىلع ءاشضقلل تاميلعتلأ
ى˘˘ل˘˘ع لأز˘˘˘ت ا˘˘˘م رو˘˘˘مألأ ن˘˘˘كل

ةظيف˘ح را˘ثأأ يذ˘لأ ر˘مألأ،ا˘ه˘لا˘ح
نيذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل د˘ح ع˘شضو˘ب أو˘ب˘لا˘ط
أو˘ن˘ج˘ه˘ت˘شسأ ا˘م˘ك تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
تا˘ه˘ج˘ل˘ل ي˘ب˘ل˘˘شسلأ ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
نيلمحم ،ةئيبلأ فلم عم ةينعملأ
نيبيعم و ةيلوؤوشسملأ نيبختنملأ

اهلماعت ةقيرط تاطلشسلأ ىلع
لايح ةئطاخلا˘ب ا˘هو˘ف˘شصو ي˘ت˘لأ

ا˘هر˘هو˘ج ي˘ف سسم˘ت ع˘˘ي˘˘شضأو˘˘م
.نطأوملأ ةحشص

ديدع حلاضصم تاميلعت
سضرع برضضت تايدلبلا

طئاحلا
را˘˘ششت˘˘˘نأ ل˘˘˘كششم ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو

لكاششملأ نم ةلاشضلأ تانأويحلأ
،ةبانع ةيلو اهيف طبختت يتلأ
خاشسوألأو تايافنلأ نع كيهان
ع˘شضو˘لأ مزأا˘˘ت ن˘˘م تدأز ي˘˘ت˘˘لأ
ةرهاظ ترششتنأ دقو .ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
لبق نم ةلاشضلأ بÓكلأ ةيبرت
،ةيئأو˘ششع˘لأ ر˘ئا˘ظ˘ح˘لأ ير˘ي˘شسم
نيمأات يف اهنولمعتشسي نيذلأو
أومزت˘ل˘ي نأأ نود Ó˘ي˘ل ر˘ئا˘ظ˘ح˘لأ
اهشضرعي امم اهحيقلت تايلمعب
ءأد ةشصاخ ةفلتخم سضأرمأأ ىلإأ
راششتنأ ةر˘ها˘ظ د˘ه˘ششتو .بل˘كلأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ة˘لا˘شضلأ بÓ˘˘كلأ
أد˘يأز˘ت ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ءا˘ي˘حألأ

رجني ام ةيفلخ ىلع أذهو ،اقلقم
سضع˘˘لا˘˘ك را˘˘ط˘˘خأأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع

نأأ ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘ئ˘˘بوألأ را˘˘ششت˘˘نأو
ط˘˘ب˘˘تر˘˘م بÓ˘˘كلأ هذ˘˘ه دو˘˘˘جو
تا˘ما˘م˘ق˘لأ را˘˘ششت˘˘نأو د˘˘جأو˘˘ت˘˘ب
تقرأأ ةيع˘شضو˘لأ هذ˘ه.ل˘بأز˘م˘لأو
ن˘م ةرر˘شضت˘م˘لأ ءا˘ي˘حألأ نا˘كشس
ىتح ،افلشس ةروكذ˘م˘لأ ةر˘ها˘ظ˘لأ
يف ىتح وأأ Óيل جورخلأ تاب
ر˘ي˘غ ةر˘ما˘غ˘م ر˘كا˘ب˘لأ حا˘˘ب˘˘شصلأ

أذ˘ه ن˘مو ،بقأو˘ع˘˘لأ ةدو˘˘م˘˘ح˘˘م
نود˘˘ششا˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
ل˘خد˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
ءاشضقلل تÓمح ميظنتو لجاعلأ

ةيدلبلأ يلخت لظ يفو ،اهيلع
أذهب ةينعملأ ىرخألأ حلاشصملأو
رذحلأو ةطيحلأ ذخأأ ىقبي ،رمألأ
ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘يا˘قو˘لأ ل˘ئا˘شسو م˘هأأ
ديدعلأو بÓكلأ تحشضأأ ىرخأأ

ربع أرطخ لكششت تانأويحلأ نم
قرطلأ اهعطقب كلذو ،تاقرطلأ
يف تببشست امم رأذنإأ قباشس نود
ثودح نم نايحألأ نم ديدعلأ

ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض بهذ رور˘م ثدأو˘˘ح
نونطأوملأ ىكتششأ دقف .ءايربأأ
رامع يديشسك تايدلبلأ سضعبب
راششتنلأ نم ةبانعو ينوبلأ و
يتلأ ةلاشضلأ بÓ˘كل˘ل ف˘ي˘ث˘كلأ
مهتايح ىلع أرطخ لكششت تتاب
ةفاك نيبلا˘ط˘م ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ةا˘ي˘حو
تاهجلأو ةيحشصلأ تاشسشسؤوملأ
يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘لا˘ب ،ة˘شصت˘خ˘م˘لأ
تانأوي˘ح˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل
ل˘كششب ر˘ثا˘كت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ب˘˘لأ

نم ةع˘با˘ت˘م ى˘ندأأ نودو ف˘ث˘كم
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ة˘ب˘ب˘شست˘م ،ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب

،نطأوملل ةريبك ةيحشص رأرشضأاب
يتلأ سضأرمألأو ميثأرجلل أرظن
اهموجه ءانثأأ نا˘شسنإÓ˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت

ديأزت نأأ نونطأوملأ ىريو .هيلع
دو˘ع˘ي ةدر˘ششت˘م˘لأ بÓ˘كلأ دد˘˘ع
ف˘قو˘˘ت ى˘˘لإأ ى˘˘لوألأ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘تÓ˘م˘ح ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لأ نا˘ج˘ل˘˘ل
نمو .اه˘ي˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ة˘يرود˘لأ
ةيلو ندم هّوششت يتلأ رهاظملأ

،اهطشسو راقبألأ لوجت وه ةبانع
لÓخ نم أداشسف تثاع اهنأأ ثيح
قر˘ط˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ثور˘˘ل ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط
يف ببشستت اهنأأ امك ،ةفشصرألأو
ءا˘ن˘ثأأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ تا˘˘يوا˘˘ح ر˘˘شسك
.اهنم سسايكألأ جأر˘خإل ا˘ه˘ي˘ع˘شس
تايدلبلأ ديدع حلاشصم تددهو
ةيدلب اهشسأأر ىلعو ةبانع ةيلوب
يتلأ راقبألأ زجحب رامع يديشس
لك نكل عرأوششلأ يف لوجتت
وهو، قرو ىلع أربح لظ كلذ
ءا˘ن˘ثأأ ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو يذ˘لأ ر˘˘مألأ

سضعب ىلإأ اهب انمق يتلأ انتلوج
يد˘ي˘شس رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

لوجتت راقبألأ تتاب نيأأ رامع
˘ما˘مأأو ة˘شسي˘ئر˘˘لأ عرأو˘˘ششلأ ي˘˘ف
ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ىآأر˘م
ءأزيإأ انكا˘شس أو˘كر˘ح˘ي م˘ل ن˘يذ˘لأ

ريملأ ةميلعت مغر ةرهاظلأ هذه
لوجتت يتلأ راقبألأ عيمج زجحب
لك نكل، ةيرشضحلأ قطانملأ يف
نأأ امك قرو ىلع أربح لظ كلذ
سضر˘ع تبر˘شض ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ هذ˘˘ه
يف هيلع انفقو ام وهو طئاحلأ

را˘ق˘بألأ ا˘ن˘ظ˘حل ن˘˘يأأ ا˘˘ن˘˘ت˘˘لو˘˘ج
سسفن ،ةيدلبلأ رقم مامأأ لوجتت

تلعج نيأأ ينوبلأ ةيدلبب رمألأ
ةبانع تا˘يد˘ل˘ب م˘هأأ د˘حأأ را˘ق˘بألأ
دجت ام لك فلتت ثيح فيرتت
ىلع ئطأوششلأ يف ءأوشس اهمامأأ

يف وأأ ملاشس يديشس ئطاشش رأرغ
،ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ما˘مأأ ى˘ت˘حو ءا˘ي˘˘حألأ
و يديأر˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘مألأ سسف˘ن
نأأ ثيح نيتيحا˘ي˘شسلأ ي˘ب˘يا˘ط˘شش
ي˘˘ف لو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت تتا˘˘˘ب را˘˘˘ق˘˘˘بألأ
هو˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ئ˘˘˘˘˘طأو˘˘˘˘˘ششلأ

ي˘ه ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب، م˘˘ه˘˘ترو˘˘شص
ةرهاظلأ هذه نم يناعت ىرخألأ
مشسوملأ حاجن نهرت تتاب يتلأ
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘شصلأ
.نيلوؤوشسملأ فرط نم ةلابمÓلأ

هتزغ يتلأ ةششرف دأو يح ةشصاخ
 .ةرهاظلأ هذه

ةيدلب ةيمنت ةيعمج
4/5يح ةيعمج و يديارضس
vuلاوجت رظحب نابلاطت

 راقبأ’ا
نيلعافلأ نم ديدعلأ بشسحو

يوع˘م˘ج˘لأ طا˘ششن˘لأ نأد˘ي˘م ي˘ف
أو˘˘قد نأأو ق˘˘ب˘˘شس نا˘˘˘كشسلأ نإا˘˘˘ف
مدقتلأ لÓخ نم رطخلأ سسوقان
ى˘˘لإأ ىوا˘˘كششلأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نأأ لإأ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
ةد˘ح دأدزأو ج˘لا˘ع˘ي م˘ل ع˘˘شضو˘˘لأ
يقرلأ حاتفم ةيعمج تعد ثيح،

سسيئر يديأرشس ة˘يد˘ل˘ب ة˘ي˘م˘ن˘تو
يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
رظحل يلاجعتشسأ رأرق رأدشصإاب
يف ي˘ششأو˘م˘لأو را˘ق˘بألأ لأو˘ج˘ت
هتلعف املثم ينأرمعلأ طيحملأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ

ح˘ت˘ف ةرور˘شضو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس

تقو برقأأ يف يدلبلأ رششحملأ

ةرهاظلأ هذهل دح عشضو لجأأ نم

ترثأأو ةق˘ط˘ن˘م˘لأ تهو˘شش ي˘ت˘لأ

لÓ˘خ ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ترو˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع

د˘˘ه˘˘ششي يذ˘˘لأ ف˘˘ي˘˘شصلأ ل˘˘شصف

ىلع نيفاطشصملل أر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإأ

نأأ ثيح ،يديأرشس ةيدلب ئطأوشش

ي˘˘ف را˘˘ق˘˘بألأ لأو˘˘ج˘˘ت ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م

ح˘˘ب˘˘شصأأ ئ˘˘طأو˘˘ششلأو عرأو˘˘ششلأ

دعي مل اهلأوجت نأأ امك افولأام

امنإأو ليللأ ةرتف ىلع أرشصتقم

˘ما˘مأأو ا˘شضيأأ را˘ه˘ن˘لأ ح˘شضو ي˘ف

تحبشصأأ ثيح ،نيبختنملأ نيعأأ

تأرا˘˘ي˘˘˘شسلأو ةرا˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘حأز˘˘˘ت

يف يرورم ماحدزأ يف ببشستتو

ل˘ظ ي˘فو ،نا˘ي˘حألأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

يششأوملأ ةي˘بر˘ت ةر˘ها˘ظ ي˘ششف˘ت

تلوحت ينأرمعلأ جيشسنلأ لخأد

ى˘˘لإأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ

تانأويح˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘ل تÓ˘ب˘ط˘شسأ

نود مانغألأو راقبألأ رأرغ ىلع

ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ىوا˘كششب ةلا˘ب˘م˘لأ

يح ةيعمج اهتهج نم .ةرركتملأ

4/5 vuتبلاط رامع يديشسب

ذيفنت يف ةمأرشصلاب ىرخألأ يه

يتلأ راقبألأ زجحو ريملأ ةميلعت

تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ تهو˘˘شش

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘˘لأ ةرور˘˘شضب ا˘˘شضيأأ

فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘˘لا˘˘شضلأ بÓ˘˘كلأ

دد˘ه˘ي تا˘ب ا˘م أر˘ي˘˘ب˘˘ك أرا˘˘ششت˘˘نأ

 .نينطأوملأ ةمÓشس

اهرود ءادآا ىلع ةيلحملا تاطلشسلا زجع لظ يف اقلقم اديازت فرعت

 ةلاضضلا بÓكلاو راقبأ’ا ةمحر تحت ةي’ولا ىرق و تايدلب

ةئيهتلا لاغششأا مامت’ تاقرطلا ضضعب قلغ ءارج

 ةنيدملا طضسوب سسمأا حابضص يرورم ظاظتكاو ىضضوف
رشسجلل عباتلأ قيرطلأ زاجنإأ لاغششأأ ببشسب راطقلأ ةطحمل يذاحملأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع ةشصاخ لاغششألأ ببشسب تاقرطلأ سضعب قلغ ءأرج ىشضوفو ايرورم اظاظتكأ ةبانع ةنيدم طشسو سسمأأ حابشص تدهشش
ليوحت ىلإأ تأرايشسلأ باحشصأأ نم ديدعلأ رطشضأ اميف ميهأربأ يديشس لخدم ربع هجوتلل  تأرايشسلأ عيمج لوح يذلأ رمألأ ينوبلأ ىوتشسم ىلع ةبانع ةنيدم طشسو وحن يدؤوملأ لوحملأ قلغ أذكو قÓمعلأ
ثيح ةشصاخلأ  تابشسانملأ ءانثتشساب رهششأأ ةدع ذنم ميهأربأ يديشس نأرودلأ روحم اهدهششي مل ةيداع ريغ ةكرح قلخ يذلأ رمألأ  ظاظتكلأ ببشسب ميهأربإأ يديشس ىلإأ راطقلأ ةطحمل يذاحملأ لخدملأ نم قيرطلأ
دوعت رورملأ ةكرح تأأدب نيأأ راهنلأ فشصتنم ةعاشسلأ دودح يف تأرايشسلاب قفنلأ قوف ام وأأ قفنلأ قيرط نع ءأوشس ةنيدملأ وحن نايشسيئرلأ نÓخدملأ ظتكأ يح باطحلأ روحم ىلإأ تأرايشسلأ ريبأوط تدتمأ
.اهدهع قباشس ىلإأ

نيطلأ دأز امم ةبانع ةنيدم ىلع دفأوتلأ دأدزي نيأأ فيشصلأ مشسوم عم انمأزت ةيراجلأ لاغششألأ ءأرج تاقرطلأ قلغل ةيلحملأ تاطلشسلأ ءوجل ءأرج ديدششلأ مهطخشس نع ةرجألأ تأرايشس باحشصأأ نم ديدعلأ ربع دقو
ةقطنم هدهششت يذلأ يرورملأ ظاظتكلأ نع كيهان لأوز ةثلاثلأ ةعاشسلأ نم ءأدتبأ يرورملأ  ظاظتكلأ ةدوع بناج ىلإأ راهنلأ فشصتنم ةعاشسلأ دودح يف ىلوألأ تاعاشسلأ لÓخ ةشصاخ امزأات عشضولأ دأزو ةلب
دهششت ثيح ىلوألأ ةجردلاب عوبشسألأ ةياهن ةلطع لÓخ ةدحأولأ وأأ لأوز ةيناثلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب ةبانع ئطأوشش وحن ةيدؤوملأ تاقرطلأ هدهششت يذلأ ظاظتكلأو ليللأ نم ةرخأاتم ةعاشس ىتح ءاشسم ءانيملأ لبق ام
.نطولأ تايلو فلتخم نم نيفاطشصملأ فرط نم أريبك لابقإأ فايطشصلأ مشسوم ةيأدب ذنم ةبانع
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،«ديعلا يحاصضأا«مانغألا عيبو عيمجت نكامأا ةيلحملا تاطلصسلا عم قيصسنتلاب ةبانعب ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم تصصصصخ
ةقفاوم دعب كلذو ءاصسم ةصسداصسلا ةياغ ىلإا احابصص ةنماثلا ةعاصسلا نم مويلا نم ءادتبإا كلذو ةيلولا تايدلب فلتخمب

.قاوصسألا يف ةيصشاملا شسوؤور ةبقارمل ةرطايبلا نم اددع ةدنجم،يلاولا

بايغو تÓحر ميظنتل تÓفاحلا باحصصأا هيجوت ببصسب
ةرجألا تارايصس

 قطانملا نم ديدعلاب ةداح لقن ةمزأا
ةيلولاب ةيرشضحلا هبشش

تايلولا وأا ةبانعب ءاوشس نيرفاشسملا لقنل ةيلخادلا طوطخلا صضعب دهششت
ه˘ف˘ششك ا˘م بشسح ةر˘ي˘خألا ع˘ي˘با˘شسألا لÓ˘خ ةدا˘ح ل˘ق˘ن ة˘˘مزأا ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ددع عجارت ىلع نودكؤو˘ي ن˘يذ˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم ن˘م نو˘ن˘طاو˘م
ايموي اهنولمعتشسي يت˘لا طو˘ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

صضعب يف تاعاشس ةدعل نورظتني مهلعج ام ةنشسلا رهششأا يقابب ةنراقم
ةشصاخ تاهجولا فلتخم وحن ةطحملا ةلفاحلا رداغت نأا لبق نايحألا
.ةيرشضخلا هبشش قطانملل نيرفاشسملا لقن ىلع ةلماعلا طوطخلل ةبشسنلاب
لمعت تناك يتلا تÓفاحلا بلغأا لوحتل ببشسلا رداشصملا تاذ تعجرأاو
اهمظنت يتلا ءاوشس ةمظنملا ةيفيشصلا تÓحرلا ىلإا نيرفاشسملا لقن ىلع
ىوتشسم ىلع لافطألاب ةشصاخلا تÓحرلا وأا ءايحألا طشسو تايعمجلا
باحشصأا دمع تÓفاحلا باحشصأا صضعب نأا امك ةيئانلا قطانملاو ءايحألا
تÓحرلا راطإا يف نينطاوملا لقنل ءايحألا ناجل عم تايقافتا عيقوت
ام وهو فيشصلا لشصف لاوط ئطاوششلا وحن ةيرود ةفشصبو نيعوبشسأا
لÓخ ةشصاخ نينطاوملا لقن طوطخ ىلع ةلماعلا تÓفاحلا ددع صصلق
يتلا قطانملا ءانثتشسإاب امامت لقنلا ةكرح لششت عوبشسألا ةياهن ةلطع
يرشضحلا لقنلل  ةينطولا ةكرششلل ةعباتلا تÓفاحلا اهتيطغت ىلع لمعت
طوطخلا ىوتشسم ىلع لقن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تن˘م˘شضت ي˘ت˘لا ير˘شضح˘لا ه˘ب˘ششو
دورفلا تارايشس  يف مهتلاشض نينطاوملا بلغأا دجو دقو اذه.ةيرشضحلا
طشسو وحن نوهجوتملا نينطاوملل ةبشسنلاب ةشصاخ مهتابلط يبلت يتلا
صضعب ىوتشسم ىلع ةرجألا تارايشس يف داحلا صصقنلا لظ يف ةنيدملا
ناشضحأا نيب نينطاوملاب ىمر يذلا رمألا تÓفاحلا بايغ اذكو طوطخلا
ةمزأا نم ديحولا ذفنملا مهبشسح ىقبت يتلا ةيعرششلا ريغ لقنلا تارايشس
.فيشص مشسوم لك عم اهنوششيعي يتلا ةداحلا لقنلا
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ةحابصسلا تايار مارتحل نيفاطصصملا ةيندملا ةيامحلا وعدت اميف

ئطاششب قرغلا نم نيلجرو لافطأا5 ذاقنإا
 ريششع نيعو يابلا نانج

قرغ نم نيفاطشصم8 صسمأا لوأا ةبانعب ةيندملا ةيامحلا رشصانع ذقنأا

6 فاعشسإا مت اميف ،لافطأا5 مهنيب نم ،ةشسورحملا ئطاوششلا يف يقيقح

ةيحشصلا زكارملا ى˘لإا م˘ه˘ن˘م2 ليوحتو ناكملا ني˘ع ي˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘شصم
ةيامحلا رشصا˘ن˘عو ن˘ي˘ت˘قؤو˘م˘لا ئ˘طاو˘ششلا صسار˘ح ف˘عا˘شض ثي˘ح.جÓ˘ع˘ل˘ل
نيفاطشصملا ةيامحل ئطاوششلا يف مايألا هذه مهدوهج نم ةبانعب ةيندملا

ل ثيح،كلذ رمألا بلطت نأا مهل ةمزÓلا تافاعشسإلا ميدقت عم قرغلا نم
مغربلاف ،نيفاطشصملا نم اددع ئطاوششلا صسارح هيف ذقنيو لإاو موي رمي
ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا صضع˘ب نأا لإا م˘ه˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تادا˘ششرإلاو ح˘ئا˘شصن˘˘لا ن˘˘م
نكامألا رايتخاو ةليوط تافاشسمل ةحابشسلا لÓخ نم مهتايحب نوفزاجي
يعدتشست نايحألا صضعب يف تاباشصإل مهشضرعت ىلإا يدؤوي امم ،ةيرخشصلا
ةيريدم لجشستو اذه ،جÓعلل ةيح˘شصلا ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘نو م˘ه˘فا˘ع˘شسإا

رمألا ،ةيلولا ئطاوششب فاطشصم71 نع لقي ل ام ايموي ةينملا ةيامحلا
تاداششرإلاو حئاشصنلاب دييقتلاو ةحابشسلا تايار مارتحل مهوعدت اهلعج
تاذ ترذح ىرخأا ةهج نم ،ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم مهل ةمدقملا
تاحطشسملاو كربلاو ةعونمم˘لا ئ˘طاو˘ششلا ي˘ف ة˘حا˘ب˘شسلا ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا
وقلام اريثك ثيح ،لافطألا ىلع ةشصاخ ةروطخ نم اهيف امل ارظن ةيئاملا

ردجتو ـعرازملا يف ةدوجوملا اه˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس ة˘ي˘ئا˘م˘لا كر˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘ف˘ت˘ح

.ةنشسلا هذه اشسورحم ائطاشش12 اهب ةبانع نأا ىلإا ةراششإلا
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ةلوهجم باـبصسألا ىقبت اميف

 زاغلا قاششنتشساب راحتنلا لواحت ةاتف
ىشسيع يديشس يف

ةلواحم ىلع رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ةاتف صسمأا لوأا ءاشسم تمدقأا
ىلإا ىدأا امم، ةبانع ةيدلبب ىشسيع يديشس يح يف زاغلا قاششنتشسإاب راحتنا
ةيامحلا ةيريدمب لاشصتلاو مÓعإلاب فلكملا فششك.ءامغإا ةلاحب اهتباشصإا
زاغلاب ةاتف قانتخا هداـفم ءادن اوقلت هناوعأا نأا «ةعاشس رخآا«ـل ةبانعب ةيندملا
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاشسلا ناونعلاب لزنم يف
قاششنتشسإاب راحتنلا تلواح ةات˘ف˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا د˘ع˘بو
تلقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا اهل تمدق روفلا ىلع،زاغلا
بابشسأا ىقبتو اذه ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا ى˘لإا
ىلإا ةنحاششب ةرايشس مادطشصا فلخ مويلا صسفن يفو ،ةلوهجم ةعقاولا
اهرثإا ىلع افعشسأا،ةفيفخ حورجب رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيباشش ةباشصإا
لجر ةباشصإا ىلإا صضيبألا رشسجلاب ةرايشس فارحنا ىدأا امك ناكملا نيع يف
ةحشص ددهت رورملا ثداوح ىقبتو ،ةمدشص ةلاحب عبارلا دقعلا يف ةأارماو
رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب نينطاوملا ةمÓشسو
ةيدؤوملا بابشسألا نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرشسلاو

LªÉ∫.Ω.تاقرطلا باهرإا يمانت ىلإا
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ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تدد˘˘˘ح ثي˘˘˘ح

عيبل ةطقن51 وحن ةحÓفلا
ة˘عزو˘˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ي˘˘حا˘˘شضأا
ثي˘˘ح ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

يعوبشسألا قوشسلا صصشصخ
ةرطنق˘لا،را˘ج˘ح˘لا ن˘م ل˘كب
لاحربو ةدرابلا نيع قوشس،

طاقنلا مهأا نم يبياطششو
مان˘غألا ا˘ه˘ي˘ف ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا

.عيبلل صضرعتو

عيب طاقن عشضو مت اميف
يزيزو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ل˘كب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘˘قاور˘˘ب˘˘لا ي˘˘حو
يزيزع ةقطن˘مو ،يد˘يار˘شس
ة˘˘فر˘˘ششلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب د˘˘م˘˘˘حأا
ةريمخوبب راهدزلا قوشسو،

طاقنو ،ملاشس يديشس يحو
ي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كب ىر˘˘˘˘˘خأا
مجر يجارد يحو ةبيعششلا
مت امك،رامع يديشس ةيدلبب

طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث صصي˘˘شصخ˘˘˘ت
صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا فار˘˘˘ششإا تح˘˘˘ت
ةبعششل كرت˘ششم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا

،ة˘با˘ن˘ع˘ب ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا

ا˘م˘هاد˘حإا ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘نو
ة˘ي˘جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ةزار˘˘خ˘˘ب
ة˘˘˘عرز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘خألاو
و يبرعلا يبياشش ةيجذومنلا
ةيحÓفلا ةينواعت˘لا˘ب ة˘ط˘ق˘ن
ةيدلبب نيومتلاو تامدخلل
هذه نوكتشسو اذه ،راجحلا
ع˘ي˘ب˘˘ل ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةيطغت اه˘ب د˘ي˘ع˘لا ي˘حا˘شضأا
ةبقارملا ىلإا ةفاشضإا ،ةينمأا
ةرطايبلا فرط نم ةيرودلا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل
ةهوبششملا يحاشضألا ءانتقا
،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘˘شضير˘˘˘م˘˘˘لا وأا

ديدحت نم ةيريدملا فدهتو
ى˘لإا ما˘ن˘غألا ع˘ي˘ب˘ل ن˘˘كا˘˘مأا
صضيفخ˘تو صضر˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت

ةيششامت˘م نو˘كت˘ل را˘ع˘شسألا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘ششلا ةرد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو

.نينطاوملل

نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘˘ج˘˘تو
ة˘يرازو تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
ةيلحملا تاطل˘شسل˘ل ته˘جو
نم ينطولا ىوتشسملا ىلع
باو˘˘˘بأا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت » ل˘˘˘˘جأا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع «ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م
م˘ي˘م˘ع˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ح˘˘باذ˘˘م˘˘لا
ةشصاخلا ةديجلا ةشسرامملا
ح˘˘بذ لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ،ا˘ه˘خ˘ل˘شس و ي˘حا˘شضألا

ةرازو˘˘ب لوؤو˘˘شسم ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
يرحب˘لا د˘ي˘شصلاو ة˘حÓ˘ف˘لا
يرور˘˘˘شضلا ن˘˘˘م ه˘˘˘نإا لا˘˘˘ق
ةدوربلا ي˘ف مو˘ح˘ل˘لا ظ˘ف˘ح
ىحشضألا ديع نأا و اميشس
زع يف ةنشسلا هذه نوكيشس
نأا اد˘كؤو˘م،ف˘ي˘˘شصلا ل˘˘شصف
يف نوكتشس حباذملا عيمج
ةراششإÓل،ديعلا موي ةمدخلا

˘مو˘ق˘ت˘˘شس قر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه نإا˘˘ف
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ي˘˘˘ف تلو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
ة˘ب˘قار˘م ل˘جأا ن˘˘م ند˘˘م˘˘لاو

.يحاشضألا ةرزج

مÓعإا ةمهم ىلوتتشس امك
تاعدوت˘شسم˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘حا˘˘˘شضألا دو˘˘˘ل˘˘˘ج
نم نولوانملا اهعجرتشسيشس
ةعانشص يف اهلامعتشسا لجأا
نأا˘م˘ط ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،د˘ل˘˘ج˘˘لا

ةين˘طو˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا صسي˘ئر
ريفوتب قلعتي اميف نيبرملل
قو˘˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غألا

.ةينطولا

ا˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘˘م

،صسأار نوي˘ل˘م82 برا˘ق˘ي

نوكيشس صضرعلا نأا ادكؤوم
يف اركذم ،بلطلا نم ربكأا

5 صصي˘شصخ˘ت˘ب قا˘ي˘˘شسلا

ديعل منغلا نم صسأار نييÓم
 .ةنشسلا هذه ىحشضألا

ةيلحملا تاطلصسـلاو ةيحÓفلا حلاصصملا فرط نم تددح

ديعلا يحاشضأا عيب طاقن رششنت «ةعاشس رخآا»
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ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م تف˘ششك
ريخشست ن˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

ارجات043 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

ديع يموي ةموادم نامشضل
ىلع متحتي ثيح ىحشضألا
ةيدلبلا ةيبع˘ششلا صسلا˘ج˘م˘لا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
يف دي˘ع˘لا ما˘يأا ن˘ي˘مواد˘م˘لا
ةيرادإلا عور˘ف˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

Ó˘شضف ة˘ما˘ع˘لا تا˘حا˘شسلاو
نم تار˘ششع˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت ن˘ع
ىلع رهشسلل ةبقارملا ناوعأا
مارتحاو يل˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘˘مواد˘˘م˘˘لا

ـب رمألا قلعتيو ةبانع ةيلو

رب˘ع ة˘عزو˘م ةز˘ب˘خ˘م08

نم ةيلولا تايدلب فلتخم

ةيدلبب ةزب˘خ˘م63 اهنيب

ةيدلبب تازبخ˘م9، ةبان˘ع

راجحلا ةيدلب˘ب4، ينوب˘لا

رامع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب6،

بنعلا داو ةيدل˘ب˘ب م˘ه˘ل˘ث˘مو

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘˘كب2،

،ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع، يد˘˘يار˘˘شس

ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا، تا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ت˘˘˘لا

Óحم231 و،يبياطشش،

Óحم14 اهنيب نم ةلاقبلل

ةيدلبب51 و، ةبانع ةيدلبب

41، لاحر˘ب˘ب42، ينو˘ب˘لا

4 و بن˘˘ع˘˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب

عيبل Óحم44و .يبياطششب

طاقن4 و هكاوفلاو رشضخلا
يف هتاقتششمو بيلحلا عيبل

ني˘عزو˘م˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ن˘ي˘ح

اعزوم81 بي˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ل
بي˘ل˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا تاد˘˘حوو

و40 هتاقتششمو رتشسبملا

دوقولا عيزوتل ةطحم91

قيقدلا جاتنإل تادحو5 و

هايم˘لا ع˘ي˘ب˘ل ة˘ط˘ق˘ن11و
قلعتي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
عيرشسلا ماعطإلاو معاطملاب

نوكيشس امع˘ط˘م87 نإاف
ر˘ب˘ع ة˘مواد˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
رارغ ىلع ةيلولا تايدلب

و ةبانع ةيدلبب امعطم22

نم لكب6 و ينوبلاب21

51 ،رامع يديشسو راجحلا

ن˘م ل˘˘كب4 و لا˘حر˘ب˘ب

،بن˘˘ع˘˘لا داو و ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘شش

ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نأاو ةرا˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل

يواكشش عفر ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

يأا ةظحÓم دنع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو

˘مار˘ت˘حا مد˘ع وأا تازوا˘ج˘˘ت

طخلا ربع اذهو ةموادملل

ةيريدملاب صصاخلا رشضخألا

.يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م

تاءار˘جإلا صصو˘شصخ˘ب ا˘˘مأا

نع فلختلا لا˘ح ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

كانه نإاف ةموادملا نامشض

لا˘م˘ت˘حا ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غ

. لحملا قلغ

نيفلاخملا راجتلا عدرل ششيتفتو ةبقارم ناوعأا نييعت

 ىحشضألا ديع مايأا ةماودملل ارجات043 نم رثكأا ريخشست

تاونقلا ىوتصسم ىلع روصسكلاو تابرصستلا نم ديدعلا حÓصصإاب تماق اميف

اهنويد ليشصحت يف عرششت هايملل ةيرئازجلا
ةقÓطنلا تناكو اهنئابز ىدل نويدلا ليشصحت ةيلمع يف ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا ةكرشش حلاشصم عوبشسألا ةيادب تعرشش

تاعيرتلا ةيدلبو زكرم راجحلاب ءانهلا يح اذكو ةبورخلا يحو ةبانع ةيدلب ميرلاب نكشسم003 اهنم ءايحأا ةدع ىوتشسم ىلع
اهنويد ليشصحتل ةمزÓلا تاءارجإلاو ريبادتلا ذاختاب تماق دق هايملل ةيرئازجلا حلاشصم نأا ثيح ينوبلا ةيدلبب ةردشسوب يحو
لكل ةعباتلا تاشضابقلا نم برقتلا مهنم تبلطو نويدلا  ليشصحت ةيلمعل نيينعملا اهنئابزل ءاعدتشسا  لاشسرإاب تماق دقف اذهلو
يف ةلثمتملاو اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا يدافتل كلذو عفدلا يف تÓيهشستلا نم ةدافتشسلاو مهتيعشضو ةيوشستل زكرم
تماق دقف صصوشصخلا اذهبو ريخأاتلا تامارغ عم تاقحتشسملا عفد بناج ىلإا ةلادعلا ىلع مهتلاحإاو مهدشض ةيئاشضق ىوعد عفر
دحألا موي ةيلمعلا تقلطنا اهنئابز ىدل اهنويد ليشصحت ةيلمع يف عورششلا نع نÓعإلاب ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاشصم

يف ةلثمتملاو تÓيهشستلا نم ةدافتشسلاو تاءارجإلاب مايقلل تاشضابقلا ىلإا برقتلا نيينعملا نينطاوملا نم تبلطو ةيليوج12
ىلع ةدئافلاب دوعيشس نويدلا ليشصحت ةيلمع نأا امك ةريبكلا غلابملا ةلاح يف طاشسقألا قيرط نع نويدلا ديدشستل ةلودجلاب مايقلا
ةهج نمو.نئابزلل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا نيشسحت يلاتلابو اهتاطاششن ريوطتب هايملل ةيرئازجلا حلاشصمل حمشسي ذإا نطاوملا
ةيئاملا تابرشستلا حÓشصإل ةمئادلا اهتÓخدت لÓخ نم ةورثلا ىلع ظافحلا ىلإا امئاد ىعشست هايملل ةيرئازجلا حلاشصم نإاف ىرخأا

عطقم ديدجتب ةششرفلا داو زكرمو ةبانع زكرم لخدتلا ةقرف تماق نأا اهرخآا ناكو تاونقلا ىوتشسم ىلع ةلشصاحلا باطعألاو

حلاشصملا تاذ مايق بناج ىلإا روكشساملاف ةطرششلا يحبCVP مم061 رطق تاذ ايلوط ارتم02 يلاوح برششلل ةحلاشص ةانق

ءايحأل ةنومملا مم006 رطق تاذ ةيشسيئرلا ةانقلا ىوتشسم ىلع ةشصاخلا ةلواقملا هيف تببشست يذلا رشسكلا حÓشصإا لاغششأاب
اهرثإا ىلعو عيزوتلا فيقوتو هايملا نم ةربتعم تايمك عايشض يف مهاشس يذلا رشسكلا حÓشصإا متو صشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا
.ءايحألا كلت ىلع هايملا عيزوت مت

MƒQjá aÉQì



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعأصس رخآا
Akher Saâ

73759ددعلا9102 ةيليوج32  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 عدوي يرصصم
 عومدلأب رصضخلا رأصصنأا

نطاومل ويديف عطقم يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم تلوادت
راطمب ينطولا بختنملا راصصنأا عومدلاب عدُوي يرصصم
تناك يتلا ممأÓل ايقيرفإا سسأاك ةصسفانم ءاهتنإا دعب ةرهاقلا

ةر˘م ير˘صصم˘لا ع˘ج˘صشم˘لا تب˘ثأاو .«ر˘صضخ˘لا» بي˘صصن ن˘م
دق لاجم يه لب ،ةبعل درجم تصسيل مدقلا ةرك نأا ىرخأا
لواح لباقملاب .ةليبنلا رعاصشملاو ةيناصسنإ’ا هيف سضيفت
داصسفإاو نييرئازجلا ةحرف ءاوجأا ريكعت نايرصصم نايماحم
مهدجاوت لاوط نويرئازجلا اهعنصص يتلا ةعئارلا ءاوجأ’ا
تاغÓب عفر لÓخ نم يصضاملب لابصشأا عيجصشتل رصصم يف

لوخد نم امهعنمل يجارد ظيفحو زرحم سضاير دصض
.اددجم ةنانكلا سضرأا

 رئازجلأب «غنيكلوصس» ـل ينف لفح
يرئازجلا نانفلا ييحيصس
Óفح «غنيكلوصس» زرابلا
˘مدا˘ق˘لا توأا22 موي
5591 توأا02 بعلمب
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب˘˘ب
غ˘ن˘ي˘كلو˘صس ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘˘صسو
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘قا˘˘صشع˘˘ب

با˘˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘˘م لوأ’
هزورب دعب ةصصاخ ليوط
يملاعلا ىوتصسملا ىلع
ي˘ت˘لا ي˘˘نا˘˘غأ’ا ل˘˘صضف˘˘ب
تلا˘˘ن ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا

ةرا˘صشإÓ˘ل ،ر˘ي˘ب˘ك ىد˘˘صص
ناويدلا ميظنت نم لفحلا
فلؤوملا قوقحل ينطولا

ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لاو
.«ادنوأ’ا»

قيرفلا بع’
يرمعلب لأمج ينطولا

ةليصسملأب
بختنملا مجن و بع’ سسمأا ءاصسم لح
افيصض يرمعلب لامج يرئازجلا ينطولا
يف ةليصسملا ةي’وب ىصسيع يديصس ةيدلبب
ميدقتب ما˘ق ثي˘ح ه˘با˘صسنأ’ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ةرا˘يز
يذلا يعانم يوابرعل ةلئاعل ءازعلا بجاو
نÓعإا دعب ةيبلق ةتكصس رثإا ىلع يفوت
(ة˘ي˘غ˘ل˘م˘لا) ءاز˘ج˘لا ة˘ل˘˘كر ح˘˘ن˘˘م م˘˘كح˘˘لا
  .يئاهنلا ةلباقم يف لاغنيصسلا بختنمل

ةصشولعلا تقو ءأجو ةصشولحكلا تقو تأف
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسمأا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش
لصصاوتلا عقاو˘م ر˘ب˘ع تا˘ح˘ف˘صصلا
ريكفتلا «كوبصسيافلا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نأا ةصصاخ ديعلا ةيحصضأا ءانتقا يف
تايرابم ببصسب تلجأا ةركفلا هذه
ج˘يو˘ت˘˘ت د˘˘ع˘˘ب نآ’اوNAC ـلا
ىلع هلوصصحو ينطولا بختنملا

داورلا سضعب قلع دقف ايقيرفإا سسأاك
دق نآ’او ةصشولحكلا بلج مت هنأاب

ءارصش تقو يأا ةصشولعلا تقو ءاج
يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صضأا سشب˘˘˘كلا
.طقف مايأا ىوصس هنع انلصصفي

 ةفيرعملأب تأتفÓلا قيلعت
ه˘ي˘ف تح˘˘ن˘˘م يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ةصصخر راجح˘لا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم
با˘ح˘صصأا د˘حأ’ ة˘ت˘ف’ ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘˘ب تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا
حلا˘صصم˘لا تاذ تمد˘قأا را˘ج˘ح˘لا

رخآا ي˘لد˘ي˘صصل ة˘ت˘ف’ عز˘ن ى˘ل˘ع
ع˘ي˘م˘ج ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م ل˘˘صصح˘˘ت
تاءارجإ’ا ع˘ي˘م˘ج م˘تأاو ق˘ئا˘ثو˘لا
ةليصضف عراصشب ة˘ي˘لد˘ي˘صص ح˘ت˘ف˘ل
متأا نأا دعب أاجافت هنكل نادعصس
ةتفÓلا ةلازإاب رقملا ءارك ةيلمع
 .ةيدلبلا فرط نم

ربكأأب موقي ينويهصصلا لÓتح’ا
سسدقلأب لزأنملل مده ةيلمع

رج˘ف˘لا تا˘عا˘صس ذ˘ن˘م ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق تما˘ق
نم ديدعلا مدهل اهتافارج مادختصسا يف ،سسمأا مويل ىلوأ’ا
كلذو ،سسدقلا فراصشم ىلع يركصسع رادج برق لزانملا

تمدختصساو .ةيلود تاداقتناو ةينيطصسلف تاجاجتحا مغر
’ يتلا ،ةيلمعلا يف ةليقث تايلآاو تادعم لÓتح’ا تاطلصس
ناكصسلا نم ينابملا ءÓخإاب يصضقي رارق دعب ةلصصاوتم لازت
روصص ةيرق يف سصمحلا يداو يحب ،دحاو تقو يف اهمدهو
ايلعلا ةمكحملا تناكو.ةلتحملا سسدقلا ةنيدم بونج رهاب
ناكصسلا همدق اصسامتلا سسمأا تصضفر دق لÓتحÓل ةعباتلا

.اتقؤوم مهلزانم مده فقوب لÓتح’ا تاطلصس مازلإ’
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ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو م˘˘ج˘˘ن ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإا ع˘˘˘سضخ

هيدان عم ةيبطلا تاسصوحفلا ىلإا ينطولا بختنملا

،ي˘لو˘ب˘مإا ة˘باو˘ب ن˘م ه˘ي˘لإا مد˘ق يذ˘لا نل˘ي˘م د˘يد˘ج˘لا

فسصتنم نليم ةنيدم ىلإا12 بحاسص لوسصو روفو

ىلإا ةر˘سشا˘ب˘م ه˘جو˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘˘ث’ا سسمأا مو˘˘ي را˘˘ه˘˘ن

ةيبطلا تاسصوحفلا ىلإا عوسضخلا لجأا نم ةحسصملا

بع’ نأا ““نل˘˘ي˘˘م و˘˘˘تو˘˘˘ت““ ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘سشكو ،ة˘˘˘مزل˘˘˘لا

قدنف ىلإا ةيبطلا تاسصوحفلا بقع هجوت ““رسضخلا““

ءاثلثلا مويلا عقوي نأا ىلع ،نليم ةنيدم طسسو يف

5 ىلإا د˘ت˘م˘ي˘سس يذ˘لا ““ير˘ي˘نو˘سسور˘لا““ ع˘م هد˘ق˘ع ىل˘ع

يونسس بتار ىلع رسصان نب لسصحيسس ثيح ،تاونسس

يرود˘لا قل˘م˘ع ح˘ج˘نو ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م5.1 ـب رد˘ق˘ي

61 لباقم ر˘سصا˘ن ن˘ب تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإ’ا

راسشي ،تاريغ˘ت˘م˘لا سضع˘ب ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب وروأا نو˘ي˘ل˘م

للخ ءاوسضأ’ا لك فطخ دق ناك رسصان نب نأا ىلإا

رسصم اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ف ““ر˘سضخ˘لا““ ع˘م ه˘ت˘كرا˘سشم

يبراحم““ جيوتت يف لاعف لكسشب مهاسس ثيح9102

زو˘ف˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،يرا˘˘ق˘˘لا بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ““ءار˘˘ح˘˘سصلا

9102. ““ناك““ يف بع’ لسضفأا ةزئاجب

يرطقلا ةفارغلا ـل ايمسر مضني ينه نايفس
ي˘لود˘لا ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ،ن˘ي˘ن˘ثإ’ا سسمأا ،ير˘ط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا ن˘ل˘عأا
اًرابتعا يدانلاب ةركلا قيرف فوفسصل مامسضنلل ،ينه نايفسس
ةفارغلا ركذو ،دقاعتلا ةدم ديدحت نود ،لبقملا مسسوملا نم

يدانل عsقو ينه نايفسس sنأا ،““رتيوت““ ىلع يمسسرلا هباسسح ربع
ل˘ئا˘سسوو ،رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ًي˘م˘سسر ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘فار˘غ˘˘لا
ربتعُيو ،يدان˘لا ر˘ق˘م˘ب د˘ق˘ع˘ُي ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م لل˘خ مل˘عإ’ا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘فار˘غ˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘سص لوأا ،ي˘˘ن˘˘ه نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
نم هيعاسسم ةفارغلا يدان لسصاوي ،ىرخأا ةهج نم ،ةيفيسصلا
عا˘فد ةر˘خ˘سص ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘˘ج ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص م˘˘سسح ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ل˘˘جأا
مهاسسو9102 رسصم ““ناك““ يف تف’ لكسشب قلأات يذلا ““رسضخلا““

.ينطولا بختنملا هققح يذلا جيوتتلا يف ريبك طسسقب
ع.سش.م

”ةيرئازجلا ةركلل بسكمو انل ريبك رخف9102 ايقيرفا سأكب رضخلا جيوتت“ :يوانرب
دعسسأا يذلا ينطولا بختنملاب زازتع’او رخفلاب سساسسح’ا انحنمي اهخيرات يف ةيناثلا ةرملل رسصمب9102 ايقيرفا ممأا سسأاكب رئازجلا جيوتت نإا يوانرب فوؤور ميلسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو لاق
حيرسصت يف يوانرب فوؤور ميلسس حسضوأاو ،يسضاملا ةعمجلا ةرهسس اهنع راتسسلا لدسسا يتلا ةيقيرف’ا ةسسفانملا هذه للخ عئارلا فاسشتك’ا يسضاملب لامج بردملا ةدايقب يرئازجلا بعسشلا

هل ىنمتنو رئازجلل ريبك بسسكم وه يذلا ناكلا ةيادب ذنم باسشلا قيرفلا اذه ةوق  كردأا ةريبكلا هتكنحو هتايناكمإا لسضفب يسضاملب بردملا نأاب ةيرئازجلا ةعاذإ’ا ايدميتلم هب سصخ
ميظنتلا بناج ىلإا ةينطولا ةبخنلا اهكلتمت يتلا ةيدرفلا تاراهملا ىلإا رظنلاب سسأاكلاب زوفلا رسضخلا ناكمإاب هنا قباسس تقو يف حرسص دق هناب هتاذ ثدحتملا فاسضأاو ،حاجنلاو قلأاتلا نم ديزملا
زوفلا ’ املو ةحومطلا فادهأ’ا نم ةلمج ريطسست للخ نم ةينطولا ةليكسشتلا لبقتسسم يف ريكفتلا ةيمهأا ىلإا ريزولا راسشأا امك ،بختنملل ينقتلاو ينفلا مقاطلا هب عتمتي يذلا يلاعلا

مهأا طابسضن’ا نأا رابتعا ىلع تاسصسصختلا عيمج يف نييرئازجلا لكل سضيورت ةباثمب نوكي نأا نكمي ةيرئازجلا مدقلا ةرك يف رسضخلا همدق يذلا زاجن’ا نأا ربتعاو ،ىرخأا تاسسفانمب
ديلو.ف.حاجنلا ملسس يف ءيسش
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لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ق

مظنملا دلبلا روهمج مجاهي نم نأاب يسضاملب

دق هنإاف ،يرسصملا روهمجلا لثم روهمج وأا

برد˘˘م˘˘لا ح˘˘ير˘˘سصت ءا˘˘جو ،ا˘˘نو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي

رابخأا““ ةفيحسص عم هراوح للخ يرئازجلا

ةمدسص لوح لاؤوسس ىلع ادر ةيرسصملا ““مويلا

اهعيجسشتل هراكنإا د˘ع˘ب ة˘ير˘سصم˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

اوفع““ :يسضاملب باجأاو ،يرئازجلا بختنملل

وأا مظنملا دلبلا روهمج مجاهي نم ،ىديسساي

نوكي دق هنإاف يرسصملا روهمجلا لثم روهمج

يتباجإا يف احسضاو تنك““ :فاسضأاو ،““انونجم
عيجسشت نع نييملعإ’ا دحأا نع لاؤوسس ىلع

يف لاغنسسلا بختن˘م˘ل ة˘ير˘سصم˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ةيرسصم˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نأا ىدر نا˘كو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

كلذ˘ب د˘سصقأاو ع˘ج˘سشت ن˘م را˘ت˘خ˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اريثك ردقأا““ :حسضوأاو  ،““رايتخ’ا يف ةيرحلا
د˘حأا ا˘ه˘نأا ىرأا ي˘ت˘لاو ة˘ير˘سصم˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن ىلإا تدأا ي˘˘ت˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

بتكي نأا نكمي ’ روهمج نودب ت’وطبلاف
يتلا ةيرسصملا ريهامجلا ركسشأاو حاجنلا اهل
ا˘ن˘ل تق˘ف˘سصو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا تع˘ج˘سش
ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا ىي˘˘حأا ي˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك زو˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا تد˘ب˘ك˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.““ةيئاهنلا ةارابملا روسضح

نل رئازجلا ةدايق يف يناكم كرتا امدنع»

بختنم بيردت ضضرع لوبق يف ددرتا

 ””ةنعارفلا

ول يرسصملا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت ل˘ب˘ق˘ت لو˘حو

يسضاملب قلع ،رمأ’ا هيلع رمأ’ا اذه سضرع

يرئازجلا بختنملا بردم نأ’ا انأا““ :هلوقب

ي˘ف ة˘ظ˘ح˘ل ددر˘تأا ن˘ل ي˘نا˘ك˘م كر˘تأا ا˘مد˘ن˘˘عو

تاموقم كلمي بختنم وهف ةنعارفلا ةدايق

نو˘˘ك˘˘ي نأا ل˘˘سضفأ’ا ن˘˘م““ :فا˘˘سضأاو ،““حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا

ىربكلا ت’وطبلا يف ةيبرع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

حوم˘ط˘لا رد˘ق˘يو فر˘ع˘ي ه˘نأ’ ،ي˘ن˘طو برد˘م
للخ هنأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا ،““هد˘ل˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘ل
نيب يئاهنلا ةارابم بقع يفحسصلا رمتؤوملا

9102 اي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ي˘ف لا˘غ˘ن˘سسلاو ر˘ئاز˘ج˘لا

ىتحو ناوج12 نم رسصم يف تميقأا يتلاو

لوح لاؤو˘سس ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب در ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج91
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘سصم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
ينأ’ نويع بيبطل بهذأا جاتحم انأا““ :لئاق
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘˘لا بسضغ را˘˘ثا ا˘˘م و˘˘هو ،““اذ˘˘ه رأا م˘˘ل
اوسضاخ نيذلا نييملعإ’ا ةسصاخ نييرسصملا

حيرسصتلا اذه ي˘تأا˘ي˘ل ،هد˘سض ةرو˘ع˘سسم ة˘ل˘م˘ح
هلع˘ل ق˘با˘سسلا ير˘ط˘ق˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ن˘م
.مهافتلا ءوسس سضعب ليزي

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةيرصملا ”مويلا رابخأ“ ةفيحصل تاحيرصت يف

:يضاملب
ريهامجلا ركضشأا””
 ةــــــــــــيرضصملا
اــــــنتدناضس يتلا
بيردت ينفرضشيو
””ةنعارفلا بختنم

مويلا تاونسس5 ـل دتمي دقع ىلع عقويسس

يراقلا بقللاب ““رسضخلا““ جيوتت دعب

ت’ؤواضستلا ريثي ””فافلا”” ضسأار ىلع يضشطز لبقتضسم
دبع ةلودلا سسيئر ترهظأا يتلا ةيعامجلا ةروسصلا يف ،يسشطز نيدلا ريخ ،(فاف) مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا سسيئر ىفتخا
يف سسلاج وهو ،يسشطز ىرخأا ةروسص ترهظا امك .نواعملا هزاهجو يسضاملب لامج بردملاو نيبعللا طسسوتي ،حلاسص نب رداقلا
ينطولا يبعسشلا سسلجملا سسيئرو ،ليجوق حلاسص ةمأ’ا سسلجم سسيئرو ،ةلودلا سسيئرل سصسصخ يذلا لوأ’ا فسصلل ريخأ’ا دعقملا
ناك امدنع ،..يرمعلا نبو يحلوبمو زرحمو ،يسضاملب بناج ىلإا ،نيرخأا نيلوؤوسسمو يودب نيلا رون لوأ’ا ريزولاو ،نينسش ناميلسس
““ لوكوتوربلا نأا لوقلا ىلإا بهذ نم كانهف ،هيعارسصم ىلع تليوأاتلا باب تحتف ““رهاظم» .يمسسرلا هباطخ يقلي حلاسص نب
،يسشطز روهظ مدع تاطلسسلا دمعت ىلإا نورخآا حجر اميف ،فسشكنا داكلاب ناكم يف سسلجي فافلا سسيئر لعج يذلا وه ““يسسائرلا

يرئازجلا داحت’ا سسيئر هجاوو .ةقيلفتوب زيزعلا دبع ليقتسسملا سسيئرلا طيحم ىلع بوسسحم هنوكل ،ةيمامأ’ا فوفسصلا يف
طسشني يذلا ،وبط هللا دبع ،ةدكيكسس ةبيبسش قيرف سسيئرل قبسس ذإا ،““داسسفلا““ يف هطروتب تاماهتا ،يسشطز نيدلا ريخ ،مدقلا ةركل

،7102 ماع عيبر يف داحت’ا سسأار ىلع يسشطز باختنا دعب ،داسسفلا يف طروتلاب داحت’ا سسيئر مهتا نأا ةيناثلا ةجردلا يف هقيرف
ىلع رانلا حتفو ،نيسشملا ةيرئازجلا ةركلا عقاو اهللخ نم ىرع ،ةريطخ قئاقح نع ،ةدكيكسس ةبيبسش سسيئر كاذنأا فسشك ثيح

دعتبا يذلا هقيرف اهتيحسض حار ةرماؤوم يف هطروتب هايإا امهتم ،يسشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلل ديدجلا سسيئرلا
سسيئرل قبسس امك .ةيناثلا ةطبارلا نم82ـلا ةلوجلا اهتدهسش يتلا جئاتنلا ةيفلخ ىلع ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا دوعسصلا نع
هنأا ةينويزفلت تاحيرسصت يف دكأا ذإا ،يسضاملا ماعلا داحت’ا سسيئرل ةمهتلا سسفن هيجوتب ،يطاورز دمحم ،ةرواسسلا ةبيبسش قيرف
.امهئاوهأاو امهتحلسصم قفو يرودلا يف ميكحتلا عاطق نارّيسسي هقيقسشو

ةرار˘غو˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ح˘˘ي˘˘سس
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب مو˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص

داح˘تا ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
ه˘ت’ا˘سصتا مور˘ك ط˘بر نأا د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع
مت نأا دع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ه˘ب

قفاوو ،يب˘ير˘ع˘ل˘ب ةردا˘غ˘م رار˘ق م˘سسح
ةسضراعلا ىلع فارسشإ’ا ىلع ةرارغوب
ىلع ظافحلا متيسسو ،ةيبانعلا ةينفلا

،سسار˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘برد˘˘م˘˘˘ك نا˘˘˘سسح د˘˘˘ماو˘˘˘ح
د˘ير˘ف ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
ر˘˘سضح˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا يدود˘˘˘غز
سسي˘ئر ق˘ف˘تا د˘قو ،دا˘ح˘تل˘˘ل ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
عم مورك يداه˘لا د˘م˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا
لوأا ة˘ل˘ي˘ل ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ع˘سسلا برد˘م˘لا
نل ثيح يسضارتلاب قلطلا ىلع سسمأا

ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا سسأار ىل˘˘ع ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ي
نوكتملا ينفلا همقاط ة˘ق˘فر ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ير˘˘با˘˘ج ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع هد˘˘عا˘˘˘سسم ن˘˘˘م
نأا ودبيو ،ةيبلاوط يندبلا رسضحملاو
برد˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘خ˘˘ب ع˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ل مور˘˘˘ك
ةيوه رييغت ثدحي نأا ررقو يبيرعلب
ةينفلا ة˘سضرا˘ع˘لا ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا

رفاسسي نأا لبقو مسسوملا أادبي نأا لبق
ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘هارد ن˘˘˘ي˘˘˘ع ىلإا داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ق˘ل˘غ˘م˘لا سصبر˘ت˘لا ءار˘جإا
ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو ،لوأ’ا

ةلحرم يف داحت’ا برد نأاو ةرارغوب
ةدهع يف2102-3102 مسسومل ةدوعلا
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘سسلا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

كلذ ي˘ف دا˘ح˘ت’ا ن˘ك˘˘م˘˘تو ،فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب
ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
كلميو ،ةفرتح˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ءاو˘جأ’ا ن˘ع ة˘ل˘ما˘˘سش ةر˘˘ك˘˘ف ةرار˘˘غو˘˘ب
راسصنأ’ا قلعت ىدمو ةبانع يف ةماعلا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘سضلاو م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ب

برد˘م˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح د˘˘قو ،““ز˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا““
ع˘م ةز˘ي˘م˘م ج˘ئا˘ت˘ن ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا
ر˘˘˘ف˘˘˘ظ ثي˘˘˘ح تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت عا˘˘˘فد يدا˘˘˘˘ن
م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م دو˘ع˘سصلا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ب
ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ىلإا ةاو˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ىلإا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ىل˘˘ع برد˘˘م ي˘˘نا˘˘ث ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو ،ىلوأ’ا
يدا˘ن برد˘ي يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

عافد يدان وهو تاونسس4 ةدمل دحاو
فراسش ملعوب بردملا دعب تنانجات
تاونسس5 ـل سشارحلا داحتا برد يذلا

نيمايلا برد˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سس ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
للتح’ ““يترايدلا““ داق نأاو ةرارغوب
ي˘ف بي˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘سس ي˘˘ف4 ة˘ب˘تر˘م˘لا
ر˘ف˘ظو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لا ىلوأ’ا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

7102- ““اباكلا““ عم ““ةعل˘ط˘لا““ ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ب
ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘لا برد˘˘م˘˘لا كل˘˘م˘˘يو،8102
ق˘ب˘سس ثي˘ح ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ي˘ب˘خ ةرار˘غو˘˘ب
رار˘˘غ ىل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘نأا برد نأاو
يف ةملعلا ةيدولومو ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م
ةيدولومو ةفرتحملا ىلوأ’ا ةطبارلا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
بورخلا ةيعمج برد امك ،ةفرتحملا
قبسسو ،ىلوأ’ا ةطبارلا يف مسساوم3 ـل
ي˘˘˘ف نور˘˘˘ك˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ع با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش برد نأاو
مسسوم يف ةفرتحملا ىلوأ’ا ةطبارلا
ة˘سضرا˘ع˘لا ىل˘ع فر˘سشأاو4102-3102
ةبي˘ب˘سشو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
.اسضيأا ةدكيكسس

ةرضشابم ايفتاه يبيرعلب ـب لضصتا مورك
ةمضصاعلا نم هتدوع دعب

ديعسسلا بردملاب ايفتاه مورك لسصتا
نم داع نأا دعب سسمأا لوأا ةليل يبيرعلب
ا˘هد˘ع˘بو رار˘ق˘لا˘ب ه˘م˘ل˘عأاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

““سص’ا˘˘ب ازو˘˘م˘˘ي˘˘م““ قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘˘ف ل˘˘˘با˘˘˘ق
يرباج يناغلا دبع دعاسسملا بردملا

قل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
يقابو يبيرعلب عقوي ملو ،يسضارتلاب
د˘ق˘ع يأا ىل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ءا˘˘سضعأا

ي˘ت˘لاو دو˘ق˘ع˘لا ة˘يز˘ها˘˘ج مد˘˘ع بب˘˘سسب
د˘عو˘م مور˘˘ك را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا بب˘˘سسب تل˘˘جأا˘˘ت

ريدملاب سصاخلا متخلا ىلع هلوسصح
،مهسسأ’ا تاذ ةيسضايرلا ةكرسشلل ينفلا

د˘ي˘ع˘سسلا برد˘م˘لا ة˘بر˘ج˘˘ت تنا˘˘ك د˘˘قو
ةر˘ي˘سصق ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ع˘م ي˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب

9 ءاثلثلا موي ةبانع ىلإا لسصو ثيح
ي˘ف مور˘ك ع˘م سضوا˘ف˘ت ثي˘ح ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ىلع فرسشأاو ،““سص’اب ازوميم““ قدنف

اموي31 ةدمل قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا
قل˘˘˘ط˘˘˘نا ىل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘سشأا ثي˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ي˘ف د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

˘مو˘ي تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘سصح

يف ررق نم وهو ةيليوج21 ةعمجلا
ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا سصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘سش
ةيليوج62 مو˘˘ي ىلإا ير˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ب˘يرد˘ت ىل˘˘ع فر˘˘سشأا د˘˘قو ،يرا˘˘ج˘˘لا

نيبعلل حنمو يسضاملا عوبسسأ’ا لماك
تف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سساو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘حار
˘مو˘ي ءا˘سسم تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
لوأا تابيردت ىلع فرسشأا امك ،تبسسلا
.ةيداع ةفسصب سسمأا

ر.سس

ةثداحلا دعب لوبرفيل يف مراع بسضغ

ينابضسإ’ا ةيليبضشإا ةهجاوم يف ةريطخ ةباضصإ’ ضضرعتي يضسورعلا يرئازجلا
ينفلا ريدملا ،بولك نغروي يناملأ’ا برعأا
ه˘ف˘سسأا ن˘ع ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
اهل سضرعت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا ة˘با˘سصإل˘ل د˘يد˘سشلا
ق˘ير˘ف˘لا بع’ ي˘سسور˘ع˘لا ر˘سسا˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يسسنرفلا نم في˘ن˘ع ل˘خد˘ت د˘ع˘ب ،د˘عا˘سصلا

،ينابسسإ’ا ةيليبسشإا عفادم نوناج سسيروج
تع˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا لل˘˘˘˘خ

سسأا˘˘ك ن˘˘م˘˘سض ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا سسمأا ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
مسسوملل اريسضحت ،ةيدولا ةيلودلا لاطبأ’ا
ن˘˘م در˘˘ط˘˘ل˘˘ل نو˘˘نا˘˘ج سضر˘˘ع˘˘˘تو  .د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
اد˘˘ج ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

08 ـلا ةقيقدلا يف ،يسسورعلا ىلع روهتملاو
بعل˘لا هر˘ثإا ىل˘ع ردا˘غ يذ˘لاو ،ءا˘ق˘ل˘لا ن˘˘م
نم احسضاو ادبو ،ةارابملا باسشلا يرئازجلا
ةلاحلا لوح ،ابوروأا لاطبأا يرود لطبل يبطلا زاهجلا هنلعيسس ام راظتنا يف ،ةياغلل ةريطخ ةباسصإ’ سضرعت باسشلا بعللا نأا دهسشملا
يذلا فينعلا لخدتلا دعب يسسورعلل هراذتعاب مدقت ،أاطخلا بكترا يذلا ةيليبسشإا عفادم ،نوناج سسيروج ناكو .يسسورعلل ةيئاهنلا
يراذتعا نلعأا نأا ديرأا““ :““رتيوت““ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘سصخ˘سشلا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ىل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘لا بت˘كو .ه˘ت˘با˘سصإ’ ىدأا
لجأا نم يتاولسص لك ..مدقلا ةرك بعلم يف هل ناكم ’و يبناج نم ائيسس افرسصت ناك دقل ..بعللا يعجسشمو ةلئاعو لوبرفيل ،عيمجلل
نأا لبق ،فدهب زئافلل وتيلون ينابسسإ’ا مدقت ثيح ،فده لباقم نيفدهب لوبرفيل ىلع زوفلا يف ةيليبسشإا حجنو .““هتلئاعو بعللا

.ةدحاو ةقيقدب لوأ’ا طوسشلا ةياهن لبق لوبرفيلل ةجيتنلا يجيروأا كوفيد يكيجلبلا لداعي
ىلع ،نيزيمم نيبع’ ةدع ميدقت يف تمهسسأا يتلا ،ةريهسشلا ةيسسنرفلا رفاهول ةسسردم نم جرختو،1002 ماع اسسنرف يف يسسورعل دلو

.يزيلجنإ’ا دتيانوي رتسسسشنام طسسو طخ بع’ ابغوب لوب يسسنرفلاو ،يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسسشنام مجن زرحم سضاير يرئازجلا رارغ
،مرسصنملا مسسوملا يف تف’ لكسشب اماع81 تحت قيرف عم قلأاتو،7102 ماع لوبرفيل يف بابسشلا ةئف ىلإا اماع81ـلا بحاسص مسضناو
يسسورعلا عيطتسسيو .ديدجلا مسسوملا نم اقلطنا لوأ’ا قيرفلل يسسورعلا ديعسصتل ،““زديرلا““ بردم بولك نغروي يناملأ’ا عفد ام وهو
يذلا ،بولكل ةبسسنلاب ةعئار ةسصرف دعي ام وهو ،رسسيأا ريهظك زيمتم هنكلو ،عفادملا طسسولاو حانجلا لثم ،زكرم نم رثكأا يف بعللا

.هدقع ءاهتنا بقع يسضاملا ناوج يف لوبرفيل نع لحر يذلا ،ونيروم وتريبلأا ينابسسإلل ليدب نع ثحبي
بيجن.ج

  سسارحلل بردم دماوحو يندب رسضحم يدودغز ديرف/ ةبانع داحتا

يبيرعلب ـل افلخ داحتÓل اديدج ابردم ةرارغوب نيمايلا

 ”لاجر مهنف ناكلا بقلب اوجوتو يرئازجلا بختنملل يعيجشتب روخف“ :يريبير
دسصحي رئازجلا بختنم تلعج ةديدع لماوع كانه نأاب يريبير كنارف يسسنرفلا بعللا دكأا
نيبختنملا تعمج يتلا ،ةارابملا يف يلاغنسسلا بختنملا باسسح ىلع9102 ايقيرفأا ممأا بقل

،ع˘ج˘سشم ف˘لأا03 ن˘م ر˘ث˘كأا رو˘سضح˘ب ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘سس ي˘لود˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع
لامج ،ةيادب““ :لاق ثيح ،ةيرسصملا ““نطولا““ ةديرج عم هارجا هراوح للخ ،يريبير““لاقو
ىف يتأايو ،مدق ةرك ناديم يف سسيلو برح ةحاسس يف نوبعلي مهنأاب نيبعللا رعسشأا ىسضاملب
مدلاو بعلملا يف ةلوجرلا قيرط نع مهدلبل بقللا اودسصح نيذلا نوبعللا يناثلا ماقملا

ةارابم˘لا لا˘م˘ك˘ت˘سسا ىل˘ع ر˘سصيو ه˘ه˘جو ن˘م ا˘مد فز˘ن˘ي ىر˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ا˘ن˘يأار ا˘مد˘ع˘ب
بقللا نوقحتسسي اوناك رئازجلا وبع’““ :عباتو ،““ت’وطبلا دسصحت اذكه ،ةلوجر لكب ةيئاهنلا

ىلع ارداق افينعو ايوق ليج كلتمي بختنملا اذه نأا ىأار عيمجلا لعفلاب ،مهل ةارابم لوأا ذنم
فسسوي ةباسصإا اهنم ةديدع ءايسشأ’ اوسضرعت دقل ،ةلوهسسب بقللا اودسصحي ملو ،بقللا دسصح

ملاعلا ىفو ايقيرفأاو يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘لا ل˘سضفأا ن˘م د˘حاو ة˘ه˘جاو˘مو ،لا˘ط˘ع˘لا
سسفاني وهو ،ةيئاهنلا ةارابملا يف ةيناثلاو ،تاعومجملا يف تناك ىلوأ’ا ،نيترم ىنام ويداسس
اوحجنو ،توم وأا ةايح تناك هل ةبسسنلاب ةارابملاو ،ايقيرفأا يف بع’ لسضفأا ةزئاج ىلع ةدسشب
عباتو ،““حاجنوبو زرحمو ىناميلسسو ىلوغيف لاثمأا ةربخ ىوذ نيبعلب ةبقعلا كلت ىطخت يف
ىنكلو ،تابختنملا لك تايرابم دهاسشأا مل““ :ايقيرفأا ممأاب يرئازجلا بختنملا تاهجاوم نع
ةريبك ةلوطب مدق هنأا ىرأاو ،يتلئاع ةقفر يرئازجلا بختنملا ةعباتم ىلع اسصيرح تنك
زيمت يتلا ةيلاتقلا حورلاب ةياغلل ابجعم تنكو ،راوفيد توكو ايريجين لثم تابختنمب حاطأاو
لا˘م˘ج ل˘ث˘م م˘ه˘ع˘م ر˘ي˘ب˘ك برد˘م دو˘جو ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا راو˘سشم لاو˘ط نو˘ب˘عل˘لا ا˘ه˘˘ب
هتدناسسم سصوسصخب لسصاوو ،““يرئازجلا بختن˘م˘ل˘ل خ˘يرا˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سص عا˘ط˘ت˘سسا ىذ˘لا ىسضا˘م˘ل˘ب
لجأا نم ةرهاقلا بعل˘م ي˘ف ىدو˘جو˘ب اد˘ج ارو˘خ˘ف تن˘ك““ :ير˘ي˘ب˘ير لا˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
يعم تثدحتو ،ةيرئازج لوسصأا نم يتجوز نأا ملعي عيمجلاو ،يرئازجلا بختنملا ةدناسسم

ةد˘حاو ة˘ظ˘ح˘ل ددر˘تأا م˘ل ،ة˘م˘سسا˘ح˘لا ةارا˘ب˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ا˘هدل˘ب بخ˘ت˘ن˘م ةد˘نا˘سسم ةرور˘سض ن˘˘ع
رئازجلا ةدناسسمل ،ةرهاقلا بعلم ىلا لقنتلاو رسصم ىلا رفسسلا ةركف ىلع روفلا ىلع تقفاوو
بقللا نادقف لاح يف ةياغلل انيزح نوكأاسس تنك ،انولذخي مل نوبعللاو ،اعئار ائيسش ناكو
ةداعسسلا ينتر˘م˘غ ا˘ه˘ه˘جو ىل˘ع ةدا˘ع˘سسلاو ة˘ج˘ه˘ب˘لا تيأار ا˘م˘ن˘ي˘ح ن˘ك˘لو ،ي˘ت˘جوز نز˘ح بب˘سسب
ةارا˘ب˘م ل˘ك بق˘ع ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود ع˘م ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘ك ا˘ن˘ت˘قل˘ع كلذ˘كو ،ا˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سسب
لجأا نم عراوسشلا يف نيير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ق˘فر˘ب نو˘جر˘خ˘ي نو˘ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.““لافتح’ا

ديلو.ف

بختنملا قاقحتسسا ،اقباسس ةيراوفيإ’ا مدقلا ةرك ةروطسسأا ابغورد ييديد دكأا

قحتسست رئازجلا““ :لاق ثيح،9102 رسصم ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلب زوفلا ينطولا
:لسصاويل ،““ةلوطبلا يف ةيوقلا تايرابملا نم ةعومجم تمدق دقل ،يراقلا بقللا
سسنا˘ج˘ت˘لا ىل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا رو˘˘مأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا““

لخاد ةريبك حور قلخ عاطتسسا يسضاملب““ :فيسضيل ،““هرسصانع نيب ماجسسن’او
سضاير سصوسصخبو ،““ةيراقلا ةسسفانملا يف ةياغلل زيمم ناك هرودو ،ةعومجملا

سضاير نأا ىرأا ““ :اقباسس ““زولبلا““ مجن در ،يتيسس رتسسسشنامو ““رسضخلا““ مجن زرحم
حلسص ىلع ريبك لكسشب قوفت دقل ،ايلاح ايقيرفإا يف بع’ نسسحأا وه  زرحم
نع دعتباو ةعومجملا حلاسصل بعللاب مزتلا هنأا وهو ديحو ببسسل كلذو ،ينامو
يف زيمم ل˘ك˘سشب رو˘ه˘ظ˘لا ىل˘ع هد˘عا˘سست ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا د˘جو ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘يدر˘ف˘لا

.““ينامو حلسص يئانثلا هدتفا يذلا رمأ’ا ،رسضخأ’ا ليطتسسملا

””ابوروأا يف ريبك لبقتضسم هل نوكيضسو عئار بع’ رضصان نب»

هباجعإا قباسسلا يف راوفيد توك مجاهم ابغورد ييديد ىدبأا ،ىرخأا ةهج نم
بختنملا ناديم طسسوتم رسصان نب ليعامسسإا اهب عتمتي يتلا تايناكمإ’اب ريبكلا
ةز˘ئا˘ج لا˘ن يذ˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب سصو˘سصخ˘ب ““يراو˘ف˘يإ’ا ل˘ي˘ف˘لا““ لا˘ق ثي˘ح ،ي˘ن˘طو˘˘لا

رسصان نب ليعامسسا““9102: رسصم ايقيرفإا ممأا سسأاك ةسسفانم يف بع’ لسضفأا
اذ˘ه““ :ف˘ي˘سضي˘ل ،““ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ق˘ط˘ن˘م ي˘ف و˘ما˘ن˘يد ة˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نا˘˘ك ،ع˘˘ئار بع’

يف  ابوروأا يف ريبك نأاسش هل نوكي نأا عقوتأاو ،ةريبك تايناكمإا كلتمي بعللا
ع.سش.م.““تقو برقأا

رسصان نب ـب ديدسشلا هباجعإا ىدبأا

”ينامو حقص نم لضفأ زرحم“ :ابغورد

يديهمتلا رودلا / ايقيرفا لاطبا ةطبار

يريجينلا بيدينوضس ةهجاوم يف ةراطضسوضسو ينادوضسلا خيرملاب مدطضصت ةبيبضشلا
مادسص اهزربأا ةيبرعلا ةيدنألل ةنيابتم تاهجاوم نع ترفسسأاو ،ايقيرفأا لاطبأا يرودل يديهمتلا رودلا ةعرق سسمأا لوأا ءاسسم تيرجأا
نم ،يلوغنوكلا يبميزامو يبرغملا دادولاو يسسنوتلا يجرتلا ةيدنأا يقيرفأ’ا داحت’ا ىفعأاو ،ينادوسسلا خيرملا عم لئابقلا ةبيبسش
،يسسنوتلا ىجرتلاو يبرغملا يسضايرلا دادولا نيب ةريخأ’ا ةخسسنلا لطب نأاسشب ،هارارق فاكلا مسسحي ملو،23ـلا رود يف ةكراسشملا

سضرأا يف ةيئاهنلا ةارابملا ةداعإاب قباسسلا هرارق ذيفنت وأا جوتملا قيرفلا ةيوه مسسحل يلودلا ميكحتلا ةمكحم رارق رظتني ثيح
امأا ،يبماغلا دتيانوي اماكاريب قيرف عم ،ءاجرلا يناثلا برغملا لثمم يقتليسس ،يديهمتلا رودلا سضوخ نم دادولا ءافعإا دعبو ،ةدياحم
يبيللا رسصنلاو ،يدناورلا تروبسس نويار هريظن ينادوسسلا للهلا هجاوي اميف ،يريجينلا بيدينوسس قيرف عم يقتليسسف ةمسصاعلا داحتا

لطب يقتليسسو ،ينيغلا يركانوك ايفاه عم يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا يقتلي اميف ،يطسسولا ايقيرفا لطب فاكوم يتبميت قيرف هجاوي
عم ةهجاو˘م ة˘ير˘سصم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص سضو˘خ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،نادو˘سسلا بو˘ن˘ج ن˘م هر˘ب ع˘ل˘طا يدا˘ن ع˘م ير˘سصم˘لا يرود˘لا

2-2 لداعتلاب ةيسضاملا لبق ةليللا كلامزلا رثعت نأا دعب ،يرسصملا يرودلا بقلب زوفلل برقأ’ا يلهأ’ا تابو ،لاموسصلا لطب  اهاديكيد
ةريخأ’ا ةارابملا نع رظنلا سضغب ايمسسر جيوتلل زوفلا هيفكي ثيح ،بقللاب رفظلل ةمسساح نيلواقملا عم هتارابم تتابو ،ةنوغلا مامأا

داحتا يدان يرودلا لطب بعليسسف ،ةيرئازجلا ةيدنألل ةبسسنلابو ،يلاحلا رهسشلا نم82 يف ةلوطبلا ماتخ يف كلامزلا هسسفانم عم
زئافلا يقليسس هناف مداقلا رودلا ىلا هلهأات لاح يف و (رئازجلا يف بايإ’ا و رجينلاب يف باهذلا) رجينلا نم بانيدوسس عم ةمسصاعلا

خيرملا يدان لئابقلا ةبيبسش يسضاملا مسسوملا هفيسصو يقليسس هتهج نم ،ينيكلا ايهام روغ و يدنوروب نم ءادوسسلا روسسنلا ةارابم نم
يقليسس هناف يلاوملا رودلا ىلا اكسسايجلا لهأات لاح يف و ،نادوسسلا يف باي’ا و رئازجلا يف بعلتسس باهذلا ةارابم نأا ثيح ،ينادوسسلا
.ينيغلا ايروح و يلاملا بعلملا ةارابم نم زئافلا

ديلو.ف

نÓيم عم ةيبطلا تاضصوحفلل  عضضخيرصان نب
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةبانعو ينوبلا نيب طبارلا قيرطلا قلغب اوماق

ةضسضسؤوملا رقم مامأا نوجتحيHTG لامع
ةـــــقلاعلا مـــــهبتاورب ةـــــبلاطملل

زاجنÓل ةينطولا ةسسسسؤوملا لامع سسمأا ةحيبسص ماق
ةفقوبHTG ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ير˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأل ما˘˘ع˘˘لا
ةبلاطملل ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

لخدتت نأا نود رهسشأا ةسسمخ ذنم ةقلاعلا مهبتاورب
يتلا ةيرزملا مهتيعسضول لح دجتو ةينعملا تاهجلا

لا˘م˘ع˘لا د˘ع˘سصي نأا ل˘ب˘ق اذ˘ه ،ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي
ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘ق ن˘يأا م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل ن˘م نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب، ي˘نو˘ب˘˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
ام ةيطاطملا تÓجعلا يف نارينلا لاعسشإاو ةراجحلا

يلمعتسسم رارطسضاو رورملا ةكرح ليطعت يف ببسست
بر˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك،ىر˘˘خأا كلا˘˘سسم ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ن˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ولوؤوسسم اهجهتني يتلا تلابمÓلاو سشيمهتلا ةسسايسسو
او˘˘ما˘˘ق نأا م˘˘˘ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سس ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘لوؤو˘˘سسم سضفر ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا˘˘˘ب
بسسح و، مهبلا˘ط˘م ة˘ج˘لا˘ع˘مو م˘ه˘ل˘كا˘سشم ل˘ح ة˘كر˘سشلا
دوعو درجم وه هيلع اولسصحت ام لك نإاف نيجتحملا

امك، عقاولا سضرأا ىلع ةعاسسلا دحل دسسجت مل ةبذاك
ةنجلب اوبلاطو مهب˘لا˘ط˘م ف˘ق˘سس ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘فر
ة˘كر˘سشلا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ر˘ي˘ي˘سست˘لا ا˘يا˘سضق ي˘ف ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘سضو
ةرخأاتملا مهتاقحتسسم ديدسست يف ةلثمتملا مهبلاطم
.رهسشأا ةسسمخ نم رثكأا ذنم

ب .حلاسص

 ةيسضاملا مايألا ةليط ةميقلا هذه يف رقتسسا

 ءادوضسلا قوضسلا يف يرئازج رانيد0095 ـب يضسنوت رانيد001
ةبانع يف ةبعسصلا ةلمعلا راجت يرتسشي ثيح مايألا هذه ءادوسسلا قوسسلا يف يسسنوتلا رانيدلا ةميق تعجارت
ةلمعلا رعسس رقتسسا دقو ،جد0006 ـب يسسنوت رانيد001 عابتو جد0085 وأا جد0095 ـب يسسنوت رانيد001

،اهيلع بلطلا ةرثك ببسسب فيسصلا لسصف نم ةرتفلا هذه يف عفترت تناك اهنأا مغر ةميقلا هذه يف ةيسسنوتلا
يرئازجلا رانيدلا ةداعتسسا وه يسسنوتلا رانيدلا ةميق عجارت ببسس نأا «ةعاسس رخآا» ـل «ةسسانزبلا» سضعب دكأاو
قوسسلا يف «رلودلا»و «وروألا» ةميق ةيسضاملا عيباسسألا يف تعجارت نأا دعب ةسصاخ ةريخألا ةنوآلا يف هتيفاعل
ةيرئازجلا ندملا ىلإا نييسسنوتلا حايسسلا دفاوت ببسسب ةرثكب ارفوتم حبسصأا يسسنوتلا رانيدلا نأا امك ،ءادوسسلا
مأا رارغ ىلع اسضافخنا رثكأا يسسنوتلا رانيدلا ةميق اودجي نأا نييرئازجلل نكميو ،ةريخألا ةنوآلا يف ةيقرسشلا
هذه ةياهن ةياغ ىلإا يرئازج رانيد0095 ـب يسسنوت رانيد001 ةميق ىقبت نأا عقوتيو ،ةكبسشوبو لوبطلا
ب.حلاسص .رثكأا سضفخنت نأا ىتح نكميو ةفئاسصلا

راوفيد توك مامأا يحلوبم يدسصت ىلإا ةفاسضإا

 ناكلا يف لضضفألا يليÓبو زرحم افده
ةسسمخ لسضفأا نع «فاك» مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا فسشك
ةيقيرفإلا ممألا سسأاك ةلوطب يف تايدسصت ةسسمخو فادهأا

ةم˘ئا˘ق تم˘سضو .ا˘ه˘ب˘ق˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م جو˘ت ي˘ت˘لا9102
يليÓب فسسو˘ي ا˘م˘ه˘ل˘ج˘سس ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘فد˘ه فاد˘هأا5 ل˘˘سضفأا

ايجدوك ناتانو˘ج ه˘ل˘ج˘سس راو˘ف˘يد تو˘ك ا˘فد˘هو زر˘ح˘م سضا˘يرو
ىمرم يف ادامأا ميهاربإا هلجسس رقسشغدمل فدهو رئازجلا ىلع

يف ياغ سسيردإا هلجسس لاغنسسلل فدهو ةيطارقميدلا وغنوكلا
يدسصت تم˘سضف ،تا˘يد˘سصت5 لسضفأا ة˘م˘ئا˘ق ا˘مأا. ن˘ي˘ن˘ب ىمر˘م
يوبابم˘يز ما˘مأا ر˘سصم بخ˘ت˘ن˘م ىمر˘م سسرا˘ح يوا˘ن˘سشلا د˘م˘ح˘م
.راوفيد توك مامأا رئازجلا سسراح يحلوبم سسيار يدسصتو

ب .حلاسص

 تاعارسصلا ةجيتن مهبتاور بسص رخأات ببسسب

ةبانعب ةيلاملا راد مامأا نوجتحي ةفاقثلا راد وفظومو لامع
بسصب ةبلاطملا لجأا نم ةبانع ةيلول ةيلاملا راد مامأا ةيجاجتحا ةفقو ةفاقثلا راد وفظومو لامع سسمأا مظن
ةفاقثلا راد لامع بتاور ليطعت مت هنأا نوجتحملا دكأا ثيح ،اهل نوسضرعتي يتلا ةرقحلاب ديدنتلاو مهبتاور
نوبلاطي ةفاقثلا راد يفظومو لامع» اهيلع بوتكم تاتفل نوجتحملا عفرو ةيلخاد تاباسسح ةيفسصت ةجيتن
ىلإا ةراسشإا يف » ربخ ل لوؤوسسملاو روقحم فظوملا » اهيلع بوتكم ىرخأاو » مهبتاور ديمجت يف ببسستملا ةبسساحمب
نيب تاعارسصلا ةنيهر ةفاقثلا راد لامع » ىرخأاو نيلوؤوسسملا فرط نم امهل نوسضرعتي يذلا ةرقحلاو ملظلا
متي مل لاح يف ةجهللا ديعسصتب نوجتحملا دده امك «ةبانع ةيلول ةنيزخلا ريدم و ةنيزخلل يوهجلا ريدملا

ةحلسصملا بيلغت ةرورسضو تاعارسصلا هذهل دح عسضو و لخدتلا دوهزم قيفوت يلاولا اودسشان امك مهتيعسضو ةيوسست
ب .حلاسص .ةيسصخسشلا ةحلسصملا ىلع ةماعلا

 مسساوم ةثÓثل دقع عقو

يسنرفلا تنان يدانب ايمسر قحتليديبع يدهم
ديبع يدهم يلودلا بعÓلا سسما مسضنا

نم امداق يسسنرفلا تنان يدان ىلإا ايمسسر
ايقيرفإا لطب عقوو، يسسنرفلا نوجيد يدان

ام بسسح2202 ةنسس ةياغ ىلإا دتمي ادقع
يف طسشانلا يدانلل يمسسرلا عقوملا نلعأا
بخانلا هبرديو يسسنرفلا ىلوألا مسسقلا
نم.سشتيزوليلح ديحو قباسسلا ينطولا

هتداعسس نع ربع ءارحسصلا براحم هتهج
همدق عئار راوسشم دعب تنان ىلإا مامسضنلاب
نم هيدلام لك ميدقتب دهعت امك رسضخلا عم
ديجلا هيدان عم ديج مسسوم قيقحت لجا
يف نوكت جئاتن قيقحت ىلع هتدعاسسمو،
عقوملا هتهج نم .راسصنلا تاعلطت ىوتسسم
يذلا ديدجلا هبعÓب بحر يدانلل يمسسرلا

نم مسسوملا اذه ةريبك لامآا هيلع دقعي
اديعب باهذلا ىلع يرانكلا ةدعاسسم لجا

 .مسسوملا اذه ةلوطب يف
سص .ةلاونوب
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