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ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ى˘˘ه˘˘نأاو
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘لا
،نيمهتملا ءلؤوه لو˘ح ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ر˘˘ي˘˘˘سشم
ً

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا نأا ى˘˘لإا ا
يا˘م ع˘ل˘ط˘م تأاد˘ب ا˘ه˘ي˘ف او˘طرو˘ت

.م˘ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا تقو ي˘˘ف،9102

يف مهيلإا ةهجوملا مهتلا لثمتتو
«صشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسب صسا˘˘˘سسم˘˘˘لا»
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سس د˘˘˘˘سض ةر˘˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا«و
نع ردسصملا صسفن لقنو .«ةلودلا
قيقحتلا ىلع ةفرسشملا حلاسصملا
نيمهتملا ءلؤوه نأا ،ةيسضقلا يف
ةمسصاعلا يلاعأاب ةماقإا يف اوعمتجا

رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘عز˘˘˘عز» ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ىلإا ردسصملا صسفن ريسشيو .«دÓبلا
اهليوحت مت نيم˘ه˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م نأا
لجأا نم ةسصتخملا حلاسصملا ىلإا
يتلاو ،ةمكا˘ح˘م˘لا د˘عو˘م ة˘ج˘مر˘ب
ع˘ي˘˘با˘˘سسألا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ّفنسص قباسس تقو يفو .ةلبقملا
عباتملا ةيسضقلا قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ى˘ل˘ع ة˘ع˘برألا نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ج˘مد رر˘ق نأا د˘ع˘ب ،ة˘يا˘ن˘˘ج صسا˘˘سسأا
م˘ه˘تو د˘حاو ف˘ل˘م ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا ه˘˘جو˘˘ي م˘˘لو . ةد˘˘حو˘˘م
،هتاذ ردسصملا بسسح ،يركسسعلا
ديعسسلا نم لكل ةديدج ىرخأاً امهت
ىلع ىقبأا لب ،قيفوتو قاطرطو
ا˘˘ت˘˘ه˘˘جو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا

فنأاتسسا ،ناوج32 مويو .يثÓثلل

ي˘˘سضا˘˘ق رار˘˘ق ي˘˘ف نو˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

ىدل ماهتلا ةفرغ ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

،ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

بل˘˘ط تسضفر نأاو ق˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو

فانئتسساب قل˘ع˘ت˘م˘لا عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه

،يسضاملا يام يف ،صسبحلاب رمألا

اهيف عباتملا ةليقثلا مهتلا ببسسب

م˘ت ن˘يذ˘لا ة˘˘ع˘˘برألا نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

9و4 يموي يلاوتلا ىلع مهفيقوت

تمدق ،لباقملا˘بو .ي˘سضا˘م˘لا يا˘م

اثلاث ابلط نونح ةزيولل عافدلا ةئيه

بزحل ةماعلا ةينمألا نع جارفإÓل

لماك يبط فلمب اقوفرم ،لامعلا

هذ˘ه ة˘ح˘سص رو˘˘هد˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف حر˘˘سشي

تكسسمت ةمكحملا نأا لإا ،ةريخألا

نو˘ن˘ح ن˘ع جار˘˘فإلا صضفر رار˘˘ق˘˘ب

.ةلافكب

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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ةلودلا ةطلضس دضض ةرماؤؤملاو سشيجلا ةطلضسب سساضسملا يتمهتب

عيباضسأا لÓخ قاطرطو قيفؤتلاو ةقيلفتؤب ديعضس ةمكاحم
طاضشنلا نم عؤنلا اذه ريؤطت فدهب

باحضصأا بابضشلل لماضش ينطو ءاقل
ربمتبضس رهضش ةئضشانلا تاضسضسؤؤملا

مداقلا
عا˘م˘ت˘جا صشما˘ه ى˘ل˘ع بÓ˘ج د˘ي˘ع˘سس ةرا˘ج˘ت˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
ةئسشانلا تاسسسسؤوملا باحسصأا نم ةعومجمب هعمج يقيسسنت
عمجي ينطو ءاقل دقع لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش م˘ت˘ي˘سس ه˘نا
و نطولا ربع ةئسشانلا تاسسسسؤوملا باحسصأا نم بابسشلا
ةقفارم و تاسسسسؤوملا نم عونلا اذه ريوطت فدهب كلذ
نأا ةراجتلا ةرازول نايب دكأاو.ةفداهلا عيراسشملا باحسصأا

تاسسسسؤوملا هذه باحسصأا اعد بÓج ديعسس ةراجتلا ريزو
ربمتبسس رهسش ةوقب ةكراسشملل بابسشلا نيلواقملاو ةئسشانلا
ىلإا فدهي ءاقللا اذه نأا افيسضم.ينطولا ءاقللا يف لبقملا

نم عونلا اذه ريوطتل ةيلمعل ةيرورسضلا تايلآلا عسضو
زيزعت و ةفداهلا عيراسشملا باحسصأا ةقفارم و تاسسسسؤوملا
ةعجانلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘سشنإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا حور˘لا

ريزولا اعد امك.ينطولا داسصتقلا لبقتسسم ربتعت يتلاو
ةرازو ح˘لا˘سصم ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘˘سصأا
اذه يف ةكراسشملل ةمزÓلا ريبادتلا ذخأا لجا نم ةراجتلا
ريبادتلا لك عسضول هسصرح نع قايسسلا تاذ يف ابرعم ءاقللا
ع˘يرا˘سشم ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ و ة˘˘مزÓ˘˘لا
ىلإا قرطتلا ءاقللا اذه لÓخ مت دقو.ةئسشانلا تاسسسسؤوملا

تاسسسسؤوملا نم عونلا اذه ريوطتب ةطبترم عيسضاوم ةدع
ةرازولا نع ةلثمم روسضحب كلذ و رئازجلاب ةأاسشنلا ةثيدح
دق ناك لوألا ريزولا نأا املع فلملا اذهب ةفلكم ىلوألا
تاذ ةيرازولا تاعاطقلا فلتخمل ةمراسص تاميلعت ىدسسأا
ةعجان لولح ميدقت و ةسسارد لجأا نم عوسضوملاب ةلسصلا
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت و م˘˘عد˘˘ل
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ربخ دنفت نيملضسملا ءاملعلا ةيعمج
سسنؤي ميرك ةنجلل اهمامضضنا

مسضنت مل اهنأا اهل نايب يف نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج تدكأا
ةل˘ي˘سسو˘لا» راو˘ح˘لا نأا ىر˘ت تنا˘ك نإاو ،راو˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا
اهل نايب يف ةيعمجلا تلاقو.«ةمزألا نم جورخلل ىلثملا
ةيع˘م˘ج نأا ن˘م ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ه˘ت˘لواد˘ت ا˘م˘ل ا˘ح˘ي˘سضو˘ت»
ةيعمجلا دكؤوت ،راوحلا ةنجل يف وسضع نيملسسملا ءاملعلا

ةليسسولاو ،يملسس يراسضح بو˘ل˘سسأا˘ك راو˘ح˘لا أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع
حمطي امل هقيقحتو هحاجن نأاو ،ةمزألا نم جورخلل ىلثملا
ةدعاسسملا ءاوجألا ريفوتب نوهرم ،يرئازجلا عمتجملا هيلإا

هذه يف ةلثمم نوكت نأا ىلع اهسصرح نم رثكأا ،هحاجنإا ىلع
مÓعإلا لئاسسو هتلوانت ام نإاف ةمث نمو ،كلت وأا ةيعمجلا

رظتنت لازت ام» اه˘نأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تفا˘سضأاو.«ع˘قاو˘ل˘ل ي˘فا˘ن˘م
كار˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح كلذ ن˘م ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لاو ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ءاو˘˘جألا
ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلاو ،ه˘ن˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘لا ع˘فرو ي˘ب˘ع˘˘سشلا

.«ةعورسشملا
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ن˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تف˘˘سشك
ى˘سضر˘م˘ل ةد˘ئا˘ف˘ل ةد˘يد˘ج ر˘ي˘˘باد˘˘ت
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع بو˘ن˘ج˘لا تا˘˘يلو˘˘ب
ةيبيرسضو ةيلام تازي˘ف˘ح˘ت م˘يد˘ق˘ت

عفرو ةسصاخلا تادايعلا باحسصأل

ةسسسسؤوم51 زاجنإا نع ديمجتلا
ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا بل˘جو ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسا
نل˘عأاو .ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف بنا˘جأا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
نيدلا حÓسص ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ى˘لإا ه˘ترا˘يز ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف ،نو˘˘م˘˘حد

«ة˘م˘سسا˘ح تارار˘ق» ن˘˘ع ،ة˘˘يادر˘˘غ

كرادت د˘سصق ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

ءا˘ب˘طألا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا صصق˘˘ن˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصخألا

لاقو .بونجلاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘سضه˘لا

تذ˘خ˘˘تا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا» نأا ر˘˘يزو˘˘لا

صصقن˘لا كراد˘ت˘ل ة˘م˘سسا˘ح تارار˘ق

ىلع ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخألا ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا

ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘سضه˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

نع ديمجتلا عفر اهمهأا ,بونجلاو

ةسسسسؤوم51 ي˘لاو˘ح زا˘ج˘˘نا

اذكو قطانم˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا

اهفده ةديدج عيراسشم ثادحتسسا

ن˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا بير˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت

ن˘ع ر˘يزو˘لا ف˘سشكو .«ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تاسسسسؤوملا ن˘ي˘ب ة˘مأاو˘ت ع˘يرا˘سشم

تايلولاب ةدجاوتملا ةيئافسشتسسلا

صشي˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ىر˘خأا ة˘ي˘لا˘م˘˘سشلا

تاسسسسؤوم ع˘م ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

. «بونجلا تايلوب ةحسصلل

كانه» :Óئاق نومحد فاسضأاو

ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘سضو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت

هذهب ةسصاخلا تادايعلا باحسصأل

نطاوملا ديفتسسي ثي˘ح ,ق˘طا˘ن˘م˘لا

صسفن نم تادايعلا هذه يف اناجم

ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا

راسشأا امك .»ةيمومعلا تاسسسسؤوملا

بل˘˘˘ج˘˘˘ل تلا˘˘˘سصتا» دو˘˘˘جو ى˘˘˘لإا

هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل بنا˘جأا ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا

را˘ب˘جإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘نو˘كت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخألا

تاذ ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،«تاو˘ن˘سس صسم˘خ ةد˘م˘ل ق˘طا˘ن˘م˘لا

ن˘يو˘كت» ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م

ن˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل ير˘˘سشب˘˘لا ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

.«ةيحسصلا ةيطغتلا ىوتسسم

ةقطنملاب ةيئافضشتضسا تاضسضسؤؤم زاجنإا نع ديمجتلا تعفر ةمؤكحلا

تاؤنضس سسمخ ةدمل بؤنجلاب لمعلا ىلع نييئاضصخألا ءابطألا رابجإا
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ة˘لاد˘ع˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج صسمأا تحر˘˘ط

نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ق˘ي˘ثو ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو

بلاطم قيقحت˘ل ىد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يؤور»

لجأا نم ةطلسسلا ىلع ،«بعسشلا

ديسس راوح ةيسضرأا نوكتل اهينبت

لحل قيرط ةطراخ نأا امب عسساوو

يأل ا˘˘ه˘˘˘سضفر ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ة˘˘˘مزألا

ةدارإا هيف ره˘ظ˘ت راو˘ح˘ل˘ل ى˘ع˘سسم

بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل

صسل˘˘ج˘˘م ل˘˘ج˘˘˘سسو .ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا

نأا ،صسمأا مو˘ي د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا،ىرو˘سشلا

ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث ة˘˘مزأا صشي˘˘ع˘˘ي بع˘˘سشلا

ىلع رسصم هنأا لإا،ةمئاقلا ةطلسسلا

ةي˘م˘ل˘سسلا ه˘ترو˘ث ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا
كسسم˘ت˘لا ع˘م ة˘ي˘ب˘ع˘˘سشلا ه˘˘ت˘˘ب˘˘هو
ه˘عا˘ن˘قإل ل˘ي˘ب˘سس لو ،ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب
ةطلسسلا مادقإاب لإا ،راوحلا ىودجب

ةثعابلا تاءارجإلا نم ةلمج ىلع
ريزولا باهذ اهتمدقم يفو ،ةقثلل
با˘هذو ه˘ت˘˘مو˘˘كحو يود˘˘ب لوألا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ج اذ˘˘˘كو ، ة˘˘˘لود˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
نيع ةقيثو يف ةدراولا تاءارجإلا
يعاسسم لك نع داعتبلاو ،نانيبلا
لولحلاب ءاوسس ءاوتحلاو فافتللا
ةسضوفرملا ةيرهظ˘م˘لاو ة˘ي˘ئز˘ج˘لا
رمألا صضر˘ف ة˘سسا˘ي˘سسب وأا ا˘ي˘ب˘ع˘سش
 .عقاولا

˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تد˘˘كأاو

د˘ي˘سسلا راو˘ح˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م˘˘ب بز˘˘ح˘˘لا
،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل مز˘˘ل˘˘م˘˘لاو ع˘˘سساو˘˘لاو
راو˘˘ح˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسم يأل ه˘˘سضفرو
ىلع فا˘ف˘ت˘لÓ˘ل ةدارإا ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ت
تربتعا اميف ،ةيبعسشلا بلاطملا
و˘هو ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘م˘ي˘˘ق راو˘˘ح˘˘لا نأا
لسضفم˘لا را˘ي˘خ˘لاو ل˘ث˘مألا ل˘ح˘لا

ةهجاوم يف ةيلاعف رثكألا ةادألاو
ةمزأÓل لحو ،لسصاحلا دادسسنلا
بعسشلا بلاطم قيقحت و ةنهارلا

 .اهذيفنت لئاسسوو تايلآا ديدحتو
،ىرو˘سشلا صسل˘ج˘˘م دّد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك

ن˘م˘سض ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع نأا ى˘˘ل˘˘ع
رايخ ةر˘سصن˘ل ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘سسم كلذ˘كو بع˘سشلا

دقعنملا ينطو˘لا راو˘ح˘لا ىد˘ت˘ن˘م

نيع ةقيثو اربتعم ،ناينبلا نيعب

ىدتنملا ة˘يؤور» ةا˘م˘سسم˘لا نا˘ي˘ب˘لا

ةيؤور «بع˘سشلا بلا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘م˘ها˘سسم˘لا ل˘كل ة˘ع˘ما˘ج

 .ةمزألا لحل ةطراخ تنمسضت

هذ˘ه˘ب ادد˘ج˘م، بز˘ح˘لا ه˘جو˘˘تو

نم ،ةيلعفلا ةطلسسلا ىلإا ةقيثولا

تارا˘ي˘خ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘سض ل˘˘جأا

،ة˘عور˘˘سشم˘˘لا بع˘˘سشلا بلا˘˘ط˘˘مو

ين˘طو راو˘ح˘ل ة˘ي˘سضرأا˘ك نو˘كت˘ل

رود ىلإا هّبن اميف ،عسساوو ديسس

لسضفب ،ققحت ام لك يف بعسشلا

.ةيبعسشلا ةبهلا

يضسايضسلا دادضسنلا ةلاحل لحك

سسنؤي ميرك ةنجل سضفريو ناينبلا نيع ةقيثؤب كضسمتي هللا باج

 يفني يميهارب دؤليم يماحملا
قيقسش ،ةقيلفتوب ديعسسلا نم لك ةمكاحم ءدب يميهارب دوليم يئانجلا نوناقلا يف صصتخملا يماحملا ىفن
ريسشبو «قيفوت» وعدملا نيدم دمحم ءاوللا تارباخملل قباسسلا صسيئرلاو ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا صسيئرلا

لÓخ لامعلا بزحل ةماعلا ةنيمألا نونح ةزيولو نمألاو تارابختسسلا ةرادإل قباسسلا صسيئرلا قاطرط
حيرسصت يف قيفوت لارنجلاو ةقيلفتوب ديعسسلا عافد يماحم وه يذلا يميهارب لاقو.ةلبقملا عيباسسألا

ةينطولا ةعاذإلا فرط نم مدقملا ربخلاو ،قيقحتلا ىوتسسم ىلع لازت ل ةيسضقلا «يبرعAST»ـل بسضتقم
ةديلبلا ةمكحم يف قيقحتلا يسضاق نأا تلاق ةيرئازجلا ةعاذإلا نأا مولعم.«كلذ ىلع دكؤوأاو حيحسص ريغ
ىلإا ةريسشم ،(نونح ةزيولو قيفوت ،قاطرط ،ديعسسلا) مهيلع ىعدملا ءلؤوه نأاسشب «قيقحتلا قلغأا» ةيركسسعلا

نوهجاُوي نيمهتملا نإاف ةراسشإÓل.مهلاقتعا تقو يف9102 يام ذنم تأادب دق اهيف اوطروت يتلا ةيسضقلا نأا
ةمكحملا ،هب تدافأا امبسسح ،«ةلودلا ةط˘ل˘سس د˘سض ةر˘ماؤو˘م˘لا»و «صشي˘ج˘لا ة˘ط˘ل˘سسب صسا˘سسم˘لا» ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘م˘ه˘ت
.قباسس تقو يف ةيركسسعلا

،نيدم دمحم ءاؤللا ،تارباخملل قباضسلا سسيئرلاو ،ةقيلفتؤب زيزعلا دبع ،قباضسلا سسيئرلا قيقضش ،ةقيلفتؤب ديعضس نم لك ةمكاحم أادبتضس
لÓخ لامعلا بزحل ةماعلا ةنيمألا ،نؤنح ةزيؤلو نمألاو تارابختضسلا ةرادإل قباضسلا سسيئرلا ،قاطرط ريضشبو ،«قيفؤت» ؤعدملا

.ةلبقملا عيباضسألا

 ةيمضسر ةقيثو مÓتضسا ةيضضق يف
قح ريغب

 رئازجلا ءاضضق سسلجم
انجضس رهضشأا6ـب مكحلا ديؤؤي

دادح يلع قح يف اذفان
ءا˘ضضق سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا سسمأا تضضق
ل˘جر ق˘ح ي˘ف ردا˘ضصلا م˘ك˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
عفدو ،ةذفان نجضس رهضشأا6ـب،دادح يلع ،لامعألا

نم ردضص ديؤؤملا مكحلا .جد فلأا05 ةميقب ةمارغ
ة˘ي˘ضضق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،سسيار دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م فر˘ط

مؤلعم ؤه امكو .«قح ريغب ةيمضسر ةقيثو مÓتضسا»
هبوره ةلواحم ءانثأا هيلع سضبق دادح يلع نإاف
يزاؤج هتزؤحبو ،يدودحلا لؤبطلا مأا زكرم ربع
م˘ير˘غ˘ت˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تاذ تضضقو . ر˘˘ف˘˘ضس

ة˘ن˘مؤؤ˘م˘لا ق˘ئا˘ثؤ˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم ر˘يد˘م مÓ˘˘عؤ˘˘ب نا˘˘ضسح
فلأا02ـب ةطرضشلل لوأا د˘ي˘م˘عو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازؤ˘ب
دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب ردا˘ضصلا م˘ك˘ح˘لا سضؤ˘ع ،را˘ن˘˘يد

.سسيار
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يف قر˘غ˘ت ط˘سسر˘م ة˘يد˘ل˘ب تل˘ع˘ج با˘ب˘سسأا ا˘ه˘ل˘ك
ام بسسحبو ،ةريزغ راطمأا لوطه نم تاظحل
ىلإا تÓخدت نم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم هتلجسس
دحأ’ا ىلإا تبسسلا ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس ةياغ
ةدع نم ةمعدملا تادعملاو لئاسسولا ريخسستب
اهبوسسنم في˘ف˘خ˘تو ةا˘ي˘م˘لا سصا˘سصت˘م’ تاد˘حو

،ن˘ي˘ط˘لا را˘غ ي˘هو ءا˘˘ي˘˘حأا01 ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ح ،نا˘قر˘ف˘لا د˘ج˘سسم ي˘ح ،ة˘سضه˘ن˘لا ،سصا˘سص’

يح ،ا˘ن˘كسس02 ي˘ح،كور˘ب˘م بلا˘ط ي˘ح ،رو˘هز˘˘لا

مقر ينطولا قيرطلاو سسيداب نبا يح ،نكسس801

تماق ثيح ،ايئزج اقلغم ناك ةرئادلا رقم ناك61
راطمأ’ا هايم سصاسصتمإاب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

تÓحم50و ةرامعÓ 31خدمو ’زنم63 نم
يلاوح هايملا بوسسنم غلب ثيح ىهقمو ةيراجت

ينطولا قيرطلا حتف مت امك مسس03 ىلإا مسس02

يف سسمأ’اب ثدح ام نأا ىلإا ريسشنو،61 مقر
دوسسأ’ا مويلا نطاوملا ةينهذ يف داعأا طسسرم
يسضاملا ماعلا فيرخ يف ةسسبت ةي’وب لح يذلا
وهو سسبايلاو رسضخأ’ا ىلع تاناسضيفلا تتأا نيأا

ويرانيسسلا راركت ةيناكمإا نم مهفواخم نم داز ام
نم ةيامح عيراسشم نأا املاط ةثراكلا ثودحو
كلذ ثدح امل ’إاو مويلل ةيدجم ريغ تاناسضيفلا

ناكسسلا بلاطي كاذ ةمث نمو طسسرم ةيدلب يف

ةيلاجعتسسا تÓخدت ءارجإا ةيلحملا تاطلسسلا نم

هذه نوكت ةيوج˘لا لاو˘حأ’ا ءو˘سس د˘ن˘ع ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

يف ةيل˘ع˘ف ج˘ئا˘ت˘ن ا˘ه˘لو ة˘ي˘ع˘قاو ر˘ث˘كأا تاءار˘جإ’ا

نأا ركذلاب ريد˘ج˘لا .ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا تا˘قوأ’ا

رهسشأ’ا يف تح˘ت˘ف ة˘سسب˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

عيراسشم فلم يف تاقيق˘ح˘ت ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

تابثإا ىلإا تلسصوتو تاناسضيفلا نم ندملا ةيامح

امك عيراسشملا هذه تاقفسص يف ماعلا لاملا بهن

دراو˘م˘لا ن˘م تارا˘طإا ةد˘ع طرو˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا

ةلودلا ةينازيمل بهنلاو سشغلل ةي’ولاب ةيئاملا

ذخأات نأا ردجأ’اف ،ةيوتلم قرطب تاقفسص مارباو

اديج يعي نأا لوؤوسسم لك ىلعو كلذ نم ةربعلا

نيكمتل هقتاع ىلع ةفلكملا ةيلوؤوسسملا ىنعم

يومنتلا عقاولاب سضوهنلا يف اهقح نم ةي’ولا

.ماهلا بناجلا اذه يف اسصوسصخ
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لجيج ةي’وب تايدلب ةدعب تاقيقحتلا لسصاوتت

لÓخ اهحنم مت يتلا يفيرلا ءانبلا تاناعإا لوح

ىلع اهيف فرسصتلا ىرج يتلاو ةيسضاملا ةرتفلا

سضارغأ’ اهليوح˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ و˘ح˘ن

نود نيديفتسسملا سضعب لبق نم اهفرسص وأا ىرخأا

تدكأاو .اهيلإا ةهجوم تناك يتلا تانكسسلا ةماقإا

تردسص ةديدج تاميلعت نأاب ةقباطتم رداسصم

يتلا تايدلبلا ىوتسسم ىلع نأا ةيسصولا تاهجلل

تايريدم˘لا وأا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ب˘ت˘ي

رئاودلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا نكسسلل ةيعرفلا

درج يف عورسشلا لجأا نم ء’ؤوه اهيلإا عبتي يتلا

مهتانكسس ءانب يف اهباحسصأا رخأات يتلا ت’احلا

ةيفلخ ىلع كلذو ءاسضقلا ىلع اهباحسصأا ةلاحإاو

ن˘كسسلا ةرازو ن˘ع ةردا˘سصلا ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
تاذ تد˘˘كأاو .سصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
اذهب نيي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا˘ب ردا˘سصم˘لا
ربتعم ددع ربع نيديفتسسملا تائم مسضت فلملا

رطسشلا ىلع اولسصحت نمم لجيج تايدلب نم
يناثلا رطسشلا ىتحو يفيرلا ءانبلا ةناعإا نم لوأ’ا

نويلم07 ـب لامجإ’ا يف ةردقملا ةناعإ’ا هذه نم
مغر مهتانكسس ديسسجت يف اوعرسشي نأا نود ميتنسس
لب ، غلبملا اذه نم مهتدافتسسا ىلع تاونسس رورم
سضارغأ’ ةناعإ’ا هذه ليوحتب اوماق نم مهنمو
اهفرسص ىتح وأا يفيرلا ءانبلاب اهب ةقÓع ’ ىرخأا
تارايسس ءار˘سشل ا˘هر˘ي˘خ˘سستو ة˘ي˘سشما˘ه رو˘مأا ي˘ف
ةلئاط تحت مهعسضي ام ىرخأا نكامأاب يسضارأاو
ىلع نيربجم نونوكي ثيح ةينوناقلا ةعباتملا
مكح ةه˘جاو˘م وأا م˘ه˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا لاو˘مأ’ا ةدا˘عإا

لجيجب تايدلبلا نم ددع ءاسسؤورل قبسسو .ةلادعلا

تافلاخم دوجوب اوفرتعا نأاو مهنم ددجلا اميسس

ةدهعلا لÓخ ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا تا˘نا˘عإا ع˘يزو˘ت ي˘ف

لو˘سصح او˘ف˘سشت˘كا ثي˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نإ’ا

تاناعإا لÓخ نم بناجلا اذه يف ةريبك تافلاخم

نم مهنكاسسم ءانبب اوموقي مل سصاخسشأ’ ةيلام

ةد˘˘عا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع سصا˘˘خ˘˘سشأا لو˘˘سصح وأا ل˘˘سصأ’ا

هذ˘ه فر˘سصب او˘مو˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا

يفيرلا ءانبلاب اهل ةقÓع ’ ىرخأا رومأا يف ةناعإ’ا

يفيرلا ءانبلا جمانرب ديسسجت ىلع رثأا ام وهو

راظتنا يف تÓئاعلا ف’آا ىقبت ثيح ةي’ولاب

نم ري˘ب˘ك دد˘ع ر˘ب˘ع تا˘نا˘عإ’ا هذ˘ه ن˘م ا˘ه˘ت˘سصح

ةي’ولا ةدافتسسا نم مغرلا ىلع ةيلبجلا تايدلبلا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ تا˘نا˘عإ’ا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك سصسصح ن˘م

. ةيسضاملا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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تويب قارغإا يف تببصستؤ ،ملك53 يلاوحب ةصسبت ةيلولا ةمصصاع لامصش طصسرم ةيدلب ةينافوط راطمأا ضسمأا لؤأا ءاصسم تحاتجا
تابصصملا ىلإاؤ اهنم قفدتت يراجم دجت مل يتلا راطمألا هايم اهيلإا تبرصست نأا دعب لاحؤألاؤ ةبرتألاب ةيراجتلا مهتلحمؤ نينطاوملا

..نايدولا عقاومب ةبلصصلا تايافنلا مكارتؤ ةيتحتلا ةينبلا يف ءارتهاؤ فعصض ىلإا فاصضي فرصصلا تاونق دادصسنإل ارظن ةيدؤألاؤ

ةيامحلا عيراصشم فعصض لظ يف يصضاملا ماعلا فيرخ ويرانيصس راركت نم فؤاخم طصسؤ

 طسسرم ةيدلب حاتجت ةينافوط راطمأإ
ةسسبتب لاحوأ’اب تÓحملإو تويبلإ قرغتو

 ىرخأا ضضارغأل اهولّوح ؤأا لؤألا رطصشلا لاومأا اوفرصص نيديفتصسملا ضضعب

يفيرلإ ءانبلإ تاناعإإ يف ةلجسسملإ تابعÓتلإ لوح تايدلب ةدعب تاقيقحتلإ لسصإوت

دوهجلا ديحوتل مهوعدت ةيبرتلا عاطق ةباقن

مهنع نبغلا عفرل اريزؤ81 ىدل كرحتلاؤ

54ـب نوينهملإ لامعلإ
يدعاق رجأاب نوبلاطي عاطق

جد فلأإ03 نع لقي ’
ةكرتسشملا كÓسسأ’ا لامعل ةينطولا ةباقنلا تعد
ىلإا ةموكحلا ةيبرتلا عاطقل ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو
كÓ˘سسأ’ا ة˘ئ˘ف˘ل را˘ب˘ت˘˘ع’ا در ل˘˘جا ن˘˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةياقولا ناوعأاو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

81ـل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لاو عا˘˘ط˘˘˘ق54ـب ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا
ىلع يراحب اهسسيئر ربع ةباقنلا تهجوو .ةرازو

81 و عا˘˘ط˘˘ق54 ي˘ف لا˘م˘ع˘لا ء’ؤو˘ه ى˘˘لإا ءاد˘˘ن
ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘لا تارازو˘˘لا و تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ةرازو
لجر ةفقو فوقولا لجا نم يمومعلا فيظولل
عاطقلا نأا رابتعا ىلع مهقوقحب ةبلاطملل دحاو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق و˘˘ه كر˘˘ح˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا

رجأ’ا نأا بجي هنا يلع يراحب ربتعاو .طقفو
يعامتج’ا لوخدلا لبق عجاري نأا بجي يدعاقلا

حنملا ماظنو روجأÓل دحوم ينطو ملسس عسضو عم

03 ىلإا روجأÓل ىندأ’ا دحلا عفرو.تاسضيوعتلاو

54 نم ةيل’دتسس’ا ةطقنلا غلبم عفر عم جد فلأا

ةينطولا ةباقنلا تددسش امك .جد002 ىلإا جد
نيينهم˘لا لا˘م˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘سشم˘لا كÓ˘سسأ’ا لا˘م˘ع˘ل
ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل

ةرادإ’ا يف˘ظو˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب «ي˘ج.رأا.يإا» ة˘ب˘ير˘سض
تاسضيوعتلا ماظ˘ن ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘سضلا قود˘˘ن˘˘سصب سصا˘˘خ˘˘لا
يبطلا ريوسصتلاو ليلاحتلاو ةيبطلا تاسصوحفلا

اسضيأا لباقملا يف تددسشو.ةيحارجلا تايلمعلاو

ةيلعف ةمدخ ةنسس03 دعب يرابجإ’ا دعاقتلا ىلع

نم ةدافتسس’ا ةبسسن عفر عم ةنسس06 غولب وآا

03 دعب ةئاملاب001 ىلإا ةئاملاب08 نم دعاقتلا
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘م ، ة˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘مد˘خ ة˘ن˘˘سس
نم تيبلا يف ةثكاملا ةأارملا ةحنم عفر ةرورسضب

ةيلئاعلا حنملا عفر عم جد ف’أا6 ىلإا جد05

ةباقنلا تددسش امك .جد ف’أا3 ىلإا ةيسسردملاو
ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا راد˘˘سصإا ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
ع˘م تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

تامدخلا ءاغ˘لإاو31ـلا رهسشلا ةحن˘م ثاد˘ح˘ت˘سسا
ةرادإ’ا ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا تسصر˘˘حو .ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةرادإ’ا يفظوم ةدئافل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘لآا ثاد˘ح˘ت˘سسا˘ب
كÓهتسس’ا تاروتاف عفد سصخي ام يف ةيمومعلا
ت’اسصت’ا حلاسصم و هايملل ةيرئازجلا، زاغلنوسسل

ىلع ديكأاتلا عم تاكرسشلا هذه يفظوم رارغ ىلع
ةيمومعلا ةرادإ’ا فظومل قحلا يطعت ةيلآا عسضو
دد˘جو اذ˘ه.ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كسس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سس’ا ن˘˘م
ةكرتسشملا كÓسسأÓل ةينطولا ةباقنلا ةوعد يراحب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘˘لاو
رظنلا لجا نم دÓبلا يف ايلعلا تاهجلاو ةموكحلا
ةسشهلا ةيرادإ’او ةيلامعلا ةقبطلا ت’اغسشنا ىلإا
قحلا ةداعإا اهنأاسش نم ةلجاع تارارق بقرتت يتلا
ةلداع ةديدج ةينهم ةايح سسيسسأاتو هباحسصأا ىلإا
ةيناسسنإ’ا ةيعامتج’ا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا حور˘لا سسكع˘ت
نم ةئفلا هذه نأا ادكؤوم راهطأ’ا ءادهسشلا ةلاسسرل
ةرباثملا نم اهل ناكو تربسص ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا

يعامتجا ملظو ررسض نم اهقحل ام مغر دومسصلاو
امك .ةيمويلا اهرسسأا ةايحل يداعلا ريسسلا ىلع رثأا
ةمولظملا تائفلا هذه هيناعت امل دح عسضو ىلإا اعد
ام مغر ،ينطولا ينهملا يعامتج’ا ماظنلا يف
ةريسسملا حاجن يف ماسسج تايحسضت نم همدقت
يراحب ددسشو ،ت’اجم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يف ةيعامتج’ا ةلادعلا ديسسجتل تقولا ناح»: Óئاق
روطتلاو يعامتج’ا ماجسسن’ا لكسشت يتلا اهداعبأا
.«ءانثتسسا نود عيمجلا حمطم ربتعي يذلا ينطولا
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ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘˘خد˘˘ت

يف9102 توأا20 موي ةنيطنسسق

،ةقيقد75و ا˘˘سس41 ةعا˘سسلا دود˘ح
ةيامح˘لا ر˘يد˘م د˘ي˘سسلا فار˘سشإا تح˘ت
ديقع˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ق˘ير˘ح دا˘م˘خإا ل˘جأ’ ،ة˘جرارد د˘˘م˘˘حأا
لك ميلقإا ىوتسسم ىلع ةباطسش ةباغب
،ةرامسسأا ن˘ي˘عو دا˘يز ن˘بإا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
ةيرسشبو ةيدام لئاسسو دينجت مت ثيح

اذكو ةيلآا001 نم رثكأا يف لثمتت
ة˘ي’و ن˘م ل˘كل كر˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘تر˘˘لا
ي˘قاو˘ب مأاو ف˘ي˘˘ط˘˘سس ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

رثكأاو رتبوكليه20 ىلإا ةفاسضإ’اب

مت ،بترلا فلتخمب نوع002 نم
ىلع ةرطيسسلاو مكحتلاو ةرسصاحم

.ة˘يرا˘ج دا˘م˘خإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘عو ق˘ير˘˘ح˘˘لا
سسيمخلا ءاسسم ،تبسش دقف ريكذتلل
ي˘ف ق˘ئار˘ح˘لا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس طرا˘ف˘˘لا

ام ،ةنيطنسسق ةي’وب ةقرفتم قطانم
فÓتإاو نيسصخسش ةباسصإا يف ببسست

،ةر˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘سشأ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
با˘سشعأ’ا ن˘م ة˘˘ع˘˘سساو تا˘˘حا˘˘سسمو
ربتع˘م قار˘ت˘حا ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘سسبا˘ي˘لا
تاياف˘ن˘لا مدر˘ل ز˘كر˘م ن˘م ة˘حا˘سسم˘ل
قرف ناوعأا لخدت دقو ،ةرامسسلا نيعب
لترللو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ءا˘ف˘طإ’ا
يف ةلعتسشملا نارينلا دامخإ’ لقنتملا

ناوعأا يقل امك ،سشحولا لبج ةقطنم
نم اعسساو انماسضت ةيندملا ةيامحلا
ماسسجلا مهتايحسضت دعب نينطاوملا

تل˘خد˘تو ،ةرا˘ب˘ج˘لا م˘ه˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘مو
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم

ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
مدقتملا زكرملا، نوق˘ي˘لو˘ب مد˘ق˘ت˘م˘لا
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا، سسود˘مو˘˘ب رود˘˘ق
عاطقلا ةد˘حو ، نا˘م˘ي˘ل˘سس يوا˘سسي˘سس
و ةي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا، ةرا˘م˘سسا ن˘ي˘ع
مدرل ينقتلا زكرملاب كرحتملا لترلا

50 مقر ينطولا قيرط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

لجأا ن˘م ةرا˘م˘سسا ن˘ي˘ع˘ب31 م˘ل˘كلا
اهدادتما و ةباغ لخاد باسشعأا قيرح
ثيح، تايافنلا مدرل ينقتلا زكرملل

تانحاسش90 ةيلمعلا هذ˘ه˘ل ر˘خ˘سس

نوع02 ، فاعسسإا ةرايسس ، ءافطإا
تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ،لخدت
قارتحا ليجسست مت لخدتلا قرف اهب

باسشعأ’ا نم تاراتكه50 يلاوح
ربونسصلا راجسشأا نم ددعو ةسسبايلا
غ˘ير˘ف˘ت˘لا ءا˘سضف قار˘ت˘حا و ي˘ب˘ل˘ح˘˘لا

قار˘ت˘حا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ل˘يو˘ح˘ت ز˘كر˘م˘˘ب

،1MF عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘سشل ي˘˘ئز˘˘ج
ةلآا و تايافنلا لمحل نيتلآاو ، ةفارج
لخدتلا اذه يف بيسصأا دقو ،طغسض
ءاوتلا هل «أا.ف» ةيندم ةيامح نوع
ىلإا لقنو فع˘سسأا ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ب˘كر˘لا˘ب
-م» ، ةنيطنسسق يعماجلا ىفسشتسسملا

«خ-م» ، ةنسس73 رمعلا نم غلبي «ح

ام˘ه˘ل ، ة˘ن˘سس24 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
.سسفنتلا يف ةبوعسص

رتبوكيله يترئاطؤ ةيلأا001 نم رثكأا ريخصست مت اميف

ةبقإرملإ ةيلمع لسصإوتو ايئاهن ةنيطنسسق لابج قيرح يف مكحتلإ

ةبانع ةي’و نمأإ سسيئر ماهم ءاهنإإ
ءاهنإا نمصضتي ةيليوج3 يف خرؤوم يصسائر موصسرم ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردصص
اصسيئر هتفصصب يدصشارب نيدلا رون ماهم ءاهنإا مت موصسرملا بجومبؤ.تايلؤ نمأا ءاصسؤؤر3 ماهم
يرصصاون حلاصصؤ ،ةبانعب يئلولا نمألل اصسيئر هتفصصب نوقع ميهارباؤ ،ةمصصاعلاب يئلولا نمألل
.دعاقتلل نيريخألا ليحأا دقؤ نارهؤ يف يئلولا نمألل اصسيئر  هتفصصب

ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردصص رارقلا
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ةيلمعلا حلاشصملا تلخدت ثيح
،ةنتاب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةعبات˘لا ءا˘ف˘طإ’ا قر˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
،ةنتاب ةيشسيئرلا ةدحولا نم لكل

ن˘ي˘ع ،ة˘نا˘ير˘شس ،ة˘ناور˘˘م ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةتوتلا نيع ،رشساج
ةحفاكم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا زا˘ه˘ج
لثمت داتعب ،ةنتاب تاباغلا قئارح

فلتخمب ءاف˘طإا ة˘ن˘حا˘شش41 يف
يترايشس ،نازوأ’او تاشصشصختلا
ةرا˘ي˘شس ،لا˘شصتا ةرا˘ي˘شس ،فا˘ع˘˘شسإا
دادعتب ناوعأ’ا لقنل ةلفاحو ةرانإا

فلتخم يف انوع06 غلب يلمع

،طابشض90 مهنم ماهملاو بترلا

،انوع64و طا˘ب˘˘شض ف˘˘شص50
ةيامحلا ريدم ةدايقو فارششإا تحت
،را˘م˘خ لا˘م˘ج د˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

حلاشصم عم قيشسنتلاو ةكراششملاب
ىرخأ’ا يه ترخشس يتلا تاباغلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘م˘ه˘م اداد˘ع˘˘تو ادا˘˘ت˘˘ع
ةشسدنهل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لاو
بوبشش ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ةين˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ة˘با˘غ˘ب ق˘ير˘ح
ة˘ح˘ي˘ب˘شص بشش ق˘ير˘ح˘لا ،ة˘مز˘ل˘ب˘ل
نا˘˘كم˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘شسلا
ةقطنمب علعل˘ششلا ل˘ب˘ج ى˘م˘شسم˘لا
يداو ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب «ي˘˘˘شسرود˘˘˘نو˘˘˘ك»
لشصاوتت نيأا ،ةنتاب ةرئاد ةبعششلا

نم لذبت دوهجلاو ءافطإ’ا ةيلمع
ةياغ ى˘لإا ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ل˘ك فر˘ط
ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘شس
ل˘جأ’ ،شسمأا حا˘ب˘شص تف˘نؤو˘˘ت˘˘شساو
ر˘ئا˘شسخ˘لا ل˘قأا˘بو ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘˘خإا

يتلا ،ةيباغلا ةورثلا ىلع اظافح
ةردا˘نو ة˘عو˘ن˘ت˘م ارا˘ج˘ششأا يو˘ح˘ت

زرأ’ا را˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ششأا رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ةيلمعلا تلشصاوت ثيح .يشسلطأ’ا
مكحتلا متو ايلاو˘ت ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل

يلاوح ةيلاع ةبشسنب قيرحلا يف

ح˘˘لا˘˘شصم تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه.07%
نم ،ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

لكل ةع˘با˘ت˘لا ءا˘ف˘طإ’ا قر˘ف لÓ˘خ
توقاي نيع ،رذ˘ع˘م˘لا ،ة˘مر˘ج ن˘م
د˘ق ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو
تبشش قيرح دامخإا لجأ’ تلخدت
تر˘˘خ˘˘شس ،ي˘˘عارز لو˘˘˘شصح˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘يدا˘م تا˘ي˘نا˘كمإا ا˘˘ه˘˘ل تد˘˘ن˘˘جو
يف لثمت داتع˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ير˘ششبو

فلت˘خ˘م˘ب ل˘خد˘ت تا˘ن˘حا˘شش40
ةرا˘ي˘شسو نازوأ’او تا˘شصشصخ˘ت˘لا

71 غلب يل˘م˘ع داد˘ع˘ت˘بو ،فا˘ع˘شسإا
،ماه˘م˘لاو بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘نو˘ع
دئاشصحب قيرح بوبشش رثإا ىلع
جو˘ت˘ن˘م ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ةدو˘˘شصح˘˘م
ةيدلبب روعرعلا ةقطنمب ريعششلا

نم تنكمتو ،رذعملا ةرئاد ةمرج
ةيدلبلا حلاشصم ةكراششمب هدامخإا
ةنحا˘شش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل تر˘خ˘شس ي˘ت˘لا

ىلإا ةفاشضإ’اب ،هايملا لقن جيرهشص
شصا˘˘˘خ كل˘˘˘م ثار˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب رار˘˘˘ج
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تماد ا˘م˘ي˘ف ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل

هيف ىتأا تقو يف ،تاعاشس شسمخ

اراتكه02 ةحاشسم ىلع قيرحلا
ششئا˘ششحو ر˘ي˘ع˘ششلا جو˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م
قار˘ت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘شسبا˘˘ي

بششخ˘لا ن˘م ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك دو˘˘م˘˘ع
راششتنإا عنمب هذاقنإا متو ،هطوقشسو
،راو˘ج˘لا ى˘˘لإا هدد˘˘م˘˘تو ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

شسأار53و منغ شسأار051 يلاوح

ي˘قا˘بو لو˘ي˘خ˘لا ن˘˘م20و ر˘ق˘˘ب
ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ل˘ئا˘ع ن˘كشسو ة˘عرز˘م˘˘لا
قيقحت لحم قيرحلا بابشسأا ىقبت
ينطولا كردلا حلاشصم فرط نم
.بابشسأ’ا دنع فوقولل

¯Ω.eù°©ƒO 
تعلدنا ي˘ت˘لا نار˘ي˘ن˘لا تب˘ب˘شست

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب

يتلاو ةيشضاملا ةعاشس27لا لÓخ
نم تارا˘ت˘كه˘لا تا˘ئ˘م ى˘ل˘ع تتأا
ة˘ي˘ع˘ف˘˘ن˘˘لا را˘˘ج˘˘ششأ’او تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

نم تارششعلا بوره يف ةرمثملاو
ى˘ل˘عو ة˘شسر˘ت˘ف˘م˘لا تا˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا و˘ح˘ن با˘˘ئذ˘˘لا ا˘˘ه˘˘شسأار
نا˘كشسل˘ل ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘مو ة˘˘ل˘˘هآ’ا

م˘ل ةر˘ها˘ظ ي˘ف كلذو ي˘ششاو˘م˘لاو
. لبق نم ةلجاوجلا اهفلأاي

ةدع ةريخأ’ا تاعاشسلا تفرعو
هذ˘ه بور˘ه˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ثداو˘˘ح

ةلعتششملا نارينلا نم تاناويحلا

شسبايلاو رشضخأ’ا ىلع تتأا يتلا

ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تا˘˘با˘˘غ شضع˘˘ب˘˘ب

مجاه ثيح ةلميج ةيدلبب اديدحتو

نارين˘لا ن˘م ة˘برا˘ه˘لا با˘ئذ˘لا د˘حأا

كلذو شسداشسلا دقعلا يف ازوجع

يلئاعلا اهلز˘ن˘م ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع

هذ˘ه ف˘ل˘ك يذ˘˘لا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا و˘˘هو

امدعب اهعباشصأا دحأا نادقف ةريخأ’ا

’و˘ل ا˘ه˘شسار˘ت˘فا بئذ˘لا اذ˘ه لوا˘ح

نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا شضع˘ب ل˘خد˘ت

هتشضبق نم اهشصيلخت يف اوحجن

روهظ هيف لجشس يذلا تقولا يف

بلاع˘ث˘لاو با˘ئذ˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا

يتلا تاناويحلا نم ىرخأا عاونأاو

قطانملا نع اديعب ششيعلا تداتعا

لجيج نم ىرخأا قطانمب ةلهآ’ا

ناعطقل ةريخأ’ا هذه ةمجاهمو لب

را˘˘ه˘˘ن˘˘لا ح˘˘شضو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ششا˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘م ما˘ن˘غأ’او ز˘عا˘˘م˘˘لا ا˘˘شصو˘˘شصخ

نم قطا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لا ل˘خدأا

ىو˘شصق بهأا˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ل˘ج˘˘ي˘˘ج

قوشس هد˘ه˘ششي ا˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘شس

ة˘˘بوؤود ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘م ي˘˘˘ششاو˘˘˘م˘˘˘لا

تعجرأاو .ىحشضأ’ا ديع ةبشسانمب

فل˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

نم ريبك ددعل ئجافملا روهظلا

لجيج ةي’وب ةلهآا قطانمب بائذلا

ةد˘ع تبر˘شض ي˘ت˘لا نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا

ىلع تتأا يتلاو ةي’ولا نم قطانم

يتلا تاباغلا نم ةعشساو تاحاشسم

، تاناويحلا هذه اهب ششيعت تناك

ةرار˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن

هذه اهيف تببشست يتلا ةعفترملا

يت˘لاو ة˘قو˘ب˘شسم˘لا ر˘ي˘غ ق˘ئار˘ح˘لا

ةشسرتفملا تاناويحلا هذهب تعفد

ةرارح لقأا نكامأا ىلإا بورهلا ىلإا

ى˘لإا كلذ˘ب فا˘شضن˘ت˘ل ا˘ن˘مأا ر˘ث˘كأاو

لوجتت تتاب يتلا ريزانخلا ناعطق

يف لجي˘ج ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م بل˘غأا˘ب

تق˘˘ح˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لاو را˘˘ه˘˘ن˘˘لا ح˘˘شضو

. ةيعارزلا ةورثلاب ةربتعم ارارشضأا

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
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حلاصصم ةقفر ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصمل لجاعلأ لخدتلأ تعدتصسأ ،ةلوهم قئأرح ةنتابب تاباغلأو لابجلأ ديدع ربع صسمأأ تبصش
كلذ يف مهاصس ،عيرصس لكصشب راصشتنلأ يف تذخأأ يتلأ نأرينلأ ةنصسلأأ دأدتمأ مدعو عصضولأ يف مكحتلأ لجأل نيلعافلأ لكو تاباغلأ

.ةرأرحلأ تاجردل ريبكلأ عافترلأ

ةنتابب ضسيرأا حبصسم يف دكؤوم قرغ نم لفط ذاقنإا
ديهششلا يراوجلا حبشسملاب كلذو ،ةنشس81 رمعلا نم غلبي لفط ذاقنإا نم لوأ’ا شسمأا ءاشسم ،ةنتاب ةي’وب شسيرأا ةرئادل ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نكمت
،يعولل هنادقف نم ةيويحلا هفئاظو لطعت رثإا ىلع توملا عراشصي اقيرغ هيلع رثع ةيحشضلا ،شسيرأا ةيدلبب ربمفون لوأا يحب رمع نب يلع غاروأا

عبرتي يذلا حبشسملاب ناكملا نيع يف ةيندملا ةيامحلا تافاعشسإا فرط نم هفاعشسإا دعب طاششنلل اهتداعإا مت ثيح ،شضبنلاو شسفنتلا يف ةبوعشص

ةعرشسلا حانج ىلع كلذ دعب هلقن مت ثيح ،هايملاب ائلتمم ناك ،راتمأا8.1 ىلإا رتم08.0 نم هقمعو شضرع راتمأا5.01و لوط ارتم02 ةحاشسم ىلع
،قيقحتلا ديق ببشسلا ىقبي اميف ،ققحم توم نم ةيحشضلا ذاقنإا متو ،ينطولا نمأ’ا روشضحب ،شسيرأا ديعلوب نب ىفطشصم ديهششلا ىفششتشسم ىلإا

يشس د’وأا ةرئادو ةيدلب ءابلا ةبعشش ىمشسملا ناكملاب ةنشس13 رمعلا نم غلبي باشش ةثج لاششتنا نينطاوم فرط نم مت هنأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو اذه

شضرع راتمأا30 ،لوط راتمأا60 هتحاشسم ،ةيحÓفلا ليشصاحملاو تاجوتنملا يقشس يف لمعتشسي يئام شضوحب اقرغ ايفوتم هيلع رثع ،ناميلشس

ينطولا نمأ’ا دارفأا ةيعمب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا مامتإا دعبو ،نينطاوم فرط نم لششتنا ،رتم20 يلاوح هب هايملا بوشسنمو راتمأا30 هقمعو

T°ƒT°É¿.ì.شسواقن ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا تافاعشسإا فرط نم ةيحشضلا ةثج لقن مت

ريعصشلأ لوصصحم نم أراتكه02 ىلع قيرح ىتأأ اميف

ةنتاب يفعلعلصشلا لابجب ةيباغ ةورث مهأا مهتلت نارينلا
ركنتصست ةنطأوملأ ةيقرت ةمظنم /ةصسبت

نكصسلأ حنم يف رظنلأ ةداعإأ بلطتو
صصيصصاحتلأو

يفظومو نيبختنملا براقأل تادافتصسا
!ةيبعصش ةنتف ريثي ضضيبألا ءاملا ةيدلب

ةي’ولا ةمشصاع بونج ملك03 شضيبأ’ا ءاملا ةيدلبب عراششلا ششيعي
قيلعت رثإا شسمأا لوأا ذنم تاجاجتحإاب ةبوحشصم بشضغلا نم ةلاح ةشسبت
ةيشضرأ’ا شصيشصاحتلاو يعامتجإ’ا نكشسلا نم نيديفتشسملا مئاوق
ثيح نم مئاوقلا ةيقادشصم مدع نع ثيدحلا رثكو لوادتي ثيح
راثأا ام وهو ةيدلبلا يفظومو يبختنم عم ةبارقلا ةجردل اقفو اهدامتعإا
نكشسلا يبلاط جورخ ىلإا كلذ اعدف ةيبعششلا طاشسوأ’ا يف ةنتف
مدعب ديدنتلل ةرئادلاو ةيدلبلا يرقم ةرشصاحمب اوماقو شصيشصاحتلاو
يف ةيقحأ’ا طورشش دامتعا نود ةبارقلا قطنم بيلغتو مئاوقلا ةهازن
ةيقرت ةمظنمل يئ’ولا بتكملا ركنتشسا اهتهج نمو ، ةدافتشسإ’ا
عوشضوملا يف تاهوبشش نم اهدرو ام لك ناشسن’ا قوقحو ةنطاوملا
اهنم ةخشسن تهجو رظنلا ةداعإاو نعطلل ىوكشش نأاششلا اذهب تعفرف
شضيبأ’ا ءاملا ةيدلب شسيئرو ةرئادلا شسيئر نم لك اذكو ةشسبت يلاو ىلإا

هباششت ىلإا هابتنإ’ا دشش مئاوقلا راهششإا نأا ىوكششلا هذه ىوحف يف ءاجو
اهنم ادرف دف˘ت˘شسي م̆ل با˘ق̆لأ’ ر˘ي˘ث˘ك ءا˘شصقإا ه̆ل̆با˘ق˘ي با˘ق̆لأÓ̆ل ر˘ي˘ث˘ك
حلاشصم عم حلاشصم شضراعت ةيعشضو يف ءامشسأا كانه نأا تحشضوأاو
ةيعمجلا ترقأاو ةعبارلا ةجردلا ىلإا مهعورف وأا مهئامشسأاب ةيدلبلا
ةماعلا ةحلشصملل ةماه ةيلام ةفلغأا نم ةلودلا هتدشصر امب ةيئ’ولا

نطاوملل يششيعملا را˘طإ’ا ن˘ي˘شسح˘تو ة˘ما˘ع̆لا تا˘ي˘جا˘ح̆ل̆ل عا˘ب˘ششإاو
يف تشسمتلاو ،نيناوقلل زواجت وأا مارتحإا مدع ىلع ليلد مئاوقلاو
ةماقإ’ا تاداهشش يف رظنلا عم عوشضوملا يف نعطلا لوبق ماتخلا

عمتجملا عفرو اذه ،ةينطولا ةي˘قا˘ط˘ب̆لا ي˘ف ن˘ي˘جوز̆لا تÓ˘ي˘ج˘شستو
دشض اهنم ةخشسن ىلع انلشصحت ماعلا بئانلل ةهجوم ىوكشش يندملا

نع ةهبششلا داعبإ’ ريوزتلا هلامعتشسا ءاعدإاب شضيبأ’ا ءاملا ةرئادب فظوم
ةروزم تامولعم مادختشساب شصيشصحتو نكشس نم نيديفتشسملا هينبا

شضعب عم نينث’ا مهتدافتشسإ’ هابتن’ا تفل مدعو هيومتلا وه شضرغلاو
ىلع لوشصحلا انلواح انتهج نمو ةرئادلا شسيئر عم هتقÓع مكحب
هنأا ’إا شضيبأ’ا ءاملاب يدلبلا يبعششلا شسلجملا شسيئر نم تاحيشضوت
ةيدلبلا نأا انملع اميف ،انت’اشصتا ىلع درلا مدعل كلذ انيلع رذعت

تيبثت لبق اهيف رظنلل انعط131 رطشسأ’ا هذه ةباتك دحل تلبقتشسا
.نيديفتشسملل ةيئاهنلا مئاوقلا
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 هملع نود يراجتلأ هلجصس لغتصسأ هنأأ لوقي
نيلواقم ةدع فرط نم

مامأا ماعطلا نع بارصضإا يف لواقم
 هفاصصنإاب ةبلاطملل ةصسبتب بئارصضلا ةيريدم
نع بارشضإا يف لامك ملاشس ىعدي لواقم شسمأا حابشص ذنم لخد
بلطي ،ةشسبت ةي’ول بئارشضلا ةيريدمل ةيجراخلا ةهجاولا مامأا ماعطلا

لÓغتشسإا مت هنأا لوقيف هنع ملظلا درو هفاشصنإاب ةكرحلا هذه لÓخ نم
قبشس هنأاب فيشضيو نيلواقم ةدع فرط نم هملع نود يراجتلا هلجشس
ةلادعلا اهنم ةي˘ن˘ع˘م̆لا تا˘ه˘ج̆لا ل˘كل م˘هد˘شض ىوا˘كششب مد˘ق˘ت د˘قو
ىلع ابلشس كلذ ىتأاو مهتئربت تمت هنأا ريغ بئارشضلاو لمعلا ةيششتفمو
لحل لخدتلا متي نأا جتحملا لمأايو ،نجشسلا يف هب جزلا مت ذإا هتيرح
لب هيلع اشضرف تشسيل يتلا بئارشضلاب هلهاك تلقثأا يتلا هتلكششم
نأا نود هلجشس مادختشس’ ريوزت ثودح نع ةمجان يهف هبشسحبو

¿GdëªõI S°Ø«É.كلذب فرعي

قيرطب » صسديصسرم » نيترايصس مأدطصصأ رثإأ
تابجيوحلأ

نيرخآا نينثا ةباصصإاو ضصخصش كÓه
ةصسبتب ريصس ثداح يف

فلخ يذلا رورم ثداحل هشضرعت رثإا هفتح شصخشش ،شسمأا راهن يقل
برقأ’ ةعرشسلا حانج ىلع امهلقن مت نيرخآا نينثإا ةباشصإا كلذك
ةعباتلا عاطقلا ةدحو تناكو ،ةباشصإ’ا رطخ نم امهذاقنإ’ ىفششتشسم
ثداح لجأ’ ةركبم ةحيبشص يف تلخدت دق ةيراكبب ةيندملا ةيامحلل

ناكملاب01 مقر ين˘طو̆لا ق˘ير˘ط̆لا ىو˘ت˘شسم ى̆ل˘ع ع˘قو يرور˘م
يف ثداحلا لثمت ،تاب˘ج˘يو˘ح̆لا ة˘يد̆ل̆ب ة˘يد˘غار˘م̆لا راود ى˘م˘شسم̆لا
ثداحلا رفشسأا شساديشسرم عون نم نيتيحايشس نيترايشس نيب مادطشصا

ثث˘ج̆لا ظ˘ف˘ح ة˘ح̆ل˘شصم ى̆لإا ه˘ت˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت م˘ت شصخ˘شش ةا˘فو ن˘ع
ةباشصإا نع ثداحلا رفشسأا امك ،ةيراكبب شسارعلوب ةرقوب ىفششتشسمب

مت ةتوافتم تاباشصإا اهل ةنشس73و82 رمعلا نم نيغلابلاو نيشصخشش
ىلع ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ةح̆ل˘شصم ى̆لإا ا˘م˘ه̆ل˘يو˘ح˘تو ا˘م˘ه˘فا˘ع˘شسإا

اقيقحت تحتف نمأ’ا حلاشصم اهتهج نمو ،ىفششتشسملا تاذ ىوتشسم
.ميلأ’ا ثداحلا اذه تاشسبÓم يف

GdëªõI S°Ø«É¿

 ةلميج ةيدلبب اهعبصصأأ عطقيو أزوجع مجاهي عئاج بئذ/ لجيج

 يصشاوملاو ناكصسلا ةمجاهمو ةلهآلا قطانملا حايتجا ىلإا بائذلا نم تارصشعلا عفدت نارينلا

ةصصاخلأ تاجايتحإلأ يوذ نم امهدحأأ

 لجيجب رورم يثداح يف نيباصش عرصصم
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ي˘ف ا˘م˘ه˘عر˘شصم نا˘با˘˘شش ي˘˘ق˘˘ل
لÓخ لجيج ةي’وب رورم يثداح

دهششت تقو يف ةريخأ’ا ةعاشس42
افيخم اديازت تاقرطلا ثداوح هيف
يتلا ششينروكلا ةم˘شصا˘ع م˘ي˘ل˘قإا˘ب
لÓخ اه˘ئا˘ن˘بأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تد˘ق˘ف
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
تاقرط اهتد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ثداو˘ح˘لا
’إا تاقرطلا باهرإا ىبأاو. ةي’ولا
رخآا يف نيرخآا نيباششب فشصعي نأا

يقل ثيح لجيج ةي’وب ةعاشس42

تاجا˘ي˘ت˘حإ’ا يوذ ة˘ئ˘ف ن˘م با˘شش

ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب ه˘˘عر˘˘شصم  ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ةقطنمب اديدحتو34 مقر ينطولا

دعب ريهاطلا ةيدلبل ةعباتلا لوزاب

ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘جارد ن˘ي˘ب ماد˘ط˘˘شصا

» عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس ةرا˘˘ي˘˘˘شسو

ة˘ي˘ح˘شضلا ل˘ق˘ن م˘غرو ، «تن˘˘شسكأا

ةفق˘ششلا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لا

ن˘م ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا ةروا˘ج˘م˘لا

ناعرشس هنأا ’إا جÓعلا يقلت لجأا

ريرشس ىلع ةريخأ’ا هشسافنأا ظفل ام

حور˘ج˘لا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ديعب ريغو. هب تملأا يتلا ةغيلبلا

اد˘يد˘ح˘˘تو لوزا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘ع

ةيدلبل ة˘ع˘با˘ت˘لا را˘م˘ي˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

نشس يف رخآا باشش يقل ةفقششلا

يف هعرشصم نيثÓ˘ث˘لاو ة˘ع˘شسا˘ت˘لا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ع˘˘قو  ر˘˘خآا ثدا˘˘ح

ط˘بر˘ي يذ˘لا ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ريهاطلا نم لكب رام˘ي˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م

ةيلحم رداشصم بشسحو ، ةفقششلاو

ن˘م رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لا ة˘ي˘ح˘شضلا نإا˘˘ف

ةقطنم نم اديدحتو رانقلا ةيدلب

دود˘ح ي˘ف اد˘ئا˘ع نا˘ك ة˘ن˘˘ت˘˘يوز˘˘لا

هتجارد نتم ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ل ة˘ع˘شسا˘ت˘لا

ىلع لمعلا ىه˘نأا ا˘مد˘ع˘ب ة˘يرا˘ن˘لا

دجاوتملا يعارزلا هلقح ىوتشسم

ةجارد نأا ريغ ةفقششلا ةيدلب ميلقإاب

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب تفر˘ح˘نا ة˘ي˘˘ح˘˘شضلا

«راميج » ةقطنمب ديدجلا رشسجلا

د˘˘حأا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا˘˘ب فذ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل

ام قيرطلل ةرواجملا تاردحنملا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘شضلا ةا˘فو ي˘ف بب˘˘شست

ى˘لإا ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ت نأا ل˘ب˘ق رو˘˘ف˘˘لا

ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم

.ريهاطلا
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تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘ت ل˘ظ ي˘ف
ديع يف راجتلا نم ريثكلا ىري
يسسردملا لوخدلا و ىحسضألا
ريفولا حبرلاو ليسصحتلل ةسصرف
ةروسسيملا ةلئاعلا باسسح ىلع
ل ششابكلا رعسس نأا ثيح ،لاحلا

ةبسسنلاب رانيد فلأا03 نع لقي
ي˘ف ها˘ن˘ظ˘حل ا˘م˘ل˘ث˘م فور˘خ˘ل˘ل
ي˘عو˘˘ب˘˘سسألا ةر˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا قو˘˘سس
نأا ا˘م˘ك ،را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
لفط نم رثكأا اهيدل يتلا ةلئاعلا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘مز˘ل˘ي شسرد˘م˘ت˘م د˘حاو

ل˘جأا ن˘م را˘ن˘يد ف˘لأا07 ل˘قألا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضأا ءار˘˘˘˘˘سش
يسسردملا لوخدلا تامزلتسسمو
عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف.را˘˘˘ع˘˘˘سسألا
ع˘˘ن˘˘سصت ءا˘˘ب˘˘عألا هذ˘˘ه تح˘˘سضأا
تÓئاع˘ل˘ل ا˘ف˘عا˘سضم ارا˘ف˘ن˘ت˘سسا
يلزانتلا دعلا ةيادب عم ،ةيبانعلا
لوخدلا هدع˘بو ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع˘ل
ريث˘ك ه˘جاو˘ي ثي˘ح ، ي˘سسرد˘م˘لا

قر˘˘˘سشلا ةر˘˘˘هو˘˘˘ج نا˘˘˘كسس ن˘˘˘˘م
ة˘˘ق˘˘هر˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا شسجا˘˘ه
ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

تاودألا و د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ششب˘˘˘˘˘˘ك
نمزلا نوقباسسي امك ،ةيسسردملا
تنا˘˘˘ك اذإاو،م˘˘˘هدار˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ل ا˘يدا˘م ةرد˘ت˘ق˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ببسسب رمألا اذه يف اريثك ركفت
تاجايتحا ةيطغت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
ةريقفلا تÓئاعلا نأا لإا ،اهئانبأا
فلأا دعوملا اذهل بسسحت تتاب

فيراسصملا ةرثك ببسسب باسسح
،د˘ي˘ع˘لاو نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
ىلع بلسسلاب رثأا يذلا ءيسشلا

ل˘˘ع˘˘جو ر˘˘سسألا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
تا˘ق˘ف˘ن ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘˘ق
بلطتي ارمأا يسسردملا لوخدلا
و تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
شضعب˘ب ع˘فد ا˘م˘ك، تا˘ي˘ح˘سضت˘لا

ن˘˘˘هر ى˘˘˘لإا تو˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘بر
ةدعاسسم لجأا نم ن˘ه˘تار˘هو˘ج˘م
ف˘ي˘لا˘كت˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع جاوزألا
مهوفسص تركع يتلا ةسضهابلا

ن˘ع تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه تلو˘˘حو
ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘سسم
حر˘ف˘˘ل˘˘ل نو˘˘كت نأا شضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

ع˘سشج ن˘كل ،ر˘ي˘غ ل ة˘ج˘ه˘˘ب˘˘لاو
يف، كلذ نود لاح راجتلا شضعب
مامأا ءايلوألا شضعب أاجل لباقملا
لجأا نم ءانبأÓل ريبكلا بخسصلا
ةو˘˘سسك و د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ششب˘˘ك ءار˘˘˘سش
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا
و مه˘برا˘قأا د˘ن˘ع ن˘م ة˘ناد˘ت˘سسلا
با˘˘ي˘˘غ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘سصأا
شضعب عم انثيد˘ح ي˘فو.لو˘ل˘ح˘لا
لو˘ج˘ت˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
انل د˘كأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘سسب
ن˘م ة˘نو˘كت˘م ةر˘سسأا بر د˘م˘ح˘م
ةنسسلا يف شسردي لفط ،نيلفط
ةنسسلا يف تنب و يئادتبا ةيناثلا
ن˘ماز˘ت نأا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
د˘ي˘ع ع˘م ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
ط˘˘ل˘˘خأا كرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا

ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘خدأاو ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح
ه˘˘ب˘˘تار نأا ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ير˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسه

ة˘جا˘ح ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ى˘ت˘ح ي˘ف˘كيل
دقف تيب ةبر ةريمسس امأا، امهنم
ديعب انوحرفي اميدق مهنأا انتربخأا
يسسردملا لوخدلا و ىحسضألا
نآلا تر˘ي˘غ˘ت رو˘مألا نآلا ن˘˘كل

تا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا ثي˘˘ح
لقثيو مهقهري بعر مليف ةباثمب

فسصو ىرخأا ةهج نم ،مهلهاك
لو˘˘˘خد˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا ءار˘˘˘ب˘˘˘˘خ
ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
يف نييرئازجلا ىلع بعسصألاب

نمازتو ، ةيداسصتقلا ةمزألا لظ
د˘ي˘ع ع˘م ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
د˘ع˘ب كلذو كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘˘سضألا
تلقثأا يتلا ةريبكلا فيراسصملا

ره˘سش د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بو˘ي˘ج
ة˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘عو د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لاو نا˘˘˘سضمر
نأا ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا لا˘˘˘قو.ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
لوخد نوهجاويسس ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘ت˘ح ه˘نأا و ،ا˘ب˘ع˘سص ا˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
Óثم ةنوكم ةرسسأا بر نكمتي
ةه˘جاو˘م ن˘م لا˘ف˘طأا ة˘ع˘برأا ن˘م
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ف˘يرا˘˘سصم
بجي ،د˘ي˘ع˘لا ششب˘ك ءار˘سش اذ˘كو

01 هلخد نوكي نأا لقألا ىلع
ط˘ق˘ف ءار˘سشل ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘˘م
تاودألا شضع˘˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘˘لألا
اذهو ،ديعلا ششب˘كو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ي˘ف ة˘سشي˘ع˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف
نماز˘ت اذ˘كو ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
ع˘م دا˘ي˘عألاو م˘سساو˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب
تاسساردلا نأا نيح يف ،اهسضعب
ل˘خد ط˘سسو˘˘ت˘˘م نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت
تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ر˘جأا ى˘ندأا با˘˘سست˘˘حا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا

3 ىلإا طقف لسصي ،رجأا ىلغأاو
يذلا غلبملا وهو ،ميتنسس نييÓم
فيراسصملا ةهبا˘ج˘م˘ل ي˘ف˘كي ل
تابسسانملا هذه لث˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
را˘˘˘ع˘˘˘سسألا عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ةيكÓهتسسلا داوملاب ةسصاخلا

ناسضمر رهسش فيلاكت ...
تلقثأا كرابملا رطفلا ديعو

تÓئاعلا لهاك
تÓئا˘ع˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م داز ا˘م

وه رثكأا اهلهاك لقثأاو ةيرئازجلا
لبق اهت˘ق˘ف˘نأا ي˘ت˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا
ناسضمر رهسش يف يأا ،نيرهسش
ي˘ت˘لاو كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘˘ي˘˘عو

01 ي˘لاو˘ح˘ب ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ا˘˘هرد˘˘ق
نأا ة˘سصا˘خ ، م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ايلام ازجع هجاوي مهنم ريثكلا

ه˘˘ي˘˘ف˘˘ف .نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘˘خ
عفترتو فيرا˘سصم˘لا ف˘عا˘سضت˘ت

هيلع تناك ام يفعسض اهتابلط
نم مغرلابو .ةيداعلا مايألا يف
ديسشرت ىلإا حئاسصنلاو تاوعدلا
اذه يف كÓ˘ه˘ت˘سسلاو تا˘ق˘ف˘ن˘لا
فدهلا ققحت مل اهنكل ،رهسشلا
نينطاوملا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ف .دو˘سشن˘م˘لا

م˘˘ه˘˘˘تادا˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت او˘˘˘سضفر
ي˘ف م˘ه˘ط˘م˘نو ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
ف˘˘يرا˘˘سصم ع˘˘فر ا˘˘م ،قا˘˘˘ف˘˘˘نإلا

فلأا08 ىلإا ةطسسوتملا ةلئاعلا
ءار˘ب˘خ بسسحو ،ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد
ة˘ي˘ناز˘ي˘م نإا˘ف ا˘م˘˘ئاد دا˘˘سصت˘˘قإلا

ا˘هدار˘فأا دد˘ع ة˘ط˘سسو˘ت˘م ة˘ل˘ئا˘˘ع

05 ة˘يدا˘ع˘لا ما˘يألا ي˘ف ة˘˘سسم˘˘خ

يف ن˘كلو ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا
ع˘ف˘تر˘ي ا˘مد˘ن˘ع نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
نينطاوملل يكÓهتسسلا ل˘ي˘م˘لا

مامأاو ،ريذبتلا ىلإا مهليم دادزيو
ع˘سشجو را˘ع˘سسألا ي˘ف تادا˘يز˘˘لا

فلأا02 ةفاسضإا بجوتي ،راجتلا
ةلئاعلا فيراسصم حبسصتل ،رانيد

ذخألا عم ،يرئازج رانيد فلأا07
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه نأا نا˘ب˘سسح˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف ةر˘م م˘˘ح˘˘ل˘˘لا كل˘˘ه˘˘ت˘˘سست˘˘سس
ةبسسنلاب رمألا كلذكو عوبسسألا
دعب و،تايولحلاو هكاوفلا ىلإا

م˘ه˘ل˘با˘ق˘˘ي نا˘˘سضمر ف˘˘يرا˘˘سصم
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ف ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

،رانيد فلأا03 وأا02 شصيسصخت
ديعلا شسبÓم نمث يفاسضإا غلبم
ي˘لا˘م˘جإا ح˘ب˘سصي˘ل ،ه˘ف˘يرا˘سصمو
ديعو ناسضمر رهسش فيراسصم

.ميتنسس نييÓم01 رطفلا

ةيفاك تناك رهسشأا ةعبرأا
 نييرئازجلا بويج غارفإل
اهدع˘ب ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ،نا˘سضمر

د˘ي˘ع نآلاو ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ة˘ل˘ط˘ع˘˘لا
لو˘˘خد˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا
تناك ره˘سشأا ة˘ع˘برأا ،ي˘سسرد˘م˘لا

نييرئازجلا بويج غارفإل ةيفاك
متي ثيح ،ةنسس لاوط هورخدا امو

01 يلاوحب ردقت ةينازيم دسصر
ةيحسضأا ءارسشل مي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م
شسرد˘م˘ت˘لا ف˘يرا˘سصمو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
حوارتي ذإا ،طقف ديدجلا مسسوملل
ام مجح˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘لا فور˘خ˘لا

يف. نييÓم6 و نييÓم3 نيب
ءابعألا هذه تحسضأا هتاذ قايسسلا
ا˘ف˘عا˘˘سضم ارا˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ع˘˘ن˘˘سصت
عم ةسصاخ ،ةيرئازجلا تÓئاعلل
د˘ي˘ع˘ل ي˘لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
لو˘˘˘خد˘˘˘لا هد˘˘˘ع˘˘˘بو ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا
نم ريثك هجاوي ثيح ،يسسردملا
تا˘ق˘ف˘ن˘لا شسجا˘ه ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ثحبلا ةلحرل ادادعتسسا ةقهرملا

تاودألا و د˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا ششب˘˘˘ك ن˘˘˘ع
ر˘ثأا يذ˘لا ءي˘سشلا ،ة˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
رسسألا هذه ةينازيم ىلع بلسسلاب
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق ل˘˘ع˘˘جو

ارمأا يسسردملا لو˘خد˘لا تا˘ق˘ف˘ن
تادوهجملا نم ديدعلا بلطتي
شضعبب عفد امك ،تايحسضتلا و
ن˘˘˘هر ى˘˘˘لإا تو˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘بر
ةدعاسسم لجأا نم ن˘ه˘تار˘هو˘ج˘م
ف˘ي˘لا˘كت˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع جاوزألا
مهوفسص تركع يتلا ةسضهابلا

ن˘ع تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه تلو˘˘حو
ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘سسم
حر˘ف˘˘ل˘˘ل نو˘˘كت نأا شضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

.ريغ ل ةجهبلاو

نهرو «يديركلا»
لولحلا رخآا تارهوجملا

لاومألا ريفوتل
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تد˘بأا

نم ريبكلا اهفوخت ةبانع ةيلوب
ي˘ف ي˘سشاو˘م˘لا را˘ع˘˘سسأا عا˘˘ف˘˘ترا
ام ةمداقلا مايألا لÓخ،قاوسسألا
با˘ح˘سصأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا مر˘ح˘ي˘˘سس
،اهئان˘ت˘قا ن˘م ف˘ي˘ع˘سضلا ل˘خد˘لا

لوخدلا عم تنمازت اهنأاو ةسصاخ
شضع˘˘ب نأا م˘˘غرو ،ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
مهاسضر نع اورب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
حوارتي يذلا ديعلا ششبك رعسسل

فلأا06 و جد فلأا03 نيب ام
اوربتعا مهنم ديدعلا نأا لإا، جد
و ة˘ع˘ف˘تر˘م ي˘سشاو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا
اودبأا ثي˘ح ، م˘ه˘ت˘ي˘ناز˘ي˘م قو˘ف˘ت
˘مد˘ع˘ل اذ˘هو ر˘ي˘ب˘كلا م˘هءا˘ي˘ت˘سسا
ةيح˘سضألا ءار˘سش ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق
يف نيسسردمتملا مزاول ءانتقاو
˘مر˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ر˘˘مألا ،د˘˘حاو نآا
ن˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا
ر˘خآا بنا˘ج ن˘م .د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘سضأا
نينطاوم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ط˘ع˘ي
لبق يسسردملا لوخدلل ةيولوألا

يمع هدكأا ام اذهو ديعلا ششبك
ة˘يو˘لوألا ي˘ط˘ع˘˘ي يذ˘˘لا را˘˘م˘˘ع
ششبك ىلع يسسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل
هيلع ايسصعتسسم تاب يذلا ديعلا
اذه نمازتي نأا لبق هئÓغ ببسسب
وهو يسسردملا لوخدلا عم ماعلا
تا˘مز˘ل˘ت˘˘سسم˘˘لا ءار˘˘سش ل˘ّ̆سضف˘˘ي

أا˘ج˘ل˘ت ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘ف.ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأل
ن˘هر ى˘لإا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘تار˘هو˘ج˘˘م
نيسسردمتملا اهئانبأا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ل˘˘˘ك ءار˘˘˘سشو
،بتكو ظفاحم ن˘م ة˘ي˘سسرد˘م˘لا

هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأل
رجم نماسضتلا ةحنم تÓئاعلا

ّ
د

ا˘م˘ك،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ج˘˘سسكوأا ة˘˘عر˘˘ج
لجأا نم ىرخأا ةينازيم شّصسصخت
هذ˘ه ل˘ك ،د˘ي˘ع˘لا ششب˘˘ك ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
تÓ˘ئا˘ع˘لا بع˘ت˘ت ف˘يرا˘˘سصم˘˘لا
،قر˘˘سشلا ةر˘˘هو˘˘ج˘˘ب ةر˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا

ةّدع ن˘ع ثح˘ب˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فد˘تو
دنع نم ةنادتسسلا اهنم لولح
ن˘م كا˘ن˘˘هو ،نار˘˘ي˘˘ج˘˘لاو ل˘˘هألا
ل˘ك ءار˘سشل ا˘ه˘تار˘هو˘ج˘م ن˘هر˘˘ت
.ةلئاعلاب ةسصاخلا تامزل˘ت˘سسم˘لا

نأا ا˘ن˘ل لا˘ق ر˘ي˘م˘سس ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف هعسضو تابسسا˘ن˘م˘لا بقا˘ع˘ت
لاو˘˘˘مألا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا و ة˘˘˘طرو
ا˘ب˘سسح˘ت هدلوأا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فر˘˘سص
ي˘ت˘˘لاو، ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
ششب˘ك ى˘ل˘ع ة˘يو˘لوألا ا˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
هنأا انل دكأا دقف قازر امأا، ديعلا
ة˘عا˘ق ي˘ف ارا˘ه˘ن ل˘م˘ع˘ي ح˘ب˘سصأا
ليللا يفو ،هب ةسصاخ باعلأÓل

ف˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م د˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘˘ف شسرا˘˘˘˘˘ح
ل˘جأا ن˘م اذ˘ه ل˘˘كو تارا˘˘ي˘˘سسلا
و د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ف˘˘يرا˘˘سصم ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حا
هي˘ل˘ع م˘ت˘ح ا˘م و˘هو،ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ريفوت لجأا نم راهن ليل لمعلا

ءاربخ ربت˘عاو .ا˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ك
نأا بجي يرئازجلا نأاب داسصتقإلا

نويلم03 ل˘قألا ى˘ل˘ع ر˘خد˘ي
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
يديع لث˘م دا˘ي˘عألا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ناسضمر اذكو ىحسضألاو رطفلا

نود ،ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘˘لاو
ةيفيسصلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا
يداع نطاوم يأل نكمي ل يتلا
نأا ة˘ن˘هار˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
مخسضتلا ىلع ةدايز ،اهب عتمتي

03 ة˘ب˘سسن˘ب ع˘ل˘سسلا˘ب شصا˘خ˘˘لا

راجتلا عسشج دياز˘ت ع˘م ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب
نو˘ل˘غ˘ت˘سسي ن˘يذ˘˘لاو ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ك
شصم و راعسسألا ةدايزل ةسصرفلا

بايغ لظ يف ملسسملا هيخأا مد

 .ةيسصولا ةرازولا ةباقرل مات

زجاع يرئازج نييÓم3

ديعلا ششبك ءارسش نع
لامك ،يداسصتقلا ريبخلا لاق

يرئازج نييÓم ةثÓث نإا ،قيزر

ل فيعسضلا لخدلا باحسصأا نم

يف ،ديعلا ةيحسضأا ءارسش مهنكمي

لخدلا باحسصأا قر˘غ˘ت˘سسي ن˘ي˘ح

را˘خدإلا ن˘م ة˘ن˘سس ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ح˘˘سضوأاو.ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضألا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قل

لامع ثلث نأا يداسصتقلا ريبخلا

ءا˘ن˘ت˘قا ن˘ع نوز˘جا˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مهترجأا فعسضل دي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘سضأا

رانيد فلأا81 زواجتت ل يتلا

،(نو˘م˘سضم˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘جألا)

ل˘خد˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم

را˘خدإا نو˘قر˘غ˘ت˘سسي ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا

ل ةي˘ح˘سضأا ءار˘سشل ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘سس

رانيد فلأا04 اهرعسس زواجتي

قر˘غ˘ت˘سسي ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،ير˘˘ئاز˘˘ج

ةدم فيع˘سضلا ل˘خد˘لا با˘ح˘سصأا

ءارسش نم نكمتلل تاونسس01

نإاف ثدحتم˘لا بسسحو.ة˘ي˘ح˘سضأا

ي˘ف تر˘ه˘˘ظ ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ح˘˘ير˘˘سش

م˘˘˘˘هو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا

نو˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ف˘ع˘سضل ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘˘سضأا

.يو˘˘ن˘˘سسلا م˘˘ه˘˘ل˘˘خدو م˘˘ه˘˘تر˘˘جأا

نإا˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘يزر لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك بسسحو

ة˘˘مزألا م˘˘غرو ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ا˘م نو˘ق˘ف˘ن˘ي م˘ه˘ف ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

ايونسس رلود رايلم21 براقي

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘يد˘لا ر˘ئا˘ع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع

ي˘˘هو ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘سضير˘˘ف ا˘˘ه˘˘سسأار

لودلاب ةنراقم ى˘ل˘عألا ة˘ب˘سسن˘لا

يحاسضأا نأا نيح يف ،ةيمÓسسإلا

نييرئازجلا فلكت اهدحول ديعلا

ميتنسس رايل˘م0051 نم رث˘كأا

فلأا53 رع˘سس لد˘ع˘م˘ب ا˘يو˘ن˘سس

.ةيحسضأÓل رانيد

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

8475ددعلا9102 توأا50 نينثإلا 5ةعاسسلا تاجاتروبور
www.akhersaa-dz.com

رمألا يضسردملا لوخدلا اهدعبو ىحضضألا ديع ىلإا ،فايطضصلا مضسومو حارفألاو رطفلا ديعو ناضضمر رهضش نم ،اهيلع تلاوت يتلا ةديدعلا تابضسانملا عم شسيباوكلا ششيعت ةيرئازجلا تÓئاعلا تتاب
 .لبقملا دحألا موي نوكيضس يذلا ىحضضألا ديع ةضصاخ ةدودعم مايأا ىوضس امهيلع قبتي مل نيتللا نتيريخألا نيتبضسانملا تاقفن ةيطغت ىلع اهتردقو اهتينازيم ىلع ابلضس رثأا يذلا

 يضسردملا لوخدلا و ىحضضألا ديعل يلزانتلا دعلا ةيادب عم

 نييرئازجلا بويج بهلي تابسسانملا يلاوت
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داوو ينوبلاو راجحلاو ةبانعك
ىربكلا ةسصحلاو لاحربو بنعلا

يفولك ةيوناث تسسم ةنايسصلا نم
ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م را˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ةفلتخم لاغسشأا لمسشت ةسصح02
ةئيهت لاغسشأاو ةيزكرملا ةماتكلاو
ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإاو ي˘˘جرا˘˘خ ءÓ˘˘طو
ةسسسسؤوملا هذهب طيحملا جايسسلا
نÓعإلا دعب اذه يتأايو ةيوبرتلا
داد˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف
تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا

نم ةررسضت˘م˘لا22 ـلا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
تبرسض يتلا ةريخألا تاناسضيفلا

8102 ءا˘ت˘سش ذ˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
ةينعملا تاطلسسلا ىلإا اهميلسستو
ةيريدمل حمسس ام ايزكرمو ايلحم
ةبانع ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا
دادعإاو حنم تاءارجإا يف عورسشلاب
غ˘ل˘ب˘م˘لا ع˘م ا˘ي˘سشا˘م˘ت تا˘ق˘ف˘˘سصلا
ةيلخادلا ةرازو لبق نم دوسصرملا

ردقم˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو

نأا مل˘ع˘ل˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م03ب
ةررسضتملا ةيوبرت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

21و طسسوتملا روطلا يف8 اهنم

مت يوناثلا يف2و يئادتبلا يف
ةررسضت˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘سصحإا

صسرادملل ةينفلا تاقاطبلا دادعإاو

نم ةثÓثلا راوطألا يف ةررسضتملا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ب˘˘ق
اهميلسست متي نأا لبق ةبانع ةيلول
رارغ ىلع ةسصتخملا تاهجلا ىلإا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ي˘˘ترازو
ةيمومعلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو
رييسستب موقت يت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

ة˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘نو˘كل تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه
˘ما˘ي˘ق˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ي˘ف ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
حنملاو تاقفسصلا داد˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘بو
اميف ةيبرتلا عاطق يف لكايهلاب
نيح يف ميمرتلاو زاجنإلاب قلعتي
يف ن˘م˘كي ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م رود
ر˘ي˘سسو زا˘ج˘نإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ق˘˘فار˘˘م
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو لا˘˘غ˘˘˘سشألا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو
ر˘يد˘م ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
ةينقتلا ةقاط˘ب˘لا بسسحو. ة˘ي˘بر˘ت˘لا
نإاف ةيبرتلا ةيريدم اهتمدق يتلا
ةيوناث تسسم يتلا رارسضألا ةيعون

تايمك برسست يف لثمتت يفولك
ل˘خاد ى˘لإا را˘ط˘˘مألا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

رتم5.2 تغلب يتلاو ةسسسسؤوملا
لوحملا هايملا ترمغ امك اولع
ها˘ي˘م˘لا تق˘فد˘ت ا˘م˘ك ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا
ة˘ي˘˘سضرألا ما˘˘سسقألا ى˘˘لإا ل˘˘سصت˘˘ل
حا˘ن˘ج˘لاو ة˘ب˘ت˘كم˘لاو م˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لاو
فÓ˘˘تإا ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسأا ا˘˘م˘˘م يرادإلا
.يسساركلاو تلواطلا
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ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘˘عأا

ةبانع ةيلول ةيرامعملا ةسسدنهلاو

21 ي˘ح˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو لا˘غ˘سشأا ن˘˘ع

ينوبلاب ةرورعزوبب ايفير انكسس

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ي˘قا˘˘ب را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

روكذملا يحلاب ىر˘خألا ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لاو

قيرطلا ديبعتو زاجنإاو ةيريدملا

قيرطلاو ةردسسوب يح نيب طبارلا

.ملك1 ةفاسسم ىلع32 يئلولا

ة˘ي˘با˘سشلا ي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘ل˘ع ةدا˘يز

رامع يديسس ة˘يد˘ل˘ب˘بو1 عا˘ط˘ق

ن˘م ةر˘ط˘ن˘ق˘لا ي˘ن˘طاو˘م دا˘ف˘˘ت˘˘سسا

فرسصلا تاو˘ن˘ق د˘يد˘ج˘ت عور˘سشم

062 يح ىوتسسم ىلع يحسصلا
ريمعتلا ة˘ير˘يد˘م تنا˘كو .ا˘ن˘كسسم
ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘˘لاو
تقو يف تفسشك دق ةبانع ةيلول
ةئيهت لاغسشأا لامكتسسا نع قباسس

ةملعلا ةيدلبب ايفير انكسسم53
ةسصح ىلإا لاغسشألا تلسصو دقو
برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ديوزتلا
قÓطنلاب ة˘لوا˘ق˘م˘لا تما˘ق ي˘ت˘لا
ةلوا˘ق˘م˘لا صسف˘ن تما˘ق ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘ف
ةكبسشل ةعبا˘ت˘لا فر˘غ˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب
د˘ق تا˘ط˘ل˘سسلا تنا˘كو.ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأا

اعمجت42صسم˘ت˘سس ة˘ير˘سضح˘لا

اعقوم08 ي˘لا˘م˘جإا ن˘م ا˘˘ي˘˘ف˘˘ير
نكسسلا نم طمنلا اذه نم اينكسس

تايدلب فلتخم ربع نيعزوملاو
راجحلاو ةملعلا رارغ ىلع ةبانع
را˘ج˘ح˘لاو ي˘نو˘ب˘لاو بن˘˘ع˘˘لا داوو
قلعتي رمألا نإاف انردسصم بسسحو
تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘˘سش د˘˘م لا˘˘غ˘˘سشأا˘˘ب
ة˘˘ف˘˘سصرأا زا˘˘ج˘˘نإاو ا˘˘هد˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘تو
ن˘ع ةوÓ˘˘ع ءار˘˘سضخ تا˘˘حا˘˘سسمو
تدافتسسا امدعب ةيمومعلا ةرانإلا

ةيفيرلا ةينكسسلا تاعمجتلا هذه
طبرلا تايلمع نم قباسس تقو يف
برسشلا هايمب نيو˘م˘ت˘لا تا˘كب˘سشب
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
تسصسصخ ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

زاجنإل اربتعم ايلام افÓغ ارخؤوم
هذ˘˘˘ه صصخ˘˘˘تو عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه

يديسس تايدلب نم لك عيراسشملا

يديسسب ةقوقربو ة˘م˘ل˘ع˘لاو را˘م˘ع

زاجم ، راجحلاب ةسشيرحلاو رامع

تاريمعو ،ةدرابلا نيعب لوسسغلا

نبا دلاخب انكسسم44و دوعسسم

ةيسصحاسصح˘لاو ي˘نو˘ب˘لا˘ب د˘ي˘لو˘لا

رسضخل يدي˘سسو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

انكسسم02و بن˘ع˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

انكسسم23و راجحلاب ةسشيرحلاب

رامع يديسس ةيدلبب انكسسم64و

02و ، زكرم ةملعلاب انكسسم53و

02و ، راجحلاب قاطقطلاب انكسسم

ةيدلبب يمسشاهلا لوملسس انكسسم

بنعلا داوب انكسسم13و ةدرابلا

 .زكرم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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نم تررسضت يتلاو ةثلثلا ةيميلعتلا راوطألا يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ليهأاتو رابتعلا ةداعإا ةيلمع يف ةبانع ةيلول ةيئلولا تاطلسسلا تعرسش
تازيهجتلا ةيريدم نم رداسصم بسسحو.ةيلولا تايدلب نم ديدعلا يف كلذو ءاتسشلا ةرتف للخ ةنيدملا اهتفرع يتلا ةيوجلا لاوحألا ءوسس

تاسسسسؤوملل رابتعلا ةداعإا دسصق ايند تاردق طارتسشا عم ةحوتفملا ةينطولا ضضورعلا بلطل نلعإا مت هنإاف دحألا ضسمأا ةبانع ةيلول ةيمومعلا
 تايدلبلا فلتخم ىلع ةعزوم ةيوبرت ةسسسسؤوم62ل رابتعلا ةداعإل ةيوجلا تابارطسضلا ءارج ةررسضتملا ةيوبرتلا

راجحلاب يفولك ةيوناث بيسصن نم تناك لاغسشألل ىربكلا ةسصحلا

ةيوجلا تابلقتلا نم ةررشضتملا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ليهأات ةيلمع قÓطنا

32يئلولا قيرطلا ةياغ ىلإا ةردسسوب قيرط ديبعت نع ةدايز

تايدلبلاب يفيرلا نكشسلا جمانربل رابتع’ا ديعت ريمعتلا ةيريدم

 دحاو موي يف فاطسصم00073ليجسست مت اميف

قرغ نم افاطشصم33 ذاقنإا
ةشسورحملا ئطاوششلاب يقيقح

لوأا ةسسورحملا ةبانع ئطاوسشب ةيندملا ةيامحلا رسصانع ذقنأا

60 ليوحت مت اميف يقيقح قرغ نم افاطسصم33 صسمأا

نيرخآا31 فاعسسإاو جÓعلل ةيحسصلا زكارملا ىلإا نيفاطسصم
.ناكملا نيع يف
يلاوح صسمأا لوأا ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تلجسس ثيح

تايدلبب ادوجوم اسسورحم ائطاسش12 ـب فاطسصم00073
ئطاوسشلا صسارحو ةيندملا ةيامحلا لاجر ذقنأا نيأا ةيلولا

لافطأا مهنيب نم يقيقح قرغ نم افاطسصم33 نيتقؤوملا
رثكأا نم ريسشع نيعو ناوهز صسافر ئطاسش ناك ثيح ءاسسنو
تاذ يفو قرغلا نم نوفاطسصملا اهنم ذقنأا يتلا ئطاوسشلا

نم ناكملا نيع يف افاطسصم31 يلاوح فاعسسإا مت قايسسلا
تاباسصإل مهسضرعت ببسسب ةيندملا ةيامحلا رسصانع فرط

ةيحسصلا زكارملا ىلإا نيفاطسصم6 لقن نيح يف ةفلتخم
نم وه توأا رهسش نأا ةراسشإلا ردجتو مزÓلا جÓعلا يقلتل
ىلع ريبك لابقإا اهيف لجسسي يذلا فيسصلا لسصف رهسشأا رثكأا
بلغأل ةبسسنلاب لطعلا رهسش هنوك ةبانع ةيلوب ئطاوسشلا
ىقبتو اذه صصاخلا وأا ماعلا عاطقلا نيلماعلا نيفظوملا
ةمÓسس ىلع ظافحلل قر˘ط˘لا ح˘ج˘نأا ن˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
باهذلا مدعو ةحايسسلا تايار مارتحإا لÓخ كلذو حاورألا
. اهريغو ةيرخسصلا ئطاوسشلاو ةعونمملا ئطاوسشلا ىلإا
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 ةددعتم تاباسصإل ضضرعت اميف

-2- قباطلا نم ءانب طوقشس
 ةيباششلاب ةرامعل

نم رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باسش صسمأا لوأا ةليل طقسس
،ينوبلا ةيدلب يف ةيباسشلا يحب ةينكسس ةرامعل يناثلا قباطلا

ف˘ل˘كم˘لا ف˘سشك .ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘سصإل ه˘سضر˘ع˘ت˘ل ىدأا ا˘م˘˘م
نأا ةعاسس رخآا ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل مÓعإلاب
باسش طوقسسب مهراطخإا دعب صسمأا لوأا ةليل اولخدت هناوعأا

ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ةيباسشلا يف ةرامع نم
نم طقسس با˘سصم˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘سصو˘لا د˘ع˘بو

قلعتيو ةيباسشلا يحب قباوط9 نم ةنوكتم ةرامعل2 قباطلا

تاباسصإل صضرعت ةنسس42 رمعلا نم غلبي ءانب لماعب رمألا
مسسجلا نم ةفلتخم قطانم يف ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم
لقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا هل تمدق ثيح
ىقبتو اذه مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسإلا ىلإا
ردجتو رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم ةثداحلا بابسسأا
ةرامع نم ءانب لماع طقسس نيموي ذنم هنأا ىلإا ةراسشإلا
تاباسصإل هسضرعت ىلإا ىدأا امم ىسسيع يديسس يحب ةينكسس
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘فا˘ع˘سسإا تعد˘ت˘سسإا ةدد˘ع˘ت˘م

  Ω.Ü.جÓعلل ىفسشتسسملا

ىوتسسم ىلع بتكلا لك عيزوتب ماق اميف
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

حتفي تاعوبطملل ينطولا ناويدلا
يشسردملا باتكلا عيبل ةطقن

ةطقن حتف ةيسسردملا بتكلاو تاعوبطملل ينطولا ناويدلا ماق
ةحاسسب نئاكلا هرقم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘سسرد˘م˘لا با˘ت˘كل˘ل ع˘ي˘ب
ثيح ةيميلعتلا راوطألا فلتخمل ةيسسردملا بتكلا عيبل ةروثلا
ةثلاثلا ةنسسلا ىلإا يئادتبا ىلوألا ةنسسلا نم ةرفوتم بتكلا نأا

عيب ةيلمع يف ةطقنلا تعرسش دقف اذه يوناثلا ميلعتلا نم
يف نيبغارلا ءايلوألاو نينطاوملل ةيسسردملا بتكلا فلتخم
يف نيبغارلا ءايلوألاو نينطاوملل ةيسسردملا  بتكلا ءانتقا
رمتسستو اذه نيسسردمتملا مهلافطأل ةيسسردملا بتكلا ءانتقا
نم لمعلا تاعاسسو يسسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةعاسسلاو راهنلا فسصتنم ىلإا احابسص فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا
صسيمخلا ىلإا دحألا نم ءاسسم ةعبارلا ةياغ ىلإا لاوزلا دعب ةيناثلا
ىوتسسم ىلع ةرفوتم بتكلا لك نأا امك عوبسسألا مايأا لاوط يأا
ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألاو تايوتسسملا فلتخمل عيبلا ةطقن
ريفوتل ةمزÓلا تاءارجإلاو ريبادتلا لك ناويدلا ذختا دقو اذه
ىوتسسم ىلع بتكلا لك عيزوت مت هنأا امك يسسردملا باتكلا
ىلع ةرفو˘ت˘م ا˘ه˘نأا ا˘م˘كو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو صسراد˘م˘لا

اهنيب ةيقافتا دجوت يتلاو ةدمتعملا تابتكملا صضعب ىوتسسم
ةيسسرد˘م˘لا بت˘كلاو تا˘عو˘ب˘ط˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ن˘ي˘بو

MƒQjá aÉQì.باتكلا عيب صصوسصخب

 ةيواح يف ةأابخم تناك

RTNS عدوتشسمب تارايشسلا تازيهجتو رايغ عطق نم ةدحو0012 نم رثكأا زجح
تارايسسلاب ةسصاخلا تازيهجتلا و رايغلا عطق نم ةدحو9312 زجح نم ةبانع ءانيمب كرامجلل ةيسسيئرلا ةسضابقلل نوعباتلا كرامجلا ناوعأا نكمت

اقفو ةيلمعلا تمت ثيح،«RTNS» ماعلا عدوتسسملا ىوتسسم ىلع نيرهسش اهثوكم ةدم تقاف ةيواح حتف ةيلمع رثإا ىلع كلذو ةيرانلا تاجاردلا و

نم ،ةيلخادلا قوسسلا قارغإل ةهجوم ةزوجحملا ةعاسضبلا تناكو اذه،يئاسضق رسضحم روسضحبو كرامجلا نوناق نم902 ةداملا هيلع صصنت امل

تناك اهب حرسصم ريغ ةدحو69152 ـب تردق ليمجتلا داوم نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف ناوعألا تاذ نكمت ىرخأا ةهج
لك ةحفاكمب ةقلعتملا ةيرودلا تاطاسشنلا راطإا يف لخدت تايلمعلا هذه لثم نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو تاودرخلا  نم تامزر لخاد ماكحإاب ةأابخم

eÉRhR HƒY«û°á.ينطولا داسصتقلا ىلع بلسسلاب دوعي يذلاو ةيكرمجلا بتاكملاو دودحلا ربع بيرهتلا و صشغلا عاونأا

يمويلا فيظنتلا مهتمهم يمسسوم لماع001 فيظوت دعب

اهقيرب ديعتشست ةبانع ئطاوشش
¯eÉRhR HƒY«û°á

ئطاوسش ما˘يألا هذ˘ه تدا˘ع˘ت˘سسا
تف˘ظو نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘ير˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا

لماع001 ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم
فيظنت ةديحولا مهتمهم يمسسوم
ام اذهو ،ة˘ما˘م˘ق˘لا ن˘م ئ˘طاو˘سشلا
نودفاولا نوفاطسصملا هنسسحتسسا

.ن˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ني˘مو˘ي˘لا ي˘ف «ة˘عا˘سس ر˘خآا«تما˘ق

ىلإا ةيناديم ةلوجب ن˘ي˘مر˘سصن˘م˘لا
ةسسورحملا ةبانع ةيلو ئطاوسش
فرط نم اريبك لابقإا فرعت يتلا
فلتخم نم نيدفاولا نيفاطسصملا

هنا ا˘ن˘ظ˘حل ن˘يأا ،ن˘طو˘لا تا˘يلو
نأا ةطرافلا تاونسسلا فÓخ ىلع
نأا د˘ع˘ب كلذو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ئ˘طاو˘سشلا
ةمهم ةيئلولا تاطلسسلا تلكوأا
ة˘با˘˘ن˘˘ع» ة˘˘سسسسؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

ةريخألا هذه تفظو ثيح،«ةفيظن

مي˘عد˘ت˘ل ي˘م˘سسو˘م ل˘ما˘ع001
ئطاوسش فيظنت ةديحولا مهتمهم
ايموي نوعفري ثيح،يموي لكسشب
لكسشب ةيمرلا ةمامقلا نم انانطأا

فر˘ط ن˘م لا˘مر˘لا ي˘ف ي˘˘ئاو˘˘سشع
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘˘لا
موقت يتلا ةيسسيسسحتلا تÓمحلا
ىلإا ةيمارلا حلاسصملا فلتخم اهب

نأا لإا يئيبلا يعولا ىوتسسم عفر
ل نيفاطسصملا نم ريثكلا كانه
ا˘م˘م،م˘ه˘ت˘ما˘م˘ق نو˘كر˘ت˘ي نو˘لاز˘˘ي
،ئ˘طاو˘سشلا خ˘ي˘سسو˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘سسي
ةينعملا ةسسسسؤوملاب عفد ام وهو
فيظنتل ةلماعلا ديلا ددع فيثكت
ع˘سضو كي˘ها˘ن،ا˘ي˘مو˘˘ي ئ˘˘طاو˘˘سشلا
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل تÓ˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م تÓ˘˘˘سس
.مهتمامق يمر نم نيفاطسصملا
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خانم عم اهمئÓتو اهت˘عا˘ج˘ن˘لو
را˘صشت˘ن’ا ي˘ف تذ˘خأا ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

يف جهن˘ب ،ر˘ي˘فو جو˘ت˘ن˘م ءا˘ط˘عإاو
ىرخأا قطانمب ةنراقم ركبم تقو
ع˘قو˘م م˘كح˘ب ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘م
ة˘ي’و ع˘م دود˘ح ي˘ف ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةركصسب

مهتلاصض اودجو ةقطنملا ناكصس
ريفولا جوتنملا اذه لÓغتصسا يف
هنم ذختي يذلا ،يكوصشلا نيتلل
قازر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا رد˘˘˘˘صصم صضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ءاصضق ىلع مهنيعي دق لوخدمو
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘لا صضع˘˘ب
نوموقي ن˘يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لا˘ف˘طأا
قيرطلا ةفاح ىلع هع˘ي˘بو ه˘ي˘ن˘ج˘ب
تامزلتصسم ءانتقا يف مهنم ةبغر
اذه ،ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لاو د˘ي˘ع˘لا
ءا˘صسن ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ي˘˘ف نود˘˘فاو˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘جرو
كل˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ر˘˘˘كا˘˘˘ب˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصلا
جوتنم يوح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا
ه˘ي˘ن˘ج صضر˘غ˘ل ي˘كو˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا

طبارلا قيرط˘لا د˘ه˘صشي ذإا ،ه˘ع˘ي˘بو
اميصس ،ةركصسبو ةنتاب ةي’و نيب
افثكم ادجاوت ةريصسغ ةيدلب ميلقإاب
ةفاح ىلع يكوصشلا نيتلا ةعابل
اذ˘ه ى˘˘ق˘˘ل˘˘ي تقو ي˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
نم نيريبك ’ابقإاو اجاور جوتنملا

مه˘ل˘ي˘صضف˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ،ةرا˘م˘لا فر˘ط
ه˘كاو˘ف˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل
.ةيمصسوملا

ةقطنملا ناكصس بلاط دقو اذه
اهصسأار ىل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

قطانم ةعارز يف تاباغلا حلاصصم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ع˘صسا˘صش
ى˘ل˘عو تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا˘ب ا˘صصو˘˘صصخ
تت˘˘ب˘˘ثأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،يداو˘˘˘لا فاو˘˘˘ح
يذ˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ل ا˘ه˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘ن
ةيدلب ناكصس نم عيمجلا هلغتصسي

.ةريصسغ
لÓغتصسا نإاف كلذ لباقم يفو

ىلع طقف رصصتقي ، جوتنملا اذه
ريكفتلا نود ،يئاذغلا كÓهتصس’ا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت تاد˘˘حو ءا˘˘صشنإا ي˘˘˘ف

ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ةور˘ث˘لا هذ˘ه˘ل ةر˘˘غ˘˘صصم
ةايحلا ةرذبب فرعي ام وأا ةماهلا
ة˘ي˘بوروأا لود ي˘ف ل˘غ˘ت˘صست ي˘ت˘˘لا

تويزلا صصÓختصسا يف ةيبنجأاو
هل امل ليم˘ج˘ت˘لا تار˘صضح˘ت˘صسمو
جÓ˘عو ة˘م˘ج ة˘ي˘ح˘صص د˘ئاو˘ف ن˘˘م
ر˘صصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع ه˘ئاو˘ت˘ح’ صضار˘مأا

حÓ˘مأ’ا ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
ةفاصضإ’اب تانيماتيفلاو نداعملاو
تبث ثيح ،ةدصسكأ’ا تاداصضم ىلإا
ةينهدلا داوملا مصضه يف هتيلاعف
نم ليلقتلاو ةم˘صسد˘لا تا˘ب˘جو˘لاو
،تايركصسلاو نو˘هد˘لا صصا˘صصت˘ما

أامصضلاب درفلا روعصش نم ليلقتلاو
ع˘˘˘فد˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ر˘˘˘ح˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
لابق’او هكÓهتصسا ىلا نيريثكلا

ن˘˘م ة˘˘ب˘˘صسن يو˘˘˘ح˘˘˘ي ذا ،ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ىل˘ع د˘عا˘صست ي˘ت˘لا مو˘ي˘صسا˘تو˘ب˘لا
ةلاح ثادحاو تÓصضعلا صضابقنا

،ي˘ب˘صصع˘لا ءود˘ه˘لاو نزاو˘ت˘لا ن˘م
ظفخ ي˘ف هد˘ئاو˘ف ى˘لا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
˘˘مد˘˘لا ر˘˘كصسو لور˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘لو˘˘˘كلا

ى˘لا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،نزو˘لا صصا˘˘ق˘˘ناو
ىصصحت ’و دعت ’ ىرخا دئاوف
،ايملع اهتعاجن تتبث

يكوصشلا نيتلا تيز دعي امك
ةلغتصسملا ريغ تويزلا ىوقا نم
فرعيو ملاعلا يف ةردانلاو ةينغلا
ر˘ع˘صس غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا تيز˘ب

007 يلاوح هل ةيملاعلا ةلمجلا
نا دعب ةيملاعلا قاوصس’ا يف وروي
يتلا ةرذبلا نع ةبحلا لصصف متي
دحاولا رتللا صصلخ˘ت˘صسيو ف˘ف˘ج˘ت

نيتلا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق8 ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م
بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ي˘˘˘كو˘˘˘صشلا
تادحو ءاصشنا لÓخ نم هلÓغتصسا
اذهل لثم’ا لÓغتصسÓل ةيليوحت
ردا˘˘˘ن˘˘˘لا تو˘˘˘يز˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ءارذع ةعيبطك ايملاع بولطملاو
قيو˘صست˘لا نود ا˘ي˘ل˘ح˘م ’Ó˘غ˘ت˘صسا
ر˘ي˘غ ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘˘صصتو جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل
قلخ ليبصس يف ،يلصصأ’ا اهنطوم
يف را˘م˘ث˘ت˘صس’او ل˘غ˘صش بصصا˘ن˘م
ريثكلا اهلهجي دئاوفل ةرذبلا هذه
طقف رصصت˘ق˘ي ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا ي˘ق˘بو
.يئاذغلا كÓهتصس’ا ىلع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

8475ددعلا9102 توأا50 نينثإلا 7ىرـــقو ندــم
www.akhersaa-dz.com

اهسسرغ مت يتلا ،يكؤسشلا نيتلا راجسشأ’ ةريبك لؤقح دباع د’وأا ةقطنمب طبسضلابو ،ةنتاب ةي’ؤل ةعباتلا ةريسسغ ةيدلبب رسشتنت

 ،ةقطنملا ناكسس بسسح تاؤنسس70 ـلا براقي ام ذنم ،تاباغلا حلاسصم ضضيبأ’ا يداؤلا ةفاح ىلع تاعفترم يف

ليؤحتلا تادحو نع اديعب

نيتلا لوقح يف مهتلاسض نودجي ةنتابب ةريسسغ ناكسس
ةرسشتنملا يكوسشلا

رايلم19 تغلب  زاغلنوسس نويد
ةملاقب ميتنسس

ةملاقب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما نويد لمجم تغلب

نويداعلا نئابزلا اهنيب نم ,ميتنصس رايلم19 ,يلاوح ىلإا

وأا لزا˘ن˘م˘لا ءاو˘صس صضف˘خ˘ن˘م˘لا ر˘تو˘ت˘˘لا و ط˘˘غ˘˘صضلا ووذ

ا˘م تا˘ق˘ح˘ت˘صسم اودد˘صسي م˘ل ن˘يذ˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘˘صصأا

هذه لتحت ثيح ,ةيئابرهك وأا ةيزاغ ةقاط نم هوكلهتصسا

لداعي ام ,نويدلا لمجم نم ىلوأ’ا ةبترملا ةحيرصشلا

وأا ةيمومعلا ةماع ةفصصب تارادإ’ا اهيلت , انوبز77752

نئابز و  ميتنصس رايلم51 نويد عومجمب صصاخلا عاطقلا

ىلإا عناصصم و تارادإا نم طصسوتملا رتوتلا و طغصضلا

ت’واحملا لك نم مغرلا ىلعو ميتنصس رايلم61 يلاوح

اهنويد عاجرتصسا لجأا نم ةكرصشلا اهب تماق يتلا ةيدولا

و فاعصضأا ةثÓثب طرافلا ماعلاب ةنراقم ديازت غلبملا نأا ’إا

نم نوبزلا ةمدخ لجأا نم ديدصستلا تÓيهصست لك عم اذك

يف اديرب ابتكم43  عصضوو رئازجلا ديرب عم دقع ءاصضمإا

بارت ةفاك ربع ةرو˘تا˘ف˘لا د˘يد˘صست فد˘ه˘ب ا˘ن˘ن˘ئا˘بز ة˘مد˘خ

ةمدخ قÓطإا اصضيأا مت امك ,نطولا بارت اذك و ةي’ولا

عقوملا ربع ينورتكلإ’ا ديدصستلا يف لثمتت يتلا ةديدج

ءانع و ةقصشم بنجت فدهبZD.CDS.WWW يلاحلا

مهانكصس و مهتارقم نع نيبئاغلا نئابزلل ةمدخ و لقنتلا

يفو ,نئابزلل ةمدقملا ةمدخلا نيصسحت لجأا نم لكو.......

ع˘يرا˘صشم و تا˘ماز˘ت˘لا ا˘ه˘يد˘ل ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘˘ف دد˘˘صصلا تاذ

,ددجلا نابزلل ءابرهكلا و زاغلاب طبرلاب  قلعتت ةيومنت

,ىرخأا تامدخ قÓطإا و نيت˘كب˘صشل˘ل ة˘نا˘ي˘صصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع

عاجرتصسا ةلمحب ءابرهكلا عيزوت زايتما عرصشتصس اذهلو

ةفاك ىدل ةمكارتم˘لا ا˘ه˘نو˘يد عا˘جر˘ت˘صسا و ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم

.. ةمدخلا  ةدوج ةيرارمتصسا نامصض لجأا نم نئابزلا

∫.Yõ Gdójø

ابسسحت ايرطيب ابيبط051ريخسست
ةملاقب كرابملا ىحسضألا ديعل

ةرطيبلا ةيصشتفم ترخصس ، كرابملا ىحصضأ’ا ديعل ابصسحت

03 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘ير˘ط˘ي˘ب ا˘ب˘ي˘ب˘˘ط051 ةملا˘ق ة˘ي’و˘ل

بتاكمب نولمعي ةرطايبو ةرطيبلا ةيصشتفمل نيعبات ايرطيب

ام دوقع راطإا يف نوطصشني نورخآاو  ،ةفاظنلاو ةحصصلا

ةفاصضإ’اب ،ةحلملا ةمدخلا ةرورصض يعادب ليغصشتلا لبق

صشتفملا بصسح و  ، اصصاخ ايرطيب021 براقي ام ىلإا

، » يريمع دمحم» ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدمب يرطيبلا

ةيحصصلا ةبقارملا˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘ير˘خ˘صسم˘لا ةر˘طا˘ي˘ب˘لا نإا˘ف

قاوصسأا80و ، عقاوم50 اهددعو عيبلا طاقنب يصشاوملل

بصسح ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘صست ع˘م ، ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘˘ع

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘مواد˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م تا˘يو˘لوأ’ا

ل˘ب˘ق ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا فر˘ع˘ت نأا بق˘تر˘ي ثي˘ح ح˘باذ˘م˘˘لا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘مواد˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةحصصلا ظفح بتاكم اذكو ةيصشتفملل ةيعرفلا ماصسقأ’ا

تعد˘ت˘صسا ا˘م˘ل˘ك ل˘خد˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو ، ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو

 .ةرورصضلا

بوجت ةلقنتم قرف دينجت ،ةبصسانملا صسفنب متيصس امك

ةماهلا ةيناكصسلا ةفاثكلا تاذ تاعمجتلاو ءايحأ’ا فلتخم

ح˘بذ ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ي˘صشاو˘م˘لا ح˘بذ ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘قار˘م˘˘ل

طورصش مارتحاب نينطاوملا صسيصسحت ةمث نمو يئاوصشع

صسيكلاب ةقلعتملا حئا˘صصن˘لا م˘يد˘ق˘تو ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ح˘صصلا

رطخ ليكصشت نود هنم صصلختلا ةيفيكو دجو نإا يئاملا

.ةحصصلا ىلع

∫.YõGdójø

¯M«ÉI HƒOjæÉQ

نع قئادحلا ةيدلب صسيئر عجارت
ي˘عو˘ب˘˘صسأ’ا قو˘˘صسلا ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘ق
ىمصسملا و تبصس موي لك ررقملا
هد˘جاو˘ت˘ب ح˘م˘صسو ءا˘صسن˘لا قو˘˘صسب
ناك امدعب ىحصض’ا ديع ببصسب
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ق˘ل˘غ˘ي نأا صضور˘ف˘م˘لا ن˘م

ءاجو،ةيليوج92 مو˘ي ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
تا˘جا˘ح˘ل ا˘مار˘ت˘حا ع˘جار˘ت˘لا رار˘˘ق
د˘˘ي˘˘ع بب˘˘صسب ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ات˘قؤو˘م ءا˘غ˘لإ’ا نو˘كي˘ل ى˘ح˘صضأ’ا
دعب ةرصشابم ةيناث لعَُفي نأا لبق
رارقلا يقل امي˘فو،ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع
ى˘ع˘صسي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نا˘ح˘˘صست˘˘صسا
عمج ةلوا˘ح˘م ى˘لإا م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
يأار ريي˘غ˘ت ل˘جا ن˘م تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا
ةماقإاب حا˘م˘صسلاو ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ل˘˘كصشب تب˘˘صس مو˘˘ي ل˘˘ك قو˘˘صسلا

قئادحلا ةيدلب صسيئر ناكو يداع
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ن˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا

مايأا ذنم صضرعت دق ملك7 يلاوحب
رارقل هرادصصإا دعب داقتنا ةجومل
قو˘˘˘˘صسلا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع صصن˘˘˘˘ي
˘مو˘ي ل˘ك ما˘ق˘ي يذ˘لا ي˘عو˘ب˘˘صسأ’ا
ءاصسنلا قوصس مصساب ريهصشلاو تبصس

صسن˘ج˘لا ن˘˘م هداور ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نأ’
مدع ينعي ’ اذه نكل ،فيطللا
تÓئا˘ع˘لا با˘برأاو لا˘جر˘لا د˘فاو˘ت

وأا مهئا˘صسن ة˘ق˘فار˘م˘ل ءاو˘صس ه˘ي˘ل˘ع
نم ةفلتخم˘لا م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءا˘صضق˘ل
ى˘ت˘حو ه˘كاو˘˘فو ر˘˘صضخو صسب˘˘ل˘˘م
ادصصقم تحب˘صصأا ا˘مد˘ع˘ب،مو˘ح˘ل˘لا

ةيبلاغ ليخادمو اهراعصسأا بصسانتل
و ةطصسوتملا تÓئاعلا

ر˘ب˘ت˘ع˘ي و .ل˘خد˘˘لا ةدود˘˘ح˘˘م˘˘لا
قئادحلا ةيدلبب يعوبصسأ’ا قوصسلا
هذ˘ه نا˘كصسل د˘ي˘حو˘لا صسف˘ن˘ت˘˘م˘˘لا
نم همدقي ام ريظن اذهو ةيدلبلا

ن˘م م˘ه˘ل ة˘صصا˘خ ة˘ف˘صصب تا˘مد˘خ
ةر˘ي˘ب˘ك تادار˘يإاو ل˘ي˘خاد˘م لÓ˘˘خ
حمصسي امم ةيدلبلل ةدئافلاب دوعت
و فيلاكتلا نم ديدعلا ةيطغتب اهل
نمو اهقتاع ىلع يتلا فيراصصملا

ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف م˘ها˘˘صسي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
امك، ةيدلبلا بابصشل لخد ردصصم
ن˘م را˘ج˘ت˘لا را˘ب˘ك بط˘ق˘ت˘صسي ه˘نأا
ةد˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و جرا˘˘خ و ل˘˘خاد
جر˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي’و رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
فراطلا فيطصس ةبانع ةنيطنصسق
ناكصس هنصسحتصسإا ام وهو لجيج
تÓئاعلا ةصصا˘خ ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
لقنتت تحبصصأا يتلا ةيدكيكصسلا
قلخ ام وهو اهتاجاح ءاصضقل هيلإا

ةيدلبب ةريبك ةيكيمانيدو ةيكرح
ةمدخلا زيح هلوخد دنم قئادحلا

ل˘صشف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ءا˘ج ه˘نأاو ة˘صصا˘خ
ةاطغملا قوصسلا عورصشم

.حور Ó˘ب Ó˘كي˘ه ح˘ب˘صصأا يذ˘لا
يراو˘˘ج˘˘لا قو˘˘صسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صساو
تاون˘صس ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ق˘ئاد˘ح˘ل˘ل
ةي’و ينطاوم باطقتصسا ةريخأ’ا
ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘ع هز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ل ةد˘˘كي˘˘كصس
نم ةيراوجلاو ةيلحملا قاوصسأ’ا

ة˘صضور˘ع˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ثي˘˘ح

، يرغملا رعصسلاو ةديجلا اهتدوجب
ر˘˘˘˘˘خآا «ةد˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ج تل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صس و
نطاوملا ىدل ريبك ابصضغ«ةعاصس
قوصسلا ق˘ل˘غ بب˘صسب يد˘كي˘كصسلا

نم مهل ةحار رثكأ’ا ناكملا وهو
ي˘ف د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأ’ا ثي˘˘ح
ةصصاخ طيصسبلا نطاوملا لوانتم
كرابملا ىحصضأ’ا ديع بارتقإا عم
كيهان يعام˘ت˘ج’ا لو˘خد˘لا اذ˘كو
بجوتي ثيح ،صسارعأ’ا مصسوم نع
و مهئانبأا ةوصسك نينطاوملا ىلع
و د˘ي˘ع˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم ءار˘صش اذ˘˘ك
ند˘˘ج˘˘ي˘˘ف صسئار˘˘ع˘˘لا ا˘˘مأا،رزآا˘˘م˘˘˘لا

را˘ع˘صسأا˘ب قو˘˘صسلا ي˘˘ف ن˘˘هزا˘˘ه˘˘ج
،ادج ةلوبقملا ةيعونلا عم ةبصسانم
يدكيكصسلا نطاوملا لصضف اذهلو
صضوع قئادحلاب يراوجلا قوصسلا
يف ةيراجتلا زكارملاو تارازابلا

رود˘صص بق˘عو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع
ربخ˘لا ر˘صشت˘نا ق˘ئاد˘ح˘لا ر˘ي˘م رار˘ق
صضفر ثيح ،ميصشهلا يف رانلاك
هنأ’ رارقلا لبقت ةي’ولا ونطاوم
مهدعاصسي صسف˘ن˘ت˘م ن˘م م˘ه˘مر˘ح˘ي

ةيحيرأا˘ب م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءا˘صضق ى˘ل˘ع
امك،عمتجملا دارفأا لك صسميو

ةد˘كي˘˘كصس ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
مهبصضغ نع ةرواجملا تاي’ولاو
باوبأا قل˘غ˘ي رار˘ق˘لا نأا اور˘ب˘ت˘عاو
ردصصم ددهيو مههوجو يف لمعلا

يذلا رارقلا اوبر˘غ˘ت˘صساو م˘ه˘صشي˘ع
ا˘م˘ك،هرر˘ب˘ي ا˘م د˘جو˘ي ’ م˘ه˘ب˘صسح
يتاوللا ةدكيكصس صسئارع تءاتصسا

ر˘ع˘صسب ن˘هزا˘ه˘ج ءار˘صشل ن˘ط˘ط˘˘خ

رودصص ببصس ةفر˘ع˘م˘ل و،لو˘ق˘ع˘م

لا˘˘صصت’ا ا˘˘ن˘˘لوا˘˘ح ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا رار˘˘ق

مل اننكل ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر˘ب

تركذو،هيلإا لوصصولا نم نكمتن

نوكي دق عنملا ببصس نأا تاهج

يلاتلابو قوصسلا ءارك دقع ءاهتنا

ةرم هئارك ةياغ ىلإا تقؤوم قلغلاف

عطتصسن مل يذلا رمأ’ا اذه ،ىرخأا

تا˘مو˘ل˘ع˘م ط˘صسو ه˘ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

ر˘جأا˘ت˘صسم˘لا ة˘ب˘غر ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت

،هلÓغتصسا ة˘ل˘صصاو˘م ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا

بصضغ نأا د˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘كل

مراع رارق˘لا بب˘صسب ة˘يد˘كي˘كصسلا

’ نا˘˘كم ي˘˘ف قو˘˘صسلا نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘صس

نأا امك،ة˘ه˘ج ة˘يأ’ ا˘جا˘عزا بب˘صسي

هنم ةديفتصسم فارطأ’ا نم ريثكلا

ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو

.راجتلا و نينطاوملا

ديعلا ببسسب اتقؤؤم هرارق نع عجارتي قئادحلا ريم/ةدكيكسس

قئادحلا قوسس قلغ رارق ءاغلإل تاوعد

 ةدكيكسسبةيئاذغلا تاممسستلا ةهباجمل تاكرحت
تادل اعبات ايرطيب و06ابيبط03 ريخصستب ةدكيكصس ةي’ول ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم تماق

ةبقارم و فوقولل اذه و ةيلحملا تايعمجلا اهيف امب ءاكرصشلا نم ددع عم قيصسنتلاب و، حلاصصملا
لÓخ تÓفحلا تاعاق و لابقتصسإ’ا زكارم ،ةيعامجلا معاطملا ىوتصسم ىلع ةيحصصلا فورظلا

دقف ىحصضأ’ا ديع بارتقا عم نمازتلاب و  .ثدحت دق تاممصست ةيأا يدافتل فايطصصإ’ا مصسوم

ةرطايبل تاريخصست3 اهيف امب ةرطايبل تاريخصست ةدع ةدكيكصس ةي’ول ةرطيبلا ةيصشتفم تردصصأا
ءاصضقلاب ةرهاظلا ةهباجم ىلإا ةينعملا تاهجلا ىعصستو،  موي لÓخ اهصصحف و حئابذلا. صصاوخ
ةنصسلا ثدح املثم ةريطخ نوكت دق تاهويرانيصس بنجتل نيكلهتصسملا ةيامحو اهبابصسأا ىلع
يئاذغ ممصستب تاعاقلا ىدحإا يف فافز لفحل نيوعدملا تائم بيصصا نيا ةبازعب ةيصضاملا
يتلا ةثراكلا يف ببصسلا ناك مورفملا محللا نأا تاقيقحتلا فصشكتل ىفصشتصسملا لوخد مهمزلأا

 M«ÉI HƒOjæÉQ.لتاقلا نطبلا عجوو ؤويقتلاو صصغملا ةمحر تحت مهتلعجو نيوعدملاب تلح
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 صضفرت لاشضن ةنانفلإ
يشسإدرم ةوعد

ةفاقثلا ةريزو ةوعد ،يرئازجلا لاشضن ةنانفلا تشضفر
اريثك ترخأات اهنأاب ،اذه اهفقوم ةرربم ،يشسادرم ميرم
يف ،لاشضن تحشضوأاو.ةوطخلا هذه ىلع مادقإلا يف
تمدق دق اهنأا ،كوبشسياف يف اهباشسح ىلع روششنم
ةريششم،5002 ةنشس ةفاقثلا ةرازو نم لابقتشسإا بلط
ناويد ةشسائر ىلوتت تناك يتلا ،طيرشش ةيدان نأا ىلإا
اهب تلشصتإا مك ملعت اهنيح ،يموت ةديلخ ةريزولا

ةريثك ججحب تججحتو دعولا تفلخأاو تدعُو مكو
.يموت ةديلخ لبق نم كاذنآا لبقتشسأا ملو ةفلتخمو
اهنم بلطأا نلو ةفاقثلا ةرازو ىلإا بهذأا نل» :ةدكؤوم
قدشصتت مل ةيلولا ىتح هنأا ،لاشضن تفاشضأاو.«ائيشش
يلاولا وه مويلا اهدعاشس نم امنإاو ،نكشسب اهيلع
هتطاشسوو هلخدت ىلع هتركشش امك ،ةبيورلل بدتنملا

.يراقعلا رييشستلا ةشسشسؤوم ىوتشسم ىلع

  يوإدعشس بئانلل اشصيخرت يغلي فراطلإ يلإو
را˘عر˘ع ن˘ب فرا˘ط˘لا ة˘˘يلو ي˘˘لاو سضفر
،يناملربلا بئانلل سصيخرت حنم ،فوششرح
ءاقل دق˘ع ل˘جأا ن˘م يواد˘ع˘شسلا نا˘م˘ي˘ل˘شس
ءارفشصلا نيع دقعل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا فرا˘ط˘لا
ةمزأÓ˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإل راو˘ح˘لا را˘طا ي˘ف
نا˘م˘ي˘ل˘شس لا˘قو.دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ىلع ةي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع يواد˘ع˘لا
ةشصخر ىغلأا ةيلولا يلاو» نإا كوبشسيف
نم نيكراششملا روشضح مغر ءاقللا دقع
يوادعشسلا د˘كأاو.«ن˘طو˘لا تا˘يلو بل˘غأا
ن˘شسحأا ا˘نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسا فرا˘ط˘لا نا˘˘كشس» نأا
ةرادإلاو ة˘يلو˘لا ي˘لاو ن˘كلو لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا
ءاغ˘لإا˘ب تما˘ق فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ح˘ي˘شضو˘ت وأا ر˘ير˘˘ب˘˘ت يأا نود ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا
تقفاو ةينمألا تاهجلا نأا مغر ببشسلا

.«ءاقللا دقع ىلع

رانلإ حتفي يبوهيم
 يليلخب ناميلشس ىلع

ي˘بو˘ه˘ي˘م ق˘با˘شسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يزو ع˘ن˘˘شص
ه˘نأا˘ب ه˘ي˘ف لا˘ق يذ˘لا ر˘ي˘خألا ه˘ح˘ير˘˘شصت˘˘ب
يليلخب نامي˘ل˘شس تا˘جر˘خ ن˘م بر˘غ˘ت˘شسا
ةقاطب هحنم نأا دعب اكفير هاجتا و ههاجت
نأا لاقو كلذ نم دعبأا ىلإا بهذو نانف
د˘ع˘ب ثي˘ح ا˘كف˘ير ن˘م ر˘ي˘غ˘ي ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ب
ديع يف اهعمج يتلا ةريبكلا ريهامجلا

ءاشست˘حإل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةو˘عد˘ب ما˘ق هدÓ˘ي˘م
ددع لوح اكفير ةشسفانمل ةوهق ناجنف
 .رثكأا رشضحتشس يتلا ريهامجلا

هتلمح قلطي ابغورد هيديد
!صسنوت نم ةيشسائرلإ

ةروطشسألا نأا ىلإا يراوفيإلا7 روبشس كيرفأا عقوم ركذ
داحتلا ةشسائر بشصنم ىلإا  حششرتلا يوني ابغورد هيديد
ولايد يديشس يلاحلا سسيئرلل افلخ مدقلا ةركل يراوفيإلا

ةشسرشش ةشسفانملا  نوكتشسو، اشضيأا  ةرك قيرف سسيئرو
تامازتلا ءاهتنا دعب ةرششابمو ةمداقلا رهششألا يف  ادج
ن˘يو˘كت ز˘كر˘م ثع˘˘ب˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت ي˘˘ف بعÓ˘˘لا

يذلا ابغورد يوني ثيح سسنو˘ت˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘شسر˘م كي˘ب˘م˘لوأل
ةدناشسمب هتلمح قÓطإا ىلإا ةبشسانملا هذه يف كراششيشس
.ةقرافأا لوشصأا نم ايليشسرم موجن سضعب

رفشسلل دعتشسي  صصخشش فيقوت
فوطخم لفط عم رئإزجلإ ىلإإ

يف ،اينابشسإاب ديردم راطم يف لجر ىلع سضبقلا يقُلأا
01 رمعلا نم غل˘ب˘ي ل˘ف˘ط فا˘ط˘ت˘خا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘شضق
،ةدحتملا ةكلمملاب ماهغنتون يف هفطخ مت ،تاونشس
بشسح ،رئازجلا ىلإا رفشسلل فوقوملا دعتشسي ناك ثيح
4 د˘حألا سسمأا ،تشسو˘ب ما˘˘ه˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ن ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص

فطاخلاو لفطلا ةينابشسإلا ةطرششلا تشضرتعاو.توأا
ةهجتم ةرئاط نتم ىلع اناك امنيب ديردم راطم يف
مت امنيب لجرلا ىلع سضبقلا مت ثيح ،رئازجلا ىلإا
رظتنتو.ةلوفطلا ةيامح حلا˘شصم ى˘لإا ل˘ف˘ط˘لا م˘ي˘ل˘شست
نم يبوروأا فيقوت رمأا رادشصإا ةينابشسإلا تاطلشسلا
ملو.ةدحتملا ةكلمملا ىلإا هيف هبتششملا ميلشست لجأا
.لفطلا وأا هب هبتششملا ةيشسنج نع ليشصافت درت

 «ريطي» ليجوق
ايقيرفإإ بونج ىلإإ

ىلع ةباينلاب ةمألا سسلجم سسيئر «ليجوق حلاشص» كراششي
رمتؤوملا يف نيتفرغلا نيب اميف كرتششم يناملرب دفو سسأار
كراششيو.ةيقيرفإلا تاناملربلا ءا˘شسؤور˘ل ر˘ششا˘ع˘لا يو˘ن˘شسلا
رقمب يراجلا توأا70و60 يموي رمتؤوملا يف ليجوق
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘ج˘˘ب د˘˘نارد˘˘ي˘˘م˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

نيدرششملاو نيدئاعلاو نيئجÓلا عوشضوم جلاعيشس يدلاو
.ايقيرفإا يف يرشسقلا ديرششتلل ةمئاد لولح وحن لخادلا يف
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صسمأا ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘م يدا˘ن ن˘ل˘˘عأا

يلودلا بعÓلا عم هدقاعت ،دحألا

،ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

فو˘ف˘صص ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ي˘˘م˘˘صسر ل˘˘ك˘˘صشب

ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فوو ،ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإا

د˘ق ر˘صصا˘ن ن˘ب نإا˘ف ،ير˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘ل˘˘ل

5 ه˘تد˘م د˘ق˘ع ىل˘ع نÓ˘ي˘م ع˘م ع˘قو

،4202 ف˘ي˘صص ي˘ف ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو ماو˘˘عأا

ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م بعل ثبو

هلاقتنل ويديف رصصان نب ليعامصسإا

صسإا ه˘˘يإا““ د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل

ه˘تر˘صسأا دار˘فأا ا˘˘ب˘˘ح˘˘ط˘˘صصم ،““نÓ˘˘ي˘˘م

ر˘ق˘م˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘صشو ه˘ت˘ق˘ي˘˘ق˘˘صشو هد˘˘لاو

ه˘ع˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘ف˘˘ح رو˘˘صضح˘˘ل ،يدا˘˘ن˘˘لا

،““ير˘ي˘نو˘صسور˘لا““ ع˘م ي˘م˘صسر ل˘ك˘˘صشب
نأا ركذيو ،يلوبمإا يدان نم امداق
ةروصصب رهظ دق رصصان نب ليعامصسإا

د˘˘يد˘˘صشلا ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘ع˘˘˘ئار
اهنع اديعب هدجاوت مغر ،هترصسأاب

ر˘يرا˘ق˘ت ترا˘صشأاو ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘قوأل
نÓيم ىلإا لقتنا رصصان نب نأا ىلإا

ةفاصضإلاب ،وروأا نو˘ي˘ل˘م51 لباقم
،تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ك ورو˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ىلإا

بتار ىل˘˘ع ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘˘صصح˘˘˘ي˘˘˘صسو

ي˘ف وروأا نو˘ي˘ل˘˘م5.1 غ˘ل˘ب˘ي يو˘ن˘صس
ليعامصسإا نأا ركذي ،دحاولا مصسوملا

ةز˘ئا˘ج ىل˘ع ل˘صصح د˘ق ،ر˘صصا˘ن ن˘˘ب
م˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف بعل ل˘˘˘˘˘صضفأا
يف اًر˘خؤو˘م تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

رئازجلا بختنم اهبقل لانو ،رصصم
.لاغنصسلا باصسح ىلع

هتلئاع دارفأ ةقفر ناك ”رضخلا“ مجن

عقوي بعÓلآو رسصان نب ةقفسص نع ايمسسر نلعي نÓيم
يدولا ءاقللاب زوفلل يرطقلا هقيرف دوقي ينه

 يدنلوهلا ندنيل ماما يريضحتلا
يلودلا بعÓلا داق
ينه نايفصس يرئازجلا

ةفارغلا ديدجلا هقيرف
يف زوفلل يرطقلا
يتلا ةيدولا ةارابملا

صسمأا لوا ءاصسم ترج
ندنيل يدان ماما
كراصشو ،يدنلوهلا
ايصساصسأا ،ينه نايفصس

ناولأاب ةرم لوأل
مهتيدو لÓخ ،ةفارغلا
ندنيل يدان مامأا
لخدت يتلاو ،يدنلوهلا

تاريصضحت نمصض
،ةيفيصصلا قيرفلا

قباصسلا مجاهملا نكمتو
وكصسوم كاترابصسل
باب حاتتفا نم ،يصسورلا
هذه يف ليجصستلا
ةقيقدلا يف ،ةارابملا
يهتنتل،(01)ـلا
اهلÓخ نم لفتحا ““رتيوت““ ىلع صصاخلا هباصسح ربع ةديرغت ،يرئازجلا يلودلا رصشنو،3-1ـب ،ينه ءاقفرل صضيرع زوفب ةارابملا

ةفارغلا يدانل يراجلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ مصضنا دق ينه نايفصس نأا ركذي ،ديدجلا هيدان ناولأاب هل فده لوأاو ،ةارابم لوأاب
هماما يرطقلا ةفارغلا قيرف حتفي نأا يف ينه لمأايو ،يصسورلا وكصسوم كاترابصس نم هيلإا امداق ،تاونصس ةثÓثل دتمي دقعب يرطقلا

عيصضي هلعج ام وهو ةريخألا ةرتفلا يف هاوتصسم عجارت ببصسب هنع ىلخت يذلا يرئازجلا ينطولا بختنملا باوبأا ديدج نم
ديلو.ف.رصضخلا عم9102 ايقيرفا صساك يف ةكراصشملا

”يرافابلا“ ىلإ يناس لاقتنا نم ربكفا ديفتسملا زرحم
ريراقت نع Óقن ،ةيناملألا ““دليب تروبصس““ ةفيحصص تدافأاو ،يرافابلا قيرفلل ةلبقملا مايألا لÓخ همامصضنا عقوتملا ،يتيصس رتصسصشنام بعل ،يناصس يوريل ةقفصص مصسح نم خنويم نرياب برتقا

باغ نمو ،يراجلا توأا01 ىلإا6 نيب ام ةرتفلا يف نريابلا تابيردت يف طرخنيصس يناصس نأاب ةفيحصصلا تفصشكو ،لبقملا ءاعبرألا ،اماع32ـلا بحاصص ،يناصس مصض نلعيصس نريابلا نأاب ،ةيناطيرب
نأاب ارخؤوم تدافأا ““دليب““ ةفيحصص تناكو ،ةمخصضلا ةقفصصلا لصشف ددهت ةباصصإل هصضرعت نم افوخ ،ةيريخلا عردلا ةارابم يف ،دحألا صسما ،يزيلجنإلا لوبرفيل ةهجاوم نع يناملألا يلودلا
بارتقا ““ايناملأا تروبصس ياكصس““ ةكبصش تدكأا ،اهبناج نم ،تاونصس5 رادم ىلع بعÓل ابتار اهلثمو ،همصض ريظن وروأا نويلم001 عفديصس ثيح ،وروأا نويلم002 يلاوح نريابلا فلكت دق ةقفصصلا

ىلع بعÓلا ةقفاوم ىلإا تراصشأا يتلا ريراقتلا ،ارخؤوم يمصسر نايب يف ىفن خنويم نرياب نأا ركذي ،وروأا نويلم81 يلاوح غلبيصس بعÓلا بتار نأاب تدافأا اهنكل ،ةقفصصلا مامتإا نم نريابلا
.يتيصس ناملا ةرادإا زازفتصسا بنجتل ةلواحم يف كلذو ،قيرفلا فوفصصل مامصضنلا

ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 انوريج ىلع ايدو زوفلل يليبنوم دوقي روليد

ةجردلا يرودل طبه يذلا انوريج هفيصضم ىلع زوفلا ىلإا يصسنرفلا ييلوبنوم هقيرف ،روليد يدنأا يرئازجلا يلودلا بعÓلا داق
مايأا5 لبق تابيردتلل داع يذلا ،روليد بعلو ،تبصسلا صسمأا لوأا امهتعمج يتلا ةيدولا ةارابملا يف ديحو فدهب ،ينابصسلا ةيناثلا

يف ةارابملا يف ديحولا فدهلا لجصس يذلا ،دروبل ناثيغ ةليمزل ةمصساح ةريرمت ميدقت نم اهلÓخ نم نكمتو ،ةقيقد97 ،طقف
مصسوملل هتاريصضحت ييلوبنوم متتخاو ،للصستلا يعادب هاغلا مكحلا نكل افده رصضخلا عم ايقيرفإا لطب لجصسو ،وثلاثلا ةقيقدلا
.ينيعبصس نب يمار رخألا يرئازجلا يلودلا هل بعلي يذلا نير هفيصض هجاومب هأادبيصس يذلا ديدجلا

ديلو.ف

ءارمحلا ةقاطبلاب درطيو زوفلل هقيرف دوقي يوقلا دبع
ةارابملا ةياهن لبق

لوأا ءاصسم يوÓلا دبع بويأا يرئازجلا يلودلا بعÓلا مهاصس
نويصس يرصسيوصسلا هقيرف هزرحأا يذلا صضيرعلا زوفلا يف صسمأا

ةلوطبلا نم ةثلاثلا ةلوجلا راطإا يف خيرويز يصسفا ةهجاوم يف
يذلا يرئازجلا بعÓلا مدق ثيح،1 –3 ةجيتنب ةيرصسيوصسلا

امك ،عافدلا ىوتصسم ىلع ابلصص ناكو ،ةديج ةارابم ايصساصسأا لخد
ديدعلا نم هقيرف ذاقنا يف مهصساو ابيرقت ةحيحصص ةارابم مدق
ةمصصاعلا داحتل قباصسلا بعÓلا نأا ريغ ،ةريطخلا تامجهلا نم

هيق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ق˘ي˘قد ن˘ير˘صشع˘ب ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م در˘ط
ريثكلا هل بلجي مل هجورخ نأا ريغ ،ةيناثلا ءارفصصلا ةقاطبلل
ذقنا دق هناو ام˘ي˘صسل ة˘ي˘صضا˘م˘لا تار˘م˘لا صسك˘ع تادا˘ق˘ت˘نلا ن˘م
ىلع لصصحي خيرويز يدان لعج امم ققحم فده نم هقيرف
ةراصشإلا ردجتو اذه ،فده ىلا اهليوحت يف لصشف ءازج ةبرصض

ي˘ف ةو˘ق˘ب ه˘صسف˘ن صضر˘ف ة˘ي˘م˘˘ت˘˘ح ما˘˘ما نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس بعÓ˘˘لا نأا ىلا
ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا را˘ظ˘نا تف˘ل ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘صسيو˘صسلا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا

نمصض ناك دق بعÓلا نأاو ةصصاخ ،ديدج نم يصضاملب لامج
ىلع ةيحارج ةيلمعل عصضخي نأا لبق ينطولا بردملا تاباصسح

ةرتفل نيدايملا نع دعتبي هتلعج ،طرافلا مصسوملا ةياهن بلقلا
9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فا صسا˘ك ي˘ف ر˘صضخ˘لا ع˘م رو˘صضح˘˘لا كلذ˘˘ب ع˘˘ي˘˘صضيو
.زرحم صضاير ءاقفر جيوتتب تهتنا يتلاو رصصمب

ديلو.ف
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يف ةنيطنصسق بابصش تهجاو يتلا لكاصشملا نأا ودبي

ىل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘˘ل˘˘ت لاز˘˘ت ل ،مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

،هيبعل يف اداح افيزن فرعو راهنا يذلا قيرفلا

ريجانم˘لا ا˘ه˘ي˘ف بب˘صست ي˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘صضف˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن

صسيئر عم ،ه˘ب˘صصن˘م ن˘م لا˘ق˘م˘لا ة˘مار˘ع قرا˘ط ما˘ع˘لا

ءدبب ““يصسا˘ي˘صسلا““ ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل تدأاو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش

،ديصصرلا نم طاقن ثÓثب اصصوقنم ديدجلا مصسوملا

برد˘م˘لاو د˘يد˘ج˘لا يرادإلا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع صشو˘˘صش ا˘˘م

دا˘ج˘˘يإا ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي يذ˘˘لا ،نا˘˘فل صسي˘˘ن˘˘يد

،ةي˘صسا˘صسألا ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘صشت ط˘ب˘صضل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا

مصسوملا بارتقا عم يعيبطلا اهارجمل هايملا ةداعإاو

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

هداد˘ع˘ت تا˘يرا˘ط˘ب ن˘ح˘˘صشل حÓ˘˘صس ن˘˘صسحأا ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

يف اهجهتنيصس يتلا ،ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لا ه˘ط˘ط˘خ ق˘ي˘ب˘ط˘تو

ءا˘ن˘بأا ا˘ه˘ي˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةياد˘ب تا˘ه˘ب˘ج ثÓ˘ث بع˘ل˘ل د˘عو˘م ىل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

يفو .ةيبرعلا ةلوطبلاو رئاز˘ج˘لا صسأا˘ك ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب

ةميزه ةينيطنصسقلا ةليكصشتلا تلجصس ،هتاذ قايصسلا

لباقم ن˘ي˘فد˘ه˘ب ير˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘صسلا يدا˘ن ما˘مأا ة˘يدو

ةنيدم بعلم اهنصضتحا يتلا ةارابملا يف دحاو فده

ماقملا قير˘ف˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا صصبر˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ،ة˘قر˘ب˘ط

.صسنوتب

ةوق لكب يرطقلا يدانلا لوخد ةارابملا تهصشو اذه

باب حتتفيل ةرم نم رثكأا يف ““رفانصسلا““ ىمرم ددهو

يراصصنأا ميرك يناريإلا يلودلا قيرط نع ليجصستلا

،فدهلا اذهب ةيليصسلا يفتكي ملو،02 ةقيقدلا يف

ن˘ك˘م˘ت˘ي˘ل ي˘صسا˘ي˘صسلا ىمر˘˘م ىل˘˘ع ه˘˘ط˘˘غ˘˘صض ل˘˘صصاو ل˘˘ب

يناثلا فدهلا ةفاصضإا نم صسايلإا رداقلا دبع بعÓلا

قيرط نع ناك بابصشلا لعف در،96 ةقيقدلا يف

صصي˘ل˘ق˘ت ن˘م ن˘ك˘م˘ت يذ˘لا ،غ˘لا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

اهنم صصلخ˘ت˘صسي ة˘م˘يز˘ه با˘ب˘صشلا ل˘ج˘صسي˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

تا˘ظ˘حÓ˘مو صسورد ةد˘ع نا˘فل ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘لوا˘ح˘مو ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا لو˘˘ح

بيرجتل ةصصرفلا هل تناك امك ،Óبقتصسم اهتجلاعم

هيبعل ةيزهاج رابتخا اذكو ةي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لا ه˘ط˘ط˘خ

مهمدقتي موجن ةدع مصضيو هب ناهتصسي ل قيرف مامأا

قايصس يفو .جاحلب ريذن قباصسلا يرئازجلا يلودلا

ةينفلا ةصضراعلا نع لوألا لوؤوصسملا دكأا ،ةلصص يذ

تا˘يدو˘لا ي˘ف ه˘م˘ه˘ت ل ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا نأا ،ارار˘˘ك˘˘تو ارار˘˘م

ىوصصق ةيزهاج نامصضو هيبعل ءادأا همهي ام ردقب

يور˘ك˘لا م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘صسح˘ت ،ر˘صصا˘ن˘ع˘˘لا ل˘˘ك˘˘ل

ةركل يبرعلا داحتلا مصسر رخآا  قايصس يف.ديدجلا

قرحملاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش ي˘تارا˘ب˘م د˘عو˘م مد˘ق˘لا

بع˘ل˘م˘ب با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ت˘صس ثي˘ح ،ي˘ن˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

نم ةيادب يراجلا توأا72 خيراتب يوÓمح ديهصشلا

بايإلا ةهجاوم ماقت نأا ىلع ،Óيل ةنماثلا ةعاصسلا

نم ةيادب نيرح˘ب˘لا˘ب مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس71 خيراتب

ة˘ع˘بار˘لاو ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘صسدا˘˘صسلا ة˘˘عا˘˘صسلا

.يرئازجلا تيقوتلاب

ةنيطنصسق بابصش

يرطقلا ةيليسلا مامأ ايدو مزهني بابشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
ريدصصت نم مدقلا ةركل ةفرتحملا

ي˘ف بع˘ل˘ل د˘يد˘ج ر˘˘خآا با˘˘صش بعل
ي˘ت˘لا ةر˘ف˘ط˘لا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ،ا˘˘بوروأا

،اريخأا ةيرئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش
بقلب لوألا بختنملا جيوتت دعب
،9102 رصصم يف ايقيرفأا ممأا صسأاك
ي˘ج˘˘ي˘˘ع˘˘ن ا˘˘ير˘˘كز بعÓ˘˘لا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو

ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا فاد˘˘˘˘ه
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ىلولا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ىلإا يمصسر لكصشب ،يصضاملا يوركلا
،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ت˘ن˘صسي˘ف ل˘ي˘˘ج يدا˘˘ن

،ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشك ا˘˘˘م بصسح˘˘˘ب
صسمأا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘˘صسر˘˘لا
نإا˘˘˘˘ف ،ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بصسح˘˘˘˘˘بو ،لوألا
ىلع قيرفلا ىلإا مصضنا دق يجيعن
عم ،دحاو مصسوم ةدمل ةراعإا لكصش
ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن هد˘ق˘ع ءار˘˘صش ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا

ل˘ي˘ج يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي م˘˘ل نإاو ،ودارا˘˘ب
يرودلل اثيد˘ح د˘عا˘صصلا ي˘ت˘ن˘صسي˘ف
ة˘م˘ي˘ق ن˘˘ع زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ر˘يرا˘ق˘ت نأا لإا ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا

اهنأا˘ب تف˘صشك ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب ة˘ي˘فا˘ح˘صص
نا˘˘كو ،وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م4.1 تغ˘˘ل˘˘˘ب
يصضاملا م˘صسو˘م˘لا ىه˘نأا د˘ق ي˘ج˘ي˘ع˘ن

افده12 ديصصرب ةلوطبلل افاده
يف مهاصس امك ،ةارابم03 يف اهلجصس
ز˘كر˘˘م˘˘لا ودارا˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حا
ي˘ف ةر˘م لوأل يرود˘˘لا ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا

ذإا،4991 ماع هتأاصشن ذنم هخيرات
ة˘ق˘با˘صسم ي˘˘ف ةر˘˘م لوأل كرا˘˘صشي˘˘صس
،ةيلاردفنوكلا صسأاك يهو ةيقيرفأا

52 رمعلا نم غلا˘ب˘لا ي˘ج˘ي˘ع˘ن نا˘كو
ىلإا ما˘˘م˘˘صضنلا با˘˘ت˘˘عأا ىل˘˘ع ا˘˘˘ما˘˘˘ع
دعب ،يصسورلا وكصسوم اكصسيصس يدان
قافتا ىلإا وداراب ةرادإا تلصصوت نأا

عيبب يصضقي ةيصسورلا اهتريظن عم
4 ةد˘˘م˘˘ل د˘˘˘ق˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن بعÓ˘˘˘لا

نويلم2.2 غلب˘م ل˘با˘ق˘مو ،تاو˘ن˘صس
ي˘˘˘ف تل˘˘˘صشف ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا نأا لإا ،وروا
ةهجو لوحتت نأا لبق ،ةظحل رخآا

ىلإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فاد˘˘ه
ينطو˘لا برد˘م˘لا نا˘كو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا

جيوتتلا صسدنهمو يصضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

دق ايقيرفا صساكب رصضخلل ريخلا
يف بختنملا فوفصصل يجيعن مصض

رصضخلا امهصضاخ نيتللا نيتارابملا
نم لك مامأا يصضاملا صسرام رهصش يف
د˘˘ع˘˘ب˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،صسنو˘˘تو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘غ

ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م ه˘م˘˘صسا
د˘ع˘يو ،ر˘صصم˘ب ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا صسأا˘˘ك
نيبعÓ˘لا زر˘با ن˘م اد˘حاو ي˘ج˘ي˘ع˘ن
كو˘ل˘م˘م˘لا ودارا˘ب يدا˘ن ما˘ق ن˘يذ˘˘لا
ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا صسي˘ئر˘˘ل
،ي˘˘˘˘صشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ق˘˘يو˘˘صست˘˘ب
،ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘˘بوروألا تا˘˘يرود˘˘لا

بعل يذلا لاطع فصسوي رارغ ىلع
لب˘ق ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا يار˘ترو˘ك ق˘ير˘ف˘ل
،يصسنرفلا صسين يدان ىلإا همامصضنا

بع˘˘ل يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘صس ن˘˘˘ب ي˘˘˘مارو
ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘صسي˘˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
لاقتنلا لبق يصسنرفلا هييلبنومو
دير˘ف كلذ˘كو ،ي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ير ىلإا
هيجنوأا يدانل بعلي يذلا يلÓملا
بي˘˘˘ط˘˘˘لا ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا

رفا˘هو˘ل يدا˘ن˘ل بع˘ل يذ˘لا ي˘نا˘يز˘م
ي˘˘˘ف م˘˘˘صضن˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ي˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ىلإا ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
عيب راظتنا يف ،يصسنوتلا يصضايرلا

ي˘بوروأا ق˘ير˘ف˘ل ر˘خآا ق˘لأا˘ت˘م بعل
ط˘˘صسو˘˘لا بعل و˘˘˘ه ،ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه
هترماغم ةياهن دعب يوادوب ماصشه
صسأاك ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م
ه˘ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ب ر˘˘صصم˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا
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ة˘مزأا ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي
با˘صسح˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح بب˘˘صسب ةدا˘˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
دراو˘م˘لا با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ن˘˘ب˘˘لا
بابصشلا ةرازو لازت ل امنيبو ،ةيلاملا

داجيإا يف ةئيطب اهتاوطخ ةصضايرلاو
ةمزÓ˘لا تاد˘عا˘صسم˘لا م˘يد˘ق˘تو ،ل˘ح˘لا
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىت˘ح نو˘لوؤو˘صسم˘لا د˘ج˘ي م˘ل .ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
ىلإا ر˘ف˘صسلا ف˘ي˘لا˘ك˘ت ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل لاو˘˘مأا
يدا˘˘˘ن ةا˘˘˘قÓ˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يديهمت˘لا رود˘لا با˘هذ ي˘ف باد˘ي˘نو˘صس
يدانلا لعج ام ، ةيراقلا ةصسفانملا نم
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ع˘ي˘ي˘صضت˘ب دد˘ه˘م ي˘م˘صصا˘ع˘لا

فرط نم ةيصساق تابوقعل صضرعتلاو
لصصت ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا
ةيراقلا تاصسفانملا نم هنامرح دحل
بغري ل رمأا وهو ،لقألا ىلع نيتنصسل

دا˘˘˘ح˘˘˘تإا““ ـل ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘م وأا بعل يأا ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةينطولا ةيارلا فرصش يذلا ،““ءادهصشلا

تابصسانم ةدع يف ءارمصسلا ةراقلا يف
ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘صشم .ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
اريخـ Óحو اجارفنا تفرع ةراطصسوصس
““مويلورتيب ةايحلا““ عمجم نلعأا امدعب
تمد˘قأا ثي˘ح ،قو˘ثو˘م رد˘˘صصم˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ي˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا

ةردا˘ب˘لا هذ˘ه ىل˘ع ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا˘ب
اهتيدج نع ىنعملا ةحيرصص ةلاصسرك
ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘مألا ما˘˘˘˘مز ذ˘˘˘˘خأا ي˘˘˘˘ف
و˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ل˘˘˘˘صصتا ثي˘˘˘˘ح ،هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صستو
لوأا دا˘ح˘تإلا ن˘م م˘ه˘ئار˘ظ˘ن˘ب ة˘˘كر˘˘صشلا
دادع˘ت˘صسا ىل˘ع م˘ه˘نأا م˘ه˘ل د˘كؤو˘ي˘ل ،صسمأا
ىلإا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ت ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘˘فد˘˘˘ل
نينوللا باحصصأا نإاف يلاتلابو ،رجينلا
ىلإا نو˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس دو˘˘˘صسألاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا

ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘صضو˘˘˘خ˘˘˘يو ر˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
يرا˘ج˘لا توأا ن˘˘م9 ـلا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

تي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسلا ىل˘˘˘˘ع
نأا ىلإا ةرا˘˘˘صشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘˘تو .ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ط˘ف˘ن˘لا ة˘˘كر˘˘صش
ح˘˘ب˘˘صصت˘˘˘ل قاور ل˘˘˘صضفأا ي˘˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ت
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تإل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا كلا˘˘م˘˘لا

ن˘م ة˘ب˘ح˘صسن˘م˘لا داد˘ح ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ

فقوت˘م ه˘ل˘ك ر˘مألا نأا ر˘ي˘غ ،ر˘ي˘ي˘صست˘لا
ديصصرلا ديمجت ةلاح روطت ىدم ىلع

ادو˘˘˘عو دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا ةر˘˘˘صسأا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
عيب ةيلمع له˘صسي˘صس ا˘م ا˘ب˘ير˘ق ه˘ع˘فر˘ب
““مويلورت˘ي˘ب ةا˘ي˘ح˘لا““ ع˘م˘ج˘م˘ل م˘ه˘صسألا

نم رئازجلا ةيدنأا قرعأا دحأا جورخو
ترر˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو .ة˘˘˘جا˘˘˘جز˘˘˘لا ق˘˘˘ن˘˘˘ع

ي˘˘لو˘˘ت ًا˘˘ي˘˘م˘˘˘صسر ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا

تعرصش ،رجينلا ىلإا ةلحرلا ةيلوؤوصسم
ةصصاخ ،كلذل ةمزÓلا تاءارجإلا يف
قدنفلاو ركاذتلا زجح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
صسرا˘ح˘لا ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب صشو˘ما˘مز ن˘˘ي˘˘مألا د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةثعب دصشتصس ثيح ،يماين ةيريجينلا
ن˘م مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘لا˘˘حر ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘صس
تدا˘ع نأا د˘ع˘ب ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘˘ط˘˘م
ن˘˘م صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ن˘˘طو˘˘˘لا صضرأا ىلإا

لÓب يريزد لابصشأا صصبرت نيأا صسنوت
يدا˘ن ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ل نو˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘صسو ،كا˘˘ن˘˘ه
ةعصساتلا ةعاصسلا نم ةيادب بادينوصس

طو˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ل˘˘حر ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع
ررقملا نم ثيح ،ةيرئازجلا ةيوجلا

،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘صصو
ةيبيردت صصصصح ثÓ˘ث نو˘صضو˘خ˘ي˘صسو
مقاط˘لا هر˘ط˘صس يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ل˘ق˘ت˘ن˘˘ي˘˘صسو .ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ا˘˘صصو˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘صشي˘˘صس ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
91 ـب ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ىلإا لا˘˘حر˘˘لا

62 مصضت ةمئاق لصصأا نم طقف ابعل
ة˘ط˘بار بع˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت م˘˘ت ار˘˘صصن˘˘ع

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘صسخ˘˘˘ي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،لا˘˘˘ط˘˘˘بألا
قلعتيو ،ةلماك رصصانع ةعبصس تامدخ

ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشو صشود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘˘مألا
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘عل ة˘˘صسم˘˘خو ،ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا

،لوألا يديهمتلا رودلا بعلل نيلهؤوم
ن˘˘ب ،ة˘˘صسا˘˘م˘˘خ ن˘˘ب˘˘˘ب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو

،تÓيلعو يميحجر ،يورقلب ،ةفيلخ
ةرتفلا يف م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م لا˘صسرإا م˘ت ن˘يذ˘لا
ام وهو ةيليوج13 و12 نيب ةدتمملا

اذه يف دجاوتلاب نيينعم ريغ مهلعج
بيجن.ج.رودلا

 وروأا نويلم2.1 لباقم

 دحاو مسومل ةراعا لكش ىلع يلاغتربلا تناسف ليج يف ايمسر يجيعن

ةسرش ةسفانم يف لخدت ةيزيلجنإلا ةيدنفا
 لاطع ةقفص ىلع ”يجسايبلا“ عم

صسين هقيرف ةرداغمل احصشرم ىقبي يذلا ،لاطع فصسوي يرئازجلا مجنلا لبقتصسم صصوصصخب ةراثإلا لصصاوتت
ةريبكلا تاناكمإلا دعب همصضب ةيدنألا نم ديدعلا ةبغر عم ،ةيلاحلا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ يصسنرفلا
ةيقيرفألا ممألا ةلوطب صسأاكب جوت يذلا يرئازجلا ينطولا بختنملا عم اميصسل ،يصضاملا مصسوملا اهرهظأا يتلا
ناصس صسيراب ربتعيو ،مرصصنملا مصسوملا لÓخ هعم رجفنا يذلا يصسنرفلا صسين هيدان عم كلذكو ،ةريخألا

ةيدنألا رثكأا ،يزيلجنإلا زري˘ب˘صستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت كلذ˘كو ،ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ل˘ط˘ب نا˘مر˘ي˘ج
همصضل بعÓلا لامعأا ليكو عم ةيمصسر تاصضوافم يف تلخد اهنإا ىتح ،باصشلا نميألا ريهظلا مصض ىلع ةرصصملا

صضرع لاصسرإا ررق يزيلجنإلا ماهنتوت نإاف ،تاروطتلا رخآل اقفوو ،ةيلاحلا ةيفيصصلا تلاقتنلا قوصس يف
ىلإا فدهي يذلا ،لاطع تامدخ نع لزانتلا لجأا نم ،يصسنرفلا قيرفلل اعنقم نوكي هلعل ،صسين ةرادإل ديدج

يدانلا رارصصإا مغرو هنإاف ،يصسنرفلا ““روبصس صسيدول““ عقوم بصسحبو ،لبقملا مصسوملا ابوروأا لاطبأا يرود بعل
اذه لاطع مصضل برقألا ىقبي ،اصسنرف لطب نامريج ناصس صسيراب نأا لإا ،اماع32 بحاصص مصض ىلع يندنللا
اذه مغرو ،ةقفصصلا ةصشقانم لجأا نم لبقملا عوبصسألا هلامعأا ليكو عم اعامتجا جمرب هنأا ىتح ،فيصصلا
ظافتحلا وهو ةرتف لبق هتدبأا يذلا اهفقومب ةثبصشتم ىقبت صسين ةرادإا نأا لإا ،هتامدخ ىلع مئاقلا صسفانتلا

طرصشلا ةميق عفرو هدقع ديدجت لجأا نم هعم صضوافتلا باب حتفب ريكفتلا يف تأادب اهنأا ىتح ،بعÓلاب
عم فتكلا ىوتصسم ىلع اهل صضرعت يتلا ةباصصإلا نم ءافصشلا روط يف ايلاح لاطع دجويو ،هدقع يف يئازجلا
مايأا دعب نوكي نأا ىلع ،راوفيد توك بختنم مامأا ةارابملا لÓخ ،رصصم يف ةريخألا ايقيرفأا ممأا يف رصضخلا

.هلبقتصسم لوح ديدج روطت يأا ثدحي مل نإا ،صسين يدان تابيردت يف جامدنلا عم دعوم ىلع ةليلق
ديلو.ف

ةيراقلا ةهجاوملا عييضتب ددهم داحتإلا
هرظتنت ةيساق تابوقعو

ةمصصاعلا داحتا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 دوراب ةقلطب اهعرصم ىقلت ةلفط
وزو يزيتب  سرع يف

ةعباتلا «رمعا ثيا «ةامسسملا ةيرقلاب مظن سسرع يف دوراب ةقلطب اهتباسصإا دعب سسمأا لوأا راهن ةلفط تيفوت
. ةرجرج ةمسصاع رقم نع ملك43 دعب ىلع ةعقاولا نازيملا عارذ ةرئاد ،ىسسوم ىيحي تيآا ةيدلبل ايرادا

نم دوراب ةقلطب ةباسصإا ىلإا تسضرعت ةنسس11 رمعلا نم ةغلابلا ةيحسضلا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو
يحلا يف سسيرعلا لهأا عمجت اهتيب نم ةريخأ’ا هذه جورخ لبقو ةلئاعلا دارفأا دحأ’ ةعبات ديسص ةيقدنب
دحأ’ ةعباتلا ديسصلا ةيقدنب تلطعت ةأاجفو .دورابلا تاقلطو جيزاهأ’او يناغأ’اب ةحرفلا نع ريبعتلل
نكل ،ةيقدنبلا حلسصي نأا هليمز نم بلطو رانلا قÓطإا يف لسشف ثيح ،لفحلا يف نيكراسشملا ةلئاعلا دارفأا
تلقن يتلا ةيحسضلا تباسصأاو ةقلطلا تجرخ ةأاجفو ةلفطلا هاجت ةبوسصم يهو اهحÓسصإا يف عرسش فسسأÓل

ةياهن يف نكل ةزكرملا ةيبطلا ةياعرلل تعسضخو سشاعنإ’ا ةعاق ىلع تليحأا نيأا ىفسشتسسملا ىلإا روفلا ىلع
دورابلا سسارعأا نأا ركذي .ناريجلاو ةلئاعلا طسسو ةريبك ةريح ةفلخم ،ةريخأ’ا اهسسافنأا تظفل فاطملا
اهنأا ’إا اهقيوسستو اهلامعتسسا عنمو ةداملا هذه رظح مغرو نيلفتحملا ةايح ىلع اريبك ارطخ لكسشت تحبسصأا

نمأ’ا حلاسصم اهتهج نمو ةاسسأام ىلإا نايحأ’ا بلغأا يف لوحتت يتلا تابسسانملا هذه لثم يف ةرسضاح تلاز’
.يواسسأاملا ثداحلا اذه يف اقيقحت ترسشاب

داعسس ليلخ

ةنيطنسسق

اعيبر22 تاذ ةباضش ةايحب يدوي ةرايضس فارحنا
احابسص عبر ’إا ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف سسمأ’ا يلجنم يلعب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت
ةرايسس بÓقناو فارحنإا رورم ثداح لجأا نم بورخلاو يلجنم يلع نيب طبارلا01 مقر يئ’ولا قيرطلاب

نم ةافولا ديكأات مت نيأا يبلق فقوت اهل ةنسس22 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج » خ ع» ةيحسضلا ليجسست مت ثيح
.ىفسشتسسملا ت’اجعتسسإا بيبط فرط

زاكعوب لامج

Akher Saa Le 05/08/2019 راــــــــهضشإا

ةيقولا رقم مامأ ةيجاجتحا ةفقو
ةليسملا ةدحو رئازجلا ةيفزخ لامعل

ن˘ي˘مو˘ي˘لا نو˘سضغ ي˘ف ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘سصم تع˘˘سضو
م˘سضت ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘مار˘جإا ة˘ك˘ب˘سش ىل˘ع ا˘هد˘ي ن˘ير˘ي˘خأ’ا

تاسسولهملا بيرهت يف ةسصسصختم نييسسنوتو نييرئازج
بسسحو .ير˘ئاز˘ج˘لا بار˘ت˘لا ىلإا ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ن˘ي˘با˘سش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو

62و52 نيب ام حوارتت ا˘م˘هرا˘م˘عأا ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج

زجح مت امهسشيتفت˘بو ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ىل˘ع ة˘ن˘سس
يسسنوت ماع بيبط نم ةملسسم ةيبط تافسصو6 امهيدل
بسصن دعب كلذو ةردخملا سصارقأ’ا نم ةربتعم ةيمكو
ةقرفل ةعبات ةيرود تن˘ك˘م˘ت ثي˘ح ا˘م˘ه˘ل م˘ك˘ح˘م ن˘ي˘م˘ك
يداولا قلحب يسسنوتلا ينطولا سسرحلل يرحبلا داسشرإ’ا

ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ىل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘˘لإا ن˘˘م
ةملسسم ةيبط تافسصو امهيدل زجح امهسشيتفتبو ةسصاخ

ةيلامسشلا ةيحاسضلا يف فورعم يسسنوت ماع بيبط نم
عاسضخإابو ي˘سسنو˘ت را˘ن˘يد ف˘لأا071 هردق يلام غ˘ل˘ب˘مو
يلاوح اهلخادب طبسض مت قي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا

قاروأا بلع6و عاونأ’ا فلتخم نم ردخم سصرق0032
ىلع امهتلاحإا˘بو تارد˘خ˘م˘لا ف˘ل ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست ة˘فا˘ف˘سش
سسورع نبب تاردخ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا

ماق هنأا فرتعا هعم يرحتلابو يسسنوتلا بيبطلا بلجو
نيناوقلل افÓخ ةيبط تافسصو نم ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ب
اذ˘ه ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةريخأ’ا تنذأا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا ةراسشتسسابو
فلم لام˘ك˘ت˘سساو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ع˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
تاذ بسسح-و فسشكلا مت ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
دود˘ح˘لا ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘يرود ن˘˘ك˘˘م˘˘ت ن˘˘ع -رد˘˘سصم˘˘لا
ة˘ي’و ة˘ب˘ك˘سشو˘ب˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا سسر˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا
يفير لقن ةرجأا ةرايسس طبسض نم سسمأا لوأا نيرسصقلا

عاونأ’ا فلتخم نم اردخم اسصرق093 اهلخاد زجحو
اهقئاسس نكمت اميف يرئازجلا رطقلا ىلإا بيرهتلل ةدعم
.رارفلا نم

نيمأا لداع

ةيبط تافسصو6و عاونأ’ا فلتخم نم ردخم سصرق0032 زجح

تاضسولهملا بيرهت يف نوطروتم يضسنوت بيبطو نايرئازج

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م سسمأا ءا˘˘سسم مد˘˘قأا
ة˘˘ف˘˘قو ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا ةد˘˘˘حو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘فز˘˘˘خ

ة˘ي˘فز˘خ ر˘يد˘م د˘سض ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
لامعلا لماع˘ي ح˘ب˘سصأا يذ˘لا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ةد˘حو ر˘ئاز˘ج˘لا

علب ) هل لاقي حبسصأا لماعلا نأا ثيح مدخلاو ديبعلاك
يناهو ريخلا سشولهاتسستم ةليسسملا سسان متناو ( كمف

اهريغو نيبرتم سشمك ام متنأاو مكوبري هاب مكتيج
سضع˘ب در˘ط˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘م اذ˘كو تا˘م˘ل˘ك˘˘لا ن˘˘م

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف اذ˘˘هو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
تاراعسش اوعفر ثيح ةباقنلا اذكو لامعلل كوبسسافلا

فرط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت ن˘يأا ةر˘ق˘ح˘ل˘ل ’ ةر˘ق˘ح˘ل˘ل ’
مهت’اغسشنا ىلإا عمتسساو ةي’ولا يلاو ميهاربا ناسشوأا

ثي˘ح ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف Ó˘ح د˘ج˘ي نأا˘˘ب م˘˘هد˘˘عوو
ة˘يا˘غ ىلإا ا˘حا˘ب˘سص9 ة˘عا˘سسلا ن˘م جا˘ج˘ت˘ح’ا ر˘م˘ت˘˘سسا

نكمتن مل ريدملاب انلاسصتا دنعو رطسسأ’ا هذه ةباتك
 خوسشخسش حلاسص.كلذ

ةملاقب ريطخ رورم ثداح يف اصخش61 ةباصإ
81 نيب مهرامعأا حوارتت ركذ سسنج نم اسصخسش61 ةباسصإا يف ،سسمأا ةحيبسص عقو ميلأا رورم ثداح ببسست

يتيدلب نيب طبارلا221 مقر يئ’ولا قيرطلاب عقو ثداحلا ،ةروطخلا ةتوافتم و ةفلتخم تاباسصإاب ةنسس74و
يف لثمت و ،ةينكرلا ةيدلب راجوملا يداو ةلتسشلا هتسشم ىمسسملا ناكملاب طبسضلاب و ، ةينكرلا و دومحم يتاعوب
ةيوناثلا ةدحولا تلخدت روفلا ىلع ،ةرجسشب اهمادطسصا و0032 نوطوف عون نم ةريغسص ةنحاسش فارحنا
لقن مت ثيح ،ثداحلا ناكمب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولاب ةموعدم غابدلا مامحب ةيندملا ةيامحلل

لقن مت اميف ،ةملاقب يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا فاعسسإ’ا تارايسس ةطسساوب اياحسض90
ةهجلا مطحت يف تلثمت ةيدام رئاسسخ ثداحلا فلخ ام، تافاعسسإ’ا لوسصو لبق ةسصاخ تارايسسب نيرخآا70

.ةعبرأ’ا تÓجعلا و ةنحاسشلل ةيمامأ’ا
نيدلا زع.ل

ثداح يف ةريطخ حورجب نيصخش ةباصإو..
نيتيران نيتجارد مادطصا

مقر يئ’ولا قيرطلاب ،يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن ، ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولل مدقتملا زكرملا لخدت
نيتجارد نيب مادطسصإا يف لثمت ريطخ رورم ثداح عوقو رثإا ،حارج نب و ةملاق يتيدلب نيب طبارلا261
يف ةريطخ ةباسصإا هل لوأ’ا ركذ سسنج نم ةنسس22و42 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش ةباسصإا ىلإا ىدأا امم نيتيران
يف امهفاعسسإا مت ثيح ، ىنميلا لجرلا يف ةفيفخ حورج عم مفلا يف ةباسصإا يناثلاو نينذأ’ا يف فيزن و سسأارلا

يبقع ميكحلا ىفسشتسسم ىلإا فاعسسإ’ا ةرايسس ةطسساوب Óقنو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم ناكملا نيع
نيدلا زع.ل.ميسس عون نم نيتجاردل يلك هبسش امطحت ثداحلا فلخ امك ةملاقب

تادحو معدل ةقاطلا عاطق ماحقا ةرورضض ىلا وعدي باقرع
يلزنملا كÓهتضس’اب ءافتك’ا مدعو ءابرهكلاب جاتن’ا

لÓ˘خ با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م د˘ي˘سسلا ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو سسما د˘˘كا
ماحقا ةرورسض ىلع ،ةنتاب ةي’ول دقفتو لمع ةرايز
ةورثلا قلخو ةفاسضملا ةميقلا قلخ يف ةقاطلا عاطق
را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا م˘˘˘عد لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا بسصا˘˘˘ن˘˘˘م اذ˘˘˘كو
جات˘ن’او ة˘عا˘ن˘سصلا تاد˘حو ف˘ل˘ت˘خ˘مو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لاو
مدعو ةيلاع ةيعونو ةدوج تاذو ةيوق ءابرهك ةكبسشب
اذه .بسسحف يلزنملا كÓهتسسÓل اههيجوتب ءافتك’ا

ني˘ع ءا˘بر˘ه˘ك˘لا د˘ي˘لو˘ت ة˘ط˘ح˘م ن˘يا˘ع دا˘ق ر˘يزو˘لا نا˘كو
يتلا اهتعسسوت لاغسشأا ىلع بثك نع فقو نيأا3 رسساج

لبق ملتسُست نأا ىلع ةئاملاب19  اهمدقت ةبسسن تغلب
عورسشم ىرخأا ةهج نم دقفت امك ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن
؛ةنوكر˘م˘ب (VK 004) ءابرهك˘لا ل˘يو˘ح˘ت ز˘كر˘م زا˘ج˘نا

اظوحلم امدقت رخآ’ا وه ققح يذلا ريفاسصعلا نويع
ملتسسي نأا ىلع ةئاملاب79 لاغسشأ’ا مدقت ةبسسن غولبب
زكرم نأا ريزولا فسشك امك ،لبقملا ربمفون حتافلا يف

فدهتسست يتلا ينطولا ديعسصلا ىلع ليوحت زكارم عبرأا نمسض نم ربتعي هنأا ثيح امهم ازاجنا دعي ليوحتلا
قطانملاب ةسصاخلا تاكبسشلا ةيوقت فدهتسسي زكرملا اذه نأا دافأا امك ،يئابرهكلا رايتلاب ةيعون و ةيوق ةيطغت
حرسش يذلا ةقاطلل يئ’ولا ريدملا لبق نم هميدقت مت يذلا سضرعلا دعب اسصوسصخ طاسشنلا قطانمو ةيعانسصلا

قطانمو ةيعانسصلا قطانملا فلتخم ىوتسسم ىلع ةي’ولاب ءابرهكلا ةكبسشب طبرلل نيرمثتسسملا ةجاح  هيف
.طاسشنلا

ح ناسشوسش
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