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يه ةيلاحلا ةلحرملا نأا ادكؤوم
راوحلا باوبأا حتفل ةمئÓم ةلحرم
فاشضأاو .راوحلا نوديري نيذلا عم
نأا ع˘قو˘ت˘ي يذ˘لا يدا˘ي˘ع ذا˘ت˘˘شسأ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا نو˘˘˘كت
رداقلا دبع ةلودلا ضسيئر اهذختا

ةيليوج30 مو˘˘ي ح˘˘لا˘˘شص ن˘˘˘ب
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو حر˘˘˘ط ى˘˘˘لإا با˘˘˘هذ˘˘˘لا˘˘˘ب
مامأا عيمجلا لعجتشس يتلا راوحلا

اومهاشسي نأاب ، ةيخيرات ةيلوؤوشسم
ئدا˘ب˘م˘لا ن˘م م˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م اود˘˘ب˘˘يو
ن˘م راو˘ح˘لا ة˘ق˘˘ي˘˘ثو ي˘˘ف ةدراو˘˘لا

، ةشصاخلا مهطورشش حرط لÓخ
ى˘ت˘حو ، م˘ه˘ف˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
.نا˘˘ك يأا ن˘˘م ع˘˘جار˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘˘ي
اذه نأا قايشسلا ضسفن يف ادكؤوم
متي نلو عيمجل˘ل حو˘ت˘ف˘م راو˘ح˘لا
نأا نكمي ’ يلاتلابو ،ادحأا ءاشصقإا
ةقبشسم طورشش حرطت نأا روشصتن
يف لوخدلا نأ’ كلذ ، ناك يأا نم
داجيإا لجأا نم لوخد وه راوحلا
را˘˘كفأ’ا و ىؤور˘˘˘لا ي˘˘˘ف برا˘˘˘ق˘˘˘ت
عور˘˘ششم˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘˘ف برا˘˘˘ق˘˘˘تو

ثدحتملا ضسفن ركذ امك.ديدجلا
تعلدنا يت˘لا ة˘ي˘ف˘ششل˘ب˘لا ةرو˘ث˘لا˘ب

ثي˘ح, ا˘ي˘شسور ي˘˘ف7191 ة˘ن˘شس
أاد˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب عر˘˘˘شش
ةقيثو قيرط نع اه˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب
ىلع اهلوح ضسانلا قفتاو ةروثلا
عيمجلا تريشس ةقيثو اهنأا ضساشسأا
ةرو˘˘ث˘˘لاو ، ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا اذ˘˘˘ه و˘˘˘ح˘˘˘ن
اهلاجر اهل ططخ ا˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هلاق ام و˘هو. ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘ب˘ب

انلك اننأا يرفيف22 موي بعششلا
ي˘خ˘يرا˘ت˘لا نا˘ي˘ب˘لا» ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ا˘˘ن˘˘ك
رودشص مدع نأا ملعلا عم .«راوحلل
ديرت يتلا ىوقلا نأا ينعي نايبلا
مل اهفشص ىلإا راوحلا بشسكت نأا
يهو ئدا˘ب˘م˘لا ضسف˘ن ى˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘ت
ةدعابتمو ةرفانتم مويلا ىلإا لظت
هذه نم رظتني عراششلا ىقبي ولو
دو˘ق˘ت ا˘ه˘نأا ع˘قو˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا

ةقيثو وأا نايب ردشصت نأا هكارح
نآ’ا هنأ’ مهو درجم اذهف راوحلل
ع˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘˘˘شص أاد˘˘˘˘˘˘˘ب
اذهو فقاوملاو تايجولويديإ’او
ة˘ح˘ل˘شصم با˘شسح ى˘ل˘ع ف˘شسأÓ˘˘ل

ةلودلا تاموقمو ةدحولاو نطولا
يفو.هريبعت د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يبعششلا كارحلا قÓطن’ هفشصو
د˘ع˘ب ي˘ل ل˘ي˘خ د˘ق˘ل«: يدا˘ي˘ع لا˘ق
بع˘˘˘ششل˘˘˘ل ه˘˘˘˘جو يذ˘˘˘˘لا ءاد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
عراششلا ىلإا جورخ˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

ةرم يعد هنأاك22/20/9102 موي
ةيخيرات ةمرح يف لوخدلل ىرخأا

حتافلا موي لشصح ام رارغ ىلع

كشسمتلاب4591 رب˘م˘فو˘ن ن˘م

.«ة˘ح˘ل˘˘شسم˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا عور˘˘ششم˘˘ب

ةدحاو ةوق جرخ بعششلا«:فاشضأاو
ةر˘˘م لوأ’و بع˘˘˘ششلا جر˘˘˘خ ل˘˘˘ب .
ريغ ناك هنأ’ ، وه نم فششتكي
ىلإا جورخلا عيطتشسي هنأاب نقيتم
ة˘˘لا˘˘ه˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘˘كششيو عرا˘˘˘ششلا
، تاراعشش عفري نأا هنكميو ةيوقلا

يتلا ة˘ط˘ل˘شسلا ه˘جاو˘ي نأا ن˘كم˘يو
ندم يف ريشسي نأا نم هعنمت تناك
يل قبشسو .«لقأ’ا ىلع ةمشصاعلا
تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘ق نأا
نأاب رششاب˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
عو˘ب˘شسأ’ا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل كار˘˘ح˘˘لا
هح˘مÓ˘م ل˘ك ر˘ي˘غ˘ت˘ت˘شسو ن˘ما˘ث˘لا

تاراعشش زربتشسو هاوق ريغتتشسو
لشصح ام وهو كلذ ىلإا امو ىوقو
لÓخ نم ناكرأ’ا ةدايقف .لعفلاب

د˘ئا˘ق عا˘فد˘لا ر˘يزو بئا˘ن با˘ط˘˘خ
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘˘با نا˘˘˘كرأ’ا
ةقلعتم لئاشسم نع ملكت ةعشساتلا
يعولا نعو ، يخيراتلا دوجولاب
عيراششملا ةيمهأاب يأا ، يعامتج’ا
، فوفشصلا ديدحت ةيمهأاب اذكو ،

عيمجلا هبنتو ، وه هّبن يلاتلابو
عفرت تراشص يتلا تاراعششلا ناب
دو˘جو ى˘ل˘ع ر˘ششا˘ب˘م ر˘ي˘ب˘ع˘˘ت ي˘˘ه
ةداعتشساو ، ةيجولويديإا تاءامتنا
ىلع هدر يفو.ةيشسايشس تاطابترا
ضسلجملاو ةيلاقتن’ا ةلحرملا ةاعد
اننإا«: ثدحت˘م˘لا لا˘ق ي˘شسي˘شسأا˘ت˘لا

ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف دÓ˘ب˘لا ع˘شضي ن˘م˘ك
’و ، نادوشسلا ةيعشضو وأا Óيوزنف
نيذه ادبأا ضشيعي نأا اندلبل ىنمتن
م˘ج˘ح ر˘ظ˘˘ن˘˘ن˘˘لو ، ن˘˘ي˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
، امهيلك يف ةيبنجأ’ا تÓخدتلا
عشضولا كرت ىلإا اقح’ يدؤوي امب
ر˘ث˘كأا ضشه و˘ه يذ˘˘لا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
هلوح مئتلت نأا نم دعباو اككفت
 .«ةينطولا ىوقلا
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راو˘˘ح˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ق˘˘شسن˘˘م دد˘˘شش
ق˘˘با˘˘شسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘˘طا˘˘˘شسو˘˘˘لاو
ميرك ينطولا يبعششلا ضسلجملل
ىلع اهرششن تاحيرشصت يف ضسنوي

ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘˘شص
«كوبشسياف» يعامتج’ا لشصاوتلا

نم لمعلا ةلشصاوم ةرورشض ىلع
داد˘شسن’ا ة˘لا˘ح ن˘م جور˘خ˘لا ل˘جأا
يف دÓبلا اهب رمت يتلا يشسايشسلا
م˘˘˘˘˘غر كلذو،ن˘˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘˘لا
نم هل ةهجوملا مهتلاو تاداقتن’ا

نب ميرك برعأاو.ه˘يد˘ق˘ت˘ن˘م فر˘ط
،ةشسرششلا ةلمحلل هفشسأا نع ضسنوي
ضضعب لبق نم اهل ضضرعتي يتلا
ةعبان هتردابمّ نأا ادكؤوم ،فارطأ’ا

اهل فده ’ يتلا ةنشسحلا هتين نم
ثيح ,ةمزأ’ا نم جورخلا ىوشس
ن˘˘يذ˘˘لا «:دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق
باو˘شص ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نأا نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
جر˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘م م˘˘هذا˘˘خ˘˘تا˘˘˘ب

ل˘ع˘ف˘لا ى˘˘لإا م˘˘هو˘˘عدأا ،بي˘˘قر˘˘لاو
ا˘م˘ك.«ط˘ق˘ف ل˘ع˘ف در ى˘لإا ضسي˘˘لو
راو˘˘ح˘˘لا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ق˘˘˘شسن˘˘˘م ضضفر
ف˘قاو˘م ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ةوعدم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا
ثي˘ح, ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه˘ل ما˘م˘˘شضنÓ˘˘ل
و.ةوعدلا هذه مهنم ضضعبلا ضضفر
ي˘˘˘˘˘ف ضسنو˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘˘شضوأا
تاوعدلا نأا ةيفحشص تاحيرشصت
تا˘ي˘شصخ˘ششلا كل˘˘ت˘˘ل ته˘˘جو د˘˘ق
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘م˘شضنÓ˘ل

و ن˘طو˘لا ها˘ج˘ت بجاو˘لا˘ب م˘ه˘شسح
ي˘ف رار˘حأا م˘هو ة˘ي˘˘ح˘˘شضت˘˘لا حور
ثيح,ةئيهلا ةوعد ضضفر وأا ةيبلت
تدارأا اذإا «:ددشصلا اذه يف لاق
ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘ششنإا تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا هذ˘˘ه
ددج امك .«كلذ مهلف ىرخأا راوح
كشسمت ىلع ديكأاتلا ضسنوي ميرك
ةئدهتلا تاءارجإاب ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘شضعأا
ة˘ي˘شسا˘شسأا ا˘طور˘شش ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اريششم .راوحلا راشسم يف عورششلل
بابشش حارشس قÓطإا ةرورشض ىلإا

هذه ةيبل˘ت د˘ع˘ب«:فا˘شضأاو.كار˘ح˘لا
تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل قر˘ط˘ت˘ن˘شس بلا˘ط˘˘م˘˘لا
ماظنلا رييغتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ىر˘ب˘كلا

ءاد˘˘شصأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘نا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
كارحلا بلاطم ضصوشصخب ةيباجيا
ةيناكمإا بلطت˘ت ا˘ه˘ن˘كل ي˘ب˘ع˘ششلا
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت˘˘˘لا
راوحلا ةئ˘ي˘ه تنا˘كو.يرو˘ت˘شسد˘لا
موي لوأ’ا اهعامتجا تدقع يتلا
ةو˘عد ته˘جو ن˘يأا طرا˘ف˘لا د˘˘حأ’ا

ةئيهلل مامشضنÓل ةيشصخشش32ـل
راو˘˘ح˘˘لا را˘˘شسم حا˘˘ج˘˘˘نإا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
:نم لكب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو.ي˘ن˘طو˘لا

بلا˘ط د˘م˘حأاو در˘ي˘حو˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
ضشور˘م˘ح دو˘لو˘م و ي˘م˘ي˘˘هار˘˘بإ’ا

يفيشس دادق˘مو رو˘ت˘ي˘ب ن˘ب د˘م˘حأاو
نم ءاشضعأاو يباحر زيزعلا دبعو
نع نيعفادملاو يندملا عمتجملا

و ءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ و نا˘˘˘˘شسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تدد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك.نو˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن
لÓخ ةطاشسولا و راوحلل ةينطولا
ةلحرملل اهلم˘ع ة˘ط˘خ ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا

ت’وج ىلع موقت يتلا و ةلبقملا

ةما˘نزر ضسا˘شسأا ى˘ل˘ع راو˘ح˘لا ن˘م

،لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضت

عمتجملا تايلاعف عم عامتج’اب

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا باز˘حأ’ا و ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

و بابششو ةينطولا تايشصخششلاو

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘ط˘˘ششا˘˘ن

عامتشس’ا ضضرغب نطولا تاي’و

ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تارو˘˘˘˘شصت ى˘˘˘˘لإا

لجأا ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘مو

يتلا ةيلاحلا ةمزأ’ا نم جورخلا

ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘بو .دÓ˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا مو˘ق˘˘ت ،راو˘˘ح˘˘لا ت’و˘˘ج

تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘شسم ع˘˘شضو˘˘ب

نأا اهنكم˘ي ثي˘ح˘ب ،ا˘ه˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

ةنكمم˘لا تا˘طا˘شسو˘لا ل˘كب مو˘ق˘ت

تاحرتقملا نيب قيفوتلا لجأا نم

دادعإاب اهدعب موقتل ،اهل ةمدقملا

عامتجا دعب ةيئاهنلا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

يف ةديشس ةينطو ةودن راطإا يف

.ةطلشسلا مزلت يتلا اهتارارق ذاختا

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ4475ددعلا9102 ةيليوج13 ءاعبرألا2

www.akhersaa-dz.com

يلاحلإ عشضولإ نإإ ىلوألإ ةيعإذإلإ ةانقلإ اهب صصخ تاحيرشصت يف يدايع ديعشس ، عامتجلإ ملع يف روشسيفوربلإ دكأإ
 .ينطولإ رإوحلإ تاشسلج ةجمرب يف عإرشسإلإ بلطتي دÓبلإ هب رمت يتلإ

رإوحلإ ىلإإ باهذلإ يف عإرشسإلإ يعدتشسي ايلاح دÓبلإ هششيعت يذلإ عشضولإ نإإ دكأإ

 ةيلاقتن’إ ةلحرملإ ةاعد» :يدايع
«Óيوزنف جهن ىلع رئإزجلإ ريشست نأإ نوديري

تايئاشصحإÓل ينطولإ نإويدلإ هدكأإ امبشسح

جتانلل يلامجإ’إ ومنلإ عافترإ
رئإزجلل ماخلإ يلخإدلإ

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ا˘ه˘ن˘ع جر˘فأا ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’ا ر˘˘خأا تف˘˘ششك
ماخلا يلخادلا جتانلل يلامجإ’ا ومنلا عافترا نع تايئاشصحإÓل

ةنراقم9102, ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب5.1ـب ,رئازجلل

تاقورحملا عاطق ومن زيمتو8102. ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلاب

9102 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب7.7- ةبشسنب ضضافخناب

يلاتلابو.ةيشضاملا ةنشسلا نم ةرتفلا ضسفن لÓخ ةئاملاب4.2- لباقم
ةبشسنب ,تاقورحملا جراخ ماخلا يلخادلا جتانلا ومن ةبشسن تغلب

ةرتفلا ضسفنب ةنراقم ,ةنشسلا هذه نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب9.3

جراخ ماخلا يلخادلا جتانلا يف ةدايزلا عجرتو8102. ةنشس نم
و ةيراجتلا تامدخلا طاششنل اشساشسأا ،ةربتعم ىقبت يتلا تاقورحملا
عاطقل اريخأا و يرلا و ةيمومعلا لاغششأ’ا و ءانبلا و ةعانشصلا
قيوشستلا تامدخ طاششن فرع دقف ردشصملا ضسفن بشسحو .ةحÓفلا

ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب6.5 ةميقب ايقيقح اعافترا

8102. ةنشس نم ةرتفلا ضسفن لÓخ ةئاملاب6.3 لباقم9102
جتانلل ةيباجي’ا جئاتنلا هذه قيقحت يف ىرخأا تاعاطق تمهاشسو
ةعانشصلا عاطقب يف رمأ’ا قلعتيو.تاقورحملا جراخ ماخلا يلخادلا

ءانبلا عاطقو ,ةئاملاب3.4 لباقم ةئاملاب6.4 ةبشسنب اومن ققح يذلا
ةيمومعلا لاغششأ’ا حلاشصم اهيف امب يرلاو ةيمومعلا لاغششأ’ا و

ةئاملاب1.5 لباقم ،ةئاملاب3 يلاوحب اومن تققح يتلا ةيطفنلا
ةيباجيا ومن ةبشسن هرودب ةحÓفلا عاطق فرع امك.ةرتفلا ضسفن لÓخ

ةبشسنلاب رمأ’ا ناك كلذكو ةئاملاب5.4 لباقم ةئاملاب7.2+ تغلب

قلعتيو .ةئاملاب3.2 لباقم ةئاملاب7.1 ةيراجتلا ريغ تامدخلل
لاشصت’ا لئاشسوو ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘مأ’ا

قدانفلا تامدخ اذكو .تاشسشسؤوملل ةمدقملا تامدخلا و ةراجتلاو
ةيراجت ريغلا تامد˘خ˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.م˘عا˘ط˘م˘لا و ي˘ها˘ق˘م˘لاو
تارادإ’ا تامدخو ةيلاملا تامدخلاو ةيراقعلا نوؤوششلا ضصختف
جتانلا ومن غلب ،ةيراجلا ةميقلل ةبشسنلا ضصخي اميف امأا .ةيمومعلا

ةئاملاب9.1 ةيراجلا ةنشسلا نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ماخلا يلخادلا

ماعلا ىوتشسملا دهشش امك8102. ةنشس نم ةلحرملا ضسفنب ةنراقم

9102 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ اظوحلم اعافترا راعشسأÓل

ةرتفلا ضسفن لÓخ ةئاملاب3.6ـب عافترا لباقم ةئاملاب4.0 غلب ثيح,

جتانلل يلامجإ’ا ومنلا غلب8102 ةنشس لÓخو.ةيشضاملا ةنشسلا نم

جراخ ومنلا هيف غلب يذلا تقولا يف,ةئاملاب5.1 ماخلا يلخادلا

اهب ماق يتلا تايئاشصحإ’ا رخأا بشسح ةئاملاب4.3 تاقورحملا عاطق

±.S°∏«º.تايئاشصحإÓل ينطولا ناويدلا

ةمزألإ نم دÓبلإ جرخت ةردابم لك تنمث

نلعت نيملشسملإ ءاملعلإ ةيعمج
ةطاشسولإو رإوحلإ ةنجل يف اهطإرخنإ

ةنجل يف اهطارخنإا نييرئازجلا نيملشسملا ءاملعلا ةيعمج تنلعأا
قب˘شسأ’ا ضسي˘ئر˘لا ضسنو˘ي م˘ير˘ك ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘طا˘شسو˘لاو راو˘ح˘لا
ضسمأا اهل نايب يف ةيعمجلا تنمثو .ينطولا يبعششلا ضسلجملل
دعاشست ةردابم وأا دهج لك موشسق قازرلا دبع ضسيئرلا عيقوت لمحي

» نايبلا فاشضأاو.ةيلاحلا ةيشسايشسلا ةمزأ’ا نم دلبلا جارخإا ىلع
ةيشساشسأ’ا ميقلا نم هميقو ،هنع ديحم ’ يراشضح كولشس راوحلا
ةنجللا اهنمو ،هحاجنإ’ ةمزÓلا طورششلا ريفوت نم دب Óف ،ةعيفرلا
تعد امك، «اهتيقادشصمو ،اه˘تر˘ب˘خو ،ا˘ه˘تءا˘ف˘كو ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘فر˘ششم˘لا
يرئازجلا بعششلا نئمطت تامدقمك ءاوجأ’ا ةيفشصتل ةيعمجلا

بجيو » هتاذ ردشصملا عباتو ،نييعامتجإ’او نييشسايشسلا ءاكرششلاو
ةيقادشصملا نم ردق ىلإا يشضفت ةئدهت تاءارجإا كلانه نوكت نأا
ةيعمج تبلاط هتاذ قايشسلا يفو .«ةمزأ’ا نم جورخلا ىلع دعاشست
اهلجأ’ يتلا ةيشساشسأ’ا ةمهملا ىلع زيكرتلاب نيملشسملا ءاملعلا
ةيشسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نإ’ ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،راو˘ح˘لا نو˘كي
بلاطمل ةباجتشسإاو ،ايلعلا دÓبلا ةحلشصم ةيامح ،ةيلاع تانامشضب
ةطاشسولاو راوحلا ةنجل ءاشضعأا لخد رخآا بناج نم.يبعششلا كارحلا

،ةريخأ’ا تادجتشسملا ءوشض ىلع ئراط عامتجإا يف ضسمأا ةيششع
نأا فششك ثيح.ةنجللا يف وشضع نم «ضسرب قبشس» هتملع امبشسح
راوحلا ةنج˘ل˘ل ن˘ي˘نو˘كم˘لا ة˘ع˘ب˘شسلا ءا˘شضعأ’ا هر˘شضح˘ي عا˘م˘ت˘جإ’ا

ضسامل’ ليعامشسإا ةنج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا تي˘ب ي˘ف ة˘طا˘شسو˘لاو
نÓعإا وأا اهلمع يف ةنجللا رارمتشسا اهمهأا ةدع طاقن ةششقانمل
موي اهتليكششت نع نلعأا ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا م˘شضتو.ا˘ي˘ئا˘ه˘ن با˘ح˘شسنإ’ا
قبشسأ’ا ينطولا يبعششلا ضسلجم ضسيئر نم لك يشضاملا ضسيمخلا

ضسلجملا وشضع ،ضسامل’ ليعامشسإا يداشصتقإ’ا ريبخلا ،ضسنوي ميرك
نب باهولا دبع يبا˘ق˘ن˘لا ،يد˘يزو˘ب يرا˘هز˘ل ق˘ب˘شسأ’ا يرو˘ت˘شسد˘لا

وبع نب ةحيتف ةذاتشسأ’ا ،نيدلا زع ىشسيع نب روشسيفوربلا ،لولج
.رفينخ نيشساي دمحم يشسايشسلا طششانلاو
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دÓبلإ اهب رمت يتلإ ةمزألإ لحل لمعلإ ةلشصإوم ةرورشض ىلع ددشش

 هيدقتنم ىلع دري سسنوي ميرك
 بيقرلإو جرفتملإ رودب ءافتك’إ مدع ىلإإ مهوعديو

هعاطق ةنمقر ىلإإ اعد

قوشسلإ ةبقإرمل ةينورتكلإإ ةدعاق ءاششنإاب بلاطي بÓج
ةبكاومل ايناديم اهديشسجت يف عرشش يتلا ةينورتكل’ا ةنمقرلا تايلمع ةلشصاوم يف ليجعتلا ةرورشض ىلع بÓج ديعشس ةراجتلا ريزو ددشش

تاراطإ’ا هرشضح عامتجإا لÓخ ةراجتلا ريزو بلاطو.تاعاطقلا يقاب رارغ ىلع لاشصت’ا و مÓعإ’ا ايجولونكت لاجم يف ةلشصاحلا تاروطتلا
ينورتكلإ’ا يراجتلا لجشسلا نم اءدب .ةنمقرلا تايلمع يف ليجعتلاب ناديملا يف نوشصتخمو عاطقلا ةنمقر ةيلمع ىلع نوفرششملا نويزكرملا

ةبقارملا ماظن اذكو راذنإÓل ركبم ماظن زاجنإا يف عارشسإÓل اعدو .ةيئ’ولاو ةيوهجلا تايريدملا فلتخم نيب ةيلخاد لشصاوت تاكبشش ءاششنإاب ارورم
نيلماعتملاو ناوعأ’ا ىل˘ع ة˘با˘قر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا تا˘ي˘ششت˘ف˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
كÓهتشس’ا ةعشساولاو ةيشساشسأ’ا داوملاب قوشسلا ةبقارمو نيومت يف مكحتلل ةينورتكلا ةدعاق ءاششنإا يف ليجعتلاب بÓج بلاط امك .نييداشصتق’ا
 .ةبراشضملا تايلمع ىلع يئاهنلا ءاشضقلا فدهب
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سسمأأ ةبلطلأ اهمظن يتلأ ةريشسملأ ةيأدب تناكو

د˘ير˘ب˘لأ ة˘حا˘شس ها˘ج˘تأ ي˘ف ءأد˘˘ه˘˘ششلأ ة˘˘حا˘˘شس ن˘˘م

مغر˘لأ ى˘ل˘عو .نأدوأأ سسيرو˘م عرا˘ششو يز˘كر˘م˘لأ

ىدحت ةيشضاملأ عيباشسأ’اب ةنراقم ةليلقلأ ةئبعتلأ

ةمشصاعلأ اهتفرع يتلأ ةطرفملأ ةرأرحلأ ةبلطلأ

ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ددرو .ف˘ث˘كم ي˘ن˘مأأ لأز˘˘نإأ ط˘˘شسو سسمأأ

قيبطتو ةيطأرقميدلأو ةيرحلاب بلاطت تأراعشش

ىلإأ ةفاشضإ’اب روتشسدلأ نم80 و70 نيتداملأ

لبق قباشسلأ ماظنلأ زومر عيمج ليحر ةرورشض

مهتبلاطم أوددج امك .ةيشسائرلأ تاباختن’أ ميظنت

عأرشسإ’أ عم داشسفلأ ةبراحم ةلشصأوم ةرورشضب

يبعششلأ كأرحلأ يلقتعم حأرشس قÓطإأ ةيلمع يف

تأرا˘ع˘ششلأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘فا˘ح˘شصلأ ر˘ير˘ح˘˘ت ع˘˘م
يذلأ كأرحلأ بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ ى˘لإأ ة˘ي˘عأد˘لأ

رم˘ت م˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.سسما˘خ˘لأ هر˘ه˘شش ى˘لإأ ل˘شصو
أرخؤوم اهن˘ع ف˘شش˘ُك ي˘ت˘لأ ءا˘م˘شسأ’أو تأردا˘ب˘م˘لأ
نم ةطاشسولأ ةئيه دÓيم نع نÓعإ’أ ةبشسانمب
ةريشسملأ لÓخ مأركلأ رورم ينطولأ رأوحلأ لجأ
ببشسب كلذو ةمشصاعلاب سسمأأ ةبلطلأ اهمظن يتلأ
ةبلطلأ عمجأأ ثيح, ريبك لكششب اهنم مهئاشصقإأ

أأزجتي ’ ءزج مهنأأ مهتاتف’و مهتأراعشش لÓخ نم
ن˘كم˘ي Ó˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘م
نوكي ةردا˘ب˘م ة˘يأأ ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ي˘ف م˘ه˘ل˘ها˘ج˘ت
نامأ’أ رب ى˘لإأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب لو˘شصو˘لأ ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لأ

ي˘ت˘لأ ي˘شسا˘ي˘شسلأ دأد˘شسن’أ ة˘لا˘ح ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لأو
ةريشسملأ يتأاتو.نهأرلأ تقولأ يف دÓبلأ هششيعت

رئأزجلأ هيف فرعت يذلأ تقولأ يف ةبلطلل32ـلأ

مل ىلإأ ةفداهلأ ةيشسايشسلأ تأردابملأ نم ديدعلأ

رأوحلأ ةنجل اهرخأأ ناك يتلأو نييرئأزجلأ لمشش

32 تعد يتلأو ،سسنوي ميرك ةدايقب ةطاشسولأو

معدو ةئيهلأ ةليكششتب قاحتلÓل ةينطو ةيشصخشش

ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مزأ’أ ل˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘عا˘˘˘شسم

،رديحوب ةليمج :نم لك ةمئاقلأ تنمشضو.دÓبلأ

نب دمحأأ ،سشورمح دولوم ،يميهأربإ’أ بلاط دمحأأ

سسايلإأ ،يباحر زيزعلأ دبع ،يفيشس دأدقم ،روتيب

موشسق ،دوعشسم ةبيدوب ،ينوهرز سسايلإأ ،طبأرم

يرورب ،ةموغ ميهأرب ،سسلي نب ديششر ،قأزرلأ دبع

سسرا˘ف ،را˘ج˘نو˘ب ةد˘ع ،د˘ي˘ششر ي˘ف˘ي˘ن˘ح ،رو˘شصن˘م

ن˘يد˘لأ سسم˘شش ،ي˘ششا˘ششو˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم ،رود˘˘شسم

نب ة˘ف˘ير˘ظ ،ءأر˘هز˘لأ ة˘م˘طا˘ف م˘هأر˘ب ن˘ب ،رو˘ت˘ي˘شش

.يبرعلأ تيآأ نأرقم ،يرزيوب ديعشس ،يديهم
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، ةيشسايشس ةعطاقم ينطولأ رأوحلأ ةنجل هجأوت
اهعم نواعتللو اهل ةشضفأرلأ فقأوملأ دعاشصت دعب
ب˘˘ّع˘˘شصيو ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ ع˘˘˘شضو ن˘˘˘م د˘˘˘ّق˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م
نب ديششر ،دعاقتم˘لأ لأر˘ن˘ج˘لأ ق˘ح˘ت˘لأو .ا˘ه˘ما˘ه˘م
طأرخنÓل ةشضفأرلأ تاي˘شصخ˘ششلأ ة˘م˘ئا˘ق˘ب ،سسل˘ي
سسيئر اهدوُقي يتلأ ةطاشسولأو رأوحلأ ةنجل يف
ته˘جأو ي˘ت˘لأو ،ق˘˘ب˘˘شسأ’أ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
درجمب ،ةيشسايشسلأ ةقبطلأ فرط نم ةداح تأداقتنأ
،نايب يف سسلي نب لاقو .اهتبيكرت نع نÓعإ’أ
د˘ي˘حو˘لأ ل˘ي˘ب˘شسلأ نأأ د˘ق˘ت˘عأأ ا˘نأا˘ف ،ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب»
،دÓبلأ اهششيعت يتلأ دأدشسن’أ ةلاح نم جورخلل
رُمي

ّ
نيب هيزنو حيرشصو رششابم رأوح لÓخ نم 

كأرحلأ نع نيلثمملأو ةيلعفلأ ةطلشسلأ باحشصأأ
ةردابم» نإاف ،قباشسلأ لأرنجلأ بشسحبو .«يبعششلأ
رخؤوم اهنع نلعملأ رأوحلأ

ً
اهتغايشص تمت يتلأو أ

ريششم ،«نييرئأزجلأ فرط نم اهشضفر مت ةقيرطب
ً

أ
ةناعتشس’أ لÓخ نم ةشسئابلأ ت’واحملأ» نأأ ىلإأ
نم نوريغي مهلعجي نل ةميق تأذ تايشصخششب
بواجت مدع دعاقتملأ لأرنجلأ دقتنأو .«مهفقوم
هنأ أًدكؤوم يبعششلأ كأرحلأ بلاطم عم ةطلشسلأ

نييرئأزجلأ نم نييÓملأ جرخ يرفيف22 ذنم»
ندم عيم˘ج ي˘ف عرأو˘ششلأ ى˘لإأ ة˘ي˘م˘ل˘شس ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةماقإأو ماظنلأ يف يرذج رييغتب ةبلاطملل ،دÓبلأ
ةيلاقتنأ ةرتف˘ب رور˘م˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع نو˘نا˘ق˘لأ ة˘لود
دشساف ماظن ىلإأ نومتني ’ ءاشسنو لاجر ةدايقب

دولوم نا˘كو .«ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ن˘شس ن˘ير˘ششع˘لأ لÓ˘خ
انايب ردشصأأ دق قبشسأ’أ ةموكحلأ سسيئر ،سشورمح
يأ’و ةيلاقتنأ ةئيه ةيأ’» هحششرت مدع هيف دكأأ
سضفري سشورمح نأأ هنم مهف ام وهو ،«تاباختنأ
فرششي يتلأ ينطولأ رأوحلأ ةنجل ىلإأ مامشضن’أ

يذ˘لأ سشور˘م˘ح فا˘شضأأو.سسنو˘ي م˘˘ير˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ر˘كذُأأ» ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف تا˘حÓ˘شصإ’أ ل˘˘جر˘˘ب ف˘˘شصو˘˘ي
ىرخأ’أ تايدت˘ن˘م˘لأو رأو˘ح˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م ءا˘شضعأأ

،يشضاملأ ل˘ير˘فأأ81 مو˘ي ردا˘شصلأ ي˘ح˘ير˘شصت˘˘ب
اًحششرم نوكأأ نل يننأأ هلÓخ نم تدكأأ يذلأو
.«با˘خ˘ت˘نأ يأ’و ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نأ ة˘ئ˘ي˘ه ة˘يأ’
ة˘ي˘م˘ل˘˘شسلأو ة˘˘يود˘˘حو˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ» نأأ ح˘˘شضوأأو

،يشضام˘لأ ير˘ف˘ي˘ف ن˘م22 ـلأ ذ˘˘ن˘˘مو ،بع˘˘ششل˘˘ل
ل˘مأو˘ع ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ،ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘شصب ،تل˘ط˘˘بأأ

تأد˘˘يد˘˘ه˘˘ت تف˘˘قوأأ ا˘˘م˘˘ك رأر˘˘ق˘˘ت˘˘شس’أ ة˘˘عز˘˘عز
دعب لُزت مل تأديدهتلأ هذه» نأأ ربتعأو  .«ةكيششو
نم ىلع» بجي كلذلو .«نيوكتلأ روط يف يهو
ل˘جأأ ن˘م كر˘ح˘ت˘لأ ،م˘كح˘لأ د˘ي˘لا˘ق˘م˘˘ب نو˘˘كشسم˘˘ي
اهعوقول ايدافت دÓبلأ ةئبعتو كأرحلل ةباجتشس’أ
يماحملأ سضفر هبناج نم .«ىشضوفلأ خاخف يف
يذ˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ تيآأ نأر˘ق˘م ي˘شسا˘ي˘شسلأ ط˘ششا˘ن˘لأو
،اهيف ةكراششملأ قباشسلأ ةمأ’أ سسلجم نم لاقتشسأ

يذلأ يششاششوب ىف˘ط˘شصم ي˘ما˘ح˘م˘لأ ذ˘خ˘تأ ا˘م˘ك
ف˘˘قو˘˘م˘˘لأ ق˘˘با˘˘شسلأ نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ ن˘˘˘م لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسأ
ةقيقشش يديهم نب ةفيرظ تشضفر اهرودب.هشسفن
نم .رأوحلأ ةنجل ةوعد يديهم نب يبرعلأ ديهششلأ

يمشسرلأ ثدحت˘م˘لأ ة˘ب˘يدو˘ب دو˘ع˘شسم لا˘ق ه˘ت˘ه˘ج

هنإأ سسيردتلأ يمدختشسمل ةلقتشسملأ ةباقنلأ مشساب
يتلأ ةوعدلأ سصوشصخب رأرقلأ ةطلشس كلمي ’»
أدكؤوم ،«رأوحلأ ةنجل ىلإأ مامشضنÓل هيلإأ تهجو
يتلأ قيرطلأ ةطراخب همزلت ةيباقنلأ هتفشص» نأأ

دا˘ح˘تأ ءأو˘ل تح˘ت ة˘يو˘شضن˘م˘لأ ه˘ت˘با˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘تدّد˘˘ح
.«يندملأ عمتجملأ تايلاعفو ةيرئأزجلأ تاباقنلأ

ةوعدلأ سصوشصخب هفقوم نأأ ىلإأ ةبيدوب راشَشأأو
اهب قاحتلÓل هيلإأ سسنوي ميرك ةنجل اهتهجو يتلأ
يمتني يتلأ ةيباقنلأ تاميظنتلأ فقومب طبترم»
اهتدّدح يتلأ قيرطلأ ةطراخ نأاب أركذم ،«اهيلإأ
ةشضفأر تناك يندملأ عمتجملأ تايلاعفو هتباقن
ةلودلأ سسيئر اهلثمي يتلأ ةطلشسلأ عم رأوحلل
دبع طبر هتهج نم .حلاشص نب رداقلأ دبع تقؤوملأ
نيملشسملأ ءاملعلأ ةيعمج سسيئر موشسق قأزرلأ
سسنوي م˘ير˘ك ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإأ ه˘ما˘م˘شضنأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
عيطتشسي ’ هنأأ ىل˘ع أد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ف˘قو˘م˘ب
ةيعمج ه˘ح˘ن˘م˘ت م˘ل ا˘م ،ةو˘عد˘لأ لو˘ب˘ق˘ب ةردا˘ب˘م˘لأ
سسيئر طبأرم سسايلأ امأأ ،كلذب اشضيوفت ءاملعلأ
نأأ دكأأ دقف ،ةيمومعلأ ةحشصلأ يمدختشسم ةباقن
ىلع أددششم،طورشش نم هل دب ’ رأوحلاب لوبقلأ
ىلع لوشصحلأ نود رواحتلأ كلذك هنكمي ’ هنأأ
ءاشضف ن˘مو ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ ن˘م سضيو˘ف˘ت
تناكو .ةباقنلأ هيلإأ يمتنت يذلأ يندملأ عمتجملأ
ميرك اهقشسنم ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘طا˘شسو˘لأو رأو˘ح˘لأ ة˘ن˘ج˘ل

قاحتلÓل ةينطو ةيشصخشش32 تعد دق سسنوي
اهششيعت يتلأ ةمزأ’أ لح يف اهيعاشسم معدو ،اهب
.نهأرلأ تقولأ يف دÓبلأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ـلإ خيرات ذنم دÓبلإ هفرعت يذلإ يبعسشلإ كإرحلإ عم انماسضت يلإوتلإ ىلع32 مقر ةيعوبسسألإ مهتإريسسم يف صسمأإ ةحيبسص ةبلطلإ جرخ
بوسسحملإ قباسسلإ ماظنلإ زومر عيمج ليحرب ةبلاطملل ةمسصاعلإ يف صسمأإ ةحيبسص ةبلطلإ تائم قفدتو .يسضاملإ يرفيف رهسش نم22

 .ةقيلفتوب زيزعلإ دبع ليقتسسملإ صسيئرلإ ىلع

32 مقر ةيعوبسسألإ مهتريسسم يف يبعسشلإ كإرحلإ بلاطمب إوكسسمت

ينطولا راوحلا ةنجل ةردابم ىلع يبÓط ظفحت

اهل عسسإو يسسايسس صضفر

سسنوي ميرك ةنجلل نيعطاقملا ةمئاقب قحتلي سسلي نب

ةسسسسؤوملإ رقم مامأإ ةيجاجتحإ ةفقو إومظن
روسشاع يديسسب

رييصستلل لدع ةصسصسؤوم لامع
نوددني ةبانعب يراقعلا

ةرقحلا و ملظلاب
tseG يراقعلإ رييسستلل لدع ةسسسسؤوم لامع صسمأإ مظن
ommiةسسسسؤوملل يوهجلإ رقملإ مامأإ ةيجاجتحإ ةفقو
صشيمهتلإو ةرق˘ح˘لا˘ب إد˘يد˘ن˘ت ة˘با˘ن˘ع˘ب رو˘سشا˘ع يد˘ي˘سسب
مهسضفر نع كيهان، ةرإدإلإ فسسعتو هنم نوناعي يذلإ

صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘هر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘تو لا˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘برأإ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت
نع رابغلإ صضفنل نوسضفتني مهلعج ام وهو،يبيدأاتلإ
قلعتي ام˘ي˘ف ة˘سصا˘خ، م˘هو˘ق˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لإو م˘ه˘سسف˘نأإ
ل˘ث˘م م˘ه˘ل˘ث˘م ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ تÓ˘˘ما˘˘ع م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ

ة˘ف˘ل˘سسلإ ح˘ن˘م طور˘سش ة˘ع˘جإر˘م، م˘ه˘فا˘سصنإإو م˘ه˘تÓ˘ي˘مز
م˘ه˘ت˘جا˘ح م˘غر لا˘م˘ع˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ح˘ن˘م˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لإو
نع تاحيسضوتب نوبلا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو،ا˘ه˘ل ة˘سسا˘م˘لإ
نوناعي مهنأإ ةسصاخ اهيلع لوسصحلل ةمزÓلإ طورسشلإ
مهعم ةرإدإلإ فسسعتو ملظب إوددن امك ،ةيرزم عاسضوأإ

ىلإإ فا˘سضت˘˘ل م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘سض صضر˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘م
قانخلإ قي˘ي˘سضت ىلإإ ة˘فا˘سضإلا˘ب إذ˘ه ،ل˘م˘ع˘لإ تا˘طو˘غ˘ظ
رإوحلإ با˘ب ح˘ت˘ف مد˘ع لÓ˘خ ن˘م ي˘با˘ق˘ن˘لإ عر˘ف˘لإ ىل˘ع
لام˘ع˘لإ ل˘كا˘سشم صصخ˘ت ي˘ت˘لإ رو˘مألإ ي˘ف ه˘ع˘م روا˘سشت˘لإو
ريخألإ يفو، اهتجلاعم نكميو ةعورسشم ربتعت يتلإو

ةسصاخ مهل لقنلإ لئاسسو ريفوتب ةنايسصلإ لامع بلاط
فاسضتل مهتايجاح ةيطغتل يفكت دعت مل مهبتإور نأإ
تاهجلإ ريخألإ يف إودسشان امك،لقنلإ فيراسصم اهيلإإ
مهتاناعم ءاهنإإ لÓخ نم ،مهفاسصنإإو لخدتلإ ةينعملإ
 .موي دعب موي دإدزت يتلإ

ب .حلاسص

بابسسألإ فسشكل ثداحلإ يف ققحي كردلإ

 هعوقول تدأإ يتلإ ةيقيقحلإ

راجفنا يف هتجوز و ةرصسأا بر لتقم
ةلصشنخب ناريخ يف امهنكصسمب زاغلل
نإريخ ةيدلبب نكسسم لخإدب زاغلل راجفنإ ثداح فلخ

لتقم نع ،ةلسشنخ ةيلولإ ةمسصاع رقم بونج ملك57

ىفسشتسسمب امهثو˘ك˘م ن˘م ة˘عا˘سس84 دعب ه˘ت˘جوزو ل˘جر

امهتباسصأإ يتلإ ةغيلبلإ قورحلاب نيرثأاتم يعماجلإ ةنتاب

نإاف ةعاسس رخآإ ردسصم بسسحو .مسسجلإ ءاحنأإ فلتخم يف

فينع راجفنإ ىدأإ ثيح ، عوبسسألإ ةيإدب عقو ثداحلإ

امنيب هتجوزو لجرلإ هب دجإوتي ناك نكسسم لخإد زاغلل

نيتيحسضلإ ةباسصإإ ىلإإ ىدأإ ، لزنملإ جراخ إوناك هءانبأإ

ةياهن يف هتجوزو ةنسس54 رمعلإ نم غلابلإ جوزلإ امهو

ة˘جرد˘لإ ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ قور˘ح˘ب ر˘م˘ع˘˘لإ ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ

و˘ح˘ن ة˘عر˘سسلإ حا˘ن˘˘ج ىل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت د˘˘قو ، ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لإ

امهليوحت مت ةبا˘سصإلإ ةرو˘ط˘خ˘ل إر˘ظ˘نو را˘سشسش ىف˘سشت˘سسم

ةعاسس42 نم لقأإ دعبو ، يعماجلإ ةنتاب ىفسشتسسم وحن

ةافول يلإوملإ مويلإ يف ةجوزلإ هب قحلتل جوزلإ يفوت

ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم. ا˘˘ه˘˘جوز

ةيقيقحلإ بابسسألإ فسشكل ثداحلإ يف قيقحتلإ ترسشاب

بر ةايحب ىدأإ يذلإ فينعلإ راجفنلإ عوقول تدأإ يتلإ

. هتجوزو ةرسسأإ

 تاسشوهلب نإرمع

ةليسسملإ

04 مقر ينطولا قيرطلا قلغ
ديصضاعملا ةيدلبب

ةنا˘سشر ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘ك˘سس ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م صسمأإ ءا˘سسم تمد˘قأإ

ة˘يلو جإرد دلوأإ ةر˘ئإد د˘ي˘سضا˘ع˘˘م˘˘لإ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ

لاعسشإإو04 م˘قر ي˘ن˘طو˘لإ ق˘ير˘ط˘˘لإ ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لإ

ي˘ف ةرا˘ج˘ح˘لإو صسيرا˘ت˘م˘لإ ع˘سضوو ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لإ تÓ˘ج˘˘ع˘˘لإ

اهمهأإ بلاطم ةدعب نوبلاطي إوناك ثيح قيرطلإ طسسو

إرخؤوم ةيرقلا˘ب تع˘سضو ي˘ت˘لإ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘غر˘ف˘م˘لإ ع˘فر

ءابرهكلإ برسشلل ةحلاسصلإ هايملإو يعيبطلإ زاغلإ إذكو

ةرذ˘ق˘لإ ها˘ي˘م˘لإ بسصم ل˘يو˘ح˘ت و ة˘ي˘نإر˘˘م˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لإو

ةيدلب˘لإ صسي˘ئر˘ب لا˘سصتإ د˘ن˘عو ىر˘خأإ بلا˘ط˘مو ة˘نو˘ع˘ج

ثيح كلذ نم نكمتن مل عوسضوملإ صصوسصخب ديسضاعملإ

ةعا˘سس ىلإإ ا˘حا˘ب˘سص8 ةعاسسلإ نم ق˘ير˘ط˘لإ ق˘ل˘غ ر˘م˘ت˘سسإ

.صسمأإ موي نم ةرخأاتم

 خوسشخسش حلاسص

ةيئام ةكربب نم لفط لاصشتنا
ةليصسملا يصضام د’وأا ةيدلبب

ةنسس11 يلإوح رمعلإ نم غلابلإ لفط صسمأإ ءاسسم يقل

دلوأإ ةيدلب ةفللزلإ ةقطنمب ةيئام ةكرب يف ةفتح

هلقنو ةبوعسصب هلاسشتنإ مت ثيح ةليسسملإ ةيلو يسضام

يوإر˘˘هز˘˘لإ ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لإ ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ىلإإ

ةثداحلإ يف اقيقحت نمألإ حلاسصم تحتف اميف ةليسسملاب

.لفطلإ ةلئاع ةسصاخو ةيلولإ ناكسس اهل زتهإ يتلإ

  خوسشخسش حلاسص

¯ S°∏«º.±

ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فد˘˘لأ ر˘˘يزو بئا˘˘ن د˘˘كأأ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘لأ نا˘˘كرأأ سسي˘˘ئر
حلاشص دياق دمحأأ قيرفلأ يبعششلأ

تقو عرشسأاب باهذلأ ةرورشض ىلع
تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ى˘˘لإأ ن˘˘كم˘˘م
تقولأ سسفن يف اكرا˘ب˘م ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ

يتلأ ينطولأ رأوحلأ ةنجل يعاشسم
رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر اهلبقتشسأ
طرا˘ف˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ح˘لا˘شص ن˘˘ب
سسمأأ حلاشص دياق دمحأأ قيرفلأ لاقو.

لفح ةبشسانم˘ب ا˘ها˘ق˘لأأ ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خ
يف نيقوفتملأ ةمأ’أ لابششأأ ميركت
ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ ةدا˘˘˘ه˘˘˘شش

سشيجلأ يف اننإأ»9102: ايرولاكبو
تأوطخلأ كرابن يبعششلأ ينطولأ
رأو˘ح˘لأ برد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عو˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لأ
لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس ’ ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘لود˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر
ىلوتتشس يتلأ ينطولأ تايشصخششلأ
ري˘فو˘ت˘ب د˘ه˘ع˘ت ثي˘ح, رأو˘ح˘لأ ةرأدإأ
ةيرور˘شضلأو ة˘مزÓ˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإ’أ
ليبنلأ ىعشسملأ أذه يف اهتقفأرمل
تاباختن’أ ميظنتل فورظلأ ةئيهتو
فاشضأأو.«لاجآ’أ برقأأ يف ةيشسائرلأ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘لأ نا˘˘كرأأ سسي˘˘ئر
ديزم عييشضتل لاجم ’» :يبعششلأ

ةطقنلأ يه تاباختن’أو تقولأ نم
رود˘˘ي نأأ بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’أ

ه˘˘كرا˘˘ب˘˘ن رأو˘˘ح ،رأو˘˘ح˘˘لأ ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح
نع أديعب حاجنلاب للكي نأأ ىنمتنو
ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ب˘شسم˘لأ طور˘ششلأ بو˘ل˘شسأأ
در ا˘˘م˘˘ك .«تأءÓ˘˘مإ’أ ى˘˘˘لإأ ل˘˘˘شصت
ى˘ل˘ع ،ح˘لا˘شص د˘يا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘˘ف˘˘لأ

يف نيفوقوملأ حأرشس قÓطإأ بلطم
حر˘˘ُط ي˘˘ت˘˘لأ ،كأر˘˘ح˘˘˘لأ تأر˘˘˘ي˘˘˘شسم
،رأو˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف عور˘˘˘ششل˘˘˘ل طر˘˘˘ششك
ّنأأ لا˘ق ثي˘ح,ة˘ئد˘ه˘ت˘ل˘ل بو˘ل˘˘شسأا˘˘ك
ةباشصعلأ اهتقلطأأ ةمومشسم أراكفأأ

بلا˘ط˘ت طا˘شسوأ’أ سضع˘ب ا˘ه˘ت˘ن˘ب˘تو
ةءاشسإ’اب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م حأر˘شس قÓ˘طإا˘ب
ناكرأأ سسيئر ددششو.ةلودلأ زومرل
ّنأأ ىلع يبع˘ششلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ
ا˘ق˘ب˘ط ،رر˘ق˘ت ن˘م ا˘هد˘حو ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ

ةمهتب نيفوقو˘م˘لأ نأا˘ششب ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل
دحأ’ قحي ’و ،ةينطولأ ةيأرلأ ةناهإأ

ةلأدع˘لأ ل˘م˘ع ي˘ف ل˘خد˘ت˘ي نأأ ،نا˘ك
ريثأاتلأ لواح˘ي نأأ وأأ ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘شصو
سسي˘ئر د˘كأأ ا˘م˘ك .ا˘˘ه˘˘تأرأر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ّنإأ ، يبعششلأ ينطولأ سشيجلأ ناكرأأ
ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘˘لأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصم
بعششلأ ةحلشصم يف يه،تأريشسملأ

ءا˘جو.سسكع˘لأ سسي˘لو ه˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
حلاشص دياق دم˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ ح˘ير˘شصت

ريغو ةهوبششملأ ةوعدلأ ىلع درك
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ة˘ي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ىلع ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ تأءأر˘جإ’أ

.ىربكلأ ندملأو ةمشصاعلأ لخأدم

اهدحو ةلإدعلإ صصخي نأاسش نيفوقوملإ حإرسس قÓطإإ نإإ لاق

 لاجآ’ا برقأا يف تاباختن’ا ميظنت ةرورصض ىلع ددصشي حلاصص دياق
راوحلا ةئيهل همعد نلعيو
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ةروا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘˘خ

جربلأو فيطضسو ةني˘ط˘ن˘ضسق˘ك

ةر˘كضسب ن˘˘م ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ل˘˘ي˘˘مو

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘غر ؛ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو

ةليمجلأ اهئطأوضشب عاتمتضسلأ

رحبلأ ةقرز ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لأ

.يتابنلأ اهئاطغ رأرضضخأو

ح˘لا˘ضصم ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصح بضسحو

ةدكيكضسب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ىلإأ نأوج حتا˘ف˘لأ ن˘م ةّد˘ع˘م˘لأ

ةنضسلأ نم ةي˘ل˘يو˘ج32 ةيا˘غ

ئ˘طأو˘ضش تل˘˘ّج˘˘ضس ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ

ب رّد˘ُق لا˘ب˘قإأ52 ةدكي˘كضس

ىقبيل ،افاط˘ضصم0401672

ةيدلبب عقأولأ ةغير دأو ئطاضش

ئطأوضشلأ رثكأأ نيب نم ،ةلفلف

ب ني˘فا˘ط˘ضصم˘ل˘ل ا˘با˘ط˘ق˘ت˘ضسأ

هي˘ل˘ي ،ا˘فا˘ط˘ضصم082472
ي˘˘ف بضصق˘˘˘لأ يدأو ئ˘˘˘طا˘˘˘ضش
ددع ثيح ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘لأ
ب ن˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ط˘˘˘ضصم˘˘˘لأ د˘˘˘فأو˘˘˘ت

امني˘ب ،ا˘فا˘ط˘ضصم055372
ن˘ب ي˘بر˘ع˘لأ ئ˘˘طا˘˘ضش ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ثيح نم ةثلاثلأ ةبترلأ يديهم

082842 ب لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘قإلأ

ن˘˘م ل˘˘ك هد˘˘ع˘˘بو ،ا˘˘فا˘˘ط˘˘ضصم
ب ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ يدأو ئ˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ضش

ئطاضشو ،افاطضصم033232

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لأ «2نأريضس»

061312 ب ةد˘˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضس
نم لك لّجضس امك .افاطضصم

عباتلأ2و1رانم˘ت ئ˘طا˘ضش
بر˘˘˘غ ع˘˘˘يأر˘˘˘ضشلأ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ه˘˘ح˘˘ت˘˘فّ م˘˘ت يذ˘˘لأ ةد˘˘كي˘˘˘كضس
،يلاحلأ مضسوملأ لÓخ ايمضسر
نيفاطضصم˘ل˘ل ا˘ي˘ضسا˘ي˘ق أد˘فأو˘ت

ب لام˘جإأ م˘هدد˘ع غ˘ل˘ب ن˘يذ˘لأ

.افاطضصم0740.01

ذنم Óخدت059 نم رثكأإ
يفيسصلإ مسسوملإ قÓطنإ

تل˘ج˘ضس ،كلذ ع˘˘م ةأزأو˘˘مو

859 ةرتفلأ سسفن لÓخ ةئيهلأ
ذا˘ق˘نإأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ّم˘ت ،Ó˘خد˘ت

قر˘˘غ ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘˘ضشأأ014

لافطأأ012 مهنيب نم ،يقيقح
يف فا˘ع˘ضسإأو ،ن˘ي˘ضسن˘ج˘لأ ن˘م

،اضصخضش921 نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع

ن˘م Ó˘ف˘˘ط69 م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
وحن ليوحتّ مت اميف ،نيضسنجلأ
ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلأ تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ

88 مهنيب نم ،اضصخضش592
ّمت امك .ن˘ي˘ضسن˘ج˘لأ ن˘م Ó˘ف˘ط
ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘ن لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘˘ضست

يف مهبلغأأ ،سصاخضشأأ40 ةافو
اهيف ةحو˘م˘ضسم ر˘ي˘غ ئ˘طأو˘ضش

ئطأوضش يف يقابلأو ،ةحابضسلأ

.ءأرمح ةيأرب نكل ةحومضسم

عوب˘ضسألأ ة˘يا˘ه˘ن ما˘يأأ د˘ع˘ُتو

أدفأوت فرعت يتلأ مايألأ رثكأأ

سصو˘ضصخ˘لا˘ب ،ن˘ي˘فا˘ط˘ضصم˘ل˘ل

تا˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لأ

د˘˘˘ه˘˘˘ضشت ثي˘˘˘ح ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

اه˘قر˘ضش ن˘م ة˘يلو˘لأ ئ˘طأو˘ضش

ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح لأز˘˘نإأ ،ا˘˘ه˘˘بر˘˘غ ى˘˘لإأ

كلذ قلخ دقو .ني˘فا˘ط˘ضصم˘ل˘ل

،أريبك ايرورم اماحدزأ دفأوتلأ

قيرطلأ ىوتضسم ىلع ةضصاخ

ةقطنم دنع لقلأ ىلإأ يدؤوملأ

ىلعو ،ةدكيكضس برغ ةركرك

ة˘ن˘يد˘م˘لأ ئ˘˘طأو˘˘ضش ىو˘˘ت˘˘ضسم

ةروطضسو يديهم نب يبرعلاك

ىضسرم˘لأو ر˘ي˘ب˘كلأ ئ˘طا˘ضشلأو

. اهريغو
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ةد˘كي˘كضس ة˘ن˘˘يد˘˘م تلأزا˘˘م

تاجاجتحلأ عقو ىلع سشيعت

مهليحرتباهباحضصأأ بلاطم˘لأ

ماق ثي˘ح،ة˘ق˘ئل تا˘ن˘كضس ى˘لإأ

ن˘م تأر˘ضشع˘لأنينثلأ ة˘ل˘ي˘ل

طضسو رايب عبضس يح ناكضس

قيرطلأ قلغب ةدكيكضس ةنيدم

ةراج˘ح˘لا˘ب ي˘ح˘ل˘ليدؤوملأ

تÓ˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لأو سسيرا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأو

ركذوةلعتضشملأ ةيطا˘ط˘م˘لأ

نيذ˘لأ ،نا˘كضسلأ ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘م

يمومعلأ قيرطلأ ىلإأ أوجرخ

ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘مأو˘˘ضصقأأ م˘˘ه˘˘نأأ
مغر نكضسلأ نم نيديفتضسملأ
يف ةبعضص ةايح نوضشعي مهنأأ

اهئاضشنإأ خيرات دوعينكاضسم
ثيح يرامعتضسلأ دهعلأ ىلإأ

فورظ ى˘ندأأ ى˘لإأ ر˘ق˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘نأأ
ىلإأ لوحتتو ةم˘ير˘كلأ ةا˘ي˘ح˘لأ
تأرطق طقاضست عم هايملل كرب

نعكي˘ها˘˘ن ،را˘˘ط˘˘مألأ ن˘˘م
ن˘ي˘با˘ع˘ث˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ را˘ضشت˘˘نلأ

ةراضضلأ سشئاضشحلأو نأرئفلأو

هنع جتنام ،ناكملأ طيحمب

لا˘ف˘طألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ة˘˘با˘˘ضصإأ
سضأر˘مأا˘ب ن˘ضسلأ ي˘ف را˘ب˘˘كلأو
.مهركذ دح ىلع ةنمزم

مهنأاب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ فا˘ضضأأو
نكضسلأ يف مهق˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي

عم،رربمري˘غ م˘هؤوا˘ضصقإأ نأل
أدو˘˘عو أو˘˘ق˘˘ل˘˘ت م˘˘ه˘˘نأأ م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
كلت نم يأأ نكل ، مهليحرتب

د˘ح ى˘لإأققح˘ت˘ت م˘ل دو˘عو˘لأ
ليحر˘ت ن˘ي˘بر˘غ˘ت˘ضسم ،ة˘عا˘ضسلأ
تا˘ن˘كضس ي˘ن˘طا˘˘ق ن˘˘م فلآلأ

تديضش ي˘ت˘لأةضشهلأ ءا˘ي˘حألأ
ةديدجلأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ى˘لإأ أر˘خؤو˘م

م˘ه˘ي˘ح ءا˘ضصقإأو، ةرور˘عزو˘ب˘˘ب
نود ميدقلأ

بضسح ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ح ه˘˘˘جو يأأ

م˘˘ه˘˘نأأ أود˘˘كأأو،مهحيرضصت

م˘ه˘ت˘كر˘˘ح ن˘˘م نود˘˘ع˘˘ضصي˘˘ضس
قلغ نولضصأويو ةي˘جا˘ج˘ت˘حلأ
عجأرت مد˘ع لا˘ح ي˘ف ق˘ير˘ط˘لأ

،مهئاضصقإأرأرق نع تاطلضسلأ

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم تأو˘˘˘ق تل˘˘˘خد˘˘˘تو
نيجتحملأ تقرف يتلأ بغضشلأ

مهبلا˘ط˘م ل˘ق˘ن˘بمهتبلاطو
مهتلباقم لÓخ نم تاطلضسلل

.Óيل قيرطلأ قلغ سسيلو

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ4475ددعلا9102 ةيليوج13 ءاعبرألا4

www.akhersaa-dz.com

نيفاطضصملأ نم ةريبك أدأدعأأ ،يلاحلأ يفيضصلأ مضسوملأ قÓطنأ ذنم ،ةحابضسلأ اهيف ةحومضسملأ52 ةدكيكضس ةيلو ئطأوضش بطقتضست
.تايلولأ نم ديدعلأ نم اهيلع نيدفأوتملأ صصوضصخلاب

ةدكيكضس

ئطإوسشلإ ىلع نيفاطسصملل يسسايق لإزنإإ
هطوقسس رثإإ ءانب لماع ةافو

ةيرقب ءانب ةسشرو ىلعأإ نم

وزو يزيتب ةتيتسس
دعب ل˘ما˘ع سسمأأ را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘ضص لÓ˘خ ي˘فو˘ت

ةتيتضس ةيرقب ةدجأوتم ةيانب ىلعأأ نم هطوقضس

يزيت ةيلو يف ةدوكام ةيدلبل ايرأدإأ ةعباتلأ

نإاف  ةقوثوم ةيلحم رداضصم بضسحو . وزو

هضسافنأأ ظفل ةنضس73 رمعلأ نم غلابلأ ةيحضضلأ

روط يف ةيانب ىلعأأ نم هطوقضس دعب ةريخألأ

ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘ضصم ى˘لإأ ه˘نا˘م˘ث˘ج ل˘ق˘نو زا˘ج˘نإلأ

تحت˘ف ا˘م˘ي˘ف .تر˘يز˘ق˘ت˘ب ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ثث˘ج˘لأ

تاضسبÓم ةفرعمل اقيقح˘ت ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘ضصم˘لأ

 .ميلألأ ثداحلأ أذه
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 ةدكيكضس

 ةرايسس فإرحنإإ يف حيرج

 قئإدحلإ ةرئإدب
سسمأأ ةيضشع عقو رورم ثداح رثإأ ةأأرمأ تبيضصأأ

ةيلو قئأدحلأ ةيد˘ل˘ب ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب لوألأ

ةر˘ئأد ى˘لإأ يدؤو˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لأ ها˘˘ج˘˘تأ ةد˘˘كي˘˘كضس

رداضصملأ سضعب بضسحو ةيدلب لامج ناضضمر

و ةضسداضسلأ ةعاضسلأ ىلع ءاضسم عقو ثداحلأ نإاف

عون نم ةيعفن ةرايضس فأرحنأ  نع جتن،فضصنلأ

ىوتضسم ىلع ةأأرمإأ ةباضصإأ نع رفضسأأ ام103

ىفضشتضسم ىلإأ اهلق˘نو ا˘ه˘فا˘ع˘ضسإأ م˘ت ن˘يأأ.سسأأر˘لأ

ةينمألأ تاهجلأ تحتف اميف،ةراحوب قأزرلأ دبع

.ثداحلأ يف اقيقحت

M«ÉI HƒOjæÉQ

ةيلمع نم مايأأ ةثÓث دعب/ةنتاب

دامخإلأ

ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم

قيرح يف مكحتلإ نم نكمتت

لميكب لمجلإ ردان ةباغ
،ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم تنكمت

ىلع ىتأأ يذلأ لوهملأ قيرحلأ يف مكحتلأ نم

ةيد˘ل˘ب˘ب ل˘م˘ج˘لأ ردا˘ن ة˘با˘غ˘ب سسبا˘ي˘لأو ر˘ضضخألأ

كلذو ،ةنتاب ةيلوب نوكت ةرئأدل ةعباتلأ لميك

ةيلمع تيقبو ،هعلدنأ نم ةلماك مايأأ ةثÓث دعب

تنكمت ثيح ،أذه انموي ىلإأ ةلضصأوتم هدامخإأ

ريدم ةدايقب ةباغلاب ةطبأر˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ

رامخ لامج ديقعلأ ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ

تا˘با˘غ˘˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم ة˘˘كرا˘˘ضشمو ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو

لك ريخضست لÓخ نم ،ىرخألأ ةينعملأ تاهجلأو

يف مكحتلأ نم ،ةيرضشبلأو ةيداملأ تايناكمإلأ

يفيضصلأ مضسوملأ ةيأدب ذنم ةقطنملاب قيرح مهأأ

مييقتك ةيدام˘لأ ر˘ئا˘ضسخ˘لأ ثي˘ح ن˘م ما˘ع˘لأ أذ˘ه˘ل

تأر˘ضشع˘ب ترد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ل˘˘ل ي˘˘لوأأ

نم لكضشملأ يتا˘ب˘ن˘لأ ءا˘ط˘غ˘لأ ن˘م تأرا˘ت˘كه˘لأ

لضصأأ نم ةضسبايلأ سشئاضشحلأو راجضشألأ فلتخم

هيلع ةرط˘ي˘ضسلأو ه˘تر˘ضصا˘ح˘مو ،ة˘با˘غ˘لأ ة˘حا˘ضسم

ثيح ،لوألأ سسمأأ ءاضسم%09 تزواجت ةبضسنب

عبتتو ديربتلأ ةيلمع ةكرتضشملأ قرفلأ ترضشاب

ىلع ةرضشتنملأو ةقرفتملأ قيرحلأ دقأوم سضعب

ءاضضقلأ اهفده قيرحلأ ةعقر نم ةربتعم ةحاضسم

ةيلمع ىلع ءا˘ق˘بإلأ ع˘م ،هدا˘م˘خإأو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ي˘ل˘ع

يف أذه ،ئراط يأل ابضسحت ةلضصأوتم ةضسأرحلأ

اهتمهتلأ يتلأ ةيقيقحلأ ةحاضسملأ مييقت راظتنأ

.سسأرولأ ةئر دعت يتلأ ةباغلأ هذهب ،نأرينلأ

T°ƒT°É¿ ì

ر نميأ¯

ةرئأد نمأأ حلاضصم تنكمت
،ف˘ي˘ط˘ضس ة˘˘يلو˘˘ب لأزأأ ن˘˘ي˘˘ع
نم مرضصنملأ عوبضسألأ ةياهن

˘مو˘ح˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ة˘لو˘ه˘ج˘م (جا˘˘جد) ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لأ
ا˘˘˘ه˘˘˘نزو ز˘˘˘ها˘˘˘˘ن ،رد˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لأ
ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ،ن˘يرا˘ط˘ن˘˘ق˘˘لأ

،ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ قأو˘˘ضسأا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل

تا˘يرود ر˘ثإأ تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ة˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لأ تأذ ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل
،ةنيدملأ ءايحأأ دحأأ يلإأ مهتداق
ة˘لو˘م˘ح ة˘ب˘قأر˘م˘ب أو˘ما˘˘ق ن˘˘يأأ

ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشأأ ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ب˘˘كر˘˘م
ةلمحم اهنأأ نيبت يتلأ و، اهرمأأ
موح˘ل˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب
ةزاي˘ح نود ،(جا˘جد) ءا˘ضضي˘ب˘لأ

ةقيثو ةيأأ وأأ ريتأوفل اهبحاضص
تبثت نأأ اهنأاضش نم ةداهضش وأأ

وأأ مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘لأ كل˘˘˘˘ت رد˘˘˘˘ضصم
متيل ،كÓهتضسÓل اه˘ت˘ي˘حÓ˘ضص

ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ ز˘˘˘ج˘˘˘ح

.نيراطنقلأ يلأوحــب

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ سضر˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘بو
بي˘ب˘ط˘لأ ى˘ل˘˘ع ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لأ
نم أءزج فÓتإأ مت يرطيبلأ
هرأر˘قإل ةزو˘ج˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘م˘˘كلأ
،كÓهتضسÓل اهتيحÓضص مدعب
ي˘قا˘ب ل˘يو˘ح˘ت م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

.ةينعملأ حلاضصملل ةيمكلأ

ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘˘ضضلأ تد˘˘˘عأأ د˘˘˘قو

دضض اي˘ئأز˘ج ا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ
موحل لقن نأاضش يف فلاخملأ
ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضص ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ءا˘˘˘˘ضضي˘˘˘˘ب
˘˘مأر˘˘ت˘˘حأ نود كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘˘ل
ةحضصل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ طور˘ضشلأ

سضراع˘ت˘ي ا˘م و˘هو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو
ةروكذملأ ةينوناقلأ دعأوقلأو
ةيامحب قلعت˘م˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف
،سشغ˘لأ ع˘˘م˘˘قو كل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ
ةيئاضضقلأ تاهجلأ ىلإأ لضسرأأ
 .هيف تبلل

 فيطضسب لأزأأ نيع

 كÓهتسسÓل ةلباق ريغ ءاسضيبلإ موحللإ نم ةربتعم ةيمك زجحي نمألإ

ةدكيكضس

Óيل نوجتحي رايب عبسس يح ناكسس

ةهوبضشم ةيلام تÓماعمو داضسف اياضضق لوح/ةنتاب

 ةيكنب ةلاكو ريدم ةقفر لامعأإ لجر عإديإإ
يطايتحلإ سسبحلإ تإراطإلإ نم ددعو

أذكو يئاضضق ريبخو ةيكنب ةلاكو ريدم ةقفر «ي ديزوب» ىعدي فورعم لامعأأ لجر ،ةنتابب ةيئاضضقلأ تاهجلأ لوألأ سسمأأ تعدوأأ

سضرق ىلع لوضصحلأ ليهضست ةمهت مهل تهجو نيذلأو ،يطايتحلأ سسبحلأ اضصخضش81 يلامجإلأ مهددع غلب كنبلأ تأذ نم تأراطإأ

مت لحأرم ىلع اهيف بعÓتلأ مت يتلأو هذه ةيلاملأ ةرغثلأ فاضشتكأ مت ثيح ،همقر يف غلابمو مخضضم رايلم041 ـلأ تقاف ةميقب
ليوحت لبق ،ةمهتلأ ةحضص اهتاقيقحت لÓخ تتبثأأ يتلأو ،ةضصتخملأ ةينمألأ حلاضصملأ فرط نم اهيف قيقحتلأو أرخؤوم اهفاضشتكأ
قلعت اميف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتضسأ نيح ىلإأ تقؤوملأ سسبحلأ نيمهتملأ تعدوأأ يتلأ ةيئاضضقلأ تاهجلأ ىلإأ فلملأ
فضشكلأ ةرضشابملأ تاقيقحتلأ ناضش نم ام وهو ،فوقوملأ لامعألأ لجرل ىرخأأ مهت اهل فاضضت نأأ رظتني يتلأ ،هذه داضسفلأ اياضضقب

T°ƒT°É¿ ì.داضسفلاب ةقلعتملأ مهتلأ ديدع مهلوح موحت تاعاطقلأ فلتخم يف فأرطألأ ديدع نعو ،اهنع
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تارايزب ةروكذملا ةنجللا تماقو

ةيمومع تارادإا ةدع ىلإا ةيكوكم

ة˘لا˘كو ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م ي˘˘فو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب

رصسفتصسا ثيح ةيعامتجإ’ا تانيمأاتلا

فلتخمب لمعلا ريصس نع اهؤواصضعأا

تارادإ’ا هذ˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ح˘لا˘˘صصم˘˘لا

تا˘حو˘م˘˘ط ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ىد˘˘مو

اميف اميصس نين˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشناو

ةعدوملا تافلملا ةجلا˘ع˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

ةيلمع اذكو حلاصصملا صضعب ىدل

نينطاوملا تافلمب ةصصاخلا ةنمقرلا
حÓ˘صصإ’ا د˘فاور د˘حأا ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
تاءار˘جإ’ا ا˘ه˘ت˘ل˘م˘˘ح يذ˘˘لا يرادإ’ا
ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا فد˘ه˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

د˘ح ع˘صضوو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
يتلا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘ل˘ل
هتلوحو يلجيجلا نطاوملا تقهرأا
ل˘ب تارادإ’ا ن˘م دد˘ع˘ب ة˘ن˘ي˘هر ى˘˘لإا

نو˘لوؤو˘صسم˘لا ا˘ه˘فذا˘ق˘ت˘ي ةر˘ك ى˘˘لاو
. نوفظوملاو

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ةرا˘˘يز تح˘˘م˘˘صس ا˘˘م˘˘ك

حلاصصل تاءارجإا ذا˘خ˘تا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا
عمتجملا يف ةصشهلا تائفلا صضعب
ة˘ئ˘ف م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘˘فو ي˘˘ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘لا
تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا يوذو ن˘˘ي˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘لا
ع˘م ثيد˘ح˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
داجيإا صضرغب ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا

يذلا ميدقلا رقملا صضّوعي ديدج رقم
ىنعت يتلا ةحلصصملا نصضتحي ناك
ةصصاخلا ةيبطلا تافوصشكلا ءارجإاب
ءاصضعأ’ا ريفوتب لفكتلاو ةئفلا هذهب
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ء’ؤو˘ه˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘صص’ا
اهنع فصشكلا متي دق ىرخأا تاءارجإا

هذه نع صضخمتت دق يتلاو اقح’

صضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا

م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا حر˘˘ط˘˘ل صصا˘˘خ˘˘صشأ’ا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يرادإ’او ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

نوك نم مغرلا ىلع حلاصصملا صضعب

ادج ةئجافم تناك ةنجللا هذه ةرايز

ي˘مÓ˘عإ’ا ق˘يو˘صست˘لا˘ب صضح˘˘ت م˘˘لو

لقنب ةي’ولا ينطاومل حمصسي يذلا

ةلوا˘ح˘مو ا˘ه˘ئا˘صضعأ’ م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا

ل˘كا˘صشم˘˘لا صضع˘˘ب˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا

. ةحورطملا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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فوقولأ اهنم صضرغلأ ةيسشيتفت ةمهم يف لجيج ةي’وب يعامتجإ’أ نامسضلأو ليغسشتلأو لمعلأ ةرأزول ةعبات صشيتفت ةنجل ءاثÓثلأ صسمأأ تلح
ةميلسسلأ لمعلأ دعأوقل ةريخأ’أ هذه ىلع نيمئاقلأ ةاعأرم ىدم نم دكأاتلأو ةيمومعلأ حلاسصملأو تأرأدإ’أ فلتخم لخأد لمعلأ ريسس ىلع

. لاجملأ أذه يف اهب لومعملأ نينأوقلأ قيبطتو

 ةيمومعلأ تأرأدإ’أ نم ديدعلأ ترأز

لجيجب لحت لمعلإ ةرإزول ةعبات صشيتفت ةنجل
ىفششتشسملإ نع ديمجتلإ عفر

إريرشس042 ةقاطب ديدجلإ
ةليشسملاب

لÓخ ميهاربإا ناصشوأا ةليصسملا ةي’و يلاو فصشك
ةافو ةثداح نع اهيف قرطت يتلا ةيفحصصلا ةودنلا
نا˘م˘ي˘ل˘صس ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘تد˘˘ي˘˘صسلا

ريدم ماهم ءاهنإا نعو ةليصسملاب ةد’ولل تاريمع
رييصست ءوصسو ريصصقت دعب اذه ءاج ةد’ولا ىفصشتصسم
ع˘˘م تاءار˘˘جإ’ا صسف˘˘ن ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو صسعا˘˘˘ق˘˘˘تو
ريدم ماهم ءاهنإاب اهيف امب ىرخأا ةيحصص تاصسصسؤوم
ذنم عاطقلا يف همكحت مدع ببصسب ةي’ولاب ةحصصلا
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘مأا ف˘˘˘صصنو ر˘˘˘ه˘˘˘صش
يف تقؤوم ديلوتلل تاري˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘صس ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل
اذكو ةي’ولاب ةحصصلل ديد˘ج ر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘نا

اصضيأا حرصص امك يوارهزلا ىفصشتصسمل ديدج ريدم
ةنيد˘م˘ب د˘يد˘ج ى˘ف˘صشت˘صسم ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر ن˘ع

غلبمب ار˘ير˘صس042 ـب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

042 ـب يصسيع يديصس ةيدلب امأا رايلم064 يلامجإا

مÓتصسا متي اميف رايلم085 ب ردقي غلبمب اريرصس

05 غلبمب اريرصس021 ـب ةعلصضلا مامح ىفصشتصسم
عاطقلا ةدافتصسا ثيح مداقلا ربمصسيد رهصش يف رايلم

معدت امكراي˘ل˘م0061 يلامجإ’ا غلب˘م˘ب ة˘ح˘صصلا

بيبط21 مهنيب نم بيبط811 ب ةحصصلا عاطق

ريدختلل ا˘ب˘ي˘ب˘ط12،د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘صسن˘˘لا صضار˘˘مأ’

.لافطأ’ا صضارمأا ءابطأا01 صشاعنإ’او
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اهئانتقأ نع نوزجاع صصخسش نييÓم3

فلكت ديعلإ يحاشضأإ

 رايلم0051 نييرئإزجلإ
ايونشس ميتنشس

ة˘ثÓ˘ث نإا ،ق˘يزر لا˘م˘ك ،يدا˘صصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق
’ فيعصضلا لخدلا باحصصأا نم يرئازج نييÓم
قرغتصسي نيح يف ،د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘صضأا ءار˘صش م˘ه˘ن˘كم˘ي
ءانتق’ راخدإ’ا نم ةنصس طصسوتملا لخدلا باحصصأا
لامع ثلث نأا يداصصتق’ا ريبخلا حصضوأاو.ةيحصضأ’ا
فعصضل ديعلا ةيحصضأا ءانتقا نع نوزجاع رئازجلا

ينطولا رجأ’ا) رانيد فلأا81 زواجتت ’ يتلا مهترجأا
طصسوتملا لخدلا باحصصأا نأا افيصضم ،(نومصضملا
’ ةيح˘صضأا ءار˘صشل ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘صس را˘خدإا نو˘قر˘غ˘ت˘صسي

لباقملاب ،يرئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا04 اهرعصس زوا˘ج˘ت˘ي
ةدم نوقرغتصسي فيعصضلا لخدلا باحصصأا قرغتصسي

بصسحو.ة˘ي˘ح˘صضأا ءار˘صش ن˘م ن˘كم˘ت˘ل تاو˘ن˘˘صس01
تاونصسلا يف ترهظ ةديدج ةحيرصش نإاف ثدحتملا
ةي˘ح˘صضأا نو˘ن˘ت˘ق˘ي يذ˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا م˘هو ةر˘ي˘خأ’ا
بصسحو.يونصسلا مهلخدو مهترجأا فعصضل طيصسقتلاب

ة˘˘مزأ’ا م˘˘غرو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نإا˘˘ف ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك

ر’ود رايلم21 براقي ام نوقفني مهف ةيداصصتق’ا
ةصضيرف اهصسأار ىلع ةينيدلا رئاعصشلا ىلع ايونصس
لود˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘عأ’ا ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا ي˘˘هو ج˘˘ح˘˘لا
فلكت اهدحول ديعلا يحاصضأا نأا نيح يف ،ةيمÓصسإ’ا

ايونصس ميتنصس را˘ي˘ل˘م0051 نم رثكأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.ةيحصضأÓل رانيد فلأا53 رعصس لدعمب
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نم رثكأا ذنم لجيج ةي’و دهصشت
بي˘ل˘ح ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مزأا عو˘˘ب˘˘صسأا
اذهل ةريبكلا ةرذنلا لعفب صسايكأ’ا
تÓحملا نم عيرصسلا هذافنو ريخأ’ا
ي˘ف بب˘صست يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

يف ةريخأ’ا هذه مامأا ةليوط ريباوط
صضر˘ع˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ن˘يا˘ب˘ت˘لا ل˘ظ
كلذل قباطم ويرانيصس يفف. بلطلاو
م˘˘˘صساو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ت˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لا
ندم فورعت ةيصضا˘م˘لا فا˘ي˘ط˘صصإ’ا

نم ديزأا ذنم لجيج ةي’و تايدلبو
ةقوبصسم ريغ ن˘يو˘م˘ت ة˘مزأا عو˘ب˘صسأا
بي˘ل˘ح اد˘يد˘˘ح˘˘تو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ب
ف’آ’ا زجع لظ يف كلذو صسايكأ’ا

ن˘˘م ا˘˘هراوزو ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘كصس ن˘˘م
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ن˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا

تايمك ذافنو ةداملا هذه نم مهتجاح
تÓحملا نم ةصضور˘ع˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ريباوطلا رصسفي ام يصسايق فرظ يف
موي لك ظحÓت تتاب يتلا ةليوطلا
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘˘ح˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا

نينطاوملا نم ريبك ددع داجنتصساو
مغرلا ىلع ريخأا لحك بلعلا بيلحب
ةرد˘ق مد˘عو ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه ءÓ˘˘غ ن˘˘م

اميصس هئارصش ى˘ل˘ع تÓ˘ئا˘ع˘لا بل˘غأا
ي˘ت˘لا كل˘ت اذ˘كو ل˘خد˘لا ةدود˘ح˘م˘لا
لافطأ’ا نم ريبك ددع ىلع رفوتت
ةي’ولاب ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م تع˘جرأاو.

ةئراط ل˘ماو˘ع ى˘لإا صصا˘صصخ˘لا اذ˘ه
ىلإا ماهتإ’ا عباصصأا ةهجوم ةيوناثو
يف ةصصصصختملا تÓحملا باحصصأا
بصسحب تماق يتلاو تاجلثملا عيب
تايمك ىلع ءÓيتصسإ’اب ةريخأ’ا هذه
رمأ’ا صسا˘ي˘كأ’ا بي˘ل˘ح ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
يتلا ةريخأ’ا ةرذنلا يف ببصست يذلا

ا˘م˘برو ما˘يأ’ ل˘صصاو˘ت˘˘ت نأا ى˘˘صشخ˘˘ي
رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف ىر˘˘خأا ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأا
د˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘هار˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا
يجت˘ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
جاتنإا ىوتصسم نأاب ةي’ولاب بيلحلا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع اءاو˘˘صس بي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
ةي’ولا تÓحم دّوزت يتلا تانبلملا
فر˘عو ل˘ب ر˘ي˘غ˘ت˘ي م˘ل ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب
يتلا مايأ’ا˘ب ا˘صسا˘ي˘ق ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا
نأاب اد˘كؤو˘م ف˘ي˘صصلا ل˘صصف تق˘ب˘صس
صسايكأ’ا بيلح يف ةلجصسملا ةرذنلا

اقلطم اهل ةقÓع’ ةي’ولا تÓحمب

د˘كؤو˘ي ا˘م و˘هو جا˘ت˘˘نإ’ا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ب

صصاصصخلا اذه ءارو ام ةهج دوجو

ةجاح نع ثدحتت ماقرأ’ا نأاو املع

يفاصضإا رتل نويلم51 ىلإا ةي’ولا

فايطصصإ’ا مصسوم لÓخ بيلحلا نم

ا˘ه˘نا˘كصس ة˘جا˘ح˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا ن˘م

ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ا˘˘هراوزو

. لصضفأا وحن ىلع

 ةيراجتلأ تÓحملأ مامأأ ةليوط ريبأوط/ لجيج

 تاجلثملإ ةعاب مهتت ةراجتلإ ةيريدمو صسايكألإ بيلح يف ةريبك ةمزأإ
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ةيئ’ولا ةعومجملا رصصانع نكمت
صسمأا ةلصشنخ ةي’وب ينطولا كردلل
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘م لوأ’ا

ةحل˘صسأ’ا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م
لÓخ م˘ت ثي˘ح ، ةر˘ي˘خذ˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا
نم ديزأاو يران حÓصس زجح ةيلمعلا

، يبنجأا عنصص نم ةصشوطرخ006
ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘ي˘˘صسلا ز˘˘ج˘˘˘ح و صصخ˘˘˘صش
حÓ˘صسلا بير˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف تل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

ر˘˘خآا رد˘˘˘صصم بصسحو. ةر˘˘˘ي˘˘˘خذ˘˘˘لاو
ق˘ي˘صسن˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف و ه˘نإا˘ف ة˘˘عا˘˘صس
حلا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو
ةمظنملا ةميرجلا ةهباجمل ةينمأ’ا

دئاق ىلإا تدرو تامولعم رثإا ىلعو
، ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعوجملا

صصاخصشأ’ا نم ةعومجم مايق اهدافم
حÓصسلا يف ةرجاتملاب ني˘هو˘ب˘صشم˘لا

ةربتعم تايمك رير˘م˘ت˘ب ، ةر˘ي˘خذ˘لاو
دودحلا رب˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘صسأ’ا ي˘ف
كردلا ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ق ن˘يأا ، ة˘ي˘قر˘صشلا

دار˘فأ’ ن˘ي˘˘م˘˘ك بصصن˘˘ب ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب
كيكفت اهلÓخ مت ثيح ، ةكبصشلا
ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘˘صش
ة˘ح˘ل˘صسأ’ا˘ب ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لاو بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا

دحأا فيقوت مت اهرثإا ىلع ،ةريخذلاو
ثاحبأ’ا لازت ’ امنيب ، نيطروتملا

ن˘ير˘خآا صصا˘خ˘صشأا ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘˘يرا˘˘ج

لÓ˘خو ، ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م
ةيمكو يران حÓصس زجح مت ةيلمعلا

006 ـب ترد˘˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘خذ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

عنصص نم ملم21 رايع ةصشوطرخ
ماكحإاب ةهومم تناك يتلا ،يبنجأا
، ةرا˘ي˘صسلا ل˘خاد أا˘ي˘ه˘˘م أا˘˘ب˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ز˘ج˘ح ن˘م ا˘صضيأا تن˘كم ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
يف يئاصضق فلم زاجنإا مت ،ةميرجلا
ةباين ىلع مهتملا ةلاحإاو ، ةيصضقلا

تلاحأا اهرودب يتلا ةلصشنخ ةمكحم
اذه ، قيقحتلا يصضاق ىلع فلملا
مه˘ت˘م˘لا ع˘صضو˘ب ر˘مأا رد˘صصأا ر˘ي˘خأ’ا

. تقؤوملا صسبحلا نهر

 لسصأوتم قيقحتلأو ةيلمعلأ لÓخ ةيحايسس ةرايسس و ةسشوطرخ006 ، يران حÓسس زجح مت اميف

ةلششنخ يف ةريخذلإو حÓشسلاب ةرجاتملإو بيرهتلإ يف ةشصتخم ةريطخ ةكبشش كيكفت

 ةي’ولأ ئطأوسش أورأز فاطسصم نييÓم ةسسمخ نم رثكأأ

 لجيجب فايطشصإلإ مشسوم ةيإدب ذنم قرغلإ نم صصخشش0004 ذاقنإإ
ف’آا قرغ يف ببصست امم اريبك ادعاصصت ةريخأ’ا هذهل يلحاصسلا طيرصشلا ربع قرغلا ثداوح فرعت لجيج ةي’و ئطاوصش ىلع نيفاطصصملا دفاوت لصصاوت عم ةازاوم
مصسوم ريصس صصوصصخب اهل ريرقت يف لجيجب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تفرتعاو. ةي’ولا نم تايدلب ةدعب صصاخصشأا ةعبصس ةافوو ةظحل رخآا يف مهذاقنإا مت نيذلا صصاخصشأ’ا
اذهبو ، ةعونمملا ئطاوصشلا يف ةحابصسلاو ةحابصسلا دعاوق ةاعارم مدع نع ةمجانلا قرغلا ت’اح ددع يف ريبك عافترا ليجصستب صشينروكلا ةمصصاعب فايطصصإ’ا

يراجلا ةيليوج رهصش ةيادب ذنم ةظحل رخآا يف ققحم توم نم مهذاقنإاو صصخصش ف’آا4 نع لقي’ام قرغب لجيجب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم مصساب ثدحتملا دكأا صصوصصخلا
ةرتفلا لÓخ اوصضق نيذلا ىقرغلا ددع نع اريثك دعتبي’ مقر وهو ةي’ولا ميلقإا جراخ نم مهبلغأا ردحني صصاخصشأا ةعبصس ةافو ةي’ولا ئطاوصش هيف تفرع يذلا تقولا يف

لجيج ةي’و ئطاوصش تلجصس لصصتم قايصس يفو. توملا نم مهذاقنإا مت نيذلا ىقرغلا ددع يف ةئاملاب02 ةبصسنب عافترا ليجصست عم يصضاملا ماعلل فايطصصإ’ا مصسوم نم
ريصشي ام وهو ةورذلا ةلحرم لخد يذلا يراجلا فايطصصإ’ا مصسوم نم لوأ’ا فصصنلا لÓخ ةريخأ’ا هذه ىلع فاطصصم فلأا ةئامو نييÓم ةصسمخ نع لقي’ ام دفاوت
ةورذلا رهصش دعي لبقملا توأا رهصش نأاو اميصس لجيج ئطاوصش ىلع فاطصصم نييÓم ةرصشع نم رثكأا دفاوت دهصش يذلا يصضاملا فايطصصإ’ا مصسوم مقر ميطحت ةيناكماب
ىلع تابصسانملاو لماوعلا صضعبل ةلمتحملا تاريثأاتلا مغر لجيج ئطاوصش ىلع نيفاطصصملا نم ةيصسايق دادعأا دفاوت دهصش املاطل يذلاو فايطصصإ’ا مصسومل ةبصسنلاب

Ω .eù°©ƒO. ماعلا اذهل فايطصصإ’ا مصسوم زع يف يتأايصس يذلا ىحصضأ’ا ديع رارغ
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ي˘ن˘ث˘ت˘ضست ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ثي˘˘ح

يتلاو ة˘ضشه˘لا تا˘ن˘كضسلا ي˘ن˘طا˘ق

ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘ن˘كضسلا ا˘ه˘ب د˘ضصق˘˘ي

ضصÓب تانكضسـك يداعلا ضشهلا

ةفنضصملا تانكضسلا ضضعبو مراد

يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ضشه˘لاو ضشه˘˘لا ي˘˘ف

ةيوضضوفلا تانكضسلا اهب دضصقي
اهمزلت ةئفلا هذه نأا رابتعا ىلع
مه˘م˘ي˘ل˘ضست د˘ن˘ع ة˘ضصا˘خ تاءار˘جإا
عيمضشت يف ةلثمت˘م˘لاو ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا
ضشهلل ةبضسنلاب ةميدقلا مهتانكضس
ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب م˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو يدا˘˘ع˘˘˘لا
رمت˘ضستو ة˘يو˘ضضو˘ف˘لا تا˘ن˘كضسل˘ل

.ضسيمخلا ادغ ةياغ ىلإا ةيلمعلا

ح˘لا˘ضصم˘لا تاذ نإا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘لو
عيزوتب عوبضسأ’ا ةيادب تماق دق
ةضصاخلا تاقحتضسملا عفدل رماوأا

يموم˘ع ن˘كضسم004 ةضصحب
ى˘˘ل˘˘ع ضشير˘˘˘لا عارذ˘˘˘ب يرا˘˘˘ج˘˘˘يا

فاضصف˘ضصلا ةد˘حو ر˘ق˘م ىو˘ت˘ضسم
نوينعملا نوديفتضسملا مدقت ثيح
ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب ن˘ي˘قو˘فر˘م ر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م

نم نوكتملا فلم˘لاو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ق˘ب˘ط ةرو˘ضصو ة˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ةدا˘˘ه˘˘ضش

ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ضصأ’ا

جوز˘لا دÓ˘ي˘م ةدا˘ه˘ضشو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

اذهو ةيضسمضش روضص2و ةجوزلاو

ةدافتضس’ا يف مهتيقحأا نم دكأاتلل

.نكضسلا نم

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآإ
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف4475ددعلا9102 ةيليوج13 ءاعبرألا6

www.akhersaa-dz.com

نم نيديفتسسملل تانكسسلأ حيتافم عيزوت ةيلمع يف ةبانع ةيلول «ييجيبوألأ» يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد حلاسصم ضسمأأ تعرسش
دأو ةيدلبل ةعباتلأ ضشيرلأ عأرذب نكسس0007 ةسصح نمسض نم يعامتجأ نكسس0002 ةسصحب «لايسسوسسلأ» يعامتجلأ يراجيإلأ نكسسلأ

.بنعلأ

ضشيرلأ عأرذب نكسس0002 ةسصح ةيلمعلأ ضصخت

 حيتافملإ عيزوت يف تعرضش ييجيبوأ’إ حلاضصم
نيديفتضسملإ ىلع

تامزر لخأد ماكحإاب ةأابخم تناك
تأودرخلأ نم

فلأإ52 نم رثكأإ زجحت كرامجلإ
 ءانيملاب ليمجت ةدحو

ةبانع ءانيم ىوتضسم ىلع نيلماعلا كرامجلا ناوعأا نكمت

69152 ـب تردق ليمجتلا داوم نم ةربتعم ةيمك زجح نم
تامزر لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك اهب حرضصم ريغ ةدحو

ةيريدملل نايب دافأا .«seirelliacniuq » تاودرخلا  نم
ةلماعلا ةيتايلمعلا حلاضصملا نأا ةبانعب كرامجلل ةيوهجلا
علضسل ةيعون زجح ةيلمعب مايقلا نم ارخؤوم تنكمت ءانيملاب
ثيح،ليمجت داوم يف ةلثمتم اهب حرضصم ريغ عئاضضبو

ماكحإاب ةأابخم،ةد˘حو69152 ةزوجحملا ةيم˘كلا تغ˘ل˘ب
اذ˘ه،ي˘ن˘ي˘ضص أا˘˘ضشن˘˘م تاذ،تاودر˘˘خ˘˘لا  ن˘˘م تا˘˘مزر ل˘˘خاد
ة˘عا˘ضضب˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ترد˘˘ق د˘˘قو

نأا ةراضشإ’ا ردجتو،ةعاضضبلا زجح عم جد916.031.2
ةيرودلا تاطاضشنلا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
دودحلا ربع بيرهتلا و ضشغلا عاونأا لك ةحفاكمب ةقلعتملا

داضصتق’ا ىلع بلضسلاب دوعي يذلاو ةيكرمجلا بتاكملاو

.ينطولا

eÉRhR HƒY«û°á

 ةددعتم تاباسصإأ مهل

 لاحربب ىحرج3 فلخي ةرايضس بÓقنإإ
لاحرب ةيدلبب ة˘ي˘لاد˘لا ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةرا˘ي˘ضس بÓ˘ق˘نإا ىدأا

ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم حورجب ضصاخضشأا3 ةباضصإ’
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘ضسإا تعد˘˘ت˘˘ضسإا
دودح ي˘ف ع˘قو ثدا˘ح˘لا.جÓ˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘ضس’ا
ةرايضس تفرحنإا نيأا قئاقد عضضب ’إا ءاضسم ةنماثلا ةعاضسلا

ىلإا ىدأا امم ركذلا فلاضسلا قيرطلاب تبلقناو اهراضسم نع

32 و ةنضس52 نيبام مهرامعأا حوارتت ضصاخضشأا3 ضضرعت
تعدت˘ضسإا ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘ضصإا˘ب ة˘ن˘ضس
ت’اجعتضسإ’ا ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف م˘ه˘فا˘ع˘ضسإا
نم مزÓلا جÓعلا يقلتل لاحرب يحضصلا زكرملاب ةيبطلا

اقيقحت تحتف ايميلقإا ةضصتخملا ةينمأ’ا حلاضصملا اهتهج
يتلاو هل ةيدؤوملا بابضسأ’او هتاضسبÓم ةفرعمل ثداحلا يف

مويلا ضسفن يفو رطضسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةضضماغ لازت ’
عوقوب مهراطخإا بق˘ع ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت

حورجب ضصخضش ةباضصإا فلخ تارقب داو قيرطب رورم ثداح
ناكملا نيع يف ةي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘ضسإ’ا ى˘ق˘ل˘ت ثي˘ح ة˘ف˘ي˘ف˘خ
يف نينطاوملا ةمÓضسو ةحضص ددهت رورملا ثداوح ىقبتو
ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘˘ضسلاو رور˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ل˘˘ظ

Ω.Ü. ةريطخلا تازواجتلاو

ىوتسسم ىلع تاقرطلأ زاجنإأ لاغسشأأ راطإأ يف

3 ةرسضخوب

ةيرامعملإ ةضسدنهلإو ريمعتلإ ةيريدم
ينوبلاب لاغضشأإ ةدعب موقت ءانبلإو

ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا ةضسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم تماق
تا˘قر˘ط˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا لا˘غ˘˘ضشأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
تدبع ثيح ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تازا˘ج˘نإ’او

3 ةرضضخوبب يراوجلا قوضسلل يضسيئرلا لخدملاب قيرطلا
امك ةرمتضسملا لاغضشأ’او زاجنإ’ا راطإا يف اذهو هتيفزتب
برضشلل ة˘ح˘لا˘ضصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا لا˘غ˘ضشأا تل˘م˘كت˘ضسا

ينوبلا ةيد˘ل˘ب3 ةر˘ضضخو˘ب ي˘ضضارأ’ا ل˘غ˘ضش ط˘ط˘خ˘م˘ل

ىلإا ةفاضضإ’ابNDMpsL نكضسم005 نم برقلاب

قوضسلا مامأاkcab-tac/1 عون نم عبضشتلا ةقبط عضضو
لغ˘ضش ط˘ط˘خ˘م˘ب ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ما˘مأاو ى˘ط˘غ˘م˘لا

ةلضصاوم بناج ىلإا ينوبلا ةيدلب3 ةرضضخوب يضضارأ’ا
لغضش ةقطنمب ةيونا˘ث˘لاو ة˘ي˘لوأ’ا تا˘قر˘ط˘لا ح˘ت˘ف لا˘غ˘ضشأا

لحم001 ةاذاحمب ينوبلا ةيدلب3 ةرضضخوب يضضارأ’ا
ةاطغملا قوضسلا لباقم ينو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب  ضصا˘خ˘لا ي˘ن˘ه˘م
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم فر˘ط ن˘م زا˘ج˘نإ’ا ة˘ث˘يد˘ح˘˘لا

ةيريدم مايق نع كيهان  ةديج ةريتوب ةلضصاوتم لاغضشأ’او
جودزملا قيرطلا ىوتضسم ىلع تيفزتلا ةيلمعب ريمعتلا

راطإا يف كلذو3 ةرضضخوب ةقطنمل يضسيئرلا لخدملل

.ةلضصاوتم لاغضشأ’او ةيوناثلاو ةيلوأ’ا ةئيهتلا ةيلمع
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را˘ج˘ح˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو د˘ه˘ضشت
ة˘يرور˘م ى˘ضضو˘ف ما˘يأا ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ربع دتما قوبضسم ريغ ظاظتكاو

يذاحملا61 مقر ينطولا قيرطلا
دودح ةياغ ىلإا ضساقنوملا قدنفل
ىلإا ىدأا امم راتخم ةطيبضش ةيدلب
اه˘ل˘ضشو تارا˘ي˘ضسلا ة˘كر˘ح ف˘قو˘ت
ثيح ةنيدملا طضسوب ةضصاخ امامت
نل لوخدلا نم نكمتي يذلا نأا
دعب ’إا ةنيدملا ةرداغم نم نكمتي
لقأ’ا ىلع تاعاضس عبرأا وأا ثÓث
باحضصأا فقوتل ىدأا يذلا رمأ’ا
اذكو لمعلا نع ةرجأ’ا تارايضس
يف ةنيدملا قرغأا امم تÓفاحلا

ىتح رم˘ت˘ضست ةدا˘ح ة˘يرور˘م ة˘مزأا
نأا املع ’اوز ةيناثلا وأا ةدحاولا
ن˘˘م أاد˘˘ب˘˘ي يرور˘˘م˘˘لا قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا
ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ى˘˘لوأ’ا تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلا
ءز˘ج˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘ضشأا قÓ˘˘ط˘˘نا
مقر ينطولا قيرطلا نم راهنملا

ديدجلا قد˘ن˘ف˘ل˘ل يذا˘ح˘م˘لا61
نم برقلاب لاغضشأ’ا هب ةيراجلا
رداضصملا بضسحو ضساقنوملا قدنف
رايهن’ا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا تدروأا ي˘ت˘لا

ل˘ق˘ن تاو˘ن˘ق را˘ج˘ف˘˘نا ءار˘˘ج ع˘˘قو
اذ˘كو بر˘ضشلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا
ر˘مأ’ا ي˘ح˘ضصلا فر˘ضصلا تاو˘˘ن˘˘ق
ةيقيقح ةثراك ثدحي نأا داك يذلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘لا˘ضصم ل˘خد˘˘ت ’و˘˘ل
نينطاوملا نع هايملا عطقو هايملل

تارا˘ي˘ضسلا با˘ح˘˘ضصأا با˘˘عأا د˘˘قو
وأا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ضسو˘˘˘˘ب ءاو˘˘˘˘ضس
مقر ينطولا قيرط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم

ةيضسيئرلا ةباوبلا دعي يذلا61
را˘ي˘ضسلا ق˘ير˘ط˘لا ن˘م ن˘يد˘˘فاو˘˘ل˘˘ل
ىلع ةبانع ةي’و وحن برغ قرضش
لاغضشأا قÓطإا ةيلحملا تاطلضسلا
ةورذ˘لا تا˘عا˘ضس لÓ˘خ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ع˘˘ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ةنيدملا ةردا˘غ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةجيتن مهلمع بضصانمب قاحتلÓل
فل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘ضسو ف˘قو˘ت
لقنلا رعضس غلب نيح يف اهعاونأا

تارا˘ي˘ضس با˘ح˘ضصأا ل˘˘خد˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
قير˘ط او˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسا ن˘يذ˘لا دور˘ف˘لا
ى˘ضضو˘ف˘لا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل را˘ط˘م˘لا

برقلاب نولمعي نيذلاو ةيرورملا

002 ىلإا راجحلا ىفضشتضسم نم

تارايضس ىلإا اولوحت ام دعب جد

ناكضس نأا املع يعا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل

عم ءادعضصلا نوضسف˘ن˘ت˘ي ة˘ن˘يد˘م˘لا

ظ˘ت˘كت ا˘م˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ضسم˘˘لا تا˘˘عا˘˘ضس

وأا ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘˘لا ءاو˘˘˘ضس عراو˘˘˘ضشلا

نم تارايضسلا باحضصأاب ةيوناثلا

ىلع نيدفاولاو تاي’ولا فلتخم

تانحاضشلا بناج ىلإا ةبانع ةي’و

قيرط لمعت يتلا ةروطقملا تاذ

قلخ امم كوربم يواضش يح طضسو

ىت˘ح ر˘م˘ت˘ضست ة˘يدا˘ع ر˘ي˘غ ة˘كر˘ح

 .ءاضسم ةثلاثلا وأا ةيناثلا

 ةورذلأ تاعاسس لÓخ61 مقر ينطولأ قيرطلأ حÓسصإأ ةيلمع قÓطإأ ءأرج

 راجحلإ ةنيدم عرإوضش لضشي قوبضسم ريغ يرورم ماحدزإإ

ةددحملأ ةدملأ ءاهتنأ ةيسشع كيبابسشلأ نم أذافن تأرايسسلأ تاميسسق عأونأأ ضضعب تفرع اميف

اهئانتق’ تاضضابقلإو ديربلإ زكإرم ىلع ريظنلإ عطقنم لابقإإ
تاميضسق ءانتق’ ةددحملا ةدملا ءاهتنا لبق ةبانع تايدلب فلتخم ربع ديربلا زكارم تارقم اذكو ةيمومعلا ةنيزخلاو بئارضضلا تاضضابق تفرع

باحضصأاو يكلام فرط نم اهئارضش فدهب ةليوط ريباوط9102 ةيليوج13 موي اهئانتق’ لجأا رخآا ددح ثيح طقف اموي ىقبت يتلاو تارايضسلا
ءانتق’ تارايضسلا باحضصأا نم ديدعلا دفاوت ببضسب ريباوطو اطغضض نيريخأ’ا نيمويلا لÓخ تدهضش دق ديربلا زكارم مظعم نأا ثيح تابكرملا
باحضصأا اهيلإا هجوتي ملو ةيلاخ تاضضابقلاو ديربلا زكارم لك تناك عيبلا دعوم قÓطنا نم ىلوأ’ا مايأ’ا نأا نم مغرلا ىلعو تارايضسلا ةميضسق
ءارضشل ةينعملا تاهجلا ىلإا ةرثكب اوهجوت نيينعملا نإاف ةددحملا ةدملا ءاهتنا عم كلذ نمازتو تقولا رورم دعب نكلو تاميضسقلا ءارضشل تارايضسلا
ديدضست يف ةلثمتملاو ةينمأ’ا زجاوحلا لÓخ ةبقارملاب مايقلا دنع ةينمأ’ا حلاضصملا فرط نم تابوقع رادضصإا نم نوفوختم  تارايضسلا تاميضسق
ىلعو اهيلع نينطاوملا نم تائملا دفاوت ببضسب كيبابضشلا نم ادافن تاميضسقلا عاونأا ضضعب تفرع دقف نيمويلا نيذه لÓخ هنأا امك ريخأات تامارغ
دجت مل كوبضسيافلا ربع اهتعطاقمل ىوعدلا تÓمح نكلو ىلوأ’ا مايأ’ا يف اهئانتقا ىلع نينطاوملا فوزع لظ يف  ةرفوتم تناك اهنأا نم مغرلا
تارايضسلا تاميضسق ءانتق’ ديربلا زكارمو تاضضابقلا ىلع نوتفاهتي ددحملا دعوملا بارتقا دنعو تقولا كرت نولضضفي نينطاوملا نأا لب اعفن
عوبضسأ’ا يفو لوأ’ا عيباضسأ’ا يف ةميضسقلا ءارضشب نوموقي ’ ءيضشلا ضسفن نولعفي ةنضس لك مهنأا ثيح نينطاوملا ىدل ةفورعم ةقيرطلا هذهو
نايحأ’ا ضضعب يفو اهئانتق’ ديربلا زكارمو تاضضابقلاك ةضصتخملا تاهجلا ىلع نودفاوتي اهعيب ةرتف ءاهتنا دعوم نم نيريخأ’ا نيمويلا وأا ريخأ’ا

امم جد0003و جد0051و جد0001 ـب اهتميق يتلا ةضصاخ تارايضسلاب ةضصاخلا تاميضسقلا ضضعبل ةرفوتملا تايمكلا دافن لكضشم نوفداضصي
نينطاوملا فرط نم اهيلع لابقإ’ا دعبف قايضسلا تاذ يفو دعوملا ءاهتنا لبق اهداجيإا مهل ةبضسنلاب مهملاف اهئارضشل اهنع ثحبلا ةلحر يف مهولعجي
يتلا عاضضوأ’ا ببضسب ةرخأاتم تءاج دق ةنضسلا هذه هنأا نم مغرلا ىلع تارايضسلا تاميضسق ءانتقا ةرتف ديدمتب تاطلضسلا موقت نأا دقتعملا نمف
تابكرملا نوناقلا ىنثتضسا اميف تاميضسقلا نم عونلا اذه ءانتقا نم نيينعملا نيكمتل دحاو رهضش نم ’دب نيرهضشب ةرتفلا ديدحت متو دÓبلا اهضشيعت
.تارايضسلا تاميضسق ءانتقا نم ةيفعم زاغ ريضسب ةدوزملا تارايضسلاو
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ةعماجل تناكف ةيناثلا ةبترملا امأا

ة˘ب˘تر˘م˘لاو ةر˘كسسب˘ب ر˘يد˘خ د˘م˘˘ح˘˘م
نم دياقلب ركب وبا ةعماجل ةثلاثلا
ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا تنا˘كو، نا˘سسم˘ل˘˘ت

نم ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘سضفأل
حا˘بر˘م يد˘˘سصا˘˘ق ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج بي˘˘سصن
ىلع بيترتلا تردسصت يتلا ةلقروب
ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا

بي˘تر˘ت ي˘˘ف13ةبتر˘م˘لا تل˘ت˘حاو

اهيلتو،ةيقيرفا ةعماج002 لسضفأا

نإاف ملعلل،63 ةبترملا يف ةركسسب
لبقتسستسس ةبانع راتخم يجاب ةعماج
ةبارق مداقلا يعماجلا مسسوملا لÓخ

فلتخم يف ةبلاطو بلاط0056
تلجسس رخآا بناج نم.تاسصسصختلا

ةدو˘ج ر˘سشؤو˘م ي˘ف ا˘ع˘جار˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا

9102 ة˘ن˘سسل ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يداسصت˘قلا ىد˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ع ردا˘سصلا
عسضو يذلا ،«صسوفاد» يف يملاعلا

رسشؤوم يف،911 زكرملا يف رئازجلا
ةبترملاو ،يعما˘ج˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج

مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع311
ةبترملا ىلإا تعجارت دقو.يسساسسألا

مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع911

29 ةبترملا تلتحا نأا دعب يعماجلا
ةبترملا تلتحا امك.ةيسضاملا ةنسسلا

ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ي˘˘بر˘˘ع11
«صسو˘فاد» ر˘سشؤو˘م د˘م˘ت˘ع˘يو،ر˘˘سصمو

صصخت همييقت يف ارايعم21 ىلع
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘بو را˘˘كت˘˘بلاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا
،يعماجلا ميلعتلاو ،يلكلا داسصتقلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ح˘˘سصلاو ،بيرد˘˘ت˘˘لاو
،ع˘ل˘سسلا قو˘سس ةءا˘ف˘كو ،ي˘˘سسا˘˘سسألا

قوسس ريوطتو لمعلا قوسس ةءافكو
،ةي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لاو ،لا˘م˘لا

لا˘م˘عألا ر˘يو˘ط˘تو ،قو˘سسلا م˘ج˘˘حو
ف˘ي˘ن˘سصت˘لا اذ˘ه ح˘م˘سسو،را˘كت˘˘بلاو
ةيملا˘ع˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب

ىلع7و1 نيب ام تحوارت تاجردب
ة˘ي˘ن˘ب˘لا ي˘هو ر˘ي˘يا˘ع˘م ةد˘˘ع صسا˘˘سسأا
داسصتقلا ةئيب ،تاسسسسؤوملا ،ةيتحتلا
،ةحسصلاو يسساسسألا ميلعتلا ،يلكلا
ةدوجلا ،يعماجلا ميلعتلاو بيردتلا
قاو˘˘˘سسألاو ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

رطق دقف ،فينسصتلا بسسحو.اهريغو
ىلوألاو ايملاع ةعبارلا ةبترملا يف
ايبرع ةيناثلا ةبترملا تداعو ،ايبرع
ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لاو تارا˘مإلا ى˘˘لإا

ةبترم˘لا ي˘ف نا˘ن˘ب˘ل ي˘تأا˘ت˘ل ،ا˘ي˘م˘لا˘ع
ندرألا تلت˘حا ا˘م˘ك ،ا˘ي˘بر˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا

،ايملاع4و ايبرع ةسسماخلا ةبترملا
ايبرع ةسسداسسلا ةبتر˘م˘لا ة˘يدو˘ع˘سسلا

بسسح صسنوت تءاجو .ايملاع48و

ايبرع7 ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ر˘ير˘ق˘ت˘لا

هسسفن ءيسشلاو ايملاع49 ةبترملاو
د˘ع˘ب ءا˘ج يذ˘لا بر˘غ˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف تيو˘˘˘كلاو صسنو˘˘˘ت

101 ة˘ب˘تر˘م˘لاو ا˘ي˘بر˘ع ة˘˘ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ت˘حا ن˘ي˘ح ي˘ف.ايملاع

،ايملاع911و ايبر˘ع11 ةبترم˘لا
اتلتحا نيتللا رسصمو ايناتيروم لبق

31و21 ةبترملا يف بيترتلا ليذ

931و431و ايبرع يلاوتلا ىلع
.يملاعلا بيترتلا يف يلاوتلا ىلع
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ىلع دمتعي يذلاو،gniknaRinU 9102 فينسصت نمسض ةيرئازجلا تاعماجلا لسضفأا بيترت يف51 ةبترملا ةبانع راتخم يجاب ةعماج تلتحا
. ةعماج18 مسضي فينسصت يف ريياعم ةدع

gniknaRinU فينسصت بسسح

 تاعماجلا لسضفأل اينطو51 ةبترملا يف راتخم يجاب ةعماج
ةفاظنلاو لقنلا مادعنإا ىلإا ةفاسضإا

لدع انكسسم3701 يح ناكسس
سصقن نوكتسشي ةرسضخوبب

ةمامقلا تايواح
لد˘ع ا˘ن˘كسسم3701 ي˘ح نا˘كسس ي˘˘كت˘˘سشي

يف ريبك صصقن نم ينوبلا ةيدلبب3 ةرسضخوبب

008 ةبارق كانه ذإا ةمامقلا يمر تايواح ددع

ربع .طقف تايواح3 يف مهتمامق نومري نكاسس

3-- ةرسضخوبب لدع3701 ناكسس نم ددع
صصقنلا ببسسب ةيقي˘ق˘ح ةا˘نا˘ع˘م نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘نأا
ذإا مهيحب ةمامقلا عمج تايواح ددع يف ريبكلا

3 يف ةمامقلا يمرت ةلئاع008 ةبارق كانه نأا
يئاوسشع لكسشب ةيمرم اهلعجي ام طقف تايواح
اذه ببسسبو تايواحلل ةريغسصلا ةعسسلا ةجيتن
ةهيرك حئاور ثاعبنا نم ناكسسلا صضعب ررسضت
ةينعملا تاطلسسلا نوبلاطي مهلعج يذلا رمألا
لكسشملا اذه ةيوسستل ةمامقلا تايواح ريفوتب
لا˘ق ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م م˘˘ه˘˘قرؤو˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لا

لقنلا لئاسسو ايئاهن هب مدعنت مهيح نأا انوثدحم
تارايسسو تÓفاحلاك ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تنا˘ك ءاو˘سس
تارايسس رارغ ىلع ةيدرفلا وأا ةيعامجلا ةرجألا
ناكسسب عفدي ا˘م و˘هو ا˘هر˘ي˘غو ة˘يدر˘ف˘لا ةر˘جألا
ريغ ةرجألا تارايسس ىلإا ءوجللا ىلإا ةقطنملا
نوبلاطي مهلعجي ام لقنتلل «دورفلا » ةيعرسشلا

انكسسم3701 يح ناكسسل لقنلا ريفوتب مويلا
ةفاث˘ك فر˘ع˘ت تح˘سضأا ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا ن˘م ه˘نو˘ك
نأا نوكاسشلا فاسضأاو اذه ينوبلا ةيدلبب ةيناكسس
يف اريبك اسصقن فرعيو ةفاظنلا هب مدعنت مهيح
ريثكلا كانه نأا نم مغرلاب ةنايسصلا لامع ددع
ديدسست ةروتاف مهل بسسحت نم تامدخلا نم

.اهريغو راجيإلا
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سسكيليه اتويوت ةرايسس ةقرسس
 سسيدلا رجحب لفط اهنتم ىلع

ا˘تو˘يو˘ت عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘˘سس ة˘˘قر˘˘سس صسمأا لوأا م˘˘ت
صسيدلا رجح ةقطنمب ةرابج نيع يحب صسكيليه
ام بسسح ةقرسسلا ةيلمع، ينوبلا ةيدلبل ةعباتلا
دنع صسمأا لوأا ةيسشع ىلإا دوعت انرداسصم هتدكأا
عيبل لحم ىلإا لجر لخد نيأا ةسسماخلا ةعاسسلا
تايجاحلا صضعب ءارسش لجأا نم ةيئادغلا داوملا
دعب و ،صسكيليه عون نم هترايسس يف هنبإا اكرات
دنعو، اعم هنبإاو ةرايسسلا بايغب ئجافت جورخلا
دعب ىلع قيرطلا يف ايمرم هنبا ىلع رثع ثحبلا
ة˘قر˘سسب ة˘با˘سصع˘لا دار˘فأا ما˘ق ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف، را˘˘ت˘˘مأا
ثيح عله و ايريتسسه ةلاح يف هلخدأا ام، ةرايسسلا
يتلا نمألا حلاسصم ىدل ىوكسش ميدقتل عراسس
هذه ىلع صضبقلا لجأا نم تاقيقحتلا ترسشاب
عا˘جر˘ت˘سساو ن˘كم˘م تقو عر˘سسأا ي˘ف ة˘با˘سصع˘˘لا
ىرخأا ة˘قر˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘ب˘ق ،ةرا˘ي˘سسلا
متي يتلا ىلوألا ةرملا تسسيل اهنأا ةراسشإÓلو،
ثيح صسيدلا رجح ةقطنمب تارايسس ةقرسس اهيف
ةرجؤوملا فقاوملا يف تاقرسس ةدع لبق نم تمت

.لزانملا ىتح تسسمو Óيل ةلوزعملا ءايحأÓل
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ىسضر˘م ءا˘قد˘سصأا ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ظ˘ن˘ت
زكرم عم قيسسنتلاب ةبانعب ناطرسسلا

ي˘ف˘ل˘سس يدا˘نو نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم
ةيسسيسسحت امايأا ايجولوي˘ب˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل

ةعسشألا) صسمسشلا ةعسشأا رطاخم لوح

3 نم ءادتبإا كلذو ( ةيجسسفنبلا قوف

ئطاسشب لبقملا توأا8 ىلإا توأا

صسي˘ئر ف˘˘سشك ثي˘˘ح يا˘˘ب˘˘لا نا˘˘ن˘˘ج
» ناطرسسلا ىسضرم ءاقدسصأا ةيعمج
نم فدهلا نأا » يزوف دمحم يباوسش
ةيعوت ةيسسيسسحتلا مايألا هذه ميظنت
رطاخم نم مههيبنتو ني˘فا˘ط˘سصم˘لا
ة˘ع˘سشأا) ة˘ي˘ج˘سسف˘ن˘ب˘لا قو˘ف ة˘ع˘سشألا
نيأا ، ةحابسسلا دعبو ءانثأا (صسمسشلا

اوقلت اعوطتم03 يلاوح موقيسس

ربخمب نييئاسصخأا فرط نم انيوكت
حئاسصنلا نم ةمزح ميدقتب رباف رايب
تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تادا˘˘˘˘سشرإلاو
م˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
اذه دلجلا ناطرسس صضرمب ةباسصإلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م ح˘˘سضوأا د˘˘قو
ىلع موق˘ت ة˘يو˘عو˘ت˘لاو صسي˘سسح˘ت˘لا
تاقوأا كانه Ó˘ث˘م˘ف ر˘ي˘يا˘ع˘م صسا˘سسأا

ى˘سضر˘م˘لاو ن˘سسلا را˘ب˘كل ن˘كم˘˘يل

يهو اهيف جورخلا لافطألا ىتحو

نيبا˘م ةر˘سصح˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةد˘م˘لا

د˘ع˘ب ةد˘حاو˘لاو ا˘حا˘˘ب˘˘سص ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا

ربكألا ةئفلا هذه نوكت نيأا لاوزلا

،تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف صضار˘مأÓ˘ل ة˘سضر˘ع

رمعلاو ةرسشبلا نول لماع نأا امك

نأا بجي يتلا ريياعملا نم صسنجلاو

ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت

نم هنأا ىلإا ةفاسضإاو اذه نيفاطسصملا

صصا˘˘خ˘˘˘سشألا صضع˘˘˘ب˘˘˘ل يرور˘˘˘سضلا

ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘ت تا˘م˘ير˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا

نم مهيمح˘تو ا˘هر˘طا˘خ˘مو صسم˘سشلا

متيسسو اذه دلجلا ناطرسسب صضرملا

نا˘ن˘ج ئ˘طا˘سشب تا˘يو˘ط˘م˘لا ع˘يزو˘ت

مهفيرعتل نيفاط˘سصم˘لا ى˘ل˘ع يا˘ب˘لا

بابسسألاو دلجلا ناطر˘سس ى˘سضر˘م˘ب

امك هنم ةياقولا قرطو هل ةيدؤوملا

مدقت ئطاسشلاب ةناخ كانه نوكتسس

ة˘ه˘ج ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ح˘ئا˘سصن˘˘لا

م˘ه˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ لا˘˘ق ىر˘˘خأا

ةيسسي˘سسح˘ت تا˘طا˘سشن˘ب نو˘مو˘ق˘ي˘سس

نيأا ةبانع صشينروكب كلذك ةيوعوت

م˘يد˘ق˘تو تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس

ن˘م ل˘كب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل تا˘˘حور˘˘سش
مهفيرعتل ديسشر حÓفو رمع يزير
دقو اذه هنم ةياقولا قرطو صضرملاب
اهنوك مايألا هذه ةيعمجلا تراتخا
ىلع اريبك لابقإا دهسشت يتلا ةرتفلا
يابلا نانج ئطاسش ةسصاخ ئطاوسشلا

ةراسشإلا ردجتو مهريغو ريسشع نيع

مويلا نوقلتيسس اعوطتم03 نأا ىلإا

ربخملاب نييئاسصخأا فرط نم انيوكت
مايألا حاجنإل مهلهؤوي ركذلا فلاسسلا
ةعسشألا رطاخم لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

.صسمسشلل ةيجسسفنبلا قوف

 لبقملا توأا3 نم اءدب ناطرسسلا ىسضرم ءاقدسصأا ةيعمج ميظنت نم

 يابلا نانج ئطاسشب سسمسشلا ةعسشأا رطاخم لوح ةيسسيسسحت مايأا

 مويلا لاوز ةعبارلا ةعاسسلا ىلع يهتنت تارايسسلا مئاسسق عيب ةيلمع

 ةيلام تامارغو تابوقعب نيفلختملا دعوتت ةيلاملا ةرازو
حلاسصملا فرط نم ةددحملا ةينوناقلا ةدملا ءاهتنإا دعب ةيلام تامارغو تابوقعل مهسضرعت نم تارايسسلا ةميسسق ءانتقإا نع نيفلختملا نيقئاسسلا عيمج ةيلاملا ةرازو ترذح
تاذ تابكرملاو تارايسسلا فانسصأا لكل نيقئاسسلا عيمج نإاف هنم ةخسسن ةعاسس رخآا تملسست يذلا نايبلا صصن بسسحو .مويلا ءاسسم نم امامت ةعبارلا ةعاسسلا دنعو ةينعملا

لخدت مل يتلاو9102 ةنسسل ةموكحلا اهترقأا يتلا ةريعسستلا وأا لودجلا هددحي ام بسسح9102 ةنسسل تارايسسلا ةميسسق ءانتقإاو ةيفازجلا ةبيرسضلا عفدب نيمزلم كرحم

اذكو ةيرانلا تاجاردلا باحسصأا ةيلمعلا نم ىنثتسسيو8102. ةنسسب صصاخلا جمانربلا قفو ةنسسلا هذهل تارايسسلا مئاسسق عيب ةيلمع دامتعإا مت امدعب تادايز يأا اهيلع
بناج ىلإا ةبكرملا ةوقو عون هددحي تارايسسلاب ةسصاخلا ةميسسقلا ءانتقاب صصاخلا لودجلا نأا املع .ةيحÓفلا تابرعلاو تارطاقلاو تارارجلاو ةيمومعلا لاغسشألا تابرع

تÓمح ةدع تقلطأا اميف طرافلا ناوج رهسش نم يناثلا يف اهقÓطإا ذنم امسشتحم لابقإا9102 ةنسسل تارايسسلا ةميسسق ءانتقإا ةيلمع تدهسش دقو .هلمحت يذلا ةنسسلا ميقرت
يذلا ريذحتلا دعبو ةريخألا عيباسسألا لÓخ تابكرملا باحسصأا صضعب لابقتسسا يف ةيلمعلل ةسصسصخملا عيبلا طاقن أادبت نأا لبق يعامتجإلا لسصاوتلا عقاوم ربع ةعطاقم
امم اريبك لابقإا بئارسضلا تايسشتفم تدهسش ةينوناقلا ةدملا ءاهتنإا دعب ةرسشابم ةمراسص تابوقعل ةميسسقلا ءانتقإا نع نيرخأاتملا صضرعت نمسضتملاو ةيلاملا ةرازو هتهجو
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 ينوبلاب زاغلنوسس ةلاكو
اهرقم ريغت

اهنأاب ينوبلاب زاغلنو˘سسل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘لا تن˘ل˘عأا
ناونعلا ىلإا ةيراج˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘ق˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب تما˘ق
اذهلو ينوبلا ةعماج لباقم لدع نكسسم06 يلاتلا
.ديدجلا رقملا نم برقتلا اهنئابز وعدت اهنإاف

نوطاريسشلا حبسسم لوخدل نويلم
ةنوب راوز نم شضعبلا أاجافت
فيسصلا م˘سسو˘م ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
يذ˘لا ي˘لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
قد˘˘˘ن˘˘˘˘ف ةرادإا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو
حبسسملا لوخدل نوطاريسشلا

ران˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب رد˘ق يذ˘لاو
غلبملا نأا نيح يف يرئازج
نا˘ك قد˘ن˘ف˘لا حا˘ت˘ت˘فا د˘ن˘˘ع
نأا لبق جد0008 ـب ردقي
جد0005 ىلإا هسضفخ متي
مد˘ع بب˘سسب د˘حاو˘لا در˘ف˘ل˘ل
جراخ نم نينطاوملا دفاوت
نأا لبق قدنفلاب ني˘م˘ي˘ق˘م˘لا
فقسس غلبيل ادد˘ج˘م ع˘ف˘تر˘ي
.يرئازج رانيد نويلملا

 ايسسورب ةيلودلا باعلألا يف رئازجلا لثمت ةسصاخلا تاوقلا
بختنملا رداغ

يركسسعلا ينطولا
كيرافوب راطم نم

وحن يركسسعلا
يف ةكراسشملل ايسسور

ةيركسسعلا باعلأ’ا
يتلا9102 – ةيلودلا

ةرتفلا يف ىرجتسس
3 نيب ام ةدتمملا

،مداقلا تو71و
زيزعت اهنم فدهلاو

قيرفلا ديسصرو ةناكم
رثكأ’ا ششويجلا نمسض

.ةيفارتحا

  لاحربب اطق ذقنت ةيندملا ةيامحلا
لوأا ءاسسم تذقنأا
رسصانع شسمأا
ةيندملا ةيامحلا
يف قلع اطق ةبانعب
يحب لاع ناكم
ةيدلبب نارقم يزيزع
ام وهو،لاحرب ةيدلبب
هنسسحتسسا
هوربتعاو نونطاوملا
ةياغ يف ارمأا
.ةيناسسنإ’ا

 تمت ام ةحرف اي

اريخ اورسشبتسسا نأا دعبو راظتن’ا نم تاونسس دعب
نأا ’إا ةديدجلا مهتان˘كسس ح˘ي˘تا˘ف˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘سصح˘ب
ىلإا لوحتتل Óيوط مدت مل ةدرابلا نيع ناكسس ةحرف
لوسسغلا زاجمو ديسصلا نيع ونطاوم ةسصاخ ةرسسح
يف ميركلا ششيعلا فورظ ىندأا بايغب اوؤوجافت نيذلا

وأا ةيجراخلا ةئيهتلا ةيحان نم ءاوسس تانكسسلا هذه
هذ˘ه شضفر˘ل م˘ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
اوبلاطو م˘ه˘ل ة˘نا˘هإا ة˘با˘ث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ن˘كسسلا
عسضو و اعيرسس كرحتلا ةرورسضب ةيلحملا تاطلسسلا

 .ةلزهملا هذهل دح

زكرم زاجنإل تاونسس ثÓث
ششيرلا عارذب يراجت

يرا˘ج˘ت ز˘كر˘م زا˘ج˘نإإ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
يضضرأإ قباط نم نوكتي ششيرلإ عإرذ ةقطنمب
جلثأإ يذلإ رمألإ وبق2و قبإوط ةضسمخ دئإز
دعب إرخؤوم إولحر نيذلإ ةضصاخ ناكضسلإ رودضص

ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ تا˘˘ن˘˘ك˘˘ضس ن˘˘م م˘˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسإ
.تإونضس ثÓث دعب يهتني عورضشملإ
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عم يداقومات روهمج لعافت ذإا
ة˘ي˘ئا˘ن˘˘غ˘˘لا عو˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةعومجم اهايحأا يتلا ،ةيرئازجلا

مهنم نييلحملا ءاوضس نينانفلا نم
ثي˘ح ،ر˘ج˘ه˘م˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا وأا
ز˘ي˘م˘م ءادأا˘ب ةر˘ه˘˘ضسلا تل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسا
ةذمÓت دحأل ةيوارحضصلا ةينغأÓل
حدضص يذلا ،دمحأا يفيلخ نانفلا
داقميت حكر ىلع نم هترجنحب
ي˘˘ف ى˘˘ن˘˘غ نأا د˘˘ع˘˘ب ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م
رهزل نانفلا وهو ،ةقباضس تاعبط
ناحلا ةضسردم ج˘ير˘خ ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا

ة˘ي˘ن˘غأا˘ب ر˘ه˘ت˘ضشا يذ˘لا با˘˘ب˘˘ضشو
يت˘لا ة˘ي˘ن˘غألا ي˘هو «ة˘م˘طا˘فا˘ي»
ة˘قا˘ب ة˘ق˘فر ح˘˘كر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هادأا

نأا لبق ،عباطلا تاذ يف ةيئانغ
يرئاز˘ج ع˘با˘ط˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘ضسف˘ي

ةيلئابقلا ةينغأÓل ناك ثيح ،رخأا
ي˘ن˘غ˘م˘لا ا˘ه˘ل˘ث˘م ي˘ت˘لاو ،بي˘ضصن

روضضحلا عتمأا يذلا ،نارمع يلع
ىنغف ،انيعم اعقاو ضسكعت يناغأاب
«تزيلافات» ةينغأا اميضس ،ةبرغلل
امك ،ىنغ ام مدقأا نم دعت يتلا

ل˘˘حار˘˘لا نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا حور˘˘˘ل ى˘˘˘ن˘˘˘غ
تقل د˘˘قو ،ضسا˘˘نو˘˘لا بو˘˘ط˘˘ع˘˘م
فرط نم ار˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘ت ه˘ي˘نا˘غأا
هبل˘غا ناو ا˘ضصو˘ضصخ رو˘ه˘م˘ج˘لا

ةعبانلا تاملكلا كلت مهفي يلحم
مكحب ةيغيزاملا ةغللا قمع نم
نيريغتملا نيب ر˘ي˘ب˘كلا برا˘ق˘ت˘لا
كيهان اذ˘ه ،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لاو يوا˘ضشلا

يت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا ى˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لا ن˘ع
يتلاو ،ةيلئاب˘ق˘لا ي˘نا˘غألا ق˘فار˘ت
نكمي ل ةيمتح لعافتلا لعجت
روهم˘ج نأا ود˘ب˘يو اذ˘ه ،ا˘ه˘نار˘كن
بابضشلا مهن˘م ا˘م˘ي˘ضس يدا˘قو˘ما˘ت

ةيبابضشلا يناغÓل امود ضشطعتم
ى˘ق˘ي˘˘ضسو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا تاذ
،هثارتو ه˘ت˘لا˘ضصأا ى˘لإا ة˘برا˘ق˘ت˘م˘لا

ةي˘كر˘ح˘لا كل˘ت ه˘ت˘ضسكع ا˘م و˘هو
ىلتعا نأا دعب ،تاجردملا ىلع
ع˘ت˘مأاو ة˘ب˘ضشخ˘لا ضصÓ˘خ با˘ضشلا

لمجأاب هيلع دوعت يذلا هروهمج
ه˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘ب ضصÓ˘˘˘خ ى˘˘˘ن˘˘˘غ ا˘˘˘م
ادهاج ى˘ع˘ضسي يذ˘لا ي˘ف˘يا˘ط˘ضسلا
بيترت ناك د˘قو ،ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
نم ةيناثلا ةرهضسلا ينانف ءÓتعا

ار˘ما ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘م˘˘ع
ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ضسورد˘˘م
قاوذأاو ا˘˘ي˘˘ضشا˘˘م˘˘ت ،نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
مره ةيجيتارت˘ضسإا ي˘ف ،رو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلإا لوضصولا ةياغ ىلإا بولقم
لوزن Óعافتو ابلط رثكألا نانفلا

ةيبلاغ نلو ،روهمجلا ةبغر دنع
ئترا دقف ،بابضش مه ريخألا اذه

نأا ةعب˘ط˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا

ةرهضسلا نم يناثلا ءزجلا نوكي

لك هايحأا يذلاو ،زايتماب ايبابضش

«نÓكير˘ف و˘ضسم˘ضش» با˘ضشلا ن˘م

«بيا˘˘ضس كو˘˘م» ةر˘˘ه˘˘ضسلا م˘˘ج˘˘نو

ناجرهمللو ةنتا˘ب˘ل ر˘ضضح˘ي يذ˘لا

ن˘˘م ه˘˘لو˘˘هذ˘˘ل نا˘˘كف ،ةر˘˘م لوأل

نكمت ذإا ،ضصا˘خ ع˘قو رو˘ه˘م˘ج˘لا

يتلا ةنماكلا هتقاط لÓخ نمو

ل˘ع˘ج˘ي نأا ح˘كر˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘غر˘˘فأا

ءاوجأا طضسو بهت˘ل˘ت تا˘جرد˘م˘لا

تحجنأا اه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا

تاوعد مغر˘ف ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ةر˘ه˘ضسلا

ءا˘غ˘لإا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا

دئاضسلا عضضولاو ايضشامت ةعبطلا

ز˘ي˘م ا˘م م˘˘هأا نا˘˘كو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

جاردإا ن˘ي˘تر˘ي˘خألا ن˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ل˘˘ضصاو˘˘فو ة˘˘ي˘˘حر˘˘ضسم ضضور˘˘˘ع

نم ءاوجأا قلخو هيفرتلل ةيهاكف

يذ˘لا ،رو˘ه˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ج˘ه˘ب˘لا

نم ةعومجمل ضشتاكضسب عتمتضسا

ةظفاحم حمطت ام وهو ،بابضشلا

ةدا˘˘عإل ه˘˘م˘˘ي˘˘ضسر˘˘ت نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا

تناك نيأا هقباضس ىلإا ناجرهملا

وهو ةيحرضسملا ضضورعلا هب ماقت

حرضسم هيلع ديضش يذلا لضصألا

يذاحملا يرثألا ينامورلا داقميت

نضضتحي يذلا ديدجلا حرضسملل

مت دقو اذه ،تا˘ع˘ب˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

«ةنهاكلا م˘ي˘كح» نا˘ن˘ف˘لا م˘ير˘كت

ة˘ي˘ن˘غأÓ˘ل ر˘ي˘ث˘كلا ى˘˘ط˘˘عأا يذ˘˘لا

،ضضرملا هكهني نأا لبق ،ةيواضشلا

تج˘ل˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘للا ي˘˘هو

ضشيمهتلاب هفضصو ام دعب هردضص

لÓخ ناجره˘م˘لا ن˘ع بي˘ي˘غ˘ت˘لاو

اهيف عتمتي ناك ي˘ت˘لا تا˘ع˘ب˘ط˘لا

.ةديجلا ةحضصلاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةـــفاقثلأ رابخأأ4475ددعلا9102 ةيليوج13 ءاعبرألا10
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ادفاوت تدهسش ثيح ،اهتقباسس نم ايريهامج اروسضح لقأا يلودلا داقميت ناجرهمل14 ـلا ةعبطلا رمع نم ةيناثلا ةرهسسلا نكت مل
ةبهتلم اهتاجردم تناكو ،بابسشلاو تÓئاعلل اريبك

14 ـلا هتعبط يف داقميت ناجرهمل ةيناثلا ةرهسسلا

 ةرهشس يف بابششلا ةمه نحششل ةمعفم ةقاط «بياشس كوم»
لششفلا نم ةعبطلا ذقنت دق

تاجردملا ىلع ةنهاكلا ميكح مركي ناجرهملا ظفاحم

ظفاحم نإاف ،ةنهاكلا ميكح نانفلل يحضصلا عضضولا مكحب

ىلإا هي˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه م˘ير˘كت ل˘ضضف نا˘جر˘ه˘م˘لا

نأاو اضصوضصخ ةبضشخلا ريخألا اذه يلتعي نأا لدب جردملا

.هدضسج رخن يذلا ضضرملا ببضسب روهدتلا يف تذخأا هتلاح

فورظلاو تابضسانملا لك يفو امود ةرضضاحلا نيطضسلف

بع˘ضشلا ا˘ه˘ع˘ن˘ضصي ي˘ت˘لا ةرو˘ضصلا كل˘ت نار˘كن ن˘˘كم˘˘ي ل

ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا لو˘˘ح تنا˘˘ك ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

دلبلا اذه ركذ نود ةبضسانم رمت داكت ل ذإا ،ةينيطضسلفلا

هذه هركذل ناكف ،راضصتنلاو ررحتلاب هل ةوعدلاو ،حيرجلا

ررحي نأا ريدقلا اعد يذلا ضصÓخ باضشلا بيضصن نم ةرملا

.حكرلا هئÓتعا ىدل ةبيطلا ضضرألا كلت

يداقومات ةبششخ ىلع رشضحت «ةششولحكلا»

رثإا يرئازجلا بعضشلا اهضشاع يتلا ةريبكلا ةحرفلا كلت يه

ل ءاوجأا تعنضص يتلا ،ةيقيرفإلا ضسأاكلاب يراقلا جيوتتلا

نيذلا ،نينانفلا ىدل وأا روهمجلا ىدل ءاوضس ةمئاق لازت

وهو ،روهمجلا عم اهراكذتضسا داقميت حكر ىلع نم ودارا

ربع ذإا ،«بياضس كوم«و ضصÓخ باضشلا نم لك هل قرطت ام

اهتادانم يناثلا لضضف امنيب ،ضسأاكلاب هتحرف نع لوألا

.نييرئازجلا حارفأا تعنضص يتلا «ةضشولحكلا» ةيمضستب

هباشصم يف يشسنوتلا بعششلا يزعي صصÓخ

ولتعا نيذلا نيلوؤوضسملا وأا نينانفلا نم دحا أارجتي مل

ميدقت وأا ركذ نم نيتماقملا نيترهضسلل حرضسملا ةبضشخ

،مهضسيئرل مهنادقف رثا قيقضشلا يضسنوتلا بعضشلل ءازعلا

يذلاو ةيرئازجلا ةلودلا فرط نم نلعملا دادحلا مغرو

باضشلا نوكيل ،مو˘ي˘ب ة˘ع˘ب˘ط˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘جأا˘ت ى˘لإا ىدأا

بعضشلا ىلإا ةيزعتلا هجو نأا دعب ،كلذ يف قابضسلا ضصÓخ

رضصاح وه امب اماملاو ةينطو رثكأا ضصÓخ ىدبف ،يضسنوتلا

.نيطضسلفو رئازجلا ،ضسنوت رارغ ىلع يبرعلا نطولاب

ةعبطلا حاجنإل ةظفاحملا مه روهمجلا راشضحتشسا

تلعج ةيلاحلا ةعبطلا اهيف تقلطنا يتلا فورظلا نأا ودبي

ىلإا مامتهلاو ةيانعلا لك نولوي ناجرهملا ىلع نيمئاقلا

لواد˘تو را˘ضشت˘نا د˘ع˘ب ا˘ضصو˘ضصخ ،رو˘ه˘م˘ج˘لا را˘ضضح˘ت˘ضسا

لضصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘ضسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا

ةيندملا ةيامحلا يضصبرتمب داجنتضسلا دعبف ،يعامتجلا

ةره˘ضسلا لÓ˘خ دا˘ج˘ن˘ت˘ضسلا م˘ت د˘ق˘ف ،ى˘لوألا ةر˘ه˘ضسلا ي˘ف

ةيفيضصلا ةع˘ما˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا

نم ةحجان ةيناثلا ةرهضسلا نم اولعج نيذلا ،ةنتاب ةعماجل

نمبف ،ريبكلا لعافتلا اذكو يريهامجلا روضضحلا ثيح

ةعبطلا حاجنإل ةمداقلا تارهضسلا يف ةظفاحملا دجنتضست

.يريهامجلا روضضحلا ىلع ظافحلاو

ةرهشسلا ةقÓطنا تاعاشسل رظتني داقميت روهمج

،ةعبطلا رمع نم ةيناثلا ةرهضسلل رضضاحلا روهمجلا ىنمت

قلطنت يذلا تقولا مارتحا فدهب ،ريزو موي لك رضضحي نأا

ةر˘ه˘ضس ه˘ي˘ف تد˘ه˘ضش يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف˘ف ،تار˘ه˘ضسلا ه˘ي˘˘ف

اهترضضح يت˘لا ةر˘ه˘ضسلا ي˘هو ،تقو˘ل˘ل ا˘مار˘ت˘حا حا˘ت˘ت˘فلا

،ةيتاوملا فورظلا ةفاك اهل تئيه يتلاو ،ةفاقثلا ةريزو

ةقÓطنا يف اريبك ارخأات ةيناثلا ةرهضسلا هيف تدهضش دقف

«بياضس كوم» اهيف نكمت ظحلا نضسحلو يتلا ،ةرهضسلا

يف قفوو ،تقولا رخأات مغر ةياهنلا ىلإا روهمجلا ءاقبإا نم

حكرلا يلتعي نم ةجمرب يف ةعبطلا ىلع نومئاقلا كلذ

.ارخأاو لوأا
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«ةميملاي» ةينغأ’ هتداعإا نعو

وشسمشش لاق «نيدلا زع» لحارلل

هرابتعاب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه˘ب ر˘ثا˘ت˘م ه˘نأا

هل حنمي مل هنأا لاقو ،يوفع نانف

يف هتافو ةياغ ىلإا نانفك هقح

ن˘م ه˘˘نأا و˘˘شسم˘˘شش ىأارو ،تم˘˘شص

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ك ه˘˘˘ب˘˘˘جاو

هاركذ يحي نأا ةطيشسبلا هتايناكمإا

رايتخا عجرأا اميف ،هحورل اميركت

ا˘ه˘ع˘قو ى˘لإا «ة˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ل» ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا

.ةلاشسر لا˘شصيإ’ ر˘ث˘كأا ا˘هر˘ي˘ثأا˘تو

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غأ’ا ع˘˘˘قاو صصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو

نÓكيرف وشسمشش لاق ةيرئازجلا
تادو˘ه˘ج˘مو ما˘خ ةدا˘م كا˘ن˘˘ه نأا
صضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف لذ˘˘ب˘˘˘ت
كلذ م˘غر ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘˘غأ’ا˘˘ب
يذلا يرششب˘لاو يدا˘م˘لا صصق˘ن˘لا
ثحبو يقيشسوم بيذهت بلطتي
ىلإا ءاقترÓل يعانشص مزيناكيم

لشضفو اذه ،بولطملا ىوتشسملا
ة˘يدر˘ف ي˘نا˘غأا قÓ˘طإا «و˘شسم˘شش»
جاورلا ىقلتل تاموبلأ’ا صسكع
يتلا تاموبل’ا صسكع حاجنلاو
يا˘شسح ى˘ل˘ع ي˘نا˘غأا ل˘˘ت˘˘ق˘˘ت د˘˘ق
يذ˘لا رود˘لا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم ،ىر˘˘خا
اهنم اميشس مÓعإ’ا لئاشسو هبعلت
دق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئر˘م˘لاو ة˘عو˘م˘شسم˘لا
يناغأا نيع˘م را˘ي˘ت˘خا ق˘فو جرد˘ت

ا˘˘م و˘˘هو ىر˘˘˘خأا با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىقلت ’و ةفورعم ر˘ي˘غ ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
يف اد˘كؤو˘م ،ق˘ح˘ت˘شسم˘لا حا˘ج˘ن˘لا
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘نأا قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ
يك نيشصتخم فرط نم جورتلا
قفو ةيملاعلا ىلإا ةينغأ’ا لشصت
نا˘ن˘ف˘لا م˘ي˘عد˘تو را˘˘ب˘˘ت˘˘عا أاد˘˘ب˘˘م
.جوتنمك ةينغأ’او

ي˘نا˘غأ’ا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
بختنملا زوفو انمازت ةيشضايرلا
وشسمشش لاق˘ف ،ر˘ي˘خأ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا

ةينغأا4102 ة˘˘ن˘˘شس ى˘˘ن˘˘غ ه˘˘نأا
انموي ىلإا ةحلاشص يهو قيرفلل

8102 ةنشس ةينغأا بناج ىلإا ،اذه

ي˘˘ف ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه تل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
نيثدحلا قبشس دق نوكيل ،كارحلا

هششياع يذلا صساشسحإ’ا باب نم
.هيناغأا هنم دمتشسي يذلا ماهلإ’او

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

4475ددعلا9102 ةيليوج13 ءاعبرألا 11ةـــفاقثلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ءادأا ةرملا هذه لشضف هنأا14 ـلا هتعبط يف داقميت ناجرهمل ةيناثلا ةرهشسلا هئايحإا ششماه ىلع «نÓكرف وشسمشش» ينغملا فششك
يعامج لمع ءادأاب ،اروشصحم هلعجي هبشسح كلذ نأا رابتعاب ،ةقرفلا جراخ ةيناغأا

يعامجلأ لمعلأ نأل ةقرفلأ نع تيلخت ‘‘ :نÓكيرف وسسمسش
‘‘ أروسصحم ينلعجي

ينتلعج يئانغ ةغل :«بياسس كوم»
ام وهو ايناطيرب أروهمج كلمأأ ل

Óبقتسسم هقلخ يف ركفأأ

داقميت ناجرهمل ةيناثلا ةرهشسلا مجن «بياشس كوم» حرشص
وشسمشش عم و˘يد راد˘شصإا كششو ى˘ل˘ع ه˘نأا ،ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف ة˘يرا˘ج˘لا
ني˘ع˘با˘طو تا˘م˘ل˘ك ن˘ي˘ب ع˘م˘ج ي˘عا˘م˘ج ل˘م˘ع ي˘ف نÓ˘كير˘ف
صشاعملا عقولا نم ةدمتشسم هيناغأا لج نأا ادكؤوم ،نيفلتخم
ءادأ’ا ىو˘ت˘شسم هر˘ظ˘ن ي˘ف ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،تقو˘لا ةر˘يا˘˘شسمو
ةديدج ةينغأا ردشصي نأا رظتنملا نمو اذه ،روطتي تاملكلاو
اهب عتمي يتلا ةمعفملا ةقاطلا نعو ،ةبرغلا يف هتبرجت لوح
ى˘لإا كلذ ع˘جرأا د˘ق˘ف «ح˘كر˘لا ى˘ل˘ع ا˘هر˘ج˘˘فو «بيا˘˘شس كو˘˘م»
بح «بياشس كوم» صسمل ام وهو كورلا قرف يف هطارخنا
ةفاقثلا يهو ،يئانغلا هئادأا قفارت يتلا ةقاطلا هذهل روهمجلا
هقوذتي اعباط يفشضت يتلاو ،انعمتجم ىلإا دعب لشصت مل يتلا

كوم قلخ لوح ةعاشس رخأ’ لاؤوشس يفو ،روهمجلا هبغريو
مكحب كانه اروهمج كلمي ’ هنأا لاق يناطيرب روهمجل بياشس
،برغملا ىلإا ةهجوم ةيبرع هيناغأا اهب يدؤوي يتلا ةغللا نأا

ةقفر ماق ذإا ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم هر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا اد˘ها˘ج ى˘ع˘شسي ا˘م و˘هو
تنغ يتلا هتجوز ةقفر ةيبرعلاب ىنغ نيأا ويد جاتنإاب هتجوز
ةغللاب يناغأ’ا نم ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ر˘شضح˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا˘ب
ةبرغلا يف هروهمج قلخو همشسإا جامدإ’ ةشصلاخلا ةيزيلجن’ا

.ةيناطيربلا قوشسلا حاشستكاو
نأا بياشس كوم لاق ،ينشسح موحرملا يناغ’ هتداعإا نعو اذه
موحرملا يناغأا بشسني مل هنأا ادكؤوم ،هل فرششم رمأا كلذ
ةلمرأا ماهتاب قلعت ام لوح هأاجاف دق هلوادت مت ام نأاو هل ينشسح
.كلذب بياشس كومل موحرملا
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ةينغألأ لاسصيإأ ىلإأ ىعسسأأ‘‘ :صصÓخ
‘‘ يدرفمب ةيملاعلأ ىلإأ ةيفياطسسلأ

ىعشسي يذلاو اهريفشسو ةيفياطشسلا ةينغأÓل يدؤوملا ديحولا نانفلا هشسفن صصÓخ باششلا ربتعا
عباط ىلإا نيينغملل ظوحلملا هجوتلا ىلإا كلذ يف ببشسلا اعجرم ،ةيملاعلل اهلاشصيإا ىلإا ادهاج
يتلا تاملكلا ببشسب بولطملا ىوتشسملا ىلإا ىقرت ’ تاملك دمتعي يذلا ثيدحلا يارلا

نم اينثتشسم قÓطإ’ا ىلع هيلإا عمتشسي ’و لÓخ هذبحي ’ ام وهو ءاقنلاب مشستي ’ هنم تلعج
ينشسحو يمام ،دلاخ نم لك يأارلا

كارحلاو انمازت ةينطولا ةينغأ’اب قلعت اميف صصÓخ باششلا ةعاشس رخأا هب تشصخ لاؤوشس يفو
ينطولا قيرفلل تهجو نينانفلا نم ةعومجم هل هجوت يتلا ةيشضايرلا ةينغأ’ا اذكو دوهششملا
اهتاملك ناف ةينطو ةينغأا يف ركف اذإا هنا صصÓخ لاق ،ةيرئازجلا ةركلا لاجم يف هققح ام ريظن

«يريجل’ افيف1 2 3» يناغأا نأا اربتعم ،لكك يبرعلا نطولل ةهجومو ةيقار نوكتشس
يف هل ينغي دق هنأا صصÓخ لاق ينطولا قيرفلا نعو ،اهئادأا ناك يأ’ نكمي يتلا يناغأ’اب

درجم صسيلو تاملك ءاقتنا بلطتي كلذ نأا رابتعاب ،اقبشسم كلذل رشضحي مل هنوك ملاعلا صسأاك
.ىفكو ءانغلا
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““ناــــكلأ““ ةرــــتف لÓــــخ

 :يناميلس
رارمتسقا ديرأو رتسيل يف ابعق تلز ام“
 ”يزيلجنإلا يرودلا يف هعم

هميركت لفح سشماه ىلع نييفحسصلل هتاحيرسصت يف يناميلسس مÓسسأ رسضخلأ مجاهم دكأأ
يدان فوفسص يف ابع’ ن’أ ةياغ ىلأ لأزام هنأاب دأدزولب بابسش قباسسلأ قيرف فرط نم
عم هدقع نأأ ىلأ أريسشم ،دعب هلبقتسسم ددحتي مل لأزامو ،يزيلجنإ’أ يتيسس رتسسيل
ىلأ لاقتنأ يأأ نع ثيدحلأ نكمي ’و ،نيرخآأ نيماع هيف لأزام يزيلجنإ’أ قيرفلأ

:احسضوم يناميلسس لاقو ،هدقع كلتمي يذلأ هقيرف ىلع رورملأ نود ديدج قيرف
رظننسسو ،يزيلجنإ’أ يتيسس رتسسيل فوفسص يف ابع’ تلز ام انأاف يلبقتسسم سصوسصخب““

،رتسسيل عم دقع يف نيماع كانه لأزام““ :فاسضأأو ،““اقح’ يدانلأ ةرأدإأ ةقفر رم’أ يف
ىتح رتسسيل يف ءاقبلأ وه يفدهو ،قيرفلأ فوفسص ىلأ ةدوعلأ ىقبي يل ةبسسنلاب مه’أو
ةنوبسشل غنيتروبسس فأده بعل دقو أذه ،““ملاعلأ يف ةلوطب لسضفأأ يف بعللأ لسصأوأ
،يكرتلأ ةخسشبنريف فوفسص يف رتسسيل نم ةراعأ لكسش ىلع يسضاملأ مسسوملأ يف قباسسلأ

يذلأ رم’أ ،ةكراسشملأ ةلقو سشيمهتلأ نم هيف ىناع نايسسنلل امسسوم هيف ىسضق يذلأو
دق يذلأ يتيسس رتسسيل عم اميسس’و هتناكم عاجرتسساب ابلاطم يرئأزجلأ بعÓلأ لعجي
ديلو.ف.ديدجلأ مسسوملأ يف فوفسص يف هيقبي

يتيوكلا تيوكلاو يدوعسلا بابشلا نيب ةرويدق
رسصمب9102 ايقيرفأ سساك يف ريبكلأ هقلأات ةأدغ سضورعلأ نم ديدعلأ ىقلت دق ةرويدق ن’دع يزيلجنإ’أ تسسيروف ماهغتون يدانو رسضخلأ نأديم طسسوتم ناب سسمأأ ةيدوعسس ةيمÓعإأ ريراقت تدافأأ

،ةيجيلخلأ ت’وطبلأ دحأ يف لبقملأ مسسوملأ لÓخ ةريبك ةبسسنب بعليسس يزيلجنإ’أ سس’اب لاتسسيركل قباسسلأ بعÓلأ نأ ىلأ ريراقتلأ تأذ تراسشأ ثيح ،يراقلأ بقللاب رسضخلأ عم هجيوتتو
داعأأ دق يتيوكلأ تيوكلأ نأأ ىلأ اهتأذ ريراقتلأ تراسشأ امك ،يمسسر لكسشب بعÓلأ تامدخ بلط دق يرمعلب يرئأزجلأ يلودلأ هليمز هيف طسشني يذلأ يدوعسسلأ بابسشلأ يدان يدان ىلأ ريراقتلأ تراسشأأو

يف يزيلجنإ’أ تسسيروف ماهغتون قيرف عنامي ’ ،هتأذ قايسسلأ يفو ،ةيلاملأ بلاطملاب قلعتت بابسس’ قباسس تقو يف عجأرت دق ناك امدعب ةرويدق ىلع لوسصحلأ يف هتبغر ددجو ةقفسصلأ ءايحأ
.ةقفسصلأ هذه نم ربتعم يدام لباقمب جورخلأ لمأأ ىلع هعم سضوافتلل يدان داجيإأ بعÓلأ نم بلط ثيح ،ةرويدق عيب

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ ولوؤوسسم مسسح
ريزو تاحيرسصت لوح راثملأ لدجلأ ةقيقح

يعسس نأاسشب ،يوانرب فوؤورلأ دبع ةسضايرلأ
ممأأ سسأاكل ةلبقملأ ةخسسنلأ ةفاسضتسس’ دÓبلأ

حرسصو ،نوريماكلأ نم ’دب1202 ايقيرفأأ
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘تر˘˘ك˘˘سسلأ د˘˘˘ع˘˘˘سس د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
يت رآأ يسس““ ةعأذإأ ربع مدقلأ ةركل يرئأزجلأ

ن˘˘م تسشهد˘˘نأ د˘˘ق˘˘˘ل““ :ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ ““ي˘˘˘ف
ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ي˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘عإ’أ ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسو ىد˘˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ
سسأا˘ك ة˘فا˘سضت˘سس’ ا˘ن˘ي˘ع˘سس نأا˘سشب ،نور˘ي˘ما˘˘ك˘˘لأ
نا˘ك لأؤو˘سسلأ““ :د˘˘ع˘˘سس فا˘˘سضأأو،““1202 م˘˘مأ’أ

ةفاسضتسس’ رئأزج˘لأ ة˘يز˘ها˘ج نأا˘سشب ا˘ط˘ي˘سسب
يأأ وأأ ةسضايرلأ ريزول ةبسسنلابو ،ممأ’أ سسأاك
،م˘ع˘ن ة˘با˘جإ’أ نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ير˘˘ئأز˘˘ج ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،نور˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ ن˘˘˘م ’د˘˘˘ب د˘˘˘سصق˘˘˘ي م˘˘˘ل ن˘˘˘ك˘˘˘لو
ة˘خ˘سسن˘لأ ي˘˘ف م˘˘مأ’أ سسأا˘˘ك ل˘˘ط˘˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ف

م˘عد˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
ة˘لو˘ط˘ب ة˘˘ما˘˘قإأ

،ةقيقسشلأ ةلودلأ كلت ،نوريماكلأ يف1202

ا˘م˘ك ،““ةد˘نا˘سسم˘لأو م˘عد˘لأ ل˘ك ا˘˘ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘ن˘˘سسو

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ سسي˘˘˘ئر و˘˘˘ب˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس حر˘˘˘˘سص

دقل““ :Óئاق ،اهتأذ ةطحملأ ربع ينوريماكلأ

ن˘ع تر˘سسف˘ت˘سسأو ،ن˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م تمد˘˘سص

،يرئأزجلأ ة˘سضا˘ير˘لأ ر˘يزو ه˘لا˘ق ا˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح

ددسشو ،““اهفيرحت مت هتاحيرسصت نأأ تدكأاتو

Óبو ،ءوده لكب رمأ’أ عم لماعتن““ :وبموبم

سسأا˘ك ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سست فو˘˘سس نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لأ نأ كسش

،““ه˘ل ط˘ط˘˘خ˘˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع د˘˘ع˘˘ب م˘˘مأ’أ

نور˘ي˘ما˘ك˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تل˘˘ق˘˘نو

ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ ر˘˘˘يزو˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت

اهيف لوقي ،يوانرب فوؤورلأ دبع يرئأزجلأ

““فا˘ك““ مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’أ دا˘˘ح˘˘ت’أ نإأ

ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سس’ دأد˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ بلا˘˘˘ط

نم ةلوط˘ب˘لأ بح˘سس لا˘ح يرا˘ق˘لأ لا˘يد˘نو˘م˘لأ

بح˘سس ي˘ق˘ير˘فأ’أ دا˘ح˘ت’أ نا˘كو ،نور˘ي˘ما˘ك˘لأ

،نوريماكلأ نم يراجلأ ماعلأ ةلوطب ميظنت

˘˘ما˘˘ق˘˘ت ة˘˘خ˘˘سسن لوأأ ي˘˘ف ر˘˘˘سصم ىلإأ ا˘˘˘هد˘˘˘ن˘˘˘سسأأو

.ابختنم42 ةكراسشمبو فيسصلاب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

1202 ناكل رئازجلا ةفاضتسا صوصخب

لاطع فسوي ءقكو
 لاقتنقاب هنوحصني
”يجسايبلا“ ىلإ

ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ ءÓ˘كو نأا˘ب ي˘سسنر˘ف˘لأ ““رو˘ب˘˘سس01““ ع˘قو˘م لا˘˘ق
يف ريكفتلأ ةرورسضب هيلع أوراسشأأ دق لاطع فسسوي يرئأزجلأ

ه˘جو˘ت تد˘ه˘سش ي˘ت˘لأ تأذ˘لا˘ب ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه ي˘ف ءأو˘جأ’أ ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
روهظلأ كلذكو سسين عم هأدأ يذلأ عئأرلأ مسسوملأ دعب ةسصاخو
هجيوتتو رسصمب9102 ايقيرفأ سساك يف رسضخلأ عم هل زيمملأ

نإاف ،هتأذ عقوملأ بسسحبو ،يراقلأ بقللاب يسضاملب ةبيتك عم
هوحسصن دق قباسسلأ ودأراب بع’ ت’اقتنأ نوؤوسش ىلع نيمئاقلأ

لÓخ ةرتف ذنم بعÓلأ ديري يذلأ يجسسايبلأ قيرف رايتخاب
بعÓلأ وهو ،هب هيريسسم باجعأ دعب اميسس’ يلاحلأ وتاكريملأ
ينأد يليزأربلل ةفيلخ نسسحأ يجسسايبلأ ةرأدإأ هيف ىرت يذلأ
ةقفسص لجسست نأأ بقترملأ نمو ،ليحرلل دعتسسي يذلأ سسيفلأ

،ة˘ج˘سضلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ ي˘ج˘سسا˘ي˘ب˘لأ ىلأ ه˘لا˘ق˘ت˘نأ لا˘ح ي˘ف لا˘˘ط˘˘ع
تا˘ق˘˘ف˘˘سصلأ ىل˘˘غأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت ن’ ة˘˘ح˘˘سشر˘˘م ا˘˘ه˘˘نأأو ة˘˘سصا˘˘خ

اهنأ نوريثكلأ عجري ثيح ،يفيسسلأ وتاكريملأ يف ةيبوروأ’أ
ةرأدإأ كسسمت لظ يف اميسس’ ،وروأأ نويلم04 وأ03 نع لقت نل
ةرورسض ينعي امم لسصح امهم هيف طيرفتلأ اهسضفرو هب سسين
.يداملأ لباقملأ عفر
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ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع’ م˘˘ظ˘˘ع˘˘م بسست˘˘كأ
عقأوم ىلع ةعسسأو ةرهسش مدقلأ ةركل يرئأزجلأ

مهيجوتت دعب ة˘سصا˘خ ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ
رسصمب ترج يتلأ9102 ايقيرفإأ ممأأ سسأاكب
91 ىلأ نأو˘˘˘ج12 نم ةيسضام˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ
اهترجأأ ةسصا˘خ ة˘سسأرد ه˘تد˘كأأ ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج

““يا˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ك سسنا˘˘˘˘سس ““ة˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘جأأ ة˘˘˘˘˘سسأرد
ةفاحسصلأ سضرعمو ةنمقرلأ لاجم يف ةسصسصختملأ

ىلع نومئاقلأ مدختسسأو،6002 ماع ذنم بيولأو
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘تو سصح˘˘ف˘˘ل ةر˘˘ك˘˘ت˘˘ب˘˘˘م تأودأأ ة˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تا˘˘طا˘˘سشن
ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ تا˘ك˘ب˘سش تب˘˘ه˘˘لأأ

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ي˘لو˘ط˘ب˘˘لأ ا˘˘هرأو˘˘سشم لأو˘˘ط
ةيورك ةسسفانم ربكأأ نم23ـلأ ةرودلأ

جأر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ و ءأر˘˘˘م˘˘˘سسلأ ةرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
و ،اهتامامته’ ةيسسي˘ئر˘لأ تا˘ها˘ج˘ت’أ

ةليكسشت دئاق نأاب ةسسأردلأ هذه ترفسسأأ
رثكأ’أ بعÓلأ ناك زرحم سضاير رسضخلأ
ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘˘قأو˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش

ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’أ
عقأوب ،مأرغتسسنإأ و ““ر˘ت˘يو˘ت»و ،““كو˘ب˘سسيا˘ف““
ـب ةرويدق ن’دع ه˘ي˘ل˘ي ،بج˘ع˘م نو˘ي˘ل˘م2.7
نويلم9.2 ـب يلوغ˘ف نا˘ي˘ف˘سس م˘ث نو˘ي˘ل˘م3.3

بذج نم رسضخلأ موجن عاطتسسأ ثيح ،بجعم

ىلع طقف دحأو رهسش يف ديدج بجعم فلأأ863 نم رثكأأ
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن تأرو˘˘سشن˘˘م تب˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘م˘˘ك ،كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لأ

يراقلأ يوركلأ سسرعلأ لÓخ يزيلجنإ’أ يتيسس رتسسسشنام
نم نويلم7.7 تزواجت ثيح ،تÓعافتلأ نم ددع ربكأأ
و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ترد˘˘سصتو ،ة˘˘ل˘˘سصح˘˘م˘˘لأ تÓ˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ
تقولأ يف زرحم اهلجسس يتلأ ةرحلأ ةلكرلاب ةطبترملأ

2-) ايريجين دسض يئاهنلأ فسصن ةأرابم نم عئاسضلأ لدب
،ه˘با˘سسح ىل˘ع ة˘ي˘بذا˘ج تأرو˘سشن˘م˘لأ ر˘˘ث˘˘كأأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق،(1
قير˘ف˘ل ح˘م˘سس سسا˘سسح تقو ي˘فو م˘سسا˘ح فد˘ه هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
طسسو˘ت˘م ع˘بر˘تو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ غو˘ل˘ب ن˘م ““ءأر˘ح˘سصلأ ي˘برا˘ح˘م““

ن’د˘ع ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ تسسيرو˘ف ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘تو˘˘ن يدا˘˘ن نأد˘˘ي˘˘م
تاكبسش ر˘ب˘ع ا˘طا˘سشن ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ر˘ث˘كأأ ة˘ئ˘ف ىل˘ع ،ةرو˘يد˘ق
بي˘تر˘ت˘لأ ةرأد˘سص ي˘ف هد˘جأو˘ت˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’أ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ

هيلي ،ة˘يرا˘ق˘لأ ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ لÓ˘خ ة˘كرا˘سشم601 دي˘سصر˘ب
98ـب ر˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإأ ،ةرود˘˘˘لأ ي˘˘˘ف بع’ ن˘˘˘سسحأأ

فسصلأ يف حاجنو˘ب دأد˘غ˘ب م˘جا˘ه˘م˘لأ ل˘ح ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘كرا˘سشم
ي˘ف فد˘ه عر˘سسأأ بحا˘سص و˘هو أرو˘˘سشن˘˘م87 عقأو˘ب ثلا˘ث˘لأ
،ةيليلحتلأ ةسسأردلأ جئاتن بسسح ،يئاهنلأ لÓخ ةرودلأ

و ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ تا˘م˘ل˘ك˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت ىل˘ع ة˘سسأرد˘لأ تد˘م˘ت˘عأ و
رسضخلأ يبع’ لبق نم امأدختسسأ رثكأ’أ ““غاتسشاهلأ““ مسسولأ
تجرختسسأ ثيح ،مهريكفت نع تامولعم نومدقي نيذلأ

و ““راسصتن’أ““ سصوسصخلأ هجو ىلع ةيسسيئر تاملك ةدع
.اهريغو ،““يريجلأ افيف321““
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يدان مجاهم حاجنوب دأد˘غ˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ بت˘ك
بختنم عم خيراتلأ نم أديدج Óسصف ،يرطقلأ دسسلأ
ايق˘ير˘فأأ م˘مأأ سسأا˘ك˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل هدا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ
فده هليجسست لÓخ نم رسصم يف ترج يتلأ9102
ه˘ئا˘ف˘ت˘˘كأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ،لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلأ كا˘˘ب˘˘سشب زو˘˘ف˘˘لأ

مامأ لوأ’أ ةلوطب˘لأ ة˘ل˘ي˘ط ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘سسج˘ت˘ب
نأأ ’إأ ،لا˘غ˘ن˘سسلأ ما˘مأ ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك
بقللأ ىلع لوسصحلأ يف أزراب أرود بعل دق حاجنوب
ريثكلأ هعنسصو ةمسساحلأ هتأريرمت لسضفب ،ققحملأ

رورم حاجنوب قلأات رمي ملو ،هئÓمزل سصرفلأ نم
يدأو˘ن˘لأ سضع˘ب ما˘م˘˘ت˘˘هأ ه˘˘ي˘˘لإأ بذ˘˘ج ثي˘˘ح ،مأر˘˘ك˘˘لأ
ريراقت تفسشكو ،هعم دقاعتلأ ديرت يتلأ ةيبوروأ’أ

مامتهأ لحم تاب دق حاجنوب نأاب ةيسسنرف ةيفحسص
ديحو ينسسوبلأ هبردي يذلأ ،يسسنرفلأ تنان يدان

،ةفرعملأ مام˘ت حا˘ج˘نو˘ب فر˘ع˘ي يذ˘لأ سشت˘يزو˘ل˘ي˘ل˘ح
رئأزجلأ بختنم فوفسصل همسض بردم لوأأ ناك ثيح
يف ءأرحسصلأ يبراحمل ابردم ينسسوبلأ ناك امدنع

حاجنوب اهتيح ناكو،4102و1102 نيب ام ةرتفلأ
نأأ نع Óسضف سشأرحلأ داحتأ فوفسص يف أريغسص ابع’

مجنلأ وه ايرئأزج ’وؤوسسم مسضي يسسنرفلأ قيرفلأ
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت فد˘˘ه بحا˘˘سص ،ي˘˘˘نا˘˘˘جو ف˘˘˘ير˘˘˘سش ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ
ةأراب˘م˘لأ ي˘ف0991 ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ م˘مأأ سسأا˘ك˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
““ترو˘ب˘سس““ ع˘قو˘م ر˘ب˘ت˘عأو ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ما˘مأأ ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ
يف بعلل لاق˘ت˘ن’أ ه˘نا˘ك˘مإا˘ب حا˘ج˘نو˘ب نأا˘ب ي˘سسنر˘ف˘لأ
نأأ افيسضم ،ديدجلأ مسسوملأ لÓخ يسسنرفلأ يرودلأ

يدهم مجنلأ مسض أرخؤوم تهنأأ تنان ةرأدإأ
ا˘ه˘ما˘م˘ت˘هأ ته˘جوو ،ه˘فو˘ف˘سص ىلإأ د˘ي˘ب˘ع
د˘˘ع˘˘ب ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب دأد˘˘غ˘˘ب ه˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن
سشتيزوليلح ينسسو˘ب˘لأ برد˘م˘لأ ة˘ب˘لا˘ط˘م
تامدخب كسسمتم يرطقلأ دسسلأ نكل ،هب
يرود ةلوطبب هتسسفانم ببسسب ،مجاهملأ
ط˘ير˘ف˘ت˘لا˘ب بغر˘˘ي ’و ،ا˘˘ي˘˘سسآأ لا˘˘ط˘˘بأأ

ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي هد˘˘ق˘˘عو ،فأد˘˘ه˘˘لا˘˘˘ب

سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو،3202 ف˘˘˘ي˘˘˘˘سص
و˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘ن ع˘˘˘سضو ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘˘سسأ ،ي˘˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لأ
فأده ،حاجنوب دأدغب يرئأزجلأ
ةمئاق نمسض ،يرطقلأ دسسلأ يدان
نكمي ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م ءا˘م˘سسأا˘ب ةر˘غ˘سصم
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ام بسسح˘بو ،ة˘ي˘ف˘ي˘سصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ

““لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنأر˘˘ف““ ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ه˘˘تر˘˘˘كذ
ودرانويل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ نا˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ

بج˘˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘˘م برد˘˘˘˘م ،م˘˘˘˘يدرا˘˘˘˘ج
بع˘ل˘ي نأأ ن˘ك˘م˘ي يذ˘لأ حا˘ج˘نو˘ب تأرد˘˘ق˘˘ب
نأاب ةريسشم ،رخأ مجاهم عم وأأ موجهلأ يف هدحول
نيرخأ ني˘م˘جا˘ه˘م˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م ي˘سسنر˘ف˘لأ يدا˘ن˘لأ ةرأدأ

ويرامو ،يكيتنيب نايتسسيركو ،ينوميسس ينافويجك
ليمأدأر˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ ل˘ي˘حر˘لأ سضيو˘ع˘ت˘ل ،ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب
غلابلأ ،حاجنوب دجويو ،سشتيفو˘ي نا˘ف˘ي˘ت˘سسو وا˘ك˘لا˘ف
ةيدنأ’أ نم ديدعلأ مامتهأ لحم ،اماع72 رمعلأ نم
ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسي د˘˘˘سسلأ ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’أ

نويلم51 ىلإأ لسصت ةيقوسسلأ هتميقو،4202  ىتح
نأاب يرابخإأ ريرقت فسشك ،لسصتم قايسس يفو ،وروأأ
مسسوم˘ل حا˘ج˘نو˘ب ةرا˘ع˘ت˘سس’ ا˘سضر˘ع ىق˘ل˘ت د˘سسلأ يدا˘ن

يدان ةرأدإأ نأاب رداسصملأ تأذ تفاسضأ ثيح ،دحأو
ىلوأ’أ ةجردلأ يرودل د˘يد˘ج˘لأ د˘عا˘سصلأ ا˘نو˘سسا˘سسوأأ

حا˘ج˘نو˘˘ب ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ د˘˘ير˘˘ت ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’أ
عم ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع دحأو مسسومل

يف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن هد˘ق˘ع ءأر˘سش ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ
.ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ع˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘لأا˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح

نأأ ،ه˘تأذ رد˘سصم˘لأ ح˘˘سضوأأو
ي˘ك˘سسا˘ب˘لأ يدا˘ن˘˘لأ ةرأدإأ

غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م تسضر˘˘˘ع د˘˘˘ق
لباقم وروأأ نو˘ي˘ل˘م

حاجنوب ةرا˘ع˘ت˘سسأ
د˘˘سسلأ يدا˘˘ن ن˘˘م

سضفر يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
،سضرعلأ

’ ه˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘ك
عم بسسا˘ن˘ت˘ي

بعÓ˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
.يرئأزجلأ

يوانرب تاحيرسصت ةقيقح حسضوت ““فافلا““

حاــجنوب ىلع يناــبسسإا يسســنرف عارـــسص

¯ ê.fé«Ö

ةلاح يف ة˘م˘سصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ ةرأدإأ د˘جأو˘ت˘ت
،لولح˘لأ مأد˘ع˘نأ ل˘ظ ي˘ف ىو˘سصق را˘ف˘ن˘ت˘سسأ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ كر˘˘ح˘˘ت سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
،يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ك˘ن˘ب˘لأ با˘سسح˘لأ ف˘ل˘م ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل
ي˘ت˘لأ تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لأو دو˘عو˘˘لأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
د˘ب˘ع ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ ر˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأأ
’إأ ،قباسس تقو يف ،يوانرب ميلسس فوؤورلأ
نأأ ثي˘ح ،ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ر˘˘يا˘˘غ˘˘م ع˘˘قأو˘˘لأ ر˘˘مأ’أ نأأ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جأو˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لأ
ةكراسشملأ نم باحسسن’اب هددهُت داحتإ’أ

،ةيقيرفإ’أ لاط˘بأ’أ ة˘ط˘بأر ة˘ق˘با˘سسم ي˘ف
ةهجأومل رجينلأ ىلإأ لقنتلأ مدعب كلذو
مداقلأ توأأ9 موي يلحملأ بأدينوسس يدان
ن˘م˘سض ،ءا˘سسم ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عا˘سسلأ ن˘م ة˘˘يأد˘˘ب
،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ تأذ ن˘˘م يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لأ رود˘˘˘لأ

تددح دق ةيمسصاعلأ ةرأدإ’أ نأأو اسصوسصخ
ن˘م توأأ5 موي ر˘ج˘ي˘ن˘لأ ىلإأ ر˘ف˘سسلأ د˘عو˘م
ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ع˘فر ة˘ط˘ير˘˘سش ،ر˘˘ه˘˘سشلأ تأذ

ةرأزو ةدعاسسم ةرورسض وأأ ،يدانلأ باسسح
ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ

ىلإأ ي˘م˘سصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ل˘ق˘˘ن˘˘ت ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘ب
ثي˘ح ،ة˘مزأ’أ زوا˘ج˘ت م˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير ،كا˘˘ن˘˘ه
ن˘م در˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ““ةرا˘ط˘سسو˘سس““ ةرأدإأ ىق˘ب˘ت
ف˘سشك ،قا˘ي˘˘سسلأ تأذ ي˘˘فو .يوا˘˘نر˘˘ب ةرأزو
نيمأأ يمسصاعلأ يدا˘ن˘ل˘ل مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لأ

ن˘م بر˘ق˘م ي˘سسنو˘ت ق˘يد˘˘سص نأا˘˘ب ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ت
سصبر˘ت˘لأ ف˘ي˘لا˘ك˘ت ل˘م˘ح˘ت ن˘م و˘˘ه يدا˘˘ن˘˘لأ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لأ ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لأ ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ

ها˘ج˘تإأ ه˘ت˘ف˘˘قو ىل˘˘ع رو˘˘ك˘˘سشم و˘˘هو ،سسنو˘˘ت
تقو ي˘˘ف م˘˘عد˘˘لأ ه˘˘˘ل مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ
ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه سسك˘˘ع ىل˘˘ع ،ة˘˘جا˘˘ح˘˘لأ

’و دا˘ح˘تإÓ˘ل هر˘ه˘ظ ر˘يد˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأأ ل˘˘ك˘˘لا˘˘ف
ةد˘عا˘سسم˘ل كر˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ي

ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لأ سسمأا˘˘˘ب ىق˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ
ةيعسضولأ نأأو اسصوسصخ ،عيمجلأ ةدعاسسمل
ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ

.ةيلاح˘لأ ةرأدإ’أ تسسي˘لو ،دأد˘ح ة˘ق˘با˘سسلأ
ةرورسض ىلإأ عيمجلأ هتأذ تقولأ يف ايعأد
ع˘فر˘ب ة˘ي˘م˘هو را˘ب˘خأأ م˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘ع ف˘˘ك˘˘لأ

.قيرف˘ل˘ل ي˘ك˘ن˘ب˘لأ با˘سسح˘لأ ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ
حلا˘سصم˘لا˘ب تل˘سصتأ د˘ق ةرأدإ’أ نأا˘ب أر˘ي˘سشم
أدر رظتنتو يدانلأ يماحم ربع ةيئاسضقلأ

مي˘ل˘سستو د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ع˘فر ل˘جأأ ن˘م ا˘ي˘با˘ج˘يأ
سضو˘خ˘˘ت˘˘سسو .ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل رو˘˘مأ’أ

˘مو˘ي˘لأ ةر˘ه˘سس ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ دا˘˘ح˘˘تإأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت
ءاقل يناث ،Óيل ةنماثلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب
د˘ع˘ب يدو˘ع˘سسلأ ة˘ي˘سسدا˘˘ق˘˘لأ يدا˘˘ن ما˘˘مأأ يدو
د˘˘حأ’أ ة˘˘ير˘˘ي˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘لأ ه˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م
لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ته˘˘˘ت˘˘˘نأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأو ،مر˘˘˘سصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
أذ˘ه د˘عُ̆ي ثي˘ح ،ه˘ل˘ث˘م˘ل فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘˘يإ’أ
ير˘يزد برد˘م˘لأ لا˘ب˘سشأ’ ما˘ه د˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ

تر˘˘م˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ن˘˘يد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ ،لÓ˘˘˘ب
يري˘سضح˘ت˘لأ م˘ه˘سصبر˘ت ءأر˘جإ’ ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ
يف م˘ه˘ب˘ق˘ل ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل أدأد˘ع˘ت˘سسأ ،ي˘نا˘ث˘لأ
،سسي˘ل˘ي˘بو˘م ىلوأ’أ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ
،مداقلأ توأأ رهسش فسصتنم قلطنيسس يذلأ

ةقباسسم سضوخل دأدعتسس’أ ىلإأ ةفاسضإ’اب
ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘ط˘بأأ ة˘˘ط˘˘بأر
يدا˘˘˘ن ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م˘˘˘ب ““ةرا˘˘˘ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘سس““ ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بأأ
توأأ ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ،ير˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لأ بأد˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سس
هذ˘ه ىل˘ع ير˘يزد لو˘˘ع˘˘يو أذ˘˘ه .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
سصئاقنلأ ىلع فوقولل ،أر˘ي˘ث˘ك ة˘ه˘جأو˘م˘لأ
لول˘ح˘لأ ذا˘خ˘تأو ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لأ
يذلأ سصبرتلأ ماتت˘خأ ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ل ة˘ل˘جا˘ع˘لأ

عسضولأ ىلإأ رظنلاب ةبعسص فورظ يف ءاج
نع كيهان ،داحتإ’أ هب رمي يذلأ يلاملأ
و˘˘هو ،سشود˘˘ح د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ
تي˘ب ي˘ف ئرأو˘ط ة˘لا˘ح ق˘˘ل˘˘خ يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ
تر˘˘ف˘˘سسأأ ،ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو .دا˘˘ح˘˘تإ’أ
يور˘˘ك˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ة˘˘˘ما˘˘˘نزر˘˘˘لأ
ىلوأ’أ ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ

ن˘ي˘سشد˘˘ت ن˘˘ع،9102-0202 سسي˘ل˘ي˘˘بو˘˘م
م˘ه˘ت˘يأد˘ب دو˘سسأ’أو ر˘م˘حأ’أ يز˘لأ با˘˘ح˘˘سصأأ

بعلمب ،في˘ط˘سس قا˘فو ف˘ي˘سضلأ ة˘ه˘جأو˘م˘ب
يرج˘ت˘سس ثي˘ح ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع

بب˘˘سسب رو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ
ذ˘ن˘م دا˘ح˘تإ’أ ىل˘˘ع ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس˘˘ُم˘˘لأ ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
.يسضاملأ مسسوملأ

ر˘سصن ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘˘سش عا˘˘فد بل˘˘ق ر˘˘ج˘˘ف
،ةد˘يد˘ج ة˘مزأأو ة˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق ي˘˘نÓ˘˘عز ن˘˘يد˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لأ تل˘˘سصو ن˘˘ي˘˘ح
ق˘ير˘ط ىلإأ ة˘نذ˘خو˘ب ن’د˘ع ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘سضق نأأ ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ حر˘˘˘سص ن˘˘˘يأأ ،دود˘˘˘˘سسم
نمو ، هتردقو هتايحÓسص ىدعتت بعÓلأ
يف اعامتجأ نيفرطلأ دقعي نيأأ رظتنملأ
ر˘ي˘سستو ةر˘ي˘خأ’أ ةر˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ق˘لأ تا˘عا˘سسلأ
ـب بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ طا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ترأ كف ىلإأ رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’أ
ىرخأأ ةزيكر قير˘ف˘لأ د˘ق˘ف˘ي˘ل ““ةرو˘سضخ˘لأ““

ريخلب مجا˘ه˘م˘لأ و ي˘نا˘م˘حر سسرا˘ح˘لأ د˘ع˘ب
ةيدولومو يدوعسسلأ كمسض ىلإأ نيلقتنملأ
يرمعلأ يلع ديسسو يلأوتلأ ىلع ةمسصاعلأ
لÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسأ ع˘˘˘ي˘˘˘سضي د˘˘˘ق يذ˘˘˘لأو با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لأ
ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ

أأد˘ب˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لأ نأأ ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ىل˘˘عو .طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث سصقا˘˘ن˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لأ

بعÓ˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م ف˘سشك ،ل˘سصف˘ن˘م د˘ي˘ع˘˘سص

ينÓعز رأرق تايثيح ،سسماخ قحلأ دبع
ّنأأ أد˘كؤو˘م ،““ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ““ ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف˘˘ب
ةرداغملل هو˘ع˘فد ن˘م م˘ه با˘ب˘سشلأ ي˘لوؤو˘سسم
هتاقحتسسم ةيوسست سضفرو مهتنعت ببسسب
مل أدبأأ بعÓلأ““ فيسضيل ،ةقلاعلأ ةيلاملأ

بلا˘˘˘ط˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ك ط˘˘˘ق˘˘˘ف ل˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘لأ در˘˘˘˘ي
ثÓث ةليط ي˘ت˘لأو ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ب
عقأولأ نكل ا˘ه˘ت˘يو˘سست˘ب دو˘عو ىق˘ل˘ت˘ن ر˘ه˘سشأأ

تأذ فدرأأو ،““كلذ سسك˘˘˘˘˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ي
بوبأأ لك تقلغ يسسايسسلأ ةرأدإأ““ ثدحتملأ
وهو احوتفم أدحأو اباب تكرت و سضوافتلأ

ن’دع ينم بلط يذلأ قيرفلأ رقم باب
هحيرسست ةقرو ذخأو هيلإأ ينÓعز راسضحإأ

بعÓ˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م م˘ت˘ت˘خأو ،““ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ن˘˘م
ةبح˘م ن˘ك˘ن بعÓ˘لأو ا˘نأأ ي˘ن˘قد˘سص““ ه˘مÓ˘ك
م˘ل أد˘بأأ و هرو˘ه˘م˘ج و يدا˘ن˘لأ أذ˘ه˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ةرأدإ’أ هب موقت ام نكل لاملاب مهمواسسن
ةرأدإ’أ سسك˘ع ا˘ما˘م˘ت رر˘ب˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لأ

ق˘ئا˘ثو˘ب ا˘هودو˘عو ق˘ثو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ
د˘ي˘ع˘سص ىل˘عو .ط˘ق˘ف مÓ˘ك˘˘لا˘˘ب ’ ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ّد˘˘سش ،ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
لوخدلأ لجأأ نم ،سسنوت وحن سسمأأ هلاحر
أدأد˘ع˘ت˘˘سسأ كا˘˘ن˘˘ه ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت سصبر˘˘ت ي˘˘ف

61 يف ديدجلأ يوركلأ مسسوملأ قÓطن’
ةيدولأ ةهجأوملأ دعبف ،لخأدلأ توأأ نم
ي˘سسنر˘ف˘لأ برد˘م˘لأ لا˘˘ب˘˘سشأأ ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لأ

،ة˘با˘ّن˘ع دا˘ح˘تإأ ما˘˘مأأ ،سسمأأ نا˘˘ف’ سسي˘˘ن˘˘يد
سسنوت ةراجلأ ىلإأ ةر˘سشا˘ب˘م ق˘ير˘ف˘لأ ل˘ق˘ن˘ت
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ سصبر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف عور˘˘سشل˘˘ل
ىلإأ لوسصولل ىرخأأ ةيدو تاهجأوم نامسضو
رسصانعلأ لكل ةيزهاجلأ نم ىوسصق ةجرد
سسفانتيسس يتلأ ةثÓثلأ تاهبجلل أريسضحت

ةيأدب ينيطنسسقلأ يسضايرلأ يدانلأ اهيلع
د˘م˘ح˘م سسأا˘ك ا˘هزر˘بأأ ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ن˘م
.لاطبأ’أ ةيدنأÓل سسداسسلأ

بيجن.ج

ةنيطنسسق بابسش

قيرفلا ةرداغم ىلا اهقيرط يف ىرخا ةزيكر

ةمسصاعلأ داحتإأ

اــــيقيرفإا لاــــطبأا ةــــطبار نم باــــحسسن’اب ددــــهت ““ةراــــطسسوسس““

يف طيرفتلا ضفري لابس
سراف يرئازجلا يلودلا

لاقتن’اب سسراف دمحم همجنل حامسسلأ يلاطيإ’أ لابسس يدان سضفر
عقوم فسشكو.ةيراجلأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ رخآأ ٍدانل
ي˘ع˘ط˘ق ل˘ك˘سشب سضفر˘ي لا˘ب˘سس نأأ ي˘لا˘ط˘يإ’أ ““بيو و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘تو˘˘ت““
بابسسأ’ يلاحلأ مسسوملأ يف ““رسضخلل““ رسسيأ’أ هريهظ يف طيرفتلأ

نييÓم8 هتميق سضرعب مدقت يلاطيإ’أ ونيروت يدان ناكو.ةينف
ن˘ي˘ف˘ي˘ك ع˘فأد˘م˘لأ تا˘مد˘خ ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ط˘ير˘ف˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع Ó˘˘سضف ورو˘˘ي
لا˘ب˘سس ةرأدإأ نأأ ر˘ي˘غ ،سسرا˘ف تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م يزا˘˘ف˘˘ي˘˘نو˘˘ب
ديج لكسشب سسراف رهظو.سضرعلأ أذه ىلع اهتقفأوم حنم تسضفر

يتقباسسمب ةأرابم63 يف كراسش ثيح ،مرسصنملأ مسسوملأ لÓخ
نأأ  ر˘كذ˘ي.فأد˘هأأ3 اهلÓخ لج˘سس ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ ي˘ف سسأا˘ك˘لأو يرود˘لأ

ماع لقتنأو ،يسسنرفلأ ودروب نابسش ةسسردم يف هنيوكت ىقلت سسراف

ةأرابم55 يف فيدرلأ قيرفلأ عم كراسش ثيح انوريف يدانل3102
،6102 يف لوأ’أ ق˘ير˘ف˘ل˘ل هد˘ي˘ع˘سصت م˘تو ً،ا˘فد˘ه61 اهلÓ˘خ ل˘ج˘سس
يرئأزجلأ يلودلأ زاتميو.لابسسل يلاحلأ مسسوملأ ةيأدب يف لقتنيل
طسسولأو رسسيأ’أ ريهظلأ يهو زكأرم ةثÓث يف بعللأ ىلع هتردقب
كلميو.هتامدخب لابسس كسسمت رسسفي امم ،رسسيأ’أ حانجلأو رسسيأ’أ

وأأ لّجسسي مل ،ينطولأ بختنم عم تايرابم9 هديسصر يف سسراف
يرودلاب ةأراب˘م77 ي˘ف سسرا˘ف كرا˘سشو.فد˘ه يأأ ا˘ه˘لÓ˘خ ع˘ن˘سصي
.ليجسستو ةعانسص نيب ام فأدهأأ6 يف اهلÓخ مهسسأأ يلاطيإ’أ

بيجن.ج

 ةراعإ لكش ىلع ةيز نب مادقتسا نم برتقي سوكايبملوأ
عقوم فسشكو ،ةيراجلأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع ،يسسنرفلأ ليل طسسو بع’ ،ةيز نب نيسساي يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ مسضل ينانويلأ سسوكايبملوأأ يدان ىعسسي
لامسشلأ يدان تاباسسح نم جرخ دق ةيزنب ناكو ،ءأرسشلأ ةيلسضفأأ عم ،مسسوم ةدمل يرئأزجلأ مجنلأ ةراعتسسأ لجأأ نم ،ليل عم يئدبم قافتأ ىلأ لسصوت دق سسوكايبملوأأ نأاب ينانويلأ ““اميت وتورب““
يناثلأ فسصنلأ لÓخ تاكراسشملأ يف سصقن نم بعÓلأ ىناعو ،ةيفيسصلأ تأريسضحتلأ يف ةكراسشملل يرئأزجلأ بعÓل ةوعدلأ هجوي مل يذلأ ،هيتلاغ فوتسسيرك هبردم نم رأرقب يسسنرفلأ

تسسكعنأ كلذك ،اهبقلب ينيعبسس نب ءاقفر جوت يتلأو9102” رسصمب ايقيرفأأ ممأأ سسأاك يف بختنملأ عم ةكراسشملأ نم هداعبتسس’ يسضاملب لامجب رسضخلأ بردم عفد ام وهو يسضاملأ مسسوملأ نم
ملاعلأ وروأأ نييÓم5 ىلأ اقباسس تلسصو نأأ دعب ،وروأأ نويلم5.1 غلبمل تعجأرت امدعب ،““تكرام ريفسسنأرت“  عقوم يف أداح اطوبه تدهسش ثيح ،ةيزنبل ةيقوسسلأ ةميقلأ ىلع تاكراسشملأ ةلق
وليسسرام ينيتنجرأ’أ بردملأ تافاسشتكأ زربأأ دحأأ دعيو ،ةمسساح ةريرمت51 ىدهأأو افده71 اهلÓخ لجسس ةأرابم761 يف ةيزنب كراسش،3102 يف افرتحم ابع’ حبسصأأ نأأ ذنمو ،يسضاملأ

روبج قيفر مجاهملأ مهنم ،ينانويلأ سسوكايبملوأأ سصيمق أولمح نأأ نييرئأزج نيبع’ ةدعل قبسسو ،باعلأأ عناسص ىلإأ مدقتم مجاهم نم هزكرم هل ريغ يذلأ ،ليلل قبسسأ’أ بردملأ ،اسسليب
ديلو.ف.ينأدوسس لÓه يبرعلأ أريخأأو ديبع لامج طسسولأ بع’و

 مطحي زرحم
2.7 ـب ماقرفا لك
 عـــــــباتم نويلم
عـــــــقاوم ىلع

لــــــــصاوتلا
 يـــــــعامتجقا
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.اينابسسإا ،ةنؤلسشرب ةنيدم يف ةدمعأ’ا ىلإا مهدسش دعبً ايدؤهي61 نؤقرُحي كيلؤثاكلا8841 -
.ايميهؤبو ايلعلا اسسمنلا وزغي ايرافاب كلم تربلأا زلراسشت عباسسلا تربلأا لراك شسدقملا ينامورلا رؤطاربمإ’ا1471 -
.شساتؤبلا ةيلمعل زنكبؤه ليئؤمسص عرتخملل ،ةدحتملا تاي’ؤلا يف عارتخا ةءارب لوأا ليجسست0971 -
.ىلوأ’ا ةيملاعلا برحلا ءانثأا ايسسور ىلع برحلا نلعت ايناملأا4191 -
.تسسراخؤب يف ةنده عقؤت ناقلبلا لود3191 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةنيطنسسق

ضشينروكلا قيرطب باضشل تيمم طوقضس
يف شسمأ’ا مؤي ةنيطنسسق ةيدلبل ةيندملا ةيامحلل ةيؤناثلا ةدحؤلاو ةرطنقلا باب مدقتملا زكرملا لخدت

ةيحسضل تيمم طؤقسس لجأ’ ،ششينرؤكلا قيرط30 مقر ينطؤلا قيرطلاب ةقيقد53و80 ةعاسسلا دودح
غلبي ركذ شسنج ةيؤهلا لؤهجم ةيحسضلا ،قيرطلا لفسسأا ىلإا قيتعلا رخسصلا ىلعأا نم ارتم06 يلاؤح ؤلع نم
.ةنيطنسسق يعماجلا ىفسشتسسملاب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا Óقن ،ةنسس02-52 يلاؤح رمعلا نم

زاكعؤب لامج

ةنيطنسسق

باضشعألا نم عبرم رتم0061و ةرجضش02 نم رثكأا قارتحا
،ةنيطنسسق تادحو نم لكب ةريخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ةنيطنسسق ةي’ؤل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
ق˘ئار˘ح ع’د˘نا ل˘جأ’ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’ؤ˘ل كر˘ح˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لاو نا˘يزؤ˘ب ة˘ما˘ح ةد˘حو ،د˘ي˘ب˘عأا ن˘ي˘ع ةد˘˘حو
انلجسس لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب .راجسشأاو دئاسصح ،ةسسباي باسشعأا ،ةيعارز ليسصاحم
ةحاسسم ىلإا ةفاسضإ’اب ،ربؤنسص ةرجسش02و عبرم رتم0061 اهتحاسسم ردقت ةسسباي باسشعأا ،يلاؤح قارتحا

،ةيئاقؤلا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ببسسب كلذو ،يحÓفلا بودنملا فرط نم ميقتسس مئاق نيل حمق نم
لؤسصحم ،ةباغ ،ةنيطنسسق ةي’ؤل ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم ةيامحلا تايلمعو ةيمحملا ةحاسسملا

زاكعؤب لامج.قئارحلا فلتخمل ةيقبتملا تاحاسسملاو نيل حمق نم مئاق يعارز

«جاسسنوأا» بابسشلا ليغسشت معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا تعد
يراجت لحم ىلع لؤسصحلا يف بغارلا لواقملا بابسشلا
.بؤ˘ل˘ط˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘فر˘م ،ا˘ه˘ح˘لا˘سصم ىلإا بر˘ق˘˘ت˘˘لا

باب˘سشلا ل˘ي˘غ˘سشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لا˘كؤ˘ل˘ل نا˘ي˘ب ف˘سشك
قيبطت راطإا يف هنأا هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا زؤحت
جمانربب قلعتملاو كرتسشملا يرازؤلا شسلجملا تارارق
تحت يه يتلا تاسسسسؤؤملل ةعباتلا ةيراجتلا تÓحملا

ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا رار˘غ ىل˘ع ن˘ك˘˘سسلا عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘يا˘˘سصو
،يراقعلا رييسستلاو ةي˘قر˘ت˘لا ناؤ˘يدو ،ن˘ك˘سسلا ر˘يؤ˘ط˘تو
ءا˘سشنإا ىل˘ع م˘عد˘لا ةز˘ه˘جأا يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لاو
ل˘ك ىؤ˘ت˘سسم ىل˘ع ة˘ن˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا

اءانبو، ةددحملا طورسشلل اقفو تافلملا ةسساردل ،ةي’و
لواقملا بابسشلا ، ةبانع «جاسسنوأا » تعد دقف اذه ىلع

ن˘ي˘ق˘فر˘م ا˘ه˘عور˘ف ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل ءار˘جإ’ا اذ˘ه˘ب م˘ت˘ه˘م˘˘لا

لح˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا بل˘ط رار˘غ ىل˘ع بؤ˘ل˘ط˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا˘ب
نم ةدافت˘سس’ا وأا ل˘ح˘م كÓ˘ت˘ما مد˘ع˘ب ي˘فر˘سش ح˘ير˘سصتو
مل وأا ،ةيدلب لك يف لحم001 ـلا جمانرب راطإا يف لحم
ةداهسش ىلإا ةفاسضإا ،ىرخأا ةي’و يف بلط عاديإاب مقي
ينطؤلا قودنسصلا هاج˘تا ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘ل ة˘ن˘ي˘ح˘م
ءارجأ’ا ريغو ءارجأ’ا لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل
ةداهسش«يئابجلا ةقاطبلا نم ةخسسنو ةيحÓسصلا ةيراسس
شضورقلا ةيع˘سضؤ˘ب ة˘سصا˘خ ةدا˘ه˘سش،بئار˘سضلا جر˘خ˘ت˘سسم
تازا˘ي˘ت˘م’ا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا رار˘ق ن˘م ة˘خ˘سسن ،ة˘ي˘ك˘ن˘˘ب˘˘لا
ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘˘ل˘˘ل ءا˘˘سشنإ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
يتلا تاطاسشنلا ءاسشنإا معد ةزهجأا دحأا نم ديفتسسملا

ةق˘فاؤ˘م˘لا ةدا˘ه˘سش ن˘م ة˘خ˘سسن ن˘ع كي˘ها˘ن،ا˘ه˘ي˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ي
يوذ نيلواق˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش وأا ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لا
ةسشيعؤب زوزام.ءاسشنإ’ا ديق عيراسشملا

ةدكيكسسب ةطرسشلاو نيجتحملا نيب تانسسÓم

ةرئادلاو ةيلولا يرقم مامأا نوجتحي قيضضلا ناكضس
تافلملا ةسساردل ةي’و لك ىؤتسسم ىلع ةنجل نييعت مت اميف

 نيديفتضسملا رظتنت ةيراجتلا تÓحملا تائم
«ماجنوأا»و «كانك» ،«جاضسنوأا» نم

ةملاقب ريطخ رورم ثداح يف صاخشأ7 ةباصإ
ثداح يف ، شسمأا راهن ، ةتوافتم حورجب ، ةنسس87و نيرهسش نيبام مهرامعأا حوارتت شصاخسشأا70 نع لقي ’ام بيسصأا
ة˘يد˘ل˘ب ط˘سسو د˘م˘حأا ةدودؤ˘ب عرا˘سش ىؤ˘ت˘سسم ىل˘ع،شصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث˘ل ا˘ه˘سسهدو «ؤ˘ي˘كؤ˘ي˘ك » ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ةرا˘˘ي˘˘سس بÓ˘˘ق˘˘نا

ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ا˘يا˘ح˘سضلا ، ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’ؤ˘ب شسي˘لؤ˘بؤ˘ي˘ل˘ه
تحتفو تلخدت ينطؤلا نمأ’ا حلاسصم اهتهج نم ، ةيرورسضلا تافاعسسإ’ا مهل تمدق نيأا يبقع ميكحلا ىفسشتسشمب
نيدلا زع.ل. ثداحلا يف اقيقحت

ةملاقب ةزومكوبب قيرطلا بناجب ةيمرم لهك ةثج ىلع روثعلا
،ةنسس75 رمعلا نم غلبي لهك ةثج لقنل ، ةملاق ةي’ؤب ءاسضيب نب نيعب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت
فرط نم هسصحف مت ةيحسضلا ، هغارف داو ةيدلبب ةزؤمكؤب ةيرقب نئاكلا قيرطلا بناجب شضرأ’ا ىلع ىقلم دجو

،فؤقسشؤب ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن متيل ىفؤتم هنأا نيبت نيأا ناكملا نيع يف ىفسشتسسملا بيبط
. ةافؤلا بابسسأا ديدحتل اقيقحت تحتفو تلخدت ينطؤلا كردلا حلاسصم اهتهج نم

نيدلا زع.ل

ةنتابب ةدسافلا موحللا نم ريطانق4 يوحي يعرش ريغ حبذم فاشتكا
ةناز ةقطنمب يرسس حبذم فاسشتكا نم ةنتاب ةي’ؤل ةراجتلا ةيريدمب ششغلا عمقو كلهتسسملا ةيامح قرف تنكمت
يرسسلا حبذملا لخاد رثع دقو ةقرفلا تاذل ةبقارم ةيلمع لÓخ ك’ذو ،ءاسضيبلا ةناز ةيدلبل ةعباتلا عبسس د’وأا

دسض رسضحم ريرحت مت اميف اهفÓتإا مت ريطانق40 تغلب ةدسسافلا ءارمحلاو ءاسضيبلا مؤحللا نم ةيمك ىلع اذه
ام عيبلل ةهجؤم تناك اهنأاو اسصؤسصخ كلهتسسملا فرط نم اريبك اناسسحتسسا تق’ يتلا ةيلمعلا يهو .حبذملا بحاسص
.هتحسص ىلع ريثأاتلا هنأاسش نم

ح.ناسشؤسش

اذإ لجأ ةمأ لكل هللا ءاش ام قإ اعفن قو ارض يسفنل كلمأ ق لق»
«نومدقتسي قو ةعاس نورخأتسي قف مهلجأ ءاج

نم لكل اهتاركسشتب ةبانعب يرؤتحسس ةلئاع مدقتت
ءازع˘لا بجاو ا˘ه˘ل مد˘قو ل˘ل˘ج˘لا ا˘ه˘با˘سصم ي˘ف ا˘ها˘سساو

يلع يروتحس دهاجملا مؤحرملا ةافؤب
ةبانعب72 / 70 / 9102 خيراتب ةينملا هتفاو يذلا

اقارفو املأا هءارو اكرات ةنسس39 ـلا زهاني رمع نع
يفو . هردقو هللا ءاسضقب ناميإ’ا ’إا امهسضؤعي ’
: مؤ˘حر˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ع˘˘سسي ’ ة˘˘م˘˘ي˘˘لأ’ا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
ةراجتلا ةفرغ˘ل ق˘با˘سسلا شسي˘ئر˘لا بي˘ط˘لا يرؤ˘ت˘ح˘سس
رسصان ، ديعسسلا ةؤخإ’او ةبانعب شسؤبيسس ةعانسصلاو

مؤحرملل ءاعدلا ’إا ةلئاعلا دارفأا ةيقبو يسساسسو ميركلا دبع ، نمحرلا دبع ،
ةحسسفلاب هأÓماو ةنجلا شضاير نم ةسضور هربق لعجا مهللا . ةرفغملاو ةمحرلاب
يف ىلعأ’ا شسودرفلا يف كتانج حيسسف هنكسسأاو هنع فكأاو هلزن مركأاو رورسسلاو

 . ناؤلسسلاو ربسصلا ليمج هيوذ قزرأاو ميعنلا تانج

نوعجار هيلإ انإو هللا انإ

نافرعو ركش

نيلجسسملا ني˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا شسمأا را˘ه˘ن مد˘قأا
ة˘كر˘ح ن˘سشب ةد˘ك˘ي˘ك˘سسب ق˘ي˘سضلا نا˘ك˘سس ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘˘سض

رقم ىلإا اؤهجتا اهدعبو ةي’ؤلا رقم مامأا ةيجاجتحا
ىلإا اود˘ع˘سص ادؤ˘جؤ˘م ن˘ك˘ي م˘ل ا˘˘ه˘˘سسي˘˘ئر ن’و ةر˘˘ئاد˘˘لا
و ةطرسشلا نيب تانسسÓم عؤقو ببسس ام ايلعلا بتاكملا
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ناو ا˘م˘ي˘سس ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
دور و مد˘ع ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ةر˘˘ئاد˘˘لا ر˘˘ق˘˘م اؤ˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘قا
ةيمؤمع تانكسس نم نيديفتسسملا ةمئاق يف مهئامسسأا
.هيراجيإا

ةيعرضش ريغ مهبضسح اهنأل اهنع نلعملا ةمئاقلا ءاغلإاب اوبلاطو

مهئامسسأا جاردإا متي مل هنأا نيجتحملا شضعب حرسصو
ن˘ي˘ن˘ث’ا مؤ˘ي ا˘ه˘ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
,ديفتسسم0011 ن˘م د˘يزأا تن˘˘م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف بعÓ˘ت د˘˘جؤ˘˘ي ه˘˘نأا ن˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
تنمسضت ةمئاقلا نأا ملعلا عم قيسضلا ناكسسب ةقلعتملا
ةفنسصملا رايهن’اب ةددهملا تؤيبلا ناكسس ءامسسأا اسضيأا

ششيعت ةدكيكسس نأا ىلإا راسشي .ةيلاقتربلا ةناخلا نمسض
،نكسسلا ببسسب ةبخاسص تاجاجتحا عقو ىلع مايأا ذنم
يلاؤلا نأا هيف ءاج انايب ةي’ؤلا حلاسصم تردسصأا دقلو
ي˘ت˘لا م˘ئاؤ˘ق˘لا تاؤ˘ط˘خ ع˘ب˘ت˘ت ىل˘ع ا˘ي˘سصخ˘˘سش ر˘˘ه˘˘سسي˘˘سس
و زا˘ب˘عؤ˘ب نا˘ك˘سسب ا˘سسا˘سسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا و ق˘ح’ ر˘سشن˘ت˘˘سس
ا˘˘عد˘˘ف ق˘˘ي˘˘سضلا نا˘˘ك˘˘سس ا˘˘مأا،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘ئا˘˘ق ي˘˘ف م˘˘هؤوا˘˘م˘˘سسأا در˘˘ت م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
عاديإا ىلإا اهن˘ع جر˘فأا ي˘ت˘لا ن˘ك˘سسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
تا˘سضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ق˘لا ىؤ˘ت˘سسم ىل˘ع نؤ˘ع˘ط˘لا
 .ششاسشؤب ةؤخإ’ا
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اهنم ةدحو3031 زجح

ةيهتنم نانضسألا ضضييبت داوم نم ةربتعم ةيمك طبضض
فيطضسب ةيحÓضصلا

ةسصاخ تاودأا نم ةربتعم ةيمك زجح نم نيريخأ’ا نيمؤيلا لÓخ، فيطسس ةي’و نمأاب ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
ةهجؤم تناك جد000031 ةيلاملا اهتميق تزهان اميف ةدحو3031 ـب تردق ةيحÓسصلا ةيهتنم نانسسأ’ا شضيبتب
رسصانع لبق نم ترطأا ةيلمعلا  .ةي’ؤلا ةمسصاعب ةسصخرملا ريغ عيبلا طاقن ىدحإاب ةيعرسش ريغ هيقيرطب عيبلل
شصاخسشأ’ا دحأا لقنب ديفت ةحلسصملل تامؤلعم دورو بقع تءاجو ،ةي’ؤلا نمأاب رسشع ثلاثلا يرسضحلا نمأ’ا
رثإا اهفيقؤت مت يتلا ،ةبكرملا عؤن ديدحت ىلإا ىسضفأا قيقحت حتف متيل ،ةيراجت ةبكرم نتم ىلع ةهؤبسشم ةعاسضبل
ةينمأ’ا ةبقارملل اهعاسضخإا دعبو ،نيرفاسسملا لقنل ةيربلا ةطحملا ىؤتسسم ىلع ةيئاجف ةبقارم ةطقن بسصن
تردق يتلاو ردسصملا ةلؤهجملاو ةيحÓسصلا ةيهتنملا نانسسأ’ا شضييبت تاودأا نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم اهنأا نيبت
تاسسبÓم يف قمعم قيقحت حتفو ةحلسصملا رقم ىلإا اهبحاسصو ةبكرملا ليؤحت مت كلذ رؤفو اذه  .ةدحو3031 ـب
اميف ،انؤناق ةسصتخملا تاهجلا ىلإا ةزؤجحملا ةيمكلا تلؤح ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تايرحتلل ’امكتسساو ،ةيسضقلا
 ر نميا.هيف تبلل ةيئاسضقلا تاهجلل لسسرأا ينعملا دسض ايئاسضق افلم تزجنأا

ةدكيكسب قئادحلا ةرئادب ةرايس فارحنإ يف حيرج
هاجتإا ةدكيكسس ةي’و قئادحلا ةيدلب ينطؤلا قيرطلاب لوأ’ا شسمأا ةيسشع عقو رورم ثداح رثإا ةأارما تبيسصأا
ةعاسسلا ىلع ءاسسم عقو ثداحلا نإاف رداسصملا شضعب بسسحو ةيدلب لامج ناسضمر ةرئاد ىلإا يدؤؤملا قيرطلا
.شسأارلا ىؤتسسم ىلع ةأارما ةباسصإا نع رفسسأا ام103 عؤن نم ةيعفن ةرايسس فارحنا نع جتن ،فسصنلا و ةسسداسسلا
.ثداحلا يف اقيقحت ةينمأ’ا تاهجلا تحتف اميف ،ةراحؤب قازرلا دبع ىفسشتسسم ىلإا اهلقنو اهفاعسسإا مت نيأا
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قيل نوجتحي ةدكيكسب رايب عبس يح ناكس
ثيح،ةقئ’ تانكسس ىلإا مهليحرتب اهباحسصأا بلاطملا تاجاجتح’ا عقو ىلع ششيعت ةدكيكسس ةنيدم تلازام
ةراجحلاب يحلل يدؤؤملا قيرطلا قلغب ةدكيكسس ةنيدم طسسو رايب عبسس يح ناكسس نم تارسشعلا نينث’ا ةليل ماق
مهنأا يمؤمعلا قيرطلا ىلإا اؤجرخ نيذلا ،ناكسسلا نع نؤلثمم ركذو ةلعتسشملا ةيطاطملا تÓجعلاو شسيراتملاو
ىلإا اهئاسشنإا خيرات دؤعي نكاسسم يف ةبعسص ةايح نؤسشعي مهنأا مغر نكسسلا نم نيديفتسسملا ةمئاق نم اؤسصقأا
طقاسست عم هايملل كرب ىلإا لؤحتتو ةميركلا ةايحلا فورظ ىندأا ىلإا رقتفت اهنأا ثيح يرامعتسس’ا دهعلا

جتن ام ،ناكملا طيحمب ةراسضلا ششئاسشحلاو نارئفلاو نيباعثلل ريبكلا راسشتن’ا نع كيهان ،راطمأ’ا نم تارطق
مهنأاب نؤجتحملا فاسضأاو. مهركذ دح ىلع ةنمزم شضارمأاب نسسلا يف رابكلاو لافطأ’ا نم ديدعلا ةباسصإا هنع
كلت نم يأا نكل ، مهليحرتب ادؤعو اؤقلت مهنأا ملعلا عم ،رربم ريغ مهؤواسصقإا نأ’ نكسسلا يف مهقحب نؤبلاطي
تديسش يتلا ةسشهلا ءايحأ’ا تانكسس ينطاق نم ف’آ’ا ليحرت نيبرغتسسم ،ةعاسسلا دح ىلإا ققحتت مل دؤعؤلا

،مهحيرسصت بسسح ىلع قح هجو يأا نود ميدقلا مهيح ءاسصقإاو ، ةرورعزؤبب ةديدجلا ةنيدملا ىلإا ارخؤؤم
نع تاطلسسلا عجارت مدع لاح يف قيرطلا قلغ نؤلسصاؤيو ةيجاجتح’ا مهتكرح نم نودعسصيسس مهنأا اودكأاو
نم تاطلسسلل مهبلاطم لقنب مهتبلاطو نيجتحملا تقرف يتلا بغسشلا ةحفاكم تاؤق تلخدت و، مهئاسصقإا رارق

رانيدؤب ةايح.Óيل قيرطلا قلغ شسيلو مهتلباقم لÓخ
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