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كلذو هرمع نم نيرضشعلا يف باضش ةايحب تدوأا ةميلأا ةثداح عقو ىلع ،ةعمجلا شسمأا ،لجيج ةيلوب ششوردخ ىيحي دلوأا ةيدلب تزتها
نإاف ثداحلا عقوم نم تبرضست يتلا ةحيحضشلا تامولعملا بضسحو .فافز لفح ءانثأا يطرضشلا هقيقضش شسدضسم نم ةيران ةقلط هيقلت دعب

ةقفر شسمأا اهضسيرع تيب ىلا فزت نأا شضرتفملا نم ناك يتلا هتقيقضش فافز لفحب لفتحي ناك يذلا ةيحضضلا تيب لخاد عقو ريخألا اذه
نأا ريغ يلآلا هضسدضسم نم ءاوهلا يف  ةيران   تارايع قÓطاب ةحرفلا ريثأات تحتو ماق يذلاو ةطرضشلا كلضس يف لمعي يذلا ربكألا هقيقضش
ىلا ةعرضسلا حانج ىلع هلقن متيل ءامدلا نم ةكرب طضسو طقضس يذلا  رغضصألا هقيقضش دضسجب ترقتضساو اهراضسم تريغ تاضصاضصرلا ىدحا
لّوحتيل ةريخألا هذه ىلا هلوضصو لبق ةايحلا قراف هنأا ريغ هتايح ذاقنا لمأا ىلع نينثإلا فوضش ةقطنمب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا
ةثداحلا هذه يف اقيقحت تحتف دق نوكت ثداحلاب اهغÓبا روف ناكملا نيع ىلا تلقنت يتلا كردلا حلاضصم نأاو املع ، متأام ىلا شسرعلا
 دوعضسم .م ^. ماهفتضسإلا تامÓع شضعب اهفلت تلازل يتلا ةيواضسأاملا

 نينثإلا فوضش ةدايع ىلا قيرطلا يف وهو يفوت ةيحضضلا

هقيقش لتقي يطرش
 دقوأب ةيران ةقلطب
لجيجب شوردخ يحي
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ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف تار˘ها˘ظ˘˘م˘˘لا تد˘˘بو
رارغ ىلع نطولا نم تايلو ةدعو
تقو يف ..ةني˘ط˘ن˘شسق ،ة˘م˘لا˘ق ،ة˘با˘ن˘ع
ليحرب ةبلاطملل ضسما راهن نم ركبم
ضسي˘ئر˘لا ما˘ظ˘ن زو˘مر ن˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م
،ةقيلفتو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،ل˘ي˘ق˘ت˘شس˘ُم˘لا

اهحرتقت يتلا راوحلا ةقيرط ضضفرو
تازيزعتلا رارم˘ت˘شسا ط˘شسو ة˘ط˘ل˘شسلا
كلذ عمو .ةمشصاعلا طيحمب ةينمألا

ع˘˘م˘˘ج˘˘ت توا ر˘˘˘ه˘˘˘شش ةرار˘˘˘ح م˘˘˘غرو
ضشوديد عراشش يف اركبم نورهاظتملا

تاراعشش نيعفار نادوأا ةحاشسو دارم
ةقيرطلا مهشضفر اهلÓخ نم اونلعأا
تعفر امك .راوحلا اهب راديشس يتلا
.لماششلا ريي˘غ˘ت˘لاـب بلا˘ط˘ت تارا˘ع˘شش
بقع نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا دو˘ششح تق˘فد˘تو
ددرو ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةÓ˘˘˘شص ءا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
تاتفل اوعفرو تاراعشش نورهاظتملا

نم80و70 ةداملا قيبطتب بلاطت
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ةرور˘˘شض ع˘˘م رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

تنمازتو .نيدشسفملاو داشسفلا ةبراحم
ضسمأا رئازجلا اهتفرع يتلا تارهاظملا

يف ةيشسايشسلا تاروطتلا نم ةلمج عم
راوحلا ةنج˘ل بلا˘ط˘م ضضفر˘ب ة˘قÓ˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مألا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب
ةي˘ن˘مألا تاءار˘جإلا ع˘فرو ة˘م˘شصا˘ع˘لا
كارحلا ءاطششن نع جارفإلاو ةددششملا

راوحلا ةئيه د˘يد˘ه˘ت م˘غر˘ب ،ي˘ب˘ع˘ششلا
نم ةلاقتشسلاو اهلمع قيلعتب ينطولا

تاطلشسلا ذيفنت مدع لاح يف اهماهم
راوحلا ةئيه تناكو.ةبولطملا ريبادتلل
م˘غر˘ب ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا ن˘ع تع˘جار˘˘ت د˘˘ق
دعب ،ةعبرأا ىلإا اهئاشضعأا ددع ضصلقت
ببشسب ،اهئاشضعأا نم ني˘ن˘ثا ة˘لا˘ق˘ت˘شسا

تاءار˘˘جإا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ضضفر
لاز ل تقو يف كلذ يتايو.ةئدهتلا
كارحلا زيم˘ي يذ˘لا ي˘م˘ل˘شسلا ع˘با˘ط˘لا

اثدح دعي يذلا يرفيف22ـل يبعششلا
رئازجلا لÓق˘ت˘شسا ذ˘ن˘م قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ

ةفاحشصلا مامتها ر˘ي˘ث˘ي،2691 ةن˘شس
كرو˘˘يو˘˘ي˘˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
لاقم يف ةفيحشصلا تحشضواو.زميات
و ةقوبشسملا ريغ ةروثلا هذه» نا اهل
نوكت دق ،ةدحاو مد ةرطق ةقارا نودب
«يبرعلا ملاعلا يف اهعون نم ةديرف
ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م و ن˘ير˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘ق˘˘ن

ة˘ل˘ي˘شسو˘لا تاذ تفا˘شضاو.ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ريفشسلا و ريزولا نع Óقن ةيمÓعلا
نا ي˘˘با˘˘حر ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
لÓخ ترج يتلا ةيبعششلا تارهاظملا
نا نكمي رئازجلا يف ةريخلا رهششلا
يف ل˘ما˘ششلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل لا˘ث˘م ح˘ب˘شصت
ل هنا» ريخلا اذه حشضواو.ةقطنملا
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م د˘˘˘جو˘˘˘ي
زميات كرويوينلل حرشص امك.«يبرعلا
مل رهششا ةشسمخ لÓخ هانششع ام» نا

04 لÓ˘خ ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا هد˘˘ه˘˘ششي

نا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تد˘˘كا ا˘˘م˘˘ك.«ة˘˘ن˘˘شس
هتققح ا˘م˘ب «ن˘يرو˘خ˘ف» ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نولازي ل و «نلا ىتح ةئداهلا ةروثلا
ترا˘ششاو .ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لا˘˘ب «ن˘˘ي˘˘ق˘˘ثاو»
دودر ىلا ريخلا يف زميات كرويوينلا
تاوق اه˘تد˘با ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘شسلا ل˘ع˘ف˘لا
ة˘يدا˘ف˘ت˘م ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘˘لا ما˘˘ما ن˘˘ملا
.ةيومدلا تاهجاوملا يلاتلاب
ةيبعششلا تار˘ي˘شسم˘لا تل˘شصاو˘ت ا˘م˘ي˘ف

يلاوتلا ىلع32ـلا ةعمجلل ةيملشسلا
تايلو يقاب رارغ ىلع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب
نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘˘لا ىد˘˘بأا ثي˘˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا
يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا بل˘ط˘م˘ب ا˘كشسم˘˘ت
.قباشسلا ماظنلا زومر عيمج ليحرو
ةرارحلا عنمت مل ،ةداعلا ترج املثمو
ةد˘˘يد˘˘ششلا ة˘˘بو˘˘طر˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘˘لا
نكامألا ىلإا جولولا نم نيرهاظتملا
لÓ˘˘خ ا˘˘هدا˘˘ي˘˘ترا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘بأاد ي˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘طرا˘ف˘لا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘شسل ،م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
طشسو ةحا˘شسل ة˘يذا˘ح˘م˘لا تاءا˘شضف˘لا
كارحلا بلاطم تءاج دقو ،ةنيدملا
ة˘ل˘عا˘ف˘ت˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ة˘˘حا˘˘شسلا هد˘˘ه˘˘˘ششت ا˘˘˘م˘˘˘ل ةر˘˘˘يا˘˘˘شسمو
ةادغ اذهو ،تادجتشسم نم ةيشسايشسلا
نب رداقلا دبع ،ةلودلا ضسيئر لابقتشسا

ةينطولا تايشصخششلا قيرفل ،حلاشص
ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ل ةو˘˘عد˘˘م˘˘لا

اذ˘ه ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ع˘ف در ي˘فو ،ل˘ما˘˘ششلا
عورششلا نورهاظتم طرتششا ،ىعشسملا
رو˘ن ة˘مو˘كح ل˘ي˘˘حر«ـب راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
نور˘خآا بر˘عأا ا˘م˘ي˘˘ف ،«يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا
قايشس يف ،ةوطخلا هذهل «مهشضفر»
تا˘ت˘فل نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ع˘فر ،ل˘شصت˘م
يف اهزار˘بإا ى˘ل˘ع اودا˘ت˘عا تارا˘ع˘ششو
يف مهبلاطم نع ريبعتلل ةعمج لك
ةلاد˘ع˘لا ا˘هدو˘شست ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب
اهنوؤوشش ريشستو فاشصنإلاو ةيرحلاو
ن˘م ،ة˘هاز˘ن˘لا˘ب ا˘ه˘ل دو˘ه˘ششم تاءا˘ف˘ك
،«ةوا˘خ ةوا˘خ بع˘˘شش ضشي˘˘ج» ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ق˘ق˘ح˘ت˘ت ى˘ت˘ح كار˘ح˘لا ل˘˘شصاو˘˘ن˘˘شس»
˘ما˘ظ˘˘ن زو˘˘مر ل˘˘ي˘˘حر» ،«ا˘˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يلقتعم حار˘شس قÓ˘طإا» ،«ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ر˘ير˘ح˘ت«ـب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا اذ˘كو «كار˘ح˘لا
تءاج ،رخآا ديعشص ىلع ،«ةفاحشصلا

تاريشسم لÓخ نيرهاظ˘ت˘م˘لا بلا˘ط˘م
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ضسمألا
تاقيقحتلا ع˘م ة˘ل˘عا˘ف˘ت˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا
قح يف ةدم ذنم ةلادعلا اهترششاب يتلا
يف مهطروت يف هبتششملا نم ديدعلا
ن˘˘م دا˘˘شسف˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘شص تاذ ا˘˘˘يا˘˘˘شضق
لاجرو نييلاحو ني˘ق˘با˘شس ن˘ي˘لوؤو˘شسم
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ع˘˘فر م˘˘ت ثي˘˘ح ،لا˘˘م˘˘عأا
داشسفلا ةبراحم˘ب ة˘يدا˘ن˘م˘لا تا˘ت˘فÓ˘لا

ع˘م ما˘ع˘لا لا˘م˘لا ي˘ب˘ها˘ن ة˘ب˘شسا˘˘ح˘˘مو
عا˘جر˘ت˘شسا ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ششت˘˘لا
.بعششلا لاومأا
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راو˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تد˘˘كأا
عور˘ششلا ترر˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا ، ة˘˘طا˘˘شسو˘˘لاو
ينطولا راوحلا ةرششابم يف يروفلا

اه˘ن˘ع نÓ˘عإلا م˘ت˘ي˘شس ة˘ما˘نزر˘ل ا˘ق˘فو
يف ةنجللا يف عرششت نأا ىلع اقحل
ن˘م ة˘ياد˘ب تاروا˘ششم˘لا ن˘م ة˘ل˘شسل˘˘شس
اهيف يقتلت نأا رظتنملا نم ثيح ،دغلا

نم تايشصخششو ةيشسايشس بازحأا عم
ةيماحملا رارغ ىلع ،يندملا عمتجملا
قازرلا دبع ،ميهاربإا نب ةرهزلا ةمطاف
ةدع ، ءام˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر مو˘شسق
يف ماروألا مشسق ضسيئر دمحم راجنوب

،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

ىلإا ةفاشضإا رميحلب رامع يفحشصلاو

ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق

ةنجللا ءاشضعأا ءاقل يندملا عمتجملا

يف قرطتلا متيشسو.لبقملا عوبشسألا

ثيح ،راوحلا ميظنت لبشس ىلإا ضشاقنلا

لÓ˘خ ن˘مو تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘شس

ىلع ةرداق ةن˘ج˘ل˘لا نو˘كت˘شس ضشا˘ق˘ن˘لا

اهدوقيشس يذلا جمانربلا حارتقاو ليخت

نايب يف ةنجللا تددششو. راوحلا وحن

حابشص هتدقع يذلا عامتجلا نأا اهل

م˘ير˘ك ا˘ه˘ق˘شسن˘م ة˘شسا˘ئر˘˘ب لوألا ضسمأا

كشسم˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ، ضسنو˘˘˘ي

يف اهنع نÓعإلا مت يتلا تاءارجإلاب

تاجرخم نم˘شض ى˘ق˘ب˘ت لوألا نا˘ي˘ب˘لا

ة˘ح˘ل˘شصم نأا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘كؤو˘˘م راو˘˘ح˘˘لا

اشضيأا تبحر امك.عيمجلا قوف نطولا

ءادن تبل يتلا ةينطولا تايشصخششلاب

لكب ةبعشصلا فورظلا هذه يف نطولا

متيشس يتلا و ، ةيلوؤوشسم حورو ةعانق

ردجتو.ا˘ق˘حل ا˘ه˘ئا˘م˘شسأا ن˘ع نÓ˘عإلا

فر˘ع عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه نأا ى˘لإا ةرا˘˘ششإلا

ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا ضسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك نÓ˘˘عإا

يت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘شسا˘ئر

و ،عامجإلاب ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘شضعأا ا˘ه˘شضفر

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘˘ب˘˘غر ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب اذ˘˘ه

تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا و تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ششلا

ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا و تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لاو

تايلو فلتخم يف كارحلا ءاطششنو

راوحلا أادبمب اوكشسمت نيذلا نطولا

نم جور˘خ˘ل˘ل ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا

و كلذ ءازإاو.لاجآلا برقأا يف ةمزألا

مث هللا هاجت ةيلوؤوشسملا حورب اروعشش

ءاشضعأا اهعشضو يتلا ةقثلاو ،نطولا

ضسنوي ديشسلا لبق ،هشصخشش يف ةئيهلا

تابقعلا مغر هما˘ه˘م ي˘ف رار˘م˘ت˘شسلا

نÓعإلا ذ˘ن˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ءا˘ي˘ششألا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأا لإا ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع

.ةمهملا هذه ءادأاب لبق ثيح ،ةيباجيإاب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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نم42ـلا ةعمجلا يف  ةيبعصش تاريصسم تباجو .قباصسلا ماظنلا زومر ةفاك ليحرو لماصشلا رييغتلاب ةقلعتملا مهبلاطمب نويرئازجلا كصسمت
.فثكملا ينمأ’ا دجاوتلا مغر ةمصصاعلا عراوصش يبعصشلا كارحلا رمع

يبعصشلا كارحلا رمع نم42 ـلا ةعمجلا يف

راوحلا ةرادإا ةقيرط نوشضفري نويرئازجلا
بلاط نويلم8.1 يلاوح لابقتصساب حمصستصس

ديدج يجوغاديب دعقم فلأا38
مداقلا يعماجلا لوخدلل زهاج

لÓخ ديزوب بيطلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فششك
عقوتي هنأا تاعماجلل ةينطولا ةودنلا تايلاعف لاغششأا ىلع هفارششإا

تارد˘ق ع˘ف˘تر˘ت˘ل ,د˘يد˘ج ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘˘م00438 مÓتشسا

يجوغاديب دعقم نويلم215.1 نم ديزأا ىلإا ةيلامجإلا لابقتشسلا
هذه نأا ريزولا دكأا امك.يلاعلا ميلعتلل ةيعماجلا ةكبششلا لك يف
لابقتشساب ايرظن حمشستشس اهريفوت عقوتملا ةيجوغاديبلا تاردقلا

2.1ـب ردقي ليغششت لماعم لامعتشساب بلاط نويلم8.1 يلاوح

د˘كأا ما˘ع˘طإلاو ءاو˘يإلا تارد˘ق ضصو˘شصخ˘بو.ي˘ل˘ع˘ف د˘ع˘ق˘م ل˘كل

07315 ةرتفلا ضسفن لÓخ عاطقلا ملتشسي نأا رظتني هنأا ريزولا

ىلع ازكرم ,ريرشس006856 ىلإا ءاويإلا تاردق عفرل اريرشس
ىلع تاعماجلا لك ى˘ل˘ع ة˘يوا˘شست˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘ت بو˘جو
اهمÓتشسا فدهتشسملا عيراششملا ضصوشصخبو.ينطولا ىوتشسملا
ليعفت ةرورشض ىلع ريزولا ددشش لبقملا يعماجلا لوخدلل ابشسحت

ىلع ةيعماجلا تآاششنملا زاجنإا ةعباتمب ةفلكملا قيشسنتلا ايÓخ
ريبادت ذاختا مت هنأاب قايشسلا ضسفن يف اركذم,يلحملا ىوتشسملا
فرعت نأا نكمي يتلا تاشصشصختلل ةبشسنلاب ةشصاخ ةيزارتحا

ل˘كا˘ي˘ه˘لا ع˘يرا˘ششم لا˘م˘كت˘شسا مد˘ع لا˘˘م˘˘ت˘˘حا بب˘˘شسب ا˘˘ط˘˘غ˘˘شض
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘فو.م˘كار˘ت˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا بب˘شسب وأا ة˘فد˘ه˘ت˘شسم˘لا
نيثحابلاو ةذتاشسأÓل يقيقحلا دادعتلا ريزولا ردق يجوغاديبلا

,بترلاو كÓشسألا فلتخم ىلع نيعزوم16116ـب نيرفوتملا
ةيادب نيثحابلا ةذتاشسأÓل يلامجإلا دادعتلا اذه عفتري نأا اعقوتم

تايلمع ءاهتنا دعب كلذو85926 ىلإا مداقلا يعماجلا مشسوملا
ميلعتلا تاشسشسؤوم ىوتشسم ىل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا ي˘جرا˘خ˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
يف ةيعاطقلا تاردقلا معد نأا قايشسلا ضسفن يف ادكؤوم.يلاعلا

ضضرفت ةيولوأا ىقبت يعونلا يملعلاو يجوغاديبلا ريطأاتلا لاجم
دشسيو ةيلود ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل بي˘ج˘ت˘شسي هارو˘ت˘كد˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت غو˘ل˘ب

نيوكتلا لاجم يف ءاوشس هيلع بلطلا دادزي يذلا ريطأاتلا تايجاح
.يملعلا ثحبلا لاجم يف وأا يعماجلا
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ةعجصشملاو ةربتعملاب ةققحملا جئاتنلا فصصي نويلف

””نيشسوبحملا”” ـل ةيزيفحت تاءارجإا
مايبلاو ايرولاكبلا يف نيحجانلا

يناحتما يف حاجنلا ةبشسن نوجشسلا ةرادإل ماعلا ريدملا فشصو

و ““ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘˘لا““ ـب9102 ناو˘ج ةرود˘ل ما˘ي˘ب˘لاو ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
جماربلا عيو˘ن˘تو ر˘يو˘ط˘ت و ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ““ة˘ع˘ج˘ششم˘لا““
تاشسشسؤوملا لعجو نيشسوبحملا ةدئافل ةينيوكتلا و ةيميلعتلا
ركذ نأا دعب اذه يتأاي.ةيبرتلاو ملعلاو ةشسفانملل تاءاشضف ةيباقعلا
ةبشسن تغلب هنأا““ نو˘ي˘ل˘ف را˘ت˘خ˘م نو˘ج˘شسلا ةرادإل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
يف نطولا ربع ةيباقع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءلز˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب حا˘ج˘ن˘لا

74 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا8102- 9102, م˘شسو˘م ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش

ميركت لفح ميظنت ضشماه ىلع لوؤوشسملا حشضوأا و .““ةئاملاب
ةشسشسؤوملاب طشسوتملا ميلعتلاو ايرولاكبلا يتداهشش يف نيحجانلا

74ـلا قوفت حاجن ةبشسن تلجشس هحلاشصم نأا ,ةعيلقلل ةيباقعلا

اميف انحتمم0563 لشصأا نم احجان8461 لداعي ام يأا ةئاملاب

يأا ةئاملاب24 طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش يف حاجنلا ةبشسن تغلب

جماربلا نأا فاشضأاو .Óجشسم0353 يلامجإا نم8151 لثمي ام
و مارجإلا ةحفاكمل ةعجانلا بيلاشسألا نيب نم دعت ةيميلعتلا

حاجنلا ةبشسن نأا ازربم ,اددجم ةميرجلل ايئاشضق نيقوبشسملا حونج
ةرازو ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا جا˘مدإلا ةدا˘عإا ة˘شسا˘ي˘شس ة˘عا˘ج˘ن م˘جر˘˘ت˘˘ت
يف نيشسوبحملا حاجن نع ايباجيإا بترتي ام ضصوشصخبو .لدعلا
لوؤو˘شسم˘لا ر˘كذ ,ط˘شسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا و ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ي˘˘تدا˘˘ه˘˘شش
بشسح لك ,ضسوبحملل حمشست يتلا ةيزيفحتلا ةينوناقلا تاءارجإلا

جارفإلا ريبادت نم ةدافتشسلا نم ,تابوقعلا نوناقل اقفو هتلاح
نيوكتلا ةعماج وأا ايلعلا ةيعماجلا هتشسارد ةلوازم و طورششملا
لجشست مل هحلاشصم نأا ضصوشصخلا اذه يف لاق و .لشصاوتملا

طشسوتملا ميلعتلاو ايرولاكبلا يتداهشش يف اوحجن ءلزن حونج
ةايحلا يف جامدنلا نم ةعرشسب اونكمت هنأا ازربم ,اددجم ةميرجلل
نأا لاقو .ةينهملا ةايحلا يف امرتحم اراشسم اوشضاخ و ةيعامتجلا
دعت رئازجلا يف ةيباقعلا تاشسشسؤوملا يف جامدإلا ةداعإا ةلشسلشس
نم طقف ةليلق ةبشسن نأا ازربم , ايلودو ايميلقإا ةيلاثم و ةيجذومن
يشصحت ثيح ءلزنلا نم ةريبك دادعأل انيوكت نمشضت نم لودلا

نيوكتلا يف96314 و ميلعتلا يف Óجشسم71444 رئازجلا
يلثمم روشضحب مظن يذلا ميركتلا لفح جوت دق و .ينهملا
بناج ىلإا يبوروألا داحتإلا لثمم اذك و ةيمنتلل يممألا جمانربلا
ةيلول ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو لد˘ع˘لا ةرازو ن˘م ة˘ي˘ما˘شس تارا˘طإا
ميلعتلاو ايرولاكبلا ةداهشش يف لئاوألا نيقوفتملا ميركتب ةزابيت
ىلعأا ةبحاشص ,ةيباقعلا تاشسشسؤوملا ميركت نع Óشضف طشسوتملا
ةداهشش يف ىلوألا ةبترملا ىلع ءلزنلا دحأا دشصح دق و .جئاتن

اميف60,41 لدعم ارخآا Óيزن دشصح و52,51 لدعمب ايرولاكبلا
ددع يف طاوغألاب ةيباقع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا تدا˘ع

تداع و احجان641 اهليجشستب ايرولاكبلا ةداهشش يف نيحجانلا
طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش يف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا دد˘ع˘ل ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا

   .احجان831ـب ةراشسو نيعب ةيباقعلا ةشسشسؤوملل
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موصسق قازرلا دبع و ميهاربإا نب ةيماحملا اهنم تايصصخصشو ةيصسايصس ابازحأا يقتلتصس

مويلا اهلمع يف عرششت راوحلل ةينطولا ةئيهلا
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زع ينطولا راوحلا قيرف وشضع نلعأا

قيرفلا نم هتلاقتشسا ،ىشسيع نب نيدلا

كلذ ءاج.بابشسألا نع حاشصفإلا نود

ى˘ل˘ع ،ى˘شسي˘˘ع ن˘˘ب هر˘˘ششن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص

بحاشص ى˘شسي˘ع ن˘ب ر˘كذو،كو˘ب˘شسيا˘ف

ةيلوب يعماج ذاتشسأا وهو ،ةنشس25ـلا

،يندملا عمتجملا يف طششانو ناشسملت

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ه˘جو˘م ه˘نا˘˘ي˘˘ب نأا

تقحتلا““ عباتو.راوحلا ةنجل ءاشضعأاو

ءادنل ةيب˘ل˘تو ة˘قدا˘شص ة˘ي˘ن˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب

نو˘كأا نأا تي˘ن˘م˘تو ن˘طو˘˘لاو بجاو˘˘لا

ن˘˘ب كرد˘˘ت˘˘شساو.““ل˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘فر˘˘˘ط

نم د˘يد˘ع˘لا ي˘قÓ˘ت˘ل ن˘كل““ ،ى˘شسي˘ع

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ن˘ل˘˘ُعأا فور˘˘ظ˘˘لا

ايجار ،اهنم يتلاقتشسا ةنجللا ءاشضعأاو

ميدقتب هنايب متخو.““عيمجلل قيفوتلا

ي˘عا˘شسم ل˘كل مار˘ت˘حلاو ة˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا““

ضشيجلا كلذ يف امب ،لولحلا داجيإا

ةلاقتشسلا هذهبو.““ يبعششلا ينطولا

ي˘نا˘ث ،ى˘شسي˘ع ن˘ب ن˘يد˘لا ز˘ع ح˘ب˘˘شصأا

راوحلا قيرف نم هباحشسنا نلعي وشضع

ليعامشسإا دعبً اثيدح لكششملا ينطولا

ببشسب هتلاقتشسا نلعأا يذلا ،ضساملل

بلا˘ط˘م˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘با˘ج˘ت˘شسا مد˘ع

قيرف قشسنم ناكو.ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تاءار˘جإا

هتلاقتشسا مدق دق ،ضسنوي ميرك ،راوحلا

ا˘ه˘ن˘ع ع˘جار˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ب˘شصن˘م ن˘م

ءا˘شضعأا ة˘ي˘ق˘ب ع˘م ءا˘ق˘ل د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ق˘˘حل

˘مد˘˘ع نأا ،ضسنو˘˘ي ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو.ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ةئدهتلا طورششل تاطلشسلا ةباجتشسا

ةياهن ينعي ،هتنجل اهب تبلاط يتلا

عو˘˘ب˘˘شسألا لÓ˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘لآا ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م

،ضسنوي ميرك رارمتشسا بقعو.يراجلا

عورششلا ةئيه˘لا ترر˘ق ،ه˘ب˘شصن˘م ي˘ف

ا˘ق˘فو ،ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ي˘ف يرو˘ف˘لا

،اقحل ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإلا م˘ت˘ي˘شس ةد˘ن˘جأل

راوحلا ةنجل تنلعأاو.اهل نايب بشسحب

نأا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ما˘م˘شضنلا تل˘ب˘ق ىر˘خأا تا˘ي˘شصخ˘شش

اهئامشسأا نع نلعي˘شس ،راو˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘ل

.اقحل

 سسامل’ ليعامصسإا دعب هباحصسنا نلعي يذلا يناثلا وصضعلا ربتعي

راوحلل ةينطولا ةئيهلا نم بحشسني ىشسيع نب
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ن˘ع ة˘ي˘بوروألا ة˘ي˘شضو˘ف˘م˘لا تف˘ششك

ي˘ت˘لا تار˘ي˘ششأا˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

ة˘ي˘بوروألا تا˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا ا˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت

لوخدلا لجأا نم8102 ةنشس رئازجلاب

ح˘˘لا˘˘شصل ة˘˘ي˘˘بوروألا ي˘˘شضارألا ى˘˘لإا

ةئاملاب5.32 ة˘ب˘شسن˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تراششأاو7102. ما˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م

نأا ىلإا ةيبوروألا ةيشضوفملا تانايب

افلأا083 وحن تردشصأا تايلشصنقلا

ءا˘شضف˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت024و

،يشضاملا ماعلا رئازجلا يف ““نغنشش““

يف ةريششأات607و فلأا205 لباقم

5.32 هردق ضضافخناب يأا،7102 ماع

دقف ردشصم˘لا ضسف˘ن بشسحو.ة˘ئا˘م˘لا˘ب

يف ةيشسنرفلا تاي˘ل˘شصن˘ق˘لا ترد˘شصأا

ةنشس تاريششأاتلا نم ددع ربكأا رئازجلا

تابلطل ىقلتم ربكأا اهتفشصب8102

ىلإا لوخدلا ةريششأات ىلع لوشصحلا

ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘تو.ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروألا ي˘˘˘˘˘شضارألا

يف ةثÓث˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا تا˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا

تردشصأا ثيح,ةمئاقلا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

امك .ةريششأات8102،373,441 ةنشس

مظ˘ع˘م تق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا ا˘ه˘نأا

اميفو245,962.ـب ةردقملا تابلطلا

تردشصأا تاي˘ل˘شصن˘ق ر˘ششع م˘هأا ي˘ل˘ي

لÓخ رئازجلا ي˘ف ن˘غ˘ن˘شش تار˘ي˘ششأا˘ت

ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لا8102:
يف ةيشسنرف˘لا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا - ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا -ة˘با˘˘ن˘˘ع
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا - نار˘هو
يف ةينابشسإلا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا - ر˘ئاز˘ج˘لا

˘-ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لا- نار˘˘هو
ة˘ي˘ل˘شصن˘ق -ة˘ي˘نا˘م˘˘لألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘شصن˘˘ق˘˘لا
ةيلشصنق - ادنلوه ةيلشصنق - اكيجلب
.ارشسيوشس

تاريصشأاتلا نم ددع ربكأا تردصصأا رئازجلا يف ةيصسنرفلا تايلصصنقلا

رئازجلاب ةيبوروألا تايلشصنقلا اهحنمت يتلا تاريششأاتلا ددع ضضافخنا



¯YÉO∫ GCe«ø

تمهتلاو عيرسسلا قيرطلا تغلب نارينلا
ششحولا لبج يف ةنحاسش

ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا صسمأا ل˘شصاو
تايلمع ةنيطنشسقب تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘مو
موي تعلدنا يتلا ةلوهملا قئارحلا ءافطإا
ةدجاوتملا لحكل فاك ةقطنمب صسيمخلا
ر˘ئا˘شسخ ي˘ف بب˘شست ا˘م صشحو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ج˘˘ب
ن˘م تارا˘ت˘كه˘لا تا˘ئ˘م فÓ˘تإا˘ب ة˘˘حدا˘˘ف
تدتما ام˘ك ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘بو˘ن˘شصلا را˘ج˘ششأا
تÓئاعلا نم ددع لزانمل بهللا ةنشسلأا
نارينلا ترشصاح امدعب اهؤوÓجا مت يتلا
ن˘˘ع Ó˘˘شضف ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ببشسب قيرطلا قلغب ينطولا كردلا مايق
فيثكلا ناخدلا دعاشصتو نارينلا ع’دنا
تب˘ع˘شص ا˘مد˘ع˘ب ثداو˘ح عو˘قو يدا˘ف˘ت˘ل
يف تارايشسلا ريشس نم ةبهتلملا نارينلا
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم ل˘ع˘ج ا˘م را˘ي˘شسلا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘عر˘شسلا ن˘م نود˘يز˘ي ق˘ير˘ط˘لا
قلغ مت لباقم˘لا ي˘ف م˘ه˘تارا˘ي˘شس قار˘ت˘حا
نيب (برغ- قرشش) رايشسلا قيرطلا رطشش
لاع˘ت˘ششا بب˘شسب ةد˘كي˘كشسو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
لباقملا يف نارينلا ةنشسلأا اهتلاط ةنحاشش
ةينمأ’ا تاهجلا لبق نم قيقحت حتف مت
ع’دنا ءارو ةيقيقحلا بابشسأ’ا ةفرعمل
بارتقا ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘ه
د˘ياز˘تو كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘شضأ’ا د˘ي˘ع لو˘ل˘ح

.محفلا ةراجت طاششن

ة˘˘ي’و˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘يو
رهششلا بشصن فورخأا ديعشسلا ةنيطنشسق
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘˘لا˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لا
«يلجنم يلع «ةديدجلا ةنيدملاب ةيندملا
رحتملا لترلا

ّ
ةيندملا ةيامحلاب صصاخلا ك

تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لاو
لÓ˘خ ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘حا˘شسم˘˘لاو
قئارحلا هيف رثكت يذلا فيشصلا لشصف
ةرارحلا تاجرد عافتراو فافجلا ببشسب
ىلإا ريبك لكششب صصاخششأ’ا جورخ اذكو
تاءارجإاب ديقتلا مد˘عو هز˘ن˘ت˘ل˘ل تا˘با˘غ˘لا
.ةمÓشسلاو نمأ’ا

 ةقطنمب ةريبك قئارح علدنا

ةليمب نانياب ةيدلبب قافع ينب
قئارح ةليم ةي’و تدهشش اهبناج نم

نانياب يت˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘با˘غ تشسم (ة˘لو˘ه˘م)
تارششع فÓتإا نع رفشسأا ام يشضايعلاو
نا˘خد لو˘شصوو ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا
حوز˘نو نا˘ن˘يا˘˘ب˘˘ب ودرا˘˘ب ى˘˘لإا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ليجشستو نارينلا اهترشصاح يتلا ناكشسلا

مت نيأا مهفوفشص يف تاقانتخ’ا نم ددع

. ةمزÓلا تافاعشسإ’ا هل ميدقتو مهؤوÓجإا

ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاشصم ترهظأاو
رخآا قيرح دا˘م˘خإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ارو˘شص ة˘ل˘ي˘م
صسابرب يشضايعلا ةيدلبب ةفيخشسلا ةتششمب
تماق ثيح صشيرحأا ءاشضيبلا نيع ةرئاد
ةموعدم ةوي˘جر˘ف ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ا˘ه˘ب
يداو ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘تد˘حو˘لا ن˘م ل˘كب
عم كلذ نمازتو ةدادح نادشست و ءاجنلا

ا˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’و ي˘˘لاو لو˘˘شصو
نا˘ن˘يا˘ب ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا صشي˘ج˘لا تا˘˘ن˘˘حا˘˘ششب
ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا دا˘م˘خإا ي˘ف ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
روشص ترهظأا ام˘ك.ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب تع˘لد˘نا
ةتششمب رخآا قيرح دا˘م˘خإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ىر˘خأا
ةرئاد صسابرب يشضايعلا ةيدلبب ةفيخشسلا

ةدحولا اهب تماق صشيرحأا ءاشضيبلا نيع
ن˘م ل˘كب ة˘مو˘عد˘م ةو˘ي˘جر˘ف ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
و ءا˘ج˘ن˘لا يداو ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘تد˘حو˘لا

 . ةدادح نادشست

ةيامحلل ةماعلا ةيريد˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
˘مد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف تعد ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ه˘˘ل جور˘˘ي ا˘˘م صضع˘˘ب˘˘˘ل قا˘˘˘ي˘˘˘شسن’ا

يف مكحت مدع لوح ةئطاخ تامولعم
ددع اهتزواجت تايناكمإ’ا نأاو قئارحلا
تاظحللا هذه لÓخ ةلجشسملا قئارحلا

ي˘ف ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ
صضعب ىلع تتأا نارينلا نأاو نانيب ةيدلب
تركذو نينطاوملا بوره و تانكشسلا
فرط نم ايئاهن قيرحلا دامخإا مت  هنأا
ة˘لواز˘م م˘ت˘يو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا

مييقت ةيلمع ةيادب اذكو ةشسارحلا ةيلمع
بور˘˘ه صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ،ر˘˘˘ئا˘˘˘شسخ˘˘˘لا
هب موقت يزارتحا ءارجإا اذهف نينطاوملا
نينطاوملا ءÓجإا يف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
نينطاوملا وأا ةباغلا نم برقلاب نينطاقلا

ناخدلا ةفاثك ببشسب مهشسفنأا ءاقلت نم

قيرحلل ة˘ي˘ح˘شض عو˘قو˘لا يدا˘ف˘ت˘ل اذ˘كو
نم برقلاب نوكت يتلا قئارحلا ةشصاخ
.نينطاوملا تانكشس

 ةباغب قيرح يف ةعيسضر ةافو

ةديلبلاب ناحيرلا
نيتنشس رمعلا نم غلبت  ةعيشضر تيقل

ذاقنإا مت اميف ةقيمع قورحب ةرثأاتم اهفتح
نم ةنوكتملا ةلئاعلا دارفأا يقاب فاعشسإاو

نارينلا مهترشصاح نيذلا و صصاخششأا40
نيع ةيدلبب ناحيرلا ةقطن˘م˘ب ة˘ع˘لد˘ن˘م˘لا
ر˘ثإا و ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘يازو˘م ةر˘ئاد ة˘˘نا˘˘مر˘˘لا
لوشصو اهدافم نينطاوم نم ت’اشصتا
تل˘خد˘ت تا˘ن˘كشسلا و˘ح˘ن به˘ل˘لا ة˘ن˘˘شسلأا

ةيازوم ةرئاد˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو
قئارح ةحفاكمل لقنتملا لترلاب ةمعدم
و ر˘ج يداو ةد˘حو ن˘˘م ل˘˘ك و تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
بشش قيرح دامخإ’ ةفشش ةدحو و نورفعلا
نيع ةيدلب ناح˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘با˘غ ي˘ف
دا˘م˘خإا م˘ت ثي˘ح ،ة˘يازو˘م ةر˘ئاد ة˘نا˘˘مر˘˘لا
تا˘ن˘˘كشسل˘˘ل هرا˘˘ششت˘˘نا ع˘˘ن˘˘مو ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
بأ’ا نم ةنوكتم ةلئاع ذاقنإاو  ةرواجملا

و01 رمعلا نم ناغلبي نيلفط و مأ’ا و

صسفنتلا يف قيشضل اشضرعت تاونشس50
ةرثأاتم ا˘ه˘شسا˘ف˘نأا ة˘ع˘ي˘شضر تظ˘ف˘ل ا˘م˘ي˘ف
ةيامحلا تادحو تلخدتو ةقيمع قورحب
صشيعي د’وأا ،ةديل˘ب˘لا ن˘م ل˘كل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةحفاكمل لقنتملا لترلا و رئازجلا باب

ة˘با˘غ ق˘ير˘ح ل˘جأا ن˘م تا˘با˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح

ةطقنلا دنع طبشضلاب ةطلÓجلا ةقطنمب

ةيلمع لازت ام و70KPةيرتموليكلا

لجأا نم ةعاشسلا دحل ةلشصاوتم دامخإ’ا
و ةرواجملا ةين˘كشسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
.ةيباغلا ةورثلا ةيامح

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6475ددعلا9102 توأا30 تبسسلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لاخدإا ىلإا ىدأا ام ( لوهم) اهشضعب قئارح ةريخأ’ا تاعاشسلا يف تاي’ولا نم ددع تدهشش
ةكرحتملا اهلاترأا كيرحت بلطت ئراوط ت’اح يف ةليمو ةنيطنشسقك دÓبلا قرشش رارغ ىلع تاباغلا تاظفاحمو
تائم تمهتلا يتلا ةرارحلا تاجرد عافترا ببشسب ىرخأا قطانم ىلإا بهللا ةنشسلأا دادتما لبق قئارحلا هذه ءافطإ’

.ةعاشسلا دح ىلإا ةلشصاوتم دامخإ’ا تايلمعو ءارشضخلا تاحاشسملاو تاباغلا نم تاراتكهلا

ةليم يف تÓئاعلا تارششع ءÓجإاو ششحولا لبج ةباغ يف شسبايلاو رشضخأ’ا مهتلت نارينلا

تاطلسسلاو ..تايلو ةدع رسصاحت «ةلوهم» قئارح
رايسسلا قيرطلا ذفانم قلغت

 ىتأا اقيرح52 ليجشست مت اميف

ةبانعب ششارحأ’ا نم اراتكه04 ةبارق ىلع

ةيلخ68 ، نبت ةمزح004 مهتلت نارينلا
ةدرابلا نيعب يقسس بيبانأاو لحن

امم ةبانع ةي’و تايدلبب ةعاشس42 نم لقأا يف اقيرح52 صسمأا لوأا بشش

ةيلخ63و نبت ةمزح004 قارتحا يف ةلثمتم ةيدام رئاشسخ ليجشست ىلإا ىدأا

ةبارق نارينلا ماهتلإا نع كيهان ،ةدرابلا نيعب ةغراف ىرخأا05و ةئلتمم لحن

هذه رطخأا ناك ثيح .ةديشصحلا اياقبو لاغدأ’او صشارحأ’ا نم اراتكه04
ةعاشس رخآا ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هتلقن ام ىلإا ادانتشسا قئارحلا
تمهتلإا نيأا ،ةدرابلا نيع ةرئادب ةعيلقلا ةقطنمب صسمأا لوأا قيرح بوبشش

،ةديشصح اياقب تاراتكه6و صشارحأ’او لاغدأ’ا نم تاراتكه3 نارينلا

ىرخأا05و ةئلتمم لحن ةيلخ63و نبت ةمزح004 وحن قارتحا ىلإا ةفاشضإا

،اهماجحأاو اهراطقأا فلتخمب يقشسلا بيبانأا نم ددعو ةجاجد04و ،ةغراف
ةدع اولقنت نيذلا ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم نارينلا تدمخأا ثيح
رخآا قيرح علدنا مويلا صسفن يفو ،ناكملا نيع ىلإا مهراطخإا روف اداتعو
،صشارحأ’او لاغدأ’ا نم راتكه ىلع ىتأا تاعيرتلا ةيدلبب ليشصحلا ةقطنمب

نم تاراتكه01 ىلع ىتأا ،ةملعلاب ةجرملا رئبب قيرح بوبشش ىلإا ةفاشضإا اذه
،يديارشس ةيدلبب نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘ت˘لإا ة˘حا˘شسم˘لا صسف˘نو ،صشار˘حأ’او لا˘غدأ’ا

فرط نم قئارحلا عيمج تدمخأا ثيح ،ةدرابلا نيعب حارم ةيدك ةقطنمبو
مهراطخإا روف ناكملا نيع ىلإا نوعراشسي نيذلا ةيندملا ةيامحلا لاجر
ءافطإÓل ةشصشصخملا تانحاششلا نم اءدب مزÓلا داتعلاب نيزهجم ةرششابم
نيأا ،دامخإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف مد˘خ˘ت˘شست ي˘ت˘لا تاودأ’او ،فا˘ع˘شسإ’ا تارا˘ي˘شس،
علدنا دقو اذه ،راششتن’ا نم هعنمو هدامخإاو قيرحلا ةرشصاحم ىلع نولمعي
،ةنماثلا ةيرتموليكلا ةطقنلاب اديدحتو يديارشس قيرطب قيرح صسمأا ءاشسم
يروفلا لخدتلا ىعدتشسا ام وهو ،ةبانع ةيدلبب ةبورخلا ةقطنمب رخآا قيرحو
ةيرششبب رئاشسخ يأا افلخي مل ثيح ،ناقيرحلا دامخإ’ ةيندملا ةيامحلا لاجرل
نع نولءاشستي نينطاوملا نم ريثكلا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ،ظحلا نشسحل
اميف ةرارحلا ةجرد عافترا ىلإا صضعبلا اهعجري ثيح ،قئارحلا هذه بوبشش
ةيامحلا ةيريدم اهتهج نم ،لعاف لعفب نوكي دق ببشسلا نأا نورخآا حجري
ةطيحلا ذخأا ىلإا تاباغلا راوجبو لابجلاب ةنطاقلا تÓئاعلا تعد ةيندملا

ىلع ظافحلل كلذو مهنم ةبرقم ىلع قئارحلا ع’دنا ةلاح يف رذحلاو
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لميك ةباغ قيرح يف يئاهنلا مكحتلا مت اميف/ةنتاب

اراتكه53 ىلع ىتأا يذلا

0071 نم رثكأا ىلع تتأا قئارح90 ليجسست
ريعسشلاو حمقلل ةيحÓف تاحاسسمو نبت ةمزر

90 ةيشضاملا ةعاشس42 ـلا لÓخ ةيندملا ةيامحلل ةيلمعلا حلاشصملا تلجشس
بارت نم ةفلتخم ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘شسبا˘ي صشئا˘ششحو ة˘ي˘عارز ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘ل ق˘ئار˘ح
نم ناك ،ةيعارزلا ليشصاحملا يف ةربتعم ةيدام رئاشسخ تفلخ دقو ،ةي’ولا
د’وأا ةيدلب ،ةدويشصلا ةتششم ىمشسملا ناكملاب لجشس لوأ’ا ناقيرح اهمهأا

قيرحلا اذه فلخ ،بآارم لخاد نبت مزر قيرح رثإا ىلع ،رازجلا ةرئاد رامع

اراطنق41و نبت ةمزر006 يلاوح قارتحا يف تلثمت ةربتعم ةيدام رئاشسخ
رازجلا ةرئادل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت دقو ،حÓفل كلم حمقو ريعشش نيب

ردقملاو يعارزلا لوشصحملا يقاب ىلإا نارينلا راششتنا عنمو قيرحلا دامخإ’

تماد دقو ،ةرواجم تان˘كشسو ر˘ي˘ع˘ششلاو ح˘ق˘م˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق61 يلاوحب
،نويعلا صسأار ةيدلبب لجشس دقف يناثلا قيرحلا اما ،تاعاشس ثÓث ةيلمعلا

،نويعلا صسارل ةيندملا ةيامحلا تادحو نم لك هرثإا ىلع تلخدت يذلاو
ةرئادو ةيدلب ديعشس د’وأا ةتششم ىمشسملا ناكملاب ةنايرشسو ةناورم ،صسواقن
اذه فلخ ،عدوتشسم لخاد نبت ىلع ىتأا رخآا قيرح رثإا ىلع ،نويعلا صسأار

مت ثيح ،نبت ةمزر0511 يلاوح قارتحا يف تلثمت ةيدام رئاشسخ قيرحلا
تماد دقو نكشسمو نوتيزلا ناتشسب ىلإا رانلا راششتنا عنمو قيرحلا دامخإا

نم قيقحت لحم نيقيرحلا بابشسأا ىقبت اميف.تاعاشس60 دامخ’ا ةيلمع
ةيامحلا ةيريدمل ةيلمعلا حلاشصملا تنكمت امك.ةشصتخملا تاهجلا فرط
روشضحبو ةينعم ىرخأا تاهجو تاباغلا حلاشصم ةقفر ةنتاب ةي’ول ةيندملا
لميك -ةلودلا ةباغ قيرح دامخإا نم ،يدومحم يلع تاباغلل ماعلا ريدملا
ذنم ،ةيلاتتم مايأا ةثÓث دعب ،توكت ةرئاد لمجلا ردان ىمشسملا ناكملاب

ءاطغلا نم اراتكه53 يلاوحب تردق ةيدام رئاشسخ فلخ يذلاو ،هبوبشش
يقاب ذاقنإا متو ،ةشسباي صشئاششحو راعرعلاو يبلحلا ربونشصلا راجششأا ،يتابنلا
ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ءا˘ف˘طإ’ا قر˘ف˘ل لا˘ع˘ف˘لاو ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا بن˘ج ثي˘ح ،ة˘با˘˘غ˘˘لا

ليجشست نم ةيلمعلل ةرخشسملا ةيرششبلاو ةيداملا لئاشسولا لكل اهلÓغتشساو
ئراط يأ’ ابشسحت ةلشصاوتم ةشسارحلا ةيلمع ىلع ءاقبإ’ا عم ،ربكأا رئاشسخ
مهتادحو ىلإا لخدتلا ناكم ناوعأ’ا عيمج رداغ ثيح ،ةمهملا ةياهن ةياغ ىلإا
ىلع عبرتت رئازجلا يف ةباغ ربكأا دعت هذه ةباغلا نأا ركذلاب ريدج.ةيلمعلا

،صساروأ’ا ناكشس اه˘ب صسف˘ن˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئر˘لا د˘ع˘تو،2ملك08 غلبت ةحا˘شسم
ردقي ’ رئاشسخلا مجح نأا مغر ،نارينلا يف مكحتلا مت دقف ظحلا نشسحلو
تابوقع صضرف ىلإا نونطاومو ةعيبطلاب نومتهم هيف اعد تقو يف .نمثب

بقاعي ةميرجك تاباغلاب نارينلا مارشضإا يف هطروت تبث نم لكل ةمراشص
انمازت محفلا راجت ىلإا صصوشصخلا اذهب ماهت’ا عباشصأا هيجوت مت اميف ،اهيلع
يتلا ةداملا هذه ءارشش ةعطاقم ىلإا ةوعدلاو ،كرابملا ىحشضأ’ا ديع بارتقاو
.اهب ناهتشسي ’ ةعونتم ةيباغو ةيتابن ةورث باشسح ىلع رشضحت
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حايرلاو ةرارحلا لعفب ةلعتششم لازت’ نارينلا

ششحولا لبجب قئارحلا دامخإل «رتبوكيليه» تارئاط
لبج ةباغب تعلدنا يتلا قيرحلا دامخإ’ رتبوكيليه تارئاط صصيشصخت مت هنأا ةنيطنشسق ةي’وب تاباغلا ةظفاحم ريدم فششك
كوبشسيافلا تاشصنم ربع يعامتج’ا لشصاوتلا تاكبشش داورو نونطاوملا اههجو يتلا ةريبكلا تاداقتن’ا دعب كلذو صشحولا

ةعاطتشسا مدع دعب قئارحلا دامخإ’ تارئاطلا نم عونلا اذه لاشسرإا يف اهرخأات ببشسب ةيلحملاو ةيزكرملا تاطلشسلل رتيوتلاو
نم اهل نايب ربع تاماهت’ا كلت ةريخأ’ا يفن نم مغرلا ىلع صسمأا لوأا ذنم ةلعتششملا قئارحلا ءافطإا ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
صسمأا رهظ عم اهلمع رششابتشسو ةمشصاعلا نم ةمداق تارئاطلا نأا (يزفلت) حيرشصت يف ثدحتملا تاذ فاشضأاو .ةماعلا ةيريدملا
اذه لوشصوبو .اهدادتما ىلع تدعاشس يتلا حايرلاو ةرارحلا لعفب ةظحللا دحل ةلعتششم لازت ’ نارينلا نأا ىلإا اريششم ةعمجلا
يف .ةديلبلاب قئارح ءافطإا يف طرافلا عوبشسأ’ا اهيلع دامتع’ا دعب هعون نم يناثلا ربتعي اهروهظ نإاف ءافطإ’ا تارئاط نم عونلا
ديدعلا نارينلا ترشصاح ثيح لحكل فاك ةامشسملا ةقطنملا يف ةنيطنشسقب صشحولا لبج ةباغب لوهم قيرح بشش صسيمخلا ةيشسمأا

قرشش رايشسلا قيرطلا ىلإا ةنيطنشسق يف صشحولا لبج ةقطنمب ةلعتششملا نارينلا ةنشسلأا تلشصوو لحكل فاك ةقطنمب تÓئاعلا نم
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اهل تلخدت ةميلأ’ا ةثداحلا هذه

ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا

80 يح ىمسسملا ناكملاب ،ةملاقب

،دمحأا ةرهموب ةيدلبب5491 يام

ةرامع يف ةقسش لخاد طبسضلاب و

د˘˘ع˘˘ب كلذ و ،ثلا˘˘ث˘˘لا ق˘˘با˘˘ط˘˘لا˘˘ب

50 ةلاح نم دكأاتلل ،ءادن لوسصو

ر˘ث˘ع ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م سصا˘خ˘سشأا

ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘م˘غ˘˘م

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا (ز ر) و˘عد˘م˘لا بأ’ا˘˘ب

ن) ةوعدملا مأ’ا ،ةنسس14 رمعلا

و ،ةنسس53 رمعلا نم ةغلابلا (ب

سسنج نم30 مهددع غلابلا ءانبأ’ا

،80 رمعلا نم تاغلابلا و ىثنأا

ىلع ره˘سشأا80 و تاون˘سس30
ةنياعم دع˘ب ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ،ي˘لاو˘ت˘لا

اياحسضلل ةيندملا ةيامحلا بيبط
روفلا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،نو˘فو˘ت˘م م˘ه˘نا
ةحلسصم ىلإا ىتوملا ثثج ليوحت

ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح
ىلوأا ريسشت و اذه ،ةملاقب يبقع
اياحسضلا سضرعت ىلإا ، تارسشؤوملا

تازا˘غ˘لا بر˘˘سست د˘˘ع˘˘ب م˘˘م˘˘سست˘˘ل
دوجوملا ءاملا ناخسس نم ةماسسلا
ةي˘سضر˘ف˘لا ي˘ه و ،خ˘ب˘ط˘م˘لا ل˘خاد
فرط نم ا˘هد˘ي˘كأا˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا

يتلاو ةسصت˘خ˘م˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ةثداحلا هذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
ةيقيقحلا بابسسأ’ا ةفرعمل ةميلأ’ا
ةراسشإÓلو ، اهعوقو ىلإا تدأا يتلا
يتلا كلت دعب ةيناثلا ةثداحلا اهنإاف

و6102 ربم˘سسيد ر˘ه˘سش تع˘قو

نم دار˘فأا60 ي˘ق˘ل نأا د˘˘ع˘˘ب كلذ
سسف˘ن˘ب م˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح ةد˘˘حاو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

كور˘ب˘م» ي˘ح˘˘ب اذ˘˘هو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘˘ب «را˘˘˘م˘˘˘ع
مت نيأا، ةملاقب ةيبونجلا ةيحاسضلاب

6 نم ةنوكتم ةلئاع ىلع روثعلا
قلعتيو اهتقسش لخاد ةيفوتم دارفأا

75 رمعلا نم غلابلا » بأ’اب رمأ’ا
خبطملاب ةي˘ل˘ع ر˘ث˘ع يذ˘لاو ة˘ن˘سس

ةنسس64 رمعلا نم ةغلابلا مأ’او
رثع امنيب ةقسشلا قاورب اهلع رثع

تاونسس80و ةنسس71 د’وأ’ا ىلع

12 ه˘˘ت˘˘خأاو ة˘˘ن˘˘سس41ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط و »
. مهمون فرغب» , ةنسس

¯Ω . eù°©ƒO 

ةي’وب ريهاط˘لا ة˘ن˘يد˘م تز˘ت˘ها
سسيمخلا ىلإا ءاعبرأ’ا ةليل لجيج
بهذ ةديدج لتق ةميرج عقو ىلع
(ةزمح /د) ىعدي باسش اهتيحسض
دعب اعيبر نيرسشعلاو ةثلاثلا نبا
ىوتسسم ىلع تانعط ةدعل هيقلت
د˘حأا د˘ي ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ط˘˘ب˘˘لاو رد˘˘سصلا
رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب ذ’ يذ˘˘لاو ه˘˘ئا˘˘قد˘˘˘سصأا

هذ˘˘ه˘˘ل ه˘˘با˘˘كترا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م
. ةززقملا ةميرجلا

نإا˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
نع ديعب ريغ تعقو يتلا ةميرجلا

د˘ي˘˘ع˘˘سسلا بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
لازت’ يتلاو  ةقر˘سشو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

تأاد˘˘ب ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ

يناجلا ني˘ب ة˘ف˘ي˘ف˘خ تا˘سشوا˘ن˘م˘ب
نايسضقي انا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ة˘ي˘ح˘سضلاو
تا˘سشوا˘ن˘م˘لا ي˘هو ا˘ع˘م ةر˘ه˘˘سسلا
مل كارع ىلإا ةعرسسب تروطت يتلا
يذ˘لا ي˘نا˘ج˘لا هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘ت˘˘ي

32لا ر˘خآ’ا و˘ه ه˘ن˘سس زوا˘ج˘˘ت˘˘ي’
هبيج نم نيكسس جارخإا يف ةنسس
دسسج ىلإا تانعط سسمخ هيجوتو
تر˘ق˘ت˘سسا ا˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘ي˘ح˘سضلا
اكرات ر˘ف˘ي نأا ل˘ب˘ق بل˘ق˘لا راد˘ج˘ب

نم ةكر˘ب ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ه˘ت˘ي˘ح˘سض
. ءامدلا

ن˘˘م سضع˘˘ب ة˘˘˘عرا˘˘˘سسم م˘˘˘غرو
ةيحسضلا لقن ىلا ةثداحلا اودهاسش
ريهاطلا ىفسشتسسم ىلا «ةزمح »
حر˘سسم ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك د˘ع˘ب˘ي’ يذ˘لا
هسسافنأا ظفل ريخأ’ا نأا ’ا ةميرجلا

يف ةحارجلا ةلواط ىلع ةريخأ’ا
ءا˘ب˘˘طأ’ا ه˘˘ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لا تقو˘˘لا

فيز˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف نو˘كم˘ه˘ن˘م
هتايح ذاقنا ةلواحمو هب ملأا يذلا
ريهاطلا ةنيدم ىلع نزحلا ميخل
يف اديدحت ةقرسشوب يحو اهلماكب
ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ذ’ يذ˘˘لا تقو˘˘˘لا
دعب ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب
ةززقملا ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ه˘با˘كترا
ءود˘ه˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ته˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سسل˘˘سسم ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا

ةي’وب ةينا˘ث˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
. لجيج

نمأاب مÓعإ’ا ةيلخل نايب دكأاو
ةخسسن «ةعاسس رخآا  » تقلت ةي’ولا

فيقوت ةعمجلا سسمأا ةحيبسص هنم

ةنسس32 رمعلا نم غلابلا يناجلا

نكامأ’ا دحأاب ائبتخم دجو امدعب

ناكم˘لا ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك د˘ع˘ب˘ت’ ي˘ت˘لا

سسيمخلا ةميرج هب تعقو يذلا

تقولا يف سسبحلا هعاديا مت ثيح

تاقيق˘ح˘ت˘لا ه˘ي˘ف ل˘سصاو˘ت˘ت يذ˘لا

هذ˘ه ع˘فاودو تا˘ي˘ف˘ل˘خ ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل

ريهاطلا ةنيدم تزه يتلا ةميرجلا

د˘˘ي˘˘ع ن˘˘م ةدود˘˘˘ع˘˘˘م ما˘˘˘يأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق

تركذ يتلاو كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضأ’ا

ةلثامم ةميرجب ةريخأ’ا هذه ناكسس

تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث و˘ح˘ن ل˘ب˘ق تع˘قو

بهذ يت˘لاو كلذ˘ك د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘سشع

ى˘لا دا˘ع ر˘خآا با˘˘سش ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض

ءاسضقل ةلقرو ةي’و نم ريهاطلا

. هترسسأا دارفأا عم ديعلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ6475ددعلا9102 توأا30 تبسسلا4

www.akhersaa-dz.com

ناكضس و ةي’ولا ناكضس ىدل ىضسأ’ا و نزحلا نم ريثكلا تفلخ ةيواضسأام ةثداح عقو ىلع ، سسيمخلا سسمأا لوأا ةملاق ةي’و ناكضس زتها
 .مهلزنم لخاد زاغلاب اقانتخا مهفتح ةدحاو ةلئاع نم دارفأا50 يقل نأا دعب كلذ و ، ةضصاخ ةرهموب ةيدلب

 د’وأا ةثÓثو مأ’ا, بأ’ا نم ةنوكتم

ةملاقب دمحأا ةرهموبب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا50 ديبي تماسصلا لتاقلا
دعب ققحم توم نم سصاخضشأا ةضسمخ ذقنأا اميف

هنتم ىلع اوناك يذلا ةهزنلا براق قرغ

ةلوهجم ةثجب فدقت رحبلا جاومأا
 لجيجب لوجع داو يريخب

ةيوناثلا ةدحولل نيعباتلا ةيندملا ةيامحلا رسصانع لسشتنا
ةثج سسمأا لوأا لجيج ةي’و رسصنعلا ةيدلبب زوميغلب ةيرقب
داو يريخ ةيدلب لحاوسسب رحبلا جاومأا اهب تفذق ةلوهجم
. ةي’ولا ةمسصاع قرسش لوجع
تفط ةيوهلا ةلوهجم ةثج نإاف ةيلحم رداسصم بسسحو
ىوتسسم ىل˘ع كلذو ءا˘م˘لا ح˘ط˘سس ى˘ل˘ع ئ˘جا˘ف˘م ل˘كسشب
اذه هيف ناك تقو يف ةروكذملا ةيدلبلل يبرغلا ئطاسشلا
عفد يذلا رمأ’ا ةحابسسلا ةاوهو نيفاطسصملاب جعي ريخأ’ا
تلخدت يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم مÓعإا ىلإا ء’ؤوهب
اهلقنو ةثجلا ءÓجإا لجأا نم ينطولا كردلا رسصانع ةقفر
يذلا تقولا يف ةيليملاب يروتنم  ريسشب ىفسشتسسم ىلإا
نأا حجري يتلا ةثجلا بحاسص ةيوه لوح قيقحت هيف حتف
ناكم يف قرغلل اوسضرعت نيذلا نيفاطسصملا دحأ’ نوكت
مل ةسصتخملا حلاسصملا تناك نإاو يلجيجلا لحاسسلا نم ام
قرغ ةلاح يأا نع غÓب يأا ثداحلا تيقوت ةياغ ىلإا قلتت
نم دازام ةي’ولل يلحاسسلا طيرسشلا لماك ربع ءافتخا وأا
. ةثجلا هذه ةيوه لوح كوكسشلا

ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نكمت قرغلا ثداوح عم ةقÓعبو
براق قرغ دعب ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةسسمخ ذاقنإا نم
داو يريخ ةيدلب لحاوسسب هنتم ىلع اوناك يذلا ةهزنلا

هكلمي يذلا براقلا نإاف رداسصملا تاذ بسسحو ، لوجع
تÓحر يف نيفاطسصملا لقن نهتمي يذلا سصاوخلا دحأا
رحبلا طسسو لطعت ةروكذملا ةيدلبلا لحاوسس ربع ةهزن
ةايح عسضو يذلا رمأ’ا هكرحم نم توزاملا ةدام دافن دعب
ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدتي نأا لبق رطخ يف هباكر
لÓخ نم ةسسبايلا ىلإا مهتداعإاو باكرلا ء’ؤوه ءÓجإ’
ةرملا اهنأاو املع ةنيدملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ع˘با˘ت ي˘طا˘ط˘م برا˘ق
لوجع داو يريخ ةيدلب ئطاوسش اهيف دهسشت يتلا ةثلاثلا

يلاحلا فايطسصإ’ا مسسوم ةيادب ذنم عونلا اذه نم اثداح
كسشو ىلع اهدارفأا ناك نييرخأا نيتلئاع ذاقنإا قبسس ثيح
ةيندملا ةيامحلا رسصانع رطسضاو قباسس تقو  يف قرغلا

ةيحورمب داجنتسسإ’ا ىلإا نيت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه ىد˘حإا لÓ˘خ
رحبلا قمع نم نيتلئاعلا ىدحإا دارفأا جارخإ’  ةسصسصختم

. ةيتاعلا جاومأ’او حايرلا امهترسصاح امدعب

Ω . eù°©ƒO 

 اقرغ ةنتاب نم باسش ةافو
ةياجب ئطاوسش دحأا يف

نم غلابلا «ي ب» باسشلا ةزانج لوأ’ا سسمأا رهظ تعيسش

دعب كلذو ،ةنتاب ةنيدمب ناروزوب ةربقمب ،ةنسس03 رمعلا
لقنت دق ةيحسضلا ناك نيأا ،ةياجب ةنيدم نم هنامثج لوسصو
ثيح ،اقرغ كانه هفتح ىقلي نأا لبق ،رحبلاب عاتمتسسÓل
ىلإا عجريو ةياجب ةي’و ئطاوسش دحأاب ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل
نيب نم املاسس جورخلا هيلع بعسص نأا دعب ،ةدماه ةثج هلهأا

T°ƒT°É¿ ì                                                         .جاومأ’ا

يبرعلا ئطاسش يف لفط قرغ
ةدكيكسسب يديهم نب

نم ردحني تاونسس7 رمعلا نم غلابلا م.سش  لفطلا يقل
ئطاسش يف اقرغ هفتح ةليم ةي’و ديعلا موغلسش ةيدلب
ةيامحلا حلاسصم تناك و ،ةدكيكسسب يديهم نب يبرعلا
اهيلع روثعلا مت يت˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘ث˘ج تل˘ق˘ن د˘ق ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةي’ول يقرسشلا لحاسسلاب يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةمسصاع ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةدكيكسس
اقيقحت ةينمأ’ا تاهجلا هيف تحتف يذلا تقولا يف.ةي’ولا

M«ÉI HƒOjæÉQ.ثداحلا يف

ةدكيكسسب ىلعيوبب ثداح يف لماع ةباسصإا
ةريطخ دج حورجب لماع لوأ’ا سسمأا راهن فسصتنم بيسصأا
لاغسشأا لÓخ راجراسشورطير عون نم ةفارج بÓقنا رثإا

ةقرف لخدتتل، ةدكيكسس ةنيدم يلاعأاب ىلعيوب يحب رفح
 عسضو يف ىفسشتسسملا ىلإا هتلقن يتلا ةيندملا ةيامحلا

اهتاقيقحت ةطرسشلا حلاسصم ترسشاب نيح يف ةياغلل جرح

M«ÉI HƒOjæÉQثداحلا تاسسبÓمو فورظ ديدحتل

 ةميرجلا حرضسم نع ديعب ريغ هبوره دعب  ةطرضشلا هتفقوأا يناجلا

 لجيجب ريهاطلاب بلقلا يف تانعط سسمخب هقيدسص حور قهزي باسش

سسمأا ةياغ ىلإا ةلعتضشم تلظ اهنم ةثÓث/ لجيج

قئارح ةدع ع’دنا يف ببسستت ةرارحلا ةجوم
ناطيغزمب برهلا ىلع ناكسسلا ربجتو

قطانمب قئارح ةدع ع’دنا يف سسيمخلا ةحيبسص ذنم لجيج ةي’و برسضتل تداع يتلا رحلا ةجوم تببسست
قئارحلا دامخا يف سصسصختملا كرحتملا لترلا اذكو ءافطإ’ا رسصانع لخدأا يذلا رمأ’ا ةي’ولا نم ةفلتخم
ةيباغلا ةورث˘لا ن˘م تارا˘ت˘كه˘لا ن˘م تا˘ئ˘م ذا˘ق˘ناو ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل ة˘عا˘سسلا د˘سض قا˘ب˘سس ي˘ف
. رامدلا نم تاكلتمملاو
لقي’ام ع’دنا يف يراجلا فيسصلا لسصف ةيادب ذنم Óيثم لجيج اهل دهسشت مل يتلا رحلا ةجوم تببسستو
د’وأاو ةلميج ، ةيروسصنم ةمايز ، رسصنعلا نم لكب اديدحتو ةي’ولا نم تايدلب عبرأا وحنب قئارح ةعبسس نع
ةفاسضإا سشارحأ’او تاباغلا نم تاراتكهلا تارسشع ىلع قطانملا هذهب نارينلا تتأا ثيح ، سشوردخ ىيحي
نأا ’إا قئارحلا هذه دامخإ’ سصسصخ يذلا ماهلا داتعلا مغرو ، ةرمثملا راجسشأ’ا سضعبو ينيلفلا طولبلا ىلإا

ةعمجلا سسمأا ةياغ ىلا ةلعتسشم اهنم ةثÓث تلظ ثيح اهبلغأا ىلع ةرطيسسلا نم نكمتت مل ءافطإ’ا رسصانع
نم اقÓطنا ةريخأ’ا هذه ىلإا للسست يذلاو ةيروسصنم ةمايز ةيدلب هدهسشت يذلا ريبكلا قيرحلا اهتمدقم يفو
. ةرواجملا ةياجب ةي’و تاباغ
ةديدجلا ةنيدملا نم ةبيرقلا سشارحأ’اب قيرح ببسست لجيج ةي’و اهسشيعت يتلا قئارحلا لسسلسسم عم ةقÓعبو
لزانم نم نارينلا تبرتقا امدعب سصاخسشأ’ا نم ديدعلا بوره يف لجيج ةي’و ةمسصاع برغ ناطيغزم
اذه ىلع ةرطيسسلا نم ةيندملا ةيامحلا رسصانع نكمتت نأا لبق يقيقح رطخ يف مهسسفنأا اودجوو ء’ؤوه

 Ω . eù°©ƒO. ةليلق مايأا فرظ يف ةينكسسلا ةقطنملا هذهب هعون نم يناثلا دعي يذلا قيرحلا

حيرضصت نود ةيبنجأ’ا ةلماعلا ديلا لÓغتضس’ نيلواقم ةاضضاقم عم

ةسسبتب ةينوناق ريغ ةفسصب نولغتسشي نيينيسص5 فيقوت
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ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا تما˘˘˘ق
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘˘ب
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

دع˘ب ،ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م01 زا˘ج˘نإا˘ب

ن˘م بنا˘˘جأا ا˘˘يا˘˘عر50 ف˘ي˘قو˘ت

ريغ ةماقإا لحم ة˘ي˘ن˘ي˘سص ة˘ي˘سسن˘ج

ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘خاد ة˘ي˘˘عر˘˘سش

طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب

ةطلسسلا نم ةسصخر نودب حبرم

ركذلا وف˘لا˘سسلا ،ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

54و44 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت

ت’واقم ىدحإا ىدل نولمعي ةنسس
ةيبعسشلا نيسصلا ةلودل ةعبات ءانبلا

يف مت ا˘م˘ك ،ءا˘ن˘ب˘لا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
نيرخأا نيفلم زاجنإا قايسسلا تاذ

با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش د˘˘˘˘سض
اياعرلا Óغسش دق اناك تاسسسسؤوم
ةيبنجأا ةلماع ديك ركذلا يفلاسسلا

ةلهؤوملا ةطلسسلا نم حيرسصت نود

ىلوأ’ا ةثداحلا هذه تسسيل.انوناق

ةماعلا ةطرسشلا ةقرف تجلاع ثيح

ة˘ياد˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘سضق م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو

اياعر01 ل˘ي˘˘حر˘˘ت م˘˘تو ة˘˘ن˘˘سسلا

.اسضيأا نيينيسص

ةثجل يلك محفت
نم ردحني قئاسس
ةيادرغ يف ةنتاب

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘ن˘حا˘سش ق˘ئا˘سس ي˘ق˘˘ل

ثداح رثإا ،هفتح ةنسس35 رمعلا
ىدأا قيرح˘ب عو˘ب˘ت˘م م˘ي˘لأا رور˘م
يذلا ،ةيحسضلا ةثج محفت ىلإا
ةعباتلا ةناورم ةنيدم نم ردحني
ىلع عقو ثداحلا ،ةنتاب ةي’ول
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
رثإا ،ةيادر˘غ ة˘ي’و˘ب ةرو˘سصن˘م˘لا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘˘سش بÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نا
ة˘ي˘ح˘˘سضلا نا˘˘ك تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
هذه قارتحا ىلإا ىدأا ام ،اهدوقي
ق˘ئا˘سسلا ة˘ث˘ج م˘ح˘ف˘تو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ظفح ةحلسصم ىلإا لوح يذلا
ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
م˘ي˘ل˘سست را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘˘يادر˘˘غ˘˘ب

T°ƒT°É¿ ì.هلها ىلا ،هنامثج
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تÓ˘كأا او˘لوا˘ن˘ت د˘ق او˘نا˘ك ن˘يأا
مهيلع رهظت نأا لبق ،كانه ةفلتخم
تا˘˘جرد˘˘بو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ضضار˘˘˘عأا

،ن˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف م’آا ن˘˘م ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ىلإا مهليوحت مت نيأا ،ؤويقتو لاهصسإا
ةبيرقلا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا
ثيح ،ةمزÓلا تافاعصسإ’ا يقلتل
ةيموم˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا تل˘ب˘ق˘ت˘صسا
عيمج رذعملا ةيراو˘ج˘لا ة˘ح˘صصل˘ل
ىلإا اهدعب مهليوحت لبق ،ت’احلا
يعما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ز˘كر˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
.مزÓلا

دعب عصضولا يف مكحتلا مت دقو
ةينعملا حلاصصملل عيرصسلا لخدتلا

ةيحصصلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختاو
نيباصصملا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يرور˘صضلا

ام اذ˘ه ،ه˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ةدا˘عإا كلذ ن˘مو
ت’احلا عيمج ةرداغم نم نكم
.مهتلاح نصسحت دعب ىفصشتصسملا

دق هنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو اذه
ةعبا˘ت˘م˘ل ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ ل˘ي˘كصشت م˘ت
ةنتاب ةي’و يلاو ةصسائرب ،عصضولا
لقنت دق ناك يذلا يدمحم ديرف

ىلإا ةينمأ’ا ةنجللا ءاصضعأا ةقفر
ن˘يأا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صصلا ن˘ي˘ت˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ىلع فوقول˘ل ى˘صضر˘م˘لا د˘جاو˘ت˘ي

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط’او م˘˘ه˘˘ع˘˘˘صضو

مت دقف ىرخأا ةهج نم ،مهتحصص

ع˘ي˘ب˘ل ل˘ح˘مو ن˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ط˘˘م ق˘˘ل˘˘غ

يتلا ةيلصستلا ةقيدحب تا˘ج˘ل˘ث˘م˘لا

م˘م˘صست˘ب ا˘يا˘ح˘صضلا ا˘ه˘ي˘˘ف بي˘˘صصأا

ىدل ىوكصش عاديإا مت امك ،يئاذغ

ديدهت ببصسب ةيئاصضقلا تاهجلا

بحاصص لبق نم ةيمومعلا ةحصصلا

نا˘ك ه˘˘نأا تب˘˘ث يذ˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

فورظ يف امراوصشلا ةلكأا رصضحي

طور˘صشل ى˘قر˘ت ’ ة˘ي˘ح˘˘صص ر˘˘ي˘˘غ

قفو ،ةبولطملا ةفاظنلاو ظفحلا

ةكرتصشملا قيقحتلا ةنجل هتتبثأا ام

راظتنا يف .حلاصصملا فلتخم نيب

اهؤوارجإا متيصس يتلا ليلاحتلا جئاتن

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ب˘جو˘لا ة˘ن˘ي˘ع ى˘ل˘˘ع

.ةعوفرملا
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ةد˘حو˘ل ةد˘ج˘ن˘لا قر˘˘ف تل˘˘خد˘˘ت

بونج لازآا نيع ةيندملا ةيامحلا
ل˘جأ’ ضسمأا لوأا ،ف˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و
ةايحب ىدوأا ،ريطخ رورم ثداح

32و52 رمعلا نم ناغلبي نيباصش
،ةيران ةجارد نتم ىلع اناك ،ةنصس
فرط ن˘م ضسهد ثدا˘ح˘ل ا˘صضر˘ع˘ت

راودب ةروطقم تاذ ةنحاصش قئاصس

ىلع ،رجحلا نيع ةيدلب ةصشدامحل

نيب)171 مقر يئ’ولا ق˘ير˘ط˘لا

ةي’و بونج (ةدامرو ةدادح ريب

ةايحلا اقراف ناتيحصضلا ،فيطصس

ن˘˘ير˘˘تأا˘˘ت˘˘م ثدا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كم ي˘˘˘ف

اصضرعت يتلا ةريطخلا تاباصصإ’اب

ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ،ا˘م˘ه˘˘ي˘˘صسأار ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل

ةينعملا ةحلصصملا ىلإا ا˘م˘ه˘ي˘ت˘ث˘ج

نيع يوÓعي فصسوي ىفصشتصسمب

كرد˘لا ح˘لا˘صصم ءا˘ه˘نإا د˘˘ع˘˘ب ،لازآا

يف ةيناديملا اهتاقيقحتل ينطولا

.ثداحلا

ثداوح ةليصصح تلصصو اذهب و

حلا˘صصم ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘صس ي˘ت˘لا رور˘م˘لا

رهصش ةيادب ذنم ،ةيندملا ةيامحلا

اهنم اثداح322 مرصصنملا ةيليوج

02 لتقم ’امجإا تفلخ، ةتيمم9

نيرخآا582 ةبا˘صصإاو ا˘صصخ˘صش

وهو ، ةروطخلا ةتوافتم تاجردب

ةرور˘صض ي˘عد˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

تارا˘˘صشإ’ ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘صسلا  مار˘˘˘ت˘˘˘حا

ةطرفملا ةعرصسلا بنجت و رورملا

.ةميخو اهجئاتن نوكت يتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

6475ددعلا9102 توأا30 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

،ةيئاهن ةليسصحك ةبراقتم تارتف ىلع كلذو ،يئاذغ ممسستل ،ةنسس07و رهسشأا01 نيب مهرامعأا اسصخسش05 يسضاملا ءاعبرألا ءاسسم سضرعت
ةمرج ةيدلبب نئاكلا ةيلسستلا بكرمب اوبيسصأا اياحسضلا ،ةمزÓلا تافاعسسإلا يقلتل ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا ىلإا هرثإا ىلع اولقن ثيح

ةنتابب ةمزأا ةيلخ ليكسشت مت اميف

 ةيلسستلإ بكرمب ةفلتخم تÓكأإ إولوانت اسصخسش05 ممسست
يقاوبلا مأا

مإدطسصإ يف نيسصخسش كÓه
 ةرايسسو ةنحاسش نيب

نيب رورم ثداح ةرصشع ةيداحلا دودح يف  عوبصسأ’ا ةياهن رفصسأا
يف  نيتيحصض طوقصس نع ةيعفن ةرايصس و ةروطقم تاذ ةنحاصش
ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب مÓعإ’ا ةيلخ نايب بصسحو ناكملا نيع
اهحلاصصم هنأاصشب تلخدت يذلا ثداحلا نإاف يقاوبلا مأا ةي’ول
قيرطلا ىوتصسم ىلع نيطلا بوقرع ةتصشم هتدهصش  ةعلصضلاب

لثمت. ةنا˘ي˘كصسمو ة˘ع̆ل˘صضلا ن˘ي̆ب ط̆بار̆لا88 مقر ين˘طو̆لا

ةرايصس عم21 ميقرت لمحت فاد عون نم ةنحاصش مادطصصإا  يف

ع )و ( ةنصس84 و ع ) نم لك كÓه فلخ ادزام عون نم ةيعفن

ادجو ناكملا نيع يف نايفوتم ركذ ضسنج نم (ةنصس45 ر
ثلا˘ث̆لا بي˘صصأا ا˘م˘ن˘ي̆ب .ة˘ي˘ع˘ف˘ن̆لا ةرا˘ي˘صسلا ل˘خاد نارو˘صصح˘˘م

روصسكو ضسأارلا ىوتصسم ىلع ةتوافتم حورجب ةنصس23(ل.ب)

GCMªó.RgÉQ.ةيلفصسلا فارطأ’ا يف

ةليسسملا

رئب لخإد خيسش ةثج لاسشتنإ
رماع يديسس ةيدلبب

رماع يديصس ةيدلبب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ة˘يو̆نا˘ث̆لا ةد˘حو̆لاو ة̆ل˘ي˘صسم̆لا̆ب ة˘ي˘صسي̆ئر̆لا ةد˘حو̆لا ن˘م م˘عد̆ب

ةزايبلا ةقطنمب د25 و اصس70 ةعاصسلا دودح يف   ةداعصسوبب

لخاد نم ةنصس77 رمعلا نم غلبي  خيصش  ةثج لاصشتنا لجأا نم

جارختصسا مت ثيح رتم02.1 هرطقو ارتم61 يلاوح هقمع رئب
ىفصشتصسمب ثثجلا ظف˘ح ة˘ح̆ل˘صصم ى̆لإا ه̆ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘ح˘صضلا

و مزÓم20 ةيلمعلل ريخصست مت ثيح ةليصسملا ةي’و ةداعصسوب

روصضحب اذهو ةيندملا ةيامحلا يصساطغ نم20و انوع11
يتلا ةثداحلا يف قيقحت حتف مت اميف ،ةينمأ’او ةيندملا تاطلصسلا
تربع ثيح ةيحصضلا ةلئاع ةصصاخو ةي’ولا ناكصس اهل زتها

يذلا يقيقحلا رطخلا نم مهفوخت نع نينطاوملا نم ةعومجم
مهلافطأا ةايح ىلع ناكم لك يف روجهملا رئبلا هلكصشي تاب
نأا ريغ لخدتلا لجأا نم ةيلحملا تاطلصسلا  بايغ لظ يف اذهو

. رطخ يف انلافطأا ةايح ىقبتل اهلاح ىلع تيقب رومأ’ا

U°Édí T°îû°ƒñ 

ةليسسملا

انوفدمو لوتقم باسش ةثج ىلع روثعلإ
لجحلإ نيع ةيدلبب ةلمجلإ قوسسب

ردا˘˘صصم ن˘˘م ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خا ةد˘˘ير˘˘ج ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم  تم˘̆ل˘˘˘ع
يلاوح رمعلا نم غلبي ةيوهلا لوهجم ضصخصش دوجو ةقوثوم

لجحلا نيع ةيدلبب ةلمجلا قوصسب انوفدمو ’وتقم ةنصس42
يلع يفتخم ناك باصشلا نإاف انرداصصم بصسحو ةليصسملا ةي’و
ثيح لجحلا نيع ةيدلب  نم ردحني وهو مايأا ثÓث ذنم راظن’ا
ةثج لقن مت و ةميرجلا ناكم ىلإا ةينمأ’ا حلاصصملا تلقنت
يوارهزلا ىفصشتصسمب ثثج̆لا ظ˘ف˘ح ة˘ح̆ل˘صصم ى̆لإا ة˘ي˘ح˘صضلا
تحتف اميف يعرصشلا بيبطلا ى̆ل˘ع ه˘صضر˘ع م˘ت˘ي̆ل ة̆ل˘ي˘صسم̆لا̆ب
ةي’ولا ناكصس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمأ’ا حلاصصم
ىلإا ةلوهجم ةميرجلا بابصسأا ىقبت اميف ةيحصضلا ةلئاع ةصصاخو

U°Édí T°îû°ƒñ رطصسأ’ا هذه ةباتك دح

جوتي ششوبب نيعقيرفرغاسصأإ
يقإوبلإ مأاب ايوهج Óطب

يفاقثلا زكرملا تاطا˘صشن̆لا ة˘عا˘ق عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه̆ن تن˘صضت˘حا
ميركت لفح يقاوبلا مأا ةي’و ضشوبب نيع  ةصشوصشوب رصضخل
يهو. ةيوهجلا ةلوطبلا بقل هزارحإ’ (رغاصصأا) ضشوبب نيع قيرف
ةطبارلا ةمهاصسمب قيرفلا ةرادإا اهميظنتب ترداب يتلا ةيلاعفلا
و  ةيلحملا تاطلصسلا روصضحبو ةنيطنصسق  مدقلا ةركل ةيوهجلا
راصصنأاو نيريصسم و نيبع’ ءامدق نم ةيصضايرلا هوجولا ضضعب
مهيناهتو مهتاركصشت ةطبارلا  ولثمم  مدق  نيأا ارمحلاو ةلحكلا
ةليط ةلوذبملا تادوهجملا ىلع نيريصسملا و مقاطلل ةصصلاخلا

يريصسم كلذك و, ةلوطبلا حاجنإا يف مهتكراصشم و لماك مصسوم
ضشوبب نيع رغاصصأا قلأات ريظن ءاج  ميركتلا اذه نأا ركذيو. قيرفلا
بردملا ةدايقب  يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل يرودلا ةلوطب يف
ةثلاثلا ةرملل و يعفاصش نصسحل هدعاصسم و لاورز قيفوت  قلأاتملا

يف ةرادصصلا هلÓتحإا و6002 مصسوم دعب  قيرفلا راوصشم يف
يف قلأاتلا نم اديزم يوهجلا لطبلل انتاينمت ,ماعلا بيترتلا

GCMªó RgÉQ    .ةمداقلا تاصسفانملا

فيطسسب سسهد ةيلمعل اسضرعت

ةيران ةجإرد نتم ىلع اناك نيباسش ةافو
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

وزو يزيت ةي’ول ةعباتلا ةيندملا

روثعلا نم يصضاملا عوبصسأ’ا رحب

نيباصش و ةأارم’ ثثج  ثÓث ىلع

فور˘˘ظ ي˘˘ف  م˘˘ه˘˘عر˘˘صصم او˘˘˘ق˘˘˘ل

ل˘خد˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘صضما˘˘غ

يزيتب نانع يحب ةدجاوتم  ةرامع

مت دقف ىرخأا ةهج نم و  . وزو

ةنصس02 رمعلا نم غلبت ةأارما ذاقنإا
ردصص نايب يف ءاج ام بصسح اذه و
ىد˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
نايبلا تاذ فاصضأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘ند˘م˘لا
ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘يا˘ح˘˘صضلا نأا

نم غلب˘ت ة˘با˘صش م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تنا˘ك

نيباصش ىلإا ةفاصضإا ةنصس52 رمعلا

مت دق  و ةنصس52 رمعلا نم ناغلبي
ةعاصسلا دودح يف مهيلع روثعلا
د˘ع˘ب ة˘ق˘ي˘قد ن˘ي˘صسم˘خ و ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا
يف ةرامعب عقت ةقصش لخادب رهظلا
 . نانع ةئزجت

اهصسفن ةقصشلاب روثعلا مت امك
يف تناك   ةينيرصشع ةباصش ىلع
.ةديج ةحصص يف يه و يعو ةلاح
وحن  اياحصضلا ثثج لقن  مت اميف

زكرملاب ثثج˘لا  ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم

دمحم ريدن يعماجلا يئافصشتصس’ا

. وزو يزيتب

حتفب  نمأ’ا حلاصصم تماق امك

تايفلخ و بابصسأا ديدحتل قيقحت

ىلإا ةلوهجم ىقبت يتلا ثداحلا

. رطصسأ’ا ةباتك ةياغ

   ةسضماغ فورظ يف  مهعرسصم اوقل

وزو يزيتب نانع يحب بابسشل  ثثج ثÓث ىلع روثعلإ

وزو يزيت

ةيئابرهك ةدمعأإ عÓتقإ,  راجسشألإ طوقسس يف ببسستت ةيوقلإ حايرلإ
يئابرهكلإ رايتلإ عاطقنإ و

نم راجصشأ’ا عوذجو ءابرهكلا ةدمعأا نم ددع طوقصس يف  ةيصضاملا ةعاصس42لا لÓخ وزو يزيت ةي’و تبرصض يتلا ةيوقلا حايرلا تببصست
عيزوت ةيريدم فرط نم Óجعتصسم Óخدت بلطت امم ةيئابرهكلا ةدمعأ’ا نم ددع طوقصس  تايدلبلا نم ديدعلا تلجصس دقو  «ضسوتيلاكلا» عون
عوذج نم ددع ةلازإ’  ةي’ولاب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت دق و. هتروطخل ارظن عصضولا ءاوتحا لجأا نم ةي’ولاب  ءابرهكلا و زاغلا
رايتلل اعاطقنا  اهريغو نينث’ا قوصس و  تاقيرف ، ةفلاخوب ، نامعن يديصس  رارغ ىلع  تايدلبلا  ديدع تدهصش امك  ةطقاصستملا راجصشأ’ا
و ءابرهكلا  عيزوتل مÓعإ’ا ةيلخ لبق نم ردصص نايب دافأا ددصصلا اذه يف و.حايرلا ةّوق رثإا ىلع ةيئابرهك ةدمعأا طوقصس ببصسب يئابرهكلا
عباتت يتلا باطعأ’ا حÓصصإ’ عيرصسلا لخدتلل تايناكمإ’ا لك و ةينفلا قرفلا تّدنج ضضرغلل ةمزأا ةيلخ ريخصست  مت هنأا و ةي’ولاب زاغلا

 .تارادإ’ا ةفاك عم قيصسنتلاب ةينعملا تاهجلاب بثك نع عاصضوأ’ا
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اسصخسش05 ـل يعامج ممسست بقع

ةنتابب ةيكÓهتسسإ دإومو موحللإ نم نيراطنق نم ديزأإ فÓتإإو زجح
ءارمحلاو ءاصضيبلا موحللا نم نيراطنق نم رثكا فÓتاو زجح نم ،ةنتاب ةي’ول ةراجتلا حلاصصم تنكمت
ةقيدحب ةدجاوتملا ةثÓثلا تÓحملا لخاد اهيلع رثع ،ردصصملا ةلوهجم اهلك ازتيب ةنيجعو تارطعم اذكو
ليكو ىلإا نيمهتملا فلم ليوحتو تÓحملل قلغ تارارق حلاصصملا تاذ تردصصا امك ،ةمرجب ةيلصستلا

دق اوناك ةقيدحلا تاذب داح يئاذغ ممصستل اصصخصش05 ضضرعت ةيفلخ ىلع هذه ةيلمعلا يتاتو ،ةيروهمجلا

T°ƒT°É¿ ì.ةمرجب ةيلصستلا ةقيدحب مهدجاوت لÓخ تÓحملا هذهب ةفلتخم تÓكأا اولوانت
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را˘˘˘ع˘˘˘ضسألا تحوار˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح

افلأا03 نيب ام سسمأا حابضص

تاو˘ن˘ضسلا سسكع ا˘˘ف˘˘لأا05و
تضضف˘خ˘˘نا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا

فلأا32 ىلإا نافرخلا راعضسأا
ةداعلا ريغ ىلع يرئازج رانيد
نودفاوتملا هيلع عمجأا ام وهو
ة˘لاو˘م˘لا اذ˘˘كو قو˘˘ضسلا ى˘˘ل˘˘ع
ةوقب اودجاوت نيذلا نوبرملاو
تفر˘ع را˘ع˘ضسألا نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م
اضسوضسحم اضضافخنا وأا اعجارت
.ةطرافلا تاونضسلاب ةنراقم

5 دعتت مل يحاسضألا راعسسأا
قوسسب سسمأا حابسصميتنسسنييÓم

 ةرطنقلا
قو˘ضسلا راوز بل˘غأا أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت

ي˘˘ف سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا˘˘ب سسمأا را˘˘ه˘˘ن
˘ما˘ن˘غألا وأا ي˘ضشاو˘م˘لا را˘ع˘˘ضسأا
لضصو قرافب ةرطنقلا قوضسب

فلأا01 ىتحو جد0008 ىلإا
سشبكلاف ةلماك يرئازج رانيد

04 قوفي وأا يواضسي ناك يذلا
فرعي ام وأا يرئازج رانيد فلأا
راهن سضفخنا ني˘يÓ˘م ة˘ع˘برأا˘ب

فلأا03 ىلإا افلأا23 ىلإا سسمأا
سشبكلا لباقملاب يرئازج رانيد
يضضاملا ماعلا هرعضس غلب يذلا

يرئازج رانيد فلأا05 قاف وأا
غ˘ل˘ب˘م˘ب سسمأا قو˘ضسلا˘ب سضر˘˘ع

فلأا44 ىلإا04 نيب ام حوارتي
يتلا سشابكلاو يرئازج رانيد

07 ـب يضضاملا ماعلا تضضرع

اهراعضسأا تغلب افلأا06و افلأا

ىضصقأاك افلأا15 ىلإا افلأا05
راعضسألا ءافتخإا لجضس دقو دح
ما˘ع˘لا تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لا ة˘ب˘ه˘ت˘ل˘م˘لا

را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا07 ي˘ضضا˘˘م˘˘لا
سشب˘كل˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج
يف راعضسألا نوكتل طضسوتملا

راوز˘لا بل˘غأا ع˘ي˘م˘ج لوا˘ن˘˘ت˘˘م
ديعلا ة˘ي˘ح˘ضضأا اور˘ت˘ضشا ن˘يذ˘لا
ل ن˘يذ˘لا سضع˘ب˘لا ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘ضسإا˘˘ب
كل˘ت ع˘ضضو˘ل ن˘كا˘مأا نو˘كل˘م˘ي
ن˘م عو˘ب˘ضسأا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘حا˘˘ضضألا

اولضضفو ىحضضألا ديع دعوم
.مداقلا عوبضسألا ةدوعلا

بلغأاو ةدوعلا قيرطب ماحدزا
يحاسضألاب ةلمحم تانحاسشلا

قوضسلا ىلإا لوضصولا لبق
ريبكلا لاب˘قإلا تا˘مÓ˘ع تد˘ب

نأا˘بو ي˘حا˘˘ضضألا ءار˘˘ضش ى˘˘ل˘˘ع
عيمجلا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف را˘ع˘ضسألا

تا˘ن˘˘حا˘˘ضشلا لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ق˘˘ير˘˘ط كل˘˘ضست تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اماحدزا تده˘ضش ي˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا

ةرضشاعلا ةعاضسلا ني˘با˘م ار˘ي˘ب˘ك
نكي مل وهو راهنلا فضصتنمو
تاو˘˘˘ن˘˘˘ضسلا لÓ˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضسي
تقولا اذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ة˘طرا˘ف˘لا

نطاوملاب قوضسلا ظتكي ثيح
جر˘ف˘ت˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي ل˘كلا ن˘˘كل
.ةبهتلملا راعضسألا ببضسب طقف

تارا˘ي˘ضسلا بل˘غأا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةدو˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ط كل˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا

يحاضضألا وأا نافرخلاب ةلمحم
بضسح ما˘ج˘حألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م
نطاوم لكل ةيئارضشلا ةردقلا

سسمأا راهن قوضسلا رفوت ثيح

32و22 رع˘ضسب فار˘خ ى˘ل˘ع
ر˘فو ا˘م˘م ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘˘لأا
تاقبطلا فلت˘خ˘م˘ل ي˘حا˘ضضألا

.نينطاوملا نم
سضافخنلا عجري سضعبلا
ةرارحلا تاجرد عافترا ىلإا

نيذ˘لا ةداو˘ع˘لا سضع˘ب ع˘جرأا
قو˘˘˘˘˘ضسلا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب تظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كا
ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘ضسألا
ي˘ف سسمأا حا˘ب˘ضص ي˘ضشاو˘م˘˘لا˘˘ب

فوخلا ىلإا نيبرملا بايغ لظ
ع˘˘˘م ي˘˘˘ضشاو˘˘˘م˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه ن˘˘˘م
تاجرد يف د˘يد˘ضشلا عا˘ف˘ترلا
عا˘˘ف˘˘ترإا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ةرار˘˘ح˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا فÓ˘˘عألا را˘˘ع˘˘ضسأا
عفد امم اينابضسإا نم اهدارتضسا
راعضسألا سضفخ ىلإا نيبرملاب
سسوؤور عيمج عيب نم نكمتلل
ا˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا  م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘ن˘˘غألا

ن˘م ا˘فو˘خ يرا˘ج˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘بوألاو سضار˘˘مألا را˘˘ضشت˘˘˘نا
اذكو ةيضشاملاب كتقت دق يتلا
فلآا ىلع تتأا يتلا  قئارحلا
ى˘ل˘ع ي˘ضضق˘˘ت˘˘ل تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا
تايلولا نم ديدعلاب يعارملا

نيلاوملا تلعج ل˘ماو˘ع ا˘ه˘ل˘ك
سسوؤور سضرع نع نوعجارتي
ن˘م ل˘قأا را˘ع˘˘ضسأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضشا˘˘م˘˘لا

ىلإا ىدأا امم ةطرافلا تاونضسلا
قاوضسأا بلغأاب راعضسألا عجارت
ةيبلغأا نأا مغر نطولا تايلوو
نم يضشاوملا نوضضرعي نيذلا
بل˘غأا را˘ت˘خإا ا˘مد˘˘ع˘˘ب ةداو˘˘ع˘˘لا
ىلإا لقنتلا نيبرملا وأا نيلاوملا
.ةيلامضشلا تايلولا

لقنتلا اوسضفر نيلاوملا بلغأا
نم افوخ ةيلامسشلا تايلولا ىلإا

ةيسشاملا ىلع ةرارحلا ريثأات
قو˘˘˘˘˘ضسب را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘˘˘ضشك

نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘˘ب ي˘˘ضشاو˘˘م˘˘لا
او˘˘ل˘˘ضضف ن˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘غأا
اهعيبو يضشاوملا نم سصلختلا
ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘ضضف˘خ˘˘ن˘˘م نا˘˘م˘˘ثأا˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا نو˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي
تاجرد يف د˘يد˘ضشلا عا˘ف˘ترلا
ىلع يضضقت دق نيذلا ةرارحلا

لÓخ ةي˘ضشا˘م˘لا سسوؤور تا˘ئ˘م
املثم تايلولا نيبا˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا

دبكت نيأا يضضاملا ماعلا ثدح
ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘يذ˘لا نو˘لاو˘م˘˘لا
ر˘ئا˘ضسخ ة˘ي˘ل˘حا˘ضسلا تا˘˘يلو˘˘لا

سضع˘˘ب تو˘˘م ءار˘˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

بب˘˘˘ضسب ي˘˘˘˘ضشاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسوؤور
تاجرد يف د˘يد˘ضشلا عا˘ف˘ترلا
ةايح ىلع رثؤوي نيذلا ةرارحلا
.يضشاوملا

دهسشي دق ريخألا عوبسسألا
 سشابكلا راعسسأا يف اعافترا

را˘ع˘˘ضسأا نأا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘م˘˘جأا
اعا˘ف˘ترا د˘ه˘ضشت د˘ق ي˘حا˘ضضألا

موي وأا ريخألا عوبضسألا لÓخ
لبق قوضس رخآا مداقلا ةعمجلا

ىقبت دقو ىحضضألا ديع لولح
د˘ق ا˘م˘ي˘ف ةر˘ي˘تو˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع
وهو اضسوضسحم اعافترا دهضشت
راج˘ت˘لا بل˘غأا ه˘ي˘ل˘ع ع˘م˘جأا ا˘م
حاب˘ضص م˘ه˘ع˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘ت ن˘يذ˘لا
ع˘˘م˘˘جأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف قو˘˘ضسلا˘˘ب سسمأا
ة˘˘ف˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غألا ح˘˘˘جروأا

راعضسألا يف رظتنم سضافخنل
ربكألا لامتحلا ىقبي يذلاو
وأا قو˘˘ضسلا ءا˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف

ل ثي˘ح ه˘لا˘ح ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ضضو˘˘لا
هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإا د˘˘جو˘˘ت
راعضسألا ع˘فر˘ل رداو˘ب ر˘ط˘ضسألا
ىلع لد˘ت تا˘مÓ˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ف
ةبضسنب اهلاح ىلع راعضسألا ءاقب
يف رظتن˘م سضا˘ف˘خ˘نا ن˘م ل˘قأا
ةريخألا قوضسلا لÓخ راعضسألا
ىحضضألا ديع لبق ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ةداوعلا نم ةعابلا ةيبلغأا نوك
ل˘ك ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
او˘مد˘قأا ي˘ت˘لا ما˘˘ن˘˘غألا سسوؤور
تا˘يلو˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
حبر سشماهب عيبلاو ةيبونجلا

وأا جد00051 ىد˘ع˘ت˘ي ل

يدافتل دح ىضصقأاك جد0008
يف اهنودبكتي يت˘لا ر˘ئا˘ضسخ˘لا

ع˘ي˘ب ن˘م ن˘كم˘ت˘لا مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح
نأا نيدكؤو˘م ي˘ضشاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
يتلا يه قوضسلا لخاد ةكرحلا
عو˘ب˘ضسألا را˘ع˘ضسألا دد˘˘ح˘˘ت˘˘ضس

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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عم دودحلاب رامع قوزرم يح«ةرطنقلا» قوصسب عيمجلا لوانتم يف تناك يتلا مانغألا راعصسأا ىلع ةبانع ةيلوب ةيؤوم ةجرد04 ضسمأا راهن تدهصش يتلا ةعفترملا ةرارحلا تاجرد ترثأا
...ةرواجملا تايلولا فلتخم نم همؤوي ةهجلاب قوصس ربكأا ربتعي يذلاو ةفرصشلا ةيدلب

ةرارحلا تاجرد يف يصسايقلا عافترإلا ىلإا اهعجرأا ضضعبلا

ةرطنقلا قوسسبيحاسضألا راعسسأا رايهنإا

تناك يتلا ةلزعلاو نوكصسلا ةلاح دعب
ةقطنملا اهدهصشت

يسشاوملل «ةرطنقلا» قوسس
سسيدلا رجح ةقطنم ييحي
لمع بسصانم رفويو ايراجت

بابسشلل
وأا رامع قوزرم ةقطنم فرعت ىحضضأا ديع لك بارتقا عم
ةعباتلا،سسيدلا رجح ةقطنمب اهيل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ا˘م˘ك «ةر˘ط˘ن˘ق˘لا»
لضضفب نيريبك ةيويحو اطاضشن رامع يديضس ةيدلبل ايرادإا
ةبانع ةيلوب قاوضسألا ربكأا نم ربتعي يذلا ةيضشاملا قوضس
ةليط ةقطنملا هدهضشت يذلا نوكضسلا و ةلزعلا ةلاح دعب اذهو
ةرطنق˘لا با˘ب˘ضشل ة˘ضصر˘ف ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو، ة˘ن˘ضسلا ما˘يأا

سضعب بضسكو حبرلا قيقحت لجأا نم اهل ةرواجملا قطانملاو
ىلإا ةدوعلا لبق مهتÓئاعو مهضسفنأا اهب نوليعي يتلا لاومألا
ةضصاخ ءيضش لك نوعيبي مهدجت ثيح،ديدج نم ةلاطبلا
عافترا لظ يف ابلط رثكألا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ءام ةروراق رعضس لضصو ثيح مايألا هذه ةرارحلا تاجرد

سضعب عيب ىلإا ةفاضضإا، اهرعضس فعضض وهو جد06 يندعم
هل ءيضش لكو، قو˘ل˘ضسم˘لا سضي˘ب˘لاو ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا تلو˘كأا˘م˘لا

ن˘ي˘كا˘كضسلاو لا˘ب˘ح˘لا˘ك كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘ضضألا د˘ي˘ع˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع
سسارحك لمعلا رخآلا بابضشلا لضضفي لباقملا يف،ةياوضشلاو
ىلإا قيرطلا نومضسقي مهدجت ثيح ةيعرضشلا ريغ فقاوملل

هذه ربتعتو هفقوم سسرحي دحاو لك اهدعبو قطانم ةدع
تارايضسلل لئاهلا لابقإÓل ارظن حبرلل اقيقحت رثكألا ةنهملا

سشبك ءانتقا لجأا نم نطولا تايلو مظعم نم قوضسلا ىلع
ىلع نولمعي مهدجت ةليلق ةئف مهو بابضشلا ةيقب امأا،ديعلا
مهتهج نم، ةيضشاملا لقن باحضصأا ىلإا ديعلا سشبك ليضصوت
يه فرعت ةيضشاملا لقنب لفكتت يتلا تابكرملا باحضصأا
ةيبهذ ةضصرف ربتعت ثيح مايألا هذه يف ةريبك ةكرح ىرخألا
نمازت عم ةضصاخ مهدلوأا توقو مهتوق بضسك لجأا نم مهل

ام وهو يضسردملا لوخدلا عم ةنضسلا هذهل ىحضضألا ديع
عم ةقطنملا دهضشت رخآا قايضس يف .ةريبك فيراضصم بلطتي
ددع دفاوت ببضسب اريبك ايرورم اماحدزا عوبضسأا لك ةياهن

يضشاوملل ةرطنقلا قوضس ىلع تابكرملا باحضصأا نم ريبك
ىلع ةبانع ةنيدمل ةرواجملا ةضصاخ تايلولا بلغأا نمو
دتما امك، سسارهأا قوضسو ةدكيكضس، فراطلا، ةملاق رارغ
و دايز داو ةياغ ىلإا لضصوو راتمأا ةدعل يرورملا ماحدزإلا
ربتعي يذلا قوضسلل نيرداغملا وأا نيلبقملا ءاوضس مجر يجارد
ةلاح نم ةقطنملا جرخأا يذلاو ةيلولا يف ةيبعضش رثكألا
ديدعلل ةتقؤوم لغضش بضصانم رفو امك اهضشيعت يتلا نوكضسلا

 .لاطبلا بابضشلا نم
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تمدق ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا بسسحو

يف لامعلل جد ف’آا01ب ةفلسس
نا˘˘ج˘˘ل صضع˘˘ب تنا˘˘ك ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ديدعلا يف ةيعامتج’ا تامدخلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ديع لؤلح ةيسشع ةي’ؤلا تايدلب
ي˘ف تعر˘سش كرا˘ب˘م˘لا ى˘˘ح˘˘سضأ’ا
نم يسشاؤملا يبرم عم ت’اسصتا
عيب تايقافتا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا ل˘جأا
نودبو طيسسقتلاب  ديعلا يحاسضأا
دد˘ع ر˘ب˘كأا ن˘ي˘كم˘ت˘ل كلذو ةد˘ئا˘ف

ر˘˘ح˘˘ن ن˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م
هذه تءاجو .ديعلا مؤي ةيحسضأ’ا
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ةردا˘ب˘˘م˘˘لا
يدودحم نم لامعلاو نيفظؤملا
ةيحسضأا ىلع لؤسصحلا نم لخدلا
تاعامجلا ةسصاخ مهريغك ديعلا
نم ددع ربكأا اه˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نأاو ةسصاخ ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا
ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي ة˘ن˘سسلا هد˘ه˘ل د˘ي˘˘ع˘˘لا
ديدجلا يسسردملا لؤخدلا بارتقا
بؤيج فزنتسست ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
،ماع هجؤب ني˘ير˘ئاز˘ج˘لاو لا˘م˘ع˘لا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غ د˘يد˘˘سست ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن

ءا˘بر˘ه˘كلا ةرؤ˘تا˘ف˘ك ف˘يرا˘سصم˘لا
ا˘ه˘ل˘سسر˘ت ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لاو زا˘غ˘˘لاو
زا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘˘˘م
ناجللا نم ديدعلا تناكو .نئابزلل
ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا
ينؤبلا ةيدلب رارغ ىلع تايدلبلاب
طرا˘ف˘لا ر˘ه˘سشلا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف و
تايقافتا ماربإا ددسصب اهنأا تنلعأا

ةد˘عا˘سسم ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘بر˘م˘˘لا ع˘˘م
ىلع كÓسسأ’ا فلتخم نم لامعلا
ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ع˘˘لا صشب˘˘ك ءار˘˘سش

اذهو رهسشأا01 ىلإا لسصي حيرملا
ةبغر ةيب˘ل˘ت˘ل ي˘تأا˘يو د˘ئاؤ˘ف نود˘ب

اؤحبسصأا نيذلا لامعلا نم ف’آ’ا
ةري˘خأ’ا تاؤ˘ن˘سسلا ي˘ف نؤ˘ل˘سضف˘ي
با˘˘˘هذ مد˘˘˘عو زا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا اذ˘˘˘˘ه
عيب وأا «يديركلا» ىلإا تÓئاعلا
نإاو- تارهؤجملا وأا لزنملا ثاثأا

صشب˘ك ءا˘ن˘ت˘˘قا ل˘˘جأا ن˘˘م- تد˘˘جو
ا˘ه˘ئا˘ن˘بأ’ ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدإ’ د˘ي˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ا˘نردا˘سصم بسسحو .را˘˘غ˘˘سصلا

تمدق -ةفيظ˘ن ة˘با˘ن˘ع- ة˘سسسسؤؤ˘م
ردقت اهلامعل ( ةيلام ةبه) ةريخأ’ا

ديعلا صشبك ءانتق’ جد ف’آا01ب
نا˘سسح˘˘ت˘˘سسا تي˘˘ق˘˘ل ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
.لامعلا نم ف’آ’ا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

6475ددعلا9102 توأا30 تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

جد فلأأ51ب ردقت ةيلام ةبه حنم ررقت هنأأ ةبانع ةيلول يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويدل ةيعامتجلأ تامدخلأ ةنجل تنلعأأ
توأأ رهسشل يرهسشلأ بتأرلأ نمسض لامعلل يرهسشلأ بتأرلأ باسسح يف ةرسشابم اهليوحت متي ثيح كرابملأ ىحسضألأ ديع ةحنمب ةسصاخ

 ةبانع ةيدلبل تامدخلأ ةنجل اهبناج نم يراجلأ

 جد فلأأ51و  فلآأ01 نيب ام تحوأرت

ديعلا ضشبك ءارصشل تايدلبلا لامعو نيفظوملل ةيلام تابهو فلصس
رطسسملأو ةيئيبلأ ةمكوحلأ جمانرب نمسض

ةئيبلأ ةرأزو فرط نم

عقوم ميصسقتو ديدحتل تاحرتقم
لحاصسل ةيرحبلا ةيمحملا

 غوديإا ةقطنم
ةيرواسشتلا ةسشرؤلا دقع نع ةبانع ةي’ؤل ةئيبلا ةيريدم تنلعأا
ةيمحملا عقؤم ديدحت لؤح تاحرتقم ميدقت لجأا نم ةثلاثلا
فينسصت عورسشم راطإا يف ةسشرؤلا هذه لخدت و .ةيرحبلا
جمانرب نمسض جردنملا غود˘يإ’ا لا˘ب˘ج˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تاقاطلا و ةئيبلا ةرازو فرط نم رطسسملا و ةيئيبلا ةمكؤحلا

دقوZIG .يناملأ’ا نواعتلا ةلاكو عم ةكارسشلاب ةددجتملا
ةينعملا تاعاطقلا لك نع نؤلثمم ةسشرؤلا هذه يف كراسش
يمÓعإ’ا مؤيلا ناكو .ةبانع ةي’و يدايسص نع نؤلثممو
ة˘يد˘ل˘ب ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع طرا˘ف˘لا ناؤ˘ج ر˘ه˘سش ر˘خاوأا د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ةيديسصلا دراؤملاو يرحبلا ديسصلا ةيريدم ةكراسشمب يبياطسش
ةيمحملا ميسسقتو ديدحتل تاحارتق’ا نم ةلمجب جؤت دق ةبانعب
نمسض جردنملا (غوديإا) ةقطنم لحاسس لؤط ىلع ةيرحبلا
ةئيبلا ةرازو فرط نم رطسسملاو ةيئيبلا ةمكؤحلا جمانرب
ة˘سشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو .ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘˘لاو
نع نيلثمم ةكرا˘سشم˘بو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ة˘يروا˘سشت
تاطاسشنلاو يرحبلا ديسصلا لاجم يف ةطسشانلا تايعمجلا
مهاسست يتلا ةءانبلا تاحار˘ت˘ق’ا˘ب جور˘خ˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ح˘ب˘لا
غوديإا ةقطنم لحاسس لؤط ىلع ةيرحبلا ةيمحملا ميسسقت يف
ةلمحلا تم˘ت˘ت˘خا ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو.ة˘ي˘سصؤ˘لا ةرازؤ˘ل˘ل ا˘ع˘فرو
» اعم هققحن نأا نكمي » راعسش تحت ةيسسيسسحتلا و ةيؤعؤتلا

مؤيلا يف عؤسضؤملا رؤحمتو يديارسس ئطاسش ىؤتسسم ىلع
ةيفيك و قئارحلا نم تاباغلا ةيامح لؤح ةلمحلا نم ريخأ’ا
لئاسصفلا صضعب لؤح تامؤلعم تمدق امك ،اهيلع ةظفاحملا
ةكراسشمب اذه و ةقطنملا هذهب ةدجاؤتملا ةيتابنلا و ةيناؤيحلا

و ةسضايرلا و بابسشلا ةيريدم و تاباغلا ةظفاحم نم لك
تناكو يندملا عمتجملا و ةيؤعمجلا ةكرحلل ينطؤلا داحت’ا
تلسصاؤ˘ت » ا˘ع˘م ه˘ق˘ق˘ح˘ن نأا ن˘كم˘ي«را˘ع˘سش تح˘ت و ة˘ل˘م˘ح˘لا
تÓمحلاو اهماتتخا لبق ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع صسما˘خ˘لا عؤ˘ب˘سسأÓ˘ل
ةئيبلا ةيريدم فرط نم ةجمربملا ةيسسيسسحتلاو ةيؤعؤتلا
دجاؤتملا » ةؤخأ’ا «يفيسصلا ميخملا لافطأا تسسم ةي’ؤلل
ة˘ي˘ف˘ي˘ك لؤ˘ح ا˘ه˘عؤ˘سضؤ˘م رؤ˘ح˘م˘ت ثي˘ح يد˘يار˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
بنجتل ةعبتملا قرطلا اذكو ةيباغلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا

YÉO∫ GCe«ø.تاباغلا قئارح

ريبك عافترأ طسسو مهباسصعأأ ىلع ةليل أوسضق
ةرأرحلأ تاجرد يف

عم لصصاوتت نينطاوملا ةاناعم
 يئابرهكلا رايتلا عاطقنا لكصشم

صسمأا لوأا ءاسضيب ةليل ةبانع ةنيدمب ءايحأا ةدع ؤنطاؤم صشاع
رارغ ىلع اذه تا˘عا˘سسل ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا بب˘سسب
ىلع ةليل اؤسضق نيأا يديارسس، لاحرب، صسيدلا رجح، ةزارخ،
،يئابرهكلا رايتلل ةيلات˘ت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا بب˘سسب م˘ه˘با˘سصعأا

53 تزواجت،ةقؤبسسم ريغ ةرارح ءاؤجأا طسسو اذه ثدحي

راثأا ام ؤهو، ةيؤجلا لاؤحأ’ا حلاسصم هتدكأا ام بسسح ةجرد
لامعتسسا نع فقؤتلاب اؤماق نيذلا نينطاؤملا ديدع ءايتسسا
فلتلل اهنم ديدعلا تسضرعت نأا دعب، ةيلزنمورهكلا تازيهجتلا

ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ،ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا بذ˘بذ˘ت بب˘سسب ،دا˘˘سسف˘˘لاو
لّمح امك ،راذنإا قباسس نود تاعاسسل عطقني انايحأاو بوانتلاب
نؤطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضؤلاو ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا نؤ˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ةسسسسؤؤمل ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا و ةيئاذغلا داؤملا فلت و اهيف
،ةراحلا ءاؤجأ’ا هذه يف مهبيذعت لسصاؤت يتلا «زاغلنؤسس»
هتاقتسشمو بيلحلا، ءارمحلاو ءاسضيبلا مؤحلل ةبسسنلاب ةسصاخ
فلتلا نم ظفحت نأا لجأا نم ديربت لئاسسو ىلإا جاتحت يتلا

مهنم ديدعلا ربع امك ، ةرارحلا تاجرد عافترا لظ يف ةسصاخ
عسضؤلا رارمتسسا نم ،ن˘يد˘يد˘سشلا م˘ه˘ب˘سضغو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع
ابلطو اكÓ˘ه˘ت˘سسا فر˘ع˘ي يذ˘لا ،ف˘ي˘سصلا ل˘سصف ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا

ةيعسضؤلا نأا نينطاؤملا صضعب دكأا ثيح ،ءابرهكلل اديازتم
،بابسسأ’ا هفتأ’ عطقني يئابرهكلا رايتلا نأاو قاطت ’ تتاب
نؤبلاطي مهلعج ام ، تاريربت يأا ميدقت وأا راذنإا قباسس نودو
ةيعسضؤلا نم مهلاسشتناو لخدتلا ةرورسضب ةينعملا تاهجلا
ةي’و يلاو تانيمطت اهتهج نم، اهيف نؤطبختي يتلا ةيرزملا

يئابرهكلا رايتلا عاطقنا لكسشم لحب دؤهزم قيفؤت ةبانع
فرط نم ة’ابمÓلا ةسسايسس لظ يف قرو ىلع اربح تلظ
تاداقتن’ ةريخأ’ا ةدملا يف تسضرعت يتلا زاغلنؤسس ةسسسسؤؤم
اذه ببسسب ةبانع تايدلب ناكسس مظعم فرط نم ةعسساو

U¢. Ü. لكسشملا
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ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م تدا˘˘فأا
ةينقتلا ةقرف˘لا نأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
ةيدلب عاطقب ةسسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
صسيمخلا صسمأا لوأا تماق يبياطسش
صضار˘˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
فيظنت ةلمحب هايملا ربع ةلقنتملا

نئاكلا عيبانيلا عمج˘م˘ل ح˘ير˘سستو
نمسض اهتبقارمو (نامورلا نيع)ب

لمسشت يتلا ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ف˘عا˘سضمو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
صضاؤحأ’ا رابآاو عيبانيلل ةبقارملا
تايدلب فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
نم تانيع عفر لÓخ نم ةي’ؤلا
رباخم˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل ها˘ي˘م˘لا
ةبانعب هايملل ةير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ىد˘˘م ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ي˘ع˘ب ع˘ي˘با˘ن˘ي˘لا ها˘ي˘م كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسا
صضار˘˘مأ’ا يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لو نا˘˘˘مور˘˘˘لا
ةسصاخ هايملا قيرط نع ةلقنتملا

باطقتسسا فرعت عيبانيلا كلت نأاو
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا

ءاملاب دوزتلل ايمؤي نيفاطسصملاو
ريبكلا عافتر’ا لظ يف بورسشلا

. ةرارحلا تاجرد يف

نأا ى˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
دق يزكرملا ربخملا يف ةلثمملا
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب ار˘˘خؤؤ˘˘م تما˘˘ق
ىلع عيبانيلا مظعم ةبقارم تلمسش

31 اهددعو ةبانع ةي’و ىؤتسسم

هايملل ةيرئازجلل ةعبات ةثÓث اعبنم

حلاسصم فارسشإا تحت عبانم01و

ى˘ل˘ع تا˘ن˘ي˘ع ذ˘خأا م˘تو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل يز˘كر˘م˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا

.ةيجؤلؤيرتكبلاو ةيئايميكؤيزيفلا

رفؤتي يزكرملا ربخملا نأا املع

كلذكو ةربخ يوذو تاراطإا ىلع

ليل˘ح˘ت ي˘ف ةرؤ˘ط˘ت˘م تاز˘ي˘ه˘ج˘ت

ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘فو كلذو ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا

تع˘سضو ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ب لؤ˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةد˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘بو

اهنم دوزتلا عؤنمملا نمسض عيباني

فورخ نيع عبنم رارغ ىلع ءاملاب

نؤ˘تر˘ث˘كي ’ ن˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا نأا ’إا

تاهيبنتلا نم مغرلا ىلع كلذب

تاه˘ج˘ل˘ل ة˘يرود˘لا تار˘يذ˘ح˘ت˘لاو

ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا

صسمأا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةدرابلا نيع ةيدلب عاطق ىؤتسسم
ةنايسصلا ةحلسصم عم قيسسنتلابو
جار˘خإا˘˘ب تما˘˘ق را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
م˘قر ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا ر˘ئ˘ب˘ل˘ل ة˘خ˘˘سضم˘˘لا

يذلا اث/ل42 بؤسسنم وذ زابرق3
ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا قاور ن˘˘م ل˘˘ك نؤ˘˘م˘˘˘ي
برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ةفرسشلاو
بط˘ع˘لا با˘ب˘سسأا ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل اذ˘˘هو
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذ ع˘˘م ةازؤ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
غلبملا ةيئاملا تابرسستلا ةبراحم
زكرم لخد˘ت˘لا ة˘قر˘ف تما˘ق ا˘ه˘ن˘ع
ىلع مهم برسست حÓسصإاب ةبانع

مم09 رط˘ق تاذ ةا˘ن˘ق ىؤ˘ت˘سسم

.يرجنورل يحب02.1 قمع ىلع

ضضأوحألأ رابآأ ةبقأرمو ةجلاعمل ةيئلو ةلمح نمسض

هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضضارمألا يدافتل «نامورلا نيع» عيباني رهج

رفحلأ تايلآل ملاسس يديسس رسسج بناجب برسستلأ تعجرأأ اميف

ةيئاملا تابرصستلا ةبراحم ةيلمع لصصاوت هايملل ةيرئازجلا
قرأا يذلا لكاسشملا ربكأا نم ربتعي لكسشملا اذه نأا ةسصاخ تايدلبلا فلتخم ربع ةيئاملا تابرسستلا جلاعت ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا لازت ’
دقف ملاسس يديسس يح رسسج بناجب هايملا برسست صصؤسصخبو، قباسس حيرسصت يف ةدحؤلا ريدم هدكأا املثم ءاؤسسلا دح ىلع نينطاؤملاو ةسسسسؤؤملا
تماق ثيح ،اسصاخ افقؤم ناكملا نم نيذختملا رفحلا تايلآاو تانحاسشلا باحسصأا ىلإا ببسسلا مÓعإ’اب فلكملا بسسح ةسسسسؤؤملا تعجرأا

لخدتلا ةقرف تماق اهنع غلبملا ةيئاملا تابرسستلا ةبراحم راطإا يفو، نيبرسست حÓسصإاو لخدتلاب ينؤبلا زكرم لخدتلا ةقرف يف ةلثمم مهحلاسصم

ةحفاكم راطإا يف امأا، ةبانع ةيدلبب يرجنورل  يحب02.1 قمع ىلع مم09 رطق تاذ ةانق ىؤتسسم ىلع مهم برسست حÓسصإاب ةبانع  زكرم
نيعب عيبانيلا عمجمل حيرسستو فيظنت ةلمحب يبياطسش عاطقب ةسسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘قر˘ف˘لا تما˘ق˘ف ،ها˘ي˘م˘لا ر˘ب˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا صضار˘مأ’ا
مقر ةقيمعلا رئبلل ةخسضملا جارخإاب راجحلا زكرم ةنايسصلا ةحلسصم عم قيسسنتلاب هايملل ةيرئازجلا حلاسصم تماق ةدرابلا نيع ةيدلببو،نامورلا

.بطعلا بابسسأا ةفرعمل اذهو برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ةفرسشلاو ةملعلا قاور نم لك نؤمي يذلا،ةيناثلا يف ارتل42 بؤسسنم وذ زابرق ةثÓث
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

64759ددعلا9102 توأا30 تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

«يوسضوفلا» خيرفت
تاطلسسلا نيعأا مامأا

كاسشكألاو تويبلل اخ˘ير˘ف˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو فر˘ع˘ت م˘ل
تايدلبلا لجف مايألا هذه هدهسشت ام لثم ةيوسضوفلا
بويجلا ددهت تتاب يتلا ةرهاظلل اريبك ايمانت فرعت
ما˘مأا كلذو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا هو˘سشتو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

دح ىلع ةبختنملاو ةيئلولا تاطلسسلل بيرغ تمسص
متي تايانبلا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ءا˘ن˘ب˘لا ح˘ب˘سصأاو ءاو˘سس
ريرحتب نوبختن˘م˘لا ي˘ف˘ت˘كي ن˘ي˘ح ي˘ف ارا˘ه˘ن ارا˘ه˘ج
.لاغسشألا فقو رسضاحم

كابلا يف52.51 لدعم كتفي سسوبحم
نوجسسلا ةرادإل ماعلا ريدملا لاق
ةبسسن ليجسست مت هنأا نويلف راتخم
ةيباقعلا تاسسسسؤوملا ءلزن حاجن

يتداهسش يف نطولا ربع
طسسوتملا ميلعتلاو ايرولاكبلا
انحتمم0563 لسصأا نم8461
ةئاملاب74 نم ديزأا هتبسسن ام يأا

ىلع ءلزنلا دحأا دسصح دق و
ةداهسش يف ىلوألا ةبترملا
دسصحو52.51 لدعمب ايرولاكبلا
اميف60.41 لدعم رخآا Óيزن

ةسسسسؤوملل ىلوألا ةبترملا تداع
ددع يف طاوغألاب ةيباقعلا
ايرولاكبلا ةداهسش يف نيحجانلا
 .احجان641 اهليجسستب

ريدم نم ةبيط ةتافتلا
ةيندملا ةيامحلا

«ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ما˘˘ق
لوأا ةديلبلا يلاو ةقفر «فÓغوب مÓعوب
ةرايزب ةبيط ةتافتلا يفو سسيمخلا سسمأا

بسش يذلا قيرحلا اياحسض ةلئاع ىحرج
تاميل˘ع˘ت تي˘ط˘عأا ن˘يأا ة˘نا˘مر˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
مهترايز لÓخ ىحرج˘لا˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘ل˘ل
رسضح امك ةيازوم ىفسشتسسمب اياحسضلل
عييسشت ةيلولا يلاوو فÓغوب مÓعوب

ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ب˘ق˘م˘ب ة˘مو˘حر˘م˘لا ةزا˘ن˘ج
.ةنامرلا

 «يودب» وثوعبم
تايلولا يف

تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تر˘˘خ˘˘سس
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ا˘ه˘تارا˘طإا ن˘م ادد˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
نيزوعملا ةحنمب قلعت ام اميسس ل تايلولا

ع˘يزو˘تو ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لاو م˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف بت˘˘كلا
ةبسسانملا هذه حا˘ج˘نإل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا

يرازولا سسلج˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘ل اد˘ي˘سسج˘تو
.يسضاملا عوبسسألا لÓخ دقعنملا كرتسشملا

ةرهسسلا نوعطاقي نويمسسرلا
داقميت ناجرهمل ةيماتخلا

اهيف ناك ،ةلماك دوقع ةعبرأا ربعو ،ةداعلا ريغ ىلع
ام اميسس ،هتناكمو هتبي˘ه ي˘لود˘لا دا˘ق˘م˘ي˘ت نا˘جر˘ه˘م˘ل
يف يتلا ،ةيماتخلاو ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ن˘ي˘تر˘ه˘سسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت
ءاوسس ةفاقثلا ةارزو نم تاطلسسلا اهرسضحت بلاغلا
،ةيلولا يلاو ىلإا ةفاسضإلاب ،هنع بوني نم وأا ريزولا

تمتتخا يتلا داقميت ناجرهمل ةيلاحلا ةعبطلا نأا ريغ
ة˘ع˘طا˘ق˘م تفر˘ع د˘ق لوألا سسمأا ةر˘ه˘سس ا˘ه˘تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
لوح تلؤواسستلا نم ديدعلا حرط ام ،اهنع نييمسسرلا

ىلع ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم فر˘ط ن˘م ةدرا˘ب˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا هذ˘ه
ةقÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ة˘م˘ئا˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ع˘قو˘ت˘لا سسكع
ةعطاقملا تاوعد لوح ،هذه ةيلودلا ةيفاقثلا ةرهاظتلا
مهفرط نم قبطت ملو ،نينطاوملا نم ددع اهنسش يتلا

نوكي نأا حجري نيذلا ،نيلوؤوسسملا فرط نم تقبطو
.رربم مهبايغو مهتعطاقمل

نيملسسملا فلاخت ةيبرع ةلود
ىحسضألا ديع موي يف

ةنطلسس تقرتفا ،اهعون نم ىلوألا اهنأاب تفسصو ةقباسس يف
ىحسضألا ديعب لافتحلا يف اهتاراجو ةيدوعسسلا نع نامع
نامع ةنطلسس يف ةسصتخملا ةسسيئرلا ةنجللا تنلعأاو.كرابملا
نوكي كلذبو ،ةدعقلا يذ رهسشل ممتملا وه ةعمجلا موي نأا
ىحسضألا ديع لحي يلاتلابو ،ةجحلا يذ نم لوألا تبسسلا
،سسمأا لوأا تنلعأاو.توأا21 ،نينثلا موي نامُع يف كرابملا
فداسصي ،كلذل اقفوو ،ةجحلا يذ لÓه ةيؤور توبث ةيدوعسسلا

.توأا11 ،دحألا موي ،ماعلا اذهل ىحسضألا ديع
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يلوأا مييقتك ةعبطلا تفرع دقو

ةنراقم افث˘كم ا˘ير˘ي˘ها˘م˘ج ارو˘سضح
ن˘مز ي˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب
تبسصن يتلا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
فسسوي نانفلا ةدايقب يسضاملا ماعلا
ي˘با˘ج˘يإ’ا ق˘سشلا و˘هو ،ششا˘ت˘ن˘خو˘˘ب
وهف يبلسسلا قسشلا امنيب ،ةعبطلل
ةظفاحملا قفوت مل ذإا ،ميظنتلا ءوسس
ربع ناجرهملل نسسحلا ريسسلا يف
دقفأا يذلا رمأ’ا ،تايوتسسملا ديدع
.هتبيهو هتناكم ناجرهملا

ةيماتخلا ةرهسسلا تناك دقو اذه
،ةسصلاخ ةيواسش ةيلح˘م ة˘يرو˘ل˘كل˘ف
ىلإا ةقطنملا ينانف نم ددع اهايحأا

ثارتلا يف ة˘يرو˘ل˘كل˘ف قر˘ف بنا˘ج
شضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةظفاحم جاتنإا نم يمحلم يحرسسم
نات˘يو˘ك د˘جا˘م جار˘خإاو نا˘جر˘ه˘م˘لا
لحرو ةر˘ه˘سسلا ه˘ب تل˘ه˘ت˘سسا يذ˘لا
ترم يتلا لحارملا ىلإا روهمجلاب
ةين˘ف تا˘حو˘ل ع˘برأا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب
شصقر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تع˘˘˘م˘˘˘ج ةز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م
عقاو يورت تاملكو ىقيسسوملاو
،لا˘ي˘جأا تا˘سسم˘ه ة˘قر˘ف˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا ،ةديجم˘لا ةرو˘ث˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
مث ءادوسسلا ةيرسشعلاف ،لÓقتسس’ا
رئازجلا هسشيعت امو ةنهارلا ةلحرملا

امك ،كلذل ةيزمر تاءاحيإا نمسض
ىسسيع نانفلا نم لك ةرهسسلا ىيحأا

ةنسس22 ةدمل بيغ يذلا يميهاربإا
ينفلا هئاط˘ع م˘غر نا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘ع
،ةليسصأ’ا ةيواسشلا هتاملكو زيمملا
ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ل˘كل˘ف قر˘ف بنا˘˘ج ى˘˘لإا

شسوا˘ق˘ن ن˘م ة˘عا˘فر˘لا ة˘قر˘˘ف رار˘˘غ

يتلا ةناورم نم «يريزاث» ةقرفو
ةبسصقلا تامغنب روهمجلا تعتما

كيلم نانف˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،ر˘يد˘ن˘ب˘لاو
ةسصرفلا هل تحيتأا يذلا ،يواسشلا

ى˘ن˘غ˘ف ،يدا˘قو˘ما˘ت ح˘كر ءÓ˘˘ت˘˘ع’
هسسفن كلامتي مل ذإا ،هتاناعمو ميتيلل
ى˘ل˘ع ا˘عو˘مد ه˘تا˘م˘˘ل˘˘كل بحا˘˘سصو
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشخ˘˘˘˘لا
دهعملل ةينو˘مرÓ˘ف˘لا ار˘ت˘سسكروأ’ا
ةزعموب ةداي˘ق˘ب ة˘ن˘تا˘ب ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا

ةعبط عيدوت كلذ دعب متيل ميكح
نا˘جر˘ه˘م˘ل ة˘ع˘م˘سش ءا˘ف˘˘طإاو ىر˘˘خأا

هداجمأا عجرتسسي نأا رظتني ،قيرع
.ةقح’ تاعبط يف

دق يداقومات روهمج ناكو اذه
ل˘ب˘˘ق ا˘˘م ةر˘˘ه˘˘سسلا ي˘˘ف ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘سسا
يف يناغأ’ا نم ةعومجمب ةيماتخلا

ناك ةير˘ئاز˘ج˘لا عو˘ب˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةرهسسلا يهو ،اهمجن ريغسصلا لÓب
ازيمم ايريهامج ’ابقإا تفرع يتلا
عاتمتسسÓل اسصيسصخ اوتأا بابسشل
،«و˘ب˘سسا˘˘ح˘˘ت˘˘ن ي˘˘حاورأا» ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا˘˘ب
،«يتم˘ي˘م˘ب كت˘ي˘ق’و كي˘ب تر˘ب˘ك»
ي˘بر ن˘˘ي˘˘م تحر˘˘ف ،«ششا˘˘سسن˘˘نا˘˘م»
«نونجملا قسشعلا«و «كيل ينبتك
به˘˘˘لأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا لÓ˘˘˘ب˘˘˘ل
ع˘م هءا˘ن˘غ م˘˘سسا˘˘ق˘˘تو تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا

ةقرف تنغ دق هلبق ناكو ،هروهمج
ةسسبت ةي’و نم ةمداقلا ةسشمامنلا
ي˘نا˘غأا˘ب رو˘سضح˘˘لا تع˘˘ت˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا
ىلع ثارتلا ن˘م ةد˘م˘ت˘سسم ة˘يوا˘سش
ىسسيعل ةمر˘كلا ن˘ي˘ع ة˘ي˘ن˘غأا رار˘غ
هد˘ع˘ب ،ىر˘خأا ي˘نا˘غأاو ي˘نو˘مر˘˘ج˘˘لا
ح˘˘كر˘˘لا «ما˘˘˘ج» با˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘عا

با˘˘سشلا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘ع˘˘˘قاو شسكعو
مل امك «رانيدلا» ناونعب يرئازجلا

عسضولا ةمجرت يف ةسصرفلا توفي

ة˘با˘سصع˘لا لو˘˘ح ،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ن˘˘هار˘˘لا

يغيرلا ع˘با˘ط ي˘ف ،به˘ن˘لا م˘ئار˘جو

ىد˘ل ا˘ع˘سساو ا˘بوا˘ج˘˘ت فر˘˘ع يذ˘˘لا

ام ةرهسسلا تمتتخا اميف ،روهمجلا

بابسشلا ارتسسيكروأاب ةريخأ’ا لبق

ي˘˘ف ظ˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ع˘˘سسي م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،د˘˘عو˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا

اوسضع05 مهددع غلابلا اهءاسضعأا

ن˘طو˘لا تا˘ي’و د˘يد˘ع˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م

هبسش تاجردمل مهتافوزعم نومدقي

.ةيواخ

م˘ير˘كت ةر˘ه˘سسلا لÓ˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

د˘م˘ح˘م مو˘حر˘م˘لا نا˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

نفلل ريثكلا مدق يذلا يسساروأ’ا

ام زربأا نم ناك ةرتف يف يرئازجلا

.ةيسساروأ’ا ةينفلا ةحاسسلا تبجنأا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةـــفاقثلأ رابخأأ6475ددعلا9102 توأا30 تبسسلا10
www.akhersaa-dz.com

تيحأإ ذإإ ،ةسصلاخ ةيرئإزج ةكراسشم تفرع يتلإو،14 ـلإ هتعبط يف يلودلإ داقميت ناجرهم تايلاعف ىلع راتسسلإ لوألإ سسمأإ ةرهسس لدسسأإ
دوعت رخآلإ مهسضعبو ،ةرم لوأل حكرلإ يلتعي مهسضعب ،عوبطلإ فلتخم يف نييرئإزجلإ نينانفلإ نم ةبخن مايأإ ةسسمخ رإدم ىلع اهتإرهسس

.تإونسسل بيغ رخآلإ سضعبلإو ،يداقومات روهمج ىلع

14 ـلإ هتعمسش ئفطي داقميت ناجرهم

ادباو امئاد رصضاحلا ينومرجلا ىصسيعايميظنت ةلصشاف ايريهامج ةحجان ةعبط
ةعبط وأا داقميت تارهسس نم ةرهسس رمت نأا نكمي ’

ى˘سسي˘ع ة˘يوا˘سشلا ة˘ي˘ن˘غأ’ا قÓ˘م˘˘ع نا˘˘كو ’إا ه˘˘ن˘˘م

ةريهسشلا هتطيع اسصوسصخ ،اهيف ارسضاح ينومرجلا

ةرهاظتلا يف نوكراسشملا ذبحي يتلا «ةمركلا نيع»

ام وهو ،اهنم دب ’ ةيمتحك اهب ينغتلا هذه ةيفاقثلا

هذه يف ةكراسشملا ةيرولكلفلا قرفلا هزواجتت مل

يف نوسصتخملا هنم اميسس نينانفلا نم ددعو ةعبطلا

.يواسشلا عباطلا

ةقبصسملا هيناهت مدقي ريغصصلا لÓب

كرابملا ىحصضألا ديعب
ةيئانغلا هتÓسصو ءاهتنا بقع ريغسصلا لÓب هجو

هعم يقتلي نل هنأا هنيقيل ،هروهمجل ديعلا يناهت

امك ،لئÓق مايأا هنع انلسصفت يذلا ديعلا لبق اددجم

،كردلا ،نمأ’ا لاجر ىلإا هتايحت هيجوت ىسسني مل

.ةفاحسصلاو ةيندملا ةيامحلا

هلاقتعا ةيصضرف عصضي «ماج»
دق ناك ةينغأا يدؤوي نأا لبقو ،حكرلا هئÓتعا ىدل

لاق ،دÓبلا هسشيعت يذلا عسضولاو انمازت ماج اهرسضح

هفي˘قو˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ه˘نأا هرو˘ه˘م˘ج˘ل ما˘ج

نم هعنمي مل كلذ نكل ،ةينغأ’ا ببسسب هلاقتعاو

شسكعت تناك يتلا اهتاملكب هروهمج عاتماو اهئادأا

ةباسصعلا مئار˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘تا˘م ا˘م˘ي˘سس ،ششا˘ع˘م˘لا ع˘قاو˘لا

.داسسفو بهن نم ةرذقلا

كارحلا نم نيلقتعملا حارصس قÓطا ىلإا ةوعد
حارسس قÓطإا ىلإا ةينعملا تاطلسسلا «ماج» اعدو اذه

مهلاقتعا مت نيذلا كار˘ح˘لا با˘ب˘سش ن˘م ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ةبسساحمو مهقوقحب ةبلاطمل˘ل او˘جر˘خ م˘ه˘نأا در˘ج˘م˘ل

هلثم بابسش مهنإا «ماج» لاقو ،دسسافلا ميظنتلا بانذأا

.هب نمؤوي يذلا هجوتلاو بلاطملا شسفن مهل

تاجردملا ىلع نم حدسصت «نيقارسساي دÓبلا وتيلك»

داقميت ناجرهم˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ة˘ما˘قإا ع˘ن˘م˘ت م˘ل

لبق هدسض تنسش يتلا ةعطاقملا تاوعد دعب يلودلا

ةرهسسلا يف امي˘سس ر˘سضا˘ح˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا ،ة˘قÓ˘ط˘ن’ا

ي˘ف تددر ا˘م˘لا˘ط˘ل تارا˘ب˘ع د˘يدر˘ت ن˘م ة˘ي˘ما˘ت˘خ˘˘لا

دجو ثيح ،ةعمج لك ةماقملا ةيملسسلا تاريسسملا

ءÓتع’ حنم غارف دنع ةسصرفلا رسضاحلا بابسشلا

ديدرت ي˘ف اوذ˘خأاو ح˘كر˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ىد˘حإا

ةحسضاو تناك يتلاو «نيقارسساي دÓبلا وتيلك» ةرابع

ريفسصتلاو تافاتهلا ىلإا فاسضت يتلاو ،ةموهفمو

ىلع اهفارسشإا ةيسشع ةفاقثلا ةريزو ىلع نسش يذلا

دنع كابتر’اب اهباسصأا يذلا رمأ’ا ،ةعبطلا قÓطنا

يم˘سسر˘لا حا˘ت˘ت˘ف’ا ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ح˘كر˘لا ا˘ه˘ئÓ˘ت˘عا

ةموكحلل عطاقلا شضفرلا روهمجلل اريبعت ،ةعبطلل

.ةيلاحلا

ميتي ماتتخا يف ةرازولل لثمم لو يلاو ل
دقف ،ناجرهملاب اهعون نم ىلوأ’ا دعت ةقباسس يف

ةي’ولاب لوأ’ا لوؤوسسملا ،ةيماتخلا ةرهسسلا نع باغ

تناك يذلا تقولا يفف ،ةرازولا نع لثمم اذكو

ناجرهملا ر˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا تا˘ع˘ب˘ط˘لا تار˘ه˘سس

اينطو وأا ايلحم ءاوسس تاطلسسلا نم افارسشإا فرعت

ةعبطلا هذه نإاف ،نيلوؤوسسمو تايسصخسش روسضحب

روسضح دهسشت مل اسصلاخ ايلحم ناك يذلا اهماتخ يف

نع يمسسرلا نÓعإ’ا متي مل هنأا امك لوؤوسسم يأا

قباسس تقو يف تناك يتلا ةيفاقثلا ةرهاظتلا ماتتخا

وهو .دÓبلاب ةماقملا تارهاظتلا ربكأاو قرعأا نم

تلاسسأا ةعبط يف ت’ؤواسستلا ديدع حرطي يذلا رمأ’ا

.ربحلا نم ريثكلا

اك مير ـل ةيرئازجلا ةيصسنجلا عزني ششاتنخوب

بياصس كومو
ة˘غ˘ب˘سصلا قا˘سصلإا ى˘ل˘ع نا˘جر˘ه˘م˘لا ظ˘فا˘ح˘˘م ر˘˘سصأا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا م˘غر ،نا˘جر˘ه˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا

ا˘ك م˘ير ن˘م ل˘ك نأا ششا˘ت˘ن˘خو˘ب ر˘ب˘ت˘عاو ،ة˘سصلا˘خ˘˘لا

،ايناطيربب ميقم˘لا بيا˘سس كو˘مو ا˘سسنر˘ف˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا

ةيرئازجلا امهلوسصأا ىسسانتو ةيبنجأا تايسسنج اووذ

مدقتسسي مل يذلا ناجرهملل ةيلودلا عباط ءافسضإ’

.نيتقحÓتم نيتعبطل بناجأا نينانف
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اهتقباسس نم ةئاملاب04ـب تواهت ةينإزيملإ نإإ لاق

ملقأاتلا بجي ةصصاخ فورظ كانه‘‘ :ناجرهملا ظفاحم ششاتنخوب
‘‘فصشقتلا اهنمو اهعم
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داقميت ناجره˘م ظ˘فا˘ح˘م ر˘ب˘ت˘عا

فسسوي14 ـلا هتعبط يف يلودلا
اهدقع ةيفحسص ةودن يف ششاتنخوب

ةعبط اهنأا ،ةعب˘ط˘لا ما˘ت˘ت˘خا ة˘ي˘سشع
يذلا روهمج˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ح˘جا˘ن

ةعبطلاب ةنراقم ةوقب ارسضاح ناك
اهيف ملتسسا دق ناك يتلا ةيسضاملا
.ةظفاحملا

رودلا ىلع ظفاحملا ىنثأاو اذه
نم تمهاسس يذلا زرابلاو ريبكلا

ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ه˘˘لÓ˘˘خ
ي˘˘ف بناو˘˘ج˘˘لا د˘˘يد˘˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا
لقنلاو ءاويإ’ا رارغ ىلع ناجرهملا
نم اومدقتسسا نييمÓعإاو نينانفلل

ىلإا لسضفلا عجرأاو ،ةي’ولا جراخ
يتلا ةي’و˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘م˘ها˘سسم˘لا

’ اميف ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ط˘ب˘خ˘ت تع˘ن˘م
ةي˘ناز˘ي˘م نأا اد˘كؤو˘م ،ها˘ب˘ق˘ع د˘م˘ح˘ت
ن˘م ر˘ي˘ث˘كب ل˘قأا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا

04 ي˘لاو˘ح˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا
قايسسلا تاذ يف ىفن امك ،ةئاملاب

ميتنسس رايلم001 غلبم نوكي نأا
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘قر˘˘لا و˘˘ه

ر˘ب˘ع لواد˘ت˘م و˘ه ا˘م˘ك نا˘جر˘ه˘م˘˘لا

،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م

يقيقحلا مقرلا ءاطعإا نع ظفحتو

.ناجرهملل ةحونمملا ةينازيملل

بنا˘جأا ن˘ي˘نا˘˘ن˘˘ف بي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ن˘˘عو

ةيلاكسشإا ششاتنخوب شضفر ،برعو

،ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا دود˘ح˘لا˘ب ه˘ف˘سصو ا˘˘م

وأا نا˘جر˘ه˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو

’ هيل˘ع ة˘ي˘لود˘لا ة˘غ˘ب˘سصلا ءا˘ف˘سضإا
جراخ نم نينانف مادقتسسا بلطتي
ف˘قو˘ت˘ي ه˘ب˘سسح كلذ نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

،روهمجلا لويمو تابغر ةيبلت دنع
،ح˘جا˘ن نا˘جر˘ه˘م˘لا نأا لو˘ق˘ن ى˘˘ت˘˘ح
ةكراسشملا ءامسسأ’ا رايتخا ربتعاو
رايتخ’اب هفسصو ام وهو ةليقثلاب
مل ا˘م˘ك ،تا˘ع˘قو˘ت˘لا ق˘فو م˘ي˘كح˘لا

ةديدعلا شصئاقن˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لا ف˘ن˘ي
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ه˘نإا لا˘ق ىر˘خأا رو˘˘مأاو ،تو˘˘سصلا˘˘ب
ةمداقلا تاعبطلا يف اهكرادت متيسس

ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا ع˘جرأا ا˘م˘˘ي˘˘ف اذ˘˘ه
ىلع نينان˘ف˘لا ن˘ي˘ب تقو˘لا م˘ي˘سسق˘ت
ر˘ي˘ب˘كلا بوا˘ج˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘سشخ˘˘لا
ى˘لإا يدؤو˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
نينان˘ف˘لا فر˘ط ن˘م تقو˘لا زوا˘ج˘ت
ىلع مهسسفنأا نو˘سسا˘ن˘ت˘ي د˘ق ن˘يذ˘لا
،روهمجلا عم نوسصوغيو ةبسشخلا

ن˘ي˘نا˘ن˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ة˘ل˘ه˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضق˘˘نا˘˘ب نوؤو˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ي
اونمتو ةبسشخلا ىلع مهل ةحونمملا
اذه .تقولا نم ديزملا مهل حنمي ول
ىلإا ن˘ي˘عاد˘لا نأا قا˘ن˘سشو˘ب ر˘ب˘ت˘عاو
ادج ةليلق ةئف مه ناجرهملا ةعطاقم
ليجسست نود ةعبطلا حاجن ليلدلاو
نم لكسشم وأا ركذت تاجاجتحا يأا
،نا˘جر˘ه˘م˘لا را˘سسم ة˘ل˘قر˘ع ا˘ه˘نأا˘سش
يف لسضفأ’ا وحن هريسس علطتي يذلا
معدلا دجو ام اذإا ةمداقلا تاعبطلا
ى˘لإا ه˘ب ى˘قر˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ة˘ي˘لود˘˘لا تا˘˘نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا فا˘˘سصم
.هداجمأا ديعتسسيو
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بردملا نم ةبرقم رداسصم تفسشك
يسضاملب لامج يرئازجلا ينطولا

بسضغلا ةمق يف دجوي ريخلا نأاب
ار˘خؤو˘م تجار ي˘ت˘لا را˘˘ب˘˘خلا د˘˘ع˘˘ب
ط˘بر˘ي ي˘سضا˘م˘ل˘ب نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م هر˘˘ي˘˘سصم
ءا˘جو ،دا˘˘ح˘˘تلا سسأار ىل˘˘ع ي˘˘سشطز
لا˘م˘ت˘حا را˘ب˘خأا را˘˘سشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب كلذ
بب˘˘سسب دا˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘ئر با˘˘˘ح˘˘˘سسنا
يتلا ةدرابلا ةلماعملا نم هئايتسسا

بختنملا ة˘ث˘ع˘ب ةدو˘ع د˘ع˘ب ا˘ها˘قل
م˘˘˘˘ت ذإا ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىلإا ر˘˘˘˘˘سصم ن˘˘˘˘˘م

ةيمسسرلا ةروسصلا ذخأا نم هنامرح
دبع ةلودلا سسيئرو نيبعÓلا عم
،سسأا˘ك˘لا ة˘ق˘فر˘ب ح˘لا˘سص ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا

لو˘سصح˘لا ن˘م ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح ن˘˘ع Ó˘˘سضف
،ي˘ن˘طو˘لا قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا ما˘˘سسو ىل˘˘ع
يسضاملب نأا اهسسفن رداسصملا تدكأاو
ه˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا سضفر
ىلإا ةريسشم ،داحتلا سسيئر ريسصمو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘بو ة˘ئ˘ي˘ه˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ه˘˘نأا

تم˘˘˘˘ت˘˘˘˘خو ،سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘˘لو
يذلا ي˘سضا˘م˘ل˘ب نأا˘ب ا˘ه˘تاذ ردا˘سصم˘لا

ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب ةزا˘˘˘جإا ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘ي
ع˘م ه˘ب˘سصن˘م ي˘ف ىق˘ب˘ي˘سس ،ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ءاقلب موقي˘سس ذإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م
يسشطز نيدلا ريخ داحتلا سسيئر
يف رئازجلا ةكراسشم مييقت دسصق
كلذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ل˘ك ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب كلذ˘˘˘كو بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
سصا˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

اهزربأاو ،ةلبقملا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا˘ب
م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘˘ف˘˘سصت را˘˘م˘˘غ سضو˘˘خ

يف قلطنتسس يتلا،1202 ايقيرفأا
ا˘م˘ك اذ˘ه ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش
بردم˘لا نأا˘ب ا˘ه˘تاذ ردا˘سصم˘لا تد˘كا
ير˘ط˘ق˘لا ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا

ءار˘˘جا ةرور˘˘سض ىل˘˘ع ار˘˘سصم لازا˘˘˘م
ةبرقم بسصانم ةدع يف تارييغت
ريجا˘ن˘م˘لا ا˘م˘ي˘سسلو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ترر˘˘ق يذ˘˘لا ناد˘˘م م˘˘ي˘˘ك˘˘ح ما˘˘˘ع˘˘˘لا
عامتجا لÓخ هب ظافتحلا فافلا

نأا ريغ ،يسضام˘لا عو˘ب˘سسألا ا˘ه˘ب˘ت˘ك˘م
ة˘ق˘فاو˘م ةرور˘سضلا˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل كلذ
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ كلذ ىل˘˘˘ع ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
دد˘˘ع د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
اهيف عقو يتلا ءاطخألا نم ريثكلا

سسأاكل ريسضحتلا ةرتف لÓخ نادم
ي˘ف وأا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ءاو˘سس ا˘ي˘ق˘ير˘˘فا

ةيادب كلذو ،رسصم يف ىتحو رطق
ةي˘سضق ا˘هد˘ع˘بو لا˘ط˘ع ة˘ي˘سضق ن˘م
للد رد˘ن˘سسك˘لا ي˘ند˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘لا

ةر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘فو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضقو
ي˘ت˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘سصم˘˘ق ة˘˘ي˘˘سضق
˘˘مر˘˘ح ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘ج˘˘˘ن ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ف ا˘ه˘ب لا˘ف˘ت˘˘حلا ن˘˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يف سسأاكلاب جيوت˘ت˘لا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘علا نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘لارد˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘سضعأا
ا˘ه˘نود˘تر˘˘ي ر˘˘سصم ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘لا

ا˘ه˘تز˘ه˘ج ة˘ي˘م˘سسر ة˘سصم˘قا نا ا˘م˘ل˘ع
اولفتحي ىتح ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ““سساد˘يدا““

.يئاهنلا يف سسأاكلاب اهب

هبضضغ نع فضشكلا صضفر يضضاملب
 قيرفلاو نيبعÓلا حور ىلع اظافح

يسضا˘م˘ل˘ب نإا ا˘ه˘تاذ ردا˘سصم˘لا تلا˘قو
م˘˘ت˘˘˘كو ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ىل˘˘˘ع ل˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘ق
ل˘جأل ل˘خد˘ت˘˘لا ىدا˘˘ف˘˘تو ،ه˘˘ب˘˘سضغ
رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ىل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘ع

ةر˘ت˘فو نا˘ك˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
نأا تفا˘˘˘سضأاو ،نا˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا

ببسسب كلذك ابسضاغ ناك يسضاملب
سضعب ر˘ي˘فو˘ت˘ب دا˘ح˘تلا ما˘ي˘ق مد˘ع

لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حلا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘مألا
ىلع ،نيبعÓل يقيرفألا جيوتتلاب

ةمجنلاب ة˘سصا˘خ˘لا نا˘سصم˘ق˘لا رار˘غ
سضع˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ة˘لواد˘ت˘م˘لا تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘˘لاو رو˘˘سصلا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ب
يرادإلا زاهجلا دارفأا سضعب روهظ
ل˘م˘ح˘ت ة˘سصم˘قأا˘ب ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نود

ةكرسش فرط نم ةعنسصمو نيتمجن
ةسسبلألاب داحتلا لومم ““سساديدأا““
،اقباسس ه˘ل ا˘نر˘سشا ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

اريثك يسضاملب نأا رداسصملا تفسشكو
ريخ داحتلا سسيئر عم ثدحت ام
رييغت ةرورسض نأاسشب يسشطز نيدلا
،م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘سشألا

بل˘˘ج ي˘˘ف بغر˘˘ي ه˘˘نأا ىلإا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم
ن˘م د˘يد˘ج ما˘ع ر˘يد˘مو ن˘ي˘نوا˘ع˘ت˘م
،هتÓهؤوم ي˘فو ه˘ب ق˘ث˘يو هرا˘ي˘ت˘خا
ي˘˘ف ل˘˘طا˘˘م دا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘ئر نأا لإا

يف رظ˘ن˘لا ل˘جأاو ،ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘م
ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا ه˘لا˘˘جر ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ىلع نوكي ىتح بختنملا نم ادج
ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘˘غ˘˘سص ل˘˘ك ىل˘˘ع عÓ˘˘طا

ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ه˘˘سصخ˘˘ت
ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضل˘˘˘ل
ثدحت نأا دع˘ب ،ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

رار˘م˘ت˘سسلا ىل˘ع ه˘ترد˘ق مد˘ع ن˘˘ع
ن˘م اد˘ي˘ف˘ت˘سسم ،فور˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسوو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا م˘˘عد
دعب هبسصنم يف هءاقب ديرت يتلا
.هققح يذلا عئارلا زاجنإلا

فورحلا ىلع طاقنلا عضول

 عاـــمتج’ا عم دعوم ىلع يضضاـــملب
 هـــتلطع ةـــياهن دـــعب يضشـــطزب

م˘ت ثي˘ح سسمأا لوأا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ م˘˘ت

ءامسسأا5 نع ءانغتسسلا ةرارغوب ررق نأا دعب ابعل52 ـب ءافتكلا
وأا بعل ةبانع فيسضت نأا نكمي امك ،سسيمخلاو ءاعبرألا يموي

بردم˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م بسسح كلذو مدا˘ق˘لا توأا8 موي لبق ن˘ي˘ن˘ثإا
متو ،ةرغاسش ريغلا تازاجإلا ةيسضق ةيوسست ىلإا ةفاسضإا ،ةرارغوب
يميهارب امهو سسمأا لوأا نيفاسضإا نيبعل تامدخ نع ءانغتسسلا

مهارد نيع ىلإا لاحرلا سسمأا ةيبانعلا ةليكسشتلا تدسشو ،يكوسشو
قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م سصبر˘˘˘ت ءار˘˘˘جإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م سسنو˘˘˘ت˘˘˘ب

3 سصبر˘ت˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ة˘ن˘˘يدو˘˘ب قا˘˘فر ير˘˘ج˘˘ي˘˘سسو ،““ة˘˘نا˘˘ح˘˘ير˘˘لا““

ةعاسس84 لبق يأا توأا9 موي ةبانع ىلإا نودوعيسسو ةيدو تاءاقل

مايأا3 نم نوبعÓلا د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ثي˘ح ىح˘سضألا د˘ي˘ع د˘عو˘م ن˘م
˘ما˘يأا ي˘نا˘ث ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا ىلإا نودو˘ع˘ي˘سس ا˘هد˘ع˘˘بو ة˘˘حار
.ديعلا

9102-0202: مضسوم يف ةبانع داحتا قيرفل لماكلا دادعتلا

،2991 ربمت˘ب˘سس92 دي˘لاو˘م ن˘م ة˘ع˘م˘ج ما˘سسح :ىمر˘م˘لا سسار˘ح

نيدلا حÓسص ةفلخ،4991 توأا91 ديلاوم نم دباعلا ردنكسسا

4891 ربمسسيد52 ديلاوم ديلاوم نم (ةركسسب.ا)

دبع يبياط،6891 سسرام1 ديلاوم نم يزمر يبورخ :عافدلا

يفيرخ،9891 يرف˘ي˘ف22 ديلاو˘م ن˘م (ةدا˘ع˘سسو˘ب.أا) م˘ير˘ك˘لا

ةبطوب نايفسس،6891 ربمسسيد51 ديلاوم نم (جربلا.أا) لسصيف

.ج) دمحم سشانك،9891 يرفيف71 ديلاوم نم (تنانجات.د)

نم نيدلا مجن رسصانم،8891 ربمسسيد9 ديلاوم نم (ةليلم نيع

8 ديلاوم نم (راجحلا.ا) يموت مركأا،7991 ربمسسيد2 ديلاوم

4991. يرفيف

ربمسسيد21 ديلاوم نم (بورخلا.ج) يزمر سساوم :ناديملا طسسو

ربمسسيد81 د˘ي˘لاو˘م ن˘م (ف˘ل˘سشلا.ج) ط˘ير˘سشو˘ب ر˘ت˘ن˘˘ع،2991

ربمفون31 د˘ي˘لاو˘م ن˘م (ف˘ل˘سشلا.ج) ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ة˘ن˘يدو˘˘ب  ،3891

،5991 ربمسسيد7 ديلاوم نم (ةديلبلا.ا) فسسوي يراوهلا،6891

،5991 يرفيف7 ديلاوم نم (ناسسملت.و) دمحم يديسس ةلوف نب

12 د˘ي˘لاو˘م ن˘م (ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م ةرا˘عإا) ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ي˘م˘ي˘ل˘ح

6 ديلاو˘م ن˘م (ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع.ج) ي˘ف˘ط˘ل ف˘ي˘سض،8991 ةيل˘يو˘ج

7991. ةيليوج32 ديلاوم نم لÓب يوافطسصم،4991 يفناج

يرفيف21 ديلاو˘م ن˘م (ةر˘ق˘م.ن) ن˘ي˘سسح ماد˘سص ح˘لا˘ب :مو˘ج˘ه˘لا

،2991 ربوتكأا11 ديلاوم نم (ةيواسشلا.ا) ةيمكوب ناير،1991

توأا5 ديلاوم نم (ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م ةرا˘عإا) سسا˘ي˘لإا ي˘ع˘فاد˘م

يفناج81 ديلاوم نم (ةبقلا دئار) ميحرلا دبع سشامعم،8991

،9891 ةيليوج5 ديلاوم نم (ةيدملا.أا) سشوعب نايفسس،5991

زارح،1991 يام31 ديلاوم نم (ةديلبلا.ا) كيلملا دبع فداه

فن˘سص ن˘م ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘ت)8991 سسرا˘˘م02 دي˘لاو˘م ن˘م ن˘م˘يأا
ر.ناميلسس .(فيدرلا

يبرغملا بختنملل شتيزوليلح بيردت لقرعي يداملا قشلا
ىهنأا دق رانور ناكو ،رانور يفريه يسسنرفلل افلخ ،برغملا بختنمل ينفلا ريدملا بسصنم يلوتب هعانقإا دسصق سشتيزوليلح ديحو ينسسوبلا عم ةمدقتم تاسضوافم يف يبرغملا ةركلا داحتا لخد

لوسصحلاب بلاط هنأا لإا ،بسصنملا اذه يلوت ““رسضخلا““ ـل قباسسلا بردملا ةبغر ةيمÓعإا رداسصم تفسشكو،9102 رسصم ةيقيرفألا ممألا سسأاك نم اركبم جورخلا دعب ““سسلطألا دوسسأا““ عم هماهم
دودح يف ابتار ىسضاقتي رانور ناكو ،يسسنرفلا تنان هيدانل يئازجلا طرسشلا ةميق ءادأاب طبترت ىرخأا ةيلاكسشإا كانه نأا ىلإا ةفاسضإا ،هفلسس هاسضاقتي ناك ام ريبك لكسشب قوفي ريبك بتار ىلع
7 لبق ،رلود فلأا081 ىلع ديزي ام ىسضاقتي ناك يذلا سستريغ كيريإا يكيجلبلا عم ةيبرغملا ةركلا هتسشاع قباسس ويرانيسس ناهذأÓل ديعي نأا ةيلاملا ديحو بلاطم لوبق نأاسش نمو رلود فلأا021

نأاسشب ،يبرغملا ناملربلا يف هباوجتسسل يرهفلا يسسافلا يلع قباسسلا ةركلا داحتا سسيئر ءاعدتسسا دح ىلإا لسصو ،ريبك لدج ةراثإا يف كاذنآا يكيجلبلا بردملل مخسضلا بتارلا ببسستو ،تاونسس
.ةيبرغملا ةركلا خيرات يف قوبسسملا ريغ بتارلا اذه

ر.ع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

مامأا ““ةيريخلا عردلا““ ةارابم لبق ،يتيسس رتسسسشنام يزيلجنلا هقيرف تابيردتل ،زرحم سضاير ،ينطولا بختنملا مجن دئاق داع
لكسشب لمعلا لجأا نم ““يتيسسلا““ ةرادإا هل اهتحنم يتلا ةحارلا ةرتف لغتسساو ““زرحم““ نأا ركذي ،دحألا ادغ لوبرفيل يدان ابروأا لطب
زرحم سضاير ةدوعب بحري رتيوت ىلع هباسسح ربع ةديرغت يزيلجنإلا يدانلا رسشنو.مسسوملا ةيادبل ازهاج نوكي ىتح يدرف
هنأا ىلع ““رسضخلا““ دئاق نهربو.ةيريخلا عرذلا بقل ىلع ةعاسس42 دعب لوبرفيل ةهجاومل دعتسسي ثيح ةيعامجلا تابيردتلل

دعي ثيح ،ايقيرفأا ممأا سسأاك بقلب زوفلل ““ءارحسصلا يبراحم““ هتدايق دعب ،ةيزيلجنلا ةلوطبلا يف قلأاتلا يف رارمتسسلا ىلع رداق
،9102 يف يتيسس رتسسسشنام مث5102 يف يتيسس رتسسيل عم ،نيترم ““غيلريميربلا““ بقلب زاف يذلا ديحولا يبرعلا بعÓلا زرحم
ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ه˘ّجو ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘ف˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘ل ل˘ما˘ح˘ل ة˘برا˘سضلا ةو˘ق˘لا ل˘ك˘سشت ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسألا زر˘بأا ن˘م د˘ع˘˘يو
نمسض همسسا عسضي مل ذإا ،رسصمب ةريخألا ايقيرفأا ممأا سسأاك بقلب زوفلل ينطولا بختنملا داق يذلا ،زرحمل ةيوق ةمدسص ““افيف““ مدقلا

داحتلا فسشكو.نيبعل01 تمسضو اهنلعأا يتلا ةمئاقلا لÓخ،9102 ماع ملاعلا يف بعل لسضفأا بقلل نيحسشرملا نيبعÓلا ةمئاق
مجنلا دوجو تدهسش يتلا،9102 ماعل ملاعلا يف بعل لسضفأا ةزئاج لينل نيحسشرملا نيبعÓلا ةمئاق نع مدقلا ةركل يلودلا
4 هقيقحت نم مغرلاب ،زرحم سضاير بايغ يف ،ينام ويداسس يلاغنسسلا ،يزيلجنإلا لوبرفيل يدان يف هليمزو حÓسص دمحم يرسصملا
.““رسضخلا““ عم ““ناكلا““ بقل هقيقحت نع Óًسضف ،““يتيسسلا““ عم يسضاملا يوركلا مسسوملا لÓخ باقلأا

بيجن.ج
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ىل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا يور˘ق˘ل˘ب ما˘سشه بعÓ˘لا ر˘˘سشا˘˘ب
لوأا هقير˘ف ع˘م ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا فو˘ف˘سص

يور˘ك˘لا م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘سسح˘ت ،سسي˘م˘خ˘˘لا سسمأا
ةارابمل ايلاح رسضحت ةراطسسوسس ناو ةسصاخ ،ديدجلا
ةهج نم ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم يديهمتلا رودلا
ةيعامجلا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ،سشود˘ح ا˘ير˘كز دا˘ع ،ىر˘خأا

ة˘ق˘فر ر˘سضح˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا كلذ˘˘ب ا˘˘ح˘˘ير˘˘م
،سسنوت يف يريسضحت ر˘ك˘سسع˘م ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا

ىلإا ،ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تلسصوت ،رخآا قايسس يفو
ق˘با˘سسلا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ع˘م ي˘م˘˘سسرو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا

قيرفلا عم هدقع ءاسضمإل يميجر مدآا رسضخلا لامأل
دعي ة˘ن˘سس22 رمعلا نم غلا˘ب˘لا ي˘م˘ي˘جر ،ي˘م˘سسو˘م˘ل
يجير˘خ ن˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تل ن˘ما˘ث˘لا مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
قا˘فو ن˘م ل˘ك˘ل بع˘ل˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسو ““فا˘˘ف˘˘لا““ ة˘˘ي˘˘مدا˘˘كأا
سضاخ امك ،وداراب يدانو ،ةنيطنسسق بابسش ،فيطسس
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جرا˘˘خ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
زاف دق ةمسصاعلا داحتا نأا ىلا راسشي ،ةثلاثلا ةجردلا

ةيدولا ةاراب˘م˘لا ي˘ف،2-0 يدوعسسلا ةيسسدا˘ق˘لا ىل˘ع
.سسنوتب يسضاملا ءاعبرألا ءاسسم امهتعمج يتلا

ةمسصاعلا داحتا

 تابيردتلا رشابي يورقلب
 مضني يميجرو ةمصاعلا داحتا عم

نيدلا لامج ،يرئازجلا يلودلا ىدهأا
ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م سصي˘˘م˘˘ق ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ايقيرفإا ممأا سسأاك ىلع ارخوم زئاحلا
با˘˘ب˘˘˘سشلا ه˘˘˘يدا˘˘˘ن سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل،9102
ق˘ح˘ت˘لاو ،نا˘ط˘ل˘ب˘˘لا د˘˘لا˘˘خ ،يدو˘˘ع˘˘سسلا

يجراخ˘لا با˘ب˘سشلا ر˘ك˘سسع˘م˘ب ير˘م˘ع˘ل˘ب
تحنم ي˘ت˘لا ةزا˘جإلا د˘ع˘ب ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف
هدÓب بختنم عم هتكراسشم بقع ،هل

قيرفلا لسصاويو ،ةيراقلا ةلوطبلا يف
،ديدجلا مسسوملل هتادادعتسسا يبابسشلا

نرو˘بردا˘ب هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت ثي˘˘ح
،(7-1) ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ،مو˘˘ي˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لألا

بابسشلا فادهأا ليجسست ىلع بوانتو
نايتسسيركو ،(نيفده) ابيسس ،نم لك

ه˘˘˘ل˘˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘عو ،Ó˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘سساو ،ا˘˘˘ك˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ج
نا˘˘كارو ،د˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘سسحو ،ناد˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
.نÓمسشلا

ديلو.ف

ن˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘مار نو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘ل
ل˘ي˘ك˘سشت ن˘م˘سض ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سس
هجاويسس يذلا نير داتسسا
يدا˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا

يف ،نامريج ناسس سسيراب
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا ةارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو.ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘ير دا˘ت˘سسا ن˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ن˘ي˘ك˘م˘ت ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘غر
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لا ه˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا

تادو˘ه˘ج˘م˘لا د˘ع˘ب ،ة˘˘حار
ا˘هو˘لذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا

م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘سشم لÓ˘˘˘˘˘˘خ
م˘˘مأا سسأا˘˘ك ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ر˘˘˘˘˘˘˘˘سصم ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأا
ج˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘خ نا˘˘˘˘˘˘˘˘كو9102.

كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا نا˘˘ب˘˘سش ة˘˘سسرد˘˘˘م

ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارود بع˘˘ل ودارا˘˘ب
بقللاب ““رسضخلا““ زوف يف
زر˘˘˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،يرا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا

ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘ت˘بÓ˘˘سصب
ط˘خ ن˘م ىر˘سسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا
ه˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘سسمو عا˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا
ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘يو.مو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا
يف امه˘م ا˘ب˘عل ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
بحاسص قيرف˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت
ي˘˘˘ف سسما˘˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا
ثيح ،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م كرا˘˘˘˘˘˘˘سش
93 يف ،يسضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
اهلÓخ مهسسأا تا˘ق˘با˘سسم˘لا

ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م فاد˘˘هأا4 ي˘˘˘˘ف

ركذي.ليج˘سستو ة˘عا˘ن˘سص
ح˘سشر˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب نأا
لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘˘م˘˘ل

تلا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا ةر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ف
ثيح ،ةيلاحلا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

ىلع ةيدنأا ةدع هبقارت
ا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأار
يناملألا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
اقفوو.يلاطيإلا يلوبانو
يناملألا  عقوملا مييقتل
نإاف ،““تكرام ري˘ف˘سسنار˘ت““
ن˘ب˘ل ة˘˘ي˘˘قو˘˘سسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
نييÓم8 غلبت ين˘ي˘ع˘ب˘سس
ن˘ير دا˘ت˘سسا نأا و˘˘لو ،ورو˘˘ي
لوسصحلل ىعسسي يسسنرفلا

نييÓم01 غ˘ل˘ب˘م ىل˘ع
.هعيب ةيلمع نم وروي

بيجن.ج

ةيسنرفلا ةزاتمملا سأكلا نع بيغي ينيعبس نب

يدوعسلا بابشلا سيئرل رئازجلا صيمق يدهي يرمعلب

ةيلاطيإلا ““تروبسس وليد يرييروك““ ةفيحسص ةمذ ىلع

 متهم يرايلاك
سانو تامدخب

ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ك˘سشب دد˘ح˘ت˘ي م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا سسا˘نو مدأا ر˘ي˘˘سصم لاز ل
ةنسس22 بحاسص نأا ىلإا تايطعملا نم ديدعلا ريسشت ثيح ،يلوبان هيدان
اقفوو ،ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةلحرم لÓخ هقيرف ةرداغمل هجتي
نمسض تاب ““رسضخلا““ مجن نإاف ةيلاطيإلا ““تروبسس وليد يرييروك““ ةفيحسصل
يذلا سسانو تامدخ نم ةدافتسسلاب اريثك متهملا يرايلاك يدان فادهأا
هدقع دتمي ثيح ،وروأا نويلم02 لباقم ““يابونيترابلا““ فوفسص ىلإا مسضنا

،ةمداقلا هتوطخ سصوسصخب هقيلعت يفو،0202 ناوج ةياغ ىلإا هيدان عم
يلوبان يف ىقبأا دق ،نآلا ةياغ ىلإا يمسسر ءيسش يأا دجوي ل““ :سسانو لاق
يسسنرفلا ودروب بعل ف˘ي˘سضي˘ل ،““ر˘خآا ق˘ير˘ف ىلإا ل˘ي˘حر˘لا ي˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ا˘م˘ك
اذام ىرنل ثيرتلا انيلع اذهل ،طقف يتبغر ىلع فقي ل رمألا““ :اقباسس
.““لبقتسسملا يف ثدحيسس

ع.سش.م

لا˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
عقوم هب سصخ راوح يف يسضاملب
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا
تمهاسس ي˘ت˘لا با˘ب˘سسلا ن˘ع ““ا˘ف˘ي˘ف““

ر˘˘˘سضخ˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ايقيرفا ممأا سساك بقلب جيوتتلاو
،ر˘سصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا

:دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م ي˘˘˘ما˘˘˘يأا لوأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م““
غ˘ل˘بأا˘سس ي˘ن˘نأا تحر˘˘سص ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ي˘ت˘ب˘غر˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

يفو ،رسصمب9102 ايقيرفأا سسأاكب

انتردقب لكلا نمؤوي مل تقولا كلذ
م˘˘غرو ن˘˘ك˘˘ل ،كلذ ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ىل˘˘˘ع
نم انكمت ،ةلوطبلا راوسشم ةبوعسص
سشا˘˘عو ،““ي˘˘لا˘˘غ˘˘لا بق˘˘ل˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
يف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تاز˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سس سسم˘˘خ˘˘لا
هتكراسشم ذنمف ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يداد˘ترا

ل˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ه˘˘غو˘˘ل˘˘بو4102
ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘م لوأل تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا

د˘ي˘حو ي˘ن˘سسو˘ب˘لا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب
ه˘ت˘ظ˘فا˘ح˘م م˘غرو ،سشت˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح

نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘ع
نأا لإا ،ةيلاتلا ةنسسلا يف فوكروغ
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ع˘˘جار˘˘ت هاو˘˘ت˘˘˘سسم
دبكتي˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ل˘ي˘حر
تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘لا
ببسست ام ،ىرخألا ىولت ةدحاولا

ي˘ف لوألا رود˘لا ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ ي˘˘ف
نع هبايغو،7102 ايقيرفأا سسأاك
ذنمو،8102 اي˘سسور م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا مود˘˘ق
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘˘سض هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘ت يذ˘˘لا
،بردم لسضفأا زئاوج˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

لمع˘ت˘سسي ف˘ي˘ك ل˘جر˘لا اذ˘ه فر˘ع
،عاقلا تسسمل يتلا ةليكسشتلا سسفن
،ة˘ي˘ق˘ير˘فألا ة˘م˘ق˘لا ىلإا ا˘هد˘ي˘ع˘˘ي˘˘ل

ر˘˘سضخ˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘ح ه˘˘˘ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
،ةريبك تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ىل˘ع تارا˘سصت˘نا
لاغنسسلا ىلع نيترم زوفلا اهزربأا
نع Óسضف ،يقيرفإا بختنم لسضفأا
راو˘ف˘يد تو˘كو ،ا˘ي˘ن˘ي˘غ ىل˘ع زو˘ف˘˘لا

يف يسضاملب لاق ثيح ،ايريجينو
سسأا˘˘ك˘˘ب ا˘˘ن˘˘ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت““ :دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه

ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ج ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا
ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ىل˘˘ع ىلوألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سش يذ˘˘˘لاو يرا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ي˘ف ا˘ن˘م˘˘سصخ ،102 ا˘ي˘سسور م˘لا˘ع˘لا
انجيوت˘تو اد˘ج ا˘يو˘ق نا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ءادألا ن˘ع Ó˘سضفو ،““ا˘ق˘ح˘ت˘سسم نا˘˘ك
لابسشأا همدقي ىحسضأا يذلا يقارلا

ريخألا يلوت ذن˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘˘ت
بسصت ماقرألا ةغل نإاف ،يرئازجلا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘سشألا ي˘ف م˘ه˘ح˘لا˘سص ي˘ف
يتلا بابسسألا نيب نمف ،ةيسضاملا
يف ةبترم82ـب زفقلا يف تمهاسس
ي˘˘ه ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت
،ا˘هو˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا

51 ر˘ئاز˘ج˘لا تب˘ع˘ل ي˘سضا˘م˘ل˘ب ع˘˘م˘˘ف
3و ازو˘˘ف11 اه˘ي˘ف تق˘ق˘ح ،ةارا˘ب˘م
ةد˘حاو ة˘م˘يز˘˘ه ل˘˘با˘˘ق˘˘م تلدا˘˘ع˘˘ت
تا˘ي˘ف˘سصت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا ما˘˘مأا تنا˘˘ك
امأا ،ونوتوكب ةيقيرفإلا ممألا سسأاك
دئاقلا ءÓمز ققحف ،ايقيرفإا سسأاك
ا˘ه˘لوأا ،ة˘ع˘ئار ا˘ما˘قرأا زر˘ح˘م سضا˘ير
31ـب موجه لسضفأاك ةلوطبلا ءاهنإا

رودلا يف اهنم ةتسس اولجسس ،افده
راودألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو ،لوألا
تنا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ق˘ثأاو ،ة˘ي˘ئا˘سصقإلا
مامأاو ،لوألا رودلا يف اينازنت مامأا

ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ
ةيحانلا نم امأا ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ىق˘˘ل˘˘ت˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘فد˘˘˘لا
لاغنسسلا ةقفر يرئازجلا ينطولا

ل˘سضفأا تا˘يرا˘ب˘م ع˘ب˘سس ي˘ف ن˘ي˘فد˘˘ه
امهيقلت دعب رسصمو برغملا امهنم
ع˘برأا ن˘م ن˘ك˘ل ط˘ق˘˘ف اد˘˘حاو ا˘˘فد˘˘ه
رودلا نم امهجورخ دعب تايرابم
ل˘ب˘ق»: ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لو˘˘ق˘˘يو ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

بيردتل تلسصو نيح رهسشأا ةرسشع

ي˘ف ه˘تد˘جو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
انكمت نآلاو ،اد˘ج ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو
جراخ دÓبلل بقل لوأا قيقحت نم
بع˘˘˘سشلا هر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا يذ˘˘˘لاو را˘˘˘يد˘˘˘˘لا
،ةد˘˘˘يد˘˘˘ع تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسل ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ةراقلا يف مر˘ه˘لا ىل˘عأل لو˘سصو˘لا˘ف
لمعلا نم ريسصقلا تقولا اذه دعب
ا˘˘ن˘˘نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ع˘˘ئار ار˘˘مأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

ل˘سضفأاو مو˘ج˘ه ل˘˘سضفأا˘˘ب ها˘˘ن˘˘ق˘˘ق˘˘ح
ل اممو ،““Óهسس نكي مل اذهو عافد
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف كسش
دنع اوفقوتي نل هيبعلو يسضاملب

يراقلا جيو˘ت˘ت˘لا د˘ع˘ب˘ف ،د˘ح˘لا اذ˘ه
ىلإا ةدو˘ع˘˘ل˘˘ل نآلا نو˘˘ح˘˘م˘˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘ف
2202 رطق ةباوب نم ملاعلا سسأاك
ة˘خ˘˘سسن˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
نأا ا˘م˘بو،8102 اي˘سسور˘ب ةر˘ي˘خألا

نيبعل كلتم˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت
ىلع9102 رسصم يف اوقلأات نابسش

ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘سضفأا رار˘˘غ
ف˘˘سسو˘˘يو ،ر˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإا

ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،سسا˘˘˘نوو مدآاو لا˘˘˘ط˘˘˘˘ع
زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير˘˘ك ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘عل
،يليÓ˘ب ف˘سسو˘يو حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘بو
ار˘خآا ا˘سسف˘ن نو˘ط˘ع˘ي˘سس ءلؤو˘ه ل˘ك˘ف
،2202 رطق تاي˘ف˘سصت ي˘ف ر˘سضخ˘ل˘ل

لوألا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘˘ح
يملاعلا سسرعلل ةدوعلا وه ريخألاو
.تاونسس8 بايغ دعب

ديلو.ف

لاطع دقع ديدجتل هيعاسم لصاوي سين
دقع ديدمت ىلإا ىعسست اهنأا ،يسسنرفلا سسين يدان ةرادإا تنلعأا
ةرتفلا لÓخ ،قيرفلا عفادم لاطع فسسوي يرئازجلا يلودلا
يدان نأا نع يسسنرفلا ““كنيل ركوسس““ عقوم فسشكو ،ةلبقملا
دقع عيقوتب رسضخلل نميألا عفادملا عانقإل ىعسسي بونجلا

لسصحي يتلا تازايتملا ةميق عفر لباقم قيرفلا عم ديدج
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ،ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م سسي˘ن ةرادإا ىع˘سستو ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
، ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تأل ق˘ب˘سسألا بعÓ˘لا ع˘م ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ردجت ،يلايخ غلبمب ةلبقملا تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ ه˘ع˘ي˘ب˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت
يف ،لاطع عيب عطاق لكسشب سضفري سسين يدان نأا ىلإا ةراسشإلا

˘مد˘ق˘ت˘م ز˘كر˘م لÓ˘ت˘حل ه˘يد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘حو˘م˘ط دو˘˘جو ل˘˘ظ
مهسسأا تدهسشو ،يسسنرفلا يرودلا نم ةلبقملا ةخسسنلا لÓخ
تايوتسسملا دعب ،يسضاملا مسسوملا يف اظوحلم اعافترا لاطع

زربأا لبق نم ةعباتم لحم هتلعج يتلاو ،اهمدق يتلا ةيوقلا
يف لاطع حج˘ن ،ي˘عا˘فد˘لا هز˘كر˘م م˘غرو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘يد˘نألا

ةجردلا يرود نم ةريخألا ةخسسنلا لÓخ فادهأا6 ليجسست
ةيقوسسلا ةميقلا ىلع قلأاتلا اذه سسكعناو.يسسنرفلا ىلوألا
02 غلبمل تعفترا ثيح ،““تكرام ريفسسنارت““ عقوم يف بعÓل
فيسصلا يف وروي فلأا008 دودح يف تناك امدعب وروي نويلم
.يسضاملا

ديلو.ف

افيفلا عقوم عم هل راوح يف

”ناكلا بقل ىلع سفانأس يننأب تلق امدنع ينم اورخس نوريثكلا“ :يضاملب

لوبرفيل ةهجاوم نع ةعاسس42 لبق

يتيضس رتضسضشنام تابيردت ىلإا دوعي زرحم صضاير

عوبسسألا اذه ةيدو تاءاقل3 ةجمرب وحن / ةبانع داحتا

قلطني مهارد نيع صصبرتو دادعتلا طبضض
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

مداقلأ تبسسلأ موي تافرع لبج ىلع هللأ تيب جاجح فقيسس اميف

توأا11 مداقلا دحألا موي كرابملا ىحشضألا ديع
11 دحألأ موي نوكيسس كرابملأ ىحسضألأ ديع نأأ ، اهل نايب يف ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو تنلعأأ

،9102 توأأ2 ـل قفأوملأ يرجه0441 ةجحلأ يذ ةرغ ناك ةعمجلأ سسمأأ  موي نأأ ردسصملأ تأذ حسضوأأو .توأأ
نسسي هنأأ ىلإأ أريسشم توأأ01 ـل قفأوملأ ةجحلأ يذ نم عسساتلأ تبسسلأ موي نوكيسس ةفرعب جاجحلأ فوقو نأأو
مدقتي ةديعسسلأ ةبسسانملأ هذهبو .ملسسو هيلع هللأ ىلسص هللأ لوسسر نع حسص امل مويلأ أذه مايسص نيملسسملل

نيلماعلأ عيمجو نيينقتلأو نييفحسصلأ ىلإأ ةفاسضإلاب ماعلأ ريدملأ مهتمدقم يفو ةعاسس رخآأ ةديرج مقاط
ةيمÓسسإلأ ةمألأ ىلعو انيلع هديعي نأأ لجو زع هللأ نيعأد ، يرئأزجلأ بعسشلأ ةفاك ىلإأ مهيناهتب ةديرجلاب
ف.ميلسس.تاكربلأو نميلأو ريخلأ نم ديزمب ةبطاق

ءاسشنإأ نع ةيمسسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ ددعلأ فسشك
قيرط نع ةلقنتملأ سضأرمألأ نم ةياقولل ةينطو ةنجل
يذيفنتلأ موسسرملأ ىسضتقمب كلذو ،اهتحفاكمو هايملأ

امئأد أزاهج ةينطولأ ةنجللأ هذه دعتو91/691. مقر
ق˘ي˘سسن˘ت˘لأو روا˘سشت˘لأو رأر˘˘ق˘˘لأ ذا˘˘خ˘˘تأ ىل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
نع ةلقنتملأ سضأرمألأ نم ةياقولأ لاجم يف معدلأو

ام بسسح ا˘ه˘ما˘ه˘م ن˘ي˘ب ن˘مو.ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو ها˘ي˘م˘لأ ق˘ير˘ط
نم ةياقولأ جمأرب دأدعإأ يذيف˘ن˘ت˘لأ مو˘سسر˘م˘لأ ه˘ن˘م˘سضت
ىوتسسم˘لأ ىل˘ع ها˘ي˘م˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ سضأر˘مألأ
تايلآأ ديدحتو اهيلع ةقداسصم˘لأو ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو ي˘ن˘طو˘لأ

ةيلاملأو ةيرسشبلأ درأوملأ مييقتو ذيفنتلأ زيح اهعسضو
تاعاط˘ق˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘ئ˘ب˘ع˘ت ي˘غ˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘م˘لأو
سضأرمألأ نم ةياقولأ جمأرب ذيفنت لجأأ نم ةينعملأ
دأد˘عإأ ع˘م ،ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو ها˘ي˘م˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإأ ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
سصن عورسشم لك يف اهيأأر ءأدبإأ نع Óسضفو.تاعاطقلأ

سضأر˘مألأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت وأأ ي˘ع˘ير˘˘سشت
ةثدحتسسملأ ةنجللأ موقت ،هايملأ قيرط نع ةلقنتملأ

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب مو˘ق˘تو ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ سضأر˘مألأ رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب
سضأرمألأ هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م لا˘ج˘م ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
ر˘يزو ا˘ه˘سسأأر˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ هذ˘ه ل˘ك˘سشت˘تو.ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لأ
ة˘يرأزو˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ن˘م دد˘ع ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

هايملأ رييسستب ةلسصلأ تأذ تاسسسسؤومو ةينطو نيوأودو
هذهل ئسشنملأ يذيفنتلأ مسسرملأ سصني امك.ريهطتلأو
نا˘ج˘لو ة˘ي˘ئلو نا˘˘ج˘˘ل ءا˘˘سشنإأ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
فلتخم ربع تايدلبلأو رئأودلأو ةيرأدإلأ تاعطاقملأ

.يرئأزجلأ رطقلأ تايلو
ف.ميلسس

لزنملأ مامح هايم ناخسس نم برسست / ةبانع

ينوبلاب نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغب اهينبإاو ةأارمإا قانتخإا

معدلأو قيسسنتلأ ،رواسشتلأ ،رأرقلأ ذاختأ ىلع ةدعاسسملل أزاهج دعت

ةلقنتملا ضضارمألا نم ةياقولل ةينطو ةنجل ءاششنإا
هاــــــيملا قــــــيرط نــــــع

نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ برسست ىدأأ
ينوبلاب لزنم مامح هايم ناخسس نم
با˘˘˘˘سشو ةأأر˘˘˘˘مإأ قا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خل سسمأأ لوأأ

ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإأو ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طو
ىلع مهفاعسسإأ ىعدتسسإأ اموهو،نايثغ

ىلإأ م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف رو˘˘ف˘˘لأ
جÓعلأ يقلتل ةي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ
ةليل فسصتنم تعقو ةثداحلأ .مزÓلأ
ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘نا˘˘˘م بسسح سسمأأ لوأأ
ر˘خآأ ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ
ءأدن ةريخألأ هذه تقلت نيأأ ،ةعاسس
ج˘ه˘ن˘ب زا˘غ˘لا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع قا˘ن˘ت˘خأ هدا˘ف˘˘م

روف˘لأ ىل˘ع،ي˘نو˘ب˘لا˘ب دا˘يز ن˘بأ قرا˘ط
د˘ع˘بو نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ىلإأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت
دو˘جو ن˘ي˘ب˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لأو لو˘˘سصو˘˘لأ

مهقاسشنتسسأ ببسسب ،نايثغ ةلاح نم نوناعي ،رمعلأ نم تأونسس8 يف ةلفطو ةنسس81 يف باسشو ةنسس73 يف ةأأرمإأ
أولقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل تمدق نيأ ،مامحلأ ناخسس نم نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ نم ةيمك
يذلأ رمألأ نييرئأزجلأ ةايح ددهي تما˘سصلأ ل˘تا˘ق˘لأ ىق˘ب˘يو ،مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ ىلإأ

 ةسشيعوب زوزام.حأورألأ ةمÓسس ىلع ظافحلل رذحلأو ةطيحلأ نم ديزملأ يعدتسسي

يسسردملأ لوخدلأ لبق ليحرتلأو لاغسشألأ ةريتو يف عأرسسإلاب أوبلاط / ةبانع

 رامع يديشسب انكشسم089 نم نوديفتشسملا
 ةرئادلا رقم مامأا نوجتحي راجحلاب552و

انكسسم089 ة˘م˘ئا˘ق با˘ح˘سصأأ سسمأأ لوأأ حا˘ب˘سص ج˘ت˘حإأ
ةيدلبل انكسسم552ورامع يديسس ةيدلبل ايعامتجأ
ليحرتلاب نيبلاطم راجحلأ ةرئأد رقم مامأأ راجحلأ

مدعب ددنت تأراعسش نيلماح يسسردملأ لوخدلأ لبق
ةريتو عيرسستب ةبلاطملأ بناج ىلإأ دوعولأ ديسسجت
أور˘طا˘نو˘سسب ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘ك˘˘سس عور˘˘سشم˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألأ
مهيلحرت دعوم ديدحت أذكو سسيدلأ رجحب ةرطنقلأ
أاجا˘ف˘ت ن˘ك˘لو ي˘سسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ ل˘ب˘ق م˘ه˘تا˘ن˘ك˘سس ىلإأ
هيدل هنأأ هتجح و ةرئأدلأ سسيئر جورخب نوجتحملأ
لكك ةيلوؤوسسملأ نم برهتي هنأأ يأأ ةيلولاب عامتجأ

امك نيلثمملأ عم قي˘سسن˘ت˘لأو م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ سضفر˘ي ةر˘م
مرسصنملأ ربمسسيد رهسش يف مهعم ءاقل لوأأ يف مهدعو
لكف هعم ءاقل رخأأ ربتعي يذلأو ةعرقلأ ءأرجإأ لبقو
ريسسي يتلأ ةريتولأ وه ةلب نيطلأ دأز امو برهتي ةرم
ىلع ةليلق مايأأ ىوسس قبي مل هنأأ ةسصاخو عورسشملأ اهب
يف أوقلت م˘ه˘نأأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب أذ˘هو ي˘سسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ
نوكيسس مهتانكسس مهميلسست نأاب يلأولأ نم دعو قباسسلأ

دجوت ل نآلأ دح ىلإأ نكلو يسسردملأ لوخدلأ لبق
نم نوجتحملأ جرخ مث سسكعلأ لوقي عقأولأو ردأوب
ي˘ف تا˘ت˘فÓ˘لأ ن˘ي˘ل˘ما˘ح مأد˘˘قألأ ىل˘˘ع ا˘˘ي˘˘سشم ةر˘˘ئأد˘˘لأ

نمألأ ة˘ير˘يد˘م ز˘كر˘م و˘ح˘ن ن˘ي˘ه˘ج˘ت˘م ة˘ي˘م˘ل˘سس ةر˘ي˘سسم
فر˘سشم ىل˘ع م˘ه˘سضأر˘ت˘عأ م˘ت ن˘يأأ را˘ج˘ح˘لا˘ب ير˘سضح˘˘لأ
ةلباق˘م˘ل م˘ه˘ن˘م سصا˘خ˘سشأأ ة˘ت˘سس لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ م˘تو ز˘كر˘م˘لأ

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنأ ل˘ق˘˘ن م˘˘ت ن˘˘يأأ ن˘˘مألأ د˘˘ي˘˘م˘˘ع
ةر˘ئأد˘˘لأ ن˘˘مو ىر˘˘خأأ ىلإأ ةرأدإأ ن˘˘م تأرأدإلأ بعÓ˘˘تو
يف أذكهو  » سشيدل » ءانبلأ ةحلسصمو ييجيبوألأ ىلإأ

مهلاغسشنأ عفريسس هنأأ  ديمعلأ مهدعو ثيح ةرم لك
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ه˘˘لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ ىلإأ

موي مهل ددحو لطعتلأ بابسسأأو عورسشملأ سصوسصخب
ديعسصتلأ أوررق اميف درلأ مهئاطعإل لبقملأ ءاعبرألأ

لÓ˘خ ن˘م ة˘يلو˘لأ ىلإأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘ه˘˘ل ن˘˘م
ةلباقمب ةبلاطملل لبقملأ نينثلأ موي ةفقو ميظنت
.ايسصخسش يلأولأ

حراف ةيروح

ةيبطلأ مولعلأ يف ايماقإأ ابسصنم2852 حتف مت اميف

روطلاب قاحتلقل نيوكت ضرع008 ليجست
هاروتكدلا ةداهشل ثلاثلا

نيوكتلأ سضورع لابقتسسل ةيونسسلأ ةرودلأ حتف مت هنأأ ديزوب بيطلأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو حسضوأأ
لمجم ةنمقرب ةرودلأ هذه تزيمت ثيح9102 , ليرفأأ رهسش لÓخ هأروتكدلأ ةداهسشل ثلاثلأ روطلاب قاحتلÓل
نيوكت سضرع008 وحن ليجسست مت ثيح, نيحسشرتملأ تافلمو نيوكتلأ سضورع ةسسرأدب ةلسصلأ تأذ تايلمعلأ
نيوكتلأ سضورع ددحي يذلأ يرأزولأ رأرقلأ رودسصل أديهم˘ت ا˘ه˘ي˘ف تث˘ب˘ل˘ل ل˘ي˘هأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ىل˘ع تل˘ي˘حأأ
سصوسصخب امأأ.ةينعملأ تاسسسسؤو˘م˘لأ ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ دد˘عو ثلا˘ث˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ
يعاطق يلثممو بطلأ تايلك ءأدمعل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةود˘ن˘لأ لÓ˘خ م˘ت ه˘نأا˘ب د˘كأأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ مو˘ل˘ع˘لأ ي˘ف ي˘ما˘قإلأ ن˘يو˘ك˘ت˘لأ
بسسح ةيبطلأ مولعلأ يف ةماقإلأ روط يف هح˘ت˘ف رر˘ق˘م˘لأ ن˘يو˘ك˘ت˘لأ بسصا˘ن˘م دد˘ع ط˘ب˘سض ة˘ح˘سصلأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
.كرتسشم يرأزو رأرق بجومب هدامتعأ مت نيوكت بسصنم2852 اهددع غلب ثيح,تاسصسصختلأو تايلكلأ

ف.ميلسس

ةليسسملأ

يشسيع يديشس ةيدلبب باشش ةافو فلخي رورم ثداح
اسس51 ةعاسسلأ دودح يف ةليسسملأ ةيلو ىسسيع يديسسب ةيوناثلأ ةدحولأ ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ سسمأأ لخدت
ىلع لمعت نيرفاسسملأ لقنل ةلفاح نيب مأدطسصأ رثإأ8 مقر و ط تلاجعلأ ةقطنمب رورم ثداح يف د71و

ةنسس63 رمعلأ نم غلبي سصخسش ةافو ثداحلأ فلخ ثيح » نيبراه » عون نم ةرايسسو ةركسسب - رئأزجلأ طخ
ىلإأ اعيمج اياحسضلأ لقنو امهفاعسسإأ مت ةنسس55 و ةنسس93 نيب امهرامعأأ حوأرتت نيرخآأ نيسصخسش حرجو
ناكسسلأ اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاسصم تحتف اميف ةليسسملأ ةيلوب ىسسيع يديسس ىفسشتسسم
خوسشخسش حلاسص .ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو

سنوتب يداولا قلحب ردخم صرق0002 نم رثكأ زجحو نييرئازج فاقيإ
ةقرف نأأ،9102 توأأ2 موي يلبابجلأ نيدلأ ماسسح ديقعلأ يسسنوتلأ سسرحلل ةماعلأ ةرأدإلأ مسساب ثدحتملأ دافأأ
نييرئأزج ةهجلاب لزنم ةمهأدم رثإأ تفقوأأ ةمسصاعلأ سسنوتب يدأولأ قلح ةقطنمب يرحبلأ سسرحلل داسشرإلأ
اهنإأ لاق يتلأ نيفوقوملأ ةرايسس لخأد روثعلأ مت هنأأ يلبابجلأ حسضوأأو.امهنأاسشب تامولعم دورول اعبت نينثإأ

،ةيسسنوتلأ ةلمعلاب يلام غلبمو عأونألأ فلتخم نم ردخم سصرق0032 ىلع ايرئأزج ايمجنم اميقرت لمحت
.ينطولأ سسرحلل تأردخملأ ةحفاكمل ةيزكرملأ ةقرفلأ ىلإأ ةيسضقلأ ةلاحإاب تنذأأ ةيمومعلأ ةباينلأ نأاب أديفم

خيشلا لآ يكرت ىلإ هتيكلم لاقتنا نلعي ايريملأ ..ايمسر
ةكلمملاب هيفرتلأ ةئيه سسيئر ،خيسشلأ لآأ يكرت ىلإأ يمسسر لكسشب هتيكلم لاقتنأ ينابسسإلأ ايريملأأ يدان نلعأأ
يدانل يمسسرلأ باسسحلأ بتكو .ايسسراج وسسنوفلأأ يدانلل قباسسلأ كلاملأ عم هقافتأ متأأ امدعب ،ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ
ناكو .«ايريملأأ ةسسسسؤوم معدل وروي فلأأ002 سصسصخيسس ،خيسشلأ لآأ يكرت ديدجلأ انكلام» :رتيوت ربع ايريملأأ

ةجردلأ يرود يف سسفاني يذلأ ينابسسإلأ يدانلأ ءأرسش ةيلمع مامتإل ايريملأأ يدان ىلإأ لسصو دق خيسشلأ لآأ يكرت
ةسصاخلأ تأوطخلأ سضعب نع ،ايريملأل يبنجأأ كلام لوأأ دعي يذلأ خيسشلأ لآأ نلعي نأأ ررقملأ نمو.ةيناثلأ

لآأ نيعي نأأ ،ةبقترملأ ىلوألأ تأوطخلأ نيب نمو.ديدجلأ مسسوملأ تاسسفانم قÓطنأ لبق يدانلأ قأروأأ بيترتب
يرسصملأ زديمأريب يدان يف هتسصح خيسشلأ لآأ عابو ايريملأل ايذيفنت أريدم يسصاعلأ دمحم يرسصملأ خيسشلأ

ررق خيسشلأ لآأ نأأ يسصاعلأ نم برقم ردسصم دكأأو.مدقلأ ةركل يبرعلأ داحتلأ ةسسائر نم ليقتسسي نأأ لبق ،أرخؤوم
خيسشلأ لآأ عم يسصاعلأ رهظو .يرسصملأ زديمأريب يدان يف لبق نم هلغسش يذلأ بسصنملأ سسفن يف هب ةناعتسسلأ

ريراقت تدكأأو.ةيمسسر ةفسصب يدانلأ ةيكلم ىلع ذأوحتسسلأ نع نÓعإلأ مسسأرم لÓخ ينابسسإلأ يدانلأ يف
اهعفد ىرخأأ نييÓم7 ىلإأ ةفاسضإأ ،وروي نويلم02 تغلب ايريملأأ ىلع خيسشلأ لآأ ذأوحتسسأ ةقفسص نأأ ةينابسسإأ
.يدانلأ نويد ةيوسستل يدوعسسلأ رمثتسسملأ
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